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School in Vledder loopt voorop met frisse lucht in klaslokaal
vledder < Als een van de eerste scholen in Nederland heeft
basisschool De Hoekstee in
Vledder een luchtbehandelingssysteem gekregen dat bedompte lucht verwijdert en gefilterde frisse lucht binnenlaat.
Dit wordt door deskundigen
gezien als de beste oplossing

voor het probleem van verontreinigde lucht in scholen en
kantoren.
In acht van de tien basisscholen in ons land is het binnenmilieu erg slecht. In opdracht van het ministerie van
VROM gaat TNO onderzoeken
of de slechte lucht leerpresta-

ties nadelig beı̈nvloedt.
Bedompte lucht als gevolg
van zuurstofgebrek maakt
mensen moe. Een raam openzetten is vaak niet een oplossing omdat in veel gebieden
dan ziekmakende schimmels,
bacteriën en fijnstof naar binnenkomen.

Volgens milieu-arts Frans
Duijm van de GGD Groningen
blijkt uit onderzoek dat in
slecht geventileerde scholen
kinderen vaker ziek zijn. Bij
longartsen is bekend dat kinderen in vakanties minder astma-aanvallen hebben. ”In
Groningen is vorig jaar bijna

de helft van de cellen in de gevangenis ontruimd door onvoldoende luchtverversing.
Als je diezelfde norm zou toepassen op schoolgebouwen,
zou waarschijnlijk de helft
moeten sluiten.”
P zie verder pagina 3

vp-za-peleenjohan.dvhn

rotterdam < Minister Verdonk van vreemdelingenzaken en integratie moet opnieuw bekijken of Feyenoorder Salomon Kalou in aanmerking komt voor een versnelde naturalisatieprocedure. Dat heeft de Rotterdamse rechter gisterochtend bepaald.
P zie verder pagina 19

assen/veendam < De N33, de

Voor de verdubbeling tot een
autoweg met vier rijstroken is
140 miljoen euro beschikbaar.
De noordelijke regio, provincies, gemeenten en bedrijfsleven, draagt 50 miljoen bij
De N33 staat op de derde
plaats van gevaarlijkste wegen in Nederland. In de afgelopen tien jaar zijn er meer dan
duizend ongelukken gebeurd,
waarbij veel doden en gewonden vielen. De slechte asfaltstructuur van de weg zou mede debet zijn aan het gevaar.
De N33 is hier en daar een lappendeken van oude en nieuwe
asfaltlagen, waarin door het
vrachtverkeer diepe sporen
worden getrokken.
Het Noorden is dank verschuldigd aan Kamerleden
Pieter Hofstra (VVD) uit Paterswolde en Jan Mastwijk (CDA)
uit Hoogeveen. Peijs zwichtte
mede dankzij ijverige lobby
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NCPN zamelt geld in
voor Milosevic

van dit tweetal.
Naast meer verkeersveiligheid moet de verdubbeling
ook leiden tot een betere doorstroming van het verkeer. Bovendien zou de komst van de
A33 een economische impuls
kunnen betekenen. Een ander
bijkomend effect zou de ontlasting van de ring rond de
stad Groningen kunnen zijn.
Veel Duitse en Scandinavische
vrachtwagenchauffeurs verkiezen die route om (door de
polder) in de Randstad te komen. Met de komst van de
A33, die aansluit op de A28,
verandert dat mogelijk. (DvhN)

nieuweschans < De NCPN
gaat geld inzamelen voor
Slobodan Milosevic, de voormalige president van Servië .
Door financiële problemen
kan de huur van een kamer
voor zijn verdedigers in Den
Haag niet worden betaald.
De NCPN in Reiderland
roept haar leden op geld te
storten. De NCPN stelt ’met
spoed’ 3000 tot 5.000 euro
per maand nodig te hebben.

Bart Veldkamp stopt
na EK in Hamar
Voetbalhelden uit het verleden Johan Cruijff en Pele begroeten elkaar voorafgaand aan de loting.

an al y s e
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Oranje heeft balvast middenveld nodig
leipzig/groningen < Een tegenstander onderschatten is er voor het Nederlands elftal komende zomer op het WK in Duitsland in elk geval niet bij. De loting koppelde Oranje aan loodzware tegenstanders: Servië-Montenegro,
Ivoorkust en Argentinië. Doldwaze aanvallende avonturen kun je tegen deze tegenstanders
wel vergeten.
Wat straks telt is een potdichte defensie. Argentijnen zijn meesters in het dichtzetten van
hun eigen verdediging om dan pijlsnel de counter te zoeken. Servië kreeg in de kwalificatie
verreweg de minste doelpunten tegen en leeft
ook van de plotselinge tegenstoot
Ivoorkust is van de Afrikaanse deelnemers de
beste. Met uitgekookte en balvaardige spitsen
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In het voorstel van Zalm krijgen gemeenten 35 miljoen euro om mensen met de laagste
inkomens te helpen. Ook
komt er een extra kinderkorting van 35 miljoen, een belastingvoordeel waarvan gezinnen met kinderen profiteren.
Bij elkaar komt er dus 70 miljoen om de koopkracht te verbeteren. (GPD)

