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Shopping 
Adverteren in de Metro Shopping? Neem dan contact

op met Metro Holland BV 020 511 40 00.

Blue Band heeft iets nieuws voor mensen die wel
lekker willen bakken en braden maar ook willen
letten op de calorieën: Blue Band Light met 30% minder
kilocalorieën dan het gewone pakje margarine. 
Bovendien is het net als margarine een goede bron
van vitamine A, D en E. Dus dat wordt lekker bakken
en braden met 30% minder kilocalorieën .

Opgroeien doe je het best met Blue Band

Nieuw: Blue Band Light: 
30% minder kilocalorieën 

dan margarine

Voor deelnemende winkels: www.bertolli.nl

GRATIS KOOKBOEK
bij aankoop van 3 Bertolli 
pastasauzen naar keuze
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Italiaanse
Gerechten

OP=OP

Optredens in
glazen hokjes

Het Try Out Fes-
tival in Leiden
staat morgen-
avond in het
teken van Stuka-
fest. De glazen
wachtruimtes
op de perrons
worden voor de

gelegenheid omgetoverd tot
knusse studentenkamers.
Vivienne Aerts (foto), die dit
programmaonderdeel
organiseerde, licht toe.

Wat staat de treinreiziger precies te
wachten?
Iedereen die vanavond naar het
station komt kan in een perron-
wachtkamer verrast worden. In
die kleine ruimte, die wordt
aangekleed als studentenkamer,
staan allerlei soorten artiesten,
zoals poëten, muzikanten en
dansers. Ze doen een voorstel-
ling van een uur en de reiziger
kan daar naar toe.

Enwaarom juist de glazen
wachtruimtes als podium?
De optredens zijn gebaseerd op
het culturele studentenfestival
Stukafest, dat zijn optredens in
studentenkamers. Door de klei-

ne ruimte is dat altijd heel
intiem, dus daarom zijn deze
wachtruimtes ook geschikt.
Door de aankleding ademt het
echt de sfeer van Stukafest.

Hoewerkt dat dan, gaat het publiek
ook de hokjes in?
In veel gevallen gaat het publiek
lekker krap de hokjes in, maar
ze kunnen ook van buiten de
hokjes wat meepikken. Het
publiek moet wel een kaartje
halen in de stationshal, maar
die zijn gratis!

WILKE MARTENS
Kijk voor het volledige programma op
www.tryoutfestival.nl

Of je nou een gratis ontbijt wilt,
een perfect kopje koffie wil leren
zetten of wat optredende bandjes
wil checken. Het kan allemaal tot
en met zaterdag op het Centraal
Station van Leiden. Omdat hier
het eerste proefstation van Neder-
land wordt geopend, staat het ko-
mende dagen bol van activiteiten.

Gisteren was de aftrap, waarbij
onder andere restaurant Fifteen
een workshop over de lekkerste
broodjes gaf. Na uitleg over de
ingrediënten, konden de bezoe-
kers vragen stellen en - belangrij-
ker - van het lekkers proeven.

Buiten is onder meer plek voor
de luchtpost, waar je een per-
soonlijke boodschap, gedicht of
liefdesbrief op originele wijze de
wereld in kan sturen, namelijk
aan een ballon. En verrassend

genoeg ging dit geheel automa-
tisch. Geen tijd meer voor brie-
ven, broodjes, of optredens van
auteurs en dichters? Wie weet
kom je de Stille Fanfare nog wel

tegen wanneer je op de trein
staat te wachten.

Sytze van der V., een veroordeel-
de pedofiel, leidt een zwervend
bestaan. Nadat de rechter dinsdag
bepaalde dat burgemeester Rob
van Gijzel van Eindhoven de 61-
jarige Van der V. niet mag verbie-
den in Eindhoven te wonen, is
een wat onduidelijke situatie ont-
staan. Een woordvoerder van
Reclassering Nederland zegt dat
er wel contact met de man is,
maar dat het niet duidelijk is wat
zijn plannen zijn. “Van zijn advo-
caat begrijp ik dat hij momenteel
een zwervend bestaan leidt.”

Afwachten
Ook voor de gemeente Eindhoven
is het afwachten. “We weten niet
wanneer en of hij naar Eindhoven

komt”, zegt een woordvoerder
van de gemeente. Van der V., die
een straf uitzat van 27 maanden,
mag van de rechter dus in Eind-
hoven wonen, maar heeft daar
geen woning. Volgens de gemeen-
te zal het vinden daarvan ook las-
tig worden, omdat hij een ‘fikse’
huurschuld heeft opgebouwd.

De komst van Van der V. naar
de stad waar hij volgens de rech-
ter vier jongens heeft misbruikt,
zou de nodige onrust kunnen ver-
oorzaken. Of gemeente of politie
met het oog op mogelijke onrust
maatregelen hebben genomen,
kunnen ze niet vertellen. De
gemeente zegt ook niet te weten,
waar Van der V. momenteel is.

KLAAS BOOMSMA

Pedo�el zwer� rond

Lekkere hapjes tijdens de workshop van Fifteen.

Van hapjes tot luchtpost
op proefstation Leiden

Gebiedsverbod

De veroordeelde pedofiel Sytze
van der V. mag weer in Eindho-
ven gaan wonen.

“Het is nu aan de minister van Jus-
titie om dit gat te dichten.” Van
Gijzel vindt het raar dat hij als bur-
gemeester wel ingelicht moet
worden dat een pedofiel uit zijn
stad vrij komt, maar daar weinig
tegen kan ondernemen.
“Van der V. kan nu naar Eindho-
ven komen zonder dat er onver-
mijdbaar toezicht kan worden
toegepast. Terwijl door de rechter
tot 3 maal toe is vastgesteld dat
de kans op recidive aanwezig is.”

Prijsvraag voor
parkeerprobleem
OPLOSSING. Utrechters mogen
zelf een creatieve oplossing
verzinnen voor het fietspar-
keerprobleem in de stad. Op
de site van de gemeente staat
dat er binnenkort een prijs-
vraag over dit onderwerp
wordt uitgeschreven. Het ge-
meentebestuur wil het fietsge-
bruik stimuleren en de open-
bare ruimte aantrekkelijk en
sfeervol houden.
ANP
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Laurie (16) en Layla (16)
“Is dit een festival dan? Haha, we vin-
den het wel heel leuk. Vooral dat je
van alles gratis kunt proeven. Wel
een beetje jammer dat niet helemaal
duidelijk is wat de bedoeling is.”

Kasper (16)
“Ik kom net van school, leuk dat er
hier zoveel te doen is, dus ik blijf nog
wel even hangen. Het is wel een goe-
de locatie, want er komen sowieso

heel veel mensen.”

Sanne (21)
“Mensen zijn erg verrast! Ik kom zelf
net aan en ga zo lekker rondkijken,
maar ik zie al dat mensen blijven han-

gen bij de activiteiten.”

Wat vind jij?

Een festival op het centraal station: goed idee?
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