DE GROOTSTE KRANT VAN NEDERLAND

vrijdag 12 januari 2018

| Editie: NL

metronieuws.nl |

metro |

metro |

metro|

snapmetro

Zo vind je de slaapplek
van je dromen op airbnb
PAGINA 10

Van de
Syrische
ravage
naar...
Aeham werd met
deze foto in Syrië
beroemd. Gisteren
speelde hij op ’onze’
stationspiano’s.
PAGINA 2

Ware
monsterrit
moet het
leven van
Sven redden
PAGINA 4

VANDAAG IN DE METRO-APP

Vegan Life #2: Als
vegan eten bij een
fastfoodketen?

Nooit
meer op
papier
PAGINA 3

metronieuws.nl
vrijdag 12 januari 2018

2
@VERSJESVANMAR

ARRESTATIES IN GROOT DRUGSONDERZOEK
In Nederland en België zijn in totaal zo’n vijftig personen
aangehouden in het kader van een groot onderzoek naar
drugshandel. Dat hebben de Nederlandse en Belgische politie
gisteren op een persconferentie bekendgemaakt. De politie
heeft onder meer 1,5 kilo amfetamine en een halve kilo springstof, vuurwapens, geld en voertuigen in beslag genomen. De
meeste arrestaties waren in Brabant en Belgisch Limburg.

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

ELFJARIGE SCHRIJFT
TRUMP: IK BEGRIJP U
Een meisje van elf snapt het
wel dat niet iedereen het
even geweldig vindt dat
Donald Trump president van
de Verenigde Staten is. Ze
heeft het namelijk zelf ook
meegemaakt. Joy Wolf uit
Indiana heeft Trump in mei
een brief geschreven, waarin
ze haar ervaringen deelt. De
brief is viral gegaan. Joy is
gekozen tot klassenvertegenwoordiger (‘president’)
van haar groep zeven en de
jongens in haar klas konden
dat niet accepteren. „Dus ik
weet wel ongeveer hoe u
zich voelt. Veel mensen zijn
niet blij, maar dat is oké. Ik
vind dat u het goed doet!”

FEMMY WEIJS

AEHAM AHMAD: TERUG NAAR SYRIË?
NATUURLIJK WIL IK TERUG!

... Nederlandse stations
ERIK
JONK
e.jonk@tmg.nl

De openbare piano’s van stations in Amsterdam, Rotterdam,
Utrecht en Nijmegen hadden
gisteren een prominent bespeler: Aeham Ahmad (29). De Syrische vluchteling, die in 2015 in
Duitsland belandde, staat bekend als The Pianist of Yarmour.
Hij speelde in 2014 in Yarmour,
een Syrische opvangplaats
voor Palestijnse vluchtelingen,
piano in een aan puin geschoten straat. Ahmad werd tijdelijk wereldberoemd, want zijn
foto ging de hele aardbol over.
Gisteren was hij in Nederland voor de promotie van zijn
boek De Pianist van Yarmour en
tegelijkertijd voor de aftrap

van de Nacht van de Vluchteling (die na een lange campagne plaatsvindt van 16 op 17 juni). In zijn boek vertelt hij over
zijn muziek (‘Ik ben pianist. Ik
heb nooit met vlaggen gezwaaid, muziek is mijn revolutie’) en zijn leven. Zo ontvluchtte hij Yarmour na een humanitaire ramp, waarbij burgers
werden uitgehongerd. Uit wanhoop belandden ook katten en
honden op het bord. Nadat Aeham Ahmad de piano ‘voor
hoop’ in de straten had bespeeld, stak IS zijn instrument
in brand. De reden: muziek
was verboden. Daarover zegt
Ahmad nu: „Het voelde alsof
mijn vriend werd vermoord.”
Hij liep gevaar en vluchtte,
zonder zijn vrouw en twee zonen.
In alle vroegte vermaakte

Ahmad gisteren het publiek op
Amsterdam Centraal; hij kreeg
de treinreizigers zelfs aan het
zingen. „Dit is al mijn achtste
optreden in Amsterdam”, zegt
de zanger-pianist met een glimlach tegen Metro. „Ik vind het
geweldig dat mensen hier naar
me kunnen luisteren, maar ik
vind het eerlijk gezegd ook belangrijk dat je in Syrië muziek
kunt maken. Als ik in dit mooie
station mijn steentje kan bijdragen, dan doe ik dat graag.”
„Muziek is revolutie, met
muziek kun je demonstreren
en je kunt het uitschreeuwen”,
is Ahmads stellige overtuiging.
Ondertussen weet hij dat veel
Nederlanders vinden dat mensen als hij maar snel moeten terugkeren naar hun geboorteland. Hij valt hen bijna bij: „Natúúrlijk wil ik terug naar Syrië.

‘Ik heb nooit met
vlaggen gezwaaid,
muziek is mijn
revolutie.’
Aeham Ahmad

Maar er is nog wel iets wat we
nodig hebben: vrede. Als de
oorlog stopt, ga ik meteen. Tot
die tijd hoop ik dat de Europeanen en de vluchtelingen elkaar
kunnen accepteren.”
Acteur Waldemar Torenstra
kijkt genietend toe als Ahmad
de pianotoetsen bespeelt. Torenstra is ambassadeur van de
Nacht van de Vluchteling en
zal de komende tijd voor Metronieuws.nl video’s in vluchtelingenkampen maken. „Die be-

roemde foto herinnerde ik me
meteen”, zegt Torenstra. „Het
mooie vind ik zijn positieve
verhaal erbij, waar we doorgaans alleen maar grote ellende zien. Bij Syrië denk je al snel
aan de bootjes, aan het overleden kind op het strand. Door
Aeham focusten we op iets wat
ons inspireert. Hij is belangrijk
voor de Nacht van de Vluchteling, want mensen raken weleens murw van al die ellende”,
besluit de ambassadeur.
Aeham Ahmad zal op 16 juni
ook tijdens de openingsfestiviteiten van de Nacht van de
Vluchting in Nijmegen optreden. En meelopen? „Wie weet”,
kijkt hij alvast vooruit. „Die 40
kilometer moet voor mij een
makkie zijn. Weet je hoeveel
kilometer ik bij mijn vlucht
heb gelopen?”

METRO GEEFT
BOEKEN WEG
Metro en Stichting
Vluchteling geven vijf
exemplaren weg van
De Pianist van Yarmouk (uitgeverij Atlas
Contact).
Om in aanmerking
te komen voor een
boek van Aeham
Ahmad, ga je naar
metronieuws.nl/
winacties. Op Metro’s
‘prijzensite’ lees je
vervolgens wat te
doen.
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Vieze, ongewenste
zoenen

‘De eerste week van
het nieuwe jaar is
voor het goede voornemen, de tweede
week voor de
nieuwjaarsborrel.’

DE TELEFOONGIDS, BIJNA NIEMAND GEBRUIKT ’M
MEER. EN DUS VERDWIJNT HIJ NA DIT JAAR DEFINITIEF.

Geen telefoongids
meer in brievenbus
METRO
nieuwsredactie@metronieuws.nl

Het heeft nog best lang geduurd, maar De Telefoongids
wordt dit jaar voor het laatst in
je brievenbus gepropt. De uitgever van de bekende gidsen
trekt de stekker uit de papieren
editie.
Aanleiding zijn de niet zo
heel verrassende uitkomsten
van een onderzoek naar het gebruik van het dikke boekwerk.
Iedereen zoekt tegenwoordig
online naar telefoonnummers
en de gids wordt gezien als milieubelastende verspilling.
Slechts 2 procent van de Nederlanders vindt de gids nog
onmisbaar. Dit zijn vooral ouderen. Uitgever DTG wil hen
via een speciale cursus helpen
om ook de overstap naar online
te maken.
„Het is maatschappelijk niet
meer vol te houden om een
boek zo breed gratis te verspreiden”, verklaart directeur
Erik Wiechers van uitgever
DTG. „Mensen zeggen tegen

ons: wat moet ik met dat dikke
boek? Of ze bellen en stellen:
hou op met hiervoor bos te kappen.”
Het eerste Nederlandse telefoonboek dateert van 1881, vijf
jaar nadat Alexander Graham
Bell patent aanvroeg op de eerste werkende telefoon. Er stonden welgeteld 49 nummers in
en de gids lag ter inzage bij de
telefooncentrale. Pas veel later
begon de PTT met het aan huis
bezorgen van regionale telefoonboeken.
De oplage van het laatste
nummer bedraagt zo’n 3 miljoen. DTG houdt er dus rekening mee dat veel mensen het
boek niet meer willen. Ooit
ging het nog om een oplage van
circa 7 miljoen stuks. Sinds
1996 verschijnen alle gegevens
ook online op www.detelefoongids.nl. Die website wordt
maandelijks zo’n 3 miljoen
keer bezocht en blijft dan ook
in de lucht.
Sinds 2003 valt het maken
van de gidsen al niet meer onder telecombedrijf KPN. In
2008 kwam de verzelfstandigde telefoongids vervolgens on-

PROBLEEM
VOOR
CARNAVAL
Veel carnavalsverenigingen maken gebruik
van telefoonboeken,
om hun wagens te
bouwen, meldt Omroep Brabant. En dus is
het stoppen van de
telefoongids een
probleem.
Alle wagens in het
dorp Westerhoven
worden van papier uit
het telefoonboek
gemaakt. „Het formaat
van de pagina’s is
ideaal”, vertelt Ilse van
Beek van carnavalsvereniging Bende Betoeterd. „Er ontstaan
minder bobbels.”

