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Pestvogels in
duingebied

Zeven pestvogels zijn neergestreken in het duingebied Tenellaplas bij Rockanje. De vogels
zijn bijzonder in ons land omdat
ze hier niet broeden. De laatste
tijd worden ze steeds vaker in
Nederland gezien. Ze zijn ongeveer zo groot als een lijster en
hebben een gekleurd verendek.
Wie de vogels wil zien, kan ze
bekijken in de heemtuin van bezoekerscentrum Tenellaplas.
TAGRD000

CAPELLE A/D IJSSEL

Docent weg na
sekspraatjes

Een wiskundedocent van het
Comenius College in Capelle
aan den IJssel is deﬁnitief zijn
baan kwijt. De 23-jarige man
werd vlak voor de kerst geschorst voor de sekspraatjes die
hij online tegen een leerling
uitte. Hij zou tegen een meisje
van 13 of 14 jaar hebben gezegd
dat hij opgewonden was. Na indringende gesprekken met de
schooldirectie heeft de docent
ingestemd met zijn vertrek.

ROTTERDAM

New Kids voor doven
bijna uitverkocht

De speciale dovenvoorstelling
van New Kids Nitro komende
vrijdag in Pathé De Kuip is bijna
uitverkocht. Dat meldt manager
Bram van den Broek. Op initiatief van de dove Jona Eekhout
zet de Rotterdamse bioscoop
eenmalig gebarentolken in. Speciaal voor de gelegenheid zijn
gebaren bedacht voor New Kidswoorden als ‘Koekwous’ en
‘Jonguh’. Gekozen is voor een
middelgrote ﬁlmzaal, zodat alle
150 bezoekers de tolken goed
kunnen zien. Het geluid blijft
overigens gewoon aan.

Bonden stellen
deadline voor APM

Containerbedrijf APM krijgt van
de vakbonden tot zondag middernacht de tijd om te reageren
op de cao-eisen. Doet het bedrijf
dat niet, gaat het containeroverslagbedrijf op de Maasvlakte
plat. FNV en CNV onderhandelen al maanden. De bonden willen een cao voor twee jaar, met
onder meer een jaarlijkse loonsverhoging van anderhalf procent. Vorige week gaven de
werknemers van de APM-containerterminal tijdens ledenvergaderingen van CNV en FNV al
aan te willen staken.
AGRD000

Man dreigt met
nepwapen op CS

Een 21-jarige Fransman is gistermiddag opgepakt op Rotterdam CS. Bij zijn aanhouding
dreigde hij met, naar later bleek,
een nepvuurwapen. De Parijzenaar probeerde zonder vervoerbewijs op perron 4 in de gereedstaande internationale trein te
stappen. Hij was door de hoofdconducteur geweigerd mee te
reizen. Volgens de politie ging
de man bij de komst van de
agenten volledig door het lint en
verzette zich hevig bij zijn aanhouding. Drie medewerkers van
de Rotterdamse Spoorwegpolitie
raakten lichtgewond. De man
zit vast.
S
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Stroomuitval kost tonnen

Duizenden bewoners krijgen 35 euro vergoed
ROTTERDAM • De immense stroomstoring in
Rotterdam-Noord heeft
voor tonnen euro’s aan
schade veroorzaakt. Zo’n
twaalfduizend gezinnen
krijgen 35 euro terug van
netbeheerder Stedin. Bedrijven kunnen 195 euro
verwachten. De overige
schade moeten ze op de
verzekering verhalen.
ELLEN VAN GAALEN
De Rotterdamse wijken Schiebroek
en Hillegersberg zaten zondagavond
vijfenhalf uur lang zonder stroom.
De straten waren pikkedonker en
bewoners brandden gedwongen
hun voorraad kaarsen op om nog
iets te kunnen zien. De stroom viel
rond 15.30 uur uit door een zogenoemde spanningsdip. In korte tijd
ging er te veel spanning door het
net waardoor kortsluiting ontstond
in een transformatorhuisje in Schiebroek. Ook Prinsenland zat urenlang zonder stroom. Daar kon het
probleem voor zevenen worden opgelost.
De bewoners van Schiebroek en
Hillegersberg-Zuid kregen pas na
negenen weer licht en warmte. En
dat betekent dat zo’n twaalfduizend
gezinnen recht hebben op een schadevergoeding. Netbeheerder Stedin
maakt standaard 35 euro over als
mensen meer dan vier uur zonder
stroom hebben gezeten.

NIETS DOEN

,,De bewoners hoeven daar helemaal niets voor te doen,’’ vertelt een
woordvoerder. ,,We kunnen precies
zien wie er in het getroffen gebied
wonen en recht hebben op de compensatie. Ze krijgen een brief.’’ Stedin houdt de 35 euro in op het
maandelijkse voorschot dat de Rotterdammers betalen.
De bedrijven in het getroffen gebied krijgen weliswaar 195 euro
schadevergoeding, maar dat bedrag
compenseert veelal niet de kosten.

