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TAYLOR SWIFT KRIJGT SNEER
VAN FOX-PRESENTATRICE

TAAKSTRAF EN BOETE VOOR DAVE ROELVINK
Dave Roelvink (24) heeft gisteren van de politierechter in
Amsterdam een taakstraf van 40 uur opgelegd gekregen en
een boete van 1750 euro wegens rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en een forse snelheidsovertreding. De dj en zoon
van Dries Roelvink mag ook zes maanden niet de weg op. „Het
is niet de eerste keer dat u rijdt onder invloed”, motiveerde de
rechter de strafmaat. Drie jaar geleden werd Dave veroordeeld
voor eenzelfde voorval.

Taylor Swift is uitgelachen door een uitgesproken conservatieve
Amerikaanse presentatrice. Ze deelde een sneer uit richting Swift
nadat een senaatskandidaat die de zangeres steunde, de strijd in
de staat Tennessee had verloren. Laura Ingraham van Fox News
stuurde Swift twee van haar eigen songteksten. „Haters gonna
hate”, liet zij weten, gevolgd door de hashtag #ShakeItOff.

FLOORTJE OP BEZOEK
BIJ AMBASSADEURS
In een nieuwe serie reisprogramma’s kijkt Floortje
Dessing mee met vier ambassadeurs. Ze draait een week
met elke ambassadeur mee
en doet daarvan verslag in de
vierdelige serie Floortje en
de ambassadeurs. Dessing
ontmoet Renée Jones-Bos in
Rusland, Susanna Terstal in
Iran, Wouter Jurgens in
Myanmar en Hans Docter,
ambassadeur Bedrijfsleven
en Ontwikkelingssamenwerking die in Den Haag
werkt. Dessing maakt de
serie om meer te weten
te komen over het leven
van ambassadeurs en de
vraagstukken waar ze
mee te maken hebben.

MARLOES VAN DOORN

DE OPEN UNIVERSITEIT START DE
CAMPAGNE #PERRONCOLLEGE WAARMEE
JE ALS REIZIGER LEERT TERWIJL JE WACHT

In sneltreinvaart door
de wetenschapsmaterie
k.stuij@tmg.nl

Heel lang geleden kocht je je
gram cocaïne legaal bij de Amsterdamse cocaïnefabriek. In
Nederland wordt nog altijd
minder xtc gebruikt dan cannabis en een ‘war on drugs’ is
juist helemaal niet effectief als
je het drugsgebruik onder inwoners wilt verminderen.
Met deze kennis en inzichten liepen reizigers gisteren
station Amsterdam Centraal
uit, waar de Open Universiteit
het eerste zogenoemde perroncollege hield. Een initiatief om
de onderwijsinstelling onder
de aandacht te brengen en tegelijkertijd de maatschappij
kennis te laten maken met on-

derzoeksresultaten die normaal gesproken vooral in de
kring van academici wordt gedeeld.
„Goedemiddag, goed dat jullie er zijn!” Universitair docent
Gjalt-Jorn Peters verwelkomt
zijn ‘reizigersstudenten’ met
een geamuseerde blik. Het is
namelijk tóch even anders, college geven op station Amsterdam Centraal. Hij staat op een
bescheiden podium naast de
stationspiano. Voor hem een
klein publiek van alle leeftijden op klassieke schoolstoeltjes, braaf met notitieblok en
pen op schoot. „Vandaag praten we over de war on drugs.
Hoe effectief is die methode als
je het drugsgebruik onder inwoners wilt verminderen?”
Leren terwijl je wacht. Dat is
het idee achter het perroncol-

lege van de Open Universiteit.
De onderwijsinstelling is een
van de veertien universiteiten
in Nederland maar geeft vooral
online colleges . „We roepen altijd dat we kennis moeten delen. Met al onze docenten en
onderzoeken hebben we genoeg te vertellen. Online doen
we dat al, maar kan dat niet
breder? Zo zijn we op het idee
gekomen voor de perroncolleges. Korte, begrijpelijke lessen
die ervoor zorgen dat je na het
wachten op de trein met een
andere blik naar de wereld
kijkt”, vertelt Marco Koolen
van de Open Universiteit.
Het college over drugsgebruik is de aftrap voor een
reeks videocolleges die in animatievorm worden uitgezonden op de reclameborden op
perrons. De les op Amsterdam

Drugstest!
• Hoeveel procent van de
Nederlanders van 18 of
ouder heeft in 2017 xtc
gebruikt?
A) 2.9%
B) 9.2%
C) 29%
• Welke drug is het
meest schadelijk?
A) xtc
B) Paddo’s
C) Alcohol
D) Cannabis

Antwoorden: vraag 1: a,
vraag 2: c.

KYRIE
STUIJ

Centraal is dus de enige waar
daadwerkelijk een docent bij
betrokken is. De volgende colleges zijn de aankomende ze-

ven weken elke zes minuten in
animatievideo’s te volgen op
de reclameborden op perrons.
Daarin leer je bijvoorbeeld hoe
veilig onze gratis wifi-verbinding is, of robots ook eigen
rechten moeten krijgen en of je
als samenleving kunt innoveren zonder de juiste leider.
Ondertussen geeft docent
Peters prikkelende voorbeelden van de soms scheve manier
waarop we als samenleving tegen drugs aankijken. Zo wordt
er nog volop reclame gemaakt
voor alcohol, maar verbieden
we een drug als xtc die in veel
opzichten minder schadelijk is
voor de gezondheid.
Het publiek knikt en lacht.
Om de leerzame informatie,
een beetje herkenning maar
ook om de nodige improvisatie
die komt kijken bij het geven

van een college op misschien
wel de drukste plek van Amsterdam. Zo verstoort de langdurige omroep over de vertrektijden van de Thalys bruut het
verhaal van Peters, net als de
onwetende toerist die beschonken een poging waagt op de stationspiano. En met het onstuimige weer waait er om de zoveel tijd een zorgvuldig geplaatste plant van het podium.
„Het is een beetje een college in guerilla-stijl”, blikt Peters
lachend terug. „Maar ik hou
wel van improviseren. En het
belangrijkste is dat er een leuke interactie was met het publiek dat oprecht geïnteresseerd leek.”
De campagne is naast de vier
grote steden te zien in Eindhoven, Delft, Alkmaar, Zwolle,
Breda, Arnhem en Amersfoort.

sale
nu
Tot
op

25% korting

15.000 stoelen

Sale eindigt 13/11/2018 om middernacht. Voor reizen op geselecteerde routes van en naar Amsterdam, tussen 28/11/2018 en 20/03/2019. Prijzen voor enkele reis per persoon,
gebaseerd op een boeking voor 2 personen. Er geldt mogelijk een toeslag voor creditcardbetalingen en incheckbagage. Zie easyJet.com voor de voorwaarden.
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Column

