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Samsung Galaxy S7
10 GB data &
100 minuten

€27
Totale toestelkosten: € 288,-
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TERREURVERDACHTE ROTTERDAM VRIJ
De 22-jarige man uit Zevenbergen die in augustus werd opgepakt in verband met terreurdreiging in Rotterdam komt vrij.
Dat heeft de rechtbank in Rotterdam woensdag besloten. De
man mag zijn rechtszaak in vrijheid afwachten, meldt de rechtbank. De man werd enkele dagen na de vermeende terreurdreiging bij de Maassilo opgepakt. Hij werd verdacht van
opruiing en betrokkenheid bij die terreurdreiging.

Elke week in Metro: een klein gedichtje van Marlouk Basten, die
op haar Instagramaccount @versjesvanmar koppen uit Metro
omvormt tot kleine nadenkmomenten.

JUNCKER ACHT TIJD
RIJP VOOR EEN
STERKER EUROPA
„Nu is de tijd om een sterker en
democratischer Europa te bouwen richting 2025. De wind is
terug in de zeilen en dat biedt
kansen. Die moeten we grijpen.”
Europees Commissievoorzittter Jean-Claude Juncker
zei dat woensdag in zijn
jaarlijkse ’Staat van de Unie’.
Hij ontvouwde in een goedgevuld Europees Parlement
in Straatsburg zijn visie op
de toekomst van de Europese Unie. Volgens de Luxemburger hebben 27 Europese
regeringsleiders gekozen
voor eenheid, gesteund door
de economische groei en
daling van de werkloosheid.

KOEN VAN WEEL | ANP

EERSTE NAJAARSSTORM HOUDT HUIS: OMGEWAAIDE
BOMEN, VERKEERSHINDER EN GEWONDEN

Herfststorm houdt niet
iedereen van de straat
AMARINS
DE BOER
nieuwsredactie@metronieuws.nl

Als er iets is waar kiteboarders
enthousiast van worden, is het
storm. Om die reden werd gisteren het kiteboardevent Red
Bull Megaloop Challenge georganiseerd. Zestien waaghalzen
van over de hele wereld gingen
op het strand van Zandvoort de
strijd met elkaar aan. Maar wat
bezielde hen om uitgerekend
met code oranje en windsnelheden van zo’n 120 kilometer
per uur de wilde Noordzee op
te gaan?
„Het is echt de kick”, zegt de
Zuid-Afrikaan Ross-Dillon Elewiar (18). Hij komt net uit het
water na zijn eerste ronde. „De

wind was zo hard... Het is hier
echt compleet anders dan in
Zuid-Afrika”, lacht hij. Aan de
kant staan een paar honderd
mensen. Ze zijn goed voorbereid op deze najaarsstorm:
warm aangekleed en de meesten dragen een zonnebril tegen
het zand. Jeffrey Wesseligh en
Pim Strijker staan er ook. Ze
hebben zich ziekgemeld, want
dit spektakel wilden ze niet
missen. „Dit is zo vet, joh. Ik
voel de adrenaline gewoon”,
zegt Pim, terwijl hij zich met
moeite verstaanbaar probeert
te maken. „En dit is echt vermoeiend voor de boarders”,
vult Jeffrey aan. Hij is zelf ook
kiteboarder, dus spreekt uit ervaring. „Het is zo zwaar om jezelf staande te houden en ook
nog vette loops uit te voeren.”

Want dat is de bedoeling:
wie de meest spectaculaire
trucjes en hoogste sprongen
aan de jury laat zien, wint. Het
draait dan ook vooral om de
hoogste ’loop’.
De helft van de kandidaten
is Nederlander. „Dat komt niet
alleen omdat het event in Nederland wordt gehouden, maar
ook omdat Nederlanders heel
goed zijn in deze sport. Ze hebben hier volop de mogelijkheid
om te oefenen”, aldus Hessel de
Roos van Red Bull.

Check de video op
metronieuws.nl

GEWONDEN DOOR STORM
Door de herfststorm die woensdag over Nederland
raasde zijn zeker twee mensen gewond geraakt. Beide
slachtoffers vielen doordat bomen omver werden geblazen. De brandweer had het op veel plaatsen druk met
stormschade. Ook op de weg gebeurden ongelukken
door de harde wind.
In Amstelveen raakte een automobilist zwaargewond
toen een boom op zijn auto viel. Hij werd gereanimeerd
en is naar het ziekenhuis gebracht. In Enschede kwam
een meisje onder een boom bij een middelbare school.
Ook zij moest naar het ziekenhuis.
Vlieland spande de kroon met windkracht 10. De
storm was er funest voor tientallen tenten.

nu20% korting
Tot
op

50.000 stoelen

BOEK JE VLUCHT VANAF AMSTERDAM

Sale eindigt 19/09/2017 om middernacht. Voor reizen op geselecteerde routes van en naar Amsterdam, tussen 4/10/2017 en 31/01/2018. Correct op 14/09/2017.
Prijzen voor enkele reis per persoon, gebaseerd op een boeking voor 2 personen. Er geldt mogelijk een toeslag voor creditcardbetalingen.
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Galaxy Note 8 vs. iPhone X
iPhone X. Zo gaat het nieuwe topmodel van Apple heten.
Het toestel markeert de tiende verjaardag van de iPhone
(vandaar de X). De fysieke homeknop is gesneuveld
omdat alles moet wijken voor een groot scherm. Metro
vergelijkt Apple’s nieuwe paradepaardje met de Samsung
Galaxy Note 8.

Camera’s:
• Achterkant – telephoto
camera (12-megapixel)
& wide-angle camera
(12-megapixel)
• Voorkant – 8-megapixel
voor al je selfies

Camera’s:
• Achterkant - 12
megapixel wide-angle
en telephoto
• Voorkant – 7 megapixel

METRO WORLD NEWS

RAM
(Randomaccess
memory):
6GB

Screen:
6.3” Quad HD+
Super AMOLED
(2960 x 1440)

Release
date:
september
2017

Release
date:
27 oktober
2017
Screen:
5.8-inch all-screen
OLED Multi-Touch
display (2436
x1125-pixel
resolution)

Prijs:
vanaf
999

OS: Android
7.1.1
(Nougat)

Afmetingen:
162.5 x 74.8 x
8.6 mm

RAM
(Randomaccess
memory):
3GB

Features:

Features:

Verbeterde
S-Pen stylus

Draadloos
opladen

Water- en
stofdicht *

Water- en
stofdicht

iOS 11

Afmetingen:
143.6 x 70.9
mm x 7.7 mm

AirPower mat

Gewicht:
195 gram

Authenticatie:
• Vergrendeling:
PIN, wachtwoord
• Biometrische
vergrendeling:
iris scanner,
vingerafdruk,
gezichtsherkenning

Kleuren:
Midnight
Black,
Orchid Gray,
Maple Gold,
Deep Sea
Blue

Batterij:
3300 mAh
Batterijduur:
• Muziek: maximaal 74 uur
• Video: maximaal 16 uur
• Gesprekstijd: maximaal 22 uur
• Internet (Wi-Fi): maximaal 14 uur
• Internet (3G): maximaal 12 uur
• Internet (4G): maximaal 13 uur

Opslag:
64GB interne opslag, kan uitgebreid
worden tot 256GB met een microSD
kaart.

Gewicht:
174 gram

Kleuren:
Space Gray,
Silver

Authenticatie:
• Gezichtsherkenning

*Galaxy Note8 en de S
Pen zijn allebei water- en
stofdicht. Ze zijn getest in
water van anderhalve meter
diep, 30 minuten lang.