Foto: AFP/Franck Fife

zware wk-loting

Door Henk Mulder

Toch extraatje voor lage inkomens
den haag < Burgers krijgen
toch een extraatje voor de gestegen energieprijzen. Het kabinet werd het gisteren na
urenlang beraad eens over een
voorstel van minister Zalm (financiën) waarvan mensen
met lage inkomens en gezinnen met kinderen profiteren.
De emoties liepen hoog op in
het kabinet, omdat Zalm eiste
dat een plan van CDA en D66
in de Kamer van tafel ging.

havelte/ruinerwold < De algemene inspectiedienst
heeft donderdag in een weiland aan de Drentse Hoofdvaart, tussen Uffelte en Havelte, zestien dode schapen
aangetroffen. Ze lagen op
een perceel, waarin naar
schatting tweehonderd
schapen liepen. Een deel
daarvan was ernstig verwaarloosd. Tegen de 34-jarige schapenhouder uit Ruinerwold is proces-verbaal
opgemaakt.
P zie verder pagina11

Verdonk op herhaling
in zaak-Kalou

Drenthe en Groningen sluiten
akkoord met verkeersminister
dodenweg tussen Assen en
Veendam, wordt verdubbeld. De provincies Groningen en Drenthe hebben daarover een akkoord
bereikt met verkeersminister Karla Peijs. Het
touwtrekken om een veilige weg heeft jarenlang geduurd.

Zestien dode schapen
in weiland bij Havelte

als Aruna Dindane, Bonaventure Kalou en
vooral Didier Drogba beheersen ook zij de
counter uitstekend. En voor de rest bestaat het
Ivoriaanse gezelschap uit spijkerharde spelontregelaars.
Veel zal dus aankomen op de mandekkers
van Oranje, spelers als Khalid Bouhlarouz en
Joris Mathijsen. Of Jan Kromkamp. De drie tegenstanders zullen zonder uitzondering met
één diepe spits en een overvol middenveld aantreden. Dus zal Nederland spelers van achteren
uit moeten doorschuiven om niet op het middenveld de slag al te verliezen.
Het beste zou zijn als Nederland zelf wat behoudender gaat spelen, met twee counterspitsen als Van Persie en Robben. Die concessie zal
Van Basten waarschijnlijk niet doen, maar
daar wordt het wel heel erg gevaarlijk van.

de stelling
Oranje moet op de counter
spelen
Nederlands elftal treft in eerste
ronde gevaarlijke ploegen.
Bel 0900 900 9034 (B 0,25 p/m)
of breng uw stem uit op
www.dvhn.nl

Uitslag vorige stelling:
Goed dat AIVD politici-in-spe
controleert.

turijn < Bart Veldkamp
neemt tijdens het EK allround afscheid van de
schaatssport. Na een teleurstellende 5 kilometer tijdens de wereldbekerwedstrijd in Turijn besloot hij
niet meer op de Olpympische winterspelen te starten. ’’Ik wil mijn carrière
niet afsluiten in een lege hal
in Turijn.”
P zie verder pagina 19
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H

et Verdronken Land van Reimerswaal. De
Kolos(sos) van Rhodos. Oterdum. De
leedaanzegger. De Apatosaurus – mensen
van mijn leeftijd hebben vroeger van de
Brontosaurus geleerd (neem ik aan), maar zelfs als
je al vele miljoenen jaren uitgestorven bent kun je
nog anders komen te heten). Het IJzeren Gordijn.
De hofnar. De middensteentijd. De mammoet. De
Zuiderzee. De diligence. De sabeltandtijger. De
kattenmepper. De plusfour, ook wel
drollenvanger. Het Verdronken Land van
Saeftinghe. De holenbeer. De beul. De tondeldoos.
De velociraptor. De galeislaaf. Beulake. De
Tegenpartij. De dodo. Atlantis. De scheepsjager.
De moa. Torum. Het pesthuis. De mastodont. De
Berlijnse Muur. De Middelzee. De
kuisheidsgordel. Scheveningen Radio (Radio
Scheveningen, zo u wilt). De gladiator. De
Hangende Tuinen van Babylon. De langste tijd van
deze column. De iguanodon. De Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal. De blikslager.
Het strokarton. De strokarton. Hotel De Vesting in
Bourtange (café Bik, Dientje en Antje).
Rottumeroog, na verloop van tijd. De populariteit
van Jack Spijkerman. Het gebit van opa Van der
Weg. Van Gewest tot Geweest. Het broodje paling?
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