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ID-fraude

De marechaus-
see heeft dins-
dagavond in Hoek
van Holland drie
Britten opgepakt
wegens mensen-
smokkel, evenals
een 21-jarige man
wegens identi-
teitsfraude. Ze
waren met een
kind in een auto
onderweg om per
ferry naar Enge-
land te reizen. De
verdachten zitten
vast voor verder
onderzoek.

Ongeval A15

Een 51-jarige mo-
torrijder uit Arn-
hem is gisteroch-
tend overleden bij
een ongeluk op
de A15 bij Ridder-
kerk. Een auto en
een vrachtwagen
botsten tegen el-
kaar. Het busje
dat hier achter
reed, moest uit-
wijken. De motor-
rijder botste ver-
volgens op het
busje. Het slacht-
offer is nog ge-
reanimeerd, maar
dat mocht niet
meer baten.

Inbreker
De politie heeft in
de nacht van
dinsdag op
woensdag een in-
breker betrapt in
Rotterdam-Char-
lois. De man
rende met een te-
levisie onder zijn
arm over de Olde-
gaarde. Ver kwam
hij niet. De buit
bestond ook uit
zeven flesjes bier.
,,Een dorstige in-
breker’’, grapt de
politie op Face-
book.

Tips
voor de
redactie

Mail naar
rd.redactie@ad.nl
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Boxx is deze maand van start gegaan met
een gratis ophaalservice bij het huren van
tijdelijke opslagruimte. In Schiedam
opende het bedrijf de grootste opslag-
verhuurlocatie van Nederland, liefst
23.000 vierkante meter. Eigenaar Erwin
Fleer legt uit waarom de tijd rijp is voor
ontzorgen. 

Een opslag-verhuurlocatie van 23.000
vierkante meter, dat is nogal wat?
,,Ja, ook voor ons.
Concurrerende be-
drijven als Allsafe en
Shurgard komen niet
verder dan 2000 tot
4000 vierkante me-
ter. Kan je nagaan!
Maar voor ons is dit
ook een groot for-
maat, hoor.”

Waarom zo groot?
,,Ik denk dat de tijd
rijp is voor meer ge-
mak. Kijk naar bedrij-
ven als Picnic en
Coolblue, die flore-
ren. Het zijn bedrij-
ven die het mensen
makkelijk willen ma-
ken, die willen ont-
zorgen. Dat doen wij
ook met onze gratis
ophaalservice.”

Krijgen jullie veel
aanvragen?
,,Heel veel, vooral van
particulieren. Zo’n 70 procent van de aan-
vragen gaan over inboedels. Zware spullen
dus, waar je normaliter familie of vrienden
bij nodig hebt om te verplaatsen. We halen
ze op, slaan ze op een veilige locatie op en
brengen ze naar een andere plek als het mo-
ment daar is.”

Dan heeft u veel sterke mannen in
dienst?
,,Ja, alleen maar mannen eigenlijk. Jonge
mannen met spierballen.”

In plaats van een openingsfeest zijn jullie
een actie gestart voor de horeca?
,,Klopt. We willen hen graag helpen in deze
moeilijke tijd. Zeker omdat veel onderne-
mers niet al hun terrasmeubilair kunnen ge-
bruiken en het moeten opslaan. Tot en met 1
juli kunnen zij zich aanmelden bij Boxx.
Vijftig ondernemers uit de regio Utrecht,
Rotterdam en Amsterdam maken kans op
een tijdelijke opslag van maximaal zes
maanden mét gratis ophaalservice. Uiter-
aard hopen we dat zij ook na de coronacrisis
klant blijven.”

‘Ik denk dat de
tijd rijp is voor
meer gemak’

TWEE MINUTEN MET 
ERWIN FLEER

▲ Erwin Fleer, ei-
genaar van Boxx.
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We halen 
de spullen
op en slaan
ze op een
veilige
locatie op
—Erwin Fleer

Voor Sara was op 26 mei al
duidelijk dat ze geslaagd was
ROTTERDAM Sara Korving (17) hield
zich dit jaar niet alleen bezig met haar exa-
menjaar aan het Erasmiaans Gymnasium.
Ze maakte ook deel uit van LAKS, de lan-

delijke organisatie die middelbare scholie-
ren vertegenwoordigt. „Dat was ontzet-
tend bijzonder. We waren vaak in overleg
met onder anderen minister Slob en mi-
nister Van Engelshoven, bijvoorbeeld over
de vraag of de examens door moesten
gaan. Dat is op deze leeftijd heel bijzonder
om mee te maken. In die gesprekken heb-
ben we op een gegeven moment ook harde
eisen gesteld, bijvoorbeeld over het aantal
herkansingen dat leerlingen krijgen. We
zagen ook vooral dat scholieren het niet
duidelijk vonden of ze nou geslaagd zijn of
niet. Ze stuurden ons dan een foto van
hun cijferlijst met de vraag of ze geslaagd
zijn.” 

Bij Sara zelf was het al wel snel duidelijk
dat ze geslaagd was. Ze werd op 26 mei al
gebeld. „Ik vond het ergens ook wel jam-
mer dat ik niet ergens dat moment hebt
gehad waarop ik mezelf kon bewijzen,
maar we hebben er thuis alsnog een
feestje van gemaakt. Er schijnt vanuit
school ook nog een verrassing te komen
en daarnaast vier je het toch een beetje
met vrienden en vriendinnen. Op afstand
en in kleine groepjes, natuurlijk.’’ 

Als alle versoepelingen doorgaan, staat
er nog wel een feestje op het programma.
,,Ook omdat ik in de zomer jarig ben”, zegt
ze. 

BERGSCHENHOEK
Femke Kouwenhoven (17),
leerlinge aan het Wolfert Ly-
ceum in Bergschenhoek,
mist veel van de examenfes-
tiviteiten. „Ik heb niks gehad
om het af te sluiten. We
hadden de laatste lesdag en
daarna was het gewoon
klaar. We moesten de reste-
rende toetsen thuis maken.
Dat was aan de ene kant heel
chill, want je zat wel op je
vertrouwde plekje. Wat wel
vervelend was, is dat je je
toetsen moest maken, maar
ook je examens moest voor-
bereiden. Je wist lang niet
waar je aan toe was, dat was
vooral lastig. Er was wel veel
onbekend, maar zodra onze
school iets wist, lieten ze het
ook wel snel aan ons weten.
Qua toetsen was alles eigen-
lijk wel duidelijk.” 

Femke krijgt vandaag te
horen of ze officieel geslaagd
is. „Met deze cijfers kan het
niet meer misgaan, maar het
is toch nog even dat belletje
dat de zekerheid geeft. Ik
denk dus dat ik blij zal zijn
om het officieel te horen,
maar wel minder omdat ik
het eigenlijk al weet. Nor-
maal heb je spanning van te-
voren, omdat je nog niet ze-
ker weet of het wel of niet
gelukt is. Ik word nu gebeld
om het officieel te maken,
verder is het eigenlijk niet zo
bijzonder meer.”

▲ Sara Korving uit Rotterdam hangt de
vlag uit. Ze hoopt nog wel op een
feestje deze zomer. 
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▼ Femke Kouwenhoven:
,,Met mijn cijfers kan het
niet meer misgaan.’’ 

‘Het is nog even dat belletje 
dat de zekerheid geeft’