Prijs:
vanaf 1.159

Batterij:
Ingebouwde oplaadbare lithium-ion
batterij
Batterijduur:
• Gesprekstijd: maximaal 21 uur
• Internet: maximaal 12 uur
• Video: maximaal13 uur
• Muziek: maximaal 60 uur

SIM:
• Single SIM model: een nano SIM een
microSD slot
• Dual SIM model: een nano SIM and
een hybride slot

Storage:
64 GB – 256 GB

SIM:
• Nano-SIM

Bronnen: samsung.com, apple.com

ROMANS & THRILLERS
actie

do

vr

za

zo

14 15 16 17
SEP

SEP

SEP

10.00 - 21.00 UUR

SEP
10 - 18 UUR

GRATIS TOEGANG
DE GROOTSTE KEUS IN BOEKEN, PUZZELS,
HOBBY- & KNUTSELARTIKELEN ONDER 1 DAK!

actie

JAARBEURS UTRECHT - HAL 3+4
Van 19,99

actie

OOK VEEL HOBBY-ARTIKELEN

Van 10,00

4,99

Van 12,50

6,99

6,

99

actie

BOEKENFESTIJN

Van 12,50

6,99

GRATIS BOEK!
Neem de originele bon mee naar het Boekenfestijn in de Jaarbeurs Utrecht
(hal 3+4) van 14 t/m 17 september 2017. Kies één gratis boek uit bij de
afdeling ‘Actieboeken’ en lever de bon in bij de kassa.
MAX. 1 BON PER BETALENDE KLANT

17UTRECHT_METRO-2

*) ALLEEN ORIGINELE BONNEN WORDEN IN BEHANDELING GENOMEN.
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Column
ELFIE TROMP
COLUMNIST

Check de vlog van
Elfie via onze website
of Facebookpagina

Wanneer hoor ik eens iets goeds over Vindicat?
Ik snak zo naar goed nieuws
over studentenverenigingen.
Dat ze bingo-avonden in
bejaardentehuizen organiseren. Geld ophalen voor asiels.
Of gewoon: niet seksistisch en
onbeschoft gedrag vergoelijken. Dat blijkt anno 2017 nog
steeds teveel gevraagd.
Het ging in mijn cirkels
viral: het bericht dat de hoogopgeleide huftertjes van de
Groningse studentenvereniging Vindicat een sushi-restaurant hadden gesloopt. WCdeuren ingetrapt, de gordijnen
van de rails getrokken en het
personeel afgezeken. Bronwebsite Sikkom had zich
uitgeleefd in de details. Mijn
kwade typvingertjes jeukten al

‘Mijn kwade typvingertjes jeukten al
om die jongens met zilveren lepel in de
mond, in deze situatie: zilveren eetstokjes, eens een goede burn te geven.’
Elfie Tromp

om die jongens met zilveren
lepel in de mond, in deze
situatie: zilveren eetstokjes,
eens een goede burn te geven.
Wasabi-hitte kwaadheid, dat is
wat ik voelde. Zowel Vindicat
als het restaurant ontkende de
ernst van de situatie, misschien had Sikkom aangedikt,
of hadden zijn bronnen over-

dreven, maar het restaurant
beaamde wel dat er politie aan
te pas moest komen door het
geluidsoverlast van de pakweg
200 leden. Vriendelijk vragen
of het wat zachter kon, was
blijkbaar niet genoeg.
Vorige week opende de
roeivereniging van Vindicat al
smaakvol het nieuwe academi-

sche jaar door een sletbokaal
uit te reiken aan het meisje dat
zich in hun ogen het meest
had uitgeleefd tussen de
lakens. Ook werden de gefantaseerde seksuele escapades
van de studentes beschreven in
het blaadje. Restaurant in puin
of niet, het moge duidelijk zijn
dat Vindicat weinig heeft
geleerd van de ophef die er
ontstond rondom de bangalijst
die ze vorig jaar publiceerden.
Vreemd genoeg zei Vindicat
niet te weten wie het laakbare
artikel had geschreven. De
redactie is volgens hen anoniem. Dat is natuurlijk onzin.
De organisatie houdt de hitsige mannetjes overduidelijk de
hand boven het hoofd. En zij

zijn niet de enigen. Vooralsnog
behoudt Vindicat de subsidie
van 33.315 euro die ze voor
hun bestuurders krijgen.
Universiteit Groningen wil wel
dat ze 'een actieplan schrijven.' Erg diepgravend klinkt
het niet. Het zou een klokkenluider sieren de contactgegevens bekend te maken van de
redactie à la de bangalijst.
De leden van de roeivereniging hebben inmiddels een
reprimande gekregen: ze
mogen een jaar lang niet op
de Vindicat-feestjes komen.
Wat een straf! Gelukkig zijn er
in Groningen genoeg kroegen
en sushirestauranten waar ze
hun verdriet kunnen verdrinken en zich afreageren.

Dronken man laat peuter hele nacht
buiten staan vlak voor orkaan Irma
De Amerikaanse politie heeft
een man opgepakt die een peuter buiten liet staan terwijl de
storm Irma naderde. De verdachte uit het noorden van Florida was vermoedelijk onder
invloed van drank of drugs, berichtten lokale media. Hij vergat daardoor mogelijk waar het
kind was gebleven.
De moeder van het meisje
belde zondagavond laat de
hulpdiensten omdat haar kind
was verdwenen. Een voorbijganger vond het negentien
maanden oude meisje de vol-

gende ochtend in de tuin van
een nabijgelegen woning in de
plaats Jasper. Een zoektocht
door de politie had eerder niets
opgeleverd.
De peuter had volgens de lokale sheriff de hele nacht doorgebracht in de wind en regen.
Het kind zag letterlijk blauw
van de kou en is overgebracht
naar het ziekenhuis. Agenten
arresteerden daarop de 36-jarige man, naar verluidt de vader,
op verdenking van kindermishandeling.
Het dodental als gevolg van

5,8
Aan het einde van de dag
zaten in Florida en de
omliggende staten nog 5,8
miljoen huishoudens zonder
stroom.

de orkaan Irma is opgelopen
naar 56. Autoriteiten in de Verenigde Staten melden dertien
dodelijke slachtoffers in de
drie staten Florida, Georgia en
South Carolina. In het Caribisch gebied zijn 43 doden gevallen, onder wie vier op Sint
Maarten. Op de Florida Keys
werd dinsdag de schade opgemaakt na het passeren van Irma. Van alle huizen is 25 procent verwoest en heeft 65 procent ernstige schade, zo maakte het Federaal bureau voor
rampenbestrijding bekend. A N P
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Lieke
Martens
is toe
aan rust
in haar
hoofd
Ze geniet met volle
teugen van haar nieuwe
voetballeven, maar in
mentaal opzicht moet
Lieke Martens nog
wennen aan haar
sterrenstatus.