„Ik zag hem al aankomen”, vertelt mijn goede vriendin
Sophie vol walging. Oh god, zeg ik. „Net iets te zelfverzekerd. Duidelijk al een slok op.” Ugh. „Ik steek extra assertief mijn hand uit, maar hij pakt me vast. Drie van die natte,
muffe zoenen.” Ieuw. „En hij probeerde nog te smokkelen
ook.” Gadver! „Ik dacht dat hij wel beter zou weten na
#metoo.”
De eerste week van het nieuwe jaar is voor het goede
voornemen, de tweede week voor de nieuwjaarsborrel.
Een mooi moment om gezamenlijk vooruit te kijken. Het is
helaas ook het moment van de nieuwjaarszoen. Meestal
drie. En meestal door een oudere, mannelijke collega die
net iets te graag wil. Hij heeft er al naar uitgekeken sinds
het kerstfeest. Toen durfde hij nog niet, maar nu gaat hij
ervoor: 2018 wordt tenslotte ook zíjn jaar. Hij gaat recht op
zijn doel af. En dat doel, dat ben jij. Natuurlijk, je wijkt naar
achter. Krijgt bijkans een nekhernia van de schijnbewegingen. Maar helaas, hij is
sterker en plant drie
vieze, ongewenste
zoenen op je wang. En
perongelukexpres bijna
op je mond. „Gelukkig
*smak* nieuw *smak*
jaar *smak*!” Brrr.
Eén op de vijf mensen zou bewust tijdens
de nieuwjaarsborrel op
Iris van Lunenburg
jacht gaan om een zoen
van een specifieke,
aantrekkelijke collega te scoren, meldde RTL Z in 2016 naar
aanleiding van een onderzoek van Tempo Team. En: meer
dan de helft van alle werknemers vindt kussen met collega’s vervelend of ongemakkelijk (...) vrouwen voelen zich
daar ongemakkelijker bij dan mannen: 61 vs 51 procent.
En dat was nog pre-#metoo. Sinds oktober 2017 is er
fors meer aandacht voor seksueel geweld en lastigvallen vooral in combinatie met professioneel machtsmisbruik.
Vrouwen spreken zich uit én worden serieus genomen. Nu
het nieuwe jaar begonnen is en iedereen weer aan het
werk gaat, vraag ik me af: hoeveel is er bij de mannelijke
collega’s blijven hangen van de achterliggende gedachte
van #metoo? Houden ze het netjes en staat het woord
consent vanaf nu in het mannelijke brein gegrift? Ook
tijdens de vrijdagmiddagborrel?
De Volkskrant onderzocht deze week of de #metooschandalen mannen zo bang maken dat ze hun vrouwelijke
collega’s gaan ontwijken. Organisatieadviseur Peter Fijbes
beaamt dat: „Mannen kunnen zo bang zijn de verkeerde
indruk te wekken dat ze heel rigoreus reageren: dan maar
ver bij vrouwen uit de buurt blijven. Collega’s kunnen een
uitnodiging om mee een biertje te drinken al verkeerd
uitleggen.” Jeetje. Dit is ook de diepe, diepe angst van
actrice Catherine Deneuve, bleek woensdag. Verkrachting
en een seksueel getinte opmerking worden op één hoop
gegooid, volgens de honderd protesterende Françaises.
Straks durven die arme mannen niet meer te flirten, klinkt
het angstig. Ze weten zometeen niet meer wat wél en wat
niet geoorloofd is. Heftig hoor. En dat terwijl het heel
simpel is. Nee is niet alleen nee, ja is ook echt pas ja. Punt.
Vanavond is mijn laatste nieuwjaarsborrel. Ik heb mijn
schijnbewegingen geoefend, neem mijn extra ferme handdruk mee, maar misschien volg ik wel dé nieuwjaarszoenontwijktip van etiquettedeskundigen: bij binnenkomst
heel hard ‘Gelukkig nieuwjaar!’ roepen. En dan snel door
naar de bar.

1881
Het eerste Nederlandse
telefoonboek dateert van 1881.
Er stonden 49 nummers in.
der een dak met concurrent
Gouden Gids. Dat is de opvolger van de Gele Gids, die in de
jaren zestig voor het eerst verscheen en vol stond met contactgegevens van bedrijven. De
twee gidsen zijn uiteindelijk
samengevoegd.
Tegenwoordig is DTG meer
een bedrijf dat zich richt op
dienstverlening aan bedrijven
om hen online beter vindbaar
en bereikbaar te maken. Er
werken ongeveer 350 mensen,
waarvan zich nog veertien met
de papieren gidsen bezighouden. De laatste tijd zijn er al
tientallen gidsmedewerkers
uitgegaan bij DTG, dat voor
zijn andere werk juist veel
mensen aanneemt.

IRIS VAN LUNENBURG
COLUMNIST

/ ANP

Bitcoin verbruikt
meer stroom dan
heel Nederland
De bitcoin verbruikt dit jaar
naar verwachting meer stroom
dan heel Nederland. Dat stelt
een analist van de Amerikaanse bank Morgan Stanley.
Achter de digitale valuta bitcoin zit complexe technologie,
die draait op zware computers.
Voor die computers is veel
stroom nodig. Morgan Stanley
schat dat stroomverbruik in
2018 op 120 tot 140 terawattuur. Het stroomverbruik in
Nederland was de afgelopen ja-

ren volgens het CBS net geen
120 terawattuur.
Het ‘maken’ van een individuele bitcoin kost volgens de
marktkenner drieduizend tot
zevenduizend
dollar
aan
stroom. Het zogeheten minen,
het proces waarbij computers
nieuwe bitcoins maken, gebeurt nu vooral in landen waar
de stroomkosten relatief laag
zijn. China wil daar iets aan
doen vanwege het hoge elektriciteitsverbruik. A N P

Check de vlogs van onze
columnisten op de website
of via onze Facebookpagina

ARGUS

Saudische vrouwen mogen vanaf vandaag naar voetbal
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Deze monsterrit moet
Sven zijn leven redden
SANDER
SCHOMAKER
s.schomaker@tmg.nl

Met de auto vanuit Groningen
2.777 kilometer naar Istanboel
rijden, daar de auto veilig parkeren en vervolgens nog 1.860
kilometer met trein en bus verder reizen tot eindbestemming
Tbilisi in Georgië. Deze megatrip gaat de in Nederland uitbehandelde Sven van der Woude
maken om zijn leven te redden.
In Georgië hoopt hij dat een behandeling met bacteriofagen
een einde maakt aan een bacteriële infectie in zijn oor, die
hem al veertien jaar in zijn
greep houdt.
Een maand geleden stond in
Metro een groot verhaal over de
ongelukkige 42-jarige Groninger, die al veertien jaar worstelt
met een nauwelijks te genezen
infectie in zijn oor. Van der
Woude is na jarenlang antibiotica slikken resistent geworden, waardoor artsen in Nederland niets meer voor hem kunnen doen.
Door de infectie is hij inmiddels doof aan één oor en half
doof aan het andere. Bovendien zorgde de ontsteking voor
tinnitus: een constante snoeiharde toon in zijn hoofd. Door
de jarenlange pijn en ellende
zag Van der Woude het leven
niet meer zitten. „Zo wil ik niet
verder, mijn leven heeft geen
zin meer, dit moet ophouden”,
zei hij in december tegen Metro.
Daarom meldde de Groninger zich aan bij een levenseindekliniek. Net op het moment
dat Van der Woude zich had
verzoend met zijn lot, kreeg hij
nieuwe hoop. Bij een uitzending van Tros Radar hoorde hij
over een geneeswijze met bacteriofagen, waar landen uit de
voormalige Sovjet-Unie in gespecialiseerd zijn. De Eliavakliniek in Georgië wordt wereldwijd gezien als dé bacterio-

