
Welkom bij 
de Gelderlander

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

Want er zit meer in uw abonnement dan u denkt.



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

✓  Korting op boeken en tickets in 
de Webwinkel. 

✓  Bijzondere uitstapjes maken met dG Club.

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

✓ Gratis redactionele nieuwsbrieven.

Uw de Gelderlander in het kort

Onderdeel van

http://dg.nl
http://dg.nl/service


Uw de Gelderlander in het kort Welkom bij de Gelderlander
De Gelderlander brengt het nieuws uit uw woonplaats, uw provincie en uit binnen- en buitenland dagelijks 
bij u thuis. Op papier en online via dg.nl Altijd relevant en interessant, vaak ook spannend of ontspannend. In 
het eerste katern praten we u bij over kwesties in binnen- en buitenland, sport en het belangrijkste nieuws 
uit Gelderland. Het tweede katern is geheel gewijd aan uw woonplaats en uw provincie. Het derde katern 
gaat dieper in op interessante thema’s zoals wonen, financiën, erop uit en lichaam en geest.
In het weekeinde bieden we u een extra bijlage met ons &Magazine, een boeiende mix van cultuur, media, 
wonen, eten en lifestyle. Om op uw gemak te lezen. 
In deze folder treft u meer informatie aan over de krant en onze digitale producten. Praktische informatie 
over uw abonnement, digitale mogelijkheden, onze service en contactgegevens. Tegelijkertijd geven we met 
deze informatie een kijkje in de keuken van onze redactie en drukkerij. 

Veel leesplezier gewenst!

Peter Jansen
Hoofdredacteur de Gelderlander



De Gelderlander brengt al het nieuws dichtbij

De Gelderlander verschijnt in regionale edities om het nieuws nog dichterbij te brengen.
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Het weer
Weeroverzicht
lange termijn:

Nog even dit

Enkel al verzwikt
bij de inschrijving

DI

Zie pagina &12

Met 800 man tegelijk
op jacht naar de liefde

Vierdaagse 6

Weerman maakt zich
niet druk om hitte

Vierdaagse 4

Hoe houd je je lijf koel
met die hitte?

P2

Joris Gerritsen
Geert Willems
Nijmegen

De politie in België heeft zondag-
avond een officieel bericht uit
Nederland gekregen waarin mel-
ding wordt gemaakt van een mo-
gelijke aanslag tijdens het vuur-

werk van de Vierdaagsefeesten in
Nijmegen. Dat bevestigt een me-
dewerker van het OCAD, de Bel-
gische variant van de Nationaal
Coördinator Terrorismebestrij-
ding en Veiligheid in Nederland.

Hubert Bruls, burgemeester van
Nijmegen, bevestigt ook dat er
een melding rondging, maar ver-
klaart dat deze als snel als ‘niet se-
rieus’ bestempeld kon worden.

De melding kwam in de publici-
teit doordat Daniël Termont, de
burgemeester van het Belgische
Gent, direct besloot tot een oefe-
ning. In zijn stad werd zondag-
avond eveneens een vuurwerk-
show gegeven, ter afsluiting van
de Gentse Feesten. Tegenover de
Vlaamse zender VTM zei hij: „Er
was om tien uur ’s avonds een in-
ternationaal bericht dat er een
dreiging was tegen een vuurwerk-
show in Nijmegen. Gent werd
daarin nooit genoemd. Maar met
de korpschef hebben we vervol-
gens besloten om een oefening,
die we op papier hadden gemaakt,
uit te voeren, alsof het om een
dreiging tegen Gent zou gaan.”

Volgens de burgemeester was
de bron van het bericht de FBI, de
Amerikaanse inlichtingendienst,
maar het Belgische OCAD wil
slechts bevestigen dat het bericht

uit Nederland afkomstig is. Waar
de dreiging precies uit zou be-
staan, is onbekend.

Het vuurwerk in Nijmegen ver-
liep zondag zonder incidenten.
Teddy Vrijmoet, directeur van de
Vierdaagsefeesten: „Er was inder-
daad sprake van een dreiging,
maar die bleek niet serieus. Niet
zo serieus dat we actie moesten
ondernemen. Dat heb ik te horen
gekregen. Er zijn voortdurend van
deze verhalen, niet alleen in deze
week.”

Bruls: „We konden al vrij snel de
conclusie trekken: deze melding is
niet serieus. En dan kan ik heel ge-
makkelijk zeggen: dat klopte,
want er is niets gebeurd. We heb-
ben wel extra maatregelen geno-
men, ook naar aanleiding van Ni-
ce. Dat was vooral: zichtbare poli-
tie. Een helikopter, extra unifor-
men aan beide zijden van de Waal-
kade. Maar we moeten wel besef-
fen: dat is wel cosmetica. Als ie-
mand echt kwaad wil, kan hij ook
kwaad doen. Dit soort informatie
krijgen we heel veel binnen. Het
gaat vaak om mensen die aan-
dacht willen. Maar zoals gezegd:
we nemen alles serieus.’’

DOWO

18º I 26º

Officiële tip
aanslag bij
Vierdaagse

17º I 32º12º I 29º

 FOTO ERIK VAN ’T HULLENAAR

Het gaat bij dit soort
informatie vaak
om mensen die
aandacht willen

---Hubert Bruls, burgemeester

NIJMEGEN Voor Anet van
Grootheest is de Vierdaagse al
voorbij voor ie begonnen is. De
47-jarige inwoonster van Lunte-
ren, die de Vierdaagse al zeven-
maal liep, stapte gisteren bij de
inschrijving op de Wedren in
een gat en verzwikte haar en-
kel. Ze viel en brak daarbij haar
pols. Die zit nu in het gips.„In-
middels lach ik er maar om”,
zegt ze. „Het is niet anders.”
Ze zou met twee vriendin-
nen lopen. Nooit eerder ver-
stuikte of brak ze iets. „Ik heb
wel altijd veel blaren. Als ik die
enkel niet had verzwikt, had ik
gewoon meegedaan. Dat gaat
best met een gebroken pols.”
Ze zou gisteren met de trein
naar huis gaan, maar liet zich
overhalen toch te blijven. „Ho-
pelijk is eind van de week mijn
enkel wat minder dik.”

■ dg.nl/pech
Bekijk de reactie van Anet van
Grootheest

Valse start

ROTTERDAM De Turkse Federa-
tie Nederland (TFN) en de Islami-
tische Stichting 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 achter de rug”,
zegt bestuurslid Deniz Özkanli
van ISN. „Begrijpelijk, maar het
is nooit de bedoeling om het
recht in eigen hand te nemen.”

Vicepremier Lodewijk Asscher
doet een vergelijkbaar beroep op
landgenoten van Turkse komaf.

„Ik roep de gemeenschap op om
het hoofd koel te houden en de
handen thuis.”

Op verschillende plaatsen in
Nederland zijn gebouwen aange-
vallen die toebehoren aan sympa-
thisanten van Erdogans aartsri-
vaal Fethullah Gülen. P8

* Deze actie is alleen geldig op boekbestellingen in Nederland en België t/m 31 augustus 2016.

Boeken bestellen via www.blz.nl 
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Belgische inlichtingendienst krijgt bericht
uit Nederland over mogelijke aanslag tijdens
vuurwerk in Nijmegen. Burgemeester Bruls
bestempelt de melding als ‘niet serieus’.

Turken roepen op tot kalmte

Enkel al
verzwikt bij
inschijving

De Gelderlander
maakt deel uit van:

Jaargang 167 nummer 168
Bezorgservice: 088-0561550
Los nummer: ma. t/m vr. €2,00 za €3,00
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Achterhoek

Doetinchemmer
bestelde eten zon-
der te betalen

Verdachte heeft
strafblad van
39 pagina’s

Eis: oplichter
twee jaar naar
inrichting

P2

Jeroen Wenting
woont antikraak

Hollandse folk-
lore op reis

De Zevenaarder is beheerder
van een paar kamers in het
oude gemeentehuis. P4

BrommersBrommersBrommers kiekenkiekenkiekenBrommers kieken
uituituit vollevollevolle borstborstborstuit volle borst

Marijke en Paul Kox rei-
zen met Dutch Dancers
de wereld rond. P4

Maarten Reith
Doesburg/Doetinchem

Een brief van de burgemeester,
gericht aan alle inwoners van 18
tot 45 jaar. Dat blijkt een be-
proefd middel om nieuwe vrijwil-
ligers te werven voor de brand-
weer. Na Oude IJsselstreek en
Doesburg kiest ook Doetinchem
binnenkort voor deze aanpak.

