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VVD WIL DAT SCHIPHOL
VERDER GROEIT

POETIN OVER NIEUWE BRUG NAAR DE KRIM
De Russische president Vladimir Poetin heeft voor eerst de 19
kilometer lange brug naar de Krim overgereden. Hij klom zelf
achter het stuur van een vrachtwagen. De brug over de Straat
van Kertsj verbindt het Russische vasteland met het door
Moskou geannexeerde schiereiland. Poetin voerde in de oranje truck een colonne aan met meerdere zware voertuigen. De
Russische staatstelevisie zond dat live uit.

De VVD in de Tweede Kamer wil dat Schiphol ruimte krijgt om
verder te groeien dan het afgesproken maximum van 500.000
starts en landingen per jaar. Wel moet dat veilig gebeuren en met
zo min mogelijk hinder voor omwonenden. Een slot op de luchtvaart is wat de VVD betreft ,,geen optie”, bevestigde Kamerlid
Remco Dijkstra na een bericht van NU.nl.

DUITSLAND ZONDER
GÖTZE NAAR WK
Mario Götze, de maker van
het enige doelpunt in de
door Duitsland gewonnen
WK-finale tegen Argentinië
in 2014, maakt geen deel uit
van de voorlopige Duitse
WK-selectie 27 spelers die
bondscoach Joachim Löw
gisteren bekendmaakte.
Löw heeft wel een plekje
ingeruimd voor doelman
Manuel Neuer, die al sinds
september 2017 geen minuut heeft gekeept door een
blessure. Löw heeft er kennelijk alle vertrouwen in dat
Neuer op tijd volledig fit
raakt.

COLOURBOX

GOED NIEUWS VOOR WERKNEMERS: DE VASTE
AANSTELLING IS TERUG VAN WEGGEWEEST

Werkgevers stoffen
vaste contracten weer af
KYRIE
STUIJ
nieuwsredactie@metronieuws.nl

Elke keer weer afwachten of je
volgend jaar nog wel een baan
hebt. Voor veel werknemers is
dit verleden tijd, zo blijkt uit
cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Steeds meer werknemers tekenen voor een vaste baan.
Lange tijd leek een vast contract een vervlogen en zeldzaam document waar menig
werknemer naar kon fluiten.
In economisch onzekere tijden zijn werkgevers immers
minder bereid een vast contract aan te bieden. Nu de economie aantrekt willen bedrijven weer personeel voor onbe-

paalde tijd aan zich binden.
Het aantal vaste banen
groeit zelfs harder dan het
aantal flexibele banen. De laatste keer dat dit gebeurde was
in 2009. Zo steeg de hoeveelheid vaste banen in de eerste
drie maanden van dit jaar met
2,4 procent ten opzichte van
vorig jaar. Het aantal flexibele
banen steeg met 2 procent.
Al langer tonen cijfers aan
dat het beter gaat met de economie. De werkloosheid daalt
en bedrijven moeten meer
moeite doen om vacatures te
vervullen. Ter vergelijking:
Toen Nederland nog in crisis
verkeerde stonden er tegenover één vacature 7 werklozen. Inmiddels ligt dat aantal
op 1,6 werklozen.
Goed nieuws voor iedereen

die al jaren zit te wachten op
meer werkstabiliteit. Tekenen
voor een vast contract betekent vaak tekenen voor extra
zekerheid. Ook emotioneel is
een vaste aanstelling vaak van
grote waarde: je hebt je bewezen en de werkgever wil je permanent in het team hebben.

Freelance
Toch is het vaste contract lang
niet meer voor iedereen heilig.
De 29-jarige Imre Reutelingsperger kiest juist heel bewust
voor een bestaan als freelancer. Twee jaar geleden zegde ze haar vaste baan op als
editor bij een filmbedrijf. „De
belangrijkste reden was voor
mij dat ik meer behoefte had
om mijn eigen agenda te bepalen.”

‘Als freelancer
verdien ik beter
en bepaal ik mijn
eigen agenda.’
Imre Reutelingsperger

Reutelingsperger
boekte
succes met een film waar ze de
montage voor had gedaan.
Steeds vaker werd ze gebeld
met de vraag of ze ook voor andere maatschappijen wilde
editen. „Het bedrijf waar ik
voor werkte bepaalde daarin
voor mij de planning. Ik vond
het jammer dat ik er zelf weinig invloed op had.”
Ook voor Reutelingsperger
was haar vaste contract destijds van grote waarde. „Ik
vond het bijzonder dat ik destijds een vaste aanstelling
kreeg. Ik voelde me wel vereerd.”

Spijt
Toch heeft ze nooit spijt gehad
van haar beslissing om voor
zichzelf te beginnen. „Het is

voor mij heel fijn om veel zelf
te kunnen bepalen: de films
die ik edit, de mensen met wie
ik werk, wanneer ik mijn werk
doe. Daarnaast ben ik er ook financieel op vooruit gegaan. Ik
kan me niet voorstellen dat ik
als editor ooit nog terugkeer
naar een vast contract.”
Voor wie wel graag zo’n afgestoft vast contract wil tekenen is er in ieder geval genoeg
hoop. Het aantal vacatures
neemt toe. Dat geldt voor vrijwel alle bedrijfstakken. Het
meest in de zakelijke dienstverlening en vervoer en opslag. Daarnaast is het aantal
openstaande
vacatures
(17.000) in de informatie- en
communicatiebranche gestegen naar het hoogste aantal
ooit gemeten.
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Van der G. strijdt
tegen meldplicht
DE VO-RAAD PLEIT VOOR HET DOEN VAN GESPREIDE
EINDEXAMENS. WAT VINDEN SCHOLIEREN DAARVAN?

‘Spreiding zorgt
voor meer spanning’
SARAH
SITANALA
nieuwsredactie@metronieuws.nl

De eindexamens zijn maandag
weer van start gegaan. Ook dit
jaar zullen duizenden middelbare scholieren hun hersens laten kraken bij het zien van ingewikkelde wiskundige vraagstukken, het uitpluizen van
Franse teksten, en het achterhalen van de juiste scheikundige formule. Maar wat als het
niet nodig zou zijn al deze examens in dezelfde week te proppen?
De vo-raad, de vereniging
voor middelbare scholen,
bracht een verklaring naar buiten waarin het pleit voor gespreide toetsmomenten gedurende het schooljaar, in plaats
van één bomvol centraal-examen.
Volgens de raad zou de indeling van examens een stuk
flexibeler kunnen om op die
manier de druk voor de scholieren iets te verlichten. Daarnaast brengt het met zich mee

dat de leerlingen per examen
meer tijd hebben, en hun tijd
beter kunnen indelen. Maar
wat denken ze zelf van deze gespreide toetsmomenten?
De 18-jarige Lynn van Breda
doet dit jaar voor de tweede
keer eindexamen havo. Op het
programma staan Kunstgeschiedenis en Duits. Ze geeft
aan dat ze er vertrouwen in
heeft, maar dat ze tegelijkertijd wel druk voelt, omdat het
haar vorig jaar niet is gelukt.
De spreiding van de examens lijkt Lynn juist moeilijker. „Ik denk dat dat lastiger
zou zijn aangezien je eigenlijk
het hele jaar naar de centrale
examens toewerkt. Als de exa-

mens op verschillende momenten in het jaar plaatsvinden, dan is het ook meerdere
keren heel spannend, en ben je
als ze vroeg in het jaar plaatsvinden misschien minder voorbereid.”
Ook de 19-jarige Raquel van
Heuvelen twijfelt aan het pleidooi van de vo-raad. Zij startte
op het vwo, waarna ze afzakte
naar het vmbo-t, waar ze vorig
jaar examen voor deed. Dit jaar
begint ze aan haar havo-examen voor de vakken aardrijkskunde, Engels en maatschappijleer.
„Aan de ene kant denk ik dat
het verspreiden van de examens heel chill zou zijn, omdat