fagen-kliniek.
Voor een behandeling in
Georgië betaalt hij 3.900 euro,
precies 100 euro meer dan de
kosten voor stervensbegeleiding, die vergoed zou worden
door zorgverzekeraar De Friesland. Echter, de behandeling
met bacteriofagen wil De Friesland níet vergoeden. „Dat mogen we niet eens, omdat het
geen geregistreerde behandeling is in Nederland”, verklaarde een woordvoerder van De
Friesland.
Daarop startte Van der Woude een doneeractie. Mede
dankzij de aandacht die het
verhaal in Metro opwekte, lukte het Van der Woude om 6.300
euro op te halen. Net genoeg
voor de behandeling en de reisen verblijfkosten voor een trip
naar Georgië.
Tot zover het goede nieuws,
want het lot lijkt deze Groninger niet erg gunstig gezind.
Eerst kwam de belastingdienst
langs, die aanvankelijk 30 procent van de donaties wilde opeisen. Daarna volgde een onbegrijpelijke lastercampagne van
een vrouw, die voor haar zieke
dochtertje ook geld inzamelde
voor een behandeling met bacteriofagen in Georgië. Zij verklaarde, zonder Van der Woude
ooit gesproken te hebben, tegenover de doneersite en verschillende kranten in het noorden van het land dat hij een oplichter was, die helemaal niet
van plan was om naar Georgië
af te reizen.
„Vreselijk”, reageert Van der
Woude op de aantijgingen.
„Hoe kan je je daar tegen verdedigen? Mensen mailden mij dat
ze hun geld terug wilden en ik
werd in mijn eigen dorp bij het
uitlaten van de hond uitgemaakt voor oplichter.”
Daar hield de ellende niet
op. Geen enkele verzekeringsmaatschappij wilde Van der
Woude vanwege zijn oorinfectie verzekeren voor zijn reis
naar Tbilisi. „Niemand wil mij

4.637
kilometer gaat Sven van der
Woude afleggen om een
behandeling met bacteriofagen
mogelijk te maken in Georgië.

‘EEN SOORT PARIJS-DAKAR, MAAR DAN MET AUTIST
DIE EEN EUTHANASIEVERZOEK HEEFT LOPEN’
Opende

2700 km
met de auto

Tbilisi
Istanboel
Kars
1.600 km
met de trein

400 km
met de bus

‘fit to fly’ verklaren. Daarom
durf ik het risico niet te nemen
om te vliegen, niemand kan
mij verzekeren dat het vliegen
geen extra schade aan mijn
oren oplevert. En ik wil dat er
een verbetering in mijn situatie optreedt, geen verslechtering. Nu heb ik nog een klein
beetje gehoor, dat wil ik niet
kwijtraken.”
Dus besloot Van der Woude
dan maar over land naar Tbilisi
te reizen. Een monstertocht
van bijna 5.000 kilometer. Een
reis die de Groninger niet alleen kan maken. „Ik ben ook
een zware autist en daar heb ik
een begeleider voor. Zij heeft
inmiddels alles op zich genomen. We zijn van plan in drie
dagen naar Istanboel te rijden
en vanaf daar de trein te pakken naar het uiterste oosten
van Turkije. Die treinreis duurt
twee dagen, vervolgens moeten we nog een dag verder met
de bus naar Tbilisi.”
Omdat de reis over land gaat
zijn de kosten aanzienlijk hoger. „Dus hebben we nog steeds
donaties nodig. De doneersite
www.helpsven.nl is weer open,
hier zal ik ook een reisverslag
plaatsen. We zoeken ook nog
een zuinig rijdend dieseltje. Ik
hoop dat bijvoorbeeld een garagebedrijf onze reis wil sponsoren door een autootje beschikbaar te stellen. Het wordt
een soort Parijs-Dakar, maar
dan met een autist die een euthanasieverzoek heeft lopen.
Misschien een krankzinnig
plan, maar ik zie het als mijn
laatste redding.”

Aldus onze fans
over het vernieuwde
metronieuws.nl

Check metronieuws.nl
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AFSCHEID VAN
DE PYTHON
Fans van de Efteling
kunnen eind maart een
aandenken aan de
Python kopen in de
souvenirwinkels van het
park. Het pretpark
startte gisteren met de
ontmanteling van de 37
jaar oude achtbaan. De
prijs en het aantal
moeren dat wordt
verkocht, zijn nog niet
bekend. / ANP

Vmbo-opleiding wordt
flink ondergewaardeerd
SARAH
SITALANA

Cijfers

nieuwsredactie@metronieuws.nl

Het aantal leerlingen op het
vmbo is opnieuw met duizenden afgenomen. Ouders zien
hun kinderen liever naar havo
en vwo gaan. Maar lang niet alle leerlingen halen dat niveau
en moeten later alsnog een
stapje terug doen, constateren
middelbare scholen.
Het Ministerie van Onderwijs stelt 100 miljoen euro ter
beschikking om de technische
richting van het vmbo te verbeteren. Paul Rosenmöller, voorzitter van sectororganisatie
VO-raad, beaamt in het Algemeen Dagblad dat er een grote
vraag naar beroepskrachten is
op de arbeidsmarkt. „Er is druk
vanuit de maatschappij om een
hoger, vaak theoretisch schoolniveau te halen. Praktisch talent wordt in onze samenleving ondergewaardeerd.”
Dat vertelt ook Annelisa van
Beek (26) uit Veenendaal. Van
Beek volgde een vmbo-opleiding en merkte aan haar leraren dat ze niet serieus werd genomen. „Als ik vertelde over
mijn droom om uiteindelijk
journalistiek te gaan studeren
dan werd er door een leraar gezegd dat dat te hoog gegrepen
was voor mij.”
Van Beek bewees uiteindelijk dat haar leraar het bij het

• Dit schooljaar zijn ruim
2.000 leerlingen minder
in de derde klas van het
vmbo terechtgekomen
dan het jaar ervoor. Dat
blijkt uit een analyse van
leerlingen op middelbare
scholen door het AD.

DUIZENDEN LEERLINGEN
MINDER NAAR VMBO

• Het totale aantal
scholieren dat in de
derde klas zit, steeg juist
iets. Die extra kinderen
zitten vooral in havo- en
vwo-klassen.
• Op de meest praktische
vmbo-opleiding, de
basisberoepsgerichte
leerweg, is de daling het
grootst. Daar zitten dit
schooljaar 8 procent
minder scholieren in de
derde klas ten opzichte
van vorig jaar.

verkeerde eind had. Ze richtte
haar eigen videoproductiebedrijf op en behaalde in 2016
haar bachelor journalistiek. Ze
is niet de enige. Ook Dave Bode
(20) uit Benschop begon op het
vmbo en werkt sinds een half
jaar fulltime in zijn eigen bedrijf in de evenementenbranche.

/ ANP

Pester populair op
middelbare school
Leerlingen die pesten op de
middelbare school zijn populairder dan treiteraars op de basisschool, blijkt uit een promotieonderzoek van gedragswetenschapper Loes Pouwels van
de Radboud Universiteit.
Zij stelt vast dat pestgedrag
onder middelbare scholieren
wordt beloond met populariteit, en een slachtoffer verdedigen juist niet. ,,Een verklaring
hiervoor zou kunnen zijn dat
jongeren steeds meer inzicht
in de sociale relaties in hun
klas krijgen naarmate zij ouder
worden. Zij leren dat met name
agressief gedrag, zoals pesten,
ervoor kan zorgen dat zij populair worden”, zegt de gedragswetenschapper. Daarbij vinden scholieren op de middelbare school het belangrijker om

populair te zijn dan leerlingen
op de basisschool.
Pouwels deed onderzoek onder meer dan 2000 middelbare
scholieren en 500 basisscholieren. Zij keek naar de sociale status en populariteit van leerlingen en de verschillende rollen
die zij hadden bij het pesten.
Opvallend is volgens Pouwels dat middelbare scholieren
negatief zijn over pesten in het
algemeen, terwijl zij het pesten van bepaalde klasgenoten
niet sterk afkeuren. ,,Leerlingen praten dat goed door te wijzen op negatieve eigenschappen van het slachtoffer en de
pesters keuren ze ook minder
af juist omdat die populair
zijn.” Volgens haar zouden er
‘anti-pestprogramma’s’ moeten komen. A N P

