Samsung Galaxy S7 Edge
5 GB &
100 minuten
€ 34,- p.m.
Totale toestelkost.
€ 408,-

Eenmalige betaling
€ 0,-

Totaal kredietbedr. Termijnbedr.
€ 408,€ 17,-
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WIJ HEBBEN
GESTEMD!
Het kan je niet ontgaan zijn: Nederland ging naar de stembus. De leukste
foto‘s uit het stemhokje die wij van jullie kregen, vind je op deze pagina en
check voor het laatste nieuws over de verkiezingen metronieuws.nl.
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Aanstampen
die handel!
Tja, dat krijg je als je met
het rode potlood blijft
stemmen. Zo kan het gebeuren dat de containers
waarin je het stembiljet
stopt propvol raken. Gelukkig bestaat er zoiets als de
kleine houten ‘stemmenstamper’. Dit voorwerp
werd gisteren veelvuldig
gebruikt om meer ruimte te
scheppen in de stemboxen.

De afgelopen weken stonden in het teken van
campagne voeren en debatteren, we weten
wat de lijsttrekkers zouden doen als zij het
land mogen regeren. Maar wat zouden jullie
doen als je het voor een dag voor het zeggen
zou hebben? Metro ging op onderzoek uit;
Wat zou je doen als je een dag
minister-president was?

Nell

Wat zou je doe
dag minister-p
Esther

Stembureaus

Leeftijd:
Woonplaats:
Leeftijd:

Woonplaats:
ga
,

Bij sommige stembureaus in
Nederland lag de opkomst
gisteren ver boven de 100
procent. Dit was onder meer het
geval op de campus van Wageningen University & Research.
Ook in het kleinste stembureau
van Nederland in Marle (Overijssel) lag het aantal stemmers
hoger dan het aantal mensen
dat ’t bureau als dichtstbijzijnde
stemlocatie aangewezen had
gekregen. Bij de stempost in een
huis waren 47 mensen nodig
voor een 100 procent score.
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Beatrijs

Leeftijd:

Woonplaats:

Ramazan
Matchfixing

‘Wetgeving
niet nodig’
Je zou het bijna vergeten, maar
het werk in de Tweede Kamer
ging gisteren gewoon door.
Daar liet justitieminister Blok
weten dat er geen extra wetgeving nodig is om matchfixing,
het manipuleren van sportwedstrijden, te bestraffen. Het
Openbaar Ministerie (OM) kan
dit nu al aanpakken met de
bestaande strafbepalingen over
oplichting en niet-ambtelijke
omkoping, zei hij.

Argus

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen

NIEUWS

Meer dan
100 procent
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Leeftijd:

Woonplaats:
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Cijfers

Het laatste
nieuws
over de
verkiezingen
vind je
online

28
12.980.788 Nederlanders mochten
gisteren hun stem uitbrengen bij de
Tweede Kamerverkiezingen.
Dit waren de 28e landelijke
verkiezingen sinds 1918, de eerste met
algemeen kiesrecht. Aantal kandidaten:
1116, van wie 393 vrouwen en 723
mannen. Op de lijsten van de PvdA
staan de meeste kandidaten: 171.

www.metronieuws.nl

en als je één
president was?

DIT GEBEURDE ER
ROND STEMBUREAUS
1

Jongen ontvreemdt
stembureaubord
Een wijkagent in Amersfoort is gisteren achter
een jongen aan gegaan
die aan het fietsen was
met een officieel bord
van een stembureau in
zijn hand. De vijftienjarige jongen mocht mee
terug naar het stembureau om het bord weer in
te leveren. Hij kan een boete
of een Halt-straf tegemoetzien.

Borden tegen
gaswinning
Bij vrijwel alle 406 stemlokalen in de provincie
Groningen zijn ’s nachts
borden geplaatst om
het ongenoegen over
de gaswinning kenbaar
te maken. Een van de
actievoerders zei dat
kiezers worden opgeroepen de petitie ‘Laat Groningen Niet Zakken’ te tekenen.

Stijn

Christiaan

Leeftijd:
Woonplaats:
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Leeftijd:

Woonplaats:

Extra hokjes
in Maassluis

.

Annica

Kevin

Leeftijd:
Woonplaats:

3

De gemeente Maassluis
heeft wegens drukte
extra hokjes in twee
stembureaus moeten
plaatsen. Een gemeentewoordvoerder zei dat er
in de ochtend al hele
lange rijen stonden. „Ook
hebben we een stembus,
waarin ruimte is voor 700
stembiljetten, moeten vervangen. Die stembus was al vol.”

Verkiezingen tien keer
trending

Leeftijd:
Woonplaats:

Op Twitter gingen
woensdagochtend alle
tien de trending topics
over de verkiezingen.
Trending waren
onder meer #ikstem,
#slotdebat, #verkiezingsdag, #stemmen, #democratie en #verkiezingen2017. Ook #zeelandkiest
en #brabantstemt staan bij de
meestgebruikte hashtags.

4
WIL JE WEL
Michel

of

WIL JE ÉCHT!

Xaviera
Workshop ‘Ondernemen als franchisenemer bij Kenneth Smit’
Ben jij die ervaren commerciële professional die écht
het verschil wil gaan maken? Kom dan donderdag
6 april 2017 naar onze workshop in Den Bosch.
Nog vóór de lunch weet je of je de uitdaging aan kunt
gaan om als zelfstandig ondernemer/trainer bij Kenneth
Smit te starten.

Leeftijd:

Woonplaats:

Leeftijd:
l

Woonplaats:

Meld je nu aan op kennethsmit.com/ondernemen,
of neem contact op met Martin van den Goorbergh,
commercieel directeur: 040 - 251 13 37.
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Hoe gaat dat in
zijn werk, zo’n
coalitievorming?
Formatie. De stemmen
zijn geteld, de
zetelverdeling bekend.
Maar nu begint het
echte werk.

i GOOD TO KNOW
De nieuwe Tweede Kamerleden kunnen binnenkort plaatsnemen op de bekende blauwe
stoelen, maar iedereen die de
verkiezingsuitslag heeft gezien
weet dat het nog even zal duren voordat er een kabinet is
geformeerd. Wat moet er allemaal gebeuren voordat de
nieuwe regering van Nederland tot stand komt?

1

Wat is de eerste
stap?
Een van de eerste dingen die de partijen zullen doen is het aanstellen van
een informateur. Dit is geen
verplicht nummer, maar het
gebeurt praktisch altijd. Alleen
als er een zeer voor de hand liggende coalitie mogelijk is, kan
deze stap worden overgeslagen. De informateur heeft de
opdracht uit te zoeken welke
partijen samen met elkaar een
coalitie willen en kunnen vormen. Slaagt hij hier niet in, dan
levert hij zijn opdracht in bij
het parlement, waarna deze
een nieuwe informateur kan
aanwijzen.

2

Wat is het verschil
tussen de informateur en de formateur?
De informateur informeert
naar de opties en is een lid van
een van de grotere partijen, die

vermoedelijk zal gaan regeren.
Als hij slaagt om partijen die
het kabinet gaan vormen samen te brengen, is het uiteindelijke resultaat een regeerakkoord. De informateur is doorgaans een ervaren politicus die
zijn sporen al verdiend heeft.
Het hoeft geen actieve politicus te zijn. Zo was in 2012
PvdA’er Wouter Bos informateur, terwijl hij al twee jaar eerder de landelijke politiek vaarwel had gezegd.
De formateur gaat met een
voorgestelde combinatie van
de informateur aan de slag om
een goed kabinet te smeden.
De formateur is vaak ook degene die vervolgens minister-president wordt. De partijen zijn
al bij elkaar gebracht door de
informateur, nu is het zaak om
ook de inhoud vorm te geven.
De formateur leidt de gesprekken over de invulling van de
verschillende minister- en
staatssecretarisposten. Deze
worden over de partijen verdeeld in ongeveer dezelfde verhouding als hun onderlinge zetelverdeling in de kamer.

Wordt deze formatie
anders dan anders?
Waarschijnlijk wel.
Het ziet ernaar uit dat
er voor het eerst sinds
1973 een kabinet gevormd
moet worden waarbij méér
dan drie partijen plaats zullen
nemen in de regering. Er lijkt
nu een coalitie met vier of zelfs
vijf partijen te moeten komen.
Dat zal er mogelijk voor zorgen
dat het een stuk langer duurt
dan voorgaande keren voordat
er een regeerakkoord ligt waarin de partijen zich kunnen vinden.

3

Wie gaat straks met wie? / REMKO DE WAAL | ANP

4

Moet de nieuwe
regering binnen een
bepaalde tijd gevormd worden?
Nee, dat hoeft niet. Het kan
zomaar maanden duren voordat het nieuwe kabinet plaats
zal nemen. Zo duurde het in
1977 meer dan zes maanden
(208 dagen) voordat het eerste
kabinet onder Dries van Agt
(CDA en VVD) tot stand kwam.
Overigens is dat zeker geen
wereldrecord. België heeft dat
sinds een paar jaar in handen.
Van 13 juni 2010 tot 6 december 2011 hadden de partijen
nodig om tot regering Di Rupo
te komen.