‘Aan de ene kant denk ik dat het verspreiden van de examens heel chill zou
zijn, omdat je soms gewoon minder lekker in je vel zit.’
Raquel van Heuvelen

je soms gewoon minder lekker
in je vel zit. Als tiener kan ieder
klein probleempje soms aanvoelen alsof je dood gaat. In die
zin is het dus wel fijner dat je
niet alle stress in één keer hoeft
te doorstaan.”
„Maar aan de andere kant”,
vervolgt Raquel, „merk ik dat
omdat ik nu maar drie examens heb, ik er veel minder serieus mee omga. Alles in één
keer doen brengt dan wel meer
stress met zich mee, maar je
ziet het wel als een belangrijk
ding aan het einde van het
jaar.”
Hoewel Lynn en Raquel beiden dus niet erg enthousiast
worden van het afleggen van
meerdere examens per jaar, erkennen ze allebei dat de druk
en stress aan het eind van het
jaar aanwezig zijn.
Lynn draagt een andere oplossing aan voor de verlichting
van deze druk: „Wat wel zou
kunnen helpen is als de centrale-examens minder zwaar meetellen.” Misschien iets voor de
vo-raad om over na te denken.

Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn, wil zich
niet meer iedere zes weken
melden bij de reclassering en
naar het buitenland verhuizen.
Om onder de meldplicht uit te
komen, heeft hij een kort geding aangespannen tegen de
Staat.
De landsadvocaat liet gisteren in de Haagse rechtbank weten geen probleem met emigreren te hebben, maar die
meldplicht
moet blijven.
„Door de houding van Van der
G. is er geen goed zicht op zijn
functioneren. Er bestaan zor-

ECONOMISCHE
VOORSPOED
HOUDT AAN

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal op stoom
gebleven. Volgens het CBS ligt Nederland nog altijd op koers om
in heel 2018 op ongeveer dezelfde krachtige groeicijfers uit te
komen als vorig jaar. In 2017 werd nog de sterkste groei in zo’n
tien jaar genoteerd. Een eerste raming wijst uit dat de economie
in januari, februari en maart met 0,5 procent is gegroeid.

CRYPTOVALUTA
in samenwerking met
KOOP CRYPTOVALUTA:
Prijs

AFP

Facebook wist 1,3
miljard accounts
De afgelopen maanden heeft
Facebook bijna 1,3 miljard valse profielen verwijderd. Het
gros daarvan werd vrijwel direct verwijderd nog voor er
contact met andere gebruikers
was. Wereldwijd heeft Facebook 2,2 miljard actieve leden.
Facebook presenteerde dinsdag voor het eerst gedetailleerde cijfers over de maatregelen
die het treft tegen de verspreiding van nepnieuws, haatzaaien en fake-accounts.
Alleen al in het laatste kwartaal werden 2,5 miljoen haatdragende en 1,8 miljoen terro-

2,2
miljard actieve leden heeft
Facebook wereldwijd.

gen wat er kan gebeuren als de
ondersteunende factoren wegvallen.” Het contact tussen Van
der G. en de reclassering verloopt uiterst moeizaam. Sterker nog, volgens haar is er geen
enkel geval bekend waarbij het
contact zo stroef verloopt.
Van der G. (48) moet zich geregeld melden. Dat is een van
de voorwaarden voor zijn voorwaardelijke invrijheidstelling
in mei 2014, net als een contactverbod met de nabestaanden en een verbod om met media te praten. Hij kreeg in 2003
achttien jaar celstraf. A N P

Winst slotdag

Sentiment

Bitcoin................................$ 8.682.............................3,29%............................................99% KOPEN
Ethereum ...........................$ 726................................4,40%............................................99% KOPEN
Bitcoin Cash........................$ 1.408.............................3,00%............................................99% KOPEN
XRP.....................................$ 0,73...............................5,63%............................................99% KOPEN
Dash...................................$ 425................................8,01%............................................99% KOPEN
Litecoin...............................$ 146................................6,42%............................................99% KOPEN
Stellar.................................$ 0,36...............................3,75%............................................99% KOPEN
NEO....................................$ 67..................................5,90%............................................99% KOPEN
EOS ....................................$ 14..................................2,27%............................................99% KOPEN
Cryptovaluta kopen is niet voor iedereen geschikt. Cryptovaluta worden niet gereguleerd. Er bestaat geen garantie voor cryptovaluta van overheden en centrale banken. Cryptovaluta moeten het hebben van technologie en vertrouwen. U kunt niet pro³teren van de bescherming die
beschikbaar is voor klanten die gereguleerde investeringsdiensten ontvangen, zoals toegang tot de Financial Services Compensations Scheme
(FSCS) en geschillenbeslechting door de Financial Ombudsman Service (FOS). U loopt het risico al uw geïnvesteerde kapitaal te verliezen.

KOPIEER DE TRANSACTIES VAN DESKUNDIGE CRYPTO HANDELAREN VAN ETORO:
Winst na
Winst slotdag Aantal
12 maanden
kopieerders
Jay Smith .............................. 191% ............................. 1,51% ...................................................12.642
Liam Davies..........................129% ............................. 0,81% .................................................... 2.085
Wes Nolte ..............................62% ............................. 0,35% .................................................... 9.692

INVESTEREN EN CRYPTO-PORTFOLIO:
Winst na
Winst slotdag
12 maanden

Aantal
volgers

ristische bijdragen weggehaald. Het leeuwendeel van deze bijdragen werd pas gewist
nadat andere gebruikers erover hadden gerapporteerd.

Crypto CopyFund
(Bitcoin, Ethereum, XRP,
Bitcoin Cash, Litecoin,
Dash, Stellar, NEO)...............198% ............................. 3,81% .................................................124.322

ANP

CFD-trading brengt altijd bepaalde risico‘s met zich mee. Riskeer alleen kapitaal dat u bereid bent te verliezen. Prestaties in het verleden bieden
geen garanties voor toekomstige resultaten.
Prijzen zijn gisteren genomen vanaf 9 uur GMT
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Nederlanders durven weer
naar Turkije op vakantie
We zochten het meest voor stedentrips naar Rome en durven
inmiddels weer op vakantie naar Turkije. Google weet precies welke
bestemmingen trending zijn en wanneer we het liefst onze vakanties
boeken. Opvallende reistrend: in de strijd om Spaanse steden streeft
Valencia Barcelona voorbij. EVIE WESTLAND
Als het om een stedentrip gaat,
is Rome qua zoekopdrachten
het populairst. Daarna komen
Londen en Valencia, die sinds
kort de stedentrip-top 3 ingeslopen is – ten koste van Barcelona. De afgelopen vier jaar was
Barcelona juist populairder dan
Valencia, maar in augustus
2017 veranderde dat voor het
eerst. „In het zoekgedrag is de
impact van de aanslag op de
Ramblas in augustus 2017 duidelijk zichtbaar, maar ook in
2018 blijft Valencia mogelijk
populairder door berichten
over de topdrukte in de Catalaanse hoofdstad”, aldus analisten van de zoekmachine.
Dat soort informatie is natuurlijk interessant voor adverteerders. Zij willen dolgraag
weten of Rome of Boedapest dé
hippe hotspot is van het komende jaar, zodat zij hun prijzen en aanbiedingen daarop
kunnen aanpassen.

