
Welkom bij 
de Stentor

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

Want er zit meer in uw abonnement dan u denkt.



✓  Altijd het laatste nieuws via destentor.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 destentor.nl/service.

✓  Korting op boeken en tickets in 
de Webwinkel. 

✓  Bijzondere uitstapjes maken met 
de Stentor Club.

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

✓ Gratis redactionele nieuwsbrieven.

Uw de Stentor in het kort

Onderdeel van

http://destentor.nl
http://destentor.nl/service


Welkom bij de Stentor
Met uw abonnement op de Stentor ontvangt u elke dag het nieuws uit uw regio in uw brievenbus. Daarbij 
leest u ook al het relevante nieuws uit binnen- en buitenland en ontvangt u dagelijks een derde katern met 
verhalen die u persoonlijk raken.

Op zaterdag is er het &Magazine voor een heerlijk begin van het weekeinde. Het &Magazine biedt u een 
boeiende mix van cultuur, media, wonen, eten, lifestyle en een uitgebreid interview met een bekende 
Nederlander. 

In deze brochure geven we u praktische informatie over uw abonnement, digitale mogelijkheden, onze 
service en contactgegevens. Ook krijgt u een kijkje achter de schermen van onze redactie en drukkerij. 
Kortom, alles wat eraan vooraf gaat voordat de bezorger u dagelijks een actuele krant bezorgt en u kunt 
genieten van uw krant.

Wij wensen u alvast veel leesplezier!

Allard Besse
Hoofdredacteur de Stentor



de Stentor brengt al het nieuws dichtbij

de Stentor verschijnt in regionale edities om het nieuws nog dichterbij te brengen.

destentor.nl
Ook voor het laatste
regionale nieuws

27˚ Geen krant
ontvangen?
Bel 088-0561560

Sagan
wint
in Tour

Drie Apeldoornse ‘dansechtpa-
ren’ treden op in Maastricht
 regiokatern 11

zonnig

Dansen bij André Rieu

En dat is drie...
sport

Laurens Kok en Heleen Boex
Rotterdam/Deventer

De Turkse Federatie Nederland
(TFN) en de Islamitische Stich-
ting Nederland (ISN) hebben
hun aanhang in een mail ge-
vraagd 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 da-
gen achter de rug, met veel emo-
tionele reacties”, zegt bestuurslid
Deniz Özkanli van ISN. „Begrijpe-
lijk, maar het is nooit de bedoe-
ling om het recht in eigen hand

te nemen.” Burgemeester
Andries Heidema van Deventer,
een stad met ongeveer 7.000 in-
woners van Turkse komaf, is niet
bang dat er incidenten zullen
plaatsvinden. „Natuurlijk kun-
nen er tussen mensen onderling
spanningen zijn, maar in Deven-
ter zie ik geen grote spanningen.”

Ook vicepremier Lodewijk As-
scher (PvdA) vraagt landgenoten
van Turkse komaf zich te beheer-
sen. „Ik roep de Turks-Nederland-
se gemeenschap op om het hoofd
koel te houden en de handen
thuis”, zegt hij in reactie op re-
cente incidenten.

Op verschillende plaatsen in

Nederland zijn gebouwen aange-
vallen die toebehoren aan sympa-
thisanten van Erdogans aartsri-
vaal Fethullah Gülen.

Zo gingen er stenen door de
ruiten bij stichting Nida in Rot-
terdam-West en worden gege-
vens verzameld van Nederlandse
‘Gülenisten’.

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.”
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■ Nijmegen
heeft afgelo-
pen weekein-
de een ter-
reurdreiging
onderzocht.
■ Uit België
kwam de
melding dat
een vuur-
werkshow
het doelwit
was.
■ De vuur-
werkshow
verliep zon-
der proble-
men.
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Turken roepen
op tot kalmte

De krant van Oost-Nederland

In recreatieplas Bussloo
zochten deze kinderen giste-

ren verkoeling. Vandaag wordt
het rond de 27 graden en mor-

gen schiet het kwik boven
de 30. Dan zal het een stuk

drukker worden in het water.
 pagina 5

De gehele
Apeldoornse
familie
Zandstra
rijdt Mini.
„Die auto’s
zijn zo lek-
ker simpel.”

regiokatern 10

WÜRZBURG Een man heeft gis-
teravond in de regionale trein
van Treuchtlingen naar
Würzburg willekeurige passa-
giers met een bijl aangevallen.
De Duitse politie zei dat drie in-
zittenden er ernstig aan toe
zijn, een ander raakte lichtge-
wond. De overige veertien reizi-
gers die in de coupés zaten, ver-
keerden in shock. De dader, die
ook een mes bij zich zou heb-
ben gehad, is doodgeschoten
toen hij probeerde te vluchten.
Dat heeft het ministerie van
Binnenlandse Zaken van Beie-

ren in München bevestigd. De
spoorlijn tussen Würzburg-Hei-
dingsfeld en Ochsenfurt, in het
noorden van de deelstaat Beie-
ren, werd door de politie afge-
sloten.

De dader, een minderjarige
Afghaan zou als vluchteling
naar de Bondsrepubliek zijn ge-
komen en onlangs in een pleeg-
gezin zijn opgenomen. Hij zou
‘kreten hebben geslaakt’ die dui-
den op een jihadistische achter-
grond, zei een woordvoerder
van de Beierse deelstaatrege-
ring bij de tv-zender BR.

Man valt in Duitse trein
reizigers aanmet bijl

Mini-
familie

De Stentor
maakt deel
uit van: Nieuwsmedia Prijs € 2,00

De vuur-
werkshow

Deventer burgemeester: geen spanningen

Verfrissende duik...Verfrissende duik...

...maar de echte
zomerhitte moet nog komen

FOTO RONALD HISSINK
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Apeldoorn

Apeldoorn
geeft groen
licht voor meer
gokkasten

Gemeente: ruimte
voor 150 kasten er
bij

Mogelijk één
groot casino

Regio 5

Inge zoekt
kunstenaars

Gep Leeflang
Apeldoorn

De winkeliers van de Anklaar zet-
ten de rechtsgang tegen de ge-
meente Apeldoorn door. Vrijdag
dienen ze bij de rechtbank het ver-
zoek in om de bouwvergunning
voor een parkeergarage onder het
nieuwe winkelcentrum te schor-
sen.

Volgens winkeliersvoorzitter Ge-
rald ten Have is er grote eensge-
zindheid over de rechtsgang. Op
één na alle winkeliers (Lidl) teke-
nen daarvoor.

De winkeliersvereniging vindt
dat het halveren van de parkeerga-
rage onder het nieuwe winkelcen-
trum in strijd is met de afspraken
en wil voorkomen dat onomkeer-
bare stappen worden gemaakt. Er
wordt al aan de garage gewerkt.
Door de bouwvergunning aan te
vechten hopen ze dat te kunnen
stoppen.

In de garagekwestie staat de
winkeliersvereniging lijnrecht te-
genover de ontwikkelaar van het
nieuwe winkelcentrum. De kwes-
tie heeft de aandacht van de ge-
meenteraad. Die sprak twee we-
ken geleden wethouder Johan
Kruithof, als vervanger van Paul
Blokhuis, over de ontstane proble-
men aan. CDA-raadslid Jan-Dirk
van der Borg zei de actie van de

winkeliers als een ‘noodkreet’ te
beschouwen en vroeg Kruithof
daar naar te handelen. Die ant-
woordde dat de gemeente welis-
waar geen partij is in het conflict,
maar wel een bemiddelings-
poging zou ondernemen.

Volgens Ten Have was de ge-

meente als toekomstige eigenaar
van de garage al partij, maar is dat
vanaf vrijdag zeker het geval in de
rechtszaak.

Volgens Ten Have is van de ge-
meente nog geen uitnodiging
voor een gesprek over de kwestie
ontvangen. De gemeente zegt dat
er donderdag wel degelijk een uit-
nodiging de deur uit is gegaan
voor een gesprek in augustus. Als
er behoefte is, zegt wethouder
Blokhuis echter ook deze week
nog aan tafel te willen. Blokhuis
gaf gistermiddag aan direct con-
tact te zullen zoeken.

Beginnende kunstenaars
brengen hun werk laag-
drempelig onder de aan-
dacht in de nieuwe
‘Kunstkast’ die vandaag
opent in Het Leienhuis.

