Hoe moet het
nu verder met
de nieuwe Kuip?

Luigi jumpt
de hele
wereld over

Noordereiland:
een ‘schip’
vol verhalen

>> P2 EN 3

>> P5

>> P12

vrijdag 26 augustus 2011

Geen krant ontvangen: 088 0505 055

Rotterdam
Tiplijn: 010 4004 388 E-mail: rd.stad@ad.nl (ook voor nieuwsfoto’s) Regiosport: 010 4066 478 E-mail: rd.sport@ad.nl Adverteren: 010 4066 236

PUTTERSHOEK

Zeldzame libelle
duikt op in de
Hoeksche Waard

Diner en Blanc streek gisteravond met 1700 smulpapen neer bij de Erasmusbrug in Rotterdam. FOTO SANNE DONDERS

ROTTERDAM

Mysterieus
eetfestijn
aan Maas

Plotseling streken ze gisteravond neer aan de voet
van de Erasmusbrug: 1700 smulpapen uit alle delen
van het land, allen gekleed in het wit. Met 35 bussen
werden ze aangevoerd om vervolgens op de kades
van de Nieuwe Maas in een kwartier tijd een megaterras op te bouwen en de inhoud van hun picknickmanden te legen. De smulpapen - allen via via uitgenodigd - namen deel aan het Diner en Blanc, een
met veel mysterie omgeven eetfestijn dat uit Parijs is

komen overwaaien. Want ook de deelnemers zelf
wisten tot het laatste moment niet waar ze zouden
eten. De organisatie van het a-commerciële festijn is
in handen van drie echtparen - waarvan één uit Rotterdam - die anoniem wensen te blijven. ,,Mysterie is
immers onderdeel van ons succes,’’ verklaart organisator Edward deze derde, weer gegroeide editie.
,,Maar ook het plezier om de zomer te vieren met
vrienden en onbekenden. Dat maakt energie los.’’

Weer ontucht op school
Meester Wim is oud-wethouder onderwijs
SPIJKENISSE • Basisschool Jan Campert in Spijkenisse is voor de tweede keer in een halfjaar opgeschrikt door een zedenzaak. Leraar Wim H. (58) is opgepakt op verdenking van ontucht met een 10-jarige
scholier. ‘Eerst iemand van buiten, nu komt het van
binnenuit.’

DAAN HAKKENBERG EN THEO TEITSMA

Zo’n zestig bezorgde ouders van
leerlingen zijn gisteravond in een
Spijkenisser hotel op de hoogte gebracht. Ze wilden vooral weten of
meester Wim terugkomt op school,
want dat willen ze beslist niet. ,,Dan
haal ik m’n kind van school,’’ verzekert Nana, één van de moeders.
Burgemeester Mirjam Salet zegt
bewondering te hebben voor de
kalmte van de ouders. Zeker omdat
ze in februari ook al bij elkaar
waren geroepen. Toen voor het
nieuws dat Marco B. (39) was gearresteerd op verdenking van ontucht
met twee meisjes en het maken van
naaktfoto’s van zes kinderen, eveneens leerlingen van de Jan Campert.

De verdachte
Wim H. behoorde volgens directeur
Hendricx tot
het meubilair
van de school.
FOTO AD

,,Het is ongelooﬂijk verdrietig voor
de ouders en leerlingen dat ze opnieuw met zoiets naars zijn geconfronteerd. De school moet een veilige plek zijn,’’ vindt Salet.
Na de informatiebijeenkomst over
de vorige ontuchtzaak, meldde een
jongetje thuis dat hij op school door
zijn leraar was betast. Hij noemde
Wim H. (58), die ook raadslid voor

de PvdA is en jarenlang wethouder
was in Spijkenisse. Het ingelichte
schoolbestuur heeft H. in juni direct
geschorst. Ouders werd op advies
van de politie verteld dat hij ziek
was. De politie hield H. begin juni
aan. Begin deze week gebeurde dat
opnieuw na de vondst van kinderporno op zijn computer, maar gisteren kwam hij weer vrij.
Volgens directeur Ronald Hendricx van het schoolbestuur zijn de
docenten op de Jan Campert door
deze tweede zaak ‘murw gebeukt’.
,,Nu komt het van binnenuit de
school. Des te pijnlijker. Uit onderzoek bleek dat collega’s zijn gedrag
en handelen op de grens vonden.’’
Als H. schuldig wordt verklaard,
volgt ontslag.
De gemeenteraad heeft ‘geschrokken’ gereageerd, zegt burgemeester
Salet. PvdA-fractieleidster Sylvia
Broekmeulen, die het justitie-onderzoek wil afwachten alvorens te oordelen, gaat snel met Huizing in gesprek ‘hoe het nu verder moet’.

Het Puttershoekse Kuipersveer
blijkt een pleisterplaats te zijn voor
rivierrombouten, een niet veel waargenomen libellesoort. Natuurliefhebber Leo Linnartz spotte op het
hoogtepunt vorige week samen met
zijn vrouw Esther tien van deze libelles.
,,Een unicum,’’ vertelt Linnartz
opgetogen. Zo’n zes jaar geleden
zagen zijn vrouw en hij voor het
eerst een rivierrombout bij Kuipersveer. Ze besloten vanaf toen in de
gaten te houden of ze het insect
vaker zagen. Dat was zo: ,,jonge
exemplaren met hun kenmerkende
groengele kleur, maar ook knalgele,
oudere libelles. Terwijl deze libelles
in andere gebieden vaak slechts één
keer worden gezien, zagen wij ze
steeds vaker. Blijkbaar is dit een
ideale plek.’’ Het maakt Kuipersveer
volgens Linnartz een van de beste
plekken in Nederland om deze libellesoort te zien.
Op internet wordt het aantal
waarnemingen van de rivierrombout sinds 2005 bijgehouden. Dit
jaar is een topjaar. Ook elders langs
de Oude Maas worden ze gezien.
Linnartz denkt dat de plek zo populair is omdat de wateromstandigheden goed zijn en er veel voedsel te
vinden is.