„Wij zij voornamelijk technisch leverancier voor diverse
producten. Onze kracht is dat
we meedenken met de klanten
en voor ieder budget een mooi
totaalplaatje kunnen realiseren”, zegt hij. Dave denkt dat
zijn vmbo-diploma aan zijn
succes heeft bijgedragen. „Op
school werd je een stukje discipline aangeleerd en klaargestoomd voor het echte werk.”
Volgens Joy van Wingaarden
(27) uit Almere is er niks mis
met het vmbo. „Als dit het beste bij een kind past, dan is dat
alleen maar goed. Een kind op
havo of vwo plaatsen terwijl hij
of zij dat eigenlijk niet aankan,
is zonde en frustrerend voor
het kind.” Van Wingaarden begon op het vmbo-kbl en behaalde uiteindelijk haar mbo-diploma tot onderwijsassistent.
„Praktijkmensen zijn heel belangrijk en worden veel te vaak
onderschat”, aldus van Wingaarden.
Van Beek is van mening dat
het vmbo en mbo haar hebben
gebracht waar ze nu is. „Ik heb
meer levenservaring dan iemand die net van de havo
komt.” Eerder al werd er door
de VO-raad en MBO Raad gewaarschuwd voor een leegloop
op de vakopleidingen. Toch is
het tot nu toe niet gelukt deze
leegloop terug te dringen. „We
moeten af van het idee dat het
een beter is dan het ander,” aldus Rosenmöller in het AD.
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Meeste burgemeesters zijn
lid van VVD, CDA en PvdA

Contributie sportclub in
stad hoger dan elders

Overvallen worden steeds
vaker door tieners gepleegd

Het gros van onze burgemeesters wordt nog altijd geleverd
door de drie traditionele
bestuurderspartijen. In 2017
was 83 procent van hen lid
van CDA, VVD of PvdA, blijkt
uit cijfers van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten.
Lokale partijen zijn in veel
gemeenteraden succesvol,
maar leveren maar 3 procent
van de burgemeesters.

De contributie voor een sportvereniging is in de stad
ongeveer 30 procent hoger dan op het platteland. Het
verschil is het grootst bij tennisverenigingen: die
vragen gemiddeld 50 procent minder contributie in
niet-stedelijke gebieden. Een hockeyclub is het
duurst. Dat blijkt uit de Contributiemonitor over
2016/2017 van het Mulier Instituut en de Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen. De monitor brengt de
contributies van sportclubs en de toegangsprijzen
van zwembaden en ijsbanen in Nederland in kaart.
Het gaat in totaal om 2750 sportverenigingen en de
entreegelden van 131 zwembaden en 22 ijsbanen.

Afgelopen jaar zijn 1103 gewapende overvallen op woningen en bedrijven gepleegd;
dertig minder dan in 2016.
Wel is een zorgelijke trend
waarneembaar. Overvallers
worden steeds jonger: sommigen zijn niet ouder dan twaalf.
Dat zegt de landelijk overvalcoördinator van de Nationale
Politie, Jos van der Stap, volgens De Telegraaf.
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dingen die je
moet weten

Doden door modderstromen
De verwoestende modderstromen door regenval in
het zuiden van Californië
hebben inmiddels zeventien
levens geëist. Volgens de
sheriff van Santa Barbara
County worden ook nog
zeker zeventien mensen
vermist. Door de massa’s
puin en modder die dinsdag
van de hellingen kwamen
werden honderd huizen
vernield.
De doden moeten nog
worden geïdentificeerd,
maar volgens de brandweer

zijn ook minderjarigen het
slachtoffer geworden van
het natuurgeweld. Omdat
een groot deel van het gebied nog ontoegankelijk is,
vrezen de autoriteiten voor
meer doden.
Met name het plaatsje
Montecito, ten noorden van
Los Angeles, werd hard
getroffen. Reddingswerkers
zoeken naar overlevenden.
De sheriff beschreef de
situatie als „een slagveld uit
de Eerste Wereldoorlog.”
FOTO: AFP

Vraag naar vliegreizen blijft
wereldwijd sterk groeien

CDA-raadslid vervolgd
na valse aangiftes

FNV ziet perspectief en stelt
ov-stakingen voor nu uit

Luchtvaartmaatschappijen
van over de hele wereld profiteren nog altijd van een aanhoudend sterke groei van de
vraag naar vliegreizen. Het
aantal door passagiers gevlogen kilometers nam in november 2017 met 8 procent
toe ten opzichte van dezelfde
periode een jaar eerder. Dat is
de sterkste groei in vijf maanden tijd.

Een 24-jarig CDA-raadslid uit het Noord-Brabantse
Dongen wordt vervolgd omdat hij tussen 2013 en
2016 valse aangiften heeft gedaan. De man vertelde
dat hij meerdere keren was mishandeld en bedreigd.
Het raadslid had in 2016 tegen regionale media gezegd dat de bedreigingen te maken hadden met de
opvang van vluchtelingen in de gemeente. Zijn verhaal zorgde voor veel ophef in de gemeente. Uit
onderzoek bleek echter dat hij dat had verzonnen.
De man moet zich dit voorjaar voor de rechter verantwoorden. Het Openbaar Ministerie Zeeland-WestBrabant zegt zwaar te tillen aan de valse aangiften.

Vakbond FNV stelt de geplande stakingen in het streekvervoer van 16 januari voorlopig
uit. Dit gebeurde na gesprekken met werkgevers over de
cao openbaar vervoer. Vandaag wordt verder gepraat.
„De werkgevers komen met
nieuwe voorstellen. Maar
uitstel betekent niet dat de
stakingen helemaal niet meer
plaatsvinden”, zegt FNV.
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IETS MEER
DONOREN
Het aantal mensen dat na overlijden organen of
weefsel heeft afgestaan voor transplantatie is
vorig jaar iets gestegen.

244

In totaal ging het om 244 mensen, 4 procent meer dan in het voorgaande
jaar. Dat maakte de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) bekend.

Doneer je
stamcellen
Je kunt natuurlijk doneren na je dood, maar het
is ook mogelijk om nu al
iets te doen. Stamcellen
kunnen voor patiënten
met leukemie of andere
bloedziekten een laatste
redding zijn. Stamcellen
doneren is enigszins te
vergelijken met bloed
geven bij de bloedbank,
al is het iets ingrijpender.

ZIT SEKS ER NU IN OF NIET?
EN HOE VER MAG JE GAAN?

Swipen om toe te
stemmen met seks
JEROEN
HAVERKORT
j.haverkort@tmg.nl

Je Tinderdate is een succes en
jullie besluiten nog even om
een ‘afzakkertje’ te doen. Maar
hoever willen jij en de ander
gaan? „Iemand vragen om een
contract te tekenen voor hij of
zij met je naar bed gaat is natuurlijk absurd”, zegt Rick
Schmitz, CEO van LegalThings
en ontwikkelaar van de app LegalFling die binnenkort in de
app store beschikbaar is. „Met
LegalFling denken wij een oplossing te hebben: een simpele
swipe is genoeg om toestemming te geven voor de fling.”
Schmitz kwam op het idee
voor zijn app door de Zweedse
plannen om de wet zo te wijzigen dat bedpartners bij ieder
seksueel contact expliciet toestemming moeten geven. „In
navolging op de #metoo-campagne wil Zweden de wetgeving zo aanpassen dat van beide partners altijd toestemming
moet zijn voor seksueel con-

STEFANIE LISABETH

tact”, aldus Schmitz. „Het is
een mooi gebaar wat ze willen,
maar het is symbolisch. Bij gebrek aan getuigen is het meestal onmogelijk om te bewijzen
dat er een overeenkomst was of
niet. Om de wet te laten slagen
moet er een makkelijke manier gevonden worden om die
wederzijdse toestemming vast
te leggen.”
Het is nog maar de vraag of
er in Nederland ook zo’n wetwijziging plaatsvindt. „Maar
het is sowieso fijn om te weten
van elkaar wat de do’s en don’ts
zijn”, vindt Schmitz. „LegalFling biedt daarin uitkomst en
werkt heel simpel. Via de app
sturen de partners elkaar een
verzoek om toestemming te geven voor seksueel contact. Het
verzoek registreert ook de do’s
en don’ts van de voorgestelde
seksuele activiteit. Beide partners kunnen het verzoek accepteren of weigeren. De toestemming kan op ieder moment weer worden ingetrokken. Dit alles gebeurt met een
simpele swipe. De app biedt
ook extra clausules, onder an-

‘Iemand vragen
om een contract te
tekenen voor hij of
zij met je naar
bed gaat is natuurlijk absurd.’
Rick Schmitz

dere een verbod op het delen
van foto’s en video’s. Deze clausules blijven in stand, ook na afloop van het contract. Op die
manier ben je ook na je relatie
nog beschermd tegen het delen
van gevoelige camerabeelden.
Daarvoor biedt LegalFling een
boeteclausule die gebruikt kan
worden in de rechtszaal, wanneer de afspraak is geschonden.”
Schmitz is niet bang dat zijn
app straks een ‘moodkiller’
wordt in de slaapkamer. „Die
clausules zullen waarschijnlijk

Hoewel er iets meer donoren
waren, liepen wel de wachtlijsten voor een orgaantransplantatie op. Inmiddels staan
er 1.115 mensen op de
wachtlijst. Een jaar eerder
waren dat er 1.071.

niet van toepassing op de meeste gebruikers. Maar toch worden er bijvoorbeeld vaak foto’s
of filmpjes zonder toestemming verspreid. Dat kan iedereen overkomen en het gebeurt
vaker dan je denkt. Wij willen
mensen niet aansporen om elkaar naar de rechtbank te sleuren voor ieder seksueel misstandje, maar wel dat ze twee
keer nadenken voordat ze beelden verspreiden die levens
kunnen beschadigen.”
De afspraken die mensen via
de app LegalFling maken zijn
volledig juridisch verifieerbaar
benadrukt Schmitz. „Met LegalThings streven we ernaar
het sluiten van juridisch bindende overeenkomsten zo
makkelijk mogelijk te maken,
en ze daarmee een bewust onderdeel van ons dagelijks leven
te laten zijn.” En hoe wordt alles vastgelegd? „We hebben
een blockchainplatform, waardoor de overeenkomsten – net
als aanpassingen die op een later moment worden gedaan –
veilig vastgelegd en opgeslagen
worden.”