Het werven van nieuwe brand-
weervrijwilligers gaat al jaren
steeds moeizamer. De uitstroom
is groter dan de instroom. Tot ech-
te problemen heeft dat nog niet
geleid, maar Doesburg is onlangs
wel onder het gewenste

minimumaantal vrijwilligers ge-
komen toen een van de leden af-
scheid nam. Dit betekent dat de
belasting op de andere vrijwilli-
gers iets is toegenomen. „We ver-
grijzen ook. Om het toekomstig
verloop op te vangen, hebben we
vier nieuwe brandweerlieden no-
dig”, zegt ploegcommandant Vin-
cent Kreileman.

Actie
Eind mei schreef burgemeester
Loes van der Meijs alle Doesbur-
gers van 18 tot 45 jaar aan met de
oproep de brandweer te verster-
ken. „We zijn blij met haar actie.
Het heeft drie serieuze reacties

opgeleverd. Daarmee zitten we
nu in de sollicitatieprocedure”,
zegt Kreileman. „Maar het tekort
is daarmee niet meteen weg.
Nieuwe vrijwilligers volgen eerst
een opleiding van twee jaar.”

Een soortgelijke brief in Oude
IJsselstreek zorgde ervoor dat de
post in Varsseveld met vier vrij-
willigers kon worden uitgebreid.
Met de gemeente Doetinchem is
de brandweer in overleg om de
burgemeester zo’n brief te laten
schrijven. „Dat gaat binnenkort

gebeuren”, zegt Rob Nederhoff
van Brandweer Achterhoek-West
(Bronckhorst, Doetinchem, Mont-
ferland en Oude IJsselstreek).

Overdag
De vrijwillige brandweer kampt
met name overdag met onderbe-
zetting. Dat komt door de toege-
nomen mobiliteit; veel mensen
werken niet meer in de plaats
waar ze wonen. „’s Avonds en in
het weekeinde hebben we vol-
doende mensen beschikbaar.
Overdag moeten we dat telkens
goed in de gaten houden”, zegt
Kreileman.

Doesburg gebruikt daar een
app voor, waarin alle vrijwilligers
aangeven wanneer ze wel en niet
kunnen. „Als ik bijvoorbeeld zie
dat er donderdagmiddag minder
dan zes personen beschikbaar
zijn – de standaardbezetting voor
een brandweerwagen –, stuur ik
iedereen een oproepje per sms.
Dan wordt er tijdig wat gescho-
ven met agenda’s en lost het zich
op.” P2

Burgemeesterswerven
brandweerlieden

Joes Hengeveld (links) en Yvonne
Roelvink laten Kay Lensink het voor
hem geschreven liedje ‘Brommers
kieken’ horen. P3

De brievenactie
in Doesburg
leverde al vier
nieuwe
brandweerlieden
op

Dé manier om nieuwe
vrijwilligers te krijgen voor de
brandweer, is de burgemeester een
brief te laten sturen naar alle
inwoners tussen 18 en 45 jaar.

FOTO THEO KOCK

Na Oude IJsselstreek en Doesburg ook in Doetinchem
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Arnhem& Veluwezoom

Zweten in de zinderende zon.
Bewoners van het Lorentzhuis in Velp
trainen op hun eigen ‘trimbaan light’ in
de nieuwe Beweegtuin. P5

Denkend
aan
Arnhem

Eric van der Vegt
Arnhem

„Laten we nu vooral de rust bewaren,
zodat de hele situatie niet uit de hand
loopt.” Die oproep doet de vader van
het jongetje dat afgelopen zaterdag in
de Arnhemse wijk Presikhaaf het slacht-
offer van een schennispleger is gewor-
den.

De verdachte is een bewoner van Pre-
sikhaaf. Hij zou zaterdagmiddag twee
jonge kinderen bij het Johan Cruyff-
court aan de Bethaniënstraat, op een
steenworp afstand van hun ouderlijk
huis, de bosjes in hebben getrokken.
Daar zou hij de kinderen zijn geslachts-
deel hebben laten zien. De ouders heb-
ben aangifte gedaan.

De woede over de vermeende schen-
nispleging kwam goed tot uitdrukking
op social media. „We maken ons zorgen
om de reacties op social media. Daarom
hebben we op Facebook een oproep ge-
daan om kalm te blijven en niet voor ei-
gen rechter te spelen”, zegt een woord-

voerder van de politie. De politie heeft
loco-burgemeester Gerrie Elfrink op de
hoogte gebracht van de ‘maatschappelij-
ke onrust’ in Presikhaaf. „Net als de poli-
tie doen ook wij een oproep om de rust
te bewaren”, zegt de woordvoerder van
Elfrink. „Daar waar nodig zullen wij het
gesprek aangaan in de wijk.”

Volgens social media is de verdachte
een bekende schennispleger. Daar is de
politie niets van gebleken.

„In de afgelopen drie jaar zijn er vijf

gevallen bekend van schennispleging in
Arnhem. Tussen deze zaken hebben we
geen verband geconstateerd. De Arn-
hemmer is alleen verdachte in deze laat-
ste kwestie.”

Ook het politiebericht op de Facebook-
pagina van de Politie Arnhem-Noord
heeft geleid tot 100 reacties. Veel rea-
geerders verwijten de politie dat er geen
actie ondernomen wordt. Dat bestrijdt
de woordvoerder.

Het politieonderzoek naar de schen-
nispleging in Presikhaaf loopt nog vol-
op. Om een beter beeld te krijgen van
wat zich in de bosjes heeft afgespeeld,
zullen de jonge slachtoffers deze week
meewerken aan een zogeheten kinder-
studioverhoor. Ook de verdachte zal de-
ze week nog worden verhoord.

Over wat er precies is gebeurd, wil de
vader van het 5-jarige jongetje niets ver-
tellen. Dat is iets dat de politie moet on-
derzoeken. Over de onrust wil de man,
die alleen anoniem in de krant wil, nog
wel het één en ander kwijt. „De gebeur-
tenis van zaterdag heeft er behoorlijk in-
gehakt bij ons”, zegt hij. „Daarom wil-
len we nu rust. Dat geldt niet alleen
voor ons, maar ook voor de familie van
die man. Ik lees de bedreigingen op so-
cial media aan zijn adres, maar zijn fami-
lie kan er niets aan doen.”

■ Reageren:
eric.van.der.vegt@gelderlander.nl

Vader slachtoffer:
bewaar de rust

Als gevechtshelikopters
boven de tuinvijver

Rode en blauwe juffers maken plaats
voor de grotere echte libellen. P8

‘Aardvarken’ is de titel van
deze foto van Anne Vogel,
waarmee zij een van de tien
winnaars is van de fotowedstrijd
Denkend aan Arnhem. P3

FOTO ANNE VOGEL

Een schennispleger in Presikhaaf zorgt
voor onrust op sociale media. De politie
maakt zich zorgen en roept wijkbewoners
op niet voor eigen rechter te spelen.

Met de rollator op
de ‘trimbaan light’

Nu willen we rust.
Dat geldt ook voor
die man zijn familie.
Die kan er niets aan
doen
---Vader slachtoffer

Gemoederen lopen hoog op na schennispleging

■ dinsdag 19 juli 2016 ■ dg.nl ■ e-mail: redactie.betuwe@gelderlander.nl ■ Telefoon: 088-0132472

Betuwe

Opde slechtste
plekken moet ook
de fundering
worden vervangen

Bernardo van Hal
Zetten/Randwijk

Vier Overbetuwse dorpen krijgen
in september, oktober en novem-
ber te maken met verkeershinder.
Omdat de provinciale wegen wor-
den afgesloten voor een opknap-
beurt, moeten weggebruikers
vaak omrijden.

De N836 gaat direct na de zo-
mervakantie als eerste op de
schop. Het gaat om de Tielse-
straat/Wageningsestraat vanaf de
kruising met de Waalstraat in An-
delst, die in Zetten overgaat in de
Knoppersweg tot bij het Rand-
wijkse buurtschap Indoornik.

N837
Daarna zal in de loop van oktober
de N837 onder handen worden ge-
nomen. Dit is de Nijburgseweg
vanaf het grote kruispunt bij In-
doornik via de Boterhoeksestraat
tot bij de A50-aansluiting van He-
teren. Beide hoofdroutes krijgen
nieuw asfalt – de zogenaamde slijt-
laag – maar op de slechtste plek-
ken moet ook de fundering wor-
den vervangen.

