Welkom bij
BN DeStem
We wensen u heel veel leesplezier.
Met deze brochure ontdekt u hoe u optimaal kunt genieten van BN DeStem.
Want er zit meer in uw abonnement dan u denkt.

Uw BN DeStem in het kort
✓	Altijd het laatste nieuws via bndestem.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 bndestem.nl/service.
✓	Korting op boeken en tickets in
de Webwinkel.
✓	Bijzondere uitstapjes maken met
BN DeStem Club.
✓	Ook de digitale krant lezen. Op computer,
tablet of smartphone.
✓ Gratis redactionele nieuwsbrieven.

Welkom bij BN DeStem
Fijn dat wij u voortaan het belangrijkste nieuws uit uw gemeente en regio mogen brengen.
In de krant en digitaal houden we u elke dag op de hoogte van wat er speelt in uw omgeving.
Natuurlijk is er ook veel aandacht voor binnen- en buitenlandse actualiteiten. En daarnaast
ontvangt u van dinsdag tot en met vrijdag het &katern met onderwerpen die u persoonlijk raken.
Op zaterdag wordt uw krant aangevuld met een sportkatern en een cadeautje voor het weekend:
&Magazine. Wekelijks een boeiende mix van cultuur, media, wonen, eten, lifestyle en een
uitgebreid interview met een bekende Nederlander die op dat moment in de actualiteit is.
In deze brochure treft u meer informatie aan over BN DeStem. Wij laten u zien hoe de krant
gemaakt wordt en geven u praktische informatie over uw abonnement, digitale mogelijkheden,
onze service en contactgegevens.
Wij wensen u alvast veel leesplezier!

Hille van der Kaa
Hoofdredacteur BN DeStem

BN DeStem brengt al het nieuws dichtbij
Dinsdag 19 juli 2016

Russen niet naar Rio?

Man met bijl
in Duitse trein
WÜRZBURG Een man heeft gisteravond in de trein van Treuchtlingen naar Würzburg, in de Duitse
deelstaat Beieren, een bloedbad aangericht. Hij viel passagiers aan met
een bijl. Drie inzittenden zijn er
ernstig aan toe, een ander raakte
lichtgewond. De overige veertien
reizigers in de coupé kwamen met
de schrik vrij. De dader, die ook
een mes bij zich zou hebben gehad,
is doodgeschoten, bevestigde justitie in Beieren gisteravond laat.

Overheid betrokken
bij dopingfraude,
deelname aan
Spelen
op de
tocht P5&25

■ P5: Man valt willekeurige
treinpassagiers aan in Duitsland

West-Brabant

Toch nog een
zomer met

zwemweer lijkt nu alweer

moordregio af
Goede cijfers voor de misdaadbestrijding in West-Brabant:
veel minder moorden, een afnemend aantal inbraken en veel
meer zaken die worden opgelost. Gaat het plots heel goed, of
komt die conclusie te snel?
Hessel de Ree
Breda/Tilburg

Is West-Brabant nu wel of niet
een van de misdadigste gebieden
van Nederland? Vorig jaar lag de
regio in het brandpunt van de landelijke (media)belangstelling door
het recordaantal moorden: vijftien, waarvan de helft in criminele sfeer.

Met temperaturen van rond
de 30 graden is er nu alsnog
echt zomerweer. Dus wordt
er lekker gespetterd bij
camping Liesbos. Wie zijn
eigenlijk de toeristen in
deze regio?

