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’Gevaarlijke’
muskuseenden
verbannen
Vogels uitgezet naar Drenthe
door Chris Ververs
NIEUWEGEIN • Een groep
van twaalf muskuseenden
wordt Nieuwegein uitgezet omdat ze een gevaar
op de weg vormen. De
Zuid-Amerikaanse vogel
zorgt voor hachelijke
situaties door drukke
fietspaden over te steken.
Daarom worden ze overgebracht naar Drenthe.
Hovenier Dick Heijkamp
is al jaren hoeder van de
eenden. Hij vindt het verschrikkelijk dat de dieren
opeens in het verdomhoekje zitten. Volgens hem is er
sprake van misplaatste dadendrang van de lokale politiek, zo vlak na de gemeenteraadsverkiezingen.
„Er wordt een vies spelletje gespeeld”, briest Dick.
„Die beestjes lopen hier al
twintig jaar en ineens is de
veiligheid in gevaar en zijn
handhavers dag en nacht in
touw om te monitoren hoeveel eenden er zijn. Ze rijden hier met scooters af en
aan om foto’s van de dieren
te maken.”
Volgens de gemeente wor-

den de eenden gevangen
omdat met name fietsende
scholieren hinder van ze ondervinden. Heijkamp heeft
een kinderboerderijtje en
erkent dat hij ooit een muskuseend heeft aangeschaft.
„Die heeft jongen gekregen.
Dus ik voel me er wel verantwoordelijk voor.”
Gisteren liep de hovenier
langs de Marconibaan in
Nieuwegein in de hoop zelf
een aantal muskuseenden
te vangen en naar zijn weitje
te brengen. „De gemeente
heeft op mijn kosten een extern bedrijf ingehuurd om
alles wat er nu nog loopt te
vangen. Gelukkig heb ik er
zelf al acht te pakken gekregen.” De gemeente bevestigt
dat Heijkamp al meerdere
keren het verzoek heeft gekregen om de eenden op te
hokken. Belachelijk, meent
Heijkamp. „De gemeente
zoekt een dader om aan te
pakken. Omdat het geen inheemse dieren zijn, horen
ze hier niet. Maar ze worden
nu losgelaten in Drenthe.
Dan horen ze daar toch ook
niet? Het is zo’n waanzinnige drogreden.”

Ouderenwerkloosheid nog steeds probleem

’Investeer nu in
scholing senior’
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DEN HAAG • Voor de Stichting Salvage is het jaar
2018 stormachtig begonnen. De organisatie, die
slachtoffers opvangt na
water- of brandschade
aan hun huis, is in de
eerste maanden van 2018
overstelpt met hulpverzoeken.
„Het heeft te maken met
de echt Hollandse strenge
winter die we achter de rug
hebben”, zegt directeur
Brenda Reinders. „De langdurige strenge vorst heeft
geleid tot veel grote calamiteiten die vooral werden
veroorzaakt door gesprongen waterleidingen. Dat resulteerde de eerste vier da-

door Mick van Wely
AMSTERDAM • Als het aan het Openbaar
Ministerie ligt, gaan de vijf mannen die
met een Urker viskotter 261 kilo cocaïne
zouden hebben gesmokkeld, drie tot zes
jaar de cel in. Het OM achtte ze allemaal
schuldig. De officier van justitie gaf eigenaar Johan N. van het schip twee jaar
’strafkorting’ omdat zijn boot in beslag is
genomen en hij als enige de smokkel
bekende en uitvoerig verklaarde bij de
politie. De advocaten van de andere verdachten vroegen om vrijspraak.
De officier zei eind vorig jaar dat Urk een
’ondermijningsprobleem’ had en sprak
van infiltratie van de visserij door de
zware georganiseerde misdaad. Gisteren
was hij milder. Volgens hem zijn de
smokkelaars uitzonderingen. Begin deze
maand werden overigens opnieuw Urkers gepakt voor drugssmokkel, ditmaal
in Zweden. Ze zitten nog vast.