Celstraf geëist
tegen Alex van
Temptation Island
Alex Maas uit Temptation Island
moet misschien de gevangenis
in vanwege een vechtpartij. Hij
schopte een man twee gebroken ribben.
Tijdens een stapavond in
maart vorig jaar liep het helemaal uit de hand. Alex (27) was
rond 02.30 uur met vrienden
van Temptation Island op zoek
naar een shoarmatent. Maar alle shoarmazaken waren al gesloten rond die tijd. Daar werd
de spierbundel niet bepaald

1115

vrolijk van.
Hij wilde zelf rijden en vroeg
daarom de autosleutels aan
een van de vrienden. De vriend
weigerde die te geven. Daarop
duwde Alex hem op de grond
en deelde een paar schoppen
uit. De vriend kon wegkruipen,
maar hield twee gebroken ribben over aan het voorval.
De openbare aanklager eist
vier maanden cel en een boete
van 400 euro. Op 7 februari
volgt de uitspraak. M E T RO

9

Het aantal patiënten op de wachtlijst voor een nier steeg met 9 procent.
De wachtlijst voor een hart groeide met 8 procent.

MINDER
GESCHIKT
Volgens de NTS
waren er vorig
jaar per donor
minder organen
geschikt voor
transplantatie dan
een jaar eerder.

8
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Hoog bezoek voor Netwerk Nieuw Rotterdam. Het lokale jongeren vrijwilligersnetwerk, dat onderdeel uitmaakt van de landelijke
stichting TijdVoorActie, werd gisteren door niemand minder dan koningin Máxima in het zonnetje gezet.
/ ANP

Koningin bezoekt
vrijwilligers Netwerk
Nieuw Rotterdam
ILJA
POST
nieuwsredactie@metronieuws.nl

Zoals dat wel vaker gaat met dit soort
bezoekjes, wist vooraf bijna niemand
van haar komst. Initiatiefnemers Pauline Budding en Henrieke van Toor hadden de uitgenodigde vrijwilligers en
hulpbehoevende jongeren enkel gezegd dat er ‘iemand langs zou komen
die ze vast wel zouden kennen van tv’.
Dus toen ineens niemand minder
dan koningin Máxima binnenstapte,
viel menig mond open van verbazing.
Die van Chico, een jongen die zich recent bij het netwerk aanmeldde omdat
hij een maatje zocht, misschien nog wel
het meeste. Verbouwereerd stootte hij
zijn nieuw gevonden vriend Robin aan:
„De m-m-majesteit!”
Aanleiding voor het koninklijke
werkbezoek is de op handen zijnde uit-

reiking van de jaarlijkse Appeltjes van
Oranje door het Oranje Fonds, waarvan
de koning en koningin het beschermpaar zijn. De online ‘stemtiendaagse’
voor deze editie, die dit jaar het thema
‘Jong en sociaal ondernemend’ heeft
meegekregen, loopt nog tot en met 17
januari op stem.oranjefonds.nl.
Voor de koningin een goed moment
om eens een kijkje te nemen bij een
door jongere opgezette organisatie die
zich inzet om leeftijdgenoten vrijwilligerswerk te laten doen.
Dat ze juist Netwerk Nieuw Rotterdam uitkoos, vorig jaar gestart onder de
vlag van het landelijke inspiratienetwerk TijdVoorActie, was meteen een
mooie opsteker voor de kersverse initiatiefnemers Henrieke en Pauline. Samen
met Eelke Dekens, oprichter van TijdVoorActie, gingen ze er eens goed voor
zitten om Máxima uit te leggen wat hen
zoal beweegt om zich voor een ander in
te zetten.

Eelke merkte rond zijn 20ste dat hij
zich weliswaar regelmatig inzette voor
vrienden en familie, maar dat hij buiten
dat cirkeltje weinig anderen hielp. Dat
moest maar eens anders, besloot hij. En
dus ging hij in zijn woonplaats Ede aan
de slag om allerlei hulpactiviteiten te
organiseren voor eenzame of kwetsbare stadsgenoten.
Wat klein begon, groeide langzaam
uit tot een steeds grotere groep vrijwilligers en hulpvragers. „Want veel jongeren willen best een maatje zijn voor een
eenzame oudere. Of huiswerkbegeleiding geven aan een kind met een taalachterstand”, zegt hij. „Ze weten soms
alleen niet zo goed waar ze moeten beginnen. Een lokaal netwerk, waar vrijwilligers en hulpvragers worden samengebracht, wijst je dan de weg.”
In de hoop ook elders jongeren te inspireren zich in te zetten voor de mensen om hen heen, richtte hij TijdVoorActie op. Dit inspiratienetwerk ondersteunt, begeleidt en coacht andere jonge weldoeners die in hun stad
netwerken willen opzetten.
Eelke: „Zo ontstaat een beweging van
jonge mensen die zelf initiatief neemt
om het samenleven vorm te geven. Inmiddels zijn in vijftien steden netwerken gestart en zijn er nog zes in ontwikkeling.”
In Rotterdam staan Henrieke en Pauline nu zo’n jaar aan het roer van het lokale netwerk. Een van de belangrijkste
lessen die ze van Eelke hebben geleerd:
hoe en waar je het beste subsidiegelden
kunt aanboren. Maar bijvoorbeeld ook
hoe je bepaalde verdienmodellen aan
vrijwilligerswerk
kunt
koppelen.
„Want sociaal ondernemen is ook je ei-

gen broek op kunnen houden en niet
constant afhankelijk zijn van geldschieters”, aldus Pauline.
Nog een waardevolle les die hen is
bijgebleven: op welke manieren je jongeren zo effectief mogelijk aanspreekt.
Onder andere door het geven van presentaties op ROC’s om nieuwe vrijwilligers te werven. Of door het organiseren
van inspiratiebijeenkomsten waarop
jongeren elkaar ontmoeten, zodat het
netwerk onderling sterker wordt en uitbreidt.
Henrieke: „Ook de jongeren die met
een hulpvraag zijn binnengekomen
zijn hiervoor uitgenodigd. Mooi is dat
zij zo ook nieuwe mensen kunnen leren
kennen en ontdekken dat zij talenten
hebben die ze kunnen inzetten voor
een ander.”
Maar mooist van al vinden de meiden
nog wel de vriendschappen die ontstaan. Eelke zei het eerder tijdens de bijeenkomst al: als harten elkaar raken
dan ontstaat er vanuit een ontmoeting
ook een relatie. Iets wat zeker opgaat
voor Robin en Chico, moet ook de koningin concluderen wanneer zij haar
vertellen over hun onderlinge band.
Robin: „Vrijwilligerswerk heeft mijn
blikveld verruimd en mij doen inzien
dat er ook een andere wereld bestaat
dan de studentenbubbel waar ik mij
normaal in begeef.” En Chico, die voelt
zich dankzij de uitstapjes die hij met
Robin maakt een stuk minder eenzaam
en onzeker, drukt hij Máxima op het
hart.