Regio 5

Hennie ruimt
de rotzooi op

Anklaar
klaar voor
de rechter

Hennie Lieftink (48) treedt vanaf
half acht ‘s ochtends in de voetspo-
ren van de jeugd. Met bezem en
prikker maakt hij hangplekken
schoon en stuit hij op stapels ge-
dumpte bakstenen, laminaat en
wat dies meer zij.

Regio 7

Winkeliers zetten zaak door

FOTO MAARTEN SPRANGH

De winkeliers willen
bereiken dat de
beloofde grote
parkeergarage wordt
gebouwd

APELDOORN Met vier voorpre-
mières is het Vue Openlucht
Filmfestival actueler dan ooit.
Van 12 tot en met 20 augustus
kan het publiek voor de 24e
keer dagelijks terecht op de Bos-
weide van park Berg & Bos om
in de openlucht film te kijken.
De voorverkoop is gisteren van
start gegaan.
De thriller Nerve is de ope-
ningsfilm. Het gaat meteen om
een exclusieve voorpremière.

Dat betekent dat de film voor
het eerst in Nederland op het
doek te zien zal zijn. Op donder-
dag 18 augustus is Ben Hur voor
het eerst te zien, terwijl de ani-
matiefilm Peter & de Draak als
premièrefilm op 20 augustus
wordt vertoond. De film van 19
augustus is nog niet bekend,
wel staat het vast dat er dan een
thriller wordt vertoond.

■ openluchtfilmfestival.nl

10%
extra 

kassakorting op 
de saleprijzen

www.oxenerschoenen.nl

SALE

Een winkelcentrum dat zich vrijwel unaniem tot
de rechter wendt en zich tegen de gemeente
keert; De Anklaar zet zijn rechtsgang tegen de
parkeergarage onder het nieuwe
winkelcentrum door.

VueOpenlucht Filmfestival
met veel premières
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Deventer

Javad probeert er het beste van te ma-
ken. ,,Je hebt zelf in de hand of op een
dag de muren
op je
afkomen.”

Regio 8

Harry Hekkert
Deventer

De ruim 211.000 euro voor het in
stand houden van een gezamenlij-
ke recreatiegemeenschap kan De-
venter voortaan zelf besteden. De
recreatiegemeenschap Salland,
een samenwerkingsverband van
de gemeenten Deventer, Raalte
en Olst-Wijhe, ziet ‘geen meer-
waarde’ meer in het overeind hou-
den van het overheidsorgaan. De
gemeenteraden van de drie ge-
meenten mogen zich volgend jaar
uitspreken over het opheffen van
het overheidsorgaan.

Passantenhaven
De gemeenten stoppen naar inwo-
nertal jaarlijks een bedrag in de
pot voor onder meer het onder-
houd van recreatieve fiets- en
wandelpaden, maar ook voor de
exploitatie van de passantenhaven
Wijhe. Daar betaalde elke Deven-
tenaar via de gezamenlijke begro-
ting ook aan mee. Volgens een
woordvoerder van de gemeente
gaat het om een ‘gering’ bedrag.
Dat Deventer meebetaalde aan
een voorziening van een andere
gemeente ‘is historisch zo ge-
groeid’, geeft de gemeente Deven-
ter aan.

De recreatiegemeenschap richt
zich vooral op onderhoud van
fiets- en wandelpaden, die de
grenzen van de drie gemeenten

overschrijden. Volgens de begro-
ting van 2017 is voor het totale on-
derhoud van de passantenhaven
ruim 31.000 euro nodig voor de
passantenhaven. De totale begro-
ting van de recreatiegemeenschap
is 435.000 euro.

Deventer is met een bijdrage
van 210.000 euro de grootste finan-

cier van de recreatiegemeenschap.
De provincie gaf jaarlijks ook
68.000 euro subsidie, maar stopt
daar na dit jaar mee.

Loonkosten
Deventer heeft ruim 29 kilometer
recreatief fietspad in beheer bij de
recreatiegemeenschap, Raalte 16
kilometer, Olst-Wijhe 13. Het be-
heer van de fietspaden, vooral pa-
den in het buitengebied, is nog
niet de helft van de kosten. Een
kwart van de begroting gaat op
aan ‘algemeen beheer’, daar zijn
de loonkosten van een ambtenaar
inbegrepen.

Jeroen de Kok
kijkt nu al uit naar
de Kom d’r Uut-
markt. ,,Het houdt
Holten als het
goed is levendig.’’
Regio 6

Wilhelminabrug vijf
weken op slot Deventer

doet paden
weer zelf

Deventer betaalde
ruim twee ton aan
recreatiegemeen-
schap die zichzelf nu
overbodig acht

Landmeter Dennis Oudeluttikhuis
heeft direct na 20.00 uur bezit

genomen van de Wil-
helminabrug. Auto’s
mogen er niet
meer over.

Regio 5

Jeroen zorgt
voor leven in
de brouwerij
op Uutmarkt

BUSSLOO De provincie Gelder-
land waarschuwt voor de aan-
wezigheid van blauwalg in het
water bij het kinderstrand De
Withagen op recreatieplas Bus-
sloo in Voorst. Blauwalgen kun-
nen huid-, maag- of darmklach-
ten veroorzaken.
Onder invloed van wind kan er
ophoping van de blauwalgen

plaatsvinden in een gedeelte
van het zwemwater. De provin-
cie waarschuwt ook voor de aan-
wezigheid van zwemmersjeuk
in sommige plassen. Voor de ac-
tuele situatie van de waterkwali-
teit is informatie te vinden op
www.zwemwater.nl.

Zie ook Regio 7

FOTO RONALD HISSINK

Einde aan samenwerking

Blauwalg in water bij
kinderstrand Bussloo

Overbodig overheidsorgaan Recreatie-
gemeenschap Salland wil zichzelf opheffen.
Voordeel is onder meer dat Deventenaar niet
meer hoeft mee te betalen aan de exploitatie
van de passantenhaven van Wijhe.

Asielzoeker Javad uit IranAsielzoeker Javad uit Iran
slaapt in oude Aupingslaapt in oude Auping
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Epe Vaassen

Beginnende kunstenaars brengen hun
werk laagdrempelig onder de aandacht in
de nieuwe ‘Kunstkast’ die vandaag in Apel-
doorn opent in Het Leienhuis.

Regio 5

Anton van Noorel
Epe/Heerde

Het bestemmingsplan van de
N794 (Heerderweg) is onherroepe-
lijk geworden. Dat heeft het colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Epe bekend-
gemaakt. In het plan staat onder
meer de regeling voor de aanpas-
sing van de Heerderweg (van de
komgrens van Epe tot de gemeen-
tegrens met Heerde), waarbij bij-
voorbeeld vrijliggende fietspaden
worden aangelegd. Tegen dat plan
kan nu geen bezwaar meer ge-
maakt worden.

Eigenlijk stond het plan al vast,
maar er was nog wel wat gedoe
met een mogelijke heg. Een aantal
omwonenden van hotel-restau-
rant Dennenheuvel accepteerde
de nieuwe parkeerplaatsen (die
aan de zijkanten komen, omdat de
parkeermogelijkheden aan de
voorkant verdwijnen) van de hore-
cagelegenheid alleen als voldoen-
de groen het zicht op de auto’s
zou blokkeren. Dat was volgens
de Raad van State in Den Haag
niet voldoende vastgelegd.

Later is het aanleggen van een
groene haag beter beschreven,
waardoor het bestemmingsplan

volgens de Raad van State wel
deugt en is geaccepteerd. Het be-
stemmingsplan heeft sinds eind
april zes weken ter inzage gelegen
en is sinds eind juni onherroepe-
lijk geworden.

De vereniging Ons Mooi Epe
(OME), die in het verleden al veel
bezwaar heeft gemaakt tegen on-
der meer de massale bomenkap
langs de N794 vanwege de recon-
structie, heeft niet zozeer moeite
met het bestemmingsplan van de
Heerderweg. Woordvoerder Coos
Paulusma: „Het bestemmingsplan
was toch al nagenoeg vastgesteld.
Met dit plan hebben we ons ook
niet bemoeid. Het voorstel dat
OME heeft kan ook worden uitge-
voerd binnen de kaders van het
document.” Ook de plaatsing van
een plateau of een snelheidsdrem-
pel past binnen het vastgestelde
bestemmingsplan.

