
Welkom bij 
de PZC

We wensen u heel veel leesplezier. 
Met deze brochure ontdekt u hoe u optimaal kunt genieten van de PZC.

Want er zit meer in uw abonnement dan u denkt.



✓  Altijd het laatste nieuws via pzc.nl 
Als abonnee heeft u altijd en overal 
toegang.

✓  Diep geworteld in de regio met een 
uitgebreid netwerk.

✓  Elke dag landelijk en internationaal sport-
nieuws, maar ook bij u uit de regio: uitslagen, 
reportages en achtergronden.

✓  Elk weekend het extra dikke 
&Magazine.

✓  Topics: alles uit de 13 beste kranten 
in één overzicht.

✓  24 uur per dag en 7 dagen in de week 
online service via pzc.nl/service.

✓  Korting op boeken en tickets in 
de Webwinkel. 

✓  Bijzondere uitstapjes maken met 
PZC Club.

✓  Ook de digitale krant lezen. Op computer, 
tablet of smartphone.

✓ Gratis redactionele nieuwsbrieven.

Uw PZC in het kort

Onderdeel van

http://pzc.nl
http://pzc.nl/service


Uw PZC in het kort Welkom bij de PZC
Met de PZC krijgt u dagelijks het nieuws in uw brievenbus. Nieuws van dichtbij en van veraf. Natuurlijk met 
alle berichten uit Zeeland, maar ook met veel verhalen uit binnen- en buitenland.

In de dagelijkse bijlagen staat wat mensen beweegt. Wat gaat er om in hun hart, in hun portemonnee? Hoe 
wonen ze, hoe werken ze, waar gaan ze uit?

En in het weekeinde kunt u even helemaal wegdromen met het &Magazine. Dat biedt een boeiende mix van 
cultuur, media, wonen, eten, lifestyle en een groot interview met een bekende Nederlander die in het nieuws 
is.

In deze brochure treft u meer informatie aan over de krant. Het zijn praktische tips over uw abonnement, 
over digitale mogelijkheden en over onze service. En natuurlijk onze contactgegevens.
Verder geven we u een kijkje in de keuken van onze redacties en drukkerijen. Wat er allemaal moet 
gebeuren, voor de bezorger de krant brengt en u van de PZC kunt genieten.

Ik wens u veel leesplezier.

Arie Leen Kroon
Hoofdredacteur PZC



PZC brengt al het nieuws dichtbij

PZC verschijnt in regionale edities om het nieuws nog dichterbij te brengen.
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Laurens Kok en Heleen Boex
Rotterdam

De Turkse Federatie Nederland
(TFN) en de Islamitische Stich-
ting Nederland (ISN) hebben hun
aanhang in een mail gevraagd de
kalmte te bewaren na de mislukte
coup in Turkije en niets te doen
dat in strijd is met de wet. „We
hebben een paar gekke dagen ach-
ter de rug, met veel emotionele
reacties”, zegt bestuurslid Deniz
Özkanli van ISN. „Maar het is
nooit de bedoeling om het recht
in eigen hand te nemen.”

Vicepremier Lodewijk Asscher
(PvdA) doet een vergelijkbaar be-
roep op landgenoten van Turkse
komaf. „Ik roep de Turks-Neder-
landse gemeenschap op om het
hoofd koel te houden en de han-
den thuis”, zegt hij in reactie op
recente incidenten. „Conflicten,
waar dan ook ter wereld, zijn
nooit een excuus voor intimidatie,

bedreigingen of vernielingen in
ons land. Laat mensen met een an-
dere mening met rust.”

Op verschillende plaatsen in Ne-

derland zijn gebouwen aangeval-
len die toebehoren aan sympathi-
santen van Erdogans aartsrivaal
Fethullah Gülen. Zo gingen er ste-
nen door de ruiten bij stichting
Nida in Rotterdam-West en wor-
den gegevens verzameld van Ne-

derlandse ‘Gülenisten’. Ver-
meende tegenstanders
van Erdogan worden op
social media uitgemaakt
voor ‘landverraders’ en
ook circuleert een lijst
met bedrijven die de
staatsgreep zouden steu-
nen. De lijst bevat de na-
men van 24 bedrijven, in-
stellingen, advocaten en scho-
len. In het Turks wordt opgeroe-
pen deze instellingen te boycotten
omdat ze banden zouden hebben
met de Gülenbeweging. Ook in
Duitsland, Vlaanderen en Oosten-
rijk roeren Erdogan-aanhangers
zich. Asscher, zelf op vakantie,
zegt dat zijn expertise-unit Socia-
le Stabiliteit in nauw contact staat
met Turkse koepelorganisaties en
‘sleutelfiguren’ om verdere escala-
tie te voorkomen. Özkanli: „Ik
hoop dat de situatie in Turkije
over zijn hoogtepunt heen is en
dat het ook hier rustiger wordt.”

Burgemeester Ahmed Abouta-
leb van Rotterdam, de stad waar
de meeste ongeregeldheden na de
couppoging plaats hadden, zei dat
bedreigingen, beledigingen en
boycotten niet worden getole-
reerd. ,,Demonstreren kan, maar
binnen de grenzen van de wet. Ge-
beurt dat niet, dan heb ik de poli-
tie achter mij.” P7

Voor meer Tournieuws zie
pagina’s 22 t/m 24 en

pzc.nl/tourdefrance

Tropische warmte

Turken roepen
op tot kalmte

MONTREALWeer alle Russische
sporters van de Olympische en
Paralympische Spelen in Rio de
Janeiro. Die aanbeveling doet het
mondiale antidopingbureau WA-
DA aan het Internationaal Olym-
pisch Comité (IOC).