5

Wat als er geen
kabinet met een
meerderheid gevormd kan worden?
Dan zijn er een paar situaties
mogelijk. Een daarvan kennen
we nog uit 2010, toen het CDA
en VVD gingen regeren met gedoogsteun van de PVV. Stel dat
ze de hulp van de PVV niet hadden ingeroepen, dan hadden
het CDA en de VVD destijds een
minderheidskabinet gehad. In
extreme gevallen kan er ook
nog een zakenkabinet worden
samengesteld. Hierin zitten
geen vertegenwoordigers van
de politieke partijen, maar specialisten die het land onder
hun hoede zullen nemen. In de
Tweede Kamer zal dan nog gewoon over alle wetten gestemd
worden. De meest rigoureuze
optie is dat Nederland uiteindelijk opnieuw naar de stembus moet.

KASPER HERMANS
@Kzzas
nieuwsredactie@metronieuws.nl
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Gerrit Brouwer van Appical: „Naast ons satellietkantoor in Singapore, komt nu ook de VS verdraaid dichtbij.” / FEMMY WEIJS

‘We leven ervoor om nieuwe
medewerkers blij te maken’
Start-ups.
Metro maakt de
komende weken een
serie over de personen
achter start-ups. Wat
beweegt hen? Hoe
hebben ze hun idee in
de markt weten te
zetten? En hoe zien zij
de toekomst?

INTERVIEW
Voor een ontmoeting met de
oprichters van Appical (een
combinatie tusse ‘epic’ en
‘magical’) worden we uitgenodigd in ‘the curve’ op de
NDSM-werf in Amsterdam. We
treffen een volledig lege ruimte aan: de verhuizing van de
organisatie naar deze prachtige locatie moet namelijk nog
plaatsvinden. Toch kunnen
oprichter Gerrit Brouwer (37)
en senior content marketeer
Anne Smink (32) niet wachten
het nieuwe pand te laten zien.

Waarom showen jullie ons
dit lege pand?
Het past wel een beetje bij de
manier waarop wij werken.
Niet alles hoeft meteen perfect en klaar te zijn, je kunt
ook gewoon starten.
Dat zie je bijvoorbeeld ook
aan de manier waarop we
onze app ontwikkelen. We
brengen dingen zo snel mogelijk live, wachten niet tot iets

100 procent goed is. De feedback van de klant gebruiken
we om het product in een
volgende sprint naar 100
procent te brengen.

Gerrit, jij bent de oprichter
van Appical. Wat is dat
precies?
Wij hebben een inwerkapp
ontwikkeld die draait op een
mobiel platform, waarmee we
organisaties helpen om nieuwe medewerkers sneller
productief te maken. Al voor
de eerste werkdag kunnen ze
bepaalde kritische informatie
tot zich nemen en op basis
daarvan kunnen ze sneller
ingewerkt worden. Daarmee
zitten ze al op een bepaalde
vlieghoogte voor hun eerste
werkdag.
We proberen er daarbij
echt een beleving van te
maken. Via bijvoorbeeld
virtual reality en augmented
reality willen we mensen een
goede indruk geven van de
nieuwe werkgever. Verder
wordt praktische informatie
gegeven, zoals regels op kantoor en waar je de koffieautomaat kunt vinden. Bovendien
is ook socialisatie een belangrijk element: de nieuwe werknemer kan in contact komen
met de manager, teamcaptain
of andere collega’s.
Hoe lang wordt die app
gebruikt?
In principe gaat het om een
inwerkapp, maar zelf spreken
we vooral over ‘onboarden’.
Het start vanaf het moment
van het tekenen van een

Lot

‘Veel mensen herkennen
het verhaal over nieuwe
werkgevers die achter
de computer zijn gezet,
nog net wisten waar de
koffieautomaat stond en
verder een beetje aan
hun lot werden overgelaten.’
G e r r i t B ro u w e r

arbeidsovereenkomst en
duurt vaak tot de eerste negentig dagen dat mensen in
dienst zijn. Onboarden is dus
meer dan inwerken, want het
gaat hierbij ook om het hele
culturele aspect van een
organisatie. Betrokken collega’s blijven langer en zijn
productiever.

Hoe kwam je op dit idee en
hoe wist je het product in de
markt te zetten?
Dat ontstond vooral uit eigen
frustratie. Veel mensen herkennen het verhaal over
nieuwe werkgevers die achter
de computer zijn gezet, nog
net wisten waar de koffieautomaat stond en verder een
beetje aan hun lot werden
overgelaten.
We hadden het geluk dat
met name Ahold op het gebied van inwerken een oplossing zocht. Ahold kwam uit
ons netwerk, waardoor we
een hoge gunfactor hadden.
Toen we die opdracht binnen

haalden, zorgde dat voor
legitimiteit richting andere
bedrijven. Al snel volgden
Philips, KLM en Aon. Natuurlijk moet je product goed zijn,
maar het gaat organisaties er
ook om of je een serieuze
partij bent. En heel eerlijk:
soms moesten we ons iets
groter voordoen dan we op
dat moment waren om die
legitimiteit te krijgen.

Wat maakt Appical uniek?
Toen ik in 2012 met Appical
begon, waren er geen spelers
op de markt op gebied van
onboarding. Inmiddels bieden
e-learningstudio’s ook onboarding aan en zijn er makers
van apps die Appical kopieren. Het grote verschil zit
hem in de focus. Wij maken
onze onboarding app echt
voor de nieuwe medewerker.
Dat we daarnaast een kostenbesparing realiseren voor een
organisatie is natuurlijk een
plus. En onze intrinsieke
motivatie is veel groter. Wij
poetsen ’s ochtends met een
grote glimlach onze tanden en
vinden dat wat we doen het
leukste wat er is. We leven
ervoor om de nieuwe medewerkers van onze klanten blij
te maken. Daarmee maken we
het verschil.
Je moet ook je werknemers
proberen datzelfde gevoel
voor ondernemerschap mee te
geven. Dat kun je vergelijken
met het verschil tussen een
huur- en woonhuis. Als je een
huurhuis hebt verbouwd, heb
je het idee dat je voor de
volgende bewoner of de ver-

OP METRONIEUWS.NL
• ZELF PLANNEN
VOOR EEN START-UP?
CHECK DE VIDEO MET
TIPS OP ONZE SITE

huurder doet. Maar als je je
eigen huis verbouwt kijk je
net even op een andere manier, je investeert dan in
jezelf. Ook je werknemers
moeten een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel, een
bepaald ownership hebben.

Jullie zitten inmiddels in 52
verschillende landen. Waar
staat Appical over tien jaar?
Wij willen dat Appical in
Europa marktleider wordt op
gebied van onboarding. Als je
onboarding zegt, dan zeg je
Appical. Bovendien hopen we
uiteindelijk naar een beursnotering toe te werken.
We blijven ons het komende jaar hard maken om alle
nieuwe collega’s van Nederland de gaafste onboardingervaring te bieden die er is.
Verder kijken we of we aan
het eind van het jaar een
volgend kantoor gaan realiseren. Naast ons satellietkantoor
in Singapore, komt nu ook de
VS verdraaid dichtbij.

JURGEN VAN DER HOEVEN
@JurgenvdHoeven
nieuwsredactie@metronieuws.nl

1 Maleisië: dode is
Kim Jong-nam
De identiteit van Kim
Jong-nam, de in Maleisië
vermoorde halfbroer van
de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, is vastgesteld aan de hand van DNA.

2 Audi in nauw
door schandaal
De Duitse autoriteiten hebben gisteren invallen gedaan
bij Audi in verband met het
dieselschandaal bij moederconcern Volkswagen. Meer
dan honderd agenten waren
bij de actie betrokken.

3 Brand leidt tot
vondst drugslab
In de loods van een autobandenbedrijf in Den
Bosch waar dinsdagavond
een grote brand woedde,
zijn de restanten van een
drugslab gevonden.

4 Belgen maken
kraken strafbaar
België gaat kraken net als
in Nederland strafbaar
stellen. De vier regeringspartijen hebben hier gisteren een akkoord over
gesloten.

4
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IN DE LUWTE VAN DE CHAOS

Column

ELFIE
TROMP
COLUMNIST

Dating-app

Het was de eerste mooie dag
van het jaar en we zaten op
het terras. Mijn tante, mijn
moeder en ik. Drie blonde
vrouwen met hetzelfde pinnige kinnetje. De nacht ervoor
was een stenengooiende
menigte door de straat getrokken, hadden galopperende
politiepaarden charges uitgevoerd en cirkelden helikopters tot laat boven het centrum. Nu was er niets van te
merken. De straat was geveegd, het terras vol, het bier
koud.
Mijn tante stak nog een
Caballero zonder filter op. Na
twee jaar rouw was ze klaar
voor de rest van haar leven.
„Ik heb geen idee wat ik
wil, dus ga ik alles maar
doen”, zei ze en ze blies uit.
Ze liet ons de opbrengst van

‘Waren we maar dieren, dacht ik. Dan was al die paringsdrift beperkt tot een
seizoen of een paar vruchtbare weken per jaar. Wat een rust om niet constant,
tot de laatste ademtocht, al dat verlangen te moeten voelen.’
E l fi e T ro m p

haar dating-app zien. Een
lange reeks van bejaarde
mannen volgde. Opa’s met
kale koppen die haar schatje
noemde, mannen met grijze
snorren en onderkinnen die
dagelijks vroegen wanneer ze
nou wilde afspreken. We
giechelden erom. Keurden
degene die wat fitter, wat
jonger, wat minder wanhopig
leken, goed.