Kinderpardon
móet anders
Daar sta je dan, in je driedelig pak tegenover een 9-jarig
jongetje. Jouw werk heeft direct invloed op zijn leven. Jij
mag letterlijk over zijn toekomst beslissen. Je kunt zeggen
van VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff wat je wil, maar hij
ging de kleine Nemr niet uit de weg. Het was de gouden
greep van presentator Tim Hofman om Nemr mee te
nemen naar het hol van de leeuw, politiek Den Haag om
zélf vraag en uitleg te geven aan een jongetje dat huis en
haard moet verlaten, want zo zijn nu eenmaal de regels.
Hier geboren, je in Holland hebben geworteld, maar tóch
uitgezet worden, het staat zo’n 400 kinderen momenteel
te gebeuren.
Hofmans documentaire oogst veel lof; zo heeft hij meer
dan 200.000 handtekeningen gekregen om aandacht te
vragen voor het kinderpardon. Het móet anders. Ook ik
tekende. Want je kunt er niet omheen. Of je nu vindt dat
die kinderen hier horen of niet, zoals de regels nu zijn, zijn
ze onmenselijk. Natuurlijk zijn er de
vragen die volgen; wat
doe je met de kinderen die er net buiten
vallen? Wat doe je
over een paar jaar, als
we weer een trits
kindjes hebben die
vrezen voor hun
toekomst? En bij het
Elfie Tromp
bekijken van de documentaire bekruipen je
ook andere, ongemakkelijkere vragen, zoals; waarom
neem je kinderen als je gevlucht bent en in een asielprocedure zit? Waarom wil je niet terugkeren om je land na
de oorlog weer helpen op te bouwen? Hoe vaak mogen
uitgeprocedeerden eigenlijk de IND aanvechten en vice
versa?
Critici betichten Hofman van emotionele chantage.
Zo’n schattig jongetje wordt in hun ogen misbruikt voor
kijkcijfers. Maar ik vind dat dit nog lang niet genoeg
gebeurt. De Tweede Kamer zou veel meer van het pluche
moeten komen en deel van de wereld worden waar ze zo
strikt over beslissen. Niet op werkbezoekjes in schoongeveegde situaties met lauwe kopjes koffie, maar zoals het
is. Ga maar in een volgepakte varkensstal van de bioindustrie vergaderen en probeer zonder te walgen het
woord ‘efficiëntie’ te gebruiken. Maak je beslissingen over
de marktwerking in de zorg maar op de eerste hulp van
een failliet ziekenhuis, waar ambulances worden weggestuurd.
Als dit is wat nodig is om besluitvorming niet alleen
over de mensen maar vóór de mensen te maken, dan vind
ik het fantastisch.

‘Democraten zijn nu
blokje aan het been’
BRENDAN SMIALOWSKI | AFP

HOE STAAT POLITIEK AMERIKA
ERVOOR NA DE MIDTERMS?

‘Of je nu vindt dat
die kinderen hier
horen of niet, zoals de regels nu
zijn, zijn ze onmenselijk.’

AMARINS
DE BOER

ELFIE TROMP
COLUMNIST

SAN FRANCISCO KOMT MET DAKLOZENTAKS
Grote bedrijven die in San Francisco zijn gevestigd, moeten een nieuwe
belasting gaan betalen zodat daklozen in de stad beter worden geholpen. Tijdens een referendum dat gelijktijdig met de Congresverkiezingen werd gehouden, heeft zestig procent van de kiezers ingestemd met
een voorstel voor de nieuwe taks, meldt CNN. Na invoering moet de
belasting leiden tot verdubbeling van het gemeentelijke budget om
dakloosheid tegen te gaan. Alleen bedrijven die jaarlijks meer dan 50
miljoen dollar omzetten gaan meebetalen en het is de bedoeling dat
financiële dienstverleners een hoger tarief gaan betalen dan technologiebedrijven. Het belastingpercentage ligt afhankelijk van de sector
tussen de 0,175 procent en de 0,69 procent. De Californische stad, waar
de huizenprijzen de laatste jaren flink stegen, telt zo’n 7000 daklozen.

nieuwsredactie@metronieuws.nl

De politieke balans in het Congres is teruggekeerd. De Republikeinen onder leiding van
president Donald Trump hebben hun greep op de Senaat
verstevigd. Het Huis van Afgevaardigden, de Amerikaanse
Tweede Kamer, is in handen gekomen van de Democraten.
Wat betekent deze uitslag voor
beide partijen?
Voorafgaand aan de ‘midterms’, zoals de tussentijdse
parlementsverkiezingen in de
volksmond worden genoemd,
hadden de Republikeinen een
meerderheid in beide huizen
van het Congres. Dat de Democraten nu de baas worden in
het Huis van Afgevaardigden,
betekent dat Trump vanaf nu
rekening moet houden met de
politieke verhoudingen. De oppositie kan nu wetsvoorstellen
tegenhouden en allerlei onderzoeken instellen naar de president en zijn beleid.
„Dat zullen ze ook zeker
doen”, zegt Amerikakenner
Victor Vlam. Hij is opgegroeid
in Amerika en auteur van het
boek Denken als Donald Trump.
„De Democraten gaan onderzoeken doen naar machtsmisbruik en corruptie. Dat kan
veel gênante details aan het
licht brengen. Zo zullen ze alles
op alles zetten om aan de belastingaangiften van Trump te komen. Het vermoeden is namelijk dat hij de afgelopen dertig
jaar geen belastingaangifte
heeft gedaan.”
Trump noemt de verkie-

zingsuitslag geweldig en een
waanzinnig resultaat. „Dat is
puur pr-technisch”, vervolgt
Vlam. „Trump zijn imago is gebaseerd op altijd succes hebben. Het zou een zwakte zijn
als hij zou laten zien dat hij
heeft verloren.”
„Zijn reactie is inderdaad
wat overdreven”, zegt Willem
Post, Amerika-deskundige en
verbonden aan Instituut Clingendael. „Maar aan de andere
kant: nog maar korte geleden
werd een blauwe golf voorspeld. Ofwel: het Huis van Afgevaardigden zou overspoeld
worden met Democraten. Maar
dat valt mee.”
Post spreekt van een overwinning voor de Democraten,
maar wel eentje met een ‘rouw’
randje. „Ze zullen zeker champagne drinken, maar die zal
wel een bittere nasmaak hebben. De Democraten hebben
dan wel een meerderheid in
het Huis van Afgevaardigden,
maar ze zijn nog altijd afhankelijk van de handtekening van
Trump.”
„Maar hoe je het ook wendt
of keert, het Huis van Afgevaardigden is wel in democratische
handen gekomen”, vervolgt
hij. „En de Democraten kunnen het Trump nog wel lastig
maken. De verwachting is dat
Robert Mueller, de grote onzichtbare man, binnen een
paar weken komt met een rapport over de Rusland-inmenging. Als hij dan met belangrijk, belastend materiaal komt,
kan hij zo een een-tweetje doen
naar het Huis van Afgevaardigden. Dan zal er een enorm tumult ontstaan.”
Trump heeft Nancy Pelosi,

MEER
VROUWEN
Vooral vrouwelijke
Democratische kandidaten zorgen voor
vernieuwing in het
nieuw gekozen Amerikaanse Huis van
Afgevaardigden. Zo
zijn voor het eerst
twee islamitische
vrouwen tot het ambt
verkozen, beiden voor
de Democraten. Ook
zullen voor het eerst
twee vrouwen uit de
inheemse Indiaanse
bevolking hun stem
laten horen in het
Huis: de Democraten
Sharice Davids (38) en
Deb Haaland (57).
Davids is in meer
opzichten een opmerkelijke verschijning:
voordat ze voor de
politiek koos was de
vrouw uit Kansas
professioneel martial
arts-vechter. Ze is
opgeleid tot jurist.
Verder is ze een van
de weinige openlijk
lesbische vrouwen in
de Amerikaanse
politiek.

de leider van de Democraten in
het Huis, gefeliciteerd en aangeboden om samen te werken
met de Democraten. Maar Post
noemt het een verzoening voor
de bühne. „De politieke spanningen zullen alleen maar verder toenemen. Trump heeft
wel gezegd dat hij softer zal
worden, maar de man heeft er
het karakter niet voor. Bovendien hebben de Democraten
wel een appeltje met hem te
schillen.”
Voor de buitenlandse politiek zal er weinig veranderen,
denken beide kenners. „Voor
de buitenlandse politiek heeft
Trump het Huis van Afgevaardigden niet nodig”, zegt Post.
„Die kan hij dus gewoon voortzetten. Als de Democraten het
Huis én de Senaat hadden gewonnen, zouden ze een blok
aan het been zijn van Trump.
Nu zijn ze niet meer dan een
blokje en kan Trump een flink
deel van zijn beleid blijven
voortzetten.”
Opvallend is verder te noemen dat er bij de de tussentijdse parlementsverkiezingen geschiedenis is geschreven. Er
zijn namelijk veel minderheidskandidaten gekozen. Zo
is de eerste openlijk homoseksuele gouverneur in het Congres gekozen, de jongste gekozen vrouw in het Congres ooit
en is het voor het eerst dat twee
vrouwelijke moslims met een
zetel in het Congres komen.
Vlam: „De Amerikaanse samenleving is aan het veranderen naar minder blank en minder man.” De nieuwe leden van
het Huis van Afgevaardigden
en de Senaat worden in januari
beëdigd.
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MARCEL VAN HOORN | ANP

Mensen vormen hand in hand een ketting
als protest tegen de Belgische kerncentrale
in Tihange in juni 2017. De deelne
de 90-kilometerlange mensen
erncentrale die d

EEN VVD-VOORSTEL OM IN TE ZETTEN OP
KERNENERGIE KAN OP VEEL BIJVAL REKENEN. KIEZEN
WE STRAKS VOOR GROENE- ÉN KERNENERGIE?

zo gevaarlijk zijn.