Er is nog steeds veel
geweld, maar dat
ontaardt niet meer zo
vaak in liquidaties

P3

---Hans Vissers, politiechef

Dit jaar lijkt het werkgebied van
de politie-eenheid Zeeland-WestBrabant op een nieuw hoogtepunt
af te steven, maar dan in positieve
zin. Er vonden in het eerste half
jaar ‘slechts’ drie moorden plaats,

waarvan twee in het misdaadmilieu. Daarbij kwam de eenheid onlangs met de beste misdaadscijfers
in jaren. Zo vonden in de eerste
zes maanden van 2016 minder inbraken en straatroven plaats, terwijl de oplossingsprecentages fors
oplopen. Ook landelijk troeft de regio de meeste andere af. Amsterdam zucht bijvoorbeeld weer onder oplopende misdaadcijfers.
Is Midden- en West-Brabant
van het stoutste jongetje in de
klas, ineens het braafste geworden? Zo simpel ligt het volgens
deskundigen ook weer niet. Politiechef Hans Vissers is dolblij met
de positieve ontwikkelingen,
maar staart er zich niet blind op.
„Nog steeds is er bijvoorbeeld veel
geweld in de criminele wereld, alleen ontaardt het nu niet zo vaak
meer in liquidaties.”
Criminoloog Cyrille Fijnaut
waarschuwt voor de macht van cijfertjes en statistieken: „Geloof er
niet meteen in, trek geen overhaast conclusies, maar onderzoek
diepgravend wat er aan de hand.”
De hoogleraar pleit voor een
‘ouderwets’ criminografisch onderzoek in West-Brabant: „Op basis daarvan kun je maatregelen nemen.”
■ Stad en Streek 12: ‘Die moordgolf was niet gelijk een trend’

Boeken bestellen via www.blz.nl

GRATIS*
BEZORGD

tijdens de vakantieperiode

www.blz.nl

* Deze actie is alleen geldig op boekbestellingen in Nederland en België t/m 31 augustus 2016.
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Ook voor het laatste
regionale nieuws

Geen krant
ontvangen? Bel
088-0561520

ma-vrij
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Prijs €2,00
155e jaargang

Volop zon

BN DeStem verschijnt in regionale edities om het nieuws nog dichterbij te brengen.
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De warmste dag van de
Nijmeegse vierdaagse
BN DeStem volgt de West-Brabantse
wandelaars in de Nijmeegse vierdaagse op de voet. Ook op een tropische
dag als gisteren. Stad en Streek 11

Muziek zet
de toon voor
kunstenaars

Noordland uitverkocht
BN DeStem volgt de West-Brabantse
wandelaars in de Nijmeegse vierdaagse op de voet. Ook op een tropische
dag als gisteren. Stad en Streek 11

Bergen op Zoom verkoopt laatste grote kavel
op bedrijventerrein aan David Hart Group. Die
bouwt op Noordland distributiecentrum, goed
voor 250 à 300 arbeidsplaatsen. Deal
levert gemeente 6,5 miljoen euro op.

Bedrijventerrein Noordland is uitverkocht nu de gemeente de laatste grote kavel heeft verkocht aan
DHG, de David Hart Group. Dat
heeft wethouder Ad Coppens van
economische zaken gisteren gezegd. DHG bouwt aan de Blankenweg op een terrein naast Ricoh een distributiecentrum van
20.000 vierkante meter. Er is al

een huurder, een bedrijf dat
straks 250 à 300 mensen werk
biedt, zegt Coppens. De naam
van dat bedrijf kan hij nu nog
niet bekendmaken. „We zijn erg
blij met deze investeerder.”

Kanaal

DHG kiest Bergen op Zoom vanwege de ligging tussen Rotterdam en Antwerpen, aan de A4 en
langs het Schelde-Rijnkanaal,
zegt directeur Willem Slager. Met

NOORDLAND

Bedrijventerrein Noordland

MEILUST

A4

Zoommeer
GAGELDONK

Bergen op Zoom
Binnenschelde
maps4news.com/©Andes

ZEEKANT

Stad en Streek 2-3

Happen tussen de schappen
STIPPENACTIE
Een voorgerechtje
van rauwe zeebaars, daarna een com

binatie van tongfilet en runderstoof en als toetje een aardbeienmousse. Dat stond op het menu van het mini-restauPalmini-porties)
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Dorpswinkeliers houden
PostNL-punten overeind

Gerard Huisintveld is een van de zeven kunstenaars die meedoen aan ‘Music of
the Spheres’, met onder anderen ook Wibi Soerjadi. Stad en Streek 4