WADA presenteerde gisteren
het rapport van de Canadese ju-

rist Richard McLaren naar do-
pingpraktijken in Rusland. Daar-
in wordt geconcludeerd dat de af-
gelopen jaren honderden Russi-
sche sporters doping kregen toe-
gediend.

In de dopinglaboratoria van
Moskou en Sotsji, waar de Russi-
sche staat het dopegebruik onder

haar sporters regisseerde en con-
troleerde, zijn tussen 2012 en 2015
ten minste 643 positieve doping-
tests verdoezeld. Atletiek is koplo-
per met 139 vervalste tests.

Het IOC neemt vandaag in
spoedberaad waarschijnlijk een
besluit over de schorsing van
Rusland. P3

‘Hoofd koel, handen thuis’

WADA: Schors alle Russische sporters

Turkse organisaties in Nederland en het
kabinet roepen de Turkse gemeenschap op
om de emoties in bedwang te houden. De
spanningen tussen Turken onderling na de
mislukte coup lopen in heel Europa hoog op.

Op internet
circuleert een
lijst met 24
bedrijven die de
staatsgreep
zouden steunen
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Bepakt en bezakt
op reis op de fiets

Jeffrey Kutterink
Vlissingen

Een fusie tussen ziekenhuis
ZorgSaam en het Admiraal De
Ruyter Ziekenhuis is nog een
brug te ver. Maar om te voorko-
men dat specialismen uit Zeeland
verdwijnen, gaan ziekenhuis
ZorgSaam en het Admiraal De
Ruyter Ziekenhuis nauwer samen-
werken.

De Raden van Bestuur van bei-

de ziekenhuizen hebben dat afge-
sproken. ZorgSaam en ADRZ ha-
len de banden aan op het gebied
van acute zorg, cardiologie, ortho-
pedie en bepaalde chirurgie.

Het gaat om behandelingen
waarbij een specialist een
minimumaantal patiënten per
jaar moet opereren. Die normen
worden steeds strenger. Zowel
ZorgSaam als het ADRZ hebben
op termijn voor bepaalde opera-
ties afzonderlijk te weinig patiën-

ten. Als artsen van beide zieken-
huizen samenwerken, halen ze
dat aantal wel. Daardoor wordt
voorkomen dat Zeeuwen straks
voor complexe operaties naar zie-
kenhuizen elders moeten reizen.

Wat de gevolgen van de nauwe-
re samenwerking precies zijn,
wordt na de zomer duidelijk. De
Raden van Bestuur van de zieken-
huizen willen de plannen eerst be-
spreken met de specialisten, de on-
dernemings- en cliëntenraden.
Als dat is gebeurd, geven ze meer
uitleg.

ZorgSaam en ADRZ benadruk-
ken desgevraagd dat ze ‘goede zie-
kenhuiszorg in Zeeland willen bie-
den vanuit twee zelfstandige zie-
kenhuizen, zodat Zeeuwen rela-
tief dichtbij huis terecht kunnen’.

Onlangs bepleitte directeur

René Smit van ZorgSaam in deze
krant een fusie tussen ‘zijn’ zie-
kenhuis en het ADRZ. Dat is nu
nog een brug te ver. De komende
maanden staan in het teken van
de overname van het ADRZ door
Erasmus MC. De Zeeuwse zieken-
huizen bekijken volgend jaar hoe

ze nog beter kunnen samenwer-
ken. Voorzitter Eeke van der Veen
van de Commissie toekomstige
zorg Zeeland noemt het ‘een grote
stap die beide ziekenhuizen ma-
ken’. „Het is belangrijk dat de zie-
kenhuizen inhoudelijk nauwer sa-
menwerken. Als ze dat niet gaan
doen, verlies je in Zeeland ge-
woon bepaalde zorg.”

Van der Veen is zeer te spreken
over de wijze waarop de zieken-
huizen nu met elkaar omgaan.
„Zorg in Zeeland gaat meer dan
over de ziekenhuizen alleen. Maar
de ziekenhuizen spelen hier zo’n
dominante rol, dat er veel aan is
gelegen om te zorgen dat ze on
speaking terms zijn. Dat zijn ze.
Het verleden heeft geleerd dat als
de ziekenhuizen ruzie met elkaar
hebben, dat op alles terugslaat.”

Je ziet ze deze zomer over-
al in Zeeland: mensen die
op fietsvakantie zijn. P2

Zeeuwse ziekenhuizen
behouden specialismen

Twee huizen
worden één
Met hulp van de provincieMet hulp van de provincie

Marlien en Silvio Kramer uit Oost-Souburg 
behoren tot de 26 uitverkorenen die door 
de provincie geholpen worden om een huis 
te slopen of te renoveren. Hun eigen huis 
(rechts) kregen ze niet verkocht want de 
bovenverdieping is te klein. En het huis van 
hun buurman (links), die naar een verzorg-
ingshuis is gegaan, stond te verkrotten. 
Door een subsidie van de provincie maken 
ze van twee huizen één. Gedeputeerde 
Carla Schönknecht kwam ze gisteren een 
hamer overhandigen. ZEELAND 5

FOTO DIRK-JAN GJELTEMA

Door nauwere samenwerking hoeven
Zeeuwen straks voor complexe
operaties niet naar ziekenhuizen
buiten de provincie.