‘Vrijwilligerswerk heeft mij doen inzien dat er
meer bestaat dan de studentenbubbel waar ik mij
normaal in begeef.’
Vrijwilliger Robin
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Strandjutter in actie
voor een schoon strand
Bij de storm van vorige week zijn gigantische hoeveelheden plastic aangespoeld op
een klein strandje aan de Zeeuwse kust.
Tot grote ergernis van kunstschilder en
strandjutter Inge de Groot uit Zierikzee
voelde niemand zich geroepen om de
troep op te ruimen bij het Topshuis op
Neeltje Jans. „Ik kom hier iedere dag op
zoek naar mooi drijfhout om lijsten te
maken voor mijn schilderijen en om van
de natuur te genieten. Ik woon hier nu
tien jaar, maar zoveel troep heb ik nog
nooit gezien.”
Samen met Conny Schoenmakers heeft
De Groot nu een actie opgezet om het
strand schoon te maken. Morgen gaan ze
met ongeveer vijftig vrijwilligers aan de
slag. „Het zal niet makkelijk zijn, want
een deel van het plastic ligt al onder een
laag zand, dus we gaan met harken en
scheppen aan de slag om alles weg te
krijgen”, aldus De Groot, die ook gemeenteraadslieden heeft uitgenodigd. „De grote
stranden worden netjes schoongehouden
door de gemeente, maar dit plekje niet”,
zegt ze. „Hier komen nauwelijks mensen,
waardoor er op dit stukje strand ieder
voorjaar een zeldzame kolonie dwergsterns komt broeden. Ze leggen hun eieren op het strand, gewoon in een kuiltje
zand. Maar waar moeten ze nu zitten? En
tussen het afval zitten ook veel kleine
korrels. Dat is levensgevaarlijk voor ze.
Overigens liggen er ook heel veel doppen.
We hebben met KiKa afgesproken dat zij
die krijgen. Zij hebben namelijk een
afspraak gemaakt met een kunststof
recycle bedrijf dat bereid is om per kilo
ingeleverde doppen 20 cent rechtstreeks
naar ze over te maken.”

Tino Martin
is nieuwe
nachtbaas

Tino Martin is door de Nederlandse horeca
verkozen tot ‘nachtburgemeester’ van Nederland 2018. De zanger kreeg de ambtsketting
omgehangen op de Horecava in Amsterdam.
De zanger neemt het stokje over van André Hazes jr. De ‘nachtburgemeester’ is een
ambassadeur voor de horeca en het nachtleven en wordt jaarlijks gekozen door de Nederlandse horeca.
De jury verkoos Tino Martin omdat hij
vaak optreedt in kroegen. De zanger heeft
bovendien zelf jarenlang in de horeca gewerkt en ‘kent als geen ander het klappen
van de zweep’, stelt de jury.
De andere genomineerden voor 2018
waren Jan Smit en Peter Beense. De eerste
daad van Martin was het uitreiken van de
zogenoemde Positivo Award aan zanger en dj
Jody Bernal. Met deze prijs zetten de Nederlandse horeca iemand
die de Nederlandse horeca een warm
hart toedraagt in het
zonnetje.

Inge de Groot

‘Tino kent als geen
ander het klappen
van de zweep.’

Jury verkiezing Nachtburgemeester

JEROEN HAVERKORT

BEN JIJ AL LEKKER BEZIG?
Een uurtje werk per dag, in je eigen buurt. Goed
bijverdienen met leuke bonussen en ’s avonds
lekker vrij. Ben jij minimaal 15 jaar, energiek én
ondernemend? Meld je dan nu aan!
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1
BESTE VRIEND
Goed, je weet waar je heen wil: misschien
wel Los Angeles of Rio de Janeiro. Grote
steden waarbij ‘centraal’ op verscheidene
plekken kan zijn. Zoek daarom in eerste
instantie uit welke wijk (of zelfs straat, wil
je het echt specifiek aanpakken) je leuk
zou lijken. Voer die exacte locatie in bij de
zoekbalk et voilà, die slaapplek zit geografisch gezien sowieso goed. Je kan ook
rondom een bepaalde bezienswaardigheid of populair hotel zoeken, mocht je
het wat die wijk betreft niet zo goed
weten. Airbnb heeft ook een ‘neighborhood guide’, wat een vrij handige tool is
als je de sfeer van elke wijk wil peilen. Tot
slot werkt Google erg fijn ter aanvulling
op Airbnb: met Google Street View kan je
precies zien hoeveel bars (of juist niet) een
bepaalde buurt of straat heeft. Zo weet je
of je vanuit jouw slaapplek direct de club
in kan rollen of juist als een blok in slaap
kan vallen door de rust.

2
HOERA
VOOR HOST
Je denkt er wellicht niet zo over na wanneer je eenmaal razend enthousiast over
een woning bent geworden, maar voor
het verloop van je vakantie is het vrij
belangrijk dat je weet hoe het op hostgebied zit. Ben je bijvoorbeeld op zoek
naar een host die je op sleeptouw neemt
door de stad maar je ook gewoon in de
badkamer kan tegenkomen? Of ga je
liever voor totale privacy? Werp een blik
op de reviews om te zien met wat voor
host je te maken zal krijgen. Was er veel
interactie? Is de host makkelijk bereikbaar? Als je sówieso goed wil zitten, is het
raadzaam om voor de ‘Superhost’ te gaan.
Gratis tip.

3
LIJSTJE WENSEN
Die perfecte slaapplek vind je vaak niet in
een avondje vluchtig zoeken: daar gaat
veel scrollen aan vooraf. Gelukkig zijn daar
de wishlists, waar je al je gevonden plekken makkelijk op kunt slaan. Check alvast
wat de regels rondom cancelen zijn: je kan
bijvoorbeeld overwegen om iets vroeg te
boeken en later te annuleren wanneer je
iets beters vindt. Er zijn talloze artikelen
geschreven over perfecte airbnb’s: tik simpelweg je bestemming met het woord ‘best
bnb’s’ erachter in, en voor je het weet
wordt die wishlist met de minuut langer.
Mocht je zo’n boomhut willen bemachtigen, moet je er flink op tijd bij zijn (jep, iets
met een wereldwijd geliefde slaapplek).

4
CHAT JE GEK
Het unieke van airbnb is de menselijkheid
achter het concept – iemand stelt zijn of
haar huis gewoon beschikbaar voor jou! Je
vakantie-ervaring kan dan ook een stuk
leuker en handiger worden als je vooraf al
contact opneemt met je host. Zo weet je
bij wie je uiteindelijk je koffers neer zet,
voor de host geldt hetzelfde. Wie weet
krijg je uiteindelijk van hem of haar dé tip
voor het leukste restaurant van de stad, of
tref je een chocolaatje op je kussen aan (of
fles bubbels in de koelkast, doen we ook
niet moeilijk over)

Zó vind je de
slaapplek van je
dromen op airbn
Dát die droom-Airbnb er is,
moge duidelijk zijn. Maar
waar-ie is, is een andere vraag
Verdwalen in het aanbod
gebeurt snel, waardoor het soms
lijkt alsof alle toffe slaaplekken
al vergeven zijn. Vrees echter
niet: met een beetje
voorbereiding tuk je binnen de
kortste keren in een boomhut of
strandhuis. SANNE VAN RIJ
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Voor een
prikkie
In wat voor verblijf kom je terecht als
je het qua prijs onder de 20 euro per
nacht wil houden? Metro ging op
jacht naar Airbnb’s over de hele wereld voor dit budget. En dat zorgde
voor verrassend leuke resultaten!

Tokio
12 euro per nacht

Klein maar fijn: deze kamer in Tokio is typisch
Japans. Je loopt in maar 5 minuten naar het
dichtstbijzijnde station, maar er moet wel gezegd
worden dat er geen douche of bad aanwezig is in
de accommodatie. Volgens de eigenaren een
mooie kans om 10 minuten lopen verderop van
een Japans badhuis gebruik te maken.

Rome
18 euro per nacht

Een comfortabele, ruime slaapkamer met privébadkamer in een buitenwijk van Rome. Met het
openbaar vervoer ben je zo in het centrum van de
stad en als je wil mag je ook gebruik maken van
de keuken, vaatwasser en wasmachine.

Bali
19 euro per nacht

Halló; kon iedere kamer onder tot de 20 euro er
maar zo uit zien! Deze kamer in het Kubu Tropis
Guesthouse op Bali bevindt zich rond het centrum
van Ubud, op 600 meter afstand van de Ubud
Market en op 600 meter van Ubud Palace. En
naast dit prachtige plekje om te slapen krijg je er
ook nog eens een ontbijtje bij.
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MARGRIETPUZZEL

Puzzel & Win!