VAN DE DONK
BELEEFT JUIST EEN
ZEER RUSTIGE MAAND

JOHAN
VAN BOVEN
j.van.boven@tmg.nl

Lieke Martens duikt in de kraag
van haar trainingsjack en versnelt haar pas. Op de KNVB Campus is Zeist begint het keihard te
regenen en de beste speelster van
Europa heeft geen zin in een nat
pak. Ze rent de trap op richting de
kantine, ploft op een stoel en
veegt met een mouw de regendruppels van haar gezicht. Lachend: „In Barcelona ben ik beter
weer gewend.”
De 24-jarige linksbuiten van
FC Barcelona heeft in de hoofdstad van Catalonië inmiddels
haar plekje gevonden. Samen
met haar vriend Kevin woont
Martens sinds kort in een appartement niet ver van het centrum.
„Fijn om ons eigen plekje te hebben, want in een hotel leven is
ook niet alles. Ik ben nu eindelijk
een beetje aan het landen in Barcelona.”
Tijdens haar eerste dagen in de
stad van haar nieuwe club lag er
een grauwe sluier over de straten.
Tijdens een terroristische aanslag met een busje op La Rambla
kwamen dertien mensen om het
leven en ruim honderd mensen
raakten gewond. Martens bracht
direct een bezoek aan de plek des
onheils.

„Ik zag overal kaarsjes en bloemen. Het was goed om te zien dat
de mensen niet alleen met elkaar
aan het rouwen waren, maar ook
dat iedereen door wil gaan met léven”, vertelt ze. „Dat geldt ook
voor mij, ik ga niet in angst en onzekerheid leven. Inmiddels is de
Ramblas gelukkig weer levendig
als altijd. Ik heb dan ook bewust
voor een appartement in de
buurt van het centrum gekozen,
ik wil gemakkelijk de stad in kunnen gaan als ik vrij ben.”
Het was voor Martens de afgelopen maand niet eenvoudig haar

draai te vinden. Ze holde van hot
naar her. Na de glorieuze eindzege
op het EK in Nederland volgde
huldiging na huldiging, verhuisde
ze van Zweden naar Spanje, stapte
ze met Lionel Messi in een privéjet
naar Monaco, waar ze werd verkozen tot beste speelster van Europa
én ze aan de zijde van Cristiano
Ronaldo met de bijbehorende trofee stond te pronken.
Tijdens het interview benadrukt de Limburgse meerdere keren dat ze van al dat moois
heeft genoten en ze absoluut niet wil klagen. Maar

‘De hoge verwachtingen zijn nieuw voor mij. Normaal gesproken was ik één van de elf en zit er
een stempel op mij. Daar moet ik aan wennen.’
Lieke Martens

Waar Lieke Martens een van de meest
hectische maanden uit haar leven meemaakte, belandde haar ploeggenoot
Daniëlle van de Donk na het Europees
kampioenschap in een oase van rust. De
aanvallende middenvelder vloog naar
Ibiza en kon daar ongehinderd nagenieten van de voetbaldroom die uitkwam.
„Twee dagen na de huldiging ben ik
op vakantie gegaan en bijna niemand
herkende me, haha. Bij meiden als Lieke
en Shanice van de Sanden is dat een
heel ander verhaal”, zegt Van de Donk.
„Heel af en toe kwam er iemand naar
me toe voor een foto en dat vind ik
prima, zolang het niet te vaak gebeurt.
Een beetje erkenning is prima, maar niet
te veel.” Brabantse nuchterheid. Maar
de speelster van Arsenal heeft wel
heimwee naar het EK in eigen land. „Het
was zo overweldigend! We zijn nu weer
uit die bubbel, maar het was heel vet
om erin te zitten. Niet alleen het toernooi zelf maar uiteraard ook de rondvaart en de
huldiging met al die
mensen waren zo
leuk! Ik denk er af
en toe aan, bijvoorbeeld als ik
door mijn foto’s
op mijn
telefoon
scroll. Dan
krijg ik
weer
kippenvel.”

alle avonturen hebben een flinke
wissel op haar getrokken. „De
maand is voorbij gevlógen, ik heb
zo ongelooflijk veel meegemaakt.
Als je het voorafgaand aan het EK
allemaal had opgesomd, had ik je
keihard uitgelachen. Ik ben best
een beetje geleefd. Fysiek voel ik
me prima, maar ik heb nog wel
eventjes nodig om helemaal rustig te worden. Ik heb geen vakantie gehad, ik ga maar door.”
En dan is er nog de sterrenstatus. Als je eenmaal op de foto ben
gegaan met Messi en samen met
Ronaldo een persconferentie
hebt gegeven, dan kent de hele
wereld je. Bovendien brengt de titel Beste Voetbalster van Europa
de nodige verwachtingen met
zich mee. „Dat is nieuw voor mij.
Normaal gesproken was ik één
van de elf en nu zit er een stempel
op mij. Daar moet ik aan wennen.”
Ze kan in Barcelona nog wel
over straat, maar ze wordt steeds
vaker herkend. Vooral door Nederlanders. „Die zijn er genoeg,
haha. Ik geniet er ook van, hoor.
Ik ben op mijn vijftiende het huis
gegaan om dit uiteindelijk te bereiken. Het belangrijkst is dat ik
nu mezelf blijf. Ik kijk erg uit naar
het bezoek van vriendinnen. Bij
hen ben ik gewoon onderdeel van
de groep en niet de grote ster.”
Om even uit de hectiek te ontsnappen keek Martens erg uit
naar de oefeninterland met Oranje in Denemarken. Het duel van
vrijdag werd echter geschrapt,
omdat de Deense bond een ‘arbeidsvoorwaardelijk
conflict’
met de selectie heeft. Gelukkig
zijn de Belgen zo vriendelijk om
het vanavond vriendschappelijk
op te nemen tegen de Oranje
Leeuwinnen. „Het is fijn om hier
weer te zijn. En ik denk echt dat
het wat rustiger wordt als ik weer
terug naar Barcelona ga. Daar kijk
ik eerlijk gezegd heel erg naar
uit.”
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Oscar is kankerpatiënt en
gaat rennen voor het leven
AWFOTO

SANDER
SCHOMAKER
s.schomaker@tmg.nl

Oscar Westbroek (22) was
twee jaar geleden net met zijn
tweede jaar Bedrijfskunde begonnen op de Hogeschool
Utrecht toen hij opeens onverklaarbare blauwe plekken en
een uren durende bloedneus
kreeg. Hij bleek leukemie te
hebben, oftewel bloedkanker.
Na een slopende periode met
vele tientallen chemo’s en
honderden chemotabletten
gaat het nu een stuk beter met
hem. Een belangrijke rol bij
zijn herstel speelde het Helen
Dowling Instituut, dat psychologische zorg verleent aan
kankerpatiënten en hun naasten. Als dank gaat Oscar aanstaande zondag de Dam tot
Damloop lopen om geld in te
zamelen voor het HDI.
,,Ik weet eigenlijk niet of ik
er klaar voor ben”, zegt Oscar
lachend aan de keukentafel in
zijn ouderlijk huis in Amersfoort. ,,Ik vind het heel spannend. Het zal zwaar worden.
Dat merkte ik drie maanden
geleden toen ik De Tien Kilometer van Amersfoort heb gelopen. Op een gegeven moment ben je op. En nu moet ik
zes kilometer meer lopen.”
Hij is blij dat hij zijn normale leven steeds meer kan oppakken, al merkt hij dat hij fysiek nog lang niet de oude is
na twee jaar zeer intensieve
behandelingen. ,,Ik heb vroeger heel veel gesport. Maar na
alle chemo en medicijnen is
mijn lichaam een stuk krakkemikkiger.”
Toch ziet Oscar er al weer
normaal uit. Een jaar geleden
was zijn gezicht nog helemaal
opgezwollen. ,,Dat kwam
vooral door de medicijnen en
omdat ik veel meer moest
eten dan normaal. Vanuit het
ziekenhuis werd erop gehamerd: blijf calorieën innemen. Als ik niet het dubbele
aantal calorieën at als voorheen, dan viel ik gewoon pijlsnel af. In het begin van de be-