Kernenergie, wat is
daar het voordeel van?
ANNE
KERSTEN
nieuwsredactie@metronieuws.nl

Kerncentrales leken verleden
tijd te zijn, maar blijken toch
nodig te zijn voor een toekomst zonder CO2-uitstoot. De
VVD wil daarom dat er weer
kerncentrales gebouwd worden in ons land. En dat is eigenlijk helemaal niet zo’n gek
idee, vindt professor Jan Leen
Kloosterman.
Kloosterman is verbonden
aan de TU Delft als hoogleraar
Nuclear Reactor Physics en
vindt dat kernenergie als serieus alternatief voor het gas of
de steenkolen moet worden gezien. Maar alleen in combinatie met zonne- en windenergie,

zegt hij. Kernenergie kan volgens Kloosterman ingezet worden om de kolencentrales zo
snel mogelijk af te bouwen, zij
„zijn het smerigst qua CO2-uitstoot”. Vervolgens kan je met
kernenergie de pieken en dalen van zonne- en windenergie
opvangen. „Zodat er een stabiele energieproductie is.”
Volgens hem is er geen probleem met het gebruik van
kernenergie: „Als ik de publieke opinie zo zie, dan is een
groot deel van de bevolking
voor kernenergie.” Hij verwijst
onder andere naar een peiling
bij Stand.nl van NPO Radio 1,
waarbij 66 procent van de meer
dan 1700 stemmers voor kernenergie is. In zijn optiek aarzelt
de politiek. „Ze wachten op een
commerciële exploitant in

RUTTE OP BEZOEK IN
ROTTERDAMSE BOKSSCHOOL
Zo zien we Premier Rutte niet
vaak. De minister-president
bezocht gisteren met Rotterdamse stadsmariniers boksschool
Thaiboks Oude Westen waar
boksschoolhouder en voormalig
wereldkampioen thai kickboksen
Khalid Chennouf kinderen
lesgeeft. Stadsmariniers zijn
aangesteld om hardnekkige
problemen in bepaalde gebieden
op te lossen. Zij gaan met met
bewoners, ondernemers en
organisaties in gesprek en
houden een vinger aan de pols in
de wijk. De stadsmariniers
werken ook samen met de
boksschool. A N P

plaats van proactief te handelen.”
Waar er voorstanders zijn,
zijn er ook zeker tegenstanders
voor de kernenergie. Greenpeace heeft drie hoofdargumenten om er vooral geen gebruik te maken. Zo is het gevaarlijk, voor mens en milieu,
schrijft woordvoerder Geeke
van der Sluis van Greenpeace.
Het radioactief afval blijft voor
240.000 jaar „levensgevaarlijk”
waardoor de toekomstige generaties ermee opgescheept
worden. Bovendien is het bouwen van de kerncentrales te
duur. De kosten zouden volgens Greenpeace niet nodig
zijn.
Kernenergie is volgens de
milieuorganisatie niet de enige
oplossing voor het klimaatpro-

‘Als ik de publieke
opinie zie, dan is
een groot deel van
de bevolking voor.’
Jan Leen Kloosterman, hoogleraar
Nuclear Reactor Physics TU Delft

bleem, ook zonder gebruik ervan zouden de klimaatdoelen
behaald kunnen worden. „Je
kunt kiezen voor kernenergie,
maar het is niet noodzakelijk”,
schrijft Greenpeace. Zij zien de
oplossing louter in de zonneen windenergie liggen. De
windparken die bij Borssele
worden aangelegd, zouden bo-

vendien drie keer zoveel
stroom opwekken als de daar
gelegen kerncentrale.
De argumenten van Greenpeace vindt Kloosterman achterhaald: de gevaren zijn met
de inmiddels vergevorderde
technologie klein geworden.
„De huidige moderne kerncentrale is nóg veiliger dan de oude
die wereldwijd in bedrijf zijn.
De kans dat er iets gebeurd is
nihil. Ik denk ook niet dat de risico’s een probleem vormen.”
En de kosten? „Het gebruik is
met 5 eurocent per kilowattuur goedkoop, zeker in vergelijking met andere opties.”
Kloosterman gaat zelfs zo
ver om te stellen dat de ramp
met de kerncentrale in Fukushima waarschijnlijk anders
had uitgepakt als de huidige

kerncentrales er hadden gestaan. „Dan was het minder rigoureus geweest”, zegt hij. En
ook de opslag zou volgens hem
geen ding meer zijn. „Vanuit
wetenschappelijk oogpunt is
het geen probleem om het radioactief afval veilig in de
grond op te slaan.”
Het klinkt allemaal makkelijk en logisch, maar toch lijkt
Nederland niet te staan trappelen om deze oplossing in werking te stellen. „Wij hebben
lang gas gebruikt in Nederland,
misschien is de noodzaak voor
kernenergie hier kleiner geweest dan in andere landen. Nu
we met gas willen stoppen en
kolen te vervuilend zijn, komt
de kernenergie weer om de
hoek kijken”, aldus Kloosterman.
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Ryanair zet personeel op
straat wegens slaapfoto
LISA
VERMEIJ
nieuwsredactie@metronieuws.nl

Ryanair ligt al maanden onder
vuur vanwege de slechte arbeidsvoorwaarden die de luchtvaartmaatschappij hanteert.
Deze week zou het van origine
Ierse Ryanair zes werknemers
hebben ontslagen vanwege het
verspreiden van een foto.
Op de foto is te zien dat zes
Portugese crewmembers op de
grond van de personeelsruimte
op het vliegveld in het Spaanse
Malaga liggen te slapen. Volgens het bijschrift zijn de werknemers aan hun lot overgelaten door de vliegtuigmaatschappij. De foto werd op 14 oktober geplaatst door een
Facebook-account dat kritisch
is over Ryanair.
Volgens Ryanair was de foto
in scène gezet. De prijsvechter
vindt dat de foto voor reputatieschade zorgt. Eerder verspreidde Ryanair al een foto en
een video waarop werd aangetoond dat de foto in scène is gezet. De maatschappij heeft laten weten dat niemand op de
grond heeft moeten slapen en
dat de werknemers met deze
actie het vertrouwen hebben
geschaad.
„De bemanning heeft enige
tijd doorgebracht in de personeelskamer en is daarna overgebracht naar de vip-lounge.
De volgende dag zijn ze naar

ZES WERKNEMERS VAN RYANAIR LAGEN
OP EEN FOTO TE SLAPEN OP DE VLOER
VAN HET VLIEGVELD VAN MALAGA

‘De bemanning
heeft enige tijd
doorgebracht in
de personeelskamer en is daarna
naar de vip-lounge gegaan.’
Zegt Ryanair tegen de BBC

Porto gevlogen”, zegt de maatschappij tegen de BBC.
Daarmee is de kous nog niet
af. De Portugese vakbond voor
luchtvaartpersoneel SNPVAC
liet eerder al weten het niet
eens te zijn met de lezing van
Ryanair. Het personeel zou van

01.30 uur tot 06.00 uur in een
personeelsruimte zijn ondergebracht waar bijna geen rustplaatsen waren en pas om
06.00 uur naar de vip-lounge
zijn gebracht.
De foto is de afgelopen dagen veelvuldig verspreid op so-

cail media en zorgde voor
veel ophef. De foto zou namelijk aantonen hoe slecht de
werkomstandigheden wel
niet zijn voor het Ryanairpersoneel.
Het is nog niet bekend of
de foto echt of nep is.

