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.

Uw de Gelderlander in het kort
✓	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 sportnieuws, 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.

Onderdeel van

✓ 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.

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
Dinsdag 19 juli 2016

Officiële tip
aanslag bij
Vierdaagse

Enkel al
verzwikt bij
inschijving
NIJMEGEN Voor Anet van

Grootheest is de Vierdaagse al
voorbij voor ie begonnen is. De
47-jarige inwoonster van Lunteren, die de Vierdaagse al zevenmaal liep, stapte gisteren bij de
inschrijving op de Wedren in
een gat en verzwikte haar enkel. Ze viel en brak daarbij haar
pols. Die zit nu in het gips.„Inmiddels lach ik er maar om”,
zegt ze. „Het is niet anders.”
Ze zou met twee vriendinnen lopen. Nooit eerder verstuikte 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. „Hopelijk is eind van de week mijn
enkel wat minder dik.”

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

De politie in België heeft zondagavond een officieel bericht uit
Nederland gekregen waarin melding wordt gemaakt van een mogelijke aanslag tijdens het vuurwerk van de Vierdaagsefeesten in
Nijmegen. Dat bevestigt een medewerker van het OCAD, de Belgische variant van de Nationaal
Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid in Nederland.
Hubert Bruls, burgemeester van
Nijmegen, bevestigt ook dat er
een melding rondging, maar verklaart dat deze als snel als ‘niet serieus’ bestempeld kon worden.
De melding kwam in de publiciteit doordat Daniël Termont, de
burgemeester van het Belgische
Gent, direct besloot tot een oefening. In zijn stad werd zondagavond eveneens een vuurwerkshow gegeven, ter afsluiting van
de Gentse Feesten. Tegenover de
Vlaamse zender VTM zei hij: „Er
was om tien uur ’s avonds een internationaal bericht dat er een
dreiging was tegen een vuurwerkshow in Nijmegen. Gent werd
daarin nooit genoemd. Maar met
de korpschef hebben we vervolgens 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

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

Hoe houd je je lijf koel
met die hitte?
P2

Weerman maakt zich
niet druk om hitte
Vierdaagse 4

Met 800 man tegelijk
op jacht naar de liefde
Vierdaagse 6
FOTO ERIK VAN ’T HULLENAAR

Turken roepen op tot kalmte
ROTTERDAM De Turkse Federatie Nederland (TFN) en de Islamitische 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

uit Nederland afkomstig is. Waar
de dreiging precies uit zou bestaan, is onbekend.
Het vuurwerk in Nijmegen verliep zondag zonder incidenten.
Teddy Vrijmoet, directeur van de
Vierdaagsefeesten: „Er was inderdaad 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.”

Joris Gerritsen
Geert Willems
Nijmegen

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.

Nog even dit

Het weer

Enkel al verzwikt
bij de inschrijving

Weeroverzicht
lange termijn:

Valse start

---Hubert Bruls, burgemeester

Bruls: „We konden al vrij snel de
conclusie trekken: deze melding is
niet serieus. En dan kan ik heel gemakkelijk zeggen: dat klopte,
want er is niets gebeurd. We hebben wel extra maatregelen genomen, ook naar aanleiding van Nice. Dat was vooral: zichtbare politie. Een helikopter, extra uniformen aan beide zijden van de Waalkade. Maar we moeten wel beseffen: dat is wel cosmetica. Als iemand echt kwaad wil, kan hij ook
kwaad doen. Dit soort informatie
krijgen we heel veel binnen. Het
gaat vaak om mensen die aandacht willen. Maar zoals gezegd:
we nemen alles serieus.’’

Boeken bestellen via www.blz.nl

GRATIS*
BEZORGD

„Ik roep de gemeenschap op om
het hoofd koel te houden en de
handen thuis.”
Op verschillende plaatsen in
Nederland zijn gebouwen aangevallen die toebehoren aan sympathisanten van Erdogans aartsrivaal Fethullah Gülen. P8
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Het gaat bij dit soort
informatie vaak
om mensen die
aandacht willen
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* Deze actie is alleen geldig op boekbestellingen in Nederland en België t/m 31 augustus 2016.

De Gelderlander
maakt deel uit van:

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

De Gelderlander verschijnt in regionale edities om het nieuws nog dichterbij te brengen.
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Roelvink laten Kay Lensink het voor
hem geschreven liedje ‘Brommers
kieken’ horen. P3
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Denkend
aan
Arnhem

Jeroen Wenting
woont antikraak

De Zevenaarder is beheerder
van een paar kamers in het
oude gemeentehuis. P4
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Anti-kraak in
een leuk optrekje

‘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

Vier Overbetuwse dorpen krijgen
in september, oktober en november te maken met verkeershinder.
Omdat de provinciale wegen worden afgesloten voor een opknapbeurt, moeten weggebruikers
vaak omrijden.
De N836 gaat direct na de zomervakantie als eerste op de
schop. Het gaat om de Tielsestraat/Wageningsestraat vanaf de
kruising met de Waalstraat in Andelst, die in Zetten overgaat in de
Knoppersweg tot bij het Randwijkse buurtschap Indoornik.