Vul de woorden in met de klok mee volgens de omschrijvingen. Het streepje geeft aan waar het woord begint.

aanhechtbriefje

vlugge
tekening

na het
genoemde

tortelen

7 x ‘The voice
of Holland’koffer met
speaker
t.w.v. € 69,99

bijten

plaats in
Texas

minpunt

moeten

twisten

boter
maken

Zwitserse
villa

evenmens

rode
vruchtje

trillend
geluid

smerig

Geweldig voor
muziekliefhebbers, deze
‘The Voice of Holland’koffer van Princess
met uitneembare
bluetoothspeaker - ook
los te gebruiken. Zo kun je
altijd en overal je favoriete
muziek afspelen met
prima geluidskwaliteit.
Je bevestigt ‘m via ee
en
speciale houder aan
de achterkant aan de
koffer. Die is van ABS
gemaakt, een materia
aal
van topkwaliteit dat he
elpt
beschadigingen aan de
koffer te voorkomen.
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INVESTERING
JAARBOEK

2 x Een portret van jouw
(klein)kind t.w.v. € 325,-

Heb je altijd al eens een professionele foto van jouw (klein)kind
willen hebben? Hier nu een unieke kans! Met de te winnen
CP PHOTO ART voucher wordt jouw (klein)zoon of - dochter
tijdens de twee à drie uur durende shoot intensief begeleid en
vereeuwigd in een karakteristiek portret met prachtige lichten schaduweffecten. Je krijgt een acrylaat presentatie van
20 x 30 cm mee naar huis.

B

TENTJE-BOOMPJE
Boven, naast of onder elke boom staat een tentje. De tentjes raken
elkaar niet, ook niet diagonaal. De cijfers geven aan hoeveel
tentjes er in de betreffende rij of kolom staan.

PRIJSSUDOKU A
2
2
2
1
4
1
3
2
1
3

3

1

2

1

2

2

3

1

4

CP PHOTO ART is gespecialiseerd in enkel- en duo
portretten. Nieuwsgierig?
Bekijk dan de voorbeeld portretten
op: www.cpphotoart.com

ZWEEDSE PRIJSPUZZEL B
TEGEN
ROMP VAN EEN
VOERTUIG

Z.-AFRIKAANSE PARTĲ

OPLOSSINGEN

MOEDER VAN
WILHELMINA

DIERENGELUID

CONTINU

4
HOOFDSTAD
VAN PERU

5
OPHEF
OLIFANTENSNUIT
ZEKER

2
SPIL
TOEGANKELĲK
NAGALM
WETBOEK

SCHAKELAAR

HERT
VOCHTIG

6
RUW EN ONVERBLOEMD

ENGELSE
KOSTSCHOOL

HEMELRUIM

3

ZO DOE JE MEE!
contacten
WOORDZOEKER

1 schets, 2 etiket, 3 kirren,
4 hierna, 5 happen, 6 Dallas,
7 nadeel, 8 zullen, 9 ruziën,
10 karnen, 11 chalet, 12 naaste, 13 aalbes, 14 gebrom,
15 morsig

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
15 jan 2018 via

0909 – 50 50 326 (45 ct. per gesprek)

TENTJE-BOOMPJE

MARGRIETPUZZEL

2

1 7
2
8
6 3 8
9
4
8
9
1 6
3
a
1 6 2 7
4
2
1
2
6
5
b
7 9

De koffer is verkrijgbaar bij Blokker.nl

UITROEP VAN
OPLUCHTING

1

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.
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Ochtendspits

Recept

Avondspits

3

1
5

WZW

3

2

Klassieke gehakt pie’s

6

ZO

4

Voor 24 stuks, 2 uur en
15 minuten, plus afkoelen
Vulling
1 flespompoen (1,2 kg)
1 pot mincemeat van 820 g
van goede kwaliteit
4 el ahornsiroop
100 g geblancheerde amandelen
Deeg
500 g bloem,
plus extra om te bestuiven
100 g poedersuiker,
plus extra om te bestuiven
250 g boter (koud),
plus extra om in te vetten
3 grote eieren
1 el halfvolle melk

5

5

6

1

3

2

4

NO

ONO

Deze week
Vr

8

2° 5°

Za

3° 5°

8

Zo

0° 5°

8

Ma

-1° 6°

5

Di

3° 5°

4

2

3

4

5

4

O

O

ZO

Z

ZW

Zon & maan
08:42 uur

16:51 uur

04:21 uur

13:52 uur

ik kijk Weerplaza

Volgende maanfase
Nieuwe maan op 17 jan

SPEURDERS

Bungalowpark in Medemblik direkt a/h water
Alle huizen(2-10 pers) met eigen aanlegsteiger

www.vlietlanden.nl
Boot/fietsverh/golfbaan/tennisbanen/restaurant
Info? Bel 0228-581491- info@vlietlanden.nl

Jamie Oliver’s Kerstkookboek €29,99,
Kosmos Uitgervers

Werken in de beste zaak van
NL.€500 verdienen p/d?pof m
Vienna A´dam 020-6123444

Vakantie & vrije tijd
Vakanties in Nederland

Download de app

Verwarm de oven voor op 180
°C/gasovenstand 4 en rooster
de hele pompoen 1 uur en 30
minuten, of tot hij gaar is.
Snijd hem als hij voldoende
afgekoeld is doormidden,
verwijder de pitten en schep
de helft van het zachte
vruchtvlees in een kom
Zeef intussen de bloem en
poedersuiker voor het deeg
boven een schoon werkvlak.
Snijd de koude boter in blokjes en wrijf ze tussen duim en
wijsvinger door de bloem en
suiker, tot je een fijn, kruimelig mengsel hebt. Kluts 2
eieren met de melk, doe ze
bij het bloemmengsel en
meng door elkaar tot je een
bal deeg hebt. Wikkel het
deeg in plasticfolie en leg het
minstens een halfuur in de
koelkast.

Vet twee muffinblikken met
12 holtes in met boter. Doe
het mincemeat en de ahornsiroop bij de pompoen in de
kom, hak de amandelen, doe
ze erbij en roer alles door
elkaar. Rol het deeg op een
met bloem bestoven werkvlak
uit tot een dikte van 3 mm.
Steek er met een deegsteker
van 10 cm 24 rondjes uit en
druk ze in de ingevette holtes. Verdeel de vulling over de
holtes, steek rondjes van 8 cm
uit de rest van je deeg, leg ze
op de vulling en knijp de
randjes rondom dicht. Als je
deeg over hebt, kun je er ook
wat leuke vormpjes op aanbrengen. Kwast de bovenkant
van de pie’s in met geklutst
ei. Bak de pie’s 25 tot 30
minuten in het midden van
de oven, of tot ze goudbruin
zijn.

Reageren op een advertentie
met brief onder nummer?

200.000 waargebeurde liefdesverhalen

Zend uw brief dan aan:
Dagblad De Telegraaf
Postbus 376
1000 EB Amsterdam
Vergeet niet in de linkerbovenhoek van de envelop
het briefnummer uit de
Speurder te vermelden.

PESSE, te huur rustig gelegen recr. bungalows va €195 - €410 p/w
website: www.bungalowpark-nuilerveld.nl of folder 020-4412491
Bung th in bos Lage Vuursche
Voor info/folder 035-6668223
www.bungalowparkdespar.nl

In 4 eenvoudige stappen uw
Speurder maken & plaatsen
www.speurdersindekrant.nl

Vakantie binnen Europa

Luxe busreizen Spanje 10 dagen
Malgrat Hotel Reymar *** 13 april en 22 okt €129
Salou Hotel Jaime *** juli va. €335 april va. €174
Benidorm appartement april va. €99 juli va. €186
Royal Class €25 - First Class €55 adm. kst €10
Gratis gids 045-5227777 boek online www.boosten.nl
Cote d'Azur-Le Lavandou 5
pers.bung.700m van zee.tel
0522491931www.nekeman.nl

Algemeen
Mr. Latif. geresp. med. helpt
met probl. rel. zaken, terugk.
partner etc. In 2 dgn. 100% result. daarna bet. 06-34566850.

‘In de kroeg had
ik haar nooit aan
durven spreken’

Ruim 300 rubrieken waarin u
uw Speurder kunt plaatsen
www.speurdersindekrant.nl

Erotiek
BREDA ben je jong en zie je er goed uit, wil je in een gezellig team
veilig en zelfstandig goed verdienen en je werktijjden zelf indelen?
bel dan: 0650490106 of kijk op Huizesandra.nl (1070)

Start je eigen liefdesverhaal op
www.relatieplanet.nl/liefdesverhalen
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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.
DE VRAAG IS: BEN JIJ
EEN KEERTJE OP TIJD
OF JE TREIN? :-D

‘Zo heerlijk verzonken
in haar telefoon.
#treinschets’
@lindavanputten

@ZuidasAmsterdam
@NS_online wordt het
na een maand niet eens
tijd om dit bord te repareren?

@metro
@justRosez 3h

METRO

METRO

SNAPMETRO

METRO

STUUR ONS EEN BERICHTJE VIA 06-83521671

HOROSCOOP

RAM 21/3-19/4
Houd je rustig en spaar je krachten. Je hebt niet al te veel energie
en die moet je goed verdelen. Je gezondheid mag er immers niet
onder gaan lijden. Verspil ook geen energie aan emotionele zaken.