Zonder nauwere
samenwerking,
verlies je in
Zeeland
bepaalde zorg
--- Eeke van der Veen

‘Ik heb het
zwaar gehad’
Rein van Vliet moest
afstand nemen van de
Zeelandhallen. P8

Fusie tussen ZorgSaam en ADRZ is nog een brug te ver
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Ernst Jan Rozendaal
Middelburg

De bushaltes in Zeeland krijgen
een opknapbeurt. Het dagelijks
provinciebestuur heeft daarvoor
1,2 miljoen euro klaarliggen. Na
de zomer wordt bekendgemaakt
hoe dat geld precies wordt uitge-
geven.

Gedeputeerde Staten tilden die
beslissing gisteren nog even over
de vakantie. Het provinciebe-
stuur wil eerst inventariseren wel-
ke haltes precies worden aange-

pakt. Van veel bushaltes moet de
toegankelijkheid verbeteren. Niet
overal kunnen gehandicapten
makkelijk de bus inkomen. Een
aantal haltes zal worden opge-
hoogd. „Dat kost flink wat geld”,
zegt gedeputeerde Harry van der
Maas (SGP, mobiliteit). „Mis-
schien kan het nu nog niet over-
al. Wat we nu willen weten is
waar het nodig is en waar het
nog wat langer kan wachten.”

In Zeeland vormen scholieren
60 tot 70 procent van de busreizi-
gers. Vaak komen ze op de fiets
naar haltes toe. Daarvoor worden
extra voorzieningen aangelegd,
zoals stallingen of rekken. Ook
wordt gekeken naar de veiligheid
rondom bushaltes. Sommige lig-
gen te veel in het donker. Bij
slecht verlichte haltes komt daar-
om meer verlichting. De provin-
cie wil ook onderzoeken bij wel-

ke haltes wifi kan worden aange-
boden.

Zeeland heeft jaarlijks 14,5 mil-
joen euro beschikbaar voor het
openbaar vervoer. De 1,2 miljoen
euro is aanvullend budget, om
knelpunten op te lossen. Anders
dan voorheen wordt het geld nu
niet uitgegeven aan de dienstrege-
ling. „Als we daar een probleem
hebben, proberen we dat binnen
het structurele budget op te los-
sen. Moet er ergens een bus bij,

dan kijken we of er niet op een
andere plek nog een lege bus
rondrijdt waarmee we zo’n lijn
kunnen opplussen.”

Het hele systeem van het open-
baar vervoer in Zeeland is erop ge-
richt zo min mogelijk lege bus-
sen door de provincie te laten rij-
den. Vandaar dat sommige lijnen
zijn vervangen door buurtbus-
sen, die door vrijwilligersvereni-
gingen worden gerund.

Op de meeste plekken gaat dat
goed. De passagiers weten de bus-
sen wel te vinden, maar het lukt
niet elke vereniging om chauf-
feurs op de bussen te krijgen. Om
te voorkomen dat daardoor buslij-
nen moeten worden opgeheven,
wil het provinciebestuur een deel
van het incidentele budget be-
stemmen voor buurtbusvereni-
gingen, bijvoorbeeld om met ad-
vertenties vrijwilligers te werven.

Ondanks de terreurdreiging in Europa
laten bezoekers van de Gentse Feesten
zich niet gek maken. P5

1,2 miljoen euro uit knelpuntenpotje openbaar vervoer

Een blikvanger tijdens de Blauwe Dins-
dag, de eerste dag van de Vierdaagse in
Nijmegen. P8

Geld voor opknapbeurt
vanZeeuwse bushaltes

Hier is het feest!

Zeeuws schoenenhart
duikt op in Elst

MIDDELBURG Een niet te missen
aankoopkans. Zo omschrijft het
dagelijks provinciebestuur de
bijna 24 hectare landbouwgrond
die worden omgevormd tot na-
tuur. Het gaat om 18,3 hectare in
de Yerseke Moer, 4,3 in Ganzenre-
servaat de Poel en 1,3 bij de Steen-
ovens Axel. Daarvoor wordt
926.862 euro uitgetrokken. De ge-
bieden passen binnen het Natuur-
netwerk Zeeland. Elke provincie
moet een strook van aaneenge-
schakelde natuurgebieden aanleg-
gen. Tot 2027 heeft Zeeland nog
1000 hectare te gaan. Toch loopt
de provincie landelijk voorop, om-
dat al bijna 85 procent van de op-
gave is gerealiseerd. De verwer-
ving stond de laatste jaren op een
laag pitje, omdat het Rijk geen
geld beschikbaar stelde voor na-
tuurontwikkeling. Dat is er dit
jaar weer wel. De eigenaren staan
hun grond vrijwillig af. Vandaar
dat het een buitenkansje was.

In totaal steekt de provincie
ruim 1,3 miljoen euro in natuur.
Het overige geld gaat naar de in-
richting en kwaliteitsverbetering.

