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Zeshonderd scholieren naar buiten na
schoolbrand Bergschenhoek

VIDEO: Ravage na plofkraak in
Vlaardingen

'

Aanhoudingen voor plofkraak
Vlaardingen
Inez Weski niet langer advocaat
van Ridouan Taghi in
liquidatieproces
Feyenoord City: Duizenden
extra woningen en nieuw
treinstation

(

Tientallen aanhoudingen na
demonstratie Koerden en
Turken in Rotterdam

'

NIEUWS

Brandweer

Crisisoverleg na vechtpartijen
Rotterdam-Zuid: 'kinderen
worden niet vanzelf zo'

'

Het Wolfert Lyceum in Bergschenhoek is vrijdagmiddag ontruimd vanwege rook.
Deze ontstond door laswerkzaamheden in de school. Om 13.00 uur was de
brand uit.

'

André Hazes in Ahoy: 'Ik ben
gewoon een Rotterdammer'

'

Van kantoorbaan via Ottolenghi
naar bakcarrière

Zo'n zeshonderd leerlingen moesten naar buiten na rookontwikkeling op de eerste verdieping van
het gebouw aan De Zijde.

Vijf nieuwe snel!etspaden rond
Rotterdam

Door laswerkzaamheden aan het gebouw ontstond in de vroege middag plots veel rook in het
gebouw. De schoolleiding besloot toen het pand te ontruimen.
Om het roken in het gebouw te stoppen, moest een muur gesloopt worden.
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Grimmig boerenprotest in
'Ouders op
Van Eck
Groningen: tractor
rijdtin FC Rijnmond:
Excelsior M
'Zwitsers kunstgras probleem
politiepaard aan

'
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Tijdens een
voor Feyenoord'
Het boerenprotest in Groningen is uit
jeugdteams
de hand gelopen. Boze...
Iedereen bij Sparta houdt van
Mo
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Laat je niet gek maken door die
hoge energietarieven. Bekijk hoe
we die van...
Bij energiedirect.nl maken we energie
makkelijker én voordeliger.

School past lessen aan na
neersteken scholier (14)
De lessen op het Zuiderpark College
en het Montfort College...
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Wethouder over Feyenoord City:
'Best gedaan voor zo veel
mogelijk huizen'
Het stadsbestuur van Rotterdam is blij
met het Masterplan...

'

Fraser: 'Uitdaging om in
topduels in wedstrijd te blijven'
Feyenoord-verdediger Haps:
'Blijkbaar niet geleerd van onze
fouten'

'

MEER SPORT
NIEUWS

NIEUWS

TWITTER

Man rukt ketting van nek 78jarige vrouw in haar eigen huis
De politie heeft zondag een 31-jarige
man uit Vlaardingen...
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GESPONSORD DOOR DELA

PvdA: los probleem Vestia op,
dan hoeft huurverhoging niet

Hoofdwaterleiding geraakt in de
Botlek, lekkage gestopt

Een verzorgde uitvaart voor een
klein bedrag per maand

Huurders van de Rotterdamse
woningcorporatie Vestia krijgen te...

Bij heiwerkzaamheden in de Botlek is
een hoofdwaterleiding...

DELA helpt je familie een mooi
afscheid te regelen. Bereken je...
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Ritje naar Engeland:
'Vijandigheid naar buitenlandse
chauffeurs groeit door...

Jongen belaagt man met
kapmes na commentaar op
weggegooid blikje

Iets te vieren? Deze bossen
bloemen worden bij hem/haar
thuis bezorgd!

Havenverslaggever Jelle Gunneweg
heeft Rotterdam voor even...

Een man die in RotterdamIJsselmonde drie jongeren aansprak
op...

Ieder boeket wordt altijd met de hand
samengesteld door een...

ProRail werk
oplossing vo
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Geschrokken Aboutaleb:
'Mogelijk geen demonstraties
meer in de avonduren'

Raadsel ro
Oranje

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van
Rotterdam twijfelt of hij 's...
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ProRail ko
oplossing
rangeerter
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