STIER 20/4-20/5
Je bent met een moeilijke en gevoelige kwestie bezig. Wees je daar
goed van bewust. Het vereist dan ook een zeer voorzichtige en
precieze aanpak. Jij bent daarvoor wel de aangewezen persoon.

TWEELING 21/5-20/6
Jij hebt energie genoeg om nieuwe wegen te bewandelen. Dat is
dan ook precies wat je gaat doen. Vooral in de liefde, waar jij je niet
helemaal happy voelt, moet je op onderzoek uitgaan.

KREEFT 21/6-22/7
Als je vandaag inziet dat je werk eigenlijk helemaal niet bij je past,
blijf dan niet doorwerken maar ga op zoek naar ander werk. Iets
dat wel goed bij jou past en waar jij je gelukkig bij voelt.

Mysterie opgelost! Hartelijk dank
voor het beantwoorden van deze
prangende vraag :-)

Haha, ja, voortaan kun je lekker
luieren tijdens je treinreis! (Mits
de conducteur dat goed vindt...)

De een lijkt er wat meer zin in te
hebben dan de ander... ;-)

Jij ook goedemorgen!
Op deze pagina met je snapje?
Stuur je bericht naar snapmetro

@ArjanZevenaar zag vanuit de
trein het water in de Rijn bij Arnhem erg hoog staan.

Dan ga je toch gewoon leuk
gekleed in de bus zitten? :-)

LEEUW 23/7-22/8
Je bent erg onverschillig. Wat voor jou misschien een klein probleem is, kan voor een ander wel een wereldramp lijken. Wees
voorzichtig met je houding, anders kun je andere mensen enorm
kwetsen.

MAAGD 23/8-22/9
Je eigenwijsheid komt vandaag weer eens erg duidelijk naar voren.
Je hoeft je dus niet meer af te vragen waarom men je links laat
liggen. Je hebt het zelf in de hand.

WEEGSCHAAL 23/9-22/10
Jij komt tot goede resultaten in de eerste fasen van je activiteiten.
Blijf geconcentreerd en ga zo door, zodat straks ook de eindfase
met een positief resultaat kan worden afgesloten.

SCHORPIOEN 23/10-21/11
Vandaag moet je risico's durven nemen. Anders mis je de mooiste
en spannendste dingen van het leven. Dingen die een grote invloed
op jouw toekomst kunnen hebben.

BOOGSCHUTTER 22/11-21/12
Jij hebt het gevoel dat je meer wil, maar komt er op de een of
andere manier niet toe. Blijf niet zo lang zitten dromen. Doen is het
motto. Alleen door actief te worden, verandert er iets.

STEENBOK 22/12-19/1
Jouw liefdesleven loopt niet zoals je het had voorgesteld. Je dromen komen niet uit en je bent oprecht verdrietig. Kop op! Binnenkort zijn er weer volop nieuwe kansen.

WATERMAN 20/1-19/2
Toon vandaag dat jij je niet zonder slag of stoot gewonnen geeft.
Toon je interesse in het geheel. Dat zal de andere partij met zekerheid wel op andere gedachten brengen.

VISSEN 20/2-20/3
Je brengt je standpunt met zoveel vuur en overgave, terwijl je
eigenlijk zelf nog niet weet wat je wilt. Moet dat nou? Zo bestaat
de kans dat je de oplossingen van anderen van tevoren de kop
indrukt.

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
#treinleven kan er
nog iemand uit.... er
willen mensen bij
#gekte

‘Vlinderhaakjes! Cool!’

Beste jij. Heb je even, heel even? Ik heb een vraag.
Graag neem ik je mee naar 1959. Het jaar waarin een
gasbel onder Groningen wordt gevonden. Een geweldige
vondst, maar nog geen 30 jaar later, eerste kerstdag,
wordt een aardbeving van 3.0 op de Schaal van Richter
gemeten. Nu ruim dertig eerste kerstdagen later tellen
we meer dan duizend aardbevingen.
Het is 16 augustus 2012. Ik lig in bed op mijn zolderkamer in Loppersum. Een enorm gerommel gevolgd door
een klap doet het hele huis schudden. Het dak boven
mijn hoofd kraakt, het raam klappert en ik lig verstijft van
angst in bed. Ik ren naar beneden en mijn ouders zeggen: het was er gewoon weer een, probeer maar te
slapen. Aardbeving: 3.6 op de Schaal van Richter.
Er gaat een bericht naar Den Haag: die gaskraan moet
dicht.
En die gaskraan nu? Er is aangedraaid: van 48 miljard
kuub (2012), naar 28 miljard kuub (2015) en 21,6 miljard
kuub nu. Maar dit is niet genoeg, dat zien we allemaal.
Maar of de kraan verder dicht zal gaan? Onder de 20
miljard kuub is gaswinning niet meer
rendabel en waarom
zou je een bedrijf
onrendabel willen
maken? (Want we
hebben het máár over
de veiligheid van de
Nederlandse inwoners, toch?)
Al zes jaar lang is
er een roep vanuit
Groningen. Een roep
voor vermindering
van de gasproductie,
voor compensatie,
maar vooral een roep
Stefan Warink
om veilig te kunnen
wonen. Sinds 2003 zijn er bijna 10 aardbevingen zwaarder dan 3,0 op de Schaal van Richter geweest. Dat zijn
zware aardbevingen.
Maar wanneer is het genoeg? Op dit moment worden
hele wijken in Loppersum platgegooid, een rustig dorp
dat overrompeld wordt door kranen, bulldozers en
vrachtwagens. Stel je eens voor, je woont in een rustig
dorp en terwijl je er woont wordt er voor jaren constant
om je heen gebouwd. Het dorp wordt omgetoverd tot
bouwput. Weg rust.
Hoeveel politici moeten nog in tranen uitbarsten? Of
moeten er dan toch echt eerst doden vallen? In 2015 zei
het veiligheidsrapport dat ruim 100 doden nog acceptabel zou zijn. Echt waar?! NAM, Shell maar vooral de
Nederlandse staat, hoeveel geven jullie om onze veiligheid?
En als het dan geen directe doden zijn, hoe zit het dan
met stress? Groningers met aardbevingsschade hebben
vaker psychische problemen. En weten we niet allemaal
dat stress ook schadelijk is voor de gezondheid?
Ik zou nog pagina’s door kunnen gaan, maar dan is er
niemand meer die leest. Ik heb alleen nog een vraag
voor jou, lezer. Deze week was er weer een zware aardbeving, de zwaarste sinds 2012, met 3,4 op de Schaal van
Richter. Stel jij je eens voor: jij woont in Groningen, met
jouw partner, jouw kinderen, maar in een huis dat elk
moment kan instorten, omdat er elk moment een aardbeving kan zijn. Hoe zou jij je voelen? Wanneer is het
voor jou genoeg?
Maar vooral: zou jij je veilig voelen?
Want de NAM zegt: „You can never exclude anything.
If people are in the wrong place at the wrong time…”

@annelies_homma
@smarshall70

GOEDE REIS!

OLDSKOOL
EEN BOEK
LEZEN IN
DE TREIN

‘Op dit moment
worden hele wijken in Loppersum
platgegooid, een
rustig dorp dat
overrompeld
wordt door kranen, bulldozers en
vrachtwagens.’

Onderweg van A naar B
moet je toch iets doen. Je
kunt natuurlijk Metro
lezen, uit het raam loeren,
je medereizigers afluisteren of op je telefoon kijken. Twitteraar @OlgaQuivooy maakte deze foto.
„Gewoon een boek lezen.
In de trein. Dat dat nog
bestaat, mooi hoor
#NoPhone #oldskool”
Wij vinden het eigenlijk
ook wel mooi. Weg waan
van de dag, gewoon even
lekker lezen! Wat doe jij
onderweg in het openbaar
vervoer?

Zo zien wij het graag! Dank je wel
voor het opvolgen van het advies
en het achterlaten van de krant!

Wanneer is het
genoeg?

Heel goed, zo zien wij het graag!

Kijk, daar hebben we @mariekusgo weer. Haar bijdragen maken
ons altijd vrolijk :-)

STEFAN WARINK
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.

PUPPY LOVE

TEKST EN TEKENINGEN: CARO &

NO ©UITGEVERIJ PERSONALIA | STRIPGLOSSY
Y

Metro is de grootste krant ter wereld en verschijnt in 73 edities in 23 landen.
Wereldwijd heeft Metro 18 miljoen lezers. Hoofdredacteur: Arjan Paans
Geen krant? Mail naar: 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

Geluk zit in kleine dingen.
In onze app geven we vijf tips!
Download de Metro-app!

