
Welkom bij 
Eindhovens Dagblad

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

Want er zit meer in uw abonnement dan u denkt.



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

✓  Korting op boeken en tickets in 
de Webwinkel. 

✓  Bijzondere uitstapjes maken met 
ED Club.

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

✓ Gratis redactionele nieuwsbrieven.

Uw Eindhovens Dagblad in het kort

Onderdeel van

http://ed.nl
http://ed.nl/service


Uw Eindhovens Dagblad in het kort Wij heten u van harte welkom
bij het  Eindhovens Dagblad.

Voortaan kunt u iedere dag genieten van een zorgvuldige selectie van het voor u belangrijkste nieuws. 
Lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. Het ED brengt, als kritische, betrouwbare en betrokken 
nieuwsbrenger, het nieuws voor u dichtbij.

Het nieuws uit uw woonplaats en de rest van onze regio komt u uitgebreid tegen in het tweede katern. 
Dagelijks is onze redactie voor u op zoek naar het nieuws, de achtergronden en de mensen die daarin een 
rol spelen. Wij prijzen ons gelukkig dat wij in een interessante regio wonen en werken.
Het ED is daar trots op.

Naast het regionale nieuws biedt het ED u een pakket nieuws en achtergrondinformatie uit Nederland en 
het buitenland. Met extra katernen Sport, Hart&Ziel, Geld&Goed, Uit&Thuis, Binnen&Buiten en op zaterdag 
&Magazine vormt het ED een compleet geheel.

Bovendien bieden we meer dan een dagblad alleen. Met ed.nl, edtv.nl, en app’s voor de smartphone en 
tablet blijft u 24 uur per dag op de hoogte van het laatste nieuws. Dankzij het ED kunt u uw mening vormen. 
Een mening die wij graag van u vernemen.

Wij wensen u boeiende gesprekken.

John van den Oetelaar
Hoofdredacteur Eindhovens Dagblad



Eindhovens Dagblad brengt al het nieuws dichtbij

Eindhovens Dagblad verschijnt in regionale edities om het nieuws nog dichterbij te brengen.

Eindhoven Bezorgservice Klantenservice Redactie Prijs Dinsdag
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Laurens Kok en Heleen Boex
Rotterdam

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

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

Op verschillende plaatsen in Ne-
derland zijn gebouwen aangeval-

len die toebehoren aan sympathi-
santen van Fethullah Gülen, aarts-
rivaal van president Erdogan. Zo
gingen er stenen door de ruiten
bij stichting Nida in Rotterdam
en worden gegevens verzameld
van Nederlandse ‘Gülenisten’.

Vermeende tegenstanders van
Erdogan worden op social media
uitgemaakt voor ‘landverraders’
en ook circuleert een lijst met be-
drijven die de staatsgreep zouden
steunen. De lijst bevat de namen
van 24 bedrijven, instellingen, ad-
vocaten en scholen. In het Turks
wordt opgeroepen deze instellin-
gen te boycotten omdat ze ban-
den zouden hebben met de
Gülenbeweging.

Ook in Duitsland, Vlaanderen
en Oostenrijk roeren Erdogan-aan-
hangers zich. Burgemeester
Aboutaleb van Rotterdam, de stad
waar de meeste ongeregeldheden
na de couppoging plaats hadden,
zei dat bedreigingen, beledigingen
en boycotten niet worden getole-
reerd. „Demonstreren kan, maar
binnen de grenzen van de wet.”

■ Lees meer op pagina’s 6-9

Het noodweer van de afgelopen
weken dwingt boomkweker Jan
Martens uit Someren tot het
verkopen van zijn bedrijf Regio 2

NIJMEGEN De politie in België heeft dit
weekeinde een officieel bericht uit Neder-
land gekregen waarin melding wordt ge-
maakt van een mogelijke aanslag tijdens
het vuurwerk van de Vierdaagsefeesten,
zondag in Nijmegen.

Het OCAD, de Belgische variant van de Neder-
landse Nationaal Coördinator Terrorismebe-
strijding, bevestigt de melding. Deze kwam
naar buiten door de burgemeester in het Bel-
gische Gent. In zijn stad werd zondagavond
eveneens een vuurwerkshow gegeven, bij de
opening van de Gentse Feesten. „Er was om 22
uur een internationaal bericht dat er een drei-
ging was tegen een vuurwerk in Nijmegen”,
verklaarde de Gentse burgemeester Daniël Ter-
mont tegen media. Volgens de burgemeester
was de bron van het bericht de FBI, de Ameri-
kaanse inlichtingendienst. Het OCAD wil

slechts bevestigen dat het bericht uit Neder-
land afkomstig is.