In veel Rotterdamse huiskamers brandden zondagavond kaarslicht tijdens de grote stroomstoring. Voor
bedrijven als restaurants en supermarkten is de schade groot door de urenlange uitval. FOTO ANP

De eigenaar van restaurant Marsala
aan de Meidoornhoek in Schiebroek, Sunny Girnardo, schat zijn
schade op minimaal 2000 euro. Hij
baalt als een stekker. ,,We zijn tijdens onze belangrijkste werktijden

Ondernemer Sunny Girnardo

‘We hebben nog
gewacht, maar
de stroom
kwam te laat’
getroffen. We hebben zitten wachten totdat we weer stroom hadden,
maar dat gebeurde te laat.’’
Zeker 26 gasten zagen hun ge-

Lichaam van Farida begraven,
moordverdachte overgeplaatst
SANDER SONNEMANS
ROTTERDAM • Het stoffelijk over-

schot van de vijftien maanden geleden vermoorde Farida Zargar (21) is
door justitie vrijgegeven. Maandag
wordt de vrouw uit Spijkenisse in
besloten kring begraven.
Haar lichaam kan niet worden gecremeerd omdat het beschikbaar
moet blijven voor eventueel nader
onderzoek. Hoe Farida om het leven
is gebracht, wordt nog niet naar buiten gebracht. Het Openbaar Ministerie meldt in de voorlopige aanklacht tegen verdachte Patrick S.
(34) dat hij op de jonge vrouw ‘tot
op heden onbekend gebleven zwaar
lichamelijk geweld heeft toegepast’.
Daarnaast wordt aangegeven dat
dat mogelijk in vereniging met een
ander is gedaan.
Met die ander zou Timothy S. (19)
kunnen worden bedoeld. Patrick
werd in oktober vorig jaar samen
met zijn vriend Timothy S. (19) ge-

arresteerd op verdenking van een
gewelddadige straatroof. Een van
hen vluchtte de tuin in bij de woning van Patricks moeder, bij wie hij
inwoonde. Tijdens de huiszoeking
werden in zijn kamer spullen van
Farida gevonden.
Enkele weken later werd in de
schuur bij het huis een voet van Farida gevonden. Korte tijd daarna
wees Patrick in het Mallebos de plek
aan waar Farida was begraven. Justitie verdenkt nog steeds alleen Patrick van de moord op Farida. Hij
ontkent overigens de gewelddadige
straatroof te hebben gepleegd.
Patrick S. verschijnt 2 februari
voor de rechtbank in een zogenoemde pro forma-zitting. De zaak
wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld. S. heeft onlangs anderhalve week met hartklachten in een
penitentiair ziekenhuis gelegen en is
inmiddels overgeplaatst naar de
Scheveningse gevangenis.

plande etentje aan hun neus voorbijgaan. En ook een lekker maaltje
afhalen, ging niet. ,,We hebben geprobeerd onze gasten af te bellen,
maar er stonden toch nog mensen
voor de deur,’’ vertelt Girnardo.

ETEN

De eigenaar van het restaurant vermoedt dat de schade nog verder oploopt. De koelkasten en vriezers
lagen vol met eten,daarvan moet
een deel worden weggegooid. Dat
geldt ook voor de supermarkten in
het getroffen gebied. Albert Heijn
aan de Kleiweg in Hillegersberg
moest het winkelend publiek op
straat zetten toen de stroom uitviel.
,,De kassa’s werkten niet meer,’’ verklaart een woordvoerder. Ook de
AH aan het Mia van IJperenplein in
Prinsenland moest halsoverkop

dicht. ,,We doen geen uitspraken
over de schade. Maar we moesten
alle producten in de koelingen nalopen en temperaturen.’’
Vervoerder RET onderzoekt nog
hoe groot de schade is. Het bedrijf
zag zich genoodzaakt drie metrostations af te sluiten en de trams op lijn
4 en 25 gedeeltelijk te stremmen. Op
die plekken zijn pendelbussen ingezet. ,,We zoeken uit of we iets op de
netbeheerder kunnen verhalen,’’
zegt een woordvoerder.
Stedin zegt dat bedrijven niet voor
verdere compensatie hoeven aan te
kloppen. Het bedrijf verwijst hen
door naar de verzekering. ,,We vinden het heel vervelend dat dit is gebeurd en doen er alles aan om herhaling te voorkomen. Maar we kunnen een stroomstoring helaas niet
altijd voor zijn.’’

TE HUUR

Representatief winkelpand
in Rotterdam-Hillegersberg

• Circa 86 m² winkelruimte in het Molenlaankwartier
• Deel uitmakend van het verrassende en praktische
winkelgebied Van Beethovensingel/Schubertlaan
• Direct nabij o.a. C1000 & Kruidvat
• Uitstekende bereikbaarheid en parkeergelegenheid