Zoutelande
Toch is de data van Google niet
één-op-één toe te schrijven aan
een aantal daadwerkelijke boekingen. Zo zochten de Belgen

vaak op Zoutelande, maar het
zou natuurlijk goed kunnen
dat ze meer geïnteresseerd waren in de nummer 1-hit van Bløf
en de Vlaamse Geike Arnaert
dan dat ze daadwerkelijk een
vakantie naar het Zeeuwse
dorp willen boeken.
De zoekopdrachten zeggen
wel degelijk iets over de populariteit van bepaalde reisbestemmingen. Na tal van aanslagen in Turkije, daalde het aantal boekingen van vakanties in
dat land fors. Maar het lijkt erop dat we het er nu weer op durven te wagen. „Nederlanders
durven weer te boeken, nadat
politieke onrust in Turkije vorig jaar zorgde dat de Turkse
badplaatsen minder werden bezocht. Nummer één bestemming Spanje laat een daling
zien, terwijl Griekenland, Italië
en Frankrijk in de lift zitten”,
merken de data-analisten.

Prijzen
Helaas voor fanatieke koopjesjagers: Google kan eigenlijk
niets zeggen over wat de populariteit van een vakantiebestemming zegt over de prijs van

een boeking. Of er tijdens de
traditionele piekmomenten –
na kerst, eind maart en rond de
zomer – meer aanbiedingen
zijn of dat de prijzen juist hoger
worden? Daar kunnen of willen
de data-analisten niets over
kwijt.
Natuurlijk gaan wij niet alleen naar het buitenland op vakantie, maar komen toeristen
ook naar óns. We zijn het populairst bij onze Oosterburen
(Duitsland), gevolgd door de
Britten en de Belgen. Het komt
waarschijnlijk niet als een verrassing dat Amsterdam daarbij
het meest geliefd is.

Vliegen
Hoewel duurzaamheid voor
veel mensen belangrijker lijkt
te worden, blijkt dat niet uit
ons vlieggedrag. We zochten
vaker op vliegvakanties, zowel
naar verre oorden als naar bestemmingen bij ons in de
buurt. Backpacken blijft onverminderd populair. ZuidoostAzië is de meest geliefde bestemming om met een rugzak
op reis te gaan, gevolgd door
Australië en Costa Rica.

Zoek jouw nieuwe
auto in meerdere
websites tegelijk

GasPedaal.nl combineert en ontdubbelt het occasion aanbod van meerdere
autowebsites. Hierdoor zoek je eenvoudig op één plek in het grootste aanbod
occasions uit Nederland. De snelste weg naar jouw nieuwe auto!
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PALESTIJNEN
DEMONSTREREN
OP DE DAM
Palestijnen demonstreerden
gisteren op de Dam nadat het
geweld aan de Gaza-grens
maandag flink oplaaide. Zeker
zestig mensen kwamen toen om
het leven. Daarnaast vielen er zo'n
2700 gewonden. Ook gisteren
werd een Palestijn gedood bij een
confrontatie met het Israëlische
leger. /AN P

Bladzijden dagboek
Anne Frank ontcijferd
Pagina 78

AMARINS
DE BOER

28 sept. 1942
maar behoorlijke meisjes doen zulks natuurlijk nooit, en men
moet voor de verzoeking erg oppassen
Deze verknoeide blz. zal ik maar benutten om ,,schunnige'' moppen op te schrijven
Weet U waarom de Duitse Weermachtsmeisjes in Nederland zijn?
Als matras voor de soldaten.
Man komt 's avonds thuis en merkt dat een andere man 's
avonds bij zijn vrouw in bed is geweest. Hij zoekt het hele huis af
en kijkt tenslotte ook in de slaapkamer-kast, daar staat een totaal
naakte man, en toen die ene man vroeg wat de andere daar deed,
antwoordde de man in de kast: U kunt het geloven of niet maar ik
wacht op de tram.
Een man had een zeer lelijke vrouw en hij wilde niet met haar
verkering aanknopen. Op een avond kwam hij thuis en toen zag
hij zijn vriend bij zijn vrouw in bed liggen toen zei de man: Hij
doet en ik moet!!!!

nieuwsredactie@metronieuws.nl

Er zijn twee nieuwe bladzijden
van het wereldbekende dagboek van Anne Frank ontcijferd. De tekst op pagina 78 en
79, die de 13-jarige Anne destijds zelf afgeplakte, zijn met
behulp van digitale technieken
onderzocht en leesbaar gemaakt.
En wat blijkt? Anne Frank
hield best van wat schunnige
grapjes. Op 28 september 1942
schreef ze: „Deze verknoeide
bladzijde zal ik maar benutten
om ‘schunnige’ moppen op te
schrijven.” Ze vervolgt: „Weet u
waarom de Duitse Weermachtsmeisjes in Nederland
zijn? Als matras voor de soldaten.” Op de tweede pagina
schreef Anne over haar kijk op
seksualiteit en het bestaan van
prostitutie.
Volgens de onderzoekers
vertellen de pagina’s meer over
haar als meisje en laten ze goed
zien welke ontwikkeling Anne
heeft doorgemaakt.
De Anne Frank Stichting ontdekte de afgeplakte pagina’s uit
het roodgeruite dagboek in
2001 tijdens het scannen van de
manuscripten. Met behulp van
het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis zijn de
teksten bestudeerd en leesbaar
gemaakt.
Dat is gedaan met behulp
van een fotobewerkingstechniek, waarbij de afgeplakte pagina’s met een flitslamp erachter zijn gefotografeerd. Volgens
de onderzoekers zijn er geen
aanwijzingen dat de pagina’s

DIGITALE TECHNIEK MAAKT AFGEPLAKTE
BLADZIJDEN ZICHTBAAR

pagina 79

ANP

door iemand anders zijn afgeplakt. Anne gebruikte het bruine papier, waarmee ze de pagina’s heeft dichtgeplakt, namelijk ook op andere bladzijden.
De ontcijferde teksten zijn
voorlopig alleen online te bekijken. De teksten maken deel uit
van een breder onderzoek en
zullen niet eerder dan in 2019
worden gepubliceerd. Dan is
het onderzoek helemaal afgerond.
Wel benadrukt Ronald Leopold, directeur van de Anne
Frank Stichting, dat de stichting zich verplicht voelt om de
afgeplakte teksten nu al openbaar te maken. „Het dagboek
van Anne Frank wordt door miljoenen mensen gelezen. We

2
pagina’s uit haar dagboek die
door Anne Frank werden
afgeplakt zijn door moderne
technieken weer zichbaar.

vinden dat we nieuwe informatie moeten delen.”
Anne schreef haar dagboek
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Samen met haar ouders,
zus en enkele andere Joden zat
zij ondergedoken in een achterhuis in Amsterdam. In 1944
werden zij verraden en gearresteerd. Datzelfde jaar is Anne
omgekomen in het concentratiekamp Bergen-Belsen.
Haar dagboek, dat na haar
dood werd uitgebracht, is uitgegroeid tot een van de meestgelezen boeken ter wereld. Sinds
2009 staat het boek op de Werelderfgoedlijst voor documenten van de UNESCO, de culturele organisatie van de Verenigde
Naties.