ARGUS

LEUKEMIE-PATIËNT
LOOPT DAM TOT
DAMLOOP OM GELD IN
TE ZAMELEN VOOR
INSTITUUT DAT HEM HIELP

handeling was ik me daar niet
van bewust en at ik dus normaal. Toen viel ik binnen twee
weken twaalf kilo af!”
Oscar kwam eerder in het

Niet iedereen enthousiast over gezichtsherkenning iPhone X

nieuws omdat hij anderhalf
jaar lang op zoek was naar een
stamceldonor voor een stamceltransplantatie. Omdat hij
een Indische vader heeft, had

Oscar niets aan ‘Westerse-donoren’ en ‘Indo-donoren’ bleken er nauwelijks te zijn. ,,De
kans op een match voor Westerse patiënten is 1 op 50.000,

dus dat geldt niet voor mijn situatie. Daar is de kans nog
héél veel kleiner. Als eerste
wordt de familie getest. Ik heb
twee oudere broers en daar-

mee is de kans genetisch het
grootst: 1 op 4. Maar ook daarmee was geen match.”
Dat was een grote tegenslag
en daarom werd voor hem een
ander plan bedacht. ,,In het
begin is de behandeling heel
intensief. Toen zat ik op zo’n
acht chemokuren per maand.
In een half jaar heb ik toen 49
chemokuren gehad. Normaal
gesproken ga je na dat eerste
half jaar van behandelingen
door naar een stamceltransplantatie, maar daar was dus
geen donor voor. Toen werd er
gekeken naar alternatieven
en werd besloten om nog een
jaar door te gaan met chemokuren en daarna nog een jaar
met chemopillen.”
Door de intensiteit van de
chemo’s in de eerste maanden
van zijn behandeling had Oscar nauwelijks tijd te verwerken wat er allemaal met hem
gebeurde. ,,Om vijf uur in de
middag kreeg ik te horen dat
ik kanker had en drie uur later
moest ik me melden in het ziekenhuis met genoeg spullen
voor een hele maand. Het verwerken gebeurde pas een heel
stuk later bij het Helen Dowling Instituut. Zij verleenden
psychologische zorg en dat
was heel fijn. Ik kreeg hulp bij
angsten waar ik niet alleen uit
kwam. En ik wilde niet mijn
ouders belasten met: ‘goh,
pap en mam misschien ga ik
wel dood’. Die angst hadden
zij natuurlijk zelf ook wel.
Maar dat houd je dan binnen.
Daarom was het fijn om met
een professionele therapeut
te praten.”
Nu Oscar langzaam de
draad weer oppakt kan hij genieten van de kleinste dingen
in het leven. ,,Als het puur aan
mijn lichaam had gelegen had
ik 2016 niet gehaald, nu gaan
we al richting 2018, daar word
ik heel vrolijk van.” Ook van
sporten wordt hij gelukkig.
,,Die 16 kilometer is zondag
echt een uitdaging voor me.
Het is een doel dat ik ga halen,
want ik loop hem sowieso uit,
al zal ik dat waarschijnlijk op
karakter moeten doen.”
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Onfortuinlijke deelnemer
Miljoenenjacht vangt bot

Tiener in Bavel spil in
sekszaak met meisjes

Zuid-Korea laat tanden zien
en oefent met precisieraket

Producent Endemol heeft
niets verkeerd gedaan in de
Miljoenenjacht-kwestie. Dat is
het oordeel van de civiele
rechter in Amsterdam in een
zaak die was aangespannen
door deelnemer Arrold van
den Hurk.
Hij drukte tijdens zijn
deelname aan het tv-programma Miljoenenjacht in 2013 per
ongeluk op de rode knop.

Een 19-jarige scholier uit het Brabantse Bavel zit al
ruim drie maanden vast omdat hij tientallen jonge
meisjes zou hebben gechanteerd met naaktfoto's die
hij van hen had gekregen. Een woordvoerder van het
Openbaar Ministerie in Breda bevestigde berichtgeving hierover door BN De Stem. De verdachte zou de
contacten met de meisjes onder meer hebben gelegd
via Snapchat. Vervolgens vroeg hij ze om naaktfoto’s.
Als ze geen seksuele handelingen met hem wilden
verrichten, dreigde hij de foto’s online te zetten. De
verdachte is inmiddels psychologisch onderzocht. Hij
moet het onderzoek naar hem afwachten in de cel.

De Zuid-Koreaanse luchtmacht heeft voor het eerst
onder gevechtsomstandigheden geoefend met een langeafstandsraket van het type
Taurus. Die Duitse projectielen kunnen volgens ZuidKoreaanse media onder
meer worden gebruikt om
doelen te treffen in de
Noord-Koreaanse hoofdstad
Pyongyang

7

dingen die je
moet weten

Protest om Myanmar
De leider van Myanmar,
Aung San Suu Kyi, gaat niet
naar de Algemene Vergadering van de VN vanwege de
crisis in haar land. Myanmar
en Suu Kyi kregen internationaal kritiek vanwege
etnisch geweld waardoor
inmiddels ongeveer 370.000
Rohingya naar buurland
Bangladesh zijn gevlucht. De
crisis is het grootste probleem tot nu toe sinds Nobelprijswinnaar Suu Kyi

regeringsleider in het land
werd. De exodus van Rohingya uit Myanmar kwam op
25 augustus op gang. Nadat
militante Rohingya dertig
politieposten en een legerkamp hadden aangevallen,
sloeg het leger hard terug,
waarna velen vluchtten.
Volgens de VN moet er snel
veel geld worden uitgetrokken voor de opvang van de
mensenmassa in Bangladesh.

Drie astronauten na reis van
zes uur aangekomen bij ISS

Tropische storm José
houdt zich even koest

Burgemeester Seattle treedt
af om seks-beschuldiging

Drie astronauten zijn woensdag na een reis van bijna zes
uur veilig aangekomen bij het
internationale ruimtestation
(ISS). De Rus Alexander Misurkin en de Amerikanen Mark
Vande Hei en Joe Acaba van
arriveerden om 5.55 uur bij
het ruimtestation, waar ze vijf
maanden verblijven. Op het
station verblijven ook nog
andere astronauten.

Van de tropische storm José hebben de eilanden in
het Caribisch gebied momenteel niet al te veel te
duchten. De storm verplaatst zich zeer traag en
voorlopig zal hij niet uitgroeien tot een orkaan met
een kracht als die van Irma.
Het National Hurricane Center in Miami voorspelde woensdag dat er de komende vijf dagen sowieso
weinig van José te verwachten valt. De storm draait
de komende dagen 'rondjes' met de klok mee ten
zuiden van Bermuda. De Bahama's en de Amerikaanse oostkust lopen vooralsnog geen enkel gevaar.
José is momenteel een storm van categorie 1.