MIDDELBURG Vele generaties leerlingen van de Herman Faukelius-
school in Middelburg gingen hen al voor. Een rondvaart in klederdracht
door de grachten en vesten van Middelburg is het traditionele afscheid
voor de leerlingen van groep 8. Op de warmste dag tot nu toe hesen de
jongens en meisjes van de reformatorische school zich in dikke zwarte
boerenkostuums en dameskleding met vele laagjes. Zo werden ze na de
rondvaart ook nog gefotografeerd op het Abdijplein. FOTO LEX DE MEESTER

Buitenkans
voor natuur
in Zeeland

Ophogen haltes kost
flink wat geld.
Misschien kan het
nog niet overal

--- Harry van der Maas

De provincie wil de
toegankelijkheid,
bereikbaarheid en
veiligheid van haltes
verbeteren.

Groep 8
in dracht
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Schooldirecteur neemt
na 43 jaar afscheid van
school in Zoutelande

Piet de Nooijer zag in al die ja-
ren het onderwijs veranderen,
de kinderen amper. P7

Jeffrey Kutterink
Den Haag

Minister Henk Kamp van Econo-
mische Zaken wijst ook de laatste
nieuwe alternatieven voor een
nieuwe hoogspanningsleiding
door Zeeland af. Ze zijn te duur
en komen te laat.

De minister heeft dat de provin-
cie en de Tweede Kamer laten we-
ten. Wel doet hij één handreiking.
Als de nieuwe leiding van Borsse-

le tot aan Tilburg in zijn geheel is
aangelegd (na 2020), wil hij sa-
men met beheerder Tennet onder-
zoeken of een deel van de bestaan-
de 380kV-lijn bij Krabbendijke on-
dergronds kan worden aangelegd.

De nieuwe hoogspanningslei-
ding tussen Borssele en Rilland
zorgt al jaren voor onrust. Bewo-
ners, milieuorganisaties en lokale
overheden twijfelen aan nut en
noodzaak. Nadat eerder aangedra-
gen alternatieven door Kamp wa-

ren afgeserveerd, schakelde de pro-
vincie adviesbureau D-Cision in.
Dat bevestigde half april nut en
noodzaak van een nieuwe stroom-
leiding. Toch vindt het bureau dat
die anders kan worden aangelegd.
Het presenteerde twee alternatie-
ven. Die moeten voorkomen dat
er (deels) een dubbele snelweg
voor stroom door de provincie
komt. Maar ook die alternatieven
wijst Kamp af. Uitwerken van een
nieuw tracé kost 2,5 jaar. Die tijd
is er volgens Kamp niet, omdat de
verbinding dan niet op tijd klaar
is voor de aansluiting van de wind-
parken voor de monding van de
Westerschelde.

Daar komt bovenop dat een al-
ternatief tracé tot wel 311 miljoen
euro duurder is, stelt Kamp. De
minister rekent voor dat het Rijk

tot wel 100 miljoen euro moet
dokken als de windparken hun
stroom niet kwijt kunnen.

De minister benadrukt in zijn
brief dat hij tussen 2011 en 2016
veel heeft overlegd met bewoners,
organisaties en bestuurders in Zee-
land. Daaruit zijn vele kleine en
een aantal grotere aanpassingen
gedaan aan de plannen. Zo wordt

een mast in de Oosterschelde ge-
plaatst om te voorkomen dat de
bestaande leiding dichter bij Krab-
bendijke zou moeten komen.

Het definitieve plan voor de
nieuwe hoogspanningsleiding
wordt in het najaar ter inzage ge-
legd. Gedeputeerde Carla Schön-
knecht is blij met de toezegging
van Kamp om op termijn te onder-
zoeken of een deel van de lijn bij
Krabbendijke ondergronds kan
worden aangelegd. „Dat kan niet
eerder en dat heeft een technische
reden. Toch ben ik hier blij mee.
Doe je niets dan heb je niets. Er
waren drie varianten: een gouden,
zilveren en een bronzen, waarbij
het voorstel van Kamp de bronzen
was. Met deze toezegging krijgen
we de zilveren variant. Dat is
winst.”

Stripclub:
wel bloot,
geen seks

P4

Kampwijst alternatieven
hoogspanningsleiding af

Met deze toezegging
krijgen we de
zilveren variant.
Dat is winst

--- Carla Schönknecht, gedeputeer-
de

Andere tracés voor een nieuwe
hoogspanningsleiding door Zeeland
zijn te duur en komen te laat, zegt
minister Kamp.

Zeeland Onze fotograaf Dirk-Jan Gjeltema toerde gisteren 
door de provincie en zag wat Zeeland doet als het 
warm is. Er komt uiteraard veel strand en water bij 
kijken, maar hij kwam in de polder bij Poortvliet 
ook Arjen en Lonneke Bevelander met hond Tess 
tegen tijdens een fietstocht.viert de zon P8

Gedeputeerde blij met toezegging over ondergrondse lijn bij Krabbendijke
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FOTO MARCELLE DAVIDSE

COA en 
ministerie 

hebben het 
verbruid 

bij burgemeester
Jaap Gelok 

P2

In het oude herderskotje bij de 
schaapskooi op De Noord 
verhaalt Saeftinghegids Marc 
Buise over de vroegere bewoners 
van het verblijf in het Verdronken 
Land van Saeftinghe. Vanaf 
zondag kunnen belangstellenden 
mee met een excursie van Het 
Zeeuwse Landschap naar het 
afgelegen De Noord.