„Juist nu de groeiende
economie nieuwe perspectieven biedt, moeten oudere
werknemers hier hun voordeel mee kunnen doen”,
zegt voorzitter Manon Vanderkaa. „Zij moeten daarom
ruimhartig toegang krijgen
tot opleidingsfaciliteiten,
zodat ze op een gezonde manier de eindstreep halen.
Scholing zorgt ervoor dat
senioren langer inzetbaar
blijven. Bovendien is er op
deze manier een betere
match tussen wat werkgevers nodig hebben en de oplossingen die vijftigplussers
bieden.”
KBO-PCOB is groot voorstander van initiatieven zoals in Eindhoven waar 50plussers begeleiding en
scholing op maat krijgen
richting een vaste baan in
de techniek.
De ouderenwerkloosheid
vormt ondanks de aantrekkende economie en de krapte op de arbeidsmarkt nog
altijd een hardnekkig probleem. Veel werkloze 50plussers klagen dat zij zelfs
in deze tijden moeilijk aan
een baan komen.
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er nog altijd
164.000 mensen tussen de
45 en 75 jaar officieel werk-

Werkende en werkzoekende senioren zouden moeten worden geholpen met scholing, vindt KBO-PCOB.
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loos zijn. Maar dat aantal
ligt veel hoger, aangezien
veel ouderen na hun WWduur in de bijstand terecht
komen of zich helemaal niet
meer op de arbeidsmarkt
begeven.

Spookwerklozen

Volgens Vanderkaa wordt
het tijd dat deze zogenoemde ’spookwerklozen’ worden opgespoord. „De cijfers
van het CBS en uitkeringsinstantie UWV over werkloosheid zijn niet volledig.
Oudere zzp’ers zonder werk
of opdrachten zijn daarbij
niet in beeld. Dit geldt ook
voor mensen met een klei-

gen van deze maand al in
220 meldingen, terwijl dat
er normaal 50 zijn.”

ne, vaak tijdelijke, aanstelling die graag meer uren
willen werken.”

Overbruggen

KBO-PCOB krijgt signalen
van senioren die het zoeken
naar werk opgeven en eigen
manieren vinden om de periode te overbruggen van
werkloosheid naar AOW-gerechtigde leeftijd.
„Denk aan het interen op
spaargeld of opgebouwd
vermogen. Een riskante
strategie, gezien het feit dat
een financiële buffer juist
verstandig is voor het opvangen van stijgende zorgkosten die vaak samenhan-

Het Verbond van Verzekeraars kan nog niets zeggen over de schadepost die
de vorst heeft opgeleverd.
„We zien wel een extreme
toename van meldingen. Begin deze maand zijn dat
zelfs aantallen geweest die
we tijdens de Oudejaarsnacht niet eens halen. Dat
zegt alles over de extreme
situatie die we achter de rug
hebben”, zegt Rudi Buis.

Waterschade

„We hebben vooral veel
meldingen van waterschade
binnengekregen”,
stelt
Reinders. „Die waren vaak
nog heftiger dan anders,
omdat veel huishoudens die
getroffen werden er pas
achterkwamen nadat ze terugkeerden van hun voorjaarsvakantie. Ik heb veel
meldingen voorbij zien komen waarop ’niet aanwezig’
of ’op vakantie’ stond.”
„Het klinkt misschien
gek, maar wij zien bij strenge vorst vaak ook een piek in
de brandschades. Hoe dat
komt? Het is dan droger

’CEL IN VOOR
COKESMOKKEL’

AMSTERDAM • Werkende en werkzoekende
ouderen moeten meer
toegang krijgen tot
scholing en ontwikkeling. Seniorenorganisatie KBO-PCOB roept
het kabinet op om
extra geld beschikbaar
te stellen.

gen met een hoge leeftijd”,
aldus Vanderkaa.
Ook werkgevers moeten
de hand in eigen boezem
steken. KBO-PCOB vindt dat
de overheid maatregelen
moet nemen tegen vooroordelen en leeftijdsdiscriminatie van oudere werknemers en werkzoekenden.
„Het is goed dat de Inspectie
SZW de mogelijkheden
hiertoe verkent, maar het
mag niet bij studies blijven,
zeker niet nu werkgevers
om arbeidskrachten staan
te springen en veel senioren
alsnog aan de kant blijven
staan. De patstelling moet
doorbroken worden.”