Een man en een vrouw hadden samen verkering gehad, en na een
paar maanden werd de buik van de vrouw verontrustend dik,
toen liet de man een dokter komen die zei: Alles lucht mevr. alles
lucht!!!! Daarop antwoordde de man: ¨Ik pomp toch geen lucht?
Ik verbeeld mij weleens dat iemand bij mij zou komen en mij
zou vragen hem over sexuele onderwerpen in te lichten, hoe zou ik
dat dan doen? Hier is het antwoord: Een vrouw wordt omstreeks
haar 14e jaar ongesteld dat is dan het teken dat zij rijp is om met
een man verkering te hebben maar dat doet men natuurlijk niet
voor men getrouwd is. Als men getrouwd is kan men het wel
doen, men kan ook zelf regelen of men kinderen wil hebben of niet
als men wel wil gaat de man op de vrouw liggen en doet het m.
zaad in de vr. schede, dat gebeurd door rythmische bewegingen.
Als men geen kinderen wil hebben neemt de vrouw een innerlijk
middel en dat helpt dan, het kan natuurlijk ook wel eens mislukken, maar als men wel kinderen wil krijgen kan dat ook weleens
niet. Een man vindt dit samenleven een genot en heeft er ook een
drang naar een vrouw minder maar ook. Alle mannen als ze
normaal zijn gaan met vrouwen, op straat spreken zulke vrouwen
hun dan wel aan en dan gaan ze samen. In Parijs zijn daar grote
huizen voor. Papa is er geweest. Oom Walter is niet normaal.
Meisjes verkopen dit

ANP

Krol: bestuur 50PLUS niet vertrokken
vanwege vechtpartij in Deventer
Een vechtpartij bij de Overijsselse afdeling van 50PLUS heeft
niets te maken met het vertrek
van vrijwel het voltallige partijbestuur. Dat beklemtoonde
partijleider Henk Krol gisteren, na berichtgeving van De Telegraaf.
Volgens de krant vond het
handgemeen onlangs plaats bij
een vergadering in Deventer
en was provinciaal fractievoorzitter Fred Kerkhof erbij betrokken. Tegen hem is aangifte
gedaan, zegt hij tegen De Telegraaf. Het enige overgebleven
lid van het partijbestuur, secretaris Hylke ten Cate, zegt dat de

vechtpartij een rol speelde bij
het vertrek van de rest van de
bestuursleden. Voorzitter Jan
Zoetelief zou tot onvrede van
andere bestuursleden partij
hebben gekozen voor een van
de kemphanen.
Dat spreekt Krol dus met
klem tegen. Het handgemeen
heeft volgens hem „geen sikkepitje” te maken met de onenigheid in het partijbestuur.
„Twee mensen die met elkaar op de vuist gaan, dat moet
je niet willen, dat wil ik ook
niet”, aldus Krol, die niet wil
zeggen of Kerkhof kan aanblijven. Hij wil het politie-onder-

9
mensen telde het partijbestuur
van 50 Plus tot maandagavond.
Daarvan is er dus nog eentje,
secretaris Hylke ten Cate, over.

zoek afwachten.
Op Ten Cate na stapte het hele bestuur maandagavond op.
De bestuurscrisis kwam tot een
climax toen Marianne Fennema rond 20.00 uur in felle bewoordingen liet weten het niet
eens te zijn met de bestuursstijl en werkwijze van het bestuur onder leiding van Zoetelief. Na haar mail volgden de
andere bestuursleden met hun
ontslagbrieven.
Zoetelief voelde zich genoodzaakt om eveneens zijn
taken neer te leggen, vanwege
het terugtreden van de andere
leden. A N P
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Met 1,2 miljoen views voor de video van ‘Sofiane’
verbrak Boef het Nederlandse record voor meeste views
in een dag én hij sleepte er vorige week een
FunX-award mee binnen. Verantwoordelijk voor die clip
is regisseur Teemong, de meest mysterieuze persoon in
de Nederlandse popmuziek. JASPER VAN VUGT
‘Een Teemong video’. Elke videoclip
die regisseur Teemong maakt, wordt
voorafgegaan door die boodschap.
Sinds de Eindhovenaar tien jaar geleden begon met het maken van clips
voor bevriende rappers is hij een fenomeen geworden. Talloze artiesten, met name in de hiphop, voorzag
hij van een video, zoals The Opposites, De Jeugd van Tegenwoordig en
Ali B. Zo gezichtsbepalend als Anton
Corbijn in de jaren tachtig en negentig met zijn clips was voor artiesten
als Nirvana, Depeche Mode en U2, zo
belangrijk is Teemong voor de Nederlandse hiphopscene. En zo gezichtsloos is hij zelf. De regisseur die verantwoordelijk is voor miljoenen
views voor de artiesten waar hij videoclips voor maakte, is zelf een waar
mysterie. Volgens hem moet het creatieve proces en de inhoud van zijn
werk de voorkeur genieten boven
zijn persoon.
„Iedereen in de hiphop kent hem,
maar niemand kent hem. Teemong
is een mystieke aanwezigheid” vertelt Akwasi, tv-persoonlijkheid, acteur en rapper van hiphopformatie
Zwart Licht. Akwasi werkte met de
regisseur samen voor de videoclip
van Zwart Licht’s single ‘Backup
staat klaar’, dat een State Award
(Grammy van de Nederlandse hiphop) won voor beste videoclip. „Hij is
een introvert persoon, iemand die
het niet belangrijk vindt zichzelf te
laten zien.”
Dus geeft Teemong geen interviews en laat zich niet herkenbaar op
de foto zetten. De spaarzame keren

‘Zijn manier van verhalen vertellen is
uniek, hij heeft een visie en doet niemand
na. Hij is volledig zichzelf, en toch zit er humor in, door de manier van knippen.’
Akwasi

dat hij in de openbaarheid treedt, zoals bij optredens van zijn beste
vriend rapper Fresku, zet hij zijn capuchon op en trekt zijn pet zo diep
over zijn ogen heen dat zijn gezicht
nauwelijks te zien is. In een wereld
waar iedereen aandacht zoekt en gezien wil worden, zoekt Teemong de
schaduw. Dat zijn echte naam Timon
van den Elskamp bekend is, mag een
wonder heten. Al wordt er zelfs getwijfeld of dát wel klopt.
Wie een clip mag maken met Teemong, treedt definitief toe tot de Nederlandse hiphopelite. Elke hiphopartiest hoopt dan ook dat hij ooit
een video met de regisseur uit Eindhoven mag draaien. „Het is een keurmerk”, legt Akwasi uit. „Maak je een
video met hem, dan bevind je je in
een bepaalde categorie. Hij is een legendarisch filmmaker.”
Teemong kiest zelf met wie hij wil
werken. „Omdat hij ons nummer tof
vond, wilde hij met ons werken”,
zegt Akwasi. Job de Wit, muziekjournalist, hiphopkenner en videoclipexpert, bevestigt dat: „Hij werkt echt
niet met iedereen. Hij kiest voor jou,
niet andersom. Het is niet zo dat je
met een zak geld kunt aankomen en
hem aan het werk zet. Hij werkt alleen als hij zijn eigen ding kan doen.”
Akwasi is het daar mee eens: „Hij
werkt volledig autonoom. Zijn manier van verhalen vertellen is uniek,
hij heeft een visie en doet niemand
na. Hij is volledig zichzelf, en toch zit
er humor in, door de manier van
knippen.”
Volgens De Wit is die eigen visie
enorm belangrijk en een van de redenen van het succes van Teemongs video’s. „Er komen meerdere Nederlandse videoclips per week uit. Als je
daar bovenuit wil steken, dan heb je
een regisseur nodig met originele
ideeën. Die heeft hij. Teemong is heel
creatief en beheerst verschillende
stijlen. De ene keer maakt hij een
rauwe, lowbudget straatvideo, dan is
het weer een animatie of een gelikte
video. Maar net zo makkelijk maakt
hij een stijlvolle zwartwitclip voor
Yellow Claw. Toch zit er altijd een rode draad in: het is rebels en er zit een
boodschap in. Er is altijd een element
van subversiviteit, het afzetten tegen
de gevestigde orde. Met zijn clips zet
hij je aan tot nadenken.”