angstellenden 
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appp 
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ee vvvaanananan HHHHHeette  
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In het oude herderskotje bij de e

Op excursie
naar vroeger

FOTO CAMILE SCHELSTRAETE

Kinderen in Axel
en Lamswaarde
zwaaien ‘hoofden
der school’ uit. P7

Onderwijs
raakt in één
klap 73 jaar
ervaring kwijt

Theo Giele
Vlissingen

Voor het eerst sinds jaren belan-
den in Zeeland veel minder men-
sen in de WW, zo blijkt uit cijfers
van uitkeringsinstantie UWV. In
de provincie werden in de eerste
helft van 2016 4.356 nieuwe
WW-uitkeringen verstrekt, dat is
22,6 procent minder dan in 2015.
Vorig jaar steeg het aantal mensen
dat in de WW terechtkwam juist,

vooral door de ontslaggolf in de
thuiszorg. In de eerste helft van
2015 werden er 5.588 nieuwe uitke-
ringen verstrekt.

Zeeland heeft van alle provin-
cies de sterkste daling, meldt het
UWV in haar Nieuwsflits Arbeids-
markt. Gemiddeld daalde het aan-
tal nieuwe WW-uitkeringen in
Nederland met 9 procent.

In de sterkere afname van de
nieuwe WW-uitkeringen ziet het
UWV een teken van herstel van

de Nederlandse economie. De zui-
delijke provincies doen het naar
verhouding beter dan de rest van
het land.

Dat juist in Zeeland dit jaar de
afname zo sterk is, is overigens
een twijfelachtig eer. Precies een
jaar geleden stond de provincie on-
der aan de lijst met een stijging
van het aantal nieuwe aanvragen
van 4,3 procent.

In alle andere provincies, met
uitzondering van Noord-Brabant
(+1,7 procent) was in 2015 al spra-
ke van een daling. Zeeland heeft
dit jaar dus een forse inhaalslag ge-
maakt.

Die stijging vorig jaar kwam gro-
tendeels voor rekening voor de ba-
nen in de zorg, aldus het UWV:
„In 2016 gaat het onder meer van-
wege de aanhoudende vergrijzing

weer beter met de werkgelegen-
heid in de zorg. Zo zijn in de eer-
ste helft van 2016 in Zeeland 400
minder nieuwe uitkeringen in de
sector zorg en welzijn dan in de
eerste helft van 2015. Dat is een da-
ling van 41 procent.”

Een andere sector waarin sprake

is van een forse daling is de zakelij-
ke dienstverlening, waartoe de uit-
zendbureaus behoren. Het aantal
nieuwe uitkeringen in Zeeland
daalde in die branche met 23 pro-
cent.

In totaal hadden eind juni 7.994
mensen in Zeeland een WW-uit-
kering, bijna 400 meer dan een
jaar geleden. Deze stijging is me-
de het gevolg van de Wet werk en
zekerheid die een blijvend verho-
gend effect heeft op het aantal lo-
pende WW-uitkeringen. Bijna
2.500 Zeeuwen hebben al langer
dan een jaar een WW-uitkering.

1.724 mensen met een WW-uit-
keringen vonden dit jaar nieuw
werk. 1.823 mensen vielen terug
op een bijstandsuitkering doordat
ze de maximale termijn voor een
WW-uitkeringen hadden bereikt.

Ruim 1.200minder ontslagen
in eerste helft van dit jaar
In Zeeland is het aantal nieuwe WW-
uitkeringen met bijna 23 procent
gedaald. De zorg en zakelijke
dienstverlening doen het beter.

UWV merkt herstel economie vooral in zuidelijke provincies

In Zeeland werden
in de eerste
helft van 2016
4.356 nieuwe
WW-uitkeringen
verstrekt



PZC brengt al het nieuws dichtbij Extra veel sport en extra veel weekend

Elke dag bij uw krant PZC Sport. Met niet 
alleen de landelijke en internationale 
sportgebeurtenissen, maar ook die van de 
vereniging bij u om de hoek. Behalve veel 
sportnieuws krijgt u ook veel leesplezier door 
de uitgebreide reportages en interviews met 
grote namen uit de sportwereld of juist die uit 
uw regio.

Elk weekend bij uw krant: &Magazine.
Een dikke bijlage met alles wat het leven leuk 
maakt. Zoals reizen, muziek, film, boeken, mode 
en interieur. &Magazine vult uw hele weekend 
met boeiende reportages en interviews.

magazine
zaterdag 14 en zondag 15mei 2016 PZC

Pakaan!
Het badpak
maakt z’n
comeback

P8

Oranje-dag
in de bergen

Bertens gesloopt
na lange regendagen

FOTO’S AFP, ANP, COR VOS, BELGA

Dumoulin
valt aan

Poels meesterlijk voor
zijn kopman Froome

Mollema blijft stevig
op tweede plek

P2 t/m 5

■ maandag 18 juli 2016 ■ pzc.nl ■ email: sport@pzc.nl

SPORT

pzc.nl
De site en apps hebben een moderne lay out en 
passen goed bij de looks van de krant. De focus 
ligt op nieuws uit binnen- en buitenland, op het 
laatste nieuws uit uw regio, op topsport en we 
vertellen wat er gebeurt in de wereld van de 
showbizz. Via pushberichten blijft u realtime op 
de hoogte van het belangrijkste nieuws.

http://pzc.nl


Ontdek PZC Digitaal
Uw PZC is meer dan alleen de krant. Maak kennis met pzc.nl

Op de nieuwssite van PZC kunt u natuurlijk altijd het laatste nieuws lezen. Maar u vindt er ook actuele 
fotoreportages en live updates van sportwedstrijden. En met de gratis PZC Nieuws App kunt u dit ook heel 

makkelijk volgen op uw smartphone of tablet. 