De burgemeester van Seattle
Ed Murray (62) heeft zijn
aftreden aangekondigd, nadat
hij opnieuw was beschuldigd
van seksueel misbruik van
jonge jongens in de jaren
zeventig en tachtig. Hoewel
Murray ontkent, heeft hij nu
het besluit genomen op te
stappen zodat zijn „persoonlijke kwesties” het leiden van de
stad niet in de weg staan.
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Amsterdams bloed
in Flikken Rotterdam
Acteurs uit de
hoofdstad
genieten van
het filmen in
Rotterdam.
Morgenavond
begint Flikken
Rotterdam 2.
ERIK
JONK
e.jonk@tmg.nl

Een seriemoordenaar, mensenhandel,
ontvoeringen en een criminele motorbende. Rotterdam staat vanaf morgen
(NPO 1, 20.30 uur) heel wat ellende te
wachten. Gelukkig zijn daar voor het
tweede seizoen de Flikken Rotterdam-rechercheurs, die onder leiding van officier van justitie Hein Berg (Huub Stapel)
de ellende in de serie mogen oplossen.
Het politiekorps bestaat uit flink wat
Amsterdammers, als het om het werkelijke leven gaat. Daarom wordt een persochtend ook in het Vondelpark gehouden. Huub Stapel komt op zijn scooter
over de Overtoom naar Vondel CS gesjeesd. Metro spreekt Maryam Hassouni
en Maartje van de Wetering, beiden 31,
beiden ook uit Amsterdam. Maar: „Ik
vind Rotterdam een geweldige stad, ik
heb zelfs al op Funda gekeken”, zei Van
de Wetering vorig jaar lachend voor de
Metro-camera. Het is tot nu toe nog niet
tot een verhuizing gekomen.
Hoe Amsterdams ook, de Flikken-da-

mes hebben Rotterdam in het hart gesloten. Maryam Hassouni (Dunya en Desie, Soof 1 en 2): „We zijn met zoveel liefde in de stad ontvangen, heel bijzonder.
Als acteurs zijn we blij dat we in Rotterdam mogen filmen, dat de stad de
hoofdrol heeft. In oktober zie je me
weer in Rotterdam, dan verschijnt de
romantische komedie Alles Voor Elkaar
in de bioscoop. Ik ben eerlijk gezegd
meer in Rotterdam dan in Amsterdam
tegenwoordig, haha.”
Ook Maartje van de Wetering (Divorce, Celblok H) geniet: „Het is fantastisch
om in Rotterdam te draaien, ik vind het
een supertoffe en diverse stad. Soms
vraag ik op een locatie met bijvoorbeeld
molens en schaapjes: is dit echt Rotterdam? De bewoners komen vaak langs
en vragen of ze even op de foto mogen
omdat ze fan van de serie zijn.”
Hassouni speelt Lieve Jansons, een
stoere en sterke meid, vorig seizoen net
nieuw in het politieteam. „Ze is flexibel,

kan zich goed aan de situatie aanpassen.” Lieve vormt een werkkoppel met
oppermopperaar Stan (Cees Geel): „Romantisch is onze relatie niet, maar de
band wordt veel sterker. Mooi vind ik
ook de band met Hein Berg, de officier
de eind vorig seizoen Lieves leven redde, bijna als vader en dochter. Als hij
naar Lieve kijkt, ziet hij zijn omgekomen dochter. Bij meneer Berg kan Lieve
zichzelf zijn. Wat? Zeg ik nou meneer
Berg? Haha. Vijf, zes maanden voor Flikken filmen gaat helemaal in je zitten.”
Van de Wetering is de slimme en gelovige Esther Weegereef. „Je gaat Esther
dit seizoen meer in haar privéleven zien
en haar man wordt geïntroduceerd. Als
actrice vind ik meerdere kanten fijn.
Haar familie staat niet te springen om
haar werk bij de politie en dat laten we
nu zien.”
Waarom moet er na Flikken Maastricht
ook nog een Flikken Rotterdam zijn?, was
in 2016 een vaak gestelde vraag. Na de

MARYAM RONDT STUDIE AF
Wie de enorme rollenlijst van Maryam Hassouni doorleest,
denkt dat haar leven alleen uit acteren kan bestaan. Hoe anders
is de werkelijkheid. „Ja, ik ben net afgestudeerd aan de UvA”,
vertelt ze alsof het niets is. „Engelse taal en cultuur met een 8
voor mijn scriptie. Ik ben superblij.” Eerder studeerde ze al
rechten en ook nog eens museologie. „Ik vind dat gewoon leuk.
Medestudenten kijken niet raar op hoor, iedereen heeft wel iets
naast de studie. Wat denk je van een gezin bijvoorbeeld? Dat
lijkt me ook nogal wat. Het vergt wel discipline en het is hard
werken, geef ik toe.” Nu ze studenten weer door Amsterdam
ziet gaan, mist ze het al. „Het kriebelt. Misschien ga ik volgend
jaar een master doen. Educatie is voor mij een belangrijk ding.”
Gelukkig heeft ze nog haar eerste kinderboek (Hoekje van
Geluk) dat deze week in de winkel ligt... Maartje van de Wetering: „Ongelooflijk knap! Waar haalt ze de tijd vandaan? Ik
denk dat Maryam nooit slaapt ofzo.”

start bleef slechts wat gemopper over
het Rotterdams accent over. „Gelukkig
zijn de kijkers (gemiddeld 1,8 miljoen,
red.) positief, het ontroerde me”, zegt
Hassouni. „De fans lieten weten dat ze
niet konden wachten op het tweede seizoen.” Van de Wetering had geen idee of
ook deze Flikken een succes kon worden:
„De tv-wereld is nog relatief nieuw voor
mij”, zegt de actrice die vooral veel op
het toneel stond. „Ik hoopte het alleen
maar. We konden alleen maar ons best
doen en een zo interessant mogelijke
serie maken.”
Fans op social media hopen overigens (en soms zeggen ze het ook te weten) dat de teams van Flikken Maastricht
en Flikken Rotterdam nog eens gaan samenwerken. Hassouni: „You never know,
soms moet je samenwerken om grote
boeven te pakken… maar het is nog niet
aan de orde.” Van de Wetering: „Het
lijkt me wel gezellig, maar de fans weten blijkbaar meer dan wij.”
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ij weet wat jij wil
(voordat je het zelf weet)
én vrouwencollectie. Tommy Hilfiger gaat het
Een show in Londen in plaats van New York, met de mannenn.’
anders doen. Maar altijd geldt: ‘We moeten weten wat ze wille

SIGRID
STAMKOT
nieuwsredactie@metronieuws.nl

Snoop Dogg, Aaliyah, Usher,
Beyoncé: de lijst met artiesten
waar Tommy Hilfiger sinds de
jaren negentig mee samenwerkte bevat een aantal klinkende namen. De nieuwste
toevoeging: dancecollectief
The Chainsmokers. Andrew
Taggart en Alex Pall worden
voor hun wereldtournee in
kleding van de op-en-top
Amerikaanse ontwerper
gestoken en ontwierpen een
eigen bomberjack. Zijn eigen
dochter wees hem op hun
bestaan, want hoewel geïnteresseerd in muziek, door zijn
drukke bestaan kan Hilfiger
niet alles zelf bijhouden.
„Daar heb ik onder anderen
mijn vier kinderen (van eerste
vrouw Susan Cirona, met zijn
huidige vrouw Dee Ocleppo
kreeg hij in 2009 nog een
zoon, red.) voor, die allen
millennials zijn”, glimlacht
hij in zijn hoofdkantoor in
New York. „De een zit helemaal in hiphop, de ander weet
alles van elektronische muziek, weer een ander klassiek.
Ik hoor dus de hele tijd van
hen wat er allemaal speelt.”
Het Amerikaanse dj-duo,
bekend van onder meer de
hits Paris en Something just like

this, past bij het merk. „Preppy met een edge. Ik hou ervan
dat ze niet een soort stijl
hebben, maar van elk genre
iets pakken.” Bovendien
hebben de twee Amerikaanse
muziekmakers dezelfde fans
als het merk. „Hip, zelfbewust, twintigers. Ook millennials dus, een interessante
doelgroep. Er wordt gezegd
dat ze verwend en lui zijn,
maar dat verschilt per persoon. Iedere generatie heeft
goede en minder goede kanten. Ze zijn opgegroeid met
technologie en social media,
dus hun aandachtsspanne is
misschien kort, maar het is
aan ons om daar op in te
springen.”
Dat is juist het leuke aan de
modewereld, zo vindt hij:
steeds opnieuw uitvinden
waar de behoefte ligt. En
Tommy Hilfiger kan het weten, met zijn 32 jaar in het