Hausse aan brand- en waterschade door vorst
door Gijsbert Termaat

Op deze kotter waren honderden kilo’s cocaïne
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verstopt in een verborgen ruimte.

door Ertan Basekin

Techniek

Dick Heijkamp kon zelf ook nog wat eenden vangen.
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Druk jaar
De gevolgen van een woningbrand in Soest.
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weer, mensen stoken harder en we zien het aantal kachelbranden direct toene-

men. Ook kortsluiting is dan
een veel voorkomende oorzaak”, weet de directeur.

Het jaar was voor Salvage
sowieso druk begonnen. „In
januari kregen we al 17 procent meer meldingen als gevolg van storm- en waterschades. Februari was ook
veel drukker dan vorig jaar,
al had dat vooral te maken

brandschades.” Ook maakte
Salvage bekend dat vorig in
totaal 4893 noodmeldingen
binnenkwamen. Dat is 18,5
procent meer dan in 2016.
Maar dat heeft volgens
Reinders ook te maken met
de uitbreiding van het werkterrein van de stichting.

Schade-experts

„Hulpverleners
komen
namelijk niet alleen meer
na brand in actie zoals vroeger, maar ook na water- en
stormschade. In het afgelopen jaar hebben de 130 schade-experts die voor ons werken, in totaal 16.192 mensen
geholpen. Dat die blij met
ons waren, blijkt wel uit het
waarderingscijfer van gemiddeld een 8,8.”

De Haagse superfan Mark Meurs heeft zijn hele huis vol staan en hangen met André van Duinspulletjes.
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Alles over voor allemansvriend André
door Tanja Verkaik
DEN HAAG • De woning
van Mark Meurs uit Den
Haag ademt André van
Duin. De superfan komt
met zijn verzameling zelfs
binnenkort op tv, bij
SBS6. „Ik vind het leuk
om alles te laten zien en
ik hoop natuurlijk dat ik
op deze manier mijn verzameling nóg meer kan
uitbreiden”, zegt Meurs.
Meurs verzamelt alles wat

los en vast zit van André van
Duin. „Ik denk dat ik van al
het geld dat ik aan mijn verzameling heb besteed wel
een mooi huis kan kopen”,
zegt de Hagenaar met een
lach. „Een ander gaat op vakantie of naar de kroeg: ik
vind dit gewoon leuk.”
De fascinatie voor Van
Duin ontstond al op jonge
leeftijd. „Ik keek altijd met
mijn ouders naar de André
van Duin show.
Vroeger hing mijn kamer

Megacollectie
over
komiek

ook al vol met posters van
hem, terwijl veel jongens
vrouwenposters
hadden
hangen”, vertelt hij. „Ik vind
het mooi dat zijn humor
nooit ten koste van iemand
gaat. Hij maakt nooit iemand zwart en ik denk dat
hij daarom nog altijd aan de
top staat.”
Van Duin heeft volgens
Meurs een hoog aaibaarheidsgehalte. „Ik ken niemand die André van Duin
niet leuk vindt.”

De verzameling opent
voor de Hagenaar veel deuren die normaal gesloten
blijven. „Ik mocht hem een
keer interviewen voor RTV
Noord-Holland en ik heb
hem al tientallen keren ontmoet. Het is een hele rustige, sympathieke man.”
Verzamelbeurzen in heel
het land struint hij af. „Daar
ga ik rustig om zes uur mijn
bed voor uit. Het maakt me
niets uit wat anderen daarvan vinden”, besluit hij.