Om die reden kiest de provincie
Gelderland als wegbeheerder er-
voor om per week hele wegvak-
ken af te sluiten, in plaats van de
helft af te sluiten zodat het ver-
keer er met behulp van verkeers-

lichten nog langs kan.
Volledig afsluiten vraagt om om-

leidingsroutes dwars door de dor-
pen. En daarvan heeft de provin-
cie er heel wat op papier gezet. Zo
lopen er omleidingsroutes van de
Hoofdstraat, Stenenkamerstraat
en Zeegstraat in Herveld, de Ver-
lengde Emmastraat in Andelst, de
Lingewal en de Hoofdstraat/-
Stationsstraat in Zetten, de Rijn-
dijk in Randwijk, de Boltweg in
Driel en veel straten midden in
Heteren. Ook wordt er over de A15
en A50 via Knooppunt Valburg
omgeleid.

De meest complexe werkzaam-
heden zijn de kruising Wagening-
sestraat-Stationsstraat in Zetten
en bij de rotonde Flessestraat-Ach-
terstraat in Heteren. Als die eruit
liggen moet er veel verkeer omrij-
den. De meeste omrijdkilometers
moeten gemaakt worden als de
Knoppersweg tussen Zetten en
Randwijk op slot gaat.

Wanneer welk wegvak wordt af-
gesloten en voor hoe lang, is nog
niet bekend. P2

ELST Laat die Blauwe Dinsdag
maar komen, Elst is er klaar voor.
Dat straalt het centrum uit. Giste-
ren zijn blauwe spandoeken opge-
hangen in de Dorpsstraat, werd
de gevel van toerismebureau RBT
Kan blauw ingepakt en hingen
tien mensen blauwe banieren
aan de Elster toren. „Best een las-
tig klusje”, zegt een woordvoer-
der daarover. „De toren is een mo-
nument dus je mag er geen gaat-
je in boren en geen spijker in
slaan.” De kerk is vandaag open
voor lopers en bezoekers. Om
een kaarsje op te steken, of om de
expositie van Dik Kusters te bekij-
ken.

Het idee achter de campagne
‘hoe blauwer hoe beter’ is om
vandaag, tijdens de doorkomst
van de Nijmeegse Vierdaagse, zo
veel mogelijk mensen te trekken
om de wandelaars aan te moedi-

gen, en er met hen een mooi
feestje van te maken.

Dat feest begon gisteravond al
met de Nacht van Elst, waar mu-
ziekvereniging PWA optrad, een

capoeiragroep en een coverband.
Tijdens dit feest kwam de groep
van 25 wandelaars voorbij die de
Vierdaagseroute twee keer loopt.
Zo lopen ze als het ware 100 kilo-
meter tijdens de 100ste Vierdaag-
se. De groep werd eerder op de
dag al officieel ontvangen bij Het
Wapen van Bemmel, door het ge-
meentebestuur van Lingewaard.

De inspiratie voor de Blauwe
Dinsdag komt van de Nijmeegse
Roze Woensdag. Het blauw ver-
wijst naar het blauw van de rivie-
ren Rijn, Waal en Linge. Als het
aan Overbetuwe ligt, wordt Blau-
we Dinsdag traditie voor de ko-
mende 100 jaar.

Behalve het blauw in Elst is er
vandaag nog een noviteit in Over-
betuwe: vanwege het jubileum-
jaar wordt eenmalig de 55 kilome-
ter gelopen en die maakt een lus
door Homoet.

Groot onderhoud
De N836 en de N837 gaan na de zomer op de schop.
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A15
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Nazomer en
herfst vol
omleidingen

� Elst in het blauw. Laat de Vierdaagse maar komen. FOTO ERIK VAN ’T HULLENAAR

� Monument De Vleugel aan de
Linge bij Elst wordt voortaan
blauw verlicht. FOTO DG

Hoe blauwer, hoe beter

Het asfalt in de Betuwe krijgt
een fikse opknapbeurt. Dat
betekent wel flink omrijden.
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Liemers

Rechter stelt
omwonenden in
het gelijk

Betrokkenen pra-
ten na zomer over
toekomst gebied

Winning zand
in Rhederlaag
beperkt

P2

Riny Peters ver-
trekt na 42 jaar

‘Heli’s’ boven
de tuinvijver

Onderwijsbegeleider: „Lees
kinderen voor, prikkel ze.”

P5

Anti-kraak in
een leuk optrekje

Rode en blauwe juffers
maken plaats voor libel-
len. P8

Maarten Reith
Doesburg/Doetinchem

Een brief van de burgemeester,
gericht aan alle inwoners van 18
tot 45 jaar. Dat blijkt een be-
proefd middel om nieuwe vrijwil-
ligers te werven voor de brand-
weer. Na Oude IJsselstreek en
Doesburg kiest ook Doetinchem
binnenkort voor deze aanpak.

Het werven van nieuwe brand-
weervrijwilligers gaat al jaren
steeds moeizamer. De uitstroom
is groter dan de instroom. Tot ech-
te problemen heeft dat nog niet
geleid, maar Doesburg is onlangs
wel onder het gewenste

minimumaantal vrijwilligers ge-
komen toen een van de leden af-
scheid nam. Dit betekent dat de
belasting op de andere vrijwilli-
gers iets is toegenomen. „We ver-
grijzen ook. Om het toekomstig
verloop op te vangen, hebben we
vier nieuwe brandweerlieden no-
dig”, zegt ploegcommandant Vin-
cent Kreileman.

Actie
Eind mei schreef burgemeester
Loes van der Meijs alle Doesbur-
gers van 18 tot 45 jaar aan met de
oproep de brandweer te verster-
ken. „We zijn blij met haar actie.
Het heeft drie serieuze reacties

opgeleverd. Daarmee zitten we
nu in de sollicitatieprocedure”,
zegt Kreileman. „Maar het tekort
is daarmee niet meteen weg.
Nieuwe vrijwilligers volgen eerst
een opleiding van twee jaar.”

Een soortgelijke brief in Oude
IJsselstreek zorgde ervoor dat de
post in Varsseveld met vier vrij-
willigers kon worden uitgebreid.
Met de gemeente Doetinchem is
de brandweer in overleg om de
burgemeester zo’n brief te laten
schrijven. „Dat gaat binnenkort

gebeuren”, zegt Rob Nederhoff
van Brandweer Achterhoek-West
(Bronckhorst, Doetinchem, Mont-
ferland en Oude IJsselstreek).

Overdag
De vrijwillige brandweer kampt
met name overdag met onderbe-
zetting. Dat komt door de toege-
nomen mobiliteit; veel mensen
werken niet meer in de plaats
waar ze wonen. „’s Avonds en in
het weekeinde hebben we vol-
doende mensen beschikbaar.
Overdag moeten we dat telkens
goed in de gaten houden”, zegt
Kreileman.

Doesburg gebruikt daar een
app voor, waarin alle vrijwilligers
aangeven wanneer ze wel en niet
kunnen. „Als ik bijvoorbeeld zie
dat er donderdagmiddag minder
dan zes personen beschikbaar
zijn – de standaardbezetting voor
een brandweerwagen –, stuur ik
iedereen een oproepje per sms.
Dan wordt er tijdig wat gescho-
ven met agenda’s en lost het zich
op.” P2

Burgemeesterswerven
brandweerlieden
Dé manier om nieuwe
vrijwilligers te krijgen voor de
brandweer, is de burgemeester een
brief te laten sturen naar alle
inwoners tussen 18 en 45 jaar.

Jeroen Wenting huurt het voormalige
gemeentehuis van Zevenaar. ‘Ga je
meer dan drie dagen weg, dan moet
je dat melden. P2

De brievenactie
in Doesburg
leverde al vier
nieuwe
brandweerlieden
op

Na Oude IJsselstreek en Doesburg ook in Doetinchem

FOTO JAN VAN DEN BRINK
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Maasland

Buffelen op de
zomerschool
Nog geen vakantie voor zes
jongens en meiden van het
Merletcollege. P3

Mill is er
helemaal
klaar voor
Voor Mill kan het
feest beginnen.
Schoenen aan de
lantaarns heten de
Vierdaagselopers
welkom. P2

Dennis Greijn
Cuijk/Katwijk

Cuijk heeft wel oren naar een ver-
huizing van de met Pinksteren af-
gebrande Vrije Markt in Katwijk
naar een plek elders binnen de ge-
meente.

Bij de gemeente Cuijk heeft
zich een projectontwikkelaar ge-
meld die wil onderzoeken of het
mogelijk is de Vrije Markt te ver-
plaatsen. „Het college heeft vrij-
blijvend en zonder toezegging aan-
gegeven dat dit een optie zou kun-
nen zijn”, zegt een woordvoerder.

Wie de partij is die zich bij de
gemeente gemeld heeft, wil Cuijk
nu niet zeggen.