Ieder
hiphop k
maar
kent hem:
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Praagse ober
wil vergoeding
om matpartij
De ober die in Praag door een
groep Nederlanders is mishandeld, wil schadevergoeding
hebben. Door de vechtpartij
liep ober Miroslav een hersenbloeding, een gebroken kaak
en gebroken oogkas op. Zijn
enkel is verbrijzeld. Hij is twee
keer geopereerd.
De schade aan de ogen van
Miroslav is groot. Hij toonde tijdens een persconferentie in
Praag een foto van zijn bloederige, opgezwollen oog van vlak
na de knokpartij. „Ik weet niet
of ik weer gewoon kan functioneren, want ik zie veel minder”, zei de ober.
Ober Miroslav werkt al sinds
zijn vijftiende bij een café in
het centrum van Praag. Een
groep Nederlanders ging daar
op 21 april op het terras zitten
om hun eigen bier te drinken.
Toen een andere ober daar iets
van zei, ontstond een opstootje. Miroslav wilde ingrijpen en
werd vervolgens geschopt en
geslagen.
Van de groep Nederlanders
zitten er twee nog steeds vast.
Het onderzoek naar hun rol
kan nog maanden duren. Drie
mensen kregen voorwaardelijke celstraffen. Ze zijn Tsjechië
uitgezet en mogen de komende vijf jaar het land niet meer
in.
Excuses heeft Miroslav niet
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Van de groep Nederlanders
zitten er twee nog steeds vast.
Het onderzoek naar hun rol
kan nog maanden duren. Drie
mensen kregen
voorwaardelijke celstraffen.

van hen gekregen. Ze hebben
ook niet geprobeerd om een
andere manier contact met
hem te zoeken.
Excuses kwamen wel van de
Nederlandse ambassade en van
willekeurige Nederlanders. Miroslav zei veel steun gekregen
te hebben vanuit Nederland,
via talloze mailtjes en kaarten,
veel bloemen, chocolade en
zelfs alcohol. De verwachting is
dat Nederlanders ook bijdragen aan een speciale rekening
die zijn collega’s voor hem hebben geopend. Daarop willen ze
geld inzamelen voor het onderhoud van de ober en zijn familie tijdens zijn herstel. A N P

ARGUS

Rutte neemt leguanen mee uit Caraïben voor fokprogramma

KORT
Kwart topwielrenners
voelt zich niet veilig
Zo’n 60 procent van de wielrenners die fietsen op topniveau
heeft het afgelopen jaar een of
meerdere vervelende ervaringen
meegemaakt bij hun team. Een
kwart van de toprenners voelde
zich niet veilig. Dat blijkt uit
onderzoek van de Koninklijke
Nederlandse Wielrenunie. De
renners hebben te maken gehad
met onder meer verbale vormen
van intimidatie, dwang of chantage door leiders of onderling.

Referendum blijft tot
referendum donorwet
De voorvechters van een referendum over de donorwet hoeven
niet te vrezen dat het referendum
ondertussen wordt afgeschaft.
Het duurt nog zo lang voor de
Eerste Kamer zich over de afschaffing heeft uitgesproken dat
de donorwetcampagne gewoon
kan worden afgerond, zegt de
fractievoorzitter van de VVD in de
Eerste Kamer. Pleitbezorgers van
het referendum vreesden te
weinig tijd te hebben.

HUIS VERKOPEN?
DOE HET ZELF.
Jij kent het thuisgevoel
als geen ander.

Verkoop met JAAP.nl

De eerlijke huizensite.
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Paisley

De Schotse stad Paisley, kandidaat voor de titel
Culturele Hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk in
2021, is bekend van het wereldberoemde
gelijknamige textielmotief. Maar er is meer te
beleven!

Doen
Shoppen

Slapen
Genieten

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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In première
Deze films draaien vanaf deze donderdag
nieuw in de Nederlandse bioscopen.

The Cleaners
In The Cleaners krijgen de
filmmakers toegang tot
een anoniem kantoorgebouw in de Filipijnen
waar mensen werken
die bepalen wat er wel
of niet op Facebook mag.
Ook zien we hoe social
media de wereld verandert en vergelijken de filmmakers het met een
moderne versie van George Orwell’s 1984. Veel
beter getimed kan een docu bijna niet zijn.
Oh Lucy!
Oh Lucy is een Japanse
comedy over een dame
die haar leven in Japan
maar saai vindt. Op een
dag besluit ze daarom
om Engelse les te nemen en gaat er dankzij
de leraar een wereld
voor haar open. Niet
alleen leert ze de taal,
maar ook de Westerse cultuur. Met een blonde
pruik op verkent Setsuka als Lucy een nieuwe
wereld en belandt ze in droogkomische situaties.
Josie
Game of Thrones-actrice Sophie Turner zien
we in het drama Josie als
Josie, een stoere studente die in het Zuiden van
de VS komt wonen. Ze
krijgt een soort van
relatie met de stille
buurman Hank, maar
als ze ook aandacht krijgt
van punker Marcus kan een confrontatie met
Hank niet uitblijven.
Under the Tree
Een IJslandse film over
een burenruzie. Maar wat
begint als een typisch
gevalletje Rijdende Rechter over een boom die
volgens de buren te veel
schaduw op hun tuin
werpt, loopt onverwachts
flink uit de hand. Huisdieren verdwijnen, spullen
worden vernield en de buurman wordt gesignaleerd met een kettingzaag...
Constructing Albert
Documentaire over chef
Albert Adrià die na het
sluiten van El Bulli, het
beste restaurant in de
geschiedenis, probeert
uit de schaduw van zijn
broer, de wereldberoemde Chef Ferran
Adrià, te stappen. ‘s
Werelds meest ondergewaardeerde chef gaat op zoek naar zijn eigen
succes met als doel: een van de beste restaurants
ter wereld openen.

‘Ik gebruik een
condoom als
bodysuit’
25 jaar is Ryan Reynolds (41) al actief in de filmindustrie, toch voelt het spelen van
anti-held Deadpool voor hem als de grootste eer uit zijn loopbaan. Terwijl hij er
aanvankelijk niet van overtuigd was dat de film een succes zou worden.
„De eerste keer dat ik als Deadpool
werd aangekleed, had ik enorm veel
twijfel over de impact die het zou hebben op mensen”, vertelt de acteur aan
Metro World News. „Ik was er niet zeker
van of het verhaal wel zou aanslaan bij
het publiek. Ik voelde me dom en zei op
een gegeven moment tegen mijn vrouw
(actrice Blake Lively, red.): ‘Ik gebruik
de hele film een gigantisch rood condoom als bodysuit.’ Zij antwoordde
met: ‘Doe het gewoon!’” Het bleek een
terechte aansporing, want deel 1 van
Deadpool haalde wereldwijd 783 miljoen dollar op. Nu moet Deadpool 2 dat
zien te evenaren.