‘Alles komt een
keer terug. In mode, maar ook in
maatschappelijke
tendensen.’
Tommy Hilfiger

vak. „De manier waarop kleding wordt gekocht is veranderd, met de komst van grote
ketens als H&M en Zara, en
vooral door het online winkelen. Mijn publiek is veranderd, en daarmee mijn bedrijf
ook. Vroeger was ik een Amerikaanse ontwerper die voor
Amerikanen ontwierp. Nu ben
ik een Amerikaanse ontwerper die kleding voor de hele
wereld bedenkt. Dat maakt
ook de manier van werken
anders, want we willen aan de
wensen van alle klanten
voldoen, of ze nu uit Amerika,
Azië of Europa komen. Wat
willen ze, wat eisen ze? Sterker nog: we moeten weten
wat ze willen nog voordat zij
het zelf weten. Dat is lastig,
maar juist interessant.”
Ook anders is de manier
van het showen van de nieuwe collectie. Het interview
mag dan aan de vooravond
van de start van de New York
Fashion Week plaatsvinden,
de naam Tommy Hilfiger staat
niet op het schema. Over een
week toont hij zijn nieuwste
collectie in Londen. Ook
nieuw: hij showt de mannenen vrouwencollectie tegelijk.
Dat heeft overigens niets te
maken met de vervaging
tussen de grenzen tussen
mannen en vrouwen. „De
helft van onze fans is vrouwelijk, de andere helft manne-

KOFFERBAK
VERKOOP
Het begon ooit met
de verkoop van spijkerbroeken uit de
achterbak van zijn
auto, wat in 1985
uitmondde in de
oprichting van Tommy Hilfiger. Het
miljoenenbedrijf valt
sinds 2006 onder de
vlag van PVH Corp,
waar ook Calvin Klein
deel van uitmaakt.
Het hoofdkantoor zit
in New York, maar het
merk heeft ook een
dependance in Amsterdam.

lijk. Dus waarom alleen maar
vrouwenmode op de catwalk
laten zien?” Niet dat hij niet
geïnteresseerd is in de hele
genderneutrale trend, maar
die heeft hij al eens meegemaakt. „Ik ben opgegroeid in
de jaren zestig en zeventig,
een periode waarin alles kon:
peace, love and free love. Het is
circulair: alles komt op een
keer terug. In mode, maar ook
in maatschappelijke tendensen.”
De collectie grijpt terug
naar die andere interessante
periode: de jaren 90, waarin
het bedrijf explosief groeide,
maar ook de hoogtijdagen van
interessante muziek. „We
waren de eersten die streetwear maakten waarmee we
jongeren in het algemeen
aanspraken, of het nu hiphoppers, skaters, surfers of atleten waren. En logo’s, dat is nu
ook weer helemaal terug.
Iedereen loopt er nu casual
bij.” Hij kijkt naar zijn eigen
grijze pak inclusief gilet.
„Behalve ik vandaag dan! Of
de casualtrend een goede
ontwikkeling is? Ik zit lang
genoeg in de mode om te
weten dat er ook een tegenreactie komt. Daar moeten wij
op inspringen. Dat is een
risico, maar je moet niet bang
zijn fouten te maken en daarvan te leren. Zonder risico
geen beloning.”
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EEN MINI MUSEUM MET SOUFIANE’S FAVORIETEN UIT HET DEPOT
VAN HET TROPENMUSEUM, AFRIKA MUSEUM EN MUSEUM VOLKENKUNDE

Je zingt ze
allemaal mee
Deze week de 90’s Top 510

DE AMSTERDAMSE HOTSPOTS
VAN TOMMY HILFIGER
Tommy Hilfiger is een groot fan van Nederland, en in
het bijzonder van Amsterdam, zo vertelt hij in het interview dat Metro met hem had in New York. ,,De mensen
zijn heel transparant, ze houden van het leven en zijn
authentiek. Nederlanders kunnen ook direct zijn, maar
dat vind ik alleen maar handig; zo weet je precies waar
je aan toe bent als je met hen moet werken.”
Voor Metro onthult hij de
plekken waar hij het liefst komt:
People’s Place
Een beetje preken voor eigen parochie, want
deze stek is onderdeel van het er nu nog tegenover
gelegen Amsterdamse hoofdkantoor aan de Stadhouderskade (binnenkort verhuist het naar de Houthavens,
red.). Vernoemd naar zijn eigen eerste kledingwinkel in
Amerika.
Stadhouderskade 5, peoplesplaceamsterdam.nl
W Hotel
,,Ik heb er laatst nog geluncht, en het uitzicht
over de stad is geweldig. Amsterdam heeft zo’n lekkere
vibe.” Spuistraat 175, wamsterdam.nl
Conservatorium Hotel
,,Mooie architectuur. Sowieso vind ik de architectuur in Amsterdam prachtig, de grachten
zijn ook zo mooi en uniek in de wereld.”
Van Baerlestraat 27,
conservatoriumhotel.com
Restaurant Le Garage
,,Ik probeer daar altijd wel
een keer te gaan eten, de
ambiance is er heel fijn.”
Ruysdaelstraat 54-56,
restaurantlegarage.nl

Erotiek

SPEURDERS
Kennismaking
/ Relaties

AVONDAKTIE! 45 MIN SEX voor €70,00 HOUSE OF DREAMS
(aktie geldig deze week 18-23 uur) open: 10-23 uur! vele sexy
meisjes Soesterweg 271 - Amersfoort 033-4613293 kvk31031310
nieuwe website: privehuishod.nl meisjes gevraagd! bel jij?

Direct resultaat!
Reageren op brieven onder
nummer: Postbus 376, 1000 EB
Amsterdam. Vergeet niet het
briefnummer te vermelden.

Personeel
Crown Care Services BV zoekt
voor spoedige in diensttreding
een spontane, gemotiveerde
schoonmaakster (omgeving
Piet Heinkade A'dam) die 2 á 3
dgn p/wk van 11:00-14:00
uur beschikbaar is. Heb je interesse mail dan je cv naar info@
crownbv.nl of bel naar 0229852835

De rubrieksadvertenties van De Telegraaf worden Speurders
genoemd. Dagelijks worden deze Speurders door een paar
miljoen mensen uitvoerig gelezen.
De Speurders worden overzichtelijk geplaatst in rubrieken. Dit
in combinatie met de deelkranten zoals De Woonkrant, De
Reiskrant en De Vaarkrant biedt De Telegraaf u het meest
complete platform voor vraag en aanbod.
Een Speurder opgeven:

www.speurdersindekrant.nl
www.karins-home.nl
GEILE SEX al vanaf €60!
mooie sexy meisjes welkom
010-4362152 / kvk24424568
Rochussenstraat 99a R'dam

Breda €65 all-in Huizesandra.nl
29 knappe stoute meiden 0765811733 Speelhuisl 60 (1312)

www.speurdersindekrant.nl
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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.

