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ROTTERDAM

Juwelier krijgt
wapenophoofd

Een juwelier aan de

Zwart Janstraat in Rot-

terdam is vanmorgen

door twee mannen over-

vallen. In de winkel was

één medewerker aanwe-

zig. Zijn armen werden

vastgebonden en hij werd

met een vuurwapen be-

dreigd. De daders gingen

er met een onbekende

hoeveelheid geld van-

door. De politie heeft de

jacht op het voortvluch-

tige duo geopend.

’S-GRAVENDEEL

Freekwil krabbel
zettenopdino’s

De bekende tv-bioloog

Freek Vonk is zeer ge-

charmeerd van de spaar-

actie van Fien Kalshoven

uit ’s-Gravendeel. De

vrouw spaart dinoplaat-

jes om ze cadeau te doen

aan honderden kinderen.

,,Misschien is het leuk als

ik de albums signeer?’’

schrijft Vonk op Face-

book. Kalshoven spaart

de supermarktplaatjes

voor kinderen die niet

zelf met hun ouders kun-

nen sparen. Ze heeft al

40.000 plaatjes.

BARENDRECHT

Fietsster onder
afslaande truck

Een fietsster (55) is van-

morgen zwaargewond

geraakt na een aanrijding

met een vrachtwagen in

Barendrecht. De vrouw is

met een spoedtransport

naar het Erasmus Me-

disch Centrum in Rotter-

dam gebracht. De Baren-

drechtse reed op haar

fiets op de Handelsweg.

Ze kwam onder het wiel

van de vrachtwagen, toen

het voertuig rechtsaf

sloeg, zegt een politie-

woordvoerder.

Feyenoord-logouit
voortuin tekoop
ROTTERDAM Hij was klaar met
de rommel in zijn voortuin en is
een groot fan van Feyenoord. Dus
liet hij hem betegelen met het logo
van zijn favoriete club. Maar wat
moet je er dan mee als je gaat ver-
huizen? Ridderkerker Erwin zette
zijn voortuin te koop op Markt-
plaats en het levert hem een hoos
aan reacties op.

Van saaie tuintjes met alleen
maar grijze tegels moet Erwin niets
hebben. Met ‘vallend blad’ voor zijn
deur was hij echter helemaal klaar.
„Heel de tuin lag altijd vol met van
die helikoptertjes, daarom wilde ik
mijn tuin betegelen.’’

De oplossing: een Feyenoord-
logo in zijn voortuin. „Vroeger ging
ik altijd naar de Kuip en dan zag ik
vlakbij de fanshop een prachtig in
de vloer getegeld logo. Dat wilde ik
ook. De overburen waren nog even

bang dat er ramen zouden worden
ingegooid, maar dat viel mee. Men-
sen maken heel vaak foto’s van
onze voortuin.’’

Vanwege de verhuizing werd de
tuin te koop gezet. Wie het logo wil
meenemen moet wel zelf de han-
den uit de mouwen steken. ‘Zelf
eruit halen en meenemen’, staat bij
de advertentie, die door zijn
schoondochter werd geplaatst.

De Ridderkerker is niet de enige
met een tuintje met het logo van
zijn favoriete Rotterdamse club.
John Kolart, van het Barendrechtse
bedrijf Kolart’s Tuin Projecten, be-
tegelde ook twee andere tuinen
met het logo. „De eerste was een
jaar of vijf geleden’’, vertelt hij.

Binnenkort moet Kolart opnieuw
aan de bak. „Ik laat mijn nieuwe
tuin ook betegelen met een Feyen-
oord-logo’’, aldus Erwin.

Z Te koop, maar wel zelf eruit halen en meenemen. FOTOSANNEDONDERS

Mandebak in na aanval
op rijdende ambulance
ROTTERDAM De 52-jarige Rot-

terdammer, die met een klap van

een tas vorig jaar februari de

voorruit van een ambulance ver-

splinterde, is gisteren veroor-

deeld tot 18 maanden cel.

De ambulance was onderweg naar
een noodoproep en reed op de
Westzeedijk, waar de Rotterdam-
mer op de tram wachtte. In de
rechtszaal melde de man per onge-
luk te hebben gezwaaid met de tas
met daarin schoenen, een koran,
blikken bier en een trainingspak.
Na zijn aanhouding vertelde hij
echter op het politiebureau gefrus-
treerd te zijn door de slechte hy-
giëne in zijn opvanglocatie en dat
de klap was bedoeld voor de politie.