Asbest
Bekend is dat Cuijk veel onver-
kochte, braakliggende grond heeft
met onder meer het grote bedrij-
venterrein Laarakker langs de A73
bij Haps, waar Nutricia aan het
bouwen is, en met het Homburg-
terrein achter het treinstation van
Cuijk.

Politieke partij PLC van Henk
Siroen vraagt zich af of de gemeen-
te met de Katwijkse marktonder-
nemers gesproken heeft over even-
tuele verplaatsing naar het cen-
trum van Cuijk, bijvoorbeeld naar
het oude fabrieksterrein van Hom-
burg.

De marktorganisatie zegt dat
over de toekomst van de markt
nog niks bekend is. „Daar houden
we ons nu ook helemaal niet mee
bezig”, reageert een woordvoer-
der.

„Belangrijk is eerst de nasleep
van de brand voor onze standhou-
ders af te wikkelen. Dan pas gaan
we nadenken hoe verder.”

Met sloop van de overblijfselen
van de markthallen, waarin 1.500
standhouders een verkoopplek
hadden, kan twee maanden na de
verwoestende pinksterbrand nog
altijd niet begonnen worden. Om-
dat de gemeente nog geen sloop-
vergunning heeft afgegeven, maar

ook omdat er nesten van broeden-
de vogels, naar het schijnt vooral
meeuwen, zijn aangetroffen in de
puinhopen. En broedende vogels
mogen niet verjaagd worden.

Zodra een sloopvergunning afge-
geven is, heeft het uitgekozen
sloopbedrijf een week nodig om
de daadwerkelijke opruimwerk-
zaamheden voor te bereiden. De
marktorganisatie verwacht dat de
totale sloop zo’n twee maanden
duurt. „De verwachting nu is dat
we hier net na de bouwvak mee
kunnen beginnen”, zegt de markt-
woordvoerder.

Op en bij het terrein op het in-
dustrieterrein bij Katwijk geldt
nog altijd een noodverordening.
Hiermee moeten pottenkijkers ge-
weerd worden.

Burgemeester Wim Hillenaar:
„Dat die noodverordening nog al-
tijd van kracht is, heeft er ook
mee te maken dat op het terrein
zelf nog asbest ligt.”

De precieze oorzaak van de ver-
woestende vlammenzee op de late
tweede pinksterdag is nog niet be-
kend. De politie heeft in de week
na de brand geen sporen van
brandstichting kunnen ontdek-
ken.

1500

Cuijk iswel
in voor
verhuizing
VrijeMarkt

 FOTO: ED VAN ALEM

■ Met sloop van de overblijfse-
len van de markthallen, waarin
1.500 standhouders een ver-
koopplek hadden, kan twee
maanden na de brand nog altijd
niet begonnen worden.

Sloop restanten afgebrande Vrije
Markt in Katwijk vertraagd door
onder meer broedende vogels in de
puinhopen.

Lege huidjes libellenlarve?
Goede vijver

Sloop duurt twee maanden

P8
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Maas en Waal

Wim Janssen liep
de langste afstand
drie keer.

„In de doorkomst-
plaatsen viel wei-
nig te doen.” P3

Hij liep de ‘55’
van Vierdaagse
en is daarom
nu een vip

Lege huidjes
libellenlarve?
Goede vijver

Op de dag dat het loperslegioen van
start gaat, houdt Nijmegenaar Piet
Schreven receptie. P4

P8

Druk, gezellig,
als altijd

FOTO FLIP FRANSSEN

Wie
beschik-
baar is,
komt dan
helpen
---woordvoerster
Radboudumc

NIJMEGEN Een steile wand waar-
tegen een coureur op een motor
rondjes rijdt, ‘is absoluut geen
stuntshow’. Dat stelt voorzitter At-
ze Lubach van de Nationale Bond
van Kermishouders.

Hij stuurt de gemeente Nijme-
gen en de organisatie van de Vier-
daagsefeesten een verklaring over
het verplicht afbreken van de stei-
le wand die cultureel terras De
Kaaij had geplaatst. Lubach speel-
de een rol in de discussie over de
vraag: attractie of stunt? P4

Vroeger op de zondagavond, nu op maandag:
gedrang op de Grote Markt in Nijmegen voor wat
vroeger het jarenlang gevelconcert was. Nu geen
dweilorkesten meer in de hoofdrol maar het
Nijmeegs Amusements Orkest op een podium.

Frank Hermans
Nijmegen

Het Radboudumc in Nijmegen kan
sinds kort veel sneller dan voorheen
bij calamiteiten, zoals tijdens de Vier-
daagse, extra artsen en verpleegkun-
digen laten opdraven.

Tot nu toe moesten ze een voor
een worden gebeld. Nu is een bel-
computer in gebruik genomen waar-
mee tegelijkertijd 32 verpleegkundi-
gen en/of artsen kunnen worden op-
geroepen.

Dat dit geautomatiseerde belsys-
teem nu operationeel is, heeft niet di-
rect met de 100ste Vierdaagse te ma-
ken, zegt een woordvoerster. „Dat is

toevallig. We willen als ziekenhuis
vooral sneller noodhulp kunnen bie-
den. Met de Vierdaagse, maar ook op
alle andere dagen van het jaar. We
wilden vooral een professionalise-
ringsslag maken.”

Voor deze Vierdaagse, waarvoor
vanwege de mensenmassa extra voor-
zorgsmaatregelen zijn genomen,
heeft het ziekenhuis een noodlijst
waarop meer dan 1.000 artsen en ver-
pleegkundigen staan die in dienst
zijn bij het Radboudumc. „200 ver-
pleegkundigen en zo’n 120 chirurgen
zijn deze week oproepbaar voor acu-
te noodsituaties”, aldus de woord-
voerster, „maar niet allemaal tegelijk.
Per dag zijn er mensen die op afroep

beschikbaar moeten zijn.” Het zijn
allemaal medewerkers die betrok-
ken zijn bij de acute zorg. Behalve
om de spoedeisende hulp gaat het
om operatiekamerpersoneel en me-
dewerkers van de afdeling Heelkun-
de.

Zijn ze vrij, dan kunnen ze vol-
gens de woordvoerster rustig mee-
feesten met de Vierdaagse. „Bij op-
roepdienst wordt natuurlijk wel ver-
wacht dat je geen alcohol drinkt.”

Dat is een standaardafspraak die al-
le jaren tijdens de Vierdaagse geldt.
„We kunnen bij echte nood ook nog
álle mensen die bij ons in dienst
zijn bellen, ook dat is een afspraak.
Wie beschikbaar is, komt dan hel-
pen. Wie te veel gedronken heeft,
niet. We vragen niet aan onze men-
sen om niet te drinken als ze vrij
zijn.”

Bij de spoedeisende hulp van het
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
zijn dit jaar geen extra maatregelen
genomen om de noodhulp verder te
optimaliseren.

Sneller noodhulp
paraat in Radboud

320 mensen tijdens Vierdaagse oproepbaar

100ste Vierdaagse,
100ste verjaardag

Bond: geen
stuntshow

Nijmeegs ziekenhuis kan nu in één
keer 32 verpleegkundigen en/of artsen
oproepen in plaats van ze een voor een
te bellen.

■ dinsdag 19 juli 2016 ■ dg.nl ■ e-mail: redactie.nijmegen@gelderlander.nl ■ Telefoon: 088-0132301

Nijmegen

Oud-werknemers
InnovioPapers
blikken terug

‘Héél toevallig: na
precies een jaar
op de fles’ P2

Fabriek opeens
failliet en de
miljoenen
verdwenen

Lege huidjes
libellenlarve?
Goede vijver

Op de dag dat het loperslegioen van
start gaat, houdt Nijmegenaar Piet
Schreven receptie. P4

P8

Druk, gezellig,
als altijd

FOTO FLIP FRANSSEN

Wie
beschik-
baar is,
komt dan
helpen
---woordvoerster
Radboudumc

NIJMEGEN Een steile wand waar-
tegen een coureur op een motor
rondjes rijdt, ‘is absoluut geen
stuntshow’. Dat stelt voorzitter At-
ze Lubach van de Nationale Bond
van Kermishouders.

Hij stuurt de gemeente Nijme-
gen en de organisatie van de Vier-
daagsefeesten een verklaring over
het verplicht afbreken van de stei-
le wand die cultureel terras De
Kaaij had geplaatst. Lubach speel-
de een rol in de discussie over de
vraag: attractie of stunt? P4

Vroeger op de zondagavond, nu op maandag:
gedrang op de Grote Markt in Nijmegen voor wat
vroeger het jarenlang gevelconcert was. Nu geen
dweilorkesten meer in de hoofdrol maar het
Nijmeegs Amusements Orkest op een podium.