De mensen hebben zo’n haast, dat ze
zelfs een slagboom voor de ophaal-
brug negeren. Regio 4

HartHart
verpandverpand
aanaan
hospicehospice

Aande slag
met betere
Heerderweg

HANS VAN DE VLEKKERT

Zwolse brugwachters
slaan alarm

Raad van State had
kritiek op het plan,
waarna de gemeente
het heeft aangepast

Erna van RoekelErna van Roekel
op de drempelop de drempel
die voor haardie voor haar

de overgangde overgang
van leven naarvan leven naar
dood symboli-dood symboli-

seert.seert. Regio 6

Inge zoekt
kunstenaars voor in de kast

APELDOORN Met vier voorpre-
mières is het Vue Openlucht
Filmfestival actueler dan ooit.
Van 12 tot en met 20 augustus
kan het publiek voor de 24e
keer dagelijks terecht op de Bos-
weide van park Berg & Bos in
Apeldoorn om in de open lucht
film te kijken. De voorverkoop
is gisteren van start gegaan.
De thriller Nerve is de openings-
film. Het gaat meteen om een
exclusieve voorpremière. Dat

betekent dat de film voor het
eerst in Nederland op het doek
te zien zal zijn. Op donderdag
18 augustus is Ben Hur voor het
eerst te zien, waarna de anima-
tiefilm Peter & de Draak als pre-
mièrefilm op 20 augustus
wordt vertoond. De film van 19
augustus is nog niet bekend,
wel staat het vast dat er dan een
thriller haar debuut maakt.
Meer informatie op:
openluchtfilmfestival.nl.

Bestemmingsplan akkoord

VueOpenlucht Filmfestival
met veel premières

Weg tussen komgrens Epe en
gemeentegrens Heerde wordt
voorzien van vrijliggende fietspaden.
Ook wordt een heg aangelegd om
geparkeerde auto’s aan het zicht te
onttrekken.
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Kampen & Flevoland

Lodewijk Bolt exposeert zijn - op-
gefriste - foto’s. „Ik heb tijd over
nu ik Alzheimer heb.”

regio 7

Hiawatha uit Dalfsen was de eerste, nu
bieden ook anderen
activiteiten op het
water aan in Zwolle.

regio 6

KAMPEN Al volop in gebruik, maar de feestelijke
opening van de Stadskazerne in Kampen vindt
een maand later plaats: niet in september, maar
oktober. Het Stadsarchief, de laatste partij die
verhuist naar de Van Heutzkazerne, heeft iets
meer tijd nodig om de boel op orde te krijgen. Er

komt in oktober een feestweek met een officieel
openingsmomen. Een aantal gebruikers opereert
al vanuit de kazerne: de bibliotheek, RTV IJssel-
mond en de archeoloog. Ook historische vereni-
ging Jan van Arkel krijgt nog een plekje in het ge-
bouw. FOTO FREDDY SCHINKEL

Herre Stegenga
Flevoland

De Oostvaardersplassen, Marker
Wadden, Lepelaarsplassen en het
Markermeer doen samen mee aan
de publieksverkiezing ‘Nationaal
park van wereldklasse’. Dit is een
initiatief van het ministerie van
Economische Zaken.

In de eerste week van november
worden drie of vier winnaars be-
kendgemaakt die vervolgens in
het buitenland aan de man wor-
den gebracht. Met als uiteindelijke
doel, zo meldt het ministerie, dat
de gebieden uitgroeien tot ‘inter-
nationale iconen vergelijkbaar
met sterke merken als tulpen, mo-
lens en de stad Amsterdam’.

Staatssecretaris Martijn van
Dam kondigde de verkiezing aan
in maart en vroeg zich daarbij af
welk park ‘de waardering van de
natuur in heel Nederland op een
hoger plan kan tillen en publiek
uit de hele wereld kan trekken’.

Samenwerking
De provincie Flevoland geeft ge-
hoor aan deze oproep en heeft sa-
menwerking gezocht met Staats-
bosbeheer, Natuurmonumenten,
het Flevolandschap, de gemeen-
ten Almere en Lelystad en Rijks-
waterstaat. In september stelt de
provincie zich officieel kandidaat
en wordt een bidbook ingeleverd.

Volgens een woordvoerder van
de provincie is juist voor deze ge-
bieden gekozen omdat ze elkaar ra-
ken en een mooi verhaal vertellen.
„Gezamenlijk vormen ze het
grootste man-made natuurgebied
ter wereld. Het is een plek waar

prachtige natuur is ontstaan en
waar het prettig verblijven is.”

In het bidbook komt te staan
hoe de toegankelijkheid en de
voorzieningen van het park beter
kunnen. Enkele ideeën die Flevo-
land waarschijnlijk gaat opnemen
zijn een vaarverbinding met Am-
sterdam, een mud- en wadloop-
triatlon en een beter gebruik van
de Oostvaardersdijk, die de Oost-
vaardersplassen scheidt van het
Markermeer.

De vier natuurgebieden zijn in-
middels een Nationaal Park in op-
richting, aldus de woordvoerster.
Al is dat een onbeschermde titel.
Het publiek kan dit najaar een keu-
ze maken uit de kandidaten.

VAN HEUTZKAZERNE▼ Natuurpark als ‘sterk merk’

Samen zijn ze het
grootste man-made
natuurgebied ter
wereld

---provinciewoordvoerder

Steeds meer recreatie
in Zwolse grachten

Flevolandse
natuur van
wereldklasse

EMMELOORD Wie
een duik neemt in
de recreatieplas Wel-
lerwaard in de
Noordoostpolder,
loopt het risico op
zwemmersjeuk.
Daarvoor waar-
schuwt de gemeen-
te. Drie mensen heb-
ben de gemeente ge-
meld dat zij last kre-
gen van jeuk na het
zwemmen in de
plas.

Zwemmersjeuk is
een rode huiduit-
slag, die erg jeukt of
brandt. De oorzaak
ligt bij de larven
van de platworm,
die in de huid krui-
pen.
Het advies van de
gemeente is om niet
langer dan vijf mi-
nuten te zwemmen
en daarna goed te
douchen. Ook vorig
jaar klaagden zwem-

mers in de Weller-
waard over zwem-
mersjeuk.
In 2015 stelde de
Omgevingsdienst
Flevoland ook een
zwemverbod in om-
dat er blauwalg was
aangetroffen in de
Wellerwaard. Dat is
dit jaar (nog) niet
het geval, in tegen-
stelling tot het Bo-
venwater in Lely-
stad-Haven.

Maandje uitstel openingsfeest Stadskazerne

Zwemmersjeuk inWellerwaard

Mooie foto’s van lelijkeMooie foto’s van lelijke
plekken in Drontenplekken in Dronten

Vier natuurgebieden in Flevoland
worden samen één Nationaal Park,
dat in hetzelfde rijtje moet komen als
klompen, tulpen en windmolens.
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Achterhoek

Landmeter Dennis Oudeluttikhuis
heeft direct na 20.00 uur bezit
genomen van de Wilhelminabrug in Deven-
ter . Auto’s mogen er niet meer over.

Regio 6

Jarno Bleumink
Borculo/Ruurlo

Alcohol drinken op straat mag
voortaan niet meer in de gemeen-
te Berkelland. De politie krijgt in
ieder geval de mogelijkheid om
daar tegen op te treden.

De gemeente acht het nodig om
specifieke regels vast te leggen
over alcoholgebruik op straat. In
de praktijk bleek namelijk dat de
politie niet altijd kon optreden te-
gen mensen die drank nuttigden
op straat of aangebroken flessen
bij zich hadden. Dat is vanaf nu
verboden.

Het idee is dat die regel de poli-
tie een extra handvat geeft om op
te treden tegen mensen die over-
last veroorzaken. Het Openbaar
Ministerie (OM) heeft uitgezocht
of een verbod juridisch mogelijk
is. Volgens het OM kan dat. Ande-
re gemeenten in de Achterhoek
kennen die regel al. Berkelland
neemt de regel nu ook op in de zo-
geheten algemene plaatselijke ver-
ordening (apv), de verzameling
van plaatselijke regels die door de
gemeente is vastgesteld en met
enige regelmaat tegen het licht
wordt gehouden.

Caravans
De apv is nu op meer punten bij-
gewerkt en aangescherpt. Zo wil
de gemeente voorkomen dat grote
voertuigen dagenlang langs de

weg staan binnen de bebouwde
kom. Het is daarom voortaan ver-
boden om bijvoorbeeld kampeer-
wagens, aanhangers en caravans
langer dan drie dagen op de open-
bare weg te parkeren. Er wordt re-
gelmatig geklaagd bij de politie en
de gemeente over het feit dat zul-
ke voertuigen langs de weg staan

geparkeerd, aldus de gemeente
Berkelland. Ook de gemeente
vindt dat geen fraai plaatje. Het
college van burgemeester en wet-
houders noemt het zelfs ‘schade-
lijk voor het aanzien’. Daarom
geldt er dus voortaan een verbod.
Naast eerder genoemde voertui-
gen geldt dat ook voor bijvoor-
beeld magazijn- en keetwagens.
Het verbod geldt op wegen bin-
nen de bebouwde kom.

De gemeente houdt wel het
recht om uitzonderingen te ma-
ken op de regel, bijvoorbeeld voor
kermisexploitanten en circuswa-
gens.

Van amateuristisch crossen op een
stoppelig maïsveld zag filmer Gerard
Lovink de Zwarte Cross uitgroeien tot
een megagroot festival.

Regio 7

Boete voor
bier drinken
op straat

Met een
aangebroken fles
drank over straat
gaan mag ook niet
meer in Berkelland

Hidde, Frederik en Tij-
men zijn bij Huize Ruurlo op
jacht naar Rattata, Weedle en
Pokéacha uit het Pokémon-spel.

Regio 5

Opa Lovink filmt al twintig
jaar de Zwarte Cross

RUURLO/VORDEN Zwembaden
in de regio zijn dolblij dat het ein-
delijk eens voor een iets langere
periode warm weer is. Voor som-
mige baden is het ook aanleiding
geweest de baden wat langer open
te houden.

In Vorden blijft zwembad In de
Dennen woensdagavond tot tien
uur geopend in plaats van acht
uur. Zwembad De Meene in Ruur-
lo is vandaag en morgen langer

open in verband met het warme
weer. Zwemmers kunnen dan tot
20.00 uur een verfrissende duik
nemen in het Ruurlose buiten-
bad. Voor veel zwembaden geldt
dat ze de komende dagen een deel
van de achterstand kunnen inlo-
pen. Door het koele, wisselvallige
weer zagen de meeste buitenba-
den het aantal zwemmers achter-
blijven bij de verwachtingen.

Zie Regio 5

Regels aangescherpt

Zwembaden in regio
blijven langer open

Kasteeltuin
bevolkt met
monstertjes

Wie in de gemeente Berkelland op de openbare
weg alcohol drinkt, riskeert voortaan een boete.
Dat wordt namelijk verboden, zodat de politie
meer handvatten krijgt om op te treden tegen
mensen die overlast veroorzaken.

Wilhelminabrug vijf
weken op slot
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Noord-Veluwe

Er liggen kansen voor activiteiten op
het water in de Zwolse

binnenstad. En die
worden gegrepen.

regio 5

Met zwemmersjeuk bij ‘t Loo valt het
best mee, als je een paar simpele ad-
viezen opvolgt. regio 6

Janske Mollen
Zwolle

De bouw van wijkboerderij De
Stadshoeve in Stadshagen kan de-
finitief van start. Gisteren onderte-
kende voorzitter Martin Hendrik-
sen van Stichting De Stadshoeve
de laatste contracten met de ge-
meente Zwolle. „Zoals het er nu
uitziet, kan de aannemer in okto-
ber beginnen met bouwen en
gaan we maart 2017 open.”

Eigenlijk zou de wijkboerderij
al in augustus opengaan, maar de
bouw werd flink vertraagd door fi-
nanciële tegenvallers bij zowel de
aanbesteding als de crowdfun-
dingsactie in de wijk. Die laatste
leverde in plaats van de gehoopte
(en benodigde) 100.000 euro
slechts 17.000 euro op. Dat bedrag
moest bovendien, volgens af-
spraak, teruggestort worden naar
de gulle gevers.

Achtervang
De gemeente Zwolle hield vooraf
al rekening met een tegenvallende
opbrengst en reserveerde een ton
als ‘achtervang’. De gemeenteraad
stemde in januari in om 423.000
euro in de wijkfaciliteit te steken.

Doordat de stichting heeft kun-
nen bezuinigen op meerdere pun-

ten van het oorspronkelijke plan
én door overleg met de aannemer
is het tekort teruggebracht tot
99.000 euro. „Dat was een miniti-
eus proces”, zegt voorzitter Mar-
tin Hendriksen. „We hebben
puntsgewijs bekeken waar we
geld op konden besparen. De es-
thetische eisen en de behoeften
zoals die door de wijk zijn gefor-
muleerd zijn overeind gebleven.
We zullen bijvoorbeeld andere
materialen gaan gebruiken.”

Daarnaast gaat de stichting de
wijk oproepen mee te helpen om
kosten te besparen. „De bestaande
schuur moet opgeruimd en op-
nieuw geschilderd.” Hoewel het
draagvlak om mee te betalen niet
zo groot bleek in Stadshagen,
denkt Hendriksen nu wel mensen
te kunnen mobiliseren. „De wijk
is aandeelhouder van De Stadshoe-
ve. Dit project is door de wijk,
voor de wijk.”

De Stadshoeve moet een wijk-
boerderij met horeca, educatieve
ruimten en een doetuin voor de
jeugd, worden. Wijkbewoner Ger-
ben Eshuis is de nieuwe hore-
ca-exploitant die de horeca wil op-
zetten met mensen met een beper-
king. „Hij loopt al het hele proces
mee en kan nu zelf ook stappen
gaan zetten.”

Op jacht naar
kruisje nummer 45

Douche en afdrogen
helpt tegen jeuk

Dewijk
krijgt toch
een eigen
boerderij

Egbert Leurink mag het gezien zijn leeftijd
best wat rustiger aan doen in de Vier-

daagse van Nijmegen, maar daar
peinst hij niet over. regio 7

DOORNSPIJK Het boevengilde
beleefde een slechte nacht in
Doornspijk, meldde wijkagent
Peter van Essen op Twitter. Hij
voegde er twee emoticons aan
toe met tranen van het lachen.
Van Essen hield in de nacht van
zondag op maandag vijf perso-
nen aan, omdat zij inbrekers-
werktuig in hun auto hadden.

Rond één uur ’s nachts zagen
agenten een bestelbus die half
op de Zuiderzeestraatweg West
in Doornspijk stond en half op
het fietspad. In de auto zaten
twee Polen. Enkele uren later
stond de bus er nog steeds en
zaten er drie Polen extra in,
voorzien van inbrekerswerk-
tuig. Het vijftal is aangehouden.

Inwoners van Stadshagen doneerden
slechts 17.000 van de benodigde
100.000 euro. Maar de gemeente had
al een ton gereserveerd.

FOTO HENRI VAN DER BEEK

Slechte nacht dievengilde

Steeds meer recreatie in
grachten van Zwolle

De Stadshoeve Stadshagen
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Kop van Overijssel

Zwollenaar zet zijn bedrijfsbusje in om
fanatieke spelfanaten veilig door de stad
te loodsen. regio 9

Hiawatha uit Dalfsen was de eerste,
nu bieden ook anderen

activiteiten op het
water aan in
Zwolle.

regio 5

Janske Mollen
Zwolle

De bouw van wijkboerderij De
Stadshoeve in Stadshagen kan de-
finitief van start. Gisteren onderte-
kende voorzitter Martin Hendrik-
sen van Stichting De Stadshoeve
de laatste contracten met de ge-
meente Zwolle. „Zoals het er nu
uitziet, kan de aannemer in okto-
ber beginnen met bouwen en
gaan we maart 2017 open.”

Eigenlijk zou de wijkboerderij
al in augustus opengaan, maar de
bouw werd flink vertraagd door fi-
nanciële tegenvallers bij zowel de
aanbesteding als de crowdfun-
dingsactie in de wijk. Die laatste
leverde in plaats van de gehoopte
(en benodigde) 100.000 euro
slechts 17.000 euro op. Dat bedrag
moest bovendien, volgens af-
spraak, teruggestort worden naar
de gulle gevers.

Achtervang
De gemeente Zwolle hield vooraf
al rekening met een tegenvallende
opbrengst en reserveerde een ton
als ‘achtervang’. De gemeenteraad
stemde in januari in om 423.000
euro in de wijkfaciliteit te steken.

Doordat de stichting heeft kun-
nen bezuinigen op meerdere pun-

ten van het oorspronkelijke plan
én door overleg met de aannemer
is het tekort teruggebracht tot
99.000 euro. „Dat was een miniti-
eus proces”, zegt voorzitter Mar-
tin Hendriksen. „We hebben
puntsgewijs bekeken waar we
geld op konden besparen. De es-
thetische eisen en de behoeften
zoals die door de wijk zijn gefor-
muleerd zijn overeind gebleven.
We zullen bijvoorbeeld andere
materialen gaan gebruiken.”

Daarnaast gaat de stichting de
wijk oproepen mee te helpen om
kosten te besparen. „De bestaande
schuur moet opgeruimd en op-
nieuw geschilderd.” Hoewel het
draagvlak om mee te betalen niet
zo groot bleek in Stadshagen,
denkt Hendriksen nu wel mensen
te kunnen mobiliseren. „De wijk
is aandeelhouder van De Stadshoe-
ve. Dit project is door de wijk,
voor de wijk.”

De Stadshoeve moet een wijk-
boerderij met horeca, educatieve
ruimten en een doetuin voor de
jeugd, worden. Wijkbewoner Ger-
ben Eshuis is de nieuwe hore-
ca-exploitant die de horeca wil op-
zetten met mensen met een beper-
king. „Hij loopt al het hele proces
mee en kan nu zelf ook stappen
gaan zetten.”

Gerard Berendsen
Meppel

Bedragen noemen de heren
niet, maar de tevreden glimlach
op hun gezichten spreekt boekde-
len.

Ed Dorrestein van Cameraland
heeft de volledige collectie met
maar liefst negenhonderd fotoca-
mera’s van de Meppeler verzame-
laar Theun Vos overgenomen en

kwam de bijzondere verzameling
maandag zelf in Meppel ophalen.
Theun verzamelde de camera’s in
veertig jaar tijd bij elkaar.

Nieuwe eigenaar Dorrestein
had veel tijd uitgetrokken voor
zijn bezoek aan Vos en bekeek
elk exemplaar grondig. „Een
mooie collectie”, moest hij al
snel toegeven. „Hier staat heel
veel fotogeschiedenis. Ons be-
drijf is niet alleen groot maar we

willen ook iets doen aan het be-
waren en conserveren van al die
verschillende camera’s en camera-
technieken. Een groot deel zal
waarschijnlijk nooit meer ver-
kocht worden, maar er zijn ook
een paar prachttoestellen bij.
Neem deze Minolta. Nooit op
waarde geschat en gewaardeerd,
maar hoor eens hoe die sluiter
ontspant. Echt fantastisch, maar
hooguit een paar tientjes waard.”

� Theun Vos (rechts) draagt zijn collectie over aan Ed Dorrestein van Cameraland. FOTO WILBERT BIJZITTER

Dewijk
krijgt toch
een eigen
boerderij

ZWOLLE Het Zwolse Leger des
Heils heeft gisteravond de hon-
derdste verjaardag van Nel Ban-
nink gevierd. De bekende Zwol-
se heilsoldate, die in 1997 over-
leed, werd herdacht met een
concert in de naar haar ver-
noemde straat. Bannink was als
Tante Nel een begrip in het uit-
gaansleven, ze ging 47 jaar door

de binnenstad met collectebus
en magazine Strijdkreet. „Ze
stapte overal naar binnen, sprak
met iedereen en was voor de du-
vel niet bang. Naar de cafés
gaan, dat was haar ding”, zegt
Hans van der Linde, die vier
jaar lang met haar op stap is ge-
weest in Zwolle.

regio 6

Vos heeft zijn koper

Steeds meer recreatie
in Zwolse grachten

Inwoners van Stadshagen doneerden
slechts 17.000 van de benodigde
100.000 euro. Maar de gemeente had
al een ton gereserveerd.

Tante Nel ‘100 jaar’

Veilig op weg met de
Pokémontaxi van Pascal

De Stadshoeve Stadshagen
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Salland

Jeroen de Kok kijkt nu al uit naar de Kom
d’r Uutmarkt. ,,Het houdt Holten als het
goed is levendig.’’ Regio 6

Hij was een steun en toeverlaat bij uit-
vaarten. Nu neemt de uitvaartleider
zelf afscheid. Hij stopt. Regio 7

Martin Vink
Raalte/Olst-Wijhe

Het is een glorieuze finish gewor-
den voor alle glasvezelfans in het
buitengebied van Salland-Noord.
De animo voor het netwerk over-
stijgt ruim de vereiste helft van de
huishoudens en bedrijven. Liefst
59,6 procent - ofwel 1920 adressen
- staan nu aangemeld voor een
abonnement.

De race naar glasvezel kreeg het
afgelopen weekeinde een krachti-
ge eindspurt. „We dachten uit te
komen op 51 of 52 procent”, rea-
geert Henny Lammers van Sal-
landGlas, het bewonersinitiatief
voor glasvezel in Salland. „Maar
op zaterdag en zondag hebben
zich driehonderd mensen online
aangemeld. Overweldigend. We
zijn hartstikke blij.”

Salland-Noord scoort met de be-
langstelling voor glasvezel relatief
hoog. Volgens Marieke Seinen van
CIF Cogas, dat het glasvezel legt,
zijn in Twente scores behaald van
52 en 54 procent. Winterswijk zat
met 62,4 procent wat hoger. Lam-
mers: „Met de aanmeldingen die
vandaag nog zijn binnengekomen,
kunnen wij op zo’n zestig procent
uit komen.”

Salland-Noord telt 3200 huis-
houdens en bedrijven in het bui-
tengebied van Luttenberg, Raalte,
gedeelte Lemelerveld, Lierderholt-
huis, Boerhaar, Laag-Zuthem en
Heino. Ook een stukje Zwolle (150

huishoudens) en Dalfsen (350
huishoudens) worden meegeno-
men.

Na de bouwvak begint de aanne-
mer Volker Wessels Telecom met
de werkzaamheden. Volgens de
woordvoerster van CIF Cogas kan
de klus in het voorjaar van 2017
zijn afgerond.

Bewoners van het buitengebied
die nu geen abonnement nemen,
kunnen dat op een later moment
alsnog doen. „Alleen dan betalen
ze wel 239 euro aansluitkosten.”

Ruim anderhalve week geleden
was het uitrollen van glasvezel in
het buitengebied van Salland-
Noord ver weg. Toen had nog
maar 27 procent van de adressen
zich aangemeld. Het slotoffensief
- met onder meer inschrijfbijeen-
komsten - sorteerde effect.

Na de zomervakantie richt CIF
Cogas zich op Salland-Zuid, zeg
maar het buitengebied van Deven-
ter, een stukje van de gemeente
Olst-Wijhe en een stukje van de
gemeente Raalte. In het najaar wil
CIF Cogas ook hier helder hebben
of minstens de helft van de huis-
houdens en bedrijven een abonne-
ment willen.

WaterpretWaterpret
in de Tippein de Tippe

Salland-
Noord krijgt
glasvezelLieke kijkt wie ze natLieke kijkt wie ze nat

kan spuiten. Hetkan spuiten. Het
mooie weer had haarmooie weer had haar
en heel veel andereen heel veel andere
kinderen gisterenkinderen gisteren
naar het zwembadnaar het zwembad

van Heino gelokt.van Heino gelokt.
Regio 5

RAALTE Het proeverijfestival
In de Smaak en de Protestantse
Gemeente Raalte hebben elkaar
gevonden. Ze gaan samenwer-
ken. Beide partijen hebben hun
handtekening onder een over-
eenkomst gezet.
Voorzitter Peter Walter van het
festival spreekt van ‘een regel-
rechte primeur’. „Een primeur,
en tegelijkertijd een duidelijke
win-win-situatie.”
Afgesproken is dat In de Smaak

in het weekeinde van 23, 24 en
25 september het Annahuis kan
gebruiken. Daar komt onder
meer het secretariaat, informa-
tiepunt en de EHBO.
Beheerder Aaltje Booijink van
Plaskerk en Annahuis vindt de
overeenkomst ‘een voorbeeld
van het zoeken naar verbindin-
gen op lokaal niveau’. „Waarom
zouden we elkaar in Raalte niet
opzoeken als je elkaar nodig
hebt.”

Henk Beukema neemt
afscheid als uitvaartleider

FOTO GERARD VRAKKING

Festival In de Smaak en kerk
Raalte gaan samenwerken

De vlag kan uit in het buitengebied
van Salland-Noord. Ruim de helft van
de mensen kiest voor snel internet.

Na de zomer richt
CIF Cogas pijlen
op Salland-Zuid

59,6 procent doet mee

Holten zorgt voor leven in
de brouwerij op Uutmarkt
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Vechtdal

Hiawatha uit Dalfsen was de eerste, nu bie-
den ook anderen activiteiten op het water
aan in Zwolle. regio 6

BEERZERVELD Het hoofd-
veld op sportpark Het Wester-
park in Beerzerveld ligt er
doorgaans bij als een biljartla-
ken. Daarom komen prof-
clubs er graag een oefenwed-
strijd spelen.
Enkele weken geleden voet-
balde FC Twente er, en bin-
nenkort komt Heracles Alme-
lo op bezoek. Op zaterdag 30
juli speelt de club uit Almelo
op het veld van derdeklasser
Mariënberg tegen het Turkse
Karabükspor, afgelopen sei-
zoen de nummer twee in de
op één na hoogste divisie. De
aftrap van het duel is om
14.30 uur.
De Almeloërs oefenen in
Beerzerveld tussen twee Eu-
ropese wedstrijden door.
Op 28 juli neemt Heracles
het in het Polman Stadion
het op tegen FC Arouca uit
Portugal in de derde voorron-
de van de Europa League. De
return is 4 augustus.

Ronaldo
helpt scoren

Cor van Dalen
Hardenberg/Mariënberg

Treinreizigers die van Harden-
berg naar Almelo (of andersom)
reizen hoeven straks niet meer
over te stappen op station
Mariënberg. Vanaf maandag 29
augustus is er een rechtstreekse
verbinding.

Dat betekent dat reizigers ne-
gen minuten sneller in Harden-
berg of Almelo zijn. Ook zijn de
aansluitingen op andere trein- en

busverbindingen verbeterd. Daar-
mee gaat een langgekoesterde
wens van de provincie in vervul-
ling: Twente beter verbinden met
Hardenberg en Zuidoost-Dren-
the. Elk half uur rijdt er straks
een trein op het traject Alme-
lo-Hardenberg. Daardoor rijden
er ook meer treinen per uur tus-
sen Mariënberg en Hardenberg:
in de daluren acht treinen en in
de spits twaalf.

De afgelopen maanden is hard
gewerkt aan het spoor. Het 18 ki-

lometer lange traject tussen
Mariënberg en Almelo is voor-
zien van nieuwe rails, 34.000
dwarsliggers en 40.000 ton grind.
Zestien overwegen zijn ver-
nieuwd en de beveiliging is bijge-
steld zodat treinen sneller kun-
nen rijden. Tussen Almelo en
Mariënberg gaat de snelheid om-
hoog van 80 naar 120 kilometer
per uur. Station Geerdijk is opge-
heven, zodat de reistijd Harden-
berg-Almelo (en andersom) on-
der het half uur blijft.

Op station Almelo is het spoor
doorgetrokken waardoor reizigers
minder ver hoeven te lopen om
over te stappen of de uitgang van
het station te bereiken.

Op maandagochtend 29 augus-
tus wordt de rechtstreekse spoor-
verbinding officieel in gebruik ge-
nomen. Dat gebeurt in aanwezig-
heid van de Overijsselse gedepu-
teerde Bert Boerman, de Harden-

bergse burgemeester Peter Snij-
ders, Jan Mulder (regiodirecteur
ProRail) en Anne Hettinga, voor-
zitter Raad van Bestuur Arriva
Nederland.

Vlierbrink is een gewilde nieuwbouw-
plek; ruim vijftig van de zeventig ka-
vels zijn al vergeven. regio 5

120

Sneller vanHardenberg
naarAlmelo per trein

Het is maar een afbeelding, maar
die doet het goed in het nieuwe
interieur van de sport-
zaak van Robert Prins.

regio 7

Heracles
Almelo oefent
op ‘biljartlaken’
in Beerzerveld

■ De trein op het traject Almelo -
Hardenberg rijdt straks 120 in
plaats van de tot nu toe gebrui-
kelijke 80 kilometer per uur.

FOTO FFU PRESS AGENCY

De trein tussen Hardenberg en
Almelo is binnenkort negen minuten
sneller. Ook gaan er meer treinen
rijden, zijn aansluitingen verbeterd
en perrons vernieuwd.

Buitenleven staat centraal
in nieuwe wijk Ommen

Steeds meer recreatie
in Zwolse grachten

Geen verplichte overstap meer op station Mariënberg
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West Veluwe

ERMELO De CDA-fractie in
de Ermelose gemeenteraad be-
legt op korte termijn een bij-

eenkomst met partijgenoten in
buurgemeenten, Provinciale Sta-

ten en Tweede Kamer over de
toegenomen drukte op de A28.

Sinds de verbreding van de snel-
weg bij Amersfoort staan er dage-
lijks files bij Ermelo en strand Nul-
de. Het Gelderse CDA-Kamerlid
Jaco Geurts vroeg eerder al om
maatregelen op het traject tussen
Amersfoort en Zwolle, maar kreeg
nul op rekest.

Signaal
Vanuit Ermelo wordt nu gepro-
beerd om gezamenlijk een signaal
te sturen naar minister Melanie
Schultz van Infrastructuur en Mi-
lieu. Ze willen dat de minister

snel een onderzoek laat doen
naar de fileproblematiek en ver-

volgens maatregelen neemt
om er een einde aan te ma-

ken.
Woordvoerder Dick te

Brake van het CDA
in Ermelo wil graag

dat andere partijen inhaken. „Wij
hopen dat ook de andere fracties
in de gemeenteraad van Ermelo
de fracties van hun partijen in
Arnhem en Den Haag zullen aan-
sporen om de besluitvorming om
te buigen voor een gezamenlijke

aanpak van de files op de A28.”
Anders dan in de Tweede Ka-

mer steunt de VVD-fractie in de
Gelderse staten het streven naar
anti-filemaatregelen op de A28.

Vorige week luidde de Gelderse
Statenfractie van het CDA ook al
de noodklok over de toegenomen
verkeersdrukte op de A28. De
christendemocraten willen dat
het provinciebestuur minister
Schultz ervan overtuigt dat het tra-
ject tussen Zwolle en Amersfoort
wel degelijk een knelpunt is. Het
pleidooi voor verbreding van dit
deel van A28 steekt de laatste tijd
steeds vaker de kop op.

Werkgeversorganisaties en de
gemeenten Elburg, Ermelo, Har-
derwijk, Nunspeet, Oldebroek en
Putten scharen zich achter dit
idee. Ook het CDA in de Tweede
Kamer pleitte hier onlangs voor,
maar vooralsnog ziet de minister
de urgentie van maatregelen niet
in.

De Nijkerkse Jaela heeft een zeldzame
stofwisselingsziekte. Ze wordt niet oud,
maar klaagt nooit. Regio 7

Schaatser Van Ramshorst uit Nijkerk
stapt na een succesvol debuutjaar
over naar Cenned. Regio 7

CDA zet
A28hoog
op agenda

Marijn Fidder gaat met Job Burger naar Moldavië om onder ande-
ren aan kinderen die slachtoffer zijn van misbruik cadeaus te ge-
ven. De Stichting Tegen Misbruik levert de pre-

sentjes. Voorzitter Marcel Jenin-
ga (links) levert de pakket-

jes in Harderwijk af.
Regio 6

Sinds de verbreding
van de snelweg bij
Amersfoort staan er
dagelijks files bij
Ermelo en Nulde

Missie in Moldavië

Laura van Ramshorst
gaat naar een topploeg

HARDERWIJK De boulevard in
Harderwijk wordt vernieuwd en
dat betekent dat bedrijven en vere-
nigingen (tijdelijk) naar andere lo-
caties moeten uitwijken. In de
meeste gevallen is dat gelukt,
maar twee kioskhouders dreigen
tussen wal en schip te vallen.
Voor de snackbar van André Mons
en de vishandel van Jan en Wil-
lem Jansen is nog steeds geen
nieuwe plek gevonden.

Ze mochten van de gemeente
een jaartje langer blijven, omdat

hun bedrijven de werkzaamheden
voorlopig niet in de weg stonden.
Dat jaartje is in november voorbij.

De ondernemers zouden meer
medewerking van de gemeente
op prijs stellen. ,,Voor iedereen
heeft de gemeente een mooie stek
gevonden. Maar wij hebben
pech”, zegt Willem Jansen.

De nieuwe boulevard moet in
2019 gereed zijn. Maar zolang wil-
len en kunnen de kioskhouders
niet wachten.

Regio 6

FOTO RUBEN

SCHIPPER

Zorgen over fileleed

Kioskhouders
tussenwal en schip

De christendemocraten willen de druk op
politiek Den Haag opvoeren, zodat er alsnog
maatregelen worden getroffen om het
fileleed op de A28 tussen Zwolle en
Amersfoort in te perken.

‘We rouwen elke keer als
Jaela niets niet meer kan’
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Zwolle

Zwollenaar zet zijn bedrijfsbusje in om
fanatieke spelfanaten veilig door de stad
te loodsen. regio 9

Hiawatha uit Dalfsen was de eerste,
nu bieden ook anderen

activiteiten op het
water aan in
Zwolle.

regio 5

Janske Mollen
Zwolle

De bouw van wijkboerderij De
Stadshoeve in Stadshagen kan de-
finitief van start. Gisteren onderte-
kende voorzitter Martin Hendrik-
sen van Stichting De Stadshoeve
de laatste contracten met de ge-
meente Zwolle. „Zoals het er nu
uitziet, kan de aannemer in okto-
ber beginnen met bouwen en
gaan we maart 2017 open.”

Eigenlijk zou de wijkboerderij
al in augustus opengaan, maar de
bouw werd flink vertraagd door fi-
nanciële tegenvallers bij zowel de
aanbesteding als de crowdfun-
dingsactie in de wijk. Die laatste
leverde in plaats van de gehoopte
(en benodigde) 100.000 euro
slechts 17.000 euro op. Dat bedrag
moest bovendien, volgens af-
spraak, teruggestort worden naar
de gulle gevers.

Achtervang
De gemeente Zwolle hield vooraf
al rekening met een tegenvallende
opbrengst en reserveerde een ton
als ‘achtervang’. De gemeenteraad
stemde in januari in om 423.000
euro in de wijkfaciliteit te steken.

Doordat de stichting heeft kun-
nen bezuinigen op meerdere pun-

ten van het oorspronkelijke plan
én door overleg met de aannemer
is het tekort teruggebracht tot
99.000 euro. „Dat was een miniti-
eus proces”, zegt voorzitter Mar-
tin Hendriksen. „We hebben
puntsgewijs bekeken waar we
geld op konden besparen. De es-
thetische eisen en de behoeften
zoals die door de wijk zijn gefor-
muleerd zijn overeind gebleven.
We zullen bijvoorbeeld andere
materialen gaan gebruiken.”

Daarnaast gaat de stichting de
wijk oproepen mee te helpen om
kosten te besparen. „De bestaande
schuur moet opgeruimd en op-
nieuw geschilderd.” Hoewel het
draagvlak om mee te betalen niet
zo groot bleek in Stadshagen,
denkt Hendriksen nu wel mensen
te kunnen mobiliseren. „De wijk
is aandeelhouder van De Stadshoe-
ve. Dit project is door de wijk,
voor de wijk.”

De Stadshoeve moet een wijk-
boerderij met horeca, educatieve
ruimten en een doetuin voor de
jeugd, worden. Wijkbewoner Ger-
ben Eshuis is de nieuwe hore-
ca-exploitant die de horeca wil op-
zetten met mensen met een beper-
king. „Hij loopt al het hele proces
mee en kan nu zelf ook stappen
gaan zetten.”

Opluchting in de zelfoogsttuinOpluchting in de zelfoogsttuin

Dewijk
krijgt toch
een eigen
boerderij

Leden kunnen straks een paar keer per week langskomen
om wortels, bietjes, sla of andijvie op te halen.

regio 6

ZWOLLE Het Zwolse Leger des
Heils heeft gisteravond de hon-
derdste verjaardag van Nel Ban-
nink gevierd. De bekende Zwol-
se heilsoldate, die in 1997 over-
leed, werd herdacht met een
concert in de naar haar ver-
noemde straat. Bannink was als
Tante Nel een begrip in het uit-
gaansleven, ze ging 47 jaar door

de binnenstad met collectebus
en magazine Strijdkreet. „Ze
stapte overal naar binnen, sprak
met iedereen en was voor de du-
vel niet bang. Naar de cafés
gaan, dat was haar ding”, zegt
Hans van der Linde, die vier
jaar lang met haar op stap is ge-
weest in Zwolle.

regio 7

Steeds meer recreatie
in Zwolse grachten

Inwoners van Stadshagen doneerden
slechts 17.000 van de benodigde
100.000 euro. Maar de gemeente had
al een ton gereserveerd.

FOTO FRANS PAALMAN

Tante Nel ‘100 jaar’

Veilig op weg met de
Pokémontaxi van Pascal

De Stadshoeve Stadshagen
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Zutphen

Opa Lovink filmt
al twintig jaar
Zwarte Cross

ZUTPHEN Het Waterwerk op de Overwelving in Zutphen is
in eerste instantie bedoeld als fraai kijkobject, maar dezer
dagen doet het ook dienst als plek waar vooral kinderen

enige verkoeling vinden. Maar wat graag rennen ze door de
waterpartij en zoeken ze de confrontatie met de fontein-
tjes. FOTO ZUTPHENS PERSBUREAU

Hidde en Frederik zijn bij Huize Ruurlo
op jacht naar Rattata, Weedle en
Pokéacha uit het Pokémon-spel.

Regio 5

Van amateuristisch crossen
op een stoppelig maïsveld
zag filmer Gerard Lovink de
Zwarte Cross uitgroeien tot
een megagroot festival.

Regio 7

Gert Kramer en Misha Hofland
Zutphen

Brasserie Picknick gaat een twee-
de locatie openen op de Nieuw-
stad in Zutphen, nummer 8. In
het pand waar voorheen mode-
zaak Wimm’s Fashion was geves-
tigd, komt grand café De Berkel-
poort. De planning is dat het Zut-
phense etablissement op 1 sep-
tember zijn deuren opent.

De Berkelpoort wordt een
leer/werkproject voor mensen
met een verstandelijke beper-
king. Daarvoor gaat Picknick een
samenwerking aan met stichting
Philadelphia. „Er komt een oplei-
dingsruimte van Philadelphia in
het grand café”, zegt Picknick-uit-
bater Marcel Hendriks. „Mensen
met een verstandelijke beperking
gaan deel uitmaken van het perso-
neel. De Berkelpoort wordt een
grand café waar tot ’s avonds laat
gegeten en gedronken kan wor-

den. Hendriks: „Mijn zoon Boy
zal De Berkelpoort hoofdzakelijk
gaan runnen. We zijn nog op
zoek naar een kok. Zodra die is ge-
vonden, willen we De Berkel-
poort tot een uur of tien ’s
avonds open houden. Zo is het

een mooie aanvulling op Pick-
nick, dat behoudens de vrijdaga-
vond rond zes uur sluit.”

Hendriks huurt het pand op de
Nieuwstad van de Zutphense ho-
reca- en vastgoedondernemer
Evert-Jan van Til.

Uffie’s
In een ander pand van Van Til,

in één van de voormalige IJland-
panden aan de Houtmarkt 71,
maakt eetcafé Uffie’s vandaag
een doorstart. Nadat exploitant
Mark van Uffelen op 17 mei fail-
liet ging, nemen nu dochter Luca
van Til en schoondochter Sabrine
Weezendonk van de pandeige-

naar het stokje over. De Engelse
gastropub moest na ruim een jaar
tot veler verrassing dit voorjaar
de deuren sluiten, volgens exploi-
tant Van Uffelen ‘door een samen-
loop van omstandigheden.’

Van Til (21) en Weezendonk
(29) gaan nu grotendeels verder
op de oude voet, Van Uffelen
blijft werkzaam in de keuken.
„We hebben allebei horeca-erva-
ring en toen deze kans zich voor-
deed wilden we die grijpen”, legt
Van Til uit. Beiden zijn er name-
lijk van overtuigd dat het concept
van eetcafé Uffie’s voldoende aan-
knopingspunten biedt om alsnog
succesvol te worden. „We gelo-
ven in de kracht van Uffie’s”, ver-
telt Weezendonk. „Aan een dood
paard moet je niet trekken, maar
dit paard is nog springlevend”,
vult Van Uffelen aan.

Er worden enkele kleine wijzi-
gingen in de kaart aangebracht,
zo zijn de lunch- en dinerkaart
gescheiden. Het terras dat zich
voorheen aan de overkant bij
filmtheater Luxor bevond, wordt
vooralsnog niet in gebruik geno-
men. Wel breidt het aantal tafels
aan de zonnige kant voor de voor-
deur uit van drie naar acht. Bo-
vendien is het de bedoeling om
voor de winter de kelder van 140
vierkante meter in gebruik te ne-
men met een jazzcafé en als mul-
tifunctionele ruimte voor feesten
en vergaderingen.

BUSSLOO De provincie Gelder-
land waarschuwt voor de aanwe-
zigheid van blauwalg in het water
bij het kinderstrand De Withagen
op recreatieplas Bussloo in Voorst.
Blauwalgen kunnen huid-, maag-
of darmklachten veroorzaken.

Onder invloed van wind kan er
ophoping van de blauwalgen
plaatsvinden in een gedeelte van
het zwemwater. De provincie
waarschuwt ook voor de aanwezig-
heid van zwemmersjeuk in som-
mige plassen. Voor de actuele si-
tuatie van de waterkwaliteit is in-
formatie te vinden op
www.zwemwater.nl

Zie ook Regio 5

Picknick start tweede
zaak opNieuwstad

Blauwalg in
water
Bussloo

� Het in verbouwing zijnde pand aan de Nieuwstad, waar De Ber-
kelpoort in september zijn deuren opent. FOTO ZUTPHENS PERSBUREAU

Grand-café De
Berkelpoort
wordt leer /
werk-project
met stichting
Philadelphia.

Aan een dood
paard moet je
niet trekken,
maar dit paard is
nog springlevend

Zomerse lol in hetWaterwerk

Uffie’s maakt vandaag doorstart met nieuwe uitbaters

Kasteeltuin
bevolkt met monstertjes



de Stentor brengt al het nieuws dichtbij Extra veel sport en extra veel weekend

Elke dag bij uw krant de Stentor 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 de Stentor

Pakaan!
Het badpak
maakt z’n
comeback

destentor.nl | sportredactie@destentor.nl | maandag 18 juli 2016
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ORANJE-DAG
INDEBERGEN

Bertens gesloopt
na lange regendagen

FOTO’S AFP, ANP, COR VOS, BELGA

Dumoulin
valt aan

Poelsmeesterlijk voor
zijn kopman Froome

Mollema blijft stevig
op tweede plek

destentor.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://destentor.nl


Ontdek de Stentor Digitaal
Uw de Stentor is meer dan alleen de krant. Maak kennis met destentor.nl

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

heel makkelijk volgen op uw smartphone of tablet. 

De digitale versie van uw krant

Als abonnee van de Stentor 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 krant.destentor.nl
 

Wilt u uw digitale krant lezen op tablet of smartphone? Maak dan gebruik van de gratis 
de Stentor 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://destentor.nl
http://krant.destentor.nl


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 destentor.nl/inloggen. Weet u 
uw wachtwoord niet meer? Vraag dan een nieuw wachtwoord aan via    
destentor.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 dS-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 destentor.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 destentor.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 destentor.nl/krant, de dS-app 
downloaden en u heeft direct toegang tot Topics.

De Stentor wenst u veel plezier met het digitale nieuws! 

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


UNIEKE ACTIVITEITEN
VOOR ABONNEES

Lekker op pad met de Stentor 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 de Stentorclub vindt u 

steeds nieuwe voordeeltjes en winacties voor unieke activiteiten en leuke evenementen.
Reserveer uw kaartjes op destentor.nl/club
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WORLD PRESS PHOTO, 
LIBRIJE RONDLEIDING 
ÉN LUNCH

WERELDTOUR WORLD 
PRESS PHOTO IN 
ZUTPHEN
De tentoonstelling van de jaarlijkse 
internationale persfotowedstrijd is vanaf 15 
juli in Zutphen te zien.  Zutphen is daarmee 
de 2e locatie van de wereldtour die World 
Press Photo het komende jaar gaat maken.  
De tentoonstelling bevat indrukwekkende 
persfoto’s van 41 prijswinnaars uit 21 landen, in 
acht categorieën: De World Press Photo van het 
voorbije jaar is Hope for a New Life van Warren 
Richardson uit Australië. 

SPECIAAL STENTOR CLUB 
ARRANGEMENT
In de prachtige Sint Walburgiskerk kunt u 
naar de World Press Photo tentoonstelling. 
Daarnaast krijgt u de gelegenheid om met een 
gids de Librije te bezoeken, een unieke 16e 
eeuwse bibliotheek in de kerk. Vervolgens 
krijgt u een heerlijke 2-gangen lunch bij 
Rotisserie De Courant, op 5 minuten wandelen 
in hartje Zutphen. 

• Toegang World Press Photo tentoonstelling
• Rondleiding met gids door de Librije 
• 2-gangen lunch in Rotisserie De Courant, incl  
 koffi e of thee 
• Toeristische tips over Zutphen

Data:   20 juli, 21 juli en 22 juli
Tijdstip:   10.30 uur en lunch vanaf 12.30 uur
Locatie:  Sint Walburgiskerk in Zutphen 
Prijs:  € 24,50

EXCLUSIEF VOOR ABONNEES
De 16e eeuwse Librije.Foto’s: Patrick van Gemert, Zutphens Persbureau

food & Coq-tails
DE  COURANT

BOEK NU OP: WWW.DESTENTOR.NL/CLUB

INCL. BEZOEK 
16E EEUWSE 

BIBLIOTHEEK

VIP ARRANGEMENT 
 FESTIVAL DER ZOETE 
VERLEIDINGEN 

BOEK NU OP: DESTENTOR.NL/ CLUB
EXCLUSIEF VOOR ABONNEES

BESTE
THUISBAKKERS
GEVEN BAKDEMO
In een idyllische tuin biedt het Festival der 
Zoete Verleidingen ruimte aan diverse 
stands met de allerlekkerste taarten, 
bakbenodigdheden, prachtige serviezen, 
brocante, ambachtelijk gemaakte jams en 
nog veel meer.. 
Speciaal voor de lezers van de Stentor is er 
een gereserveerde tafel waar u met koffie/ 
thee met gebak ontvangen wordt. Ook zijn er 
speciaal voor u plaatsen gereserveerd voor 
de bakdemonstraties van Rutger van den 
Broek of Sarena Solari (Beste Thuisbakkers 
2013 en 2015). 

HET VIP ARRANGEMENT :
• Entree Festival der Zoete Verleidingen
• Vooraan parkeren
•  Gereserveerde tafel met koffie/thee 

en gebak
•  Gereserveerde plek bakdemonstratie 

Sarena ( op 4 en 5 aug) of Rutger (op 6 aug) 
•  Goodiebag t.w.v. minimaal € 20,- 

met gratis (proef) producten

Data:  4, 5 en 6 augustus
Tijdstip:  12:00 uur ontvangst 
Locatie:  Sleen 
Prijs: € 17,50

INCL . BAKDEMO 
VAN SARENA 
OF RUTGER

Fo
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d 
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Korting in de de Stentor Webwinkel

Neem eens een kijkje in de de Stentor 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://destentor.nl/club


De digitale 
extra’s

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

Geef 
2 weken 

AD cadeau!

Op zoek naar een leuk cadeau? 

Ga naar 

ad.nl/2wekencadeau

Geef twee weken 
de Stentor cadeau

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

geef iemand twee weken lang 
de Stentor 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://destentor.nl/verzilver


Ga nu naar destentor.nl/service

Bij meer krant hoort ook  
meer service

Contact

Klantenservice 
Burgemeester Drijbersingel 39 
8021 JB Zwolle
Online: destentor.nl/service
Telefoon: 088 - 013 99 60
Openingstijden:  maandag t/m vrijdag  

08.00- 17.00 uur

Bezorging

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

bezorgmelding doorgeven)
Telefoon: 088 056 15 60 
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 destentor.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://destentor.nl/service
http://destentor.nl/service
http://destentor.nl/geenkrant
http://destentor.nl/service


 Zo wordt uw de Stentor 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 nredactie 
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. 



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 de Stentor.

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