NAAR BUITEN MET
BORDJE ’HOER’
ARNHEM • Tegen een 32-jarige man uit
Arnhem is gisteren 1,5 jaar cel geëist voor
het mishandelen van zijn vriendin. Ook
stuurde hij haar vrijwel naakt de straat
op met een bordje ’hoer’ om haar nek.
’Uitermate vernederend’, noemde de
officier van justitie dat laatste. Het gebeurde op 16 juli 2014 bij haar flat in
Hoogeveen. Volgens een buurtbewoonster zat het slachtoffer onder de blauwe
plekken en trilde ze helemaal.
De vrouw verklaarde dat ze al een maand
stelselmatig werd mishandeld. Ze bleek
43 verwondingen over haar hele lichaam
te hebben, waaronder een gebroken
ruggenwervel. Volgens de Arnhemmer
zou niet hij, maar de buurman de dader
zijn. Met hem zou zijn vriendin ook zijn
vreemdgegaan. ’Vrouwen die vreemdgaan, moeten gestraft worden’, rechtvaardigde hij zijn daad.

Eerste zetelroof is nu al een feit
door Marcel van den Eng
WASSENAAR • Wassenaar
krijgt wellicht de twijfelachtige eer om als eerste
gemeente te maken te
krijgen met een ’zetelrover’ na de gemeenteraadsverkiezingen. De
nummer twee van de
partij Democratische
Liberalen Wassenaar
(DLW) gaat zich afsplitsen.
De 47-jarige Brenda
Hagen werd geroemd voor
haar werk als adviseur
voor ouders van chronisch
zieke of lichamelijk beperkte kinderen. Een
ruzie tussen haar en de
nummer vier op de lijst is
voor Hagen reden om de
partij te verlaten. De nummer vier is Tomash Groen,

De nummer twee van DWL,
Brenda Hagen.

landelijk lid van Forum
voor Democratie. „Brenda
heeft daar grote moeite
mee”, aldus fractievoorzitter Ben Paulides van DLW.
SP-lid Hagen erkent de
problemen. „Daar komt bij
dat een aantal mensen op
de lijst niet strookt met

mijn persoonlijke beleving
van integriteit”, aldus
Hagen. Ze vindt ook dat de
partij te weinig naar de
toekomst kijkt.
Volgens Hagen zal ook
haar dochter Rebecca
Talbot die op de lijst van
DLW stond, zich bij haar
aansluiten.
Paulides baalt van ’het
gedoe’. Dankzij de verkiezingen groeide zijn partij
naar twee zetels. Hij geeft
achteraf toe dat de screening van de kandidatenlijst nog grondiger had
gekund. „We wilden graag
een vrouw hoog op de lijst.
Ook gezien haar sociale
achtergrond, had ik veel
vertrouwen in haar.” Paulides hoopt dat Hagen
alsnog afziet van afsplitsing.

Valken voelen
zich thuis

’Van der Valk-hotel, geknipt voor ons’. Twee slechtvalken hebben
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hun intrek genomen op het filiaal in Houten.

HOUTEN • Soort zoekt
soort, lijkt de gedachte
van twee slechtvalken in
Houten. Het paartje heeft
zijn intrek genomen in
een nestkast bij het Van
der Valk-hotel.
Een jaar eerder verbleven een jong vrouwtje en
volwassen mannetje al een
weekje in de speciaal gemaakte kast. Voor het
vrouwtje kennelijk een
goede ervaring, want ze is
terug, maar wel met een
andere man, zo schrijft
ecoloog Bram Rijksen uit
Houten op zijn Facebookpagina.
Volgens Rijksen heeft
het er alle schijn van dat
het paartje ook daadwerkelijk gaat broeden.