Frank Hermans
Nijmegen

Het Radboudumc in Nijmegen kan
sinds kort veel sneller dan voorheen
bij calamiteiten, zoals tijdens de Vier-
daagse, extra artsen en verpleegkun-
digen laten opdraven.

Tot nu toe moesten ze een voor
een worden gebeld. Nu is een bel-
computer in gebruik genomen waar-
mee tegelijkertijd 32 verpleegkundi-
gen en/of artsen kunnen worden op-
geroepen.

Dat dit geautomatiseerde belsys-
teem nu operationeel is, heeft niet di-
rect met de 100ste Vierdaagse te ma-
ken, zegt een woordvoerster. „Dat is

toevallig. We willen als ziekenhuis
vooral sneller noodhulp kunnen bie-
den. Met de Vierdaagse, maar ook op
alle andere dagen van het jaar. We
wilden vooral een professionalise-
ringsslag maken.”

Voor deze Vierdaagse, waarvoor
vanwege de mensenmassa extra voor-
zorgsmaatregelen zijn genomen,
heeft het ziekenhuis een noodlijst
waarop meer dan 1.000 artsen en ver-
pleegkundigen staan die in dienst
zijn bij het Radboudumc. „200 ver-
pleegkundigen en zo’n 120 chirurgen
zijn deze week oproepbaar voor acu-
te noodsituaties”, aldus de woord-
voerster, „maar niet allemaal tegelijk.
Per dag zijn er mensen die op afroep

beschikbaar moeten zijn.” Het zijn
allemaal medewerkers die betrok-
ken zijn bij de acute zorg. Behalve
om de spoedeisende hulp gaat het
om operatiekamerpersoneel en me-
dewerkers van de afdeling Heelkun-
de.

Zijn ze vrij, dan kunnen ze vol-
gens de woordvoerster rustig mee-
feesten met de Vierdaagse. „Bij op-
roepdienst wordt natuurlijk wel ver-
wacht dat je geen alcohol drinkt.”

Dat is een standaardafspraak die al-
le jaren tijdens de Vierdaagse geldt.
„We kunnen bij echte nood ook nog
álle mensen die bij ons in dienst
zijn bellen, ook dat is een afspraak.
Wie beschikbaar is, komt dan hel-
pen. Wie te veel gedronken heeft,
niet. We vragen niet aan onze men-
sen om niet te drinken als ze vrij
zijn.”

Bij de spoedeisende hulp van het
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
zijn dit jaar geen extra maatregelen
genomen om de noodhulp verder te
optimaliseren.

Sneller noodhulp
paraat in Radboud

320 mensen tijdens Vierdaagse oproepbaar

100ste Vierdaagse,
100ste verjaardag

Bond: geen
stuntshow

Nijmeegs ziekenhuis kan nu in één
keer 32 verpleegkundigen en/of artsen
oproepen in plaats van ze een voor een
te bellen.
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Arnhem& Veluwezoom

Zweten in de zinderende zon.
Bewoners van het Lorentzhuis in Velp
trainen op hun eigen ‘trimbaan light’ in
de nieuwe Beweegtuin. P5

Denkend
aan
Arnhem

Eric van der Vegt
Arnhem

„Laten we nu vooral de rust bewaren,
zodat de hele situatie niet uit de hand
loopt.” Die oproep doet de vader van
het jongetje dat afgelopen zaterdag in
de Arnhemse wijk Presikhaaf het slacht-
offer van een schennispleger is gewor-
den.

De verdachte is een bewoner van Pre-
sikhaaf. Hij zou zaterdagmiddag twee
jonge kinderen bij het Johan Cruyff-
court aan de Bethaniënstraat, op een
steenworp afstand van hun ouderlijk
huis, de bosjes in hebben getrokken.
Daar zou hij de kinderen zijn geslachts-
deel hebben laten zien. De ouders heb-
ben aangifte gedaan.

De woede over de vermeende schen-
nispleging kwam goed tot uitdrukking
op social media. „We maken ons zorgen
om de reacties op social media. Daarom
hebben we op Facebook een oproep ge-
daan om kalm te blijven en niet voor ei-
gen rechter te spelen”, zegt een woord-

voerder van de politie. De politie heeft
loco-burgemeester Gerrie Elfrink op de
hoogte gebracht van de ‘maatschappelij-
ke onrust’ in Presikhaaf. „Net als de poli-
tie doen ook wij een oproep om de rust
te bewaren”, zegt de woordvoerder van
Elfrink. „Daar waar nodig zullen wij het
gesprek aangaan in de wijk.”

Volgens social media is de verdachte
een bekende schennispleger. Daar is de
politie niets van gebleken.

„In de afgelopen drie jaar zijn er vijf

gevallen bekend van schennispleging in
Arnhem. Tussen deze zaken hebben we
geen verband geconstateerd. De Arn-
hemmer is alleen verdachte in deze laat-
ste kwestie.”

Ook het politiebericht op de Facebook-
pagina van de Politie Arnhem-Noord
heeft geleid tot 100 reacties. Veel rea-
geerders verwijten de politie dat er geen
actie ondernomen wordt. Dat bestrijdt
de woordvoerder.

Het politieonderzoek naar de schen-
nispleging in Presikhaaf loopt nog vol-
op. Om een beter beeld te krijgen van
wat zich in de bosjes heeft afgespeeld,
zullen de jonge slachtoffers deze week
meewerken aan een zogeheten kinder-
studioverhoor. Ook de verdachte zal de-
ze week nog worden verhoord.

Over wat er precies is gebeurd, wil de
vader van het 5-jarige jongetje niets ver-
tellen. Dat is iets dat de politie moet on-
derzoeken. Over de onrust wil de man,
die alleen anoniem in de krant wil, nog
wel het één en ander kwijt. „De gebeur-
tenis van zaterdag heeft er behoorlijk in-
gehakt bij ons”, zegt hij. „Daarom wil-
len we nu rust. Dat geldt niet alleen
voor ons, maar ook voor de familie van
die man. Ik lees de bedreigingen op so-
cial media aan zijn adres, maar zijn fami-
lie kan er niets aan doen.”

■ Reageren:
eric.van.der.vegt@gelderlander.nl

Vader slachtoffer:
bewaar de rust

Als gevechtshelikopters
boven de tuinvijver

Rode en blauwe juffers maken plaats
voor de grotere echte libellen. P8

‘Aardvarken’ is de titel van
deze foto van Anne Vogel,
waarmee zij een van de tien
winnaars is van de fotowedstrijd
Denkend aan Arnhem. P3

FOTO ANNE VOGEL

Een schennispleger in Presikhaaf zorgt
voor onrust op sociale media. De politie
maakt zich zorgen en roept wijkbewoners
op niet voor eigen rechter te spelen.

Met de rollator op
de ‘trimbaan light’

Nu willen we rust.
Dat geldt ook voor
die man zijn familie.
Die kan er niets aan
doen
---Vader slachtoffer

Gemoederen lopen hoog op na schennispleging
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Rivierenland

De redactie strijkt
neer in een
kersengaard. P2

Margreet Terpstra
Culemborg

De vernieuwing van de omgeving van
het Culemborgse station wordt doorge-
zet. Wel is nog onduidelijk op welke ma-
nier en wanneer. Binnenkort moet dat
duidelijk worden. De Raad van State
keurde het Spoorzoneplan dit voorjaar
af. Het plan voorzag in winkels en detail-
handel rond het station.

De ontwikkelaar laat nu onderzoeken
welke mogelijkheden er zijn. Het rijk
werkt intussen aan herstel van de Cri-
sis- en herstelwet. Een juridische vorm-
fout was een van de redenen dat de
Raad van State het spoorzoneplan af-
keurde. De verwachting is dat uiterlijk

september de gerepareerde wet in wer-
king treedt.

Een andere reden dat goedkeuring
werd geweigerd was dat de gemeente
niet heeft aangetoond dat er ‘actuele re-
gionale behoefte’ is.

Daarom laat ontwikkelaar In den Eng
nu onderzoeken hoe het met die behoef-
te staat.

Momenteel zijn er vier opties. De eer-
ste is wachten tot de Crisis- en herstel-
wet gerepareerd is. De tweede is eerst al-
leen het deel van het plan opstarten dat
zonder die wet kan worden uitgevoerd.
Het derde is dat het plan wordt gewij-
zigd en in delen uitgevoerd. Het vierde
is dat een ongewijzigd deel van het pro-
gramma wordt uitgevoerd.