1

2

3

4

G

30
i=E

D=W

K=R

O

R

i=E

P=F

M=B

20 x uitda
agend gezelschapsspel t.w.v
v.
€ 24,95

5

TJ

J

S=A

Het spel Time’s
Up! staat garant
voor menig gezellig
avondje aan de
keukentafel. Je speelt
deze Party edition
in drie rondes met
twee of meer teams.
Die krijgen steeds
30 seconden de tijd
om zoveel mogelijk
persoonlijkheden
te raden. Tijdens
drie rondes moet
de verteller dat
op verschillende
manieren proberen
uit te beelden. Welk
team haalt de meeste
punten?

6

1
-Z

3

2

H=D

11

10

12

2

1

3

7

4
10

5
V=R

8

6

R=F

5

10

14

11

1

4

12

7

8

6

3

13

10

6

9

12

9

3

14

5
4

7

7

2

13

A
TECTONIC

Kijk voor meer info op: www.bol.com

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.

2

6 x exclusief filmpakket
‘American made’ t.w.v. € 95,-

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
2

1

1

2

4

1
2
3

5

3

2

2

4
5

3

3

3

5
PAARDENSPRONG

1

2

3

0

4

8
1 4

8
6

H

5 1 2
R

4

L

3

ZWEEDSE PRIJSPUZZEL B
5

HUIDVERSIERING

WAGEN

HOOFDSTAD
VAN SYRIË

IN IEMANDS
VOORDEEL

7

1

TOILET

KERKLIED

SCHERP

GROENTE

6
FRIESE
VLUCHTHEUVEL

EZELSGELUID

4

BĲWOORD

8 9
1

7
2 5

KIND

INDIVIDUALITEIT

a

b

4

OPLOSSINGEN

Kijk voor meer info op: facebook.com/AmericanMadeNL

1

6

9

T

S

1

9 3 1
1
3

9
E

0

PRIJSSUDOKU A

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

P

B

2
4

E

American made is gebaseerd op de bizarre en waargebeurde
belevenissen van Barry Seale (Tom Cruise), een ritselaar en
piloot die onverwachts door de CIA gerekruteerd wordt om
een van de grootste geheime operaties in de Amerikaanse
geschiedenis uit te voeren. De film draait vanaf 31 augustus in
de bioscoop. Het pakket dat je kunt winnen bestaat uit twee
bioscoopkaarten, een grote tas en een T-shirt.

MODEGRIL

SLUISKOLK

2
HARDE WIND
KAARTSPEL
MUURHOLTE

VOEGWOORD

5
GOK
PERSOONLĲKHEID
EETGEREI

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
18 sep 2017 via

0909 – 50 50 326 (45 ct. per gesprek)

MEEVALLERTJE

3

1

2

3

4

5

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.

6

2
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4
3
1
5
2
5
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1
5
1
5
4
3
4
3
1

4
3
2
3
1
2
1
2
5

5
1
5
4
5
3
5
3
1

3
4
2
3
1
4
2
4
2

1
5
1
4
2
3
1
3
5

2
4
2
5
1
4
2
4
1

HELPSTER
PAARDENSPRONG

TECTONIC

sporter
1 wasbord, 2 begrip, 3 besogne, 4 franje, 5 apartje,
6 gedweep, 7 rosbief
PICTOFILIPPINE

ZEESLAG
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Ochtendspits

Recept

Avondspits

13

4
12

W

14

4
15

W

12

14

3

15

4

11

Geschaafde meiknol,
watermeloen en geitenkaas

5

15

W

W

Deze week
Do

10° 14°

7

Vr

9° 15°

8

Za

9° 15°

8

Zo

7° 16°

9

Ma

8° 16°

8

4

3

3

2

3

W

W

ZW

Z

W

Zon & maan
07:10 uur

19:58 uur

00:22 uur

16:31 uur

ik kijk Weerplaza

Volgende maanfase
Nieuwe maan op 20 sep

UURTJE
WERK
PER DAG

Download de app

Ingrediënten
200 ml frisse sinaasappel &
peterseliedressing
2 kleine meiknollen
400 g watermeloen
1 el zonnebloemolie
60 gr pompoenpitjes
125 g rucola, gewassen
300 - 400 g zachte
geitenkaas
½ bosje krulpeterselie, gehakt
Bereiding
Was de meiknollen en snijd
ze in de lengte doormidden.
Snijd de meiknollen op een
mandoline of met een scherp
koksmes in zo dun mogelijke
plakjes, en het vruchtvlees
van de watermeloen in blokjes van 2 cm. Verhit de zonne-

bloemolie in een koekenpan
en voeg de pompoenpitten
toe. Rooster ze ongeveer 4
minuten en voeg een snufje
zout toe; schud de pan af en
toe. Stel je salade samen op
individuele bordjes of een
grote schaal. Begin met de
rucola en verdeel hier de
plakjes meiknol en blokjes
watermeloen over. Verkruimel de geitenkaas over de
salades en maak ze af met de
geroosterde pompoenpitten
en de gehakte peterselie. Wil
je je salade extra vullend
maken? Voeg dan nog wat
belugalinzen toe.

SLA Easy, Ida de Haart, 15 euro

HEBBEN?
Word krantenbezorger. De makkelijkste weg naar
jouw nieuwe scooter!

METEEN AAN DE SLAG? MELD JE AAN OP BEZORGDEKRANT.NL
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#treinleven

Ben je onderweg van A naar B? Laat ons weten wat je allemaal doet en ziet tijdens je reis.
Deel hier jouw #treinleven via onze social media kanalen met andere Metrolezers.
ZEG, MET JE
SCHOENEN OP DE
BANK??? LAAT DE
CONDUCTEUR HET
NIET ZIEN!

‘Dat moment waarop
#treinleven #busleven
wordt #seinstoring’
@MuldersChantal

‘Niet hardlopen vandaag, wél naar Barcelona met de trein.
#joehoe’

@metro
@RenskeHolwerda
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STUUR ONS EEN BERICHTJE VIA 06-83521671

HOROSCOOP

RAM 21/3-19/4
Je bent gesloten en je weet zelf niet goed waarom. Je komt daardoor niet alleen erg kattig over bij andere mensen, je wilt ook nog
eens de hele tijd gelijk hebben. Daar moet je beslist iets aan doen.

STIER 20/4-20/5
Jij bedenkt vandaag de oplossing voor een slepend probleem.
Gelukkig breng je deze oplossing ook heel diplomatiek, zodat
iedereen je zonder gezichtsverlies kan steunen.

TWEELING 21/5-20/6
Probeer ten opzichte van de mensen waar je om geeft niet ongevoelig en afstandelijk over te komen. Dat ben je namelijk niet. Toon
gerust je bezorgdheid. Dat helpt mensen meer dan je misschien
denkt.

KREEFT 21/6-22/7
Pas op voor spontane aankopen. Jij hebt een afwijkende smaak
vandaag. Koop je dus iets wat je anders nooit zou kopen, dan heb
je daar morgen gegarandeerd spijt van.

Wat zouden jullie toch moeten
zonder Metro? En wat zouden wij
moeten zonder onze lieve lezers??

Jaja, ook hier blije gezichten
dankzij de krant. Hoewel, de
jongen rechts kijkt wat moeilijk...

Oooooh, nu maar hopen dat
iemand de krant voor je heeft
achtergelaten in de trein!

Geef degene naast je maar eens
een flinke knuffel. Of schrijf iets
liefs op de pagina hiernaast!

Wie o wie bezorgt deze dame een
goede dag en laat de krant voor
haar achter in de trein???