De digitale versie van uw krant

Als abonnee van PZC heeft u gratis toegang tot de digitale krant. Van alle edities kunt u een digitale versie 
lezen. Van maandag tot en met vrijdag vanaf 6 uur ’s morgens en zaterdag vanaf 7 uur ’s morgens staat de 

nieuwe digitale krant voor u klaar voor gebruik op pc/mac, tablet en smartphone. 

De digitale krant is te vinden op pzc.nl 
 

Wilt u uw digitale krant lezen op tablet of smartphone? Maak dan gebruik van de gratis 
PZC Krant App. Deze is te downloaden in de App Store of via Google Play. 

Gedownloade kranten kunt u bovendien op een later moment offline lezen. 

Onderdeel van

http://pzc.nl
http://pzc.nl


Ontdek PZC Digitaal

Aanmelden voor nog meer nieuws, gratis bij uw abonnement

Digitaal lezen: toegang tot digitale krant en Topics
 

Met een abonnement heeft u de mogelijkheid de hele week de krant ook digitaal te lezen.
Dit kan met uw computer (PC of Mac), uw tablet (iPad, Android en Windows 8)

en uw smartphone (iPhone en Android). 
Met een Persgroep profiel kunt u eenvoudig inloggen op de websites en apps van alle 
krantmerken van de Persgroep. AD, Trouw, Volkskrant, Het Parool, Brabants Dagblad,

Eindhovens Dagblad, de Gelderlander, de Stentor, Tubantia, BN DeStem en PZC.
Met slechts één gebruikersnaam (uw e-mailadres) en wachtwoord kunt u op alle

websites en apps van de Persgroep inloggen. 

Er zijn 2 opties:
1.   U heeft al eerder een profiel aangemaakt bij één van onze kranten en u dient deze opnieuw te gebruiken.       

Een profiel bestaat uit een emailadres en een door u zelf al eerder aangemaakt wachtwoord. 
2.  Uw huidige emailadres is nog niet bij ons bekend.

1.  U heeft al eerder een profiel aangemaakt bij één van onze kranten: u dient 
deze opnieuw te gebruiken. 

Stap 1:  U kunt met uw emailadres inloggen via pzc.nl/inloggen. Weet u uw 
wachtwoord niet meer? Vraag dan een nieuw wachtwoord aan via      
pzc.nl/wachtwoordvergeten.

Stap 2:  Let op: de link die u via email ontvangt in uw emailbox dient binnen een 
uur geactiveerd te worden. U kunt direct zelf een nieuw wachtwoord 
instellen en bevestigen.

Stap 3:  Nadat u bent ingelogd, kunt u direct de digitale krant lezen en 
heeft u direct toegang tot Topics of download de PZC-app. Het kan 
voorkomen dat u uw abonnement eerst nog eenmalig moet  koppelen 
via ‘abonnement’ bij uw profiel. Dit doet u met uw abonneenummer.         
Deze heeft u ontvangen bij uw welkombrief en wordt ook bij iedere 
afschrijving vermeld.

2. Uw huidige emailadres is nog niet bij ons bekend. 

Stap 1:  U kunt zelf eenmalig een profiel aanmaken via pzc.nl/registreren door 
uw emailadres en zelf te kiezen wachtwoord in te vullen.

Stap 2:  U ontvangt een email om uw profiel te activeren, klik op de link in deze 
email.

Stap 3:  Voordat u digitaal kunt gaan lezen, dient u uw abonnement eenmalig 
te koppelen via ‘abonnement’ bij uw profiel. Dit doet u met uw 
abonneenummer. Deze heeft u ontvangen bij uw welkombrief en wordt 
ook bij iedere afschrijving vermeld.

Stap 4:  U kunt nu inloggen via pzc.nl/inloggen in combinatie met het door 
u aangemaakte wachtwoord. Indien u deze niet meer weet, kunt u 
via dg.nl/wachtwoordvergeten een nieuw wachtwoord aanvragen.               
Nu kunt u de digitale krant lezen via pzc.nl/krant, de PZC-app 
downloaden en u heeft direct toegang tot Topics.

PZC wenst u veel plezier met het digitale nieuws! 

http://pzc.nl/inloggen
http://pzc.nl/wachtwoordvergeten
http://pzc.nl/registreren
http://pzc.nl/inloggen
http://pzc.nl/krant


UNIEKE ACTIVITEITEN
VOOR ABONNEES

Lekker op pad met PZC Club. In uw eigen regio of daarbuiten. Zo zit u de ene dag vooraan bij een geweldig 
concert en loopt u de andere dag rond in een bijzonder museum. Met PZC Club vindt u steeds nieuwe 

voordeeltjes en winacties voor unieke activiteiten en leuke evenementen.
Reserveer uw kaartjes op pzc.nl/club

GUIDEDVIP-TOUR
CITYOFDANCE

BELEEF HET CITY
OF DANCE FESTIVAL
OPTIMAAL MET GIDS
Dit jaar staat het City of Dance festival in het
teken van allerlei veranderingen. Het festival
verplaatst zich naar een groter terrein aan
de Oude Veerseweg in Middelburg. Daarnaast
breidt het uit met een camping. Ook kunnen de
festivalgangers niet een, maar meerdere dagen
genieten van de uiteenlopende muziek genres,
vrijdag 15 t/m 17 juli. Dit jaar wordt het festival
voor de 16de keer georganiseerd. Het is duidelijk
dat City of Dance festival Middelburg op de
kaart weet te zetten. Maar hoe komt dit ieder
jaar tot stand? Welke voorbereidingen komen
hier bij kijken? En wat is de geschiedenis van het
festival?