Na Oude IJsselstreek enGemoederen
Doesburg ooklopen
in Doetinchem
hoog op na schennispleging

Hollandse folklore op reis
Marijke en Paul Kox reizen met Dutch Dancers
de wereld rond. P4

Eis: oplichter
twee jaar naar
inrichting
P2

Doetinchemmer
bestelde eten zonder te betalen
Verdachte heeft
strafblad van
39 pagina’s

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

Riny Peters vertrekt na 42 jaar

Onderwijsbegeleider: „Lees
kinderen voor, prikkel ze.”

brandweerlieden
bewaar de rust
P5
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‘Ga je

N837

Daarna zal in de loop van oktober
de N837 onder handen worden genomen. Dit is de Nijburgseweg
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meer dan drie dagen weg, dan moet
je dat melden. P2
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Sloop duurt
maanden
dg.nl twee
e-mail: redactie.nijmegen@gelderlander.nl
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klaar voor

Bernardo van Hal
Zetten/Randwijk
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Jeroen Wenting huurt het voormalige
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Het asfalt in de Betuwe
Mill iskrijgt
er
een fikse opknapbeurt. Dat
helemaal
betekent wel flink omrijden.

FOTO THEO KOCK

Met de rollator op
de ‘trimbaan light’

Telefoon: 088-0133451

e-mail: redactie.maasland@gelderlander.nl

lichten nog langs kan.
Volledig afsluiten vraagt om omleidingsroutes dwars door de dorVoor
Mill kan
pen.
En daarvan
heefthet
de provincie
er heelbeginnen.
wat op papier gezet. Zo
feest
lopen er omleidingsroutes van de
SchoenenStenenkamerstraat
aan de
Hoofdstraat,
en
Zeegstraat in heten
Herveld, de
lantaarns
deVerlengde Emmastraat in Andelst, de
Vierdaagselopers
Lingewal
en de Hoofdstraat/Stationsstraat
Zetten, de Rijnwelkom. in P2
dijk in Randwijk, de Boltweg in
Driel en veel straten midden in
FOTO: ED VAN ALEM
Heteren. Ook wordt er over
de A15
en A50 via Knooppunt Valburg
omgeleid.
De meest complexe werkzaamheden zijn de kruising Wageningsestraat-Stationsstraat in Zetten
en bij de rotonde Flessestraat-Achterstraat in Heteren. Als die eruit
liggen moet er veel verkeer omrijden. De meeste omrijdkilometers
moeten gemaakt worden als de
Knoppersweg tussen Zetten en
Randwijk op slot gaat.
Wanneer welk wegvak wordt afgesloten en voor hoe lang, is nog
niet bekend. P2
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Rijk van Nijmegen

Sloop restanten afgebrande Vrije
Markt in Katwijk vertraagd door
onder meer broedende vogels in de
Denkend
puinhopen.
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Extra veel sport en extra veel weekend
■

maandag 18 juli 2016

■

dg.nl

■

e-mail: redactie.sport@gelderlander.nl

Sport

Vitesse op
spitsenjacht
Regiosport

ORANJE-DAG
IN DE BERGEN

magazine

zaterdag 14 en zondag 15 mei 2016

de Gelderlander

Pak aan!
Het badpak
maakt z’n
comeback

Dumoulin
valt aan

Poels meesterlijk voor
zijn kopman Froome

Mollema blijft stevig
op tweede plek

FOTO’S AFP, ANP, COR VOS, BELGA

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.

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.

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.

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

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: N
 adat 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: V
 oordat 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!
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Wat blijft is



de emotie...
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UNIEKE ACTIVITEITEN
VOOR ABONNEES
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Eenvoudig, betrouwbaar en veilig adverteren in De Gelderlander





LOOKOUT



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

Van 15,- voor 11,25

GA NAAR AD.NL/VOORJAARSUITJES

25%

korting

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

Aalsdijk 4, Buren – www.veldzicht.nl
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Alleen AutoTrack checkt
alle 170.000 auto’s
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GA SNEL NAAR
DG.NL/ZOMERUITJES
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U ontvangt een premium ticket: korte wachtrij en
een gift + digitale foto cadeau!
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*prijzen zijn excl. transactiekosten
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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?

    

   

BELEEF DE
KLOMPENWAARD
MET GERRIT JANSEN

SAMEN MET
GERRIT JANSEN NAAR
DE KLOMPENWAARD
Speciaal voor DGclub heeft De Gelderlanderbioloog Gerrit Jansen nieuwe vaartochten
georganiseerd. De auteur van de natuurrubriek
in De Gelderlander bezoekt ditmaal de Klompenwaard. 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.

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

TARIEF, LOCATIE EN DATUM
Prijs:
Datum:
Tijd:

€ 12,95
donderdag 14 juli
10:30 – 13:30

INCLUSIEF

INCL.
WANDELING
& KOFFIE OF
THEE

• Ontvangst met kofﬁe / thee
• Presentatie door Thijmen van Heerde
van Staatsbosbeheer
• Wandeling met boswachter Thijmen
van Heerde
• Op zoek naar de zwarte stern!

INCL.
BOOTTOCHT
& WANDELING

BESTEL UW KAARTEN VIA DG.NL/CLUB

AANMELDEN VIA DG.NL/CLUB

EXCLUSIEF VOOR ABONNEES

EXCLUSIEF 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

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.

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.
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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.

Bij meer krant hoort ook
meer service
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.

Contact

Bezorging

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

Online:

 g.nl/geenkrant 			
d
(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

Ga nu naar dg.nl/service
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Zo wordt uw de Gelderlander gemaakt
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Van onze journalisten, correspondenten, fotografen en persbureaus ontvangen we basismateriaal.
Al het nieuws brengen we vervolgens samen op de redactie.
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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.
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21.00 – 23.15 uur De drukker
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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.
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Al het
nieuws dat u
interesseert,
op één plek!

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

Ga nu naar topics.nl