25.06.2019
ROTTERDAM . DE KUIP
K A A R T V E R KO O P S TA R T VA N DA AG (8 N OV E M B E R) O M 1 0 : 0 0 U U R
EXCLUSIEF VIA EVENTIM.COM/RAMMSTEIN

metronieuws.nl
donderdag 8 november 2018

7

Vrouwelijke
topverdieners
zijn in opmars
Vrouwen nemen gestaag in
aantal toe onder de toepverdieners van het Nederlandse bedrijfsleven. Toch is een ruime
meerderheid van de bestbetaalde krachten nog altijd man.
Volgens het Centraal Bureau
voor Statistiek (CBS) bestond
de top van de loonlijst van organisaties met minimaal vijfhonderd banen vorig jaar voor
ruim twintig procent uit vrouwen. In 2010 was dat nog vijftien procent.
De onderzoekers keken
hiervoor naar de 0,2 procent
best betaalde banen binnen de
organisaties, en zochten vervolgens uit of die posities door
mannen of door vrouwen be-

20
procent van de top van de
loonlijst van organisaties met
ruim vijfhonderd banen
bestond vorig jaar uit vrouwen.

kleed werden. Hierbij merkt
het CBS wel op dat de topverdieners zijn geselecteerd op basis van het jaarloon, en niet het
uurloon.
De meeste vrouwelijke topverdieners blijken te werken in
bedrijfstakken waarin relatief
veel vrouwen werken, bijvoorbeeld de zorg. Ook organisaties
in het onderwijs scoren hoog.
In de bouw komen juist amper
vrouwelijke
topverdieners
voor. De horeca en financiële
dienstverlening hebben ook relatief weinig vrouwen hoog op
loonlijst, ondanks dat in die
sectoren toch best veel vrouwen werkzaam zijn. A N P
COLOURBOX.COM

ARGUS

Nog nooit eerder zoveel vrouwen in Amerikaans congres.

KORT
Doelman Padt in 2019
voor politierechter

Vliegtuig vertraagd
door stinkend fruit

Sergio Padt krijgt 11 januari te
horen welke straf hij krijgt voor
zijn misdragingen eind september
in een trein. De zaak van de
doelman van FC Groningen wordt
dan inhoudelijk behandeld door
de politierechter. De 28-jarige
Padt zou zich na de thuiswedstrijd van zijn club tegen AZ
agressief hebben gedragen toen
conducteurs hem ’s avonds
wilden beboeten omdat hij in de
trein geen geldig vervoersbewijs
bij zich had. Padt zou hebben
uitgehaald naar een beveiliger.

Passagiers in Indonesië hebben
geweigerd een vliegtuig in te
stappen vanwege de aanwezigheid van een lading doerian. Het
fruit, dat populair is in Aziatische
landen, staat bekend om de
stank. Het vliegtuig, dat van
Bengkulu naar Jakarta zou
vliegen, vertrok daarom met een
uur vertraging. De passagiers
klaagden bij het cabinepersoneel
en dreigden het vliegtuig alleen
te betreden wanneer de doerian
uit het ruim zou worden gehaald.
Dat werd uiteindelijk gedaan.
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Cohen was bang neergeschoten te worden
veel van de bezoekers waarschijnlijk hun wapen mee zouden nemen naar de bijeenkomst.
Aan Kimmel biechtte Cohen op
dat hij behoorlijk in de piepzak
zat over hoe de mensen op zijn typetje zouden reageren. Toen de
bodyguard vertelde dat veel mensen hun wapen gewoon bij zich
droegen, werd zijn bezorgdheid
nog groter. Vooral ook omdat hij
niet zo goed wist wat hij met het
schild moest doen als er geschoten zou worden. Uiteindelijk bedacht de komiek een manier om
niet alleen zijn hoofd te beschermen, maar ook zijn kruis, zo vertelde hij lachend aan Kimmel.

Sacha Baron Cohen had in de
tweede aflevering van Who Is
America? de beschikking over een
kogelwerend schild. Dat vertelde
de acteur in de tv-show Jimmy
Kimmel Live! In die aflevering
speelde Cohen een extreemlinkse docent die een toespraak hield
in Kingman.
Tijdens zijn praatje kondigde
Cohen aan dat in het nog geen
30.000 zielen tellende stadje de
grootste moskee ter wereld buiten het Midden-Oosten zou worden gebouwd. Voordat de opnamen zouden beginnen had de komiek het schild gekregen van zijn
bodyguard. Die vertelde dat het
geen overbodige luxe was omdat

ANP

FASHION DESIGNER: PIERRE- LOUIS AUVRAY

Renske Mennen is
trendwatcher en
schrijft voor Metro
over fashion en
lifestyle.
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Hoe ben jij vanochtend de deur
uitgegaan? Welke vorm krijgt jouw
lichaam dankzij jouw outfit, en wat
is überhaupt de functie van je kleding? Shape Shifters zijn designers
die hun werk tijdens de Dutch
Design Week presenteerden, tijdens
de expositie Modebelofte. Het kan je
bijna niet ontgaan zijn dat de Brabantse stad Eindhoven eind oktober
opnieuw voor 200 procent was
getransformeerd tot een design-stad.
En laat deze overdaad aan design
voor mij als trendwatcher een soort
drug zijn. Ik wil het allemaal opsnuiven.
Shape Shifters, oftewel gedaanteverandering: dat was het thema van
Modebelofte 2018. Terwijl de wereld
op allerlei vlakken verandert, is het
niet ongewoon dat de manier waarop we naar kleding kijken mee
verandert. De Londense fashion
designer Sinéad O’Dwyer is hier een
voorloper in. Ze maakte een mal van
het lichaam van haar vriendin Jade

Bruce Linton, dat uiteindelijk de
exacte vorm is geworden van haar
zijden lingerie ontwerp. Het lichaam vormt het kledingstuk, in
plaats van andersom. O’Dwyer in
een interview met Dazed: „My collection started as an exploration of
how you perceive your body versus
the reality of what it actually looks
like.”
Ook Pierre-Louis Auvray is een
shape-shifter. Middeleeuws worstelen is het thema van zijn collectie.
Op zowel lage als hoge niveaus
wordt er geworsteld. Auvray heeft
zijn kleding zo ontworpen dat zelfs
de meest gespierde vrouwen op
aarde het kunnen dragen. Je kunt je
voorstellen dat de vormen van het
lichaam veranderen in enorm gespierde gedaantes, wanneer je Auvrays ontwerp draagt. Fashion designers O’Dwyer en Auvray zijn
eigenlijk twee uitersten van elkaar;
van het pure lichaam dat de vorm
bepaalt, naar enorm gespierde, sexy

‘Jonge fashion designers kijken
vanuit een andere
hoek naar het ontwerpproces. De
vormen zijn overduidelijk aan het
veranderen.’
Renske Mennen

silhouetten van mannen en vrouwen, die dankzij fashion ontwerp
zijn gecreëerd.
Heb je wel eens kleding gedragen,
gemaakt van rolluiken en paraplu’s?
Fashion designer Marie Sloth Rousing bekijkt de vormen van het
lichaam vanuit een ander perspectief. Rousing: „Zouden we een andere verwachting moeten hebben van
kleding?” Met haar collectie ‘Transformable Wardrobe’ geeft ze meer
leven aan kleding doordat het beweegt. Een rolgordijn kan omhoog
en omlaag. Onze verwachting van
kleding wordt ter discussie gesteld
en vooral: de invloed van de vorm.
Duidelijk is dat jonge fashion
designers vanuit een andere hoek
naar het ontwerpproces kijken. Als
we een ding niet kunnen ontkennen
is het dat vormen overduidelijk aan
het veranderen zijn. Hoe denk jij dat
jouw lichaamsvorm er over tien jaar
uitziet, nadat jij je outfit uit de kast
hebt getrokken?