Het plan voorzag in verhuizing van de
Albert Heijn van het centrum naar de
westzijde van het station, waarbij aan de-
zelfde kant ruimte zou zijn voor 600
vierkante meter stationsgebonden win-
kelruimte en 7.000 vierkante meter aan
grootschalige detailhandel, zoals een
bouwmarkt. Zo zou de economie gesti-
muleerd worden en de werkgelegenheid
vergroot, was de gedachte.

De gemeente Culemborg vindt het
heel belangrijk dat er iets aan de stations-
omgeving gebeurt. Een opknapbeurt is
zeer welkom. De ontwikkelaar bezint
zich, meldt de gemeente, vooruitlopend
op een definitieve ontwikkeling op een
tijdelijke uitstraling van het gebied rond
het station. Een ding wat ook onzeker is,
zijn de gevolgen die er eventueel zijn
voor de overeenkomsten tussen gemeen-
te en ontwikkelaar en tussen gemeente
en Ahold, als de plannen veranderen.
Ook die situatie moet nog verder beke-
ken worden.

Culemborg zet toch
Spoorzoneplan door

RIJSWIJK Het is de tweede week van de zo-
mervakantie en velen zijn op vakantie, maar
wie niet weg is, kan ook hier prima genieten
van het weer. Aan de Lek bij Rijswijk was het
ook tijd om te ontspannen; in het water om af
te koelen, of erbij op een sportieve manier. De
verwachting is dat het warme weer aanhoudt
met morgen als hoogtepunt (31 graden).
FOTO WILLIAM HOOGTEYLING

Lege huidjes libellen-
larve? Goede vijver

Raad van State keurde de bouwplannen
rond het station af, maar Culemborg ziet nog
tal van opties om het gebied op te knappen.

Zon en
kersen

Genieten van
de warmte

Gerepareerde wet in september in werking

Natuur 8
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Rijk van Nijmegen

Zijn het de regels
of hebben meer
mensen werk?

‘Drie tot vier keer
per jaar: geen ont-
bijt voor kind.’ P2

Minder
mensen die de
voedselbank
nodig hebben

Lege huidjes
libellenlarve?
Goede vijver

Op de dag dat het loperslegioen van
start gaat, houdt Nijmegenaar Piet
Schreven receptie. P4

P8

Druk, gezellig,
als altijd

FOTO FLIP FRANSSEN

Wie
beschik-
baar is,
komt dan
helpen
---woordvoerster
Radboudumc

NIJMEGEN Een steile wand waar-
tegen een coureur op een motor
rondjes rijdt, ‘is absoluut geen
stuntshow’. Dat stelt voorzitter At-
ze Lubach van de Nationale Bond
van Kermishouders.

Hij stuurt de gemeente Nijme-
gen en de organisatie van de Vier-
daagsefeesten een verklaring over
het verplicht afbreken van de stei-
le wand die cultureel terras De
Kaaij had geplaatst. Lubach speel-
de een rol in de discussie over de
vraag: attractie of stunt? P4

Vroeger op de zondagavond, nu op maandag:
gedrang op de Grote Markt in Nijmegen voor wat
vroeger het jarenlang gevelconcert was. Nu geen
dweilorkesten meer in de hoofdrol maar het
Nijmeegs Amusements Orkest op een podium.

Frank Hermans
Nijmegen

Het Radboudumc in Nijmegen kan
sinds kort veel sneller dan voorheen
bij calamiteiten, zoals tijdens de Vier-
daagse, extra artsen en verpleegkun-
digen laten opdraven.

Tot nu toe moesten ze een voor
een worden gebeld. Nu is een bel-
computer in gebruik genomen waar-
mee tegelijkertijd 32 verpleegkundi-
gen en/of artsen kunnen worden op-
geroepen.

Dat dit geautomatiseerde belsys-
teem nu operationeel is, heeft niet di-
rect met de 100ste Vierdaagse te ma-
ken, zegt een woordvoerster. „Dat is

toevallig. We willen als ziekenhuis
vooral sneller noodhulp kunnen bie-
den. Met de Vierdaagse, maar ook op
alle andere dagen van het jaar. We
wilden vooral een professionalise-
ringsslag maken.”

Voor deze Vierdaagse, waarvoor
vanwege de mensenmassa extra voor-
zorgsmaatregelen zijn genomen,
heeft het ziekenhuis een noodlijst
waarop meer dan 1.000 artsen en ver-
pleegkundigen staan die in dienst
zijn bij het Radboudumc. „200 ver-
pleegkundigen en zo’n 120 chirurgen
zijn deze week oproepbaar voor acu-
te noodsituaties”, aldus de woord-
voerster, „maar niet allemaal tegelijk.
Per dag zijn er mensen die op afroep

beschikbaar moeten zijn.” Het zijn
allemaal medewerkers die betrok-
ken zijn bij de acute zorg. Behalve
om de spoedeisende hulp gaat het
om operatiekamerpersoneel en me-
dewerkers van de afdeling Heelkun-
de.

Zijn ze vrij, dan kunnen ze vol-
gens de woordvoerster rustig mee-
feesten met de Vierdaagse. „Bij op-
roepdienst wordt natuurlijk wel ver-
wacht dat je geen alcohol drinkt.”

Dat is een standaardafspraak die al-
le jaren tijdens de Vierdaagse geldt.
„We kunnen bij echte nood ook nog
álle mensen die bij ons in dienst
zijn bellen, ook dat is een afspraak.
Wie beschikbaar is, komt dan hel-
pen. Wie te veel gedronken heeft,
niet. We vragen niet aan onze men-
sen om niet te drinken als ze vrij
zijn.”

Bij de spoedeisende hulp van het
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
zijn dit jaar geen extra maatregelen
genomen om de noodhulp verder te
optimaliseren.

Sneller noodhulp
paraat in Radboud

320 mensen tijdens Vierdaagse oproepbaar

100ste Vierdaagse,
100ste verjaardag

Bond: geen
stuntshow

Nijmeegs ziekenhuis kan nu in één
keer 32 verpleegkundigen en/of artsen
oproepen in plaats van ze een voor een
te bellen.

■ dinsdag 19 juli 2016 ■ dg.nl ■ email: redactie.vallei@gelderlander.nl ■ Telefoon: 088-0130150

Vallei

EDE Nog een beetje verwonderd kijkt
een jongetje naar een muzikant die de
trombone bespeelt. Hij is een van de be-
zoekers van het eerste Ukkepuk Concert

in het Akoesticum in Ede. Enkele tiental-
len peuters tussen de 0 en 4 jaar oud be-
zochten met hun ouders of grootouders
het evenement op de voormalige kazer-

neterreinen. De bedoeling van het Ukke-
puk Concert is om de kinderen al op heel
jonge leeftijd kennis te laten maken met
muziek. De concertgangers hoefden niet

alleen naar muziek te luisteren. Ze moch-
ten ook meedoen en kijken naar dansers
en danseressen.
FOTO HERMAN STÖVER

Hennie Vaessen en Tine Bouwhuis wer-
ken aan strips over de Grebbelinie en
de vlucht van de Duitse keizer. P2

Coaches gaan straat op om tips te geven
en zwerfafval te voorkomen. In het Schrij-
verspark hielpen jonge vrijwilligers. P3

PUPMUZIEK▼

Arnold Winkel
Wageningen

De groei van Wageningen Universiteit is
nog niet gestuit. „We zitten op dit mo-
ment 10 procent in de plus ten opzichte
van vorig jaar”, meldt woordvoerder Si-
mon Vink. „Dan heb ik het over aanmel-
dingen van eerstejaars voor de bachelor-
opleiding.”

Een paar weken geleden was de marge
nog 14 procent. „Dat we sindsdien zijn
gezakt, is normaal, want er zijn altijd
mensen die zich inschrijven voor twee
studies. Als ze dan bijvoorbeeld in Am-
sterdam zijn ingeloot voor medicijnen,
dan vervalt de inschrijving in Wagenin-
gen voor voeding en gezondheid.”

Vink verwacht uiteindelijk wel een stij-
ging van het aantal eerstejaars bachelors.
„Ik denk dat we op een groei van 5 tot 8
procent mogen rekenen.” Over het aan-
tal instromende masters durft hij nog
weinig meer te zeggen dan dat het er-
naar uitziet dat ook dat zal stijgen.
„Maar dat is moeilijker te voorspellen.”

Een andere indicatie voor het aantal
eerstejaars dat in september aan een stu-
die aan Wageningen Universiteit begint,
is het aantal aanmeldingen voor de Alge-
mene Introductie Dagen (AID). „Vergele-
ken met vorig jaar staat de teller op 200
inschrijvingen meer. Dat zijn in elk ge-
val mensen die hier komen studeren.”
Vorig jaar verwelkomde de AID een re-
cord aantal van 2.065 deelnemers.