Hoe heeft het spelen van Deadpool
jouw leven veranderd?
Het is een heel prettige ervaring geweest, al had ik in het begin dus wel
mijn twijfels over de manier waarop
Deadpool zou connecten met het publiek. Maar uiteindelijk zie ik het nu als
de beste beslissing die ik had kunnen
maken. Het klinkt misschien cliché,
maar mijn dromen zijn uitgekomen
door onderdeel van dit verhaal te zijn.

DAZZLING DAPHNE
Het Nederlandse topmodel Daphne Groeneveld toonde haar
prachtige zelf op de rode loper tijdens het filmfestival in Cannes.
Daphne bezocht er de première van de film BlacKkKlansman.
Deze comedy gaat over een Afro-Amerikaanse rechercheur die
infiltreert bij de racistische Ku klux Klan en het zelfs tot hoofd van
de afdeling schopt. A F P PH OT O / AL B E R T O P I Z Z O L I

Wat is de grootste uitdaging geweest in het spelen van Deadpool?
Het is belangrijk om Deadpool authentiek neer te zetten, dit omdat hij van
binnen eigenlijk nog een soort kind is,
en dat weten de kijkers. Als je echtheid
niet kan overbrengen, is er geen verhaal. De belangrijkste uitdaging is dan
ook om de mensen te laten zien dat Deadpool oprecht is. Niet alleen naar het
publiek toe, maar ook om de typische
kenmerken die bij Deadpool horen, zo-

Wat bewonder je het meest aan de
persoon Deadpool?
Ik vind het leuk dat hij open is en altijd
zegt wat hij denkt, zonder dat hij zich
laat remmen. Bijvoorbeeld met een zin
als ‘wherever hell is, that zone belongs
to me’. Hij heeft hele leuke, maar ook
obscure kanten. Ikzelf hou m’n mond
en denk na voordat ik wat zeg, maar
Deadpool doet dat niet en dat deel bewonder ik in hem.

genaan?
In de wereld zie je dat deze problemen
bestaan en steeds vaker voorkomen.
Het is geweldig om te zien dat er steeds
meer mensen in opstand komen om
veranderingen te bewerkstelligen. Deadpool kan bij elk probleem betrokken
worden en doet dat op zijn eigen manier, omdat zijn eigen enthousiaste
jongvolwassen persoonlijkheid hem
daarvoor de ruimte geeft. Het is ontzettend tof om op die manier vrij te zijn.
De hoofdboodschap van deze film is te
laten zien dat je met een kleine daad de
wereld kan redden.

Het verhaal gaat over onderwerpen
zoals pesten en discriminatie. Hoe
kijk jij daar wat betreft deze film te-

Hoe heb je je fysiek voorbereid op
deze film?
Op dezelfde manier als de eerste film.

als het praten in de camera. Het is
enorm ingewikkeld omdat geloofwaardig te acteren.
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Bestbezocht Top 3
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3
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Ja hoor, daar zijn ze weer.
Of eigenlijk nog steeds.
The Avengers. Met hun
Infinity War weten de
superhelpen de bioscoopbezoeker ook in de derde
week na de release te
vermaken. Opnieuw de
nummer 1-positie. Weten
Thor & co dat nog een
week vol te houden?

Op de tweede plaats vinden we Amy Shumer en
haar film I Feel Pretty.
Opvallend is dat de film
een plekje is gestegen ten
opzichte van de week
ervoor, terwijl films meestal na de eerste week juist
minder bezoekers trekken.
Hoe het ook zij: Amy voelt
zich er vast prima bij.

Pieter Konijn is terug van
weggeweest. Niet zo gek
want vorige week was het
schoolvakantie en tja, dan
is de bioscoop een populair uitje. Weer of geen
weer. Leuk ook dat het
klassieke verhaal van
Beatrix Potter als dit het
ook bij de kids van nu nog
prima doet.

Superheldenfilm
rond moslim de maak
Studio Marvel werkt aan plannen rond verfilming van Ms. Marvel, de
eerste islamitische superheldin.

hebben de film erop aangepast en het
eindresultaat mag er wezen.

DEADPOOL
ZONDER BROEK
Marvel’s grofgebekte huurling is terug! Groter, beter
en nog vaker zonder broek
dan ooit tevoren. Wanneer
er een supersoldaat met
een moorddadige missie
arriveert, wordt Deadpool
gedwongen om na te denken over vriendschap,
familie en wat het daadwerkelijk betekent om een held
te zijn. Dit alles terwijl hij
iedereen er 50 tinten grijs
van langs geeft. Want soms
moet je het vuil spelen om
het goede te doen.
Cast: Ryan Reynolds, Josh
Brolin, Zazie Beetz.
Resisseur: David Leitch.

Het vergt heel veel fysieke training en ik
moet mij er volledig aan over durven geven, want dat verdient dit personage.
Dat was misschien wel de grootste uitdaging.

En rondom het filmen. Welke uitdagingen kwam je toen tegen?
Een van de grootste uitdagingen was om
bij de bazen van Fox langs te gaan en
met hen te praten. Deadpool breekt
vaak door de vierde muur (het beeldscherm, red.) heen en bevat veel sarcastische comedy. We hebben daarom veel
scenes moeten verwijderen, maar we

Het produceren van de film verliep
tragisch, omdat stuntmotorrijder Joi
‘SJ’ overleed. Is deze film een eerbetoon aan haar?
Natuurlijk. Ze was een geweldig iemand, maar helaas kwam zij tijdens een
van de stunts op de motor om het leven.
Het had niet mogen gebeuren. Het komt
er soms een beetje onhandig uit, als iemand er wat over wil zeggen, maar dat
is ook omdat we als we het verkeerde
zeggen het schadelijk kan zijn voor haar
familie. Ik bewonder haar enorm. Ze
was vooruitstrevend onder de vrouwelijke motorrijders. We zullen er alles
aan doen wat nodig is om haar te eren.
We hebben dan ook iets gepland voor
haar in de film.
Terug naar de superhelden. Wie is
jouw favoriete Marvel-karakter?
Ik vind ze allemaal wel wat hebben.
Black Panther is zeker een van mijn favorieten en ik ben ook verzot op de laatste Thor.
Je hebt inmiddels ook twee superhelden gespeeld: Green Lantern en Deadpool. Waar heb je het meest van
genoten?
Deadpool. Zonder twijfel. Ze hebben allebei hun charme, maar Deadpool is een
heel toffe ervaring geweest. Ik voel me
ook bevoorrecht om zijn kostuum aan
te trekken. Daar ben ik dankbaar voor.
Tot slot. Heb jij de playlist van film samengesteld?
Uiteraard! Nee, natuurlijk niet de complete lijst, maar sommige nummers heb
ik erin gezet. Ik ben een enorme fan van
muziek uit de jaren 80 en dat wordt
goed weergegeven in de film.
Deadpool draait vanaf donderdag
in de bioscoop

Marvel, de studio achter zo’n beetje alle
superheldenfilms- en series van de laatste
tijd, werkt aan een script voor een film
over Ms. Marvel, het eerste islamitische
karakter van Marvel dat in 2014 een eigen
stripboek kreeg. Dat vertelde directeur
Kevin Feige aan de BBC.
De film zal het als de comic gaan over
de Pakistaans-Amerikaanse Khamala
Khan een tiener die opgroeit in New
Jersey. Khamala is groot fan van The
Avengers en als ze op een dag ontdekt dat
afstamt van de Inhumans (weer een andere Marvel-reeks) en ze van gedaante kan
wisselen, neemt ze de gestalte van superheldin Ms. Marvel aan. Het eerste boek
rond Ms. Marvel verscheen in 2014 en
kreeg goede recensies.
Niet gek dus dat de verfilming van Ms.
Marvel ook met applaus wordt ontvangen
door fans en filmkenners. Zij noemen de

eerste film rond een superheld met een
islamitische achtergrond een mijlpaal en
een belangrijke stap voor de vertegenwoordiging van moslims in superheldenfilms.
Diversiteit is sowieso wel een thema bij
Marvel. De laatste jaren wordt de studio
geprezen om de kleurrijke casting met
mensen van verschillende etnische achtergronden. Black Panther is daar een mooi
voorbeeld van. De film met een vrijwel
volledig zwarte cast was afgelopen jaar
een gigantische hit in heel de wereld.
Ook vrouwen spelen een steeds belangrijkere rol in superhelpenunivera. Vorig
jaar was Wonder Woman, niet van Marvel
maar van DC Comics, daar een mooi
voorbeeld van en momenteel maakt
Marvel de film Captain Marvel met actrice
Brie Larson (zie foto) in de hoofdrol. Die
film draait vanaf maart 2019.
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TENTJE-BOOMPJE

WOORDZOEKER

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.