TIPS VAN RENSKE:
1 Volg fashion designer Sinéad
O’Dwyer op Instagram @sjodwyer’
2 Nieuwsgierig naar de gespierde collectie? Check @forbiddenkn0wledge op Insta!
3 Bekijk de video van de bewegelijk kleding van Marie Sloth
Rousing op slothrousing.com
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Welke rol speelt
huidskleur bij daten?
Waarom val ik alleen maar op witte mannen? Iris van Lunenburg maakte van die vraag een vierdelige serie over gemengde
relaties. Welke invloed hebben huidskleur, religies, afkomst en sociale klassen als het om de liefde gaat?

j.van.boven@tmg.nl

Onze columniste Iris van Lunenburg is vrijgezel en kijkt af
en toe op haar datingapp The
Inner Circle of er nog iets leuks
rondloopt bij haar in de buurt.
Nadat ze weer eens naar rechts
had geswiped, vroeg haar
match of ze alleen op blanke
jongens valt. Het zette haar aan
het denken. Het resultaat is
een vierdelige tv-serie over gemengde relaties.
Van Lunenburg werd als baby geadopteerd vanuit Haïti en
groeide op in Emmen bij een
wit gezin. „In Emmen had ik altijd het idee dat ik het enige
donkere meisje was”, zegt de
32-jarige presentatrice. Ligt
daar de grondslag voor haar interesse in overwegend blanke
Nederlanders? In Iris onderzoekt
gaat ze op zoek naar het antwoord op die vraag.
„Eerlijk gezegd had ik er
nooit over nagedacht”, zegt
Van Lunenburg. „Maar op een
gegeven moment ving ik bij
mijn black hair-kapper een gesprek op van twee donkere dames op, die het er stellig over
eens waren dat zwart bij zwart
hoort. Black love! Toen vroeg ik
me af waarom dat zo zou moeten zijn. Waarom is het erg als
wit met zwart gaat? Liefde is

toch gewoon liefde? Maar toen
ik meer research deed naar dit
onderwerp bleek het niet zo
simpel te liggen. Kijk alleen al
naar het huwelijk van Meghan
Markle en prins Harry. Je zou
denken dat iedereen anno 2018
oud en wijs genoeg is om zo’n
gemengde relatie normaal te
vinden, maar zulke mensen
krijgen heel veel shit over zich
geen.”
Dat ondervond ze zelf ook.
Als Van Lunenburg met een
blanke jongen hand in hand
over straat liep, kreeg ze weleens vervelende opmerkingen
naar haar hoofd geslingerd.
„Dan werd ik uitgemaakt voor
verrader, omdat ik niet met
een donkere jongens was. Ik
heb nog nooit een date of
vriendje gehad die anders was
dan blank. Ik dacht gewoon:
dat is mijn type.”
Ook de directe omgeving
van iemand heeft grote invloed
op de keuze van een partner.
Van Lunenburg: „Ouders willen het gewoon niet hebben.
Soms wordt het gewoon verboden een relatie te hebben met
iemand die een andere huidskleur of religie heeft. Ik sprak
de 19-jarige Tamara en zij
mocht van haar ouders de deur
niet meer uit en haar telefoon
werd afgepakt, omdat ze met
een jongen ging die niet dezelfde afkomst heeft. Ze waren
bang dat de Nederlands-Irake-

‘Als ik hand in
hand met een
blanke jongen
over straat liep
werd ik uitgemaakt voor verrader.’
Iris van Lunenburg

se gemeenschap hen erop aan
zouden kijken. Ze was smoorverliefd en werd dus gedwongen om te kiezen voor die jongen of voor haar ouders. Ze
koos voor haar familie. Het is
toch ongelooflijk dat dat in deze tijd nog gebeurt?”
Daarom schrok ze tijdens de
opnames voor haar programma ook van haar voorkeur voor
witte mannen. Want ze vindt
genoeg donkere mannen wel
aantrekkelijk. „Inmiddels vind
ik dat ik me er meer voor moeten openstellen. Ik kan het wel
opvallend vinden dat donkere
mensen alleen voor donkere
dates willen of moeten gaan,
maar dan moet ik zelf ook niet
alleen met witte mannen daten. Als de zwarte acteur Idris
Elba mij mee uit zou vragen,
zou ik dat nu zéker doen. Voor-

heen zat ik misschien te veel in
mijn bubble, waar gewoon niet
heel veel donkere mensen in
zitten. Ik zat bijvoorbeeld bij
een studentenvereniging en
woon in de Amsterdamse Pijp.
Het was waarschijnlijk heel anders geweest als ik niet door
mijn ouders uit Emmen was geadopteerd, maar in de Bijlmer
terecht was gekomen en tussen
de andere culturen was opgegroeid.”
Tijdens haar speurtocht
naar antwoorden stuitte Van
Lunenburg op een wereldwijd
onderzoek naar welke afkomst
het populairst is in datingapps.
De blanke man stond onbedreigd bovenaan. „Daarna
kwam de Aziatische vrouw,
omdat zij onderdanig zou zijn
en wilder in bed. Helemaal onderaan staan Aziatische mannen, mede omdat zij klein geschapen zouden zijn. Vooroordelen spelen vandaag de dag
dus nog steeds een grote rol.”
Vorig jaar maakte ze voor
3LAB ook al een uitzending
over dit onderwerp en toen waren de reacties behoorlijk heftig. Dat zal nu niet anders zijn.
„Ik zal de scheldwoorden niet
herhalen, maar ze waren pittig. Ik heb even gedacht: wil ik
weer uitgekafferd worden door
een paar types? Maar ik kreeg
vorig jaar ook heel veel positieve reacties, vooral van gemengde stellen en mensen die net als

ik geadopteerd zijn. Daarom
besloot ik vier nieuwe afleveringen te maken.”
De afgelopen tijd heeft Van
Lunenburg vanwege Iris onderzoekt weinig tijd gehad om te
daten. „Maar nu is het weer tijd

voor actie, haha. Ik zal proberen meer uit mijn eigen bubble
te stappen. Beloofd.”

De eerste aflevering van Iris Onderzoekt wordt vanavond om 21.45 uur
uitgezonden op NPO3.

MA. 18 FEBRUARI 2019 - CIRCUSTHEATER SCHEVENINGEN
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1e rang € 37 | 2e rang € 22 | Gouden rang € 52 | Platina rang € 95
Gouden rang kaarten zijn de mooiste plaatsen vóór in de zaal
incl. een kopje koffie of thee. Aanvang concert 20.00 uur

Toegangsprijzen zijn
excl. € 3,50 bespreekkosten

JOHAN
VAN BOVEN

(0,45pm)

BEL NTK 0900-9203 of MUSICOFLIFE.NTK.NL
Ook in dit prachtige theater: André Hazes met zijn Band - 8 april a.s.
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NOEM THE BLACK
EYED PEAS GEEN
OUDE LULLEN

METRO’S FRESH VIDEO
VAN DE WEEK:
CLEAN BANDIT FEAT.
MARINA & LUIS FONSI –
BABY
Fresh Video’s worden aangeboden door XITE
en jij kunt jouw favoriete artiest helpen om
Fresh Video van de week te worden door te
stemmen! Morgen verschijnen er weer nieuwe
video’s op metronieuws.nl/musiccity

Als trio brachten de rappers Will.i.am, Taboo en Apl.de.ap rond de
eeuwwisseling twee albums uit, te
weten Behind The Front en Bridging
The Gap. Het wereldwijde succes
kwam pas met de derde plaat Elephunk, de eerste met Fergie als lid van
The Black Eyed Peas. Eerder namen
Kim Hill en Sierra Swan de vocalen
voor hun rekening, al werden zij
nooit naar voren geschoven als het
gezicht van de groep. „We wilden dat
onze afkomst op ons nieuwe album
doorschemert”, vertelt Apl.de.ap over
Masters Of The Sun Vol. 1. De titel van
de openingstrack van de plaat zegt
eigenlijk alles: ‘Back 2 Hiphop’. Een
terugkeer naar echte hiphop dus,
zonder repetitieve hitrefreinen en
dancebeats. „Dit is in feite ons derde
album”, zegt Will.i.am stellig.
„Eerlijk gezegd, vind ik dit de
beste plaat die we gemaakt hebben”,
betoogt Apl.de.ap trots. „We hebben
meerdere stijlen uitgeprobeerd op
onze eerdere platen en daardoor
hebben we de hele wereld kunnen
zien. Iedereen kent de hits van The
Black Eyed Peas, maar met dit album
zeggen we eigenlijk dat we er ook
vóór Elephunk al waren. Dit is wat wij
belichamen en we willen deze sound
bij het grote publiek introduceren.