GENIET ALS EEN VIP
Bent u benieuwd naar de antwoorden op deze
vragen? Dan is de Guided VIP Tour tijdens City
of Dance festival een onvergetelijk uitje voor
u! Onder leiding van een privé gids krijgt u op
Zondag 17 juli een exclusieve rondleiding over
het festivalterrein. Na de tour kunt u als VIP
genieten van het festival. Dit houdt in dat u
toegang heeft tot het VIP Deck (overdekt), waar
u het beste uitzicht heeft over de Mainstage en
de partycrowd. Daarnaast kunt u gebruik maken
van de aparte toiletvoorzieningen, ontvangt
u bij aankomst een Speciale Bacardi Cocktail
en wordt u de hele dag voorzien van heerlijke
sweets en fingerfood.

Wanneer: Zondag 17 juli 2016
Waar: Festivalterrein, Middelburg
Prijs: €55,- per persoon

EXCLUSIEFVOORABONNEES

BESTELNUDIRECTDETICKETSOPPZC.NL/CLUB

EXCLUSIEVE
RONDLEIDING!

16 vrijdag 8 juli 2016

De Grote Vriendelijke Reus

Bestel uw tickets nu op pzc.nl/gvr

Rea���� ���ec�,
��=��!

©2016 Storyteller Distribution Co; LLC

EXCLUSIEVE
VOORPREMIÈRE

MET 3D BRIL

Laat u betoveren en ga als eerste naar deze magische fi lm
De Grote Vriendelijke Reus, De GVR, is gebaseerd op Roald Dahls wereldberoemde gelijknamige boek en verfi lmd 

door Steven Spielberg. In deze fi lm maakt het eenzame weesmeisje Sofi e kennis met de grote reuzenwereld.
Samen met De GVR gaat ze op avontuur en leert ze al snel dat er zowel lieve als minder lieve reuzen bestaan.

Kortom: een meeslepend én ontroerend verhaal dat u deze zomer zeker niet mag missen!

Speciaal voor u is er een exclusief voorpremièreweekend op 16 en 17 juli. In meer dan 100 bioscopen*,
dus ook bij u in de buurt, bewondert u als eerste De GVR in 3D voor slechts 7,50 inclusief 3D bril!

*Kijk voor alle deelnemende bioscopen op de site.

Albert Plesmanweg 35
4462 GC  Goes
T (0113) 27 01 01
E goes@lukasse.nl

Turbinestraat 1
3903 LV Veenendaal
T (0318) 74 21 04
E veenendaal@lukasse.nl www.lukasse.nl

Partner voor bouwers en beheerders

Extreme regenval komt 
steeds vaker voor...
Zorg daarom dat uw dak geïnspecteerd is op voldoende noodoverstorten 
en goedwerkende regenwaterafvoeren. Laat preventief een Quickscan 
van uw dak(en) maken en voorkom lekkages en andere wateroverlast!

Partner voor bouwers en beheerdersQuick
  scan*

voor bedrijven

vanaf € 45,-

*Kijk voor de voorwaarden op onze website

CHOCOLADEWANDELING 
DOOR
HARTJE MIDDELBURG

PZC.NL/CLUB
EXCLUSIEF VOOR ABONNEES

LAAT U VERRASSEN
Op zaterdag 9 of 16 juli heel wat anders dan een 
normaal dagje door de stad lopen? Doe dan mee 
met de Chocoladewandeling van PZC Club! 

In samenwerking met Chocolate Lovers krijgt 
u niet alleen een uitgebreide rondleiding met 
gids door Middelburg, ook zullen er liefst 
10 verschillende chocoladeverrassingen op de 
route zijn. Over de unieke verassingen gaan 
we niet veel vertellen, maar wij kunnen 
garanderen dat ze exclusief zijn en dat u met 
een volle maag weggaat.

De wandeling zal ongeveer twee uur duren en 
beginnen bij Chocolate Lovers aan de Vlasmarkt. 
Vanaf daar wordt er een ronde rond de stad 
gelopen. De route is ca. 5 kilometer. De route voert 
u langs pakhuizen, scheepswerven, woonhuizen 
en bedrijfskantoren: plaatsen die te maken 
hebben met het Middelburgse handelsverleden, 
in het bijzonder producten uit de West als cacao 
en suiker.

Deze wandeling wordt exclusief voor lezers van 
de PZC georganiseerd!