Puzzel & Win!
1 x 3 overnachtingen in stijlvol
strandhotel t.w.v. € 448,-

OP EN AAN EEN SCHIP
ACHTERSCHIP

NAVIGATIELICHT

ANKERKETTING

PATRIJSPOORT

BAKDEK

PROMENADEDEK

BOEGBEELD

RADARREFLECTOR

COCKPIT

RECREATIEZAAL

2

GENERATOR

ROEF

1

HOFMEESTER

SONAR

3

HUTKOFFER

SPANT

2

KABELGAT

STOPANKER

2

KRAAN

TOILET

LOOPPLANK

TOUWLADDER

MACHINEKAMER
M

ZEEKAART

3
1
2
2

3
3

2

2

3

2

1

2

2

1

Een stijlvol ingericht hotel op slechts 10 meter van het strand: dat is
strandhotel Golfzang. Het ligt aan de boulevard van het pittoreske
vissersdorp Egmond aan Zee en beschikt over 144 luxe ingerichte
kamers. Het jutterarrangement bestaat uit 3 overnachtingen in een
kamer met zeezicht, 3x ontbijtbuffet en gratis
toegang tot de Finse sauna, Turks stoombad
en infrarood cabine in het hotel.
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ZWEEDSE PRIJSPUZZEL

ZO DOE JE MEE!
Geef dan de oplossing van de Zweedse puzzel door, je kunt
elke dag zo vaak meedoen als je wilt! Geef je oplossing door
vóór 21 mei 2018 via 0909 – 50 50 326 (45 ct. per gesprek)

SUDOKU

EXCLUSIEF VOOR METROLEZERS
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Ontdek de verslavend
leuke Tectonics!
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Deze puzzel doet denken aan de Sudoku. Alleen de
Tectonic is opgebouwd uit uniek gevormde blokken.
Hierdoor geeft elk diagram steeds een nieuwe
uitdaging om de getallen op de juiste manier
in te vullen!
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REGISTREER JE
EN ONTVANG 250
GRATIS CREDITS!
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DOWNLOAD

GRATIS

3 NUMMERS
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€7,50
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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.

Ga naar metro.denksport.nl

TENTJE-BOOMPJE
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ZETEL

GA NAAR
METRO.DENKSPORT.NL
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Zon & maan
05:43 uur

21:27 uur

06:49 uur

22:37 uur

ik kijk Weerplaza

Volgende maanfase

SPEURDERS
Algemeen

Mr. Ali, med. helpt bij al uw probl. liefde, financ, werk, beschem. etc. etc. 06-57211205.

Bereiding:
1) Rooster de pijnboompitjes
in een droge koekenpan in
enkele minuten goudbruin.
Schep de pijnboompitjes uit
de pan op een bord.

2) Verhit de kokosolie in de
koekenpan, bestrooi de kip

Eerste kwartier op 22 mei

Mr. Sam groot medium 100%
dir. result., terugk. geliefde, geluk bescherm., ook probl. waar
u geen hoop meer in heeft.
Betaal na result. 06-25231003

Download de app

Benodigdheden:
voor twee personen
1 el pijnboompitjes
2 el kokosolie
200 g kipfilet in blokjes
3 teentjes knoflook, schoongemaakt
1 rode ui, in dunne ringen
400 g babyspinazie
20 kleine trostomaatjes,
gehalveerd
5 el olijfolie
1/2 citroen
20 g Apetina light

Onbegrepen gezondhklachten?
Onze medische expertise!
Oosteinde Walborg Kliniek
Bel nu 020-6260269
A

Stop met dromen
Start nu met daten!

Mr Safir medium helpt bij liefde
relatie, terugk. partner, geluk,
examen, zaken, werk, blokkade, 100% res. T 06-39393796.

Vakantie & vrije tijd
Vakanties in Nederland
Zomervakantie 2018!!
Bungalows te huur nabij bos,
zee, duin en strand. Gastvrij familiepark in Noordwijkerhout/
Noordwijk.
www.wijdeblick.com
0252-372246

Direct resultaat!
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.
U kunt uw Speurder opgeven via onze internetsite:
www.speurdersindekrant.nl
Via deze site kunt u:
- In 4 eenvoudige stappen uw Speurder maken en plaatsen
- Direct het resultaat en bijbehorende prijs zien
- Uw Speurder opgeven voor meerdere kranten

Ga naar www.relatieplanet.nl en
maak gratis jouw pro¹el aan!

met een beetje zout en peper. Pers de knoflook boven
de pan, voeg de kip toe en
bak op middelmatig hoog
vuur in 5 minuten goudbruin
en gaar.
3) Voeg de kerstomaatjes en
uienringen toe aan de spinaziesalade. Breng op smaak
met zout en peper. Verwarm
de olie in een koekenpan,
haal de pan van het vuur. Pers
het citroensap erboven uit.
Verbrokkel de Apetina light
erboven. Roer goed door
elkaar, schep over de spinazie
heen.
4) Verdeel over twee borden,
leg de kip erop.

Killerbody 3 - Back in shape, Fajah Lourens
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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 socialmedia-kanalen met andere Metrolezers.
@NICKWSO MOEST
BIJNA 2 UUR WACHTEN
OP STATION BREDA
MAAR HEEFT ER HET
BESTE VAN GEMAAKT

Koffie wacht op je
@mhermkes!
#overstap #Eindhoven
#treinleven
@EvaPeeters1976

Kom d’r gezellig bij
voor authentiek
@NS_online sardientjesvervoer #treinleven

@metro
@Erwin1414

METRO

METRO

SNAPMETRO

METRO

STUUR ONS EEN BERICHTJE VIA 06-83521671

HOROSCOOP

RAM 21/3-19/4
Jij kunt door een vriend worden bedrogen. Dat hoef je niet te
accepteren. Gelukkig word je door andere (echte) vrienden goed
opgevangen. Toch moet je er zelf een oplossing voor vinden.

STIER 20/4-20/5
Probeer vandaag geen moeilijke onderwerpen te bespreken met
jouw partner. Maak er een gezellige avond van om de sfeer in de
relatie te ontspannen. De lastige onderwerpen komen dan vanzelf.

TWEELING 21/5-20/6
Jij hebt het erg druk en laat je door iedereen van alles opdragen.
Bepaal zelf wat jij nog wel en niet aankunt. Stel prioriteiten en laat
je niet gek maken.

KREEFT 21/6-22/7

Goedemorgen!

Gezellig! En vandaag sta je ook
nog eens in de krant!

En, hoe voelde dat?!