We begonnen met jazzy hiphop,
waar de meeste mensen niet bekend
mee zijn. We vonden het erg tof om
weer die muziek te maken. Het
voelde alsof we weer tieners waren.
Terug naar de dagen van onze helden
als A Tribe Called Quest, De La Soul
en KRS-One. Ik ben trots op dit album.”

Nicole Scherzinger
Op Masters Of The Sun Vol. 1 wordt het
drietal bijgestaan door onder anderen Nas, Slick Rick, Esthero, Phife
Dawg en ex-Pussycat Dolls-zangeres
Nicole Scherzinger. Aanvankelijk
had Will.i.am Scherzinger benaderd
om zangeres van The Black Eyed
Peas te worden, maar dat ging niet
door vanwege contractuele verplichtingen die ze had als lid van de
meidengroep Eden’s Crush. Na het
vertrek van Fergie leek er eindelijk
plek voor Scherzinger, al zingt ze
maar op één liedje op Masters Of The
Sun Vol. 1 mee. „Het was nooit de
bedoeling dat Fergie vervangen zou
worden”, verklaart Will.i.am. „Ze
kan niet vervangen worden. Maar
Nicole was inderdaad onze eerste
keuze.” Of zij zich in de toekomst bij
de groep zal voegen, laat hij in het
midden. „Ze is te horen op het nieu-

5
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Metro’s

CITY

Wekelijks tip Metro vijf concerten waarvan de voorverkoop bijna
start en die je ab-so-luut niet mag missen.
Rammstein
Volgend jaar is het gewoon alweer 25 jaar geleden dat
de Duitse band Rammstein werd opgericht. Dat moet
natuurlijk gevierd worden! De evenzo omstreden als
populaire Duitsers maakten eerder al via deze krant
bekend dat ze een concert geven in De Kuip in
Rotterdam. Nu zullen sommige mensen denken: De
Kuip? Daar worden toch geen concerten meer gegeven? Nou, de laatste keer is inderdaad alweer tien
jaar geleden, maar wie weet pakt Rammstein de
concerttraditie van dat stadion weer op.
Waar: De Kuip, Rotterdam
Wanneer: 25 juni 2019
Ticketprijs: €55,- tot €99,Start kaartverkoop: vandaag om 10.00 uur

1

Muse

2

Morgen verschijnt het nieuwe album van Muse, Simulation Theory. De interesse van het Britse Trio voor ultramoderne technologie was al langer bekend en die zal zich
ongetwijfeld vertalen naar een prachtige liveshow.
Muse werkt voor hun aankomende tournee samen met
Microsoft, dat een Mixed Reality Pre-Show Party houdt
waarbij virtual reality-games gespeeld kunnen gebaseerd op het nieuwe album.
Waar: Goffertpark, Nijmegen
Wanneer: 27 juni 2019
Ticketprijs: € 66,08
Start kaartverkoop: dinsdag 13 november (voor wie
vóór vrijdag het album bestelt), vrijdag 16 november
(regulier), beide om 10.00 uur

3

Teske
Hoeveel artiesten kun jij noemen die zonder debuutalbum Paradiso wisten uit te verkopen? En ook nog eens
twee keer TivoliVredenburg? Wij komen niet verder
dan één enkele zangeres, namelijk Teske de Schepper.
De YouTube-ster heeft inmiddels haar debuutalbum
uitgebracht, het vrijdag verschenen Porselein, waarmee ze voor het eerst het land in gaat. Teske vertelt
hierover binnenkort meer in een interview met Metro.
Waar: Effenaar, Metropool, Simplon, Doornroosje,
Paard, De Helling, Paradiso Noord
Wanneer: 7 t/m 31 maart 2019
Ticketprijs: tussen € 14,- en € 18,Start kaartverkoop: zaterdag om 10.00 uur

The Crystal Fighters
we album, dus dat is een begin.”
Het was ruim zeven jaar relatief stil
rondom The Black Eyed Peas, al werd
er rondom de Amerikaanse presidentsverkiezingen wel nog een remake van ‘Where Is The Love?’ uitgebracht. Op Masters Of The Sun Vol. 1
staan meerdere nummers die zowel
muzikaal als tekstueel de tijdsgeest
vangen, al constateert de groep dat
maar weinig andere artiesten daarmee bezig zijn. „Dat is altijd zo geweest”, zegt Will.i.am. „Marvin Gaye
had het over de maatschappij op
‘What’s Going On’, maar de andere
Motown-artiesten zongen niet over
wat er in de wereld speelde. Hiphop
heeft dat meestal wel gedaan. Het is
een klassiek geval van muzikanten
die liever mensen vermaken dan dat
ze hun carrière opofferen om belangrijke zaken aan te snijden en daarmee
verdeeldheid te zaaien onder hun
publiek.”

Totaalconcept
Het nieuwe album van The Black Eyed
Peas staat niet op zich, maar maakt
deel uit van een ‘totaalconcept’, waarvan ook virtual reality, een augmented reality-app (behorende bij de
huidige tournee) en een Marvelstripboek deel uitmaken. De concert-

reeks is zelfs gebaseerd op de verhaallijn uit de comic Masters Of The Sun:
The Zombie Chronicles. „Je kunt ze niet
los van elkaar zien”, legt Will.i.am uit.
„Zo produceren wij: complete ideeën.
De platenindustrie brengt traditioneel een plaat uit met twaalf nummers en misschien nog een ep en een
videoclip, maar bij ons is het album
onderdeel van een groter geheel. Dat
is onze bijdrage aan cultuur.”
Het is de bedoeling dat de augmented reality-app gebruikt wordt bij de
concerten die het trio geeft. Fans
krijgen door het gebruik van de app
unieke visuals en augmented realityfilters te zien. „Mensen staan toch
altijd al met hun telefoon in de hand,
dat is de realiteit”, weet ook Will.i.am.
„Zo gaan mensen nu naar concerten.
Dan kan ik wel op het podium gaan
staan en roepen ‘stop die telefoons
weg’, maar dat lijk ik wel een ouwe
lul.” Nadat hij dit zegt, doet Will.i.am
op spottende wijze een oude zeurpiet
na, waarbij zijn collega’s Apl.de.ap en
Taboo in de lach schieten. „Vroeger
was alles beter! Nee! Haal die telefoon
maar tevoorschijn en dan laten wij je
wat gaafs zien.”

The Black Eyed Peas geeft op 13 november
een concert in AFAS Live.