Datum: zaterdag 9 en 16 juli
Tijd:   10:00 uur

11:00 uur
12:00 uur

Prijs:  € 29,50  
UNIEKE

GERECHTEN

Korting in de PZC Webwinkel

Neem eens een kijkje in de PZC Webwinkel. Met boeken, dvd’s en tickets die helemaal zijn afgestemd op u 
als abonnee. Uiteraard kunt u hierbij regelmatig rekenen op leuke abonneekortingen. 

http://pzc.nl/club


De digitale 
extra’s

Als abonnee van PZC krijgt u meer krant. 
Zo kunt u elke dag de digitale versie van de 
krant lezen via uw computer. Of lees PZC op 
uw tablet en smartphone met de gratis app. 
Bovendien houden we u op de hoogte van 
het laatste nieuws met onze redactionele 
nieuwsbrieven.

Korting in de PZC Webwinkel

Geef twee weken 
PZC cadeau

Op zoek naar een leuk cadeau?
Ga naar pzc.nl/verzilver en

geef iemand twee weken lang 
PZC cadeau. 

Uw voordelen
op een rij:

• Uw vertrouwde krant digitaal
• Altijd en overal beschikbaar  

• Toegang tot alle regio-edities 
• Ook tijdens de vakantie op 
de hoogte van al het nieuws

• U hoeft zich slechts 
eenmalig aan te melden 

• Topics: alles uit de 13 beste 
kranten in één overzicht

http://pzc.nl/verzilver


Ga nu naar pzc.nl/service

Bij meer krant hoort ook  
meer service

Contact

Klantenservice 
Postbus 90 
5680 AB Best
Online: pzc.nl/service
Telefoon: 088 - 013 99 10
Openingstijden:  maandag t/m vrijdag  

08.00 - 17.00 uur

Bezorging

Online: pzc.nl/geenkrant 
    (24 uur per dag online 

bezorgmelding doorgeven)
Telefoon: 088 056 15 10 
Openingstijden:  maandag t/m vrijdag  

07.00 - 17.00 uur
 zaterdag 8.00 - 13.00

24 uur per dag en 7 dagen in de week online service 
Via onze site pzc.nl/service kunt u zelf uw abonnement aanpassen of bijvoorbeeld een adreswijziging 
doorgeven en uw betalingen bekijken. Verder kunt u ook de bezorging van uw krant tijdens uw vakantie 

stopzetten of de krant tijdelijk op een ander adres laten bezorgen. 

http://pzc.nl/service
http://pzc.nl/service
http://pzc.nl/geenkrant
http://pzc.nl/service


 Zo wordt uw PZC gemaakt
Van onze journalisten, correspondenten, fotografen en persbureaus ontvangen we basismateriaal. 

Al het nieuws brengen we vervolgens samen op de redactie.

09.00 uur De redactie 
brainstormt over nieuws of 
onderwerpen en bepaalt de 

zwaartepunten.

11.00 – 14.00 uur De Chef In 
spoort de redactie aan en stelt 
de ideale nieuwslijst samen.

14.00 – 16.00 uur De Chef Uit 
maakt vervolgens een selectie 
en een indeling van de pagina’s.

16.00 – 23.00 uur 
Samen met de 
eindredacteuren en de 
vormgevers zet de Chef Uit de 
krant in elkaar.

18.00 – 23.00 uur De krant 
wordt nu in elektronische vorm 
naar de drukker gestuurd.

21.00 – 23.15 uur De drukker 
maakt van het drukbestand 
platen en plaatst deze op de 
drukpers.

23.30 – 04.00 uur Na het 
drukken wordt de krant 
gesneden en gevouwen. 

00.00 – 05.00 uur De 
kranten worden nu naar 
distributiecentra door het hele 
verspreidingsgebied gebracht. 

05.00 – 07.00 uur De 
bezorgers staan vroeg op 
om uw krant keurig op tijd 
te bezorgen. Vanaf 6.00 uur 
(zaterdag vanaf 7 uur) staat de 
digitale krant voor u klaar om 
te lezen. 

1. Webshop 2. AD Gift

0. Welkom

3. Wijn�es / glas 4. blije advertentie

1. Bronnen leveren 
ruw materiaal aan

5. Waarna Chef-uit de
 pagina indeling maakt

10. De platen worden op de rollen 
van de drukpers geplaatst. 13. Waarna de krant bij u 

wordt thuisbezorgd

2. Alles komt samen
op de redactie

3. We bepalen 
de zwaartepunten

4. De chef-in stelt de 
ideale nieuwslijst samen

6. En met eindredacteuren en 
vormgevers de krant in elkaar zet

7. Als alles klaar is wordt de krant 
digitaal naar de drukker gestuurd

8. En tegelijkertijd klaargezet
voor digitaal gebruik

11. Voor kleur zijn vierdrukgangen 
nodig, waarna alles gesneden 
en gevouwen wordt

12. Vrachtwagens brengen 
de kranten naar distributiecentra 
door heel Nederland
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Ga nu naar topics.nl

Topics, vanaf nu
bij uw abonnement!

Alles uit de 13 beste kranten in één duidelijk overzicht
Met trots lanceren we Topics; een gloednieuwe service voor alle abonnees van Brabants Dagblad.

Met Topics kunt u eenvoudig alles lezen over die onderwerpen die u het meest interesseren. 

✓ Uw persoonlijke nieuwssite
✓ Een extra service naast uw huidige abonnement

✓ Kies uw favoriete onderwerpen en volg elke dag uw topics
✓ Eenvoudig gebruik op pc, tablet en smartphone

Al het 
nieuws dat u 
interesseert,
op één plek!

http://topics.nl