De warmste dag van de
vierdaagse
Gemeente heeft nog dertig kleinereNijmeegse
bedrijfskavels

Jan van de Kasteele
Bergen op Zoom

Voor de brandweer

een kwartier. Deelnemers moesten van te voren reserveren. Met het initiatief wil Albert Heijn de restaurantactie
van de supermarkt onder de aandacht brengen. In Breda
vond de pilot plaats met restaurant Chocolat. Op tien andere plekken in het land voert AH dezelfde actie, ook met lokale restaurants. FOTO RENÉ SCHOTANUS/PIX4PROFS
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name dat kanaal biedt kansen, op Zoom”, is zijn overtuiging.
Voor de tiende keer wordt
vindt hij. Op de acht hectare Zijn collega Patrick van der Velzondag Blommenkinders
volgt later nog de bouw van een den wijst op de regionale samengehouden. Het festival dat
werking, ook met buurgemeente
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+
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STIPPENACTIE

Facelift voor de
Nieuwe Veste
Muzikale ode
aan Anne Frank
Compensatie
voor iedereen
KOSTUUMS

= € 399,= € 599,-

Lambertuskerk decor van ‘Annelies’
+
= € 699,+
+

Het gezicht van de bibliotheek
aan de Molenstraat gaat veranderen.
Met een nieuwe entree en boekenkasten die grotendeels verdwijnen.

= € 849,= € 999,-

Basisschool ’t Klaverblad in
Drimmelen ging gisteren
voorgoed dicht. Er was een
barbecue als afscheidsmaal.

De warmste dag van
de Nijmeegse vierdaagse

Besluit kan gemeente 3 miljoen kosten

Stripclub:
wel naakt,
geen seks

Etten-Leur staat met een bijzonder concert stil bij
de bevrijding, in oktober 72 jaar geleden. Een muzikale
geschiedenis over het leven van Anne Frank.

Uiteindelijk
willen we over
een paar jaar
iedere dag
geopend zijn

STIPPENACTIE
Oosterhouts college
wilde alleen de
KOSTUUMS
bezwaarmakers compenseren voor
misgelopen schoonmaakhulp. De
€ 399,- voor.
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Aan tafel!

De warmste dag van de
Nijmeegse vierdaagse

Felle protesten tegen
het parkeerbeleid in binnenstad Terneuzen
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+
+
+

= € 699,= € 849,= € 999,-
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Juf Elly getrakteerd op
snikgedichten
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+
+
+

= € 699,= € 849,= € 999,-

Gedeputeerde blij met toezegging over ondergrondse lijn bij Krabbendijke

Kamp wijst alternatieven
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= € 399,= € 599,-
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Andere tracés voor een nieuwe
+
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van de
door
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zijn te duur en komen
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Extra veel sport en extra veel weekend
■

maandag 18 juli 2016

■
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redactie.sport@bndestem.nl
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BN DeStem

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 BN DeStem 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.

bndestem.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 BN DeStem Digitaal
Uw BN DeStem is meer dan alleen de krant. Maak kennis met bndestem.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 BN DeStem Nieuws App kunt
u dit ook heel makkelijk volgen op uw smartphone of tablet.

De digitale versie van uw krant
Als abonnee van BN DeStem 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.bndestem.nl
Wilt u uw digitale krant lezen op tablet of smartphone? Maak dan gebruik van de gratis
BN DeStem 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 bndestem.nl/inloggen. Weet u
uw wachtwoord niet meer? Vraag dan een nieuw wachtwoord aan via
bndestem.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 BN DeStem-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 bndestem.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 bndestem.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 bndestem.nl/krant, de BN DeStemapp downloaden en u heeft direct toegang tot Topics.

BN DeStem wenst u veel plezier met het digitale nieuws!

UNIEKE ACTIVITEITEN
VOOR ABONNEES
RETOURRIT BREDAROOSENDAAL MET
DE STOOMTREIN!