Met iets heel simpels maak je de
dag van een ander weer goed!

LEEUW 23/7-22/8
Je levenslustige houding heeft een goede invloed op de werksfeer.
Jij bent in staat een aantal onderhuidse spanningen op te lossen en
daar doet uiteindelijk iedereen zijn voordeel mee.

MAAGD 23/8-22/9
Je krijgt vandaag een onverwachte uitnodiging. De uitnodiging
maakt je blij, maar toch twijfel je. Waarvoor ben je bang? Je zult
een fantastische tijd hebben. Aarzel dus niet langer, ga!

WEEGSCHAAL 23/9-22/10
Je bent een gevoelig persoon en de negatieve spanningen en de
hectische taferelen die vandaag in jouw omgeving zijn kun je slecht
verdragen. Trek je gerust terug, denk aan je gezondheid.

SCHORPIOEN 23/10-21/11
Jij bokst het vandaag allemaal voor elkaar voor iedereen. En dat
mag ook wel eens gezegd worden. Petje af; een topprestatie.

BOOGSCHUTTER 22/11-21/12
Een probleem ligt jou al een tijdje zwaar op de maag. Tijd om
duidelijkheid te scheppen. Vertel eerlijk wat je ervan vindt en wacht
eenvoudig af wat er gebeurt. Slechter kan het echt niet worden.

STEENBOK 22/12-19/1
Jij komt in aanraking met verrassend nieuwe gebruiken en gewoontes. En als je deze eenmaal leert kennen en waarderen, zal je
blik op het leven met zekerheid veranderen.

WATERMAN 20/1-19/2
Je voelt je vandaag helemaal niet lekker en eigenlijk is dat niet zo
vreemd, dat weet je. Het is beslist niet onverstandig om jouw
manier van leven eens flink onder de loep te nemen.

VISSEN 20/2-20/3
Het is verstandig om belangrijke beslissingen nog even uit te
stellen. Jouw gemoedsrust of liever gemoedsonrust zal het nemen
van de juiste beslissing zeker negatief beïnvloeden.

Elke dag de Metro-horoscoop ontvangen op je
telefoon? Zoek dan even via Facebook Messenger
onze nieuwe chatbot op: metrohoroscoop. Stuur ons
vervolgens het bericht ‘aan de slag’ en je hoeft het
nooit meer een dag zonder de sterren te doen!

DATING FOR GEEKS
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Lezerscolumn
#herfststorm
#horrorherfst
#kutweer #treinleven

‘Amsterdam Amstel,
mijn favoriete station
in Amsterdam!’

@Rubenhuisman1

@ivotje50

LEKKER REISJE MET
DE TREIN NAAR ONZE
HOOFDSTAD!

Genieten we
nog wel?
Presteren, zorgen, presteren, goed genoeg zijn en nog
eens presteren. Vanaf jongs af aan komt de sociale druk al
stilletjes bij je deur aankloppen. Als kersverse tiener zet je
je eerste stap op de middelbare school. De tijd waarin je
ontwikkeling naar het volwassen leven begint. Waarin de
weg naar je toekomst centraal komt te staan. Helaas zijn
de ogen van deze tieners alleen op de iPhones en Samsungs gericht, want de likes moeten binnenstromen. Ben
ik wel leuk genoeg?
Ben je daar eindelijk doorheen, komt het volgende
probleem: wat moet ik later worden? Is er wel een goede
keus? Op je zestiende niet weten wat je wilt kan écht niet.
Geen studie? Wat ga je dan doen met je leven? Studeren
wat je echt leuk vindt, maar krijg je dan wel een goede
baan? Een leuk studentenleven, maar hoe ga je straks je
studieschuld terugbetalen? Hoe ga ik dit ooit doen?
Gelukkig ziet de toekomst er al zo fantastisch uit; de
zorgkosten blijven
oplopen, de banenkans gaat achteruit en
hoe zit het eigenlijk
met de hypotheek?
We kunnen er altijd
nog tussenuit en gaan
reizen, maar met de
gekke wereldleiders,
terreur van IS en
Sanne van de Weerd
natuurrampen op de
loer doen we dat toch
maar niet. Er is alleen maar ellende in de wereld, aldus het
nieuws.
Lieve mensen, ik zal jullie een geheimpje verklappen.
Het komt allemaal wel goed. Wij hebben de tijd van
technologie gemist aan het begin van onze tienerjaren.
De tieners van nu zitten er middenin. Een fase waar ze
doorheen zullen komen. Niet weten wat je wilt worden?
Lekker boeiend! Je bent nog hartstikke jong. Verdiep je en
vergaar kennis, het komt wel. Geen banenkans? Onzin!
Tijden veranderen. Neem het risico, het zal het waard zijn.
Studieschuld? Die krijgt iedereen. Het zijn zorgen voor
later, hou het enkel in je achterhoofd. Het is vervelend,
maar laat het je geluk niet kisten. En mocht je er nou echt
niet uitkomen, ga dan gewoon lekker op reis! Ja, er is
alleen maar ellende in de wereld, maar ik zal jullie vertellen: nieuws is altijd ellende, want anders is het geen
nieuws. Hartstikke leuk wat Beyoncé doet, maar hoe gaat
het met de mensen op Sint-Maarten? Dat is wat de mens
echt boeit.
Natuurlijk, het is soms ook moeilijk. Het leven is soms
ook verschrikkelijk. Het is dan ook niet erg om bang te zijn
en het allemaal niet te weten. Maar laat je niet misleiden
door de maatschappij. Er is geen goed of fout. Laten we
proberen ons minder zorgen te maken en wat meer te
genieten. Dat doen we al een tijdje niet meer. Het komt
allemaal wel goed.

‘Het is niet erg om
bang te zijn en het
allemaal niet te
weten.’

YES, LEKKER
NAAR HUIS!
Als je dit leest, ben je heel
waarschijnlijk op weg naar
werk of school. Maar denk
eens even aan dat moment
vanmiddag dat je weer
naar huis mag! Dan ben jij
toch zeker ook zo blij als
die gast hiernaast?? Maak
er een leuke dag van, doe
iets aardigs voor iemand
anders en ga met plezier
weer naar huis. Oja, en
stuur ons even een foto
van iets wat je onderweg
ziet. Vinden we leuk!

SANNE VAN DE WEERD
Metro plaatst elke dag een
lezerscolumn. Upload je column van
vierhonderd woorden en een foto op
onze website metrocolumn.nl. Je verdient vijftig euro als we jouw column
in de krant plaatsen.

#METROGOODVIBES
Lekker vroeg eruit, dan heb je nog
iets aan je dag ;-)

Uitstekend leesvoer voor onderweg (oké, Metro dan hè).

@Blogbymar Gaan met die
banaan #naarhuis #treinleven

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

TEKST EN TEKENINGEN: CARO & VANO ©UITGEVERIJ PERSONALIA | STRIPGLOSSY
Y
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Mede mogelijk gemaakt door

Nu
tijdelijk

INFO EN TICKETS VIA VROUWCONCERT.NL

22,50

FOTO'S ROY BEUSKER, DARIO & MISJA, JIM HOOGENDORP, MARK UYL

Tien jaar VROUW vieren we samen met jou. En samen met Jan Smit, Ruth Jacott,
Tino Martin, Mike Peterson en Edsilia Rombley. Op 30 oktober 2017 rollen wij (speciaal
voor jou en je vriendinnen) onze feestelijke rode loper uit, tijdens een waanzinnige avond
met topartiesten, meezingers, mode en beauty. Jij komt toch ook?