Het vuurwerk in Nijmegen verliep overi-
gens zonder incidenten. De directeur van de
Vierdaagsefeesten, Teddy Vrijmoet, geeft toe
dat er sprake was van een dreiging. „Die bleek
niet zo serieus dat we actie moesten onderne-
men. Dat heb ik te horen gekregen. Er zijn
voortdurend van deze verhalen, niet alleen in
deze week. Die worden allemaal onderzocht.
Vorige week was er ook het bericht over de Ro-
ze Woensdag. Dat bleek ook niet serieus.”

Na de aanslag in Nice, vorige week waarbij
84 doden vielen, liet de politie weten dat er ge-
keken werd naar de veiligheid van de Vierdaag-
se, maar dat er geen concrete dreiging was te-
gen het evenement in Nijmegen.

■ Meer over de Vierdaagse op pagina 11 en
Regio 2-3 en 5

Turkse organisaties en kabinet
roepen Turkse gemeenschap op om
de emoties in bedwang te houden.

Afghaanse tiener
verwondt vier passagiers

Pagina 5

� 25 wandelaars begonnen gisteren al aan de Nijmeegse Vierdaagse.
Vanwege het eeuwfeest van het wandelevenement doen zij een extra
ronde van 55 kilometer. FOTO PIROSCHKAVAN DE WOUW/ANP

Turken
roepen op
tot kalmte

Aanvaller met bijl
in Duitse trein

Kapot door het weer

Dreiging bij Vierdaagse

‘Hoofd koel, handen thuis’

29Het ED maakt deel uit van 

* 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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Eindhoven en omgeving

Eindhoven
werkt aan visie
voor binnenstad
van 2025
Regio 2

Afscheid van
Hein Bondo,
alias Huub van
Bijnen
Regio 4

En verder

Diede Hoekstra
d.hoekstra@ed.nl
Eindhoven

E
en totale vernieuwing
van de huidige C&A
en ruimte voor nieu-
we winkels. Het pand
van C&A aan de Eind-

hovense Demer gaat volledig op
de schop en wordt door eigenaar
Redevco Nederland uitgebreid
door twee aangrenzende panden
aan de winkelruimte toe te voe-
gen. Het gaat dan om het pand
aan de Demer waar nu nog State
of Art zit en het pand aan de Her-
manus Boexstraat waar nu nog

Witteveen

Mode en een tijdelijke winkel ge-
vestigd zijn. Volgens Robert Bak-
ker van Redevco zijn beide pan-
den al eigendom van de vastgoed-
tak van de familie Brenninkme-
ijer. Hoewel de plannen in grote
lijnen wel duidelijk zijn, gaat het
nog wel even duren voor ze daad-
werkelijk uitgevoerd worden.
„We zitten in de eerste fase van
de uitwerking”, vertelt Bakker.
„Eind 2017 hopen we met de ver-
bouwing te starten. We verwach-
ten daarvoor anderhalf jaar nodig
te hebben. De verbouwing moet
in fases gebeuren omdat we de
winkel gewoon open willen hou-
den.”

Door de uitbreiding ontstaat er
een winkelruimte van ongeveer

tienduizend vierkante me-
ter, die wordt

op-

gesplitst in minimaal twee delen.
Aan de kant van de Demer krijgt
C&A ongeveer 4.000 vierkante
meter. Vergelijkbaar met de op-
pervlakte van de huidige winkel
en met een uitstraling die past
bij deze tijd. De hoofdingang
wordt verplaatst naar de kant van
het 18 Septemberplein. Door de

winkelruimte efficiënter te be-
nutten komt er aan

de kant

van de Hermanus Boexstraat on-
geveer 6.000 vierkante meter
winkelruimte vrij. „Hiervoor
gaan we dan op zoek naar een of
meerdere retailers.”

De buitenkant van het huidige
pand krijgt een renovatie waarbij
de uitstraling volgens Bakker
geen geweld wordt aangedaan.
„De lelijke dakopbouw wordt ge-
sloopt en op de gevel komen gro-
te glazen bakken. De begane
grond krijgt een glazen pui.”