Tja, het zit niet altijd mee in het
leven. Gelukkig heb je lekker
Metro kunnen lezen :-)

Poeh, veertien graden zoiets wordt
het vandaag ook... Maar dan de
hele dag:(

Dank voor het compliment!

Op het werkgebied zul jij met diplomatie en stroop meer bereiken
dan met harde woorden. Als je goede argumenten hebt en vindt
dat jij gelijk hebt, kun je de discussie naar jouw hand zetten.

LEEUW 23/7-22/8
Je humeur is niet helemaal in orde. Je doet moeite om je niet af te
reageren op anderen. Want het zijn altijd de onschuldige mensen
die het dan moeten ontgelden. Dat weet je toch?

MAAGD 23/8-22/9
Als jij plannen hebt voor gezinsuitbreiding dan is vandaag een
prima dag om aan de slag te gaan, of je slag te slaan. Zo niet, dan
moet je vandaag dus extra goed oppassen bij wat je doet.

WEEGSCHAAL 23/9-22/10
Je bent in harmonie en dat straal je uit. Je omgeving zal daar
dankbaar op reageren en jou open en eerlijk tegemoet treden.

SCHORPIOEN 23/10-21/11
Jij wil een slepende kwestie zo graag achter je laten. Zoek dan naar
de juiste woorden en verzamel al je moed. Bel die ander op. Doe
het gewoon. Je zult zien hoe blij de ander is.

BOOGSCHUTTER 22/11-21/12
Jij hebt een dagje rust nodig. Ga daarom vandaag eens lekker iets
voor jezelf doen. Maar vergeet niet met volle teugen te genieten,
want het kan voorlopig weleens de laatste keer zijn.

STEENBOK 22/12-19/1
Om je toekomst meer richting te geven moet je eerst duidelijkheid
hebben over je huidige situatie. Zorg dat je weet hoe je in je huidige leventje staat, waarmee ben jij tevreden en waarmee niet....

WATERMAN 20/1-19/2
Jij voelt je aangetrokken tot iemand die je horizon kan verbreden.
Iemand uit het buitenland of iemand uit een andere cultuur wellicht. Spannend wordt het in ieder geval wel.

VISSEN 20/2-20/3
Jij onderneemt van alles. Ook dingen die al geruime tijd liggen
worden aangepakt. Dat kan op het materiële vlak zijn, maar zal
vooral op het emotionele vlak liggen. Maak meer ruimte voor
jezelf.

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
Op expeditie door NL
met de Wildlandstrein! #treinleven
#wildlands #drenthe
#welldone

Is het mooi #weer, is
de #trein te vies om
naar buiten te kijken.
#zomer #treinleven
#NS #gemistekans

@ J e a n n e t J S a n d ma n

@zuyltje 8h

@B10M GENOOT
GISTEREN VAN LIVE
MUZIEK IN DE TREIN...
#TREINLEVEN

Schaamteloos. Soms. Mensen.
In een overvolle tram, dat is weer een andere column
waard, staat een dame met een oortje in te krijsen tegen
haar draadje. Via dat draadje zat hoogstwaarschijnlijk een
bijna dove luisteraar het gekrijs aan te horen. Wij, de rest
van de tram, ook, maar ongewild. Dat registreerde de
dame niet. Ze begon met een kleine kleurrijke, in straattaal verwoorde, evaluatie van Koningsdag. „Ik sweerrr t ja,
ik was soooow naar de tyfus, kapot geil en toen wilde ie
er niet overheen.”
Vervolgens werd het een beschrijving van het daaropvolgende weekend gegeven, waarbij de ene na de andere
anekdote met ‘vieszzzzzz veel zuipen’ en hele grote geslachtsdelen de revue passeerden. Mijn positie in deze
situatie was praktisch happend naar haar haar. Ik werd
platgedrukt door een kinderwagen en een bellende
zakenman en kon geen kant op. Ik begon in mijzelf te
neuriën, iets wat ik normaliter irritant vind bij gekkies in
de supermarkt, maar nu wilde ik niks meer weten van de
vrouw en haar seksleven gesponsord door
energiedrankjes met
wodka.
De dame was zeker
25 plus, absoluut
hoogopgeleid en ik
verdenk haar zelfs lid
te zijn van een hockeyvereniging. Niet dat
dat veel uitmaakt, of
nee, wel. Hoe kan het
dat iemand zich zo
schaamteloos openlijk
portretteert als een redelijk trashy versie van… tsja, wat
eigenlijk? Wie inspireerde haar en nog erger, hoe kwam
ze aan dat accent? Het klopte niet. Het strookte niet. Thuis
aangekomen hoor ik uit de slaapkamer van dochterlief,
bijna 13, een groepje meisjes gieren en praten. „Yo Bitches! Serieusszzz doe niet zo nasty!”. Ik gooi de deur
open en zie een uber schattig puberwezentje met blonde
haartjes en een hockeyoutfitje naar haar smartphone
scherm staren waar drie andere dames gezichten trekken
en lopen te smijten met ja, weer, straattaal?
‘In da chillmoduszzz bitcheszz’ en mijn dame hangt op.
Stoïcijns doet ze haar haar in een paardenstaart en ik krijg
een kus. Ze huppelt de deur uit en zwaait op straat zoetjes
naar me, voordat ze de hoek omgaat. Enigszins verward
ontga ik deze, voor mij, dubbele situatie. Ik probeer ook te
achterhalen hoe in godsnaam, en wie vooral, deze dames
inspireert? Ik kijk in de zoekgeschiedenis van YouTube….
Een en al nederpolderrappers. En zo nu en dan even een
Famke Louise. Ah. Dat. Ok. Een fase!.
Maar dan popt even een flash back naar de tram en de
dame op en ik voel lichte paniek. Worstelend met waar
mijn ouderlijkmanagement in moet worden toegepast en
vooral #hoedan?, gaat mijn telefoon. „Yo chicka…wazzzup?!” …. Juist, mijn beste vriendin. „Eh…bien…alles bien,
babe”.
Wij zijn bijna 40 jaar. Ik kijk in de spreekwoordelijke
spiegel. Ha. Het komt wel goed dus. Met ons. Met haar.
Het enige waar mijn pedagogische aanpak nog moet
worden toegepast is aan te geven hoe je je gedraagt in
het openbaar en dus niet, echt niet, krijsend aan de telefoon in een tram tekeer gaat. Dat. Dat kan ik wel. Laterszzzzzzz.

‘De ene na de andere anekdote met
‘vieszzzzzz veel
zuipen’ en hele
grote geslachtsdelen passeerde de
revue.’

WAAR
KENNEN WE
DIT ALWEER
VAN?
Het lijkt erop dat steeds
meer mensen hun boeken
gaan delen in treinen op
stations! Metro is natuurlijk een trouwe volger en
vriend van De Boekenstrooier (zoek ’m op op
Instragram!) en we zien nu
dat hij navolging krijgt...
@lucindavanewijk zette
gisterochtend deze foto op
Twitter met als begeleidende tekst: ‘Als je ’m dan
toch dubbel hebt, kan je er
net zo goed iemand anders blij mee maken :)
#treinleven #treincadeau
#hadmtochdubbel
#stationwoerden #wiehetvindtmaghethouden’ Wie
volgt?!

Wil jij ook op deze pagina verschijnen? Stuur dan je berichtje naar
snapmetro

Straattaal

Haha, nou dat vinden wij een hele
eer, maar waren al je vrienden en
familie dan bij je...?!

Heel veel succes!

ISABELLE BOLLUYT
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.

MADELFRIED
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