De ambulance reed 70 km/uur en
hoewel de voorruit versplinterde,
wist de bestuurder de ziekenwagen
veilig te stoppen. Zijn collega was
eerder al slachtoffer van geweld. Hij
raakte getraumatiseerd en arbeids-
ongeschikt en kreeg een schadever-
goeding van 353 euro toegewezen.

Brand
Voor schade aan de ambulance
moet de man 477 euro betalen. Jus-
titie eiste 2,5 jaar cel, mede voor het
in brand steken van zijn eigen wo-
ning op het Noordereiland. Maar
omdat de rechter niet kon opmaken
of daarbij gevaar voor goederen of
personen was ontstaan, sprak hij de
man daarvan vrij.
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Onderzoek naar leuker
winkelen in Rotterdam
ROTTERDAM Hogeschool Rot-
terdam gaat, in samenwerking met
ondernemers, onderzoek doen
naar het aantrekkelijk maken van
de Rotterdamse binnenstad. Ook
de gemeente ondersteunt het on-
derzoek. Deelnemende winkeliers
zoals Donner en De Bijenkorf
kunnen problemen waar zij tegen
aanlopen, voorleggen aan de stu-
denten. Ook onderzoeken studen-
ten nieuwe trends en innovaties
voor de binnenstad. Ook wordt ge-
keken naar mogelijkheden voor
leegstaande winkelpanden.

De Hogeschool krijgt 300.000
euro voor het onderzoek van het
Nationaal Regieorgaan Praktijkge-
richt Onderzoek SIA. De studen-
ten van de Willem de Kooning
Academy, Communicatie, Small
Business en Retail Management
worden bijgestaan door onderzoe-
kers en docenten. Gezamenlijk

gaan zij zich buigen over vragen
als hoe winkeliers de on- en off-
line verkoop beter op elkaar af
kunnen stemmen.

„Ook wordt onderzocht welke
activiteiten er plaats moeten vin-
den in de binnenstad zodat men-
sen er langer willen blijven en
meer geld willen uitgeven’’, zegt
een woordvoerder van de Hoge-
school. „Daarnaast moet het stads-
centrum echt Rotterdams worden.
Anders dan de stadscentra van an-
dere steden.’’

Daarbij moet gedacht worden
aan tijdelijke festivalletjes en pop-
upwinkeltjes waar startende on-
dernemers hun waar kunnen aan-
bieden. Volgens de Hogeschool
zijn studenten goede onderzoe-
kers voor dit onderwerp. „Zij be-
grijpen de tijdsgeest het beste.’’

Het onderzoek begint in sep-
tember en duurt tot en met 2018.

POKÉMON GOOUD-BEIJERLAND

Dénis van Vliet

Oud-Beijerland

‘Y
es!’ De tiener tikt triomfante-
lijk met zijn rechterwijsvin-
ger op het schermpje van zijn

mobiele telefoon. De juichkreet schalt
door de Oost-Voorstraat in Oud-Beij-
erland. Weer een Pokémon erbij.

Voor wie het is ontgaan: Pokémon
Go is dé zomerhype. De spelers moe-
ten met hun smartphone in de echte
wereld op zoek naar virtuele beestjes.
Ze kunnen écht overal zitten. In het
Spuidorp zitter er bijzonder veel. Al-
thans, dat gerucht bracht centrumma-
nager Sem den Hollander dinsdag via
de facebookpagina Oud-Beijerland
Centrum de wereld in. Met als gevolg
dat het nog geen 24 uur later wemelt
van de Pokémon-jagers in het dorps-
hart. En niet alleen uit Oud-Beijerland
maar uit de wijde omgeving. Van ’s
ochtends vroeg tot ’s avonds laat.

Den Hollander geeft ruiterlijk toe
dat zijn bericht ‘een
stukje gratis reclame

moet opleveren’. Over
het antwoord op de

vraag of zijn bewe-
ring ook ergens op

is gestoeld, moet
hij langer naden-
ken. ,„Nou eh... ik

heb me laten vertel-
len dat er aardig wat

Gamers
Oud-Beijerland

heeft zich in één

dagontpopt tot

toeristenoord.

Hoe?Dankzij

Pokémon.

Z Jongeren drom-

men samen in het

centrum van Oud-

Beijerland met maar

één doel: jagen op

Pokémons.

FOTOQPHOTO

Rob C. legt uit aan de

rechter waarom hij de

website van de ge-

meente Hellevoetsluis

plat legde en bezoekers

doorlinkte naar een por-

nowebsite. P5

‘Joker’ Rob C.

‘Sommige
ambtenaren
lachtenme
gewoonuit’