4

„Do you want to go to the plage with me?”, was een
vraag die we enkele jaren geleden voorgelegd kregen
door de zanger van The Crystals Fighters. Wie de
eerste tonen van hun grootste hit ‘Plage’ hoort, krijgt
meteen de zomer in de bol, dus geen wonder dat de
band op talrijke festivals heeft gestaan sindsdien. Ook
in 2019 belooft de zomer vroeg zijn intrede te doen,
want de kleurrijk uitgedoste leden van The Crystal
Fighters brengen dan een bezoek aan de Melkweg.
Waar: Melkweg, Amsterdam
Wanneer: 23 maart 2019
Ticketprijs: € 24,95
Start kaartverkoop: reeds gestart

Boyz II Men
Wie terugdenkt aan R&B uit de jaren 90 kan niet
om Boyz II Men heen. Het kwintet met de zoetgevooisde vocalen verkocht destijds ruim zestig
miljoen platen en ze hebben menig romantisch
etentje opgeluisterd. Het is zelfs niet ondenkbaar
dat er lezers van deze krant op de hit ‘I’ll Make
Love To You’ zijn verwekt. Het duet ‘One Sweet
Day’ met Mariah Carey stond in 1995 vier maanden
bovenaan de Amerikaanse hitlijst – een record dat
vorig jaar pas geëvenaard werd door ‘Despacito’.
Waar: 013, Tilburg
Wanneer: 3 april 2019
Ticketprijs: € 43,40
Start kaartverkoop: morgen om 10.00 uur
Meer zien of horen? Ga naar onze site:
metronieuws.nl/musiccity

5
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ZEESLAG

TECTONIC

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

Puzzel & Win!

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

Meer info op www.city-hostels.com/nederlands,
www.visitsealife.com/en/oberhausen/ en
www.legolanddiscoverycentre.de/oberhausen-en/

SUDOKU

ALBUM

Spring met de paardensprong (zoals in het schaakspel)
het woord bij elkaar.
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Zweedse puzzel app!
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GRATIS

REGISTREER JE
EN ONTVANG 250
GRATIS CREDITS!
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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 12 nov 2018 via 0909 – 50 50 326 (45 ct. per gesprek)
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.

TECTONIC
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SUDOKU

ZEESLAG

EXCLUSIEF VOOR METROLEZERS

BINAIRE PUZZEL
Gebruik alleen de cijfers 0 en 1. Elke regel en elke kolom telt
evenveel enen als nullen. Er mogen niet meer dan 2 enen
of nullen naast of onder elkaar staan
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EN ONTVANG 250
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Eropuit in Duisburg; een verrassend leuke, historische havenstad
waar je heerlijk kunt shoppen. Jullie verblijven twee nachten op
basis van logies met ontbijt voor vier personen op een familiekamer
in een van de twee City-Hostels die de stad rijk is.
Daarnaast ontvang je een combiticket voor Sea-life en Legoland
voor 4 personen.

GA NAAR
WWW.DENKSPORT.NL/
METRO-ACTIE
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Hutspot:
Carrot and Potato Mash
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Zon & maan
07:46 uur
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ik kijk Weerplaza

Download de app

Serves 4
Preparation: approx ½ hours,
stewing: 2 hours
• 400 g / 14 oz marbled
braising steak
• 75 g / 3 oz butter
• 4 onions, peeled, 2 sliced
and 2 finely chopped
• 2 bay leaves
• 1 teaspoon dill seeds or
• 1 tablespoon fresh dill
• salt and freshly ground
pepper
• 750 g / 1 ½ lb floury potatoes, peeled and cut into
pieces
• 750 g / 1 ½ lb carrots, peeled and sliced
Preparation
• Cut the meat into cubes. In
a large casserole, heat the
butter. On high heat, brown

Volgende maanfase
Eerste kwartier op 15 nov

the meat on all sides. Add the
finely chopped onions and
continue frying. Add a little
water, the bay leaves, dill, salt
and pepper and cover. Simmer for 2 hours until meat is
tender.
• Cook the potatoes, carrots
and sliced onions in a little
salted water for about 25
minutes until tender.
• Drain the potatoes and
vegetables and mash everything to a fine puree.
• Add the braised meat and
some of the braising liquid to
the vegetables and mix until a
smooth thick ‘stamppot’.
Season to taste and serve the
remaining braising liquid
separately.
Dutch cooking today, Kook ook, 8,99

SPEURDERS
FOOD

Algemeen
Kom naar Eurospoor2018!
Alles over modeltreinen. Jaarbeurs Utrecht.
9-11 nov., www.eurospoor.nl
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
Mr SAKHO astroloog en medium, helpt u bij de moeilijkste
probl. geen probl. zonder oploss. terugk. geliefde etc. 100%
resultaat! Tel 06 87 79 25 38

Hanne Clemens

Medium Abbas helpt u bij al uw
probl terugkr partner wrk relatie
bescherm geluk 0619156326

@miss_havermout

Zaken &
Transacties
Op vrijdag 9 november 2018
om 10:00 uur, zal te 7622 AP
Borne aan het adres Ambachtstraat 18, ten kantore van Vorgers Autoberging B.V., ten laste
van V. Lienhop, wonende te
Ambt Delden, in het openbaar
worden verkocht: een shovel,
merk: Schaffer, type: 4042, bj.
2006, incl. heftrucklepels.
De verkoop wordt gehouden bij
opbod zonder opgeld en de toewijzing zal geschieden aan de
meestbiedende en tegen contante betaling (pinnen ook mogelijk).
De verkoop vindt plaats onder
toezicht en leiding van Armaere
Gerechtsdeurwaarders,
mr.
Treublaan 7, 1097 DP Amsterdam, tel.: 085 - 485 59 50, email: info@armaere.nl, in dossier 26000362.

De beste influencers vind
je bij Blog Society!
LIFESTYLE

Iris ter Haar
@ikbenirisniet

FASHION

Erotiek
www.karins-home.nl mooie sexy meisjes op mooie kamers
7 dagen open 010-4362152 Rochussenstraat 99a Rotterdam

*** Privéhuis La Cloche - Openingsaktie! ***

Roosmarijn Koster

1 uur slechts €100,00! (normaal €120,00) 030-2432829 (tel.)
NIEUW OPEN! Amsterdamsestraatweg 287-d - UTRECHT
7 luxe kamers www.privehuislacloche.nl sexy meisjes gezocht!

Kennismaking/relaties
Jman 38 zkt gulle suikertante of cougar voor een bijzondere
relatie. Mail voor contact naar suikertantegezocht@gmail.com
e-Matching.nl ~ Dating hoger
opgeleiden. Durft ú het aan...
+ app, videochat, speeddaten

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

@roosmarijn_koster

Ben jij ook inluencer?
Sluit je dan aan bij het Blog Society netwerk van TMG
Ga nu naar www.blogsociety.nl
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#treinleven

Ben je onderweg van A naar B? Laat ons weten wat je allemaal doet en ziet tijdens je reis.
Deel hier jouw #treinleven via onze socialmedia-kanalen met andere Metrolezers.
ZEG DAT WEL!
ROTTERDAM OP
ZIJN MOOIST!

Handig toch zoon water tappunt, gelijk flesje gevuld met water
#treinleven
@thomasvdmeer27

In de trein op weg naar
‘n nieuwe werkdag.
Spotify. Radio. Wat lezen. Komt goed. Fijne
dag! #treinleven

@metro
@sneeuwuilMarc

METRO

METRO

SNAPMETRO

METRO

STUUR ONS EEN BERICHTJE VIA 06-83521671

HOROSCOOP

RAM 21/3-19/4
Laat je niet overhalen tot dingen waar je geen zin in hebt om
iemand anders te behagen. Doe alleen dat waar jezelf voor 100
procent achterstaat. Dan hoef je later niemand iets te verwijten.

STIER 20/4-20/5
Je kunt op het moment elk idee omzetten in daden. Een uitzonderlijke situatie die te danken is aan je emotionele evenwicht. Zorg dat
dit wankele evenwicht stand houdt, je hebt zoveel ideeën.

TWEELING 21/5-20/6
Als jij iets van je leven wilt maken zul je positief moeten denken en
uitdagingen moeten durven aannemen. Juist vandaag is dat heel
belangrijk, omdat zich mooie kansen zullen voordoen.