De grootschalige verbouwing
is volgens Bakker mede ingege-
ven door de transformatie van
het gebied rond de C&A. „Het 18
Septemberplein was vroeger een
doorgaande weg. Nu is het echt
een plein. Met aan de overkant
de Bijenkorf en de Piazza is het
logisch dat wij daar ook een in-
gang voor de C&A creëren.”

Ook de kant van de Hermanus
Boexstraat biedt volgens Bakker
kansen. „Sinds de komst van de
Primark is ook dat deel van de

binnenstad opge-
bloeid.”

10.000

Kledingwinkel C&A krijgt
gezelschap in nieuwe jas

Verbouwing retailer in Eindhovense binnenstad

Hongerige
monstermachine
ruimt heide bij
Mierlo op
Regio 3

■ Door twee winkelpanden aan
het C&A-pand toe te voegen
ontstaat een winkelvloer van on-
geveer 10.000 vierkante meter.

� Impressie van het C&A-pand na de
herontwikkeling. ONTWERP UNSTUDIO

Het winkelpand
van C&A in
Eindhoven
ondergaat eind
2017 een grote
verbouwing. Het
pand wordt
uitgebreid en
efficiënter
ingedeeld. Zo
komt er ruimte
voor nieuwe
winkels.

Maat erk

Collectie van110 fauteuilsDertig
bomen
per uur
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Helmond en omgeving

Metselende
robots? Dat duurt
niet lang meer
Regio 4

De oude bieb is
te koop voor één
miljoen euro
Regio 9

En verder

Tonny Peeters
t.peeters@ed.nl
Someren

De hagelstorm van 23 juni en de hoosbuien
in de weken daarvoor eisen de eerste slacht-
offers in de ondernemerswereld. Boomkwe-
ker Jan Martens uit Someren moet noodge-
dwongen zijn zaak verkopen. Volgens hem
begon het drama op 1 juni en kwam de fi-
nanciële nekslag enkele weken later.

„Eerst hadden we flinke waterschade en
als klap op de vuurpijl kwam dat hagelbom-
bardement. Het is klap op klap op klap. Nu
is heel de kwekerij vernield en dat betekent
het einde van mijn bedrijf. De eerste stap-
pen voor verkoop heb ik al gezet. Het is nu
een kwestie van overleven totdat de ver-
koop is gelukt”, aldus de 53-jarige Someren-
aar.

Martens startte in 2005 met zijn boom-
kwekerij in Someren. Hij opende die zaak
nadat hij door gezondheidsproblemen ge-
dwongen werd te stoppen met zijn varkens-
houderij. In het eerste decennium leverde
hij jaarlijks ruim 20.000 coniferen en
75.000 mini-kerstbomen aan klanten in

binnen- en buitenland.
Afgelopen voorjaar plantte hij nog dui-

zenden nieuwe bomen. Op zijn terrein
stonden bovendien nog ve-
le bomen van zes jaar oud:
alles is compleet onbruik-
baar geworden door het
noodweer. Takken braken
af en basten raakten be-
schadigd. De komende
twee jaar heeft Martens
geen ‘bruikbare’ producten
die hij aan zijn klanten kan
leveren.

Nationale ramp
Zijn omzet is daardoor dit
jaar al een half miljoen la-

ger dan normaal. Geld voor nieuwe investe-
ringen heeft hij amper. Martens had zijn be-
drijf niet verzekerd, dus ook daar valt geen

meevaller te verwachten.
„Tien jaar lang heb ik mijn
bomen verzekerd tegen ha-
gelschade, totdat ik vorig
jaar naar mijn kostprijs
moest kijken. Ik had geld no-
dig voor mijn bedrijf. Na
lang nadenken heb ik toen
de verzekering, waarvan
veel collega’s het al raar von-
den dat ik die had, stopge-
zet. Ik had toch nooit scha-
de en verzekeringen in volle
grond zie je zelden”, zegt
hij.

Volgens Martens kun je je sowieso niet
verzekeren tegen hagelstenen van twaalf
centimeter. Mede daarom vindt hij dat het
noodweer als nationale ramp gezien moet
worden. Coalitiepartijen VVD en PvdA
zien dat anders, wat leidt tot boosheid en te-
leurstelling bij Martens. Nu moet hij af-
scheid nemen van de vier tot vijf hulp-
krachten in het weekend en een vijftal
werknemers in het voorjaar. Die maatrege-
len zullen meerdere boeren en tuinders de