De AID staat dit jaar van 19 tot en met
24 augustus op het programma. Een
groot deel van de activiteiten speelt zich
af op de campus, maar net als in andere
jaren is er ook in de Wageningse binnen-
stad een en ander te doen. Zo is op zater-
dag 20 augustus het traditionele straat-
festival op de Markt en de straten in de
omgeving.

Voor dinsdag 23 augustus heeft de or-
ganisatie van de AID een primeur. Dan
is er voor het eerst een Comedy Crawl
in het centrum van Wageningen. In ver-
schillende cafés zijn dan optredens van
cabaretiers. Aankomende studenten die
liever in de feesttent op de campus blij-
ven, kunnen op hetzelfde moment mee-
doen aan de biercantus.

Ook de redactie Vallei van De Gelder-
lander is present tijden de AID. Op vrij-
dag 19 augustus en van maandag 22 tot
en met woensdag 24 augustus houdt de
redactie kantoor in het Forumgebouw.
Alexander Pechtold is op de eerste dag
gastredacteur.

Universiteit groeit
bijna 10 procent

Strips over Grebbelinie
en keizer Wilhelm II

Voor het eerst is er tijdens de algemene
introductiedagen een Comedy Crawl in
verschillende Wageningse cafés.

Veenendaal helpt bij het
juist scheiden van afval

Allerkleinsten komen voor het eerst op een concert

Aanmeldingen introductietijd ruim hoger dan 2015
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Arnhem& Veluwezoom

Zweten in de zinderende zon.
Bewoners van het Lorentzhuis in Velp
trainen op hun eigen ‘trimbaan light’ in
de nieuwe Beweegtuin. P5

Denkend
aan
Arnhem

Eric van der Vegt
Arnhem

„Laten we nu vooral de rust bewaren,
zodat de hele situatie niet uit de hand
loopt.” Die oproep doet de vader van
het jongetje dat afgelopen zaterdag in
de Arnhemse wijk Presikhaaf het slacht-
offer van een schennispleger is gewor-
den.

De verdachte is een bewoner van Pre-
sikhaaf. Hij zou zaterdagmiddag twee
jonge kinderen bij het Johan Cruyff-
court aan de Bethaniënstraat, op een
steenworp afstand van hun ouderlijk
huis, de bosjes in hebben getrokken.
Daar zou hij de kinderen zijn geslachts-
deel hebben laten zien. De ouders heb-
ben aangifte gedaan.

De woede over de vermeende schen-
nispleging kwam goed tot uitdrukking
op social media. „We maken ons zorgen
om de reacties op social media. Daarom
hebben we op Facebook een oproep ge-
daan om kalm te blijven en niet voor ei-
gen rechter te spelen”, zegt een woord-

voerder van de politie. De politie heeft
loco-burgemeester Gerrie Elfrink op de
hoogte gebracht van de ‘maatschappelij-
ke onrust’ in Presikhaaf. „Net als de poli-
tie doen ook wij een oproep om de rust
te bewaren”, zegt de woordvoerder van
Elfrink. „Daar waar nodig zullen wij het
gesprek aangaan in de wijk.”

Volgens social media is de verdachte
een bekende schennispleger. Daar is de
politie niets van gebleken.

„In de afgelopen drie jaar zijn er vijf

gevallen bekend van schennispleging in
Arnhem. Tussen deze zaken hebben we
geen verband geconstateerd. De Arn-
hemmer is alleen verdachte in deze laat-
ste kwestie.”

Ook het politiebericht op de Facebook-
pagina van de Politie Arnhem-Noord
heeft geleid tot 100 reacties. Veel rea-
geerders verwijten de politie dat er geen
actie ondernomen wordt. Dat bestrijdt
de woordvoerder.

Het politieonderzoek naar de schen-
nispleging in Presikhaaf loopt nog vol-
op. Om een beter beeld te krijgen van
wat zich in de bosjes heeft afgespeeld,
zullen de jonge slachtoffers deze week
meewerken aan een zogeheten kinder-
studioverhoor. Ook de verdachte zal de-
ze week nog worden verhoord.

Over wat er precies is gebeurd, wil de
vader van het 5-jarige jongetje niets ver-
tellen. Dat is iets dat de politie moet on-
derzoeken. Over de onrust wil de man,
die alleen anoniem in de krant wil, nog
wel het één en ander kwijt. „De gebeur-
tenis van zaterdag heeft er behoorlijk in-
gehakt bij ons”, zegt hij. „Daarom wil-
len we nu rust. Dat geldt niet alleen
voor ons, maar ook voor de familie van
die man. Ik lees de bedreigingen op so-
cial media aan zijn adres, maar zijn fami-
lie kan er niets aan doen.”

■ Reageren:
eric.van.der.vegt@gelderlander.nl

Vader slachtoffer:
bewaar de rust

Als gevechtshelikopters
boven de tuinvijver

Rode en blauwe juffers maken plaats
voor de grotere echte libellen. P8

‘Aardvarken’ is de titel van
deze foto van Anne Vogel,
waarmee zij een van de tien
winnaars is van de fotowedstrijd
Denkend aan Arnhem. P3

FOTO ANNE VOGEL

Een schennispleger in Presikhaaf zorgt
voor onrust op sociale media. De politie
maakt zich zorgen en roept wijkbewoners
op niet voor eigen rechter te spelen.

Met de rollator op
de ‘trimbaan light’

Nu willen we rust.
Dat geldt ook voor
die man zijn familie.
Die kan er niets aan
doen
---Vader slachtoffer

Gemoederen lopen hoog op na schennispleging
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Wijchen & Beuningen

Wim Janssen liep
de langste afstand
drie keer.

„In de doorkomst-
plaatsen viel wei-
nig te doen.” P3

Hij liep de ‘55’
van Vierdaagse
en is daarom
nu een vip

Lege huidjes
libellenlarve?
Goede vijver

Op de dag dat het loperslegioen van
start gaat, houdt Nijmegenaar Piet
Schreven receptie. P4

P8

Druk, gezellig,
als altijd

FOTO FLIP FRANSSEN

Wie
beschik-
baar is,
komt dan
helpen
---woordvoerster
Radboudumc

NIJMEGEN Een steile wand waar-
tegen een coureur op een motor
rondjes rijdt, ‘is absoluut geen
stuntshow’. Dat stelt voorzitter At-
ze Lubach van de Nationale Bond
van Kermishouders.

Hij stuurt de gemeente Nijme-
gen en de organisatie van de Vier-
daagsefeesten een verklaring over
het verplicht afbreken van de stei-
le wand die cultureel terras De
Kaaij had geplaatst. Lubach speel-
de een rol in de discussie over de
vraag: attractie of stunt? P4

Vroeger op de zondagavond, nu op maandag:
gedrang op de Grote Markt in Nijmegen voor wat
vroeger het jarenlang gevelconcert was. Nu geen
dweilorkesten meer in de hoofdrol maar het
Nijmeegs Amusements Orkest op een podium.

Frank Hermans
Nijmegen

Het Radboudumc in Nijmegen kan
sinds kort veel sneller dan voorheen
bij calamiteiten, zoals tijdens de Vier-
daagse, extra artsen en verpleegkun-
digen laten opdraven.

Tot nu toe moesten ze een voor
een worden gebeld. Nu is een bel-
computer in gebruik genomen waar-
mee tegelijkertijd 32 verpleegkundi-
gen en/of artsen kunnen worden op-
geroepen.

Dat dit geautomatiseerde belsys-
teem nu operationeel is, heeft niet di-
rect met de 100ste Vierdaagse te ma-
ken, zegt een woordvoerster. „Dat is

toevallig. We willen als ziekenhuis
vooral sneller noodhulp kunnen bie-
den. Met de Vierdaagse, maar ook op
alle andere dagen van het jaar. We
wilden vooral een professionalise-
ringsslag maken.”

Voor deze Vierdaagse, waarvoor
vanwege de mensenmassa extra voor-
zorgsmaatregelen zijn genomen,
heeft het ziekenhuis een noodlijst
waarop meer dan 1.000 artsen en ver-
pleegkundigen staan die in dienst
zijn bij het Radboudumc. „200 ver-
pleegkundigen en zo’n 120 chirurgen
zijn deze week oproepbaar voor acu-
te noodsituaties”, aldus de woord-
voerster, „maar niet allemaal tegelijk.
Per dag zijn er mensen die op afroep

beschikbaar moeten zijn.” Het zijn
allemaal medewerkers die betrok-
ken zijn bij de acute zorg. Behalve
om de spoedeisende hulp gaat het
om operatiekamerpersoneel en me-
dewerkers van de afdeling Heelkun-
de.