HET GAAT OM BELEVING:
HET GELUID,
DE STOOMWOLKEN
EN DE AMBIANCE.
Zaterdag 10 september komt BN DeStem Club
letterlijk op stoom. In het openingsweekend
van het vernieuwde Station Breda, zijn er
diverse feestelijke activiteiten voor een leuke
dag uit. Als kers op de taart rijdt de BN DeStem
Expres – een stoomtrein uit 1940 met tien
rijtuigen en twee locomotieven – retourritten
van Breda naar Roosendaal v.v.

VAAR EN WANDEL OP
BEVRIJDINGSDAG LANGS
MARKANTE PUNTEN

HISTORISCHE
WO II-TOCHT DOOR
BIESBOSCH

Met vele kreken, rietvelden en bossen was
het prachtige natuurgebied in de oorlog een
belangrijke schuilplaats voor onderduikers
en verzetsstrijders. ‘Het was rustig tot Dolle
Dinsdag, 5 september 1944’, vertelt Rinus
Rasenberg, auteur van het boek ‘Biesbosch
onder Vuur’. Drimmelen werd uiteindelijk op
6 november 1944 bevrijd.
Het boek van Rasenberg vormt de leidraad
voor onze route. De tocht met een
ﬂuisterboot gaat langs diverse markante
punten uit de oorlog. Daarnaast maken we
een wandeling met een gids in de polder
Jannezand. Vanzelfsprekend is er onderweg
tijd voor kofﬁe en een drankje.

Deze stoomtrein is eigendom van
Stoomstichting Nederland en in samenwerking
met BelcrumSpoort haalt BN DeStem deze
naar West-Brabant. Exclusief voor abonnees.
Fascinerend voor liefhebbers, jong en oud om
te zien hoe die kolossale machines werken.
Gewoon op de rails van Prorail/NS, uniek!

✓ Donderdag 5 mei,
19.00 – 22.00 uur
✓ Opstapplaatsen:
Natuurpoort Vissershang 2,
Hank & De Zilvermeeuw
Biesboschweg 2, Drimmelen
✓ Inclusief kopje koffie en
een drankje
✓ Maximaal aantal personen:
50 per boot

• Zaterdag 10 september 2016
• Dienstregeling: vertrektijden 10.30u, 12.30u,
13.30u, 14.30u, 16.30u (o.v.)
• Retourtickets voor het traject BredaRoosendaal
• Op deze dag zijn vele feestelijke activiteiten
rondom de opening van Station Breda
Prijs: Volwassenen € 15,- en kinderen
t/m 12 jaar slechts € 10,-

Foto: Martien Kuipers

KOOP SNEL
UW (TREIN)
TICKET!

RESERVEER OP BNDESTEM.NL/CLUB
EXCLUSIEF VOOR ABONNEES

in samenwerking met:

Prijs: 19,95 euro

IN HET SPOOR VAN
LINIECROSSERS

RESERVEER OP BNDESTEM.NL/CLUB
EXCLUSIEF VOOR ABONNEES

Lekker op pad met BN DeStem 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 BN DeStem Club vindt u
steeds nieuwe voordeeltjes en winacties voor unieke activiteiten en leuke evenementen.
Reserveer uw kaartjes op bndestem.nl/club

Korting in de BN DeStem Webwinkel

Neem eens een kijkje in de BN DeStem 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
BN DeStem cadeau
Op zoek naar een leuk cadeau?
Ga naar bndestem.nl/verzilver en geef
iemand twee weken lang
BN DeStem 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 het BN DeStem krijgt u meer
krant. Zo kunt u elke dag de digitale versie
van de krant lezen via uw computer. Of lees
BN DeStem 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 bndestem.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:
bndestem.nl/service
Telefoon:
088 - 013 99 20
Openingstijden:	maandag t/m vrijdag
08.00- 17.00 uur

Online:
bndestem.nl/geenkrant 		
	
(24 uur per dag online
bezorgmelding doorgeven)
Telefoon:
088 056 15 20
Openingstijden:	maandag t/m vrijdag
07.00-17.00 uur
zaterdag 8.00 – 13.00

Ga nu naar bndestem.nl/service
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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 BN DeStem.
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