Zo hoort ’t! Geef Metro door!

Wow! Jullie zijn wel heel enthousiast over de Engelse Metro!

Altijd goed voor in de koffiepauze!

Arme jongen! Hopelijk kon Metro
het leed een beetje verlichten!

Nice! Hopelijk heb je een leuke
dag gehad in de Efteling!

En, was de puzzel vandaag ook
weer leuk?

KREEFT 21/6-22/7
Je mondje roert zich gemakkelijk. Je kunt precies dat overbrengen
wat je wilt, voelt en bedoelt. Gebruik deze gave om de relatie met
je partner of met je werkgever op een ander niveau te brengen.

LEEUW 23/7-22/8
Het doel van het leven is geluk. Vandaag is een goede dag om eens
na te gaan hoever je nog van dit doel verwijderd bent en hoe je dit
doel sneller kunt behalen.

MAAGD 23/8-22/9
Vandaag is de dag om te doen wat jij al zo lang wilt. Je ondervindt
misschien veel tegenstand, gewoon doorzetten. Het resultaat is de
moeite waard.

WEEGSCHAAL 23/9-22/10
Niemand staat jou in de weg vandaag. Geen baas of collega en
geen partner. Een mooi moment om die zaken op te pakken die
voor jou toekomst wel eens heel belangrijk kunnen zijn.

SCHORPIOEN 23/10-21/11
Jij bent vandaag net een emotionele spons. Je zuigt de stemmingen
van andere mensen op. Het is verstandig om in de buurt te blijven
van vrolijke en evenwichtige mensen.

BOOGSCHUTTER 22/11-21/12
Jouw geduld wordt danig op de proef gesteld. De mensen om je
heen nemen het niet zo nauw vandaag. Of ligt het ook een beetje
aan jezelf?

STEENBOK 22/12-19/1
Jij bent te streng voor jezelf. Zelfs de kleinste oneffenheid wil je
glad strijken. Je partner weet toch dat je ook maar een mens bent.
Hij/zij is allang (weer) tevreden met jou.

WATERMAN 20/1-19/2
Blijf jij wel een beetje realistisch vandaag? Je hebt de neiging op
een wolk te fietsen en onrealistische voorstellen te doen. De
praktijk zal jou tot de orde roepen, maar dan kan het al te laat zijn.

VISSEN 20/2-20/3
Het is een goede tijd om een ander om die gunst te vragen. Die
wens die jij in je hart meedraagt kan vandaag worden gehonoreerd. Die kans mag je niet mislopen. Er is immers niets wat je
liever wilt.

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
Vanuit de trein de zon
zien opkomen. Mooi.
#treinleven
@Empie_17

@ABDONKERFOTO
MAAKTE EEN MOOIE
FOTO VAN DEZE
RIBBELBEWOLKING
TUSSEN DE TREINEN

BAK
LEEG?
Is de Metrobak op jouw
station ’s
ochtends al
leeg? Laat
het ons
weten. App
een foto van
de bak en de
stationsnaam naar:
06 83 52 16 71

Reis van je
dromen
Dag één van mijn nieuwe avontuur, nieuwe hoofdstuk ,
nieuwe ervaringen, nieuwe zelfontdekking. Misschien wel
een start van een nieuw leven ergens anders.
Om 8 uur moest ik in de auto zitten dus had ik mijn
alarm om half 7 gezet maar vanwege wat opstartproblemen moest ik heel snel de laatste dingen inpakken en ga
ik rennend de deur uit, naar de auto waar mijn ouders op
mij wachten. Ik loop snel naar de Easy Jet-balie om in te
checken, ik had nog geen online ticket want mijn app
vertelde me dat ik naar de balie moest. Ik kom aan bij de
balie en een meneer vraagt waar ik naartoe ga. „London
Stansted”, zeg ik, waarop hij antwoordt: „We vliegen
alleen naar Southend.”
Paniekgedachten schieten door mijn hoofd. Ik denk
alleen maar: ik zal toch niet een foute boeking hebben
gedaan? Ik geef mijn paspoort maar af en probeer mezelf
gerust te stellen. Ik zal wel London hebben geboekt, maar
de verkeerde locatie
en dan komen we
straks tot de conclusie
dat ik bij de verkeerde
maatschappij sta,
denk ik.
Gelukkig, ik blijk bij
Jet2 te moeten zijn.
Mijn vader, die naast
mij staat, zegt tegen
de man: „Ze moet nog
Stefanie Tremayne
helemaal naar Australië toe.”
Als ik daarna nog een kop koffie drink met mijn ouders,
kijkt mama me met tranen in haar ogen aan: „Als ik jou
leeftijd was had ik dit ook gedaan”, zegt ze.
Ik weet het: dit wordt een jaar vol hoogte- en dieptepunten, maar ook het mooiste en vooral het wijste jaar
van mijn leven. Ik loop naar buiten. Mama huilt en papa
heeft tranen in zijn ogen. „Doei papa en mama, ik zie jullie
over een jaar!” Vervolgens loop ik naar de douane.
Ik laat mijn paspoort zien aan een chagrijnige man die
vraagt weet je wat voor een weer het is in London ? KOUD
altijd KOUD. Nou op naar het koude London. Mijn eerste
vlucht - en gelukkig de eerste van vele vluchten in het
komende jaar.
Doei Portugal, tot snel.

‘Ik denk alleen
maar: ik zal toch
niet een foute boeking hebben gedaan?’

KUNSTWERK
VAN OUDE
METRO’S
Wow! In eerste instantie
dachten wij dat dit een
enorme wespennest
was, maar toen we beter
keken zagen we dat het
een grote cocon van
oude Metro’s is! Zo te
zien vormt het een
begin van groot kunst/
afstudeerproject en wij
zijn natuurlijk reuze
benieuwd naar het
eindresultaat!
Kan de maker ons beloven af en toe een updateje te sturen via Snapchat? Zouden we heel
leuk vinden!

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

#METROGOODVIBES

Hier spreekt een groot fan? :-)

We vrezen dat je inderdaad gelijk
hebt... :-(

Oeps! Daar is iets niet helemaal
goed gegaan bij het nieten van de
krant!

MADELFRIED

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

TEKST E TEKENINGEN: KIM DUCHATEAU © UITGEVERIJ PERSONALIA | STRIPGLOSSY

Metro is de grootste krant ter wereld en verschijnt in 73 edities in 23 landen.
Wereldwijd heeft Metro 18 miljoen lezers. Metro is een uitgave van TMG
Landelijke Media B.V. Adres: Basisweg 30 1043 AP Amsterdam tel: 0888244000 | Uitgever: Jeroen Meersma | Metro-team: Dave van Aken, Kevin
Amstelveen, Bart van Benthem, Daan Blits, Johan van Boven, Denise Broekhof,
Carin Broere, Cindy de Bruyn, Sietse van Daalen, Bart Geerts, Jeffrey Gleijm,
Iris Hermans, Marije van ’t Hoog, Paul Imming, Erik Jonk, Jürgen Kasim,
Marten de Kroon, Ciana Mayam, Ronald van de Pas, Marielle van de Roemer,
Eefje Savelkoul, Kyrie Stuij

KIPFILET
GROENE PESTO
Mediterraans gekruide
kipfilets met groene pesto,
pijnboompitten en
Parmigiano Reggiano.
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Luxe varkenshaasjes | 2 stuks
Ovenklare varkenshaasjes, smakelijk gemarineerd.
In de varianten bieslook-roomkaas en katenspek.
Prijs per verpakking: €4.83 (ca. 333 g).
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OVENVERS, DE HELE DAG DOOR!

Knapperrige chips met de sma
aak van
Prosecco
o.

DIEPVRIES
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Amandel-cho
ocoladerol

0.99
150 g

Feestelijke taarrt met amandel en ch
hocolade.
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Frambozen

HAAL DE BROCHURE
IN DE WINKEL OF
KIJK OP LIDL.NL
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