Zijn ze vrij, dan kunnen ze vol-
gens de woordvoerster rustig mee-
feesten met de Vierdaagse. „Bij op-
roepdienst wordt natuurlijk wel ver-
wacht dat je geen alcohol drinkt.”

Dat is een standaardafspraak die al-
le jaren tijdens de Vierdaagse geldt.
„We kunnen bij echte nood ook nog
álle mensen die bij ons in dienst
zijn bellen, ook dat is een afspraak.
Wie beschikbaar is, komt dan hel-
pen. Wie te veel gedronken heeft,
niet. We vragen niet aan onze men-
sen om niet te drinken als ze vrij
zijn.”

Bij de spoedeisende hulp van het
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
zijn dit jaar geen extra maatregelen
genomen om de noodhulp verder te
optimaliseren.

Sneller noodhulp
paraat in Radboud

320 mensen tijdens Vierdaagse oproepbaar

100ste Vierdaagse,
100ste verjaardag

Bond: geen
stuntshow

Nijmeegs ziekenhuis kan nu in één
keer 32 verpleegkundigen en/of artsen
oproepen in plaats van ze een voor een
te bellen.



De Gelderlander brengt al het nieuws dichtbij Extra veel sport en extra veel weekend

Elke dag bij uw krant de Gelderlander 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 Gelderlander

Pakaan!
Het badpak
maakt z’n
comeback

■ maandag 18 juli 2016 ■ dg.nl ■ e-mail: redactie.sport@gelderlander.nl

Sport

ORANJE-DAG
INDEBERGEN

RegiosportRegiosportRegiosportRegiosport

FOTO’S AFP, ANP, COR VOS, BELGA

VitesseVitesseVitesse opopopVitesse op
spitsenjachtspitsenjachtspitsenjachtspitsenjacht

Dumoulin
valt aan

Poelsmeesterlijk voor
zijn kopman Froome

Mollema blijft stevig
op tweede plek

dg.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://dg.nl


Ontdek de Gelderlander Digitaal
Uw de Gelderlander is meer dan alleen de krant. Maak kennis met dg.nl

Op de nieuwssite van de Gelderlander 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 Gelderlander Nieuws App 

kunt u dit ook heel makkelijk volgen op uw smartphone of tablet. 

De digitale versie van uw krant

Als abonnee van de Gelderlander 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.gelderlander.nl
 

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


Ontdek de Gelderlander 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 dg.nl/inloggen. Weet u uw 
wachtwoord niet meer? Vraag dan een nieuw wachtwoord aan via    
dg.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 DG-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 dg.nl/registeren 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 dg.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 dg.nl/krant, de dG-app downloaden 
en u heeft direct toegang tot Topics.

De Gelderlander wenst u veel plezier met het digitale nieuws! 

http://dg.nl/inloggen
http://dg.nl/wachtwoordvergeten
http://dg.nl/registeren
http://dg.nl/inloggen
http://dg.nl/krant


UNIEKE ACTIVITEITEN
VOOR ABONNEES

Lekker op pad met dG 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 dG Club vindt u steeds nieuwe 

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

OP ZOEK NAAR DE
ZWARTE STERN
IN DE OOIJPOLDER

VOGELS SPOTTEN
MET BOSWACHTER
THIJMEN VAN HEERDE
Boswachter Thijmen van Heerde van
Staatsbosbeheer neemt u mee de natuur in,
om er onder andere de broedende zwarte
stern te spotten. Een bijzondere actie van
DGclub.

Het arrangement begint met een ontvangst
met koffie en thee in het kantoor van
Staatsbosbeheer, onderaan de Ooijse Bandijk.
Van daaruit voert de wandeling naar de Oude
Waal, waar momenteel ruim dertig zwarte
stern paren op hun nesten zitten. Deze zijn
gemaakt op broedvlotjes die vrijwilligers van
Staatsbosbeheer er een paar weken terug
hebben neergelegd.

TARIEF, LOCATIE EN DATUM
Prijs: € 12,95
Datum: donderdag 14 juli
Tijd: 10:30 – 13:30

INCLUSIEF
• Ontvangst met koffie / thee
• Presentatie door Thijmen van Heerde

van Staatsbosbeheer
• Wandeling met boswachter Thijmen

van Heerde
• Op zoek naar de zwarte stern!

EXCLUSIEF VOOR ABONNEES

BESTEL UW KAARTEN VIA DG.NL/CLUB

INCL.
WANDELING
& KOFFIE OF

THEE

GA NAAR AD.NL/VOORJAARSUITJES
GA SNEL NAAR
DG.NL/ZOMERUITJES

Aan het rijtje Eiffeltoren, Fernsehturm en London Eye is een
Nederlands uitkijk-icoon toegevoegd: A’DAM LOOKOUT.

Hoogtepunten:
• Sensationeel 360° uitzicht over Amsterdam en omgeving
• Interactieve tentoonstelling op grote hoogte
• Koffie, ontbijt, lunch, diner of cocktails in panorama
bar-restaurant-club Madam of ronddraaiend restaurant
Moon

U ontvangt een premium ticket: korte wachtrij en
een gift + digitale foto cadeau!

Van 15,- voor 11,25

LOOKOUT

25%
korting
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Wat blijft is  

de emotie...

Eenvoudig, betrouwbaar en veilig adverteren in De Gelderlander

12www.gelderlander.nl donderdag 30 juni 2016

BELEEF DE 
KLOMPENWAARD  
MET GERRIT JANSEN

SAMEN MET  
GERRIT JANSEN NAAR 
DE KLOMPENWAARD
Speciaal voor DGclub heeft De Gelderlander-
bioloog Gerrit Jansen nieuwe vaartochten 
georganiseerd. De auteur van de natuurrubriek  
in De Gelderlander bezoekt ditmaal de Klompen-
waard. Vanaf de aanlegsteiger bij Doornenburg 
vaart u met boot De Schenckenschans over het 
Pannerdens kanaal. De schipper legt de boot 
tegen de aanlegsteiger bij de Klompenwaard  
en samen met Gerrit Jansen maakt u een mooie 
wandeling door dit natuurgebied.

TARIEF, LOCATIE EN DATUM

Gemeentesteiger Sterreschans, Doornenburg
Datum: vrijdag 8 juli
Tijd: 09:30 – 12:45 en 12:45 – 16:00
Prijs: € 19,95

EXCLUSIEF VOOR ABONNEES

AANMELDEN VIA DG.NL/CLUB

INCL. 
 BOOTTOCHT  

& WANDELING
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Vrijdag 1 juli & zaterdag 2 juli – 10.00-18.00 uur

Aalsdijk 4, Buren – www.veldzicht.nl

Van de aanschaf van een auto word je vrolijk. Daarom steekt AutoTrack extra veel tijd in het checken 
van alle auto’s die bij ons op de site komen. Als enige site controleren we elke auto op meer dan 10 
punten. Het is wel even een kluif, maar dat geeft een goed gevoel. Wel zo prettig, toch?

Alleen AutoTrack checkt 
alle 170.000 auto’s

Korting in de Gelderlander Webwinkel

Neem eens een kijkje in de Gelderlander 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://dg.nl/club


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

De digitale 
extra’s

Als abonnee van de Gelderlander krijgt u 
meer krant. Zo kunt u elke dag de digitale 
versie van de krant lezen via uw computer. 
Of lees de Gelderlander 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 Gelderlander Webwinkel

Geef 
2 weken 

AD cadeau!

Op zoek naar een leuk cadeau? 

Ga naar 

ad.nl/2wekencadeau

Geef twee weken 
de Gelderlander 

cadeau
Op zoek naar een leuk cadeau? 

Ga naar dg.nl/verzilver en
geef iemand twee weken lang 

de Gelderlander cadeau. 

http://dg.nl/verzilver


Ga nu naar dg.nl/service

Bij meer krant hoort ook  
meer service

Contact

Klantenservice 
Postbus 90 
5680 AB Best
Online: dg.nl/service
Telefoon: 088 - 013 99 50
Openingstijden:  maandag t/m vrijdag  

08.00 - 17.00 uur

Bezorging

Online:  dg.nl/geenkrant    
 (24 uur per dag online 
bezorgmelding doorgeven)

Telefoon: 088 056 15 50 
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  dg.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://dg.nl/service
http://dg.nl/service
http://�dg.nl/geenkrant


 Zo wordt uw de Gelderlander 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 de Gelderlander.

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