Ook ik was op zoek. Mijn
ogen bleven plakken aan ieder
mooi gezicht dat voorbij
kwam. Hoewel mijn hart als
gruis in mijn borstkas lag, had
mijn lijf een niet te stoppen
zoektocht ingezet naar iemand om zoet bij te zuchten.
Waren we maar dieren, dacht
ik. Dan was al die paringsdrift
beperkt tot een seizoen of een
paar vruchtbare weken per

jaar. Wat een rust om niet
constant, tot de laatste ademtocht, al dat verlangen te
moeten voelen. Toch kon ik
erom lachen. Ik nam mezelf
niet te serieus. Het was smakelijk vermaak voor kalme
middagen zoals deze.
Mijn moeder herschikte
een lok langs haar gezicht. Ze
wist nog niet goed hoe ze haar
nieuwe haar na de chemo

moest dragen. Soms veegde ze
het opzij. Vandaag had ze het
getoupeerd. Sinds ze weer
gezond was verklaard, straalde ze nog meer als tevoren. Ze
beleefde goede dagen dubbel.
Kortgeleden had een dag als
deze geen optie meer geleken.
Mijn tante liet een knappe
veertiger zien. „Maar die is
dan weer te jong”, zei ze.
„Nee, dat is lekker”, zei
mijn moeder smalend. „Sta je
in de snoepwinkel en dan
koop je niks.”
We soesden in de zon. We
wisten dat er ieder moment
iets uit de klauwen kon lopen.
We waren allemaal iets kwijt
geraakt, maar we waren er
nog. We hadden onszelf en
onze verlangens. We hadden
elkaar. We leefden kalm door
in de luwte van de chaos.

Opa Barney hoopt nu wél bij
geboorte kleinkind te zijn
Darts. Raymond van
Barneveld wil het
rustiger aan doen om
bij zijn familie te
kunnen zijn.
Hij somt het nog maar een keer
op, om aan te geven hoeveel hij
moet opofferen om op topniveau te kunnen darten. „Bij
zijn geboorte was ik er niet bij,
toen hij zijn eerste verjaardag
vierde was ik er niet bij en tijdens de meeste leuke momenten ben ik ook afwezig.” Raymond van Barneveld heeft het
over zijn kleinzoon Mason, die
tijdens het WK van 2015 het levenslicht zag. Heel vaak ziet hij
hem niet, maar als Barney zijn
kleinkind in zijn armen heeft,
stroomt zijn lijf weer vol met
energie.
Zijn familie doet Van Barneveld steeds vaker beseffen dat
hij het qua darts iets rustiger
aan moet doen om meer tijd
met zijn familie door te kunnen brengen. Maar als we hem
vragen door welke toernooien
hij een streep heeft gezet om
bij Mason te zijn, komt hij met
een enorme waslijst aan wedstrijden waar hij dit seizoen
wél aan meedoet.
„Er is weinig ruimte om het
rustiger aan te doen”, zegt hij
in Ahoy, waar hij het vanavond
tijdens de Premier League

Tocht

Raymond van Barneveld
kwam vorig jaar bloedchagrijnig de perskamer van
Ahoy binnen, na zijn 6-6
gelijkspel tegen Peter
Wright. Het had niets met
de wedstrijd te maken,
maar met de harde wind op
het podium. „Hopelijk
hebben we er dit jaar geen
last van. Want ik verheug
me er op om in die bomvolle zaal het publiek mijn
naam te horen scanderen
en wat moois te laten zien.”

Raymond van Barneveld tijdens de Premier League Darts in Ahoy van vorig jaar. Hij kan niet wachten tot hij weer in de bomvolle zaal staat. / ANP

Darts opneemt tegen Gary Anderson. „Ik heb goede contracten getekend; geld speelt natuurlijk ook een rol. Maar 52
weekenden per jaar van huis
zijn is eigenlijk gekkenwerk. Ik
vraag mezelf vaak genoeg af
hoe lang ik dit nog volhoud.”
Na een korte stilte geeft Barney

zelf het antwoord. „Ik word dit
jaar 50 en ik wil tot mijn 55e
door blijven gooien.”
Tot zijn dartspensioen zal
hij continu twijfels blijven
houden. Na elke nederlaag sluipen die er altijd weer in. „Ligt
het aan mijn shirtje? Moet ik
een outfit aanschaffen die pret-

BOEKENFESTIJN

tiger zit? Draag ik de juiste
schoenen? Sta ik te hoog of
juist te laag op mijn voeten?
Darts bezorgt mij gewoon heel
veel stress. Ik zou ook weleens
in een VIP-lounge achterover
willen leunen om naar een
wedstrijdje te kijken. Maar ik
moet er altijd weer staan.”

Na verhalen van ex-prof
Wayne Mardle verlangt de Hagenaar steeds meer naar de periode waarin hij geen grote
toernooien meer hoeft te gooien, maar zonder zorgen demonstratiewedstrijden kan afwerken. „Hij vertelde dat hij
het iedereen kan aanraden.

Wayne doet zo’n 110 wedstrijden per jaar. En als hij een partijtje verlies, haalt hij zijn
schouders op. Als hij er twee
verliest ook. Hop, door naar het
volgende demonstratiewedstrijdje.”
Dan heeft hij ook weer meer
tijd voor zijn familie. Tot die
tijd moet hij vooral via Facetime genieten van Mason.
„Laatst zei hij ‘darten’. Toen
viel ik bijna van de bank, haha.
In november krijgt mijn dochter weer een kleintje. Dan hoop
ik wél bij de geboorte te zijn!
Maar als er dan een belangrijk
toernooi is, vrees ik het ergste...”

JOHAN VAN BOVEN
@johanvanboven
j.van.boven@tmg.nl
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GRATIS TOEGANG

DE GROOTSTE KEUS IN BOEKEN, PUZZELS,
HOBBY- & KNUTSELARTIKELEN ONDER 1 DAK!
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Gusta eierdopset

8-delige set met kleeffunctie
in leuke geschenkverpakking.

qO NUUR

#-**

Gusta eierdopset met zoutstooier
5-delig.

GRATIS BOEK!
Neem de originele bon mee naar het Boekenfestijn in WTC EXPO Leeuwarden van
16 t/m 19 maart 2017. Kies één gratis boek uit bij de afdeling ‘Actieboeken’ en
lever de bon in bij de kassa.
MAX. 1 BON PER BETALENDE KLANT
*) ALLEEN ORIGINELE BONNEN WORDEN IN BEHANDELING GENOMEN.

17LWRDN_HAH-4

IN HET NIEUWS

7

ZOVEEL BELASTING
BETAALDE TRUMP
Als enige president van de Verenigde Staten
weigerde Donald Trump lange tijd om zijn
belastingaangifte openbaar te maken. Toch
kwamen er nu eindelijk - twee pagina’s - naar
buiten over de Republikein.

2005
Kort nadat MSNBC-presentatrice Rachel Maddow had aangekondigd dat
de nieuwszender de beschikking had over twee pagina’s van zijn belastingaangifte uit 2005, die door een anonieme gever bij een financieel
journalist van het medium in de bus waren gedropt, onthulde het Witte
Huis de gegevens zelf.

Trump: dit is
nepnieuws

Om de rel tussen Nederland en Turkije niet verder te laten escaleren, kan de UEFA besluiten om de loting aan te passen zodat Ajax en Besiktas niet tegen elkaar uit
kunnen komen in de kwartfinale. / OZAN KOSE | AFP

Trump beschouwt het uitlekken
van zijn belastingaangifte als
fake nieuws en zet vraagtekens
bij de manier waarop een
journalist die in handen kreeg.
„Denkt iemand werkelijk dat
een journalist, waar nog
niemand van heeft gehoord,
naar zijn postbus ging en daar
mijn belastingaangifte vond?”

38

Ajax en Besiktas
mogelijk uit elkaar
Turkijerel. Wat
gebeurt er als Ajax
verdergaat in de
Europa League en per
ongeluk Besiktas loot?
Of gaat de UEFA dit
voorkomen?
De diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije heeft mogelijk ook sportieve gevolgen.
Mocht Ajax er vanavond namelijk in slagen om FC Kopenhagen uit te schakelen en zich te
plaatsen voor de kwartfinale
van de Europa League, dan is de
kans groot dat de UEFA ervoor
zorgt dat de Amsterdammers
niet tegen Besiktas kunnen loten.
Voor het gemak gaan we er
dan wel even vanuit dat ook de
Turkse kampioen zich voor de
kwartfinale plaatst door het
Griekse Olympiakos (1-1) uit te
schakelen. De UEFA houdt landen die op gespannen voet met

Geen excuses
Nederland zal Turkije geen
excuses maken voor het
optreden in Rotterdam rond
de komst van de Turkse minister van familiezaken, Fatma
Betül Sayan Kaya.
«

„Het optreden van zaterdag was ferm en met
respect”, liet een woordvoerder van premier Mark
Rutte woensdag weten. Hij
reageerde op een bericht
van de Turkse krant Daily
Sabah dat de Turkse premier Binali Yildirim dinsdagavond in een tv-interview had gezegd dat Rutte
mondeling excuses had
aangeboden.

elkaar staan en (tijdelijk) geen
diplomatieke relatie met elkaar onderhouden, vaker uit
elkaar bij lotingen. De UEFA
wilde gisteren niet bevestigen
dat Ajax en Besiktas elkaar gewoon kunnen loten.
„De lotingprocedure wordt
pas vrijdag, op de dag van de lo-

ting bekendgemaakt”, reageerde de Europese voetbalbond
schriftelijk. De UEFA verklaarde verder dat zulke beslissingen worden genomen door het
‘Executive Committee’. Dit
hoogste orgaan binnen de
bond besloot bij eerdere Europese lotingen om clubs uit Rusland en Oekraïne niet tegen elkaar te laten loten. Dat was
geen verrassing want beide landen zijn met elkaar in oorlog.
Hetzelfde geldt voor Armenië
en Azerbeidzjan. Deze landen
strijden al jaren om het grensgebied Nagorno-Karabakh en
bij gevechten vallen geregeld
slachtoffers. Ook in dat geval is
het logisch dat de UEFA clubs
uit die landen zo lang mogelijk
gescheiden van elkaar houdt in
Europese toernooien. Toch is er
niet altijd een oorlog nodig
voor zo’n besluit van de Europese voetbalbond. Zware politieke of diplomatieke spanningen kunnen eveneens zorgen
voor zo’n beslissing. Zo worden
Spanje en Gibraltar ook uit elkaar gehouden bij lotingen van

de UEFA. Nu de spanning tussen Nederland en Turkije langzaam tot het kookpunt stijgt,
lijkt het logisch dat de UEFA
hier rekening mee houdt tijdens de loting morgen, mochten beide ploegen doorgaan
naar de kwartfinale.
Bij Ajax had nog niemand
nagedacht over een eventuele
loting tegen Besiktas. „Dit is
heel prematuur”, reageert
perschef Miel Brinkhuis. „Wij
zijn hier niet mee bezig. Ik
denk dat wij ons eerst moeten
richten op het duel met Kopenhagen. Het zou mooi zijn als je
me deze vraag morgen weer
kan stellen, want dat betekent
dat we een ronde verder zijn.”
Een woordvoerder van Besiktas verklaarde dat de perschef
van de club het vanwege het
Europa League-duel met Olympiakos ‘te druk’ had om telefonisch te reageren.

Turkije heeft wat minder boekingen
uit Nederland.

Omboeken

‘Toch kwamen er gisteren nog een paar boekingen binnen. Maar we
krijgen vooral vragen
van mensen die willen
omboeken naar Spanje
of Griekenland.’
Wo o rd vo e rd e r T ho m a s Co o k

kantiegangers dat daadwerkelijk heeft omgeboekt is volgens
haar echter minder dan honderd.
Ook zijn er nog weinig mensen die hun vakantie annule-

Trump wil af van wetten

SANDER SCHOMAKER
@Meub69
sander.schomaker@metronieuws.nl

Toerist laat Turkije links liggen
Nederlanders boeken nog nauwelijks vakanties naar Turkije,
vanwege de oplopende politieke spanningen. „We merken
dat het stil is nu. En dat is jammer want Turkije begon net
weer aan te trekken als vakantiebestemming”, zegt een
woordvoerster van TUI, een
van de grootste touroperators
in Nederland.
Ook Thomas Cook (Neckermann en Vrij Uit) merkt dat vakantiegangers Turkije links laten liggen. „Toch kwamen er
gisteren nog een paar boekingen binnen. Maar we krijgen
vooral vragen van mensen die
willen omboeken naar Spanje
of Griekenland”, aldus een
woordvoerster. Het aantal va-

Uit de gegevens blijkt dat
Trump in 2005 152,7 miljoen
dollar (143 miljoen euro)
verdiende en 38,4 miljoen
dollar (36 miljoen euro) aan
belastingen afdroeg.

ren. „Dat zien we niet veel, omdat je tot vier weken voor vertrek tegen geringe kosten kan
omboeken. Mensen wachten af
hoe het zich verder ontwikkelt”, aldus de woordvoerster
van TUI.
De touroperators benadrukken echter dat het veilig is om
naar Turkije te gaan. „Omboeken is nergens voor nodig. Erdogan heeft de meest verschrikkelijke dingen gezegd,
maar zolang het bij woorden
blijft kunnen we daar gewoon
naartoe”, aldus de zegsvrouw
van Thomas Cook. De Nederlandse regering raadt reizigers
die naar Turkije gaan aan waakzaam te zijn en grote groepen
mensen te mijden. A N P

103
Wat verder opvalt, is dat Trump 103 miljoen dollar liet afschrijven als
verlies op zijn ondernemingen. Had hij dit niet gedaan, dan was het
bedrag dat hij had moeten afstaan vele miljoenen dollars hoger geweest.

MEER
INFO
Wil je echt een goed inzicht
krijgen in de belastingaangiften van Trump, dan zal
er veel meer informatie
nodig zijn dan de vrijgegeven pagina’s bieden.

www.metronieuws.nl
donderdag 16 maart 2017
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Deze appartementen maken je gelukkiger
CLICK!

Vastgoed

Geluksgoeroe
ontwikkelt flats
Het klinkt misschien
vreemd, maar Property
Markets, dat investeert in
vastgoed, heeft voor het
eerst een partnerschap
aangekondigd met Delos,
pionier in wellness-vastgoed, en geluksgoeroe
Deepak Chopra om buitengewoon luxe appartementen te bouwen. Het doel:
geluk en het algehele
welzijn bevorderen. De
zogenoemde Muse Residences in Sunny Isles komen
begin 2018 in het Amerikaanse Florida te staan.

Vereerd

‘De huizen waarin we
leven kunnen een
krachtig effect hebben
op onze fysieke en
emotionele gezondheid. Ik voel me vereerd om te werken
met Property Markets
en Delos om gezondere woonruimtes te
creëren voor de inwoners van Florida.’
D e e p ak C h op ra
Geluksgoeroe

Voorbeelden
Wellnesskenmerken van de
appartementen.
«

Luchtzuivering. Geavanceerde filtratiemethodes
zullen worden gebruikt
om de luchtkwaliteit te
verbeteren.

«

Waterfiltratie. Dit type
technologie zal worden
opgenomen om nationaal
erkende normen voor de
waterkwaliteit te bereiken.

«

Verlichting. Geavanceerde technieken voor
binnenverlichting worden
toegevoegd aan elke
eenheid om het natuurlijke, biologische ritme van
het lichaam te bevorderen.

Geld

5
miljoen dollar is de startprijs voor elk
appartement.
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Milky Chance en de plaat
ná die waanzinnige hit
Interview. Duits duo
Milky Chance over hun
wereldhit en hun
nieuwe album.
Hoe kon Clemens Rehbein vermoeden wat de gevolgen zouden zijn van dat liedje dat hij in
etappes en meestal in boxershort in de gemeenschappelijke ruimte van zijn studentenhuis schreef ?
Tot de explosie breide de
jonge Duitser zijn dagen gitaar
spelend, een beetje studerend
en lanterfantend aan elkaar.
Sinds het succes van single Stolen Dance gaat hij samen met
zijn maatje Philipp Dausch, dj
bij Milky Chance, de hele wereld over.
En dat terwijl de jonge Duitsers uit het historische stadje
Kassel vier jaar terug eigenlijk
van plan waren om samen door

Europa te gaan in hun net aangeschafte tweedehands Volkswagenbusje. „Maar toen we onze debuutplaat Sadnecessary
maakte, hadden we geld nodig
en moesten we hem weer verkopen zonder dat we er ooit in
hadden gereden. Het opnemen
kostte weliswaar niet veel, dat
deden we bij mijn ouders thuis,
maar we hadden geld nodig
voor promo-exemplaren om
naar journalisten te sturen.”
De investering betaalde zich
uit. De tellers van Stolen Dance
op YouTube en Spotify staan
boven de driehonderd miljoen
en er waren optredens in de
grote talkshows van Jimmy Fallon en Jimmy Kimmel en
shows op Coachella, Glastonbury en Lolapallooza. „We kwamen in steden waar we nog
nooit waren geweest en in elke
koffiebar, elke winkel kwam
Stolen Dance uit de speakers.
Dat was heel gek, haha.”
Natuurlijk, het succes is fan-

tastisch en Rehbein wil zeker
niet verwend klinken, maar
het intensieve touren dat het
gevolg ervan was, bleek ook
een uitputtingsslag. „Elke dag
een andere stad waar je maar
heel even blijft. Vliegtuig in,
vliegtuig uit; het is niet altijd
even romantisch als veel mensen het zich voorstellen. Zaak
is dat je af en toe op de rem gaat
staan en even een break
neemt.”
Milky Chance nam een flinke pauze om Blossom, album
nummer twee dat deze week
verschijnt, op te nemen. „De
verwachtingen zijn natuurlijk
hooggespannen, ook bij onszelf. Dan is het zaak je daar niet
door te laten beïnvloeden en
toch in een concentratiebubbel te komen. En dan nog: het
zou cool zijn als Blossom het
net zo goed doet als ons debuut, maar er is geen recept
voor succes.”
„Als je één grote hit hebt ge-

Ultieme festival line-up

Pinkop en
Bob Dylan
Milky Chance is een
graag geziene act op
festivals, zo ook komende
maanden wanneer ze
onder andere op Pinkpop
staan. “Bob Dylan, Izzy
Bizu, Ben Howard, The
Tallest Man On Earth en
Edward Sharp & The
Magnetic Zeros”, somt
Rehbein zijn ultieme
festival line-up op. „Een
mix van grote namen en
nieuwkomers dus. Met
een hoofdpodium voor de
headliners, een rock-‘nroll-stage en een tent
voor deephouse.”

had, moet je mensen zien te
overtuigen dat je meer in je
mars hebt dan dat ene liedje.
Maar begrijp me niet verkeerd:
we zijn heel dankbaar voor het
succes van Stolen Dance en de
reactie van de fans wanneer we
het spelen is keer op keer hartverwarmend. Bovendien heeft
het veel deuren geopend. En ik
kan wel tegen mensen zeggen:
luister naar die andere liedjes,
die zijn veel beter. Maar mensen bepalen zelf wel waar ze
naar luisteren. En gelijk hebben ze.”
Hebben ze dat oude Volkswagenbusje inmiddels al teruggekocht eigenlijk? „Nee, nog
niet”, zegt Rehbein lachend.
„Maar we hebben er ook niet
echt behoefte meer aan. Tegenwoordig zijn we blij als we eens
even thuis zijn.”
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MARIO WISSE
@Mario_Wisse
m.wisse@tmg.nl

Postnataal

John prijst
Chrissy
John Legend is apetrots op zijn
vrouw Chrissy Teigen. Zij schreef
onlangs een essay over haar
postnatale depressie en kan
rekenen op de volledige steun
van haar man. „Ik ben zo trots
op haar”, zei John tegen E!
News. „Ze liet me haar eerste
versies lezen toen ze nog aan
het schrijven was en ik wist
meteen dat het veel zou betekenen voor een aantal vrouwen.”
John vond het verhaal van zijn
vrouw “bijzonder krachtig”.

Beauty and the Beast

Clemens Rehbein (links) en Philipp Dausch van Milky Chance.

/JEFF HAHN.

Homo blijft
in Disney

STERREN IN HET STEMHOK
Nick van het illustere duo Nick &
Simon bracht zijn stem uit in EdamVolemdam en deelde het bewijs op
Instagram. Waarop hij stemde
hielde de zanger geheim.

Arie Boomsma postte op instagram
een schattige foto met zijn dochtertje. Hij schrijft dat hij met zijn 43
jaar al heel wat keren heeft gestemd, maar dat het nooit urgenter
voelde dan nu.

Frank van der Lende stond op
Utrecht CS, misschien heb je hem
wel gezien. „Hallo. Dit is mijn stembureautje op Utrecht Centraal. Kom
stemmen want dan heb je wat te
lachen met #3fm”.

Q-music’s ochtend-dj Wietze de
Jager ging al presenterend het
stemhokje in. „#Stemfie gemaakt.
Stem uitgebracht. Hoppaaa!
#Ikstem#Verkiezingen2017”, schrijft
hij op twitter.

Disney is niet van plan zijn
eerste homopersonage ooit uit
een film te knippen. Beauty and
the Beast ligt in Maleisië, waar
homoseksualiteit illegaal is,
onder vuur. De film zou daar
vandaag in de bioscopen gaan
draaien. Deze week meldde
Disney dat de première werd
uitgesteld. Een officiële reden
bleef uit, maar de twijfels van
het overwegend islamitische
land zouden te maken hebben
met LeFou, het eerste homoseksuele Disney-personage.

www.metronieuws.nl
donderdag 16 maart 2017
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Als veganist zijn er een
hoop producten die je
mijdt. Van het niet eten van
vlees, zuivelproducten en
eieren tot het niet dragen
van leren schoenen: er is
best veel waar je rekening
mee moet houden.
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Solochef: Nooit meer

1
Wil je vasthouden aan je
veganistische leefstijl, maar
ben je óók gek op lippenstift,
check dan de Axiology
Natural Organic Lipstick
eens.

2
De meerderheid van de
lippenstiften, met name de
rood getinte exemplaren,
worden gemaakt van het
stofje karmijn. Dat wordt
gemaakt van schildluizen en
er worden zo’n 70.000 van
die schildluizen geplet en
gekookt om ongeveer 1
pond (0,45 kilogram) van de
rode verf te maken. Iconic
London Lip Paint doet dat
niet en kun je als veganist
ook prima gebruiken.

3
Naast karmijn worden er
overigens nog meer dierlijke
producten in veel cosmetica
gebruikt. Zo is bijenwas een
veelgebruikt ingrediënt in
veel lippenstiften. Probeer
eens Milani Amore Mattallics Lip Cream als je geen
dierlijke producten wil
gebruiken.

4
En tot slot nog deze: Inika
Certified Organic Vegan
Lipstick. Perfect voor dierenliefhebbers!

Volg Metro Lifestyle hier:
facebook.com/metrolifestyle.nl
instagram: metrolifestyle_NL
Twitter: @metrolife_nl

van e vor ge avon ewaart, a r ceer e zo
een heerlijk soepje.
Snipper een uitje, pers een knoflookteentje en fruit die even. Bak samen met de broccoli even door in de pan en giet er bouillon
door. Heb je nog meer groenten over? Gooi
die er ook door! Je kunt in principe alle
groenten met wat bouillon koken voor een
lekker soepje.
Om de soep lekker romig te maken, kun je
een (zoete) aardappel of venkelknol meekoken. Pureer de boel als alle groenten (en de
aardappel) zacht zijn. Heb je geen aardappels

EXTRA TIME LIFESTYLE 11

r opgescheept met restjes
Zuivel
Crème fraîche
Te veel crème fraîche in het pakje? Geen
zorgen! Hypergezond is natuurlijk anders,
maar als je een eetlepel door je rijst roert en
dat op smaak brengt met verse munt, peper
en zout, heb je heerlijke rijst voor naast je
vlees en groenten. Weer eens wat anders
dan aardappels.
Roomkaas
Bij roomkaas denk je misschien aan hartig.
Niets is minder waar: je maakt er heerlijke
zoetigheid van! Wat dacht je van een smakelijke cheesecake? Als je nog een heel klein
beetje over hebt, maak je in een cupcakevormpje zo een klein cheesecakeje. Ook nog
goed voor de lijn. Het enige wat je moet doen

is uitrekenen hoeveel roomkaas je nog ongeveer hebt en de hoeveelheden in je recept
delen. Als je bijvoorbeeld nog honderd gram
roomkaas hebt, deel je de ingrediënten in dit
recept door zes.

Yoghurt
Yoghurt als hartig gerecht? Geen gek idee!
Snijd een halve komkommer in hele kleine
blokjes en strooi er een beetje zout over. Pers
een klein teentje knoflook boven de yoghurt
uit, roer goed door en knip een beetje munt
erboven fijn. Een heel klein scheutje olijfolie
erdoor, goed roeren, de komkommer erbovenop en een half uurtje in de koelkast. Voilà. Je
hebt een heerlijke dip voor bij broodjes.

a
okte pasta
ima inn later een
pnieuw
n en lekker
elen. Maar
is je vriezer
s wel vol of
geen. Dan maak
e gemak hartige pannenkoeken
sta. Snijd een uitje en wat andere
die je nog over hebt klein en bak
in een pan met wat olijfolie.
pasta met een eitje (als je nog veel
r hebt twee eieren) en de groenten
r wat kaas doorheen. Zet een koep het vuur en bak steeds een klein

beetje van het mengsel in een scheutje olijfolie. Zorg dat de bodem van de pan goed
bedekt is met de pasta. Bak aan beide kanten
een minuut of twee, tot de pannenkoeken
goudbruin zijn.

@metrolifestyle_nl
DE POPULAIRSTE FOTO’S VAN METRO LIFESTYLE OP INSTAGRAM

Het Molinari Private
Reserve, dat in het
Amerikaanse Napa
Valley ligt, heeft het
brouwsel gecreëerd
door rode wijn te mixen
met -je raadt het alkoffie.

warm nog even goe oor.
Weet je niet hoeveel je van alles moet
gebruiken? Dan is het handig om eerst alle
groenten die je wil gebruiken in een pannetje
te doen. Daarna giet je er bouillon bij tot de
groenten nét onder water staan. Bouillon kun
je gewoon maken van een bouillonblokje. Per
blokje heb je een halve liter bouillon. Staat de
soep net niet onder? Giet er dan gewoon nog
een klein beetje kokend water bij, anders
wordt de soep te zout.

Ideale combinatie
Wie 's ochtends niet aan de dag begint zonder een kop koffie
en in de avond maar al te graag een glaasje rood wegdrinkt (of
andersom) is er goed nieuws. Een restaurant heeft deze twee
drankjes namelijk gecombineerd...

Volgens Metro UK
smaakt het drankje
ondanks de wijnmix
vooral naar romige
koffie en niet naar een
glas Merlot dat een
middag in de volle zon
heeft gestaan.

www.metronieuws.nl
donderdag 16 maart 2017

Wat eten we vandaag?

WEER & MEER
Ochtendspits
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Traditionele boterkoek
Deze boterkoek is ontzettend
snel te maken. Je hebt er maar
een paar eenvoudige ingrediënten voor nodig. Een ideaal
recept om even snel te maken
als je bezoek krijgt en je niets in
huis hebt voor bij de koffie.
Bereidingstijd: 10 min.
Oventijd: 30 min.
Benodigdheden
Vierkant bakblik van 20 × 20 cm
½ vanillestokje
250 g bloem
150 g witte basterdsuiker
¼ tl zout
225 g koude roomboter
1 eidooier
Ingrediënten mengen
Verwarm de oven voor op 180
°C. Snijd het vanillestokje doormidden, schraap het merg er uit
en doe dit met de bloem, de
suiker en het zout in een grote
kom. Snijd de boter in kleine
stukjes en voeg die toe aan de

droge ingrediënten. Kneed alle
ingrediënten tot een soepel
deeg.
Vorm vullen
Vet het bakblik in en druk het
deeg hierin uit. Voor een mooi
strak resultaat rol je de bovenkant glad met een klein rolstokje of strijk je hem glad met de
bolle kant van een lepel. Klop
de eidooier los met een snufje
zout en bestrijk de boterkoek
hiermee.
Bakken
Trek met een vork een raster in
het deeg en bak de boterkoek
gaar in ongeveer 30 minuten.
De bovenkant moet mooi goudbruin van kleur zijn. Laat de
boterkoek helemaal afkoelen in
de vorm.
Stort de koek dan uit het bakblik
en snijd de koek in kleine vierkantjes.
Uit: Heel Holland bakt met Annemarie, Annemarie Pronk
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Deze week
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Zon & maan
06:58 uur

18:41 uur

20:52 uur

07:54 uur

ik kijk Weerplaza

Download de app

Volgende maanfase
Laatste kwartier op 20 maa

Beestjes

FC Knudde

Algemeen

SPEURDERS
Erotiek
Sex bios & bar hetero koppels
homo bi travo thema´s gangbangs en feestjes voor alle
sexualiteiten 0102251725
www.themoodsbar.nl gravendijkwal 92 rotterdam 3 verd
www.karins-home.nl
luxe privehuis mooie kamers
sexy meisjes welkom
010-4362152 / kvk24424568
Rochussenstraat 99a R'dam
Sex vanaf €65 7 dgn p/wk
Sarphatipark 118 020-6723022
www.prive118.nl
Amsterdam asd1073ed/b006
vele nieuwe sexy meisjes!

WIN EEN ARRANGEMENT VOOR
2 PERSONEN NAAR DE GP VAN BAHREIN!
Schrjf je nu in voor hét spannendste gratis online Formule 1 spel van
Nederland; Telesport GPPRO. Je speelt in een competitie tegen Formule 1
experts, vrienden en deelnemers uit heel Nederland. Als je je tussen
13 februari en 25 maart inschrjft maak je automatisch kans op een
arrangement voor 2 personen naar de Grand Prix van Bahrein.

Schrjf je nu in op gppro.nl

3

15

Parenclub SwingersOase
Ammerzoden haarstraat 20
wo gangbang koppel 50%
korting
don 12.00-18.00 gangbang
Vrij gangbang 14.00 tm 2.00
Zat Oase-Kinky party 19.00
tm 2.00 koppels 45 euro all in
Zon
gangbang 14.00 tm
22.00 Ma gangbang 12.0018.00 heren 65 euro
www.swingersoase.com
kvk61053708
tel 0630351333 / 0736895510

Uw Speurder in het
juiste umfeld!
Keuze uit ruim 300 rubrieken
www.speurdersindekrant.nl

Reünie De Nieuwe School
We bestaan 40 jaar!
Reünie: 8 april 2017.
Oud-leerlingen kunnen zich aanmelden via:
www.denieuweschool.amsterdam
Mr Basir medium helpt bij liefde
relatie, terugk. partner, geluk,
examen,
werk,
blokkade,
alc. 100% res. 06-39393796.

Uw Speurder in het
juiste umfeld!
Keuze uit ruim 300 rubrieken
www.speurdersindekrant.nl

Mr. Sam, groot medium, 100%
dir. result., terugk. geliefde, bescherm., ook problemen waar u
geen hoop meer in heeft. Betaal na result. 06-25231003.
Mr. Latif. geresp. med. helpt
met probl. rel. zaken, terugk.
partner etc. In 2 dgn. 100% result. daarna bet. 06-34566850.

Kennismaking/relaties
Reageren op brieven onder
nummer: Postbus 376, 1000 EB
Amsterdam. Vergeet niet het
briefnummer te vermelden.

Zaken & transacties
Legaal belasting ontwijken voor kleine ondernemers? Makkelijker
kunnen wij het niet maken. WWW.OSTREA.UK of 088-7766510

Onderneem Actie!
Wordt ondernemer in
de uitzendbranche!
Iets voor jou? Volg de *Gratis
4-daagse opleiding!
Kom naar de inloopavonden
van Flexibility! 06-53143121
Zie *voorwaarden op
starteigenuitzendbureau.nl

PUZZELS

REBUSFILIPPINE

Puzzel & Win!

Alle woorden zijn kleine rebusjes. Gelijke cijfers zijn gelijke letters.
LET OP: bij deze rebusjes is de stand van de letters zeer bepalend. Ook de klank van de letters speelt een rol: D kan DE zijn, L=EL of H=HA. Een kruis of
streep door een letter kan NIET of GEEN of WEG betekenen.
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A=D
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20 x Actiethriller met
Tom Cruise t.w.v. € 25,-
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B=G
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P=G
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K=P
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V=N
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‘Jack Reacher: Never Go Back’ komt uit op dvd/blu-ray!
In deze nieuwe actiethriller van regisseur Edward Zwick
(The Last Samurai, Blood Diamond) is de hoofdrol weggelegd
voor niemand minder dan Tom Cruise (Mission Impossible,
Edge of Tomorrow). De nieuwe film is het vervolg op ‘Jack
Reacher’ uit 2012 en is gebaseerd op het 18e boek uit de
populaire Jack Reacher-boekenreeks van schrijver Lee Child.
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A
TECTONIC

ZEESLAG

Vul de vakjes van elk dik omrand blokje met de getallen 1, 2, 3, 4 of 5 (net zoveel als er vakjes zijn). Vul
dus 1 in bij een blokje met één vakje en 1 en 2 bij een
blokje met twee vakjes. Vakjes met gelijke getallen
mogen elkaar niet raken; ook niet diagonaal.

10 x lekker online shoppen
t.w.v. € 50,-

De schepen liggen horizontaal of verticaal
en raken elkaar nergens. De cijfers geven
aan hoeveel bootdelen er in de betreffende
rij of kolom te vinden zijn.

2 1

1
2

2
3

2

5

1
5

5 2

4
1

5

Online shoppen doe je bij Spartoo! Een webwinkel met de
nieuwste schoenen, kleding én tassen van de bekendste
merken. Spartoo heeft de perfecte outfit voor de sportschool,
voor een feestje, maar ook voor een dagje weg of een zakelijke
afspraak. Voor zowel mannen als vrouwen en natuurlijk ook
voor kinderen vind je de nieuwste trends, de mooiste merken
en de beste kwaliteit op www.spartoo.nl.
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PAARDENSPRONG
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ZWEEDSE PRIJSPUZZEL B
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VLEESROOSTER

TROPISCHE
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TOCHT
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VREEMDE
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PRIJSSUDOKU A

Spring met de paardensprong (zoals in het schaakspel)
het woord bij elkaar.
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ISLAMITISCHE
BEDELMONNIK

GEREED

LUI
LICHAAMSDEEL

SPOEL
HELDENDICHT

4
ONHOUDBARE
SERVICE BJ
TENNIS

PLUSPUNT

2
COUPON
ZOOGDIER
ONDERSTEEK

AMERIKAANSE
FILMPRJS

OPLOSSINGEN
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STALMEST
PAARDENSPRONG

TECTONIC

soeppan
1 vadsig, 2 nodig, 3 stappen,
4 pervers, 5 poeha, 6 harpoen, 7 tennis
PICTOFILIPPINE

ZEESLAG
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ZO DOE JE MEE!
Ga je voor prijs A? Geef dan de oplossing van de sudoku
door. Voor prijs B bel je de oplossing van de zweed
door. Je kunt elke dag zo vaak meedoen als je wilt!
Geef je oplossing van de sudoku of zweed door vóór
20 mrt 2017 via

0909 – 50 50 326 (45 ct. per gesprek)

ZANGVOGEL

ROEM

3

(

<

+

#

!

Op www.denksport.nl/metro worden de prijswinnaars
gepubliceerd.
Prijzen zijn niet in te wisselen voor geld en over de uitslag kan
niet worden gecorrespondeerd.

%

www.metronieuws.nl
donderdag 16 maart 2017

@METRO
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Twitter

#TREINLEVEN

@InnoCrator
Haringen in een ton 8.05 Arnhem Nijmegen. #treinleven #ns
dus een treintje later. Jammer genoeg mijn stembiljet niet bij,
#stemmenopstation
@nansbrein
Wil iemand mij even wakker maken @ station Schiphol, duik
ik nog even fijn in een hazenslaapje, oké? Mijn dank is groot.
@Fabienneeer
Meisje op Breda centraal is niet zo slim. Een invasie van NS
personeel en beveiliging en nog ga je illegaal door de poortjes #treinleven
@suzyb92
En nog steeds zijn er mensen die niet het fatsoen kunnen
opbrengen om eerst mensen uit de trein te laten stappen...
#zucht #treinleven
@Treinleven_
Ik ben blij als ik op m'n bestemming ben. Dan kan ik BUITEN
even opwarmen! #brrr #aircostaatkoud #treinleven
@SpinDoctorandus
Lekkere combi: sequentieel bellende vrouwspersonen en
krijsende baby's in de coupé. #treinleven
@AngeliqueWels
Een jonge jongen aan de andere zijde van het gangpad
krabbelt driftig in zijn Zweeds puzzelboek #treinleven #ongewoongewoon
@Gouwemere
Er zit weer iemand in de buurt die een gehoorbeschadiging
wil oplopen. De muziek tettert uit zijn oortjes. #treinleven
@JannekeMarieke
Het moet ook niet veel gekker worden... #treinleven

Haha, dat is me het feestje wel, zo
te zien. Gezellig samen reizen met
de trein :-)

Twitteraar @xSimoneB vond
zomaar een levensles in de trein.
Die delen we even met jullie!

Deze jongen wilde graag eens in
de krant. Bij deze, Raymond!

@metro
REACTIES OP METRO VIA SOCIAL MEDIA

FACEBOOK.COM/METRO

INSTAGRAM.COM/METRO

SNAPMETRO

TWITTER.COM/METRO

Horoscoop
Ram 21/3-19/4
Luister bij het nemen van
moeilijke beslissingen naar
de raad van een goede
vriend. Door zijn of haar
ervaringen kun je voor grote
fouten bewaard blijven. Je
zult je daarvoor wel open
moeten opstellen.
Stier 20/4-20/5
Je bent de rust zelve. Je
evenwichtige uitstraling
werkt als een weldadige
zegen en veel mensen in
jouw omgeving knappen
daar dan ook zienderogen
van op. Ze zullen je daarvoor
zeer dankbaar zijn.
Tweeling 21/5-20/6
Vandaag heb je de stoute
schoenen aan. Je bent open
en eerlijk en daarmee wind
je iedereen om je vinger.
Zelfs een nieuwe verovering
kost je met deze charmante
uitstraling geen enkele
moeite.
Kreeft 21/6-22/7
Je innerlijke evenwicht is
prima in orde en dat straal je
uit. Je bezit de kracht elke
woordenwisseling in de kiem
te smoren en iedereen tevreden te stellen. En dat is heel
bijzonder.
Leeuw 23/7-22/8
Probeer datgene dat je zo
graag wilt niet met dwingende hand maar met zachte
hand te bereiken. Geduld en
een diplomatieke aanpak zijn
de sleutelwoorden voor je
succes.
Maagd 23/8-22/9
Laat vandaag geen mogelijkheid onbenut. Niet dat je
daar nou de persoon naar
bent, maar toch. De kansen

van vandaag zijn echt uitzonderlijk te noemen en het is
jammer als je iets laat liggen.
Weegschaal 23/9-22/10
Als jij er vandaag zin in hebt,
is het motto vol gas. Houd je
niet in, ga aan de slag en
geef je voor de volle honderd
procent. Morgen kan die
energieke bui wel weer over
zijn.
Schorpioen 23/10-21/11
Probeer vandaag eens extra
goed te luisteren naar anderen en verander niet te snel
van onderwerp. Misschien
levert die strategie jou vandaag een interessant gesprek
op.
Boogschutter 22/11-21/12
De tijd is gekomen om alle
verlegenheid te laten varen.
Sprint maar op je doel af, je
zult het vandaag zeker halen
als je je best doet.
Steenbok 22/12-19/1
Vandaag kun je alles aan, als
jij je flexibel kunt opstellen.
Als je partner iets anders dan
anders wil, sta dan open
voor verandering. Je zult er
geen spijt van krijgen.
Waterman 20/1-19/2
Je leert een zeer charmant
iemand kennen. Als jij echter
al een relatie hebt moet je
beslist op je tellen passen.
Laat je niet zomaar het hoofd
op hol brengen.
Vissen 20/2-20/3
Je ziet welke mooie kansen
bepaalde veranderingen je
bieden. En dat brengt je in
een absolute jubelstemming.
Maar is het nog niet te vroeg
om te juichen? Het is allemaal nog niet zover.

Meestal krijgen we foto’s vanuit de
trein, maar dit vinden we ook leuk!

Dating for Geeks

Kijk deze lieve hond van Instagrammer @eihrister eens netjes
zitten in de trein... Zo cute!

Trouwe Metro-lezers belonen we
met een foto in de krant. Bedankt
jongens!

IN HET NIEUWS
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Column

DENNIS
AAIJ
LEZERSCOLUMNIST

SPAARZEGELTJES
Puzzelfans! Welke puzzel is jullie
favoriet?

Haha, hier worden we vrolijk van
op de vroege ochtend! En de rest
van Metro-lezend Nederland ook,
hopen wij.

Let op dames, het lijkt erop dat
deze jongen op zoek is naar een
leuke date :-)

Klein kunstwerk
in de krant
Metro plaatst elke dag foto’s
die jij ons via Snapchat,
Facebook, Twitter of Instagram stuurt. Wat zie jij onderweg en wil je met ons
delen?
Instagrammer @scriptwritingdutchman is een ware
artiest. Dit kleine kunstwerkje liet hij achter in een krant,
maar gelukkig stuurde hij
ons ook een foto! Want nu
verrast hij niet alleen de
volgende lezer van zijn krant,
maar jullie allemaal!
Laat ook een boodschap
achter in het vakje rechtsonder op deze pagina en stuur
ons een foto. Wie weet sta jij
hier morgen op deze pagina...

Zoals iedere zichzelf respecterende supermarkt, doet ook onze
buurtsuper aan spaaracties. Na iedere boodschap word ik vriendelijk gevraagd of ik behoefte heb aan zegeltjes.
Ondanks de zeer Hollandse traditie van het zegeltjes sparen,
word ik telkens weer overvallen door deze vraag. Ik ben er maar
hoogst zelden op voorbereid. Ook nu niet, bij het afrekenen van
een stuk belegen kaas en twee pakken melk.
Nadat de zegeltjesvraag tot me doordringt, schiet mijn blik
van poster naar videodisplay en weer terug. Ik ben naarstig op
zoek naar een reclame-uiting die verraadt welke spaaractie er
deze week actueel is.
Ik vind geen enkele houvast.
Acties
De kassajuffrouw herkent
de vertwijfeling en schiet
professioneel te hulp. „U kunt
‘Nee, STEKKIES!”, brult
voor stíckies”, zegt ze.
de kassajuffrouw nu van sparen
Door deze woorden neemt
opzij. Ik durf haar niet
bij mij de verwarring toe. In
een reflex kijk ik achterom
goed aan te kijken en
naar de tabaksbalie om te
hou daarom mijn blik
kijken of ik daar een glas of
gericht op de vrouw
pot zie met voorgedraaide
joints, zoals ik die weleens
achter me in de rij.’
heb zien staan bij coffeeshops,
D e n n i s A a ij
lang geleden in mijn studententijd.
Vrijwel tegelijkertijd word
ik me bewust van de onmogelijkheid van deze spaaractie en
draai me weer, met vragende blik, terug naar de kassajuffrouw.
Spekkies, hoor ik haar nu tot mijn grote opluchting zeggen.
Dat klinkt een stuk onschuldiger.
Ik antwoord de caissière dat ik geen spekjes lust, dus de
spaarzegels met alle liefde aan de vrouw achter mij in de rij wil
schenken (de vrouw heeft namelijk iets weg van een moeder
met kinderen die dol zijn op spekjes). Even kijk ik met een
tevreden glimlach naar de vermeende moeder.
„Nee, STEKKIES!”, brult de kassajuffrouw nu van opzij. Ik
durf haar niet goed aan te kijken en hou daarom mijn blik
gericht op de vrouw achter me in de rij.
„Plantjes”, souffleert deze bemoederend.
„Ah, stekkies!”, zeg ik, en mompel er „plantjes” achteraan.
Nu ik mijn gedachten weer op een rij heb, draai ik me een halve
slag om naar de caissière en zeg:
„Ja, doet u maar!”
Weigeren lijkt me na al deze misverstanden ineens heel
ongepast.
De kassajuffrouw scheurt een zegeltje van het rolletje uit
haar kassa en geeft me deze samen met de kassabon.
Bij het aanpakken waait het zegeltje als een herfstblaadje op
de grond. Het kost me enige moeite het kleinood op te rapen. Ik
kan geen blikken meer dulden en loop zonder omkijken de
winkel uit.
Ik durf niet om een spaarkaart te vragen.

Metro plaatst elke dag een lezerscolumn. Upload jouw
column van vierhonderd woorden en een foto op onze
website metrocolumn.nl en maak kans op vijftig euro!

#METROGOODVIBES
Aaaaargh, die drukke treinen ook
altijd. Gelukkig kon je nog wel
zitten en wie weet is het vandaag
beter!

Marc Wubs wilde zijn collega eens
verrassen. Daar helpen we graag
aan mee natuurlijk :-)

Wij wensen je ook een goedemorgen hoor! En je maakt de morgen
van een heleboel lezers goed met
deze vrolijke foto ;-)

Snippers

Laat hier jouw positieve boodschap achter voor de volgende lezer van
deze krant! Of een tekening, dat mag ook natuurlijk :-)

Metro is de grootste krant ter wereld en verschijnt in 73 edities in 23 landen.
Wereldwijd heeft Metro 18 miljoen lezers. Hoofdredacteur: Babette Wieringa
Geen krant? Mail dan even: distributie@metronieuws.nl Metro is een uitgave van TMG Landelijke Media B.V. Adres: Basisweg 30 1043 AP Amsterdam
tel: 088-8244000 | Rotterdam tel: 010 -2060320 | www.metronieuws.nl
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in ieder geval in overeenstemming moeten zjn met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het fundament onder onze beschaving.
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Voor de zekerheid drukken we de tekst hieronder nog

xGERPWO 5
Alle mensen worden vrj en geljk in waardigheid en rechten
geboren. Zj zjn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
xGERPWO )
Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrjheden, in
deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke
aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke
of andere overtuiging, nationale of maatschappeljke afkomst,
eigendom, geboorte of andere status. Verder zal geen onder
scheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of inter
nationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort,
onverschillig of het een onafhankeljk, trust, of nietzelfbesturend
gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de
FLWCWGWRMREWRE ZWFE[[E8
xGERPWO %
Een ieder heeft het recht op leven, vrjheid en onschendbaarheid
van zjn persoon.
xGERPWO r
Niemand zal in slavernj of horigheid gehouden worden. Slavernj
en slavenhandel in iedere vorm zjn verboden.
xGERPWO "
Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een
wrede, onmenseljke of onterende behandeling of bestrafing.
xGERPWO .
Een ieder heeft, waar hj zich ook bevindt, het recht als persoon
WGPWMX EW BLGXWM CLLG XW BWE8
xGERPWO *
Allen zjn geljk voor de wet en hebben zonder onderscheid
aanspraak op geljke bescherming door de wet. Allen hebben
aanspraak op geljke bescherming tegen iedere achterstelling
in strjd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot
een dergeljke achterstelling.
xGERPWO :
Een ieder heeft recht op daadwerkeljke rechtshulp van bevoegde
nationale rechterljke instanties tegen handelingen, welke in strjd
zjn met de grondrechten hem toegekend bj Grondwet of wet.
xGERPWO (
jRWN[MX ?[O LMXWGBLGJWM BLGXWM [[M BROOWPWDGRTW [GGWFE[ERW&
detentie of verbanning.
xGERPWO 59
Een ieder heeft, in volle geljkheid, recht op een eerljke en
openbare behandeling van zjn zaak door een onafhankeljke en
onpartjdige rechterljke instantie bj het vaststellen van zjn
rechten en verplichtingen en bj het bepalen van de gegrondheid
van een tegen hem ingestelde strafvervolging.
xGERPWO 55
1. Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft
er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zjn
schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare
rechtszitting, waarbj hem alle waarborgen, nodig voor zjn
verdediging, zjn toegekend.
2. Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig straf
rechteljk vergrjp op grond van enige handeling of enig verzuim,
welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechteljk
vergrjp betekenden op het tjdstip, waarop de handeling of
het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf
worden opgelegd dan die, welke ten tjde van het begaan van
het strafbare feit van toepassing was.
xGERPWO 5)
jRWN[MX ?[O LMXWGBLGJWM BLGXWM [[M BROOWPWDGRTW RMNWMTRMT RM
zjn persoonljke aangelegenheden, in zjn gezin, zjn tehuis of zjn
briefwisseling, noch aan enige aantasting van zjn eer of goede
naam. Tegen een dergeljke inmenging of aantasting heeft een
ieder recht op bescherming door de wet.
xGERPWO 5%
1. Een ieder heeft het recht zich vrjeljk te verplaatsen en te
vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.

2. Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het
zjne, te verlaten en naar zjn land terug te keren.
xGERPWO 5r
1. Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken
WM EW TWMRWEWM EWTWM CWGCLOTRMT8
2. Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van straf
vervolgingen wegens misdrjven van nietpolitieke aard of
handelingen in strjd met de doeleinden en beginselen van de
Verenigde Naties.
xGERPWO 5"
1. Een ieder heeft het recht op een nationaliteit.
2. Aan niemand mag willekeurig zjn nationaliteit worden ontnomen,
noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen.
xGERPWO 5.
1. Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of
godsdienst, hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftjd
het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zj hebben
geljke rechten wat het huweljk betreft, tjdens het huweljk
en bj de ontbinding ervan.
2. Een huweljk kan slechts worden gesloten met de vrje en
volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten.
3. Het gezin is de natuurljke en fundamentele groepseenheid
van de maatschappj en heeft recht op bescherming door de
maatschappj en de Staat.
xGERPWO 5*
1. Een ieder heeft recht op eigendom, hetzj alleen, hetzj
EW?[NWM NWE [MXWGWM8
2. Niemand mag willekeurig van zjn eigendom worden beroofd.
xGERPWO 5:
Een ieder heeft recht op vrjheid van gedachte, geweten en gods
dienst; dit recht omvat tevens de vrjheid om van godsdienst of
overtuiging te veranderen, alsmede de vrjheid hetzj alleen, hetzj
met anderen zowel in het openbaar als in zjn particuliere leven
zjn godsdienst of overtuiging te beljden door het onderwjzen
ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inacht
neming van de geboden en voorschriften.
xGERPWO 5(
Een ieder heeft recht op vrjheid van mening en meningsuiting.
Dit recht omvat de vrjheid om zonder inmenging een mening te
koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlich
ERMTWM WM XWMPZWWOXWM LJ EW FJLGWM& EW LMEC[MTWM WM XLLG EW TWCWM8
xGERPWO )9
1. Een ieder heeft recht op vrjheid van vreedzame vereniging en
CWGT[XWGRMT8
)8 jRWN[MX N[T BLGXWM TWXBLMTWM LN ELE WWM CWGWMRTRMT EW
ZWSLGWM8
xGERPWO )5
1. Een ieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur
van zjn land, rechtstreeks of door middel van vrj gekozen
CWGEWTWMBLLGXRTWGF8
2. Een ieder heeft het recht om op voet van geljkheid te worden
toegelaten tot de overheidsdiensten van zjn land.
3. De wil van het volk zal de grondslag zjn van het gezag van
de Regering; deze wil zal tot uiting komen in periodieke en
eerljke verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens
algemeen en geljkwaardig kiesrecht en bj geheime stem
mingen of volgens een procedure, die evenzeer de vrjheid van
XW FEWNNWM CWG?WPWGE8
xGERPWO ))
Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschap
peljke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van
nationale inspanning en internationale samenwerking, en over
eenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende
Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar
zjn voor zjn waardigheid en voor de vrje ontplooiing van zjn
persoonljkheid, verwezenljkt worden.
xGERPWO )%
1. Een ieder heeft recht op arbeid, op vrje keuze van beroep, op
rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming
EWTWM BWGPOLLFSWRX8

2. Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op geljk
loon voor geljke arbeid.
3. Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige
en gunstige beloning, welke hem en zjn gezin een menswaardig
ZWFE[[M CWG?WPWGE& BWOPW ZWOLMRMT ?L MLXRT NWE [MXWGW NRXXWOWM
van sociale bescherming zal worden aangevuld.
4. Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en
zich daarbj aan te sluiten ter bescherming van zjn belangen.
xGERPWO )r
Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrje tjd, met inbegrip
van een redeljke beperking van de arbeidstjd, en op periodieke
C[P[MERWF NWE ZWSLDX C[M OLLM8
xGERPWO )"
1. Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg
is voor de gezondheid en het welzjn van zichzelf en zjn gezin,
waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en genees
kundige verzorging en de noodzakeljke sociale diensten,
alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid,
ziekte, invaliditeit, overljden van de echtgenoot, ouderdom of
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van omstandigheden onafhankeljk van zjn wil.
2. Moeder en kind hebben recht op bjzondere zorg en bjstand.
Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale
bescherming genieten.
xGERPWO ).
1. Een ieder heeft recht op onderwjs; het onderwjs zal koste
loos zjn, althans wat het lager en basisonderwjs betreft.
Het lager onderwjs zal verplicht zjn. Ambachtsonderwjs en
beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld.
Hoger onderwjs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de
begaafdheid bezit.
2. Het onderwjs zal gericht zjn op de volle ontwikkeling van de
menseljke persoonljkheid en op de versterking van de eerbied
voor de rechten van de mens en de fundamentele vrjheden.
Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap
onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen
en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor
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3. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de
soort van opvoeding en onderwjs te kiezen, welke aan hun
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xGERPWO )*
1. Een ieder heeft het recht om vrjeljk deel te nemen aan het
culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst
en om deel te hebben aan wetenschappeljke vooruitgang en
de vruchten daarvan.
2. Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geesteljke
en materiële belangen, voortspruitende uit een wetenschappeljk,
letterkundig of artistiek werk, dat hj heeft voortgebracht.
xGERPWO ):
Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschap
peljke en internationale orde, dat de rechten en vrjheden, in deze
Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenljkt.
xGERPWO )(
1. Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke
de vrje en volledige ontplooiing van zjn persoonljkheid niet
mogeljk is.
2. In de uitoefening van zjn rechten en vrjheden zal een ieder
slechts onderworpen zjn aan die beperkingen, welke bj de
wet zjn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de
onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrj
heden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde
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welzjn in een democratische gemeenschap.
3. Deze rechten en vrjheden mogen in geen geval worden uit
geoefend in strjd met de doeleinden en beginselen van de
Verenigde Naties.
xGERPWO %9
Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uit
gelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig
recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke
aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en
vrjheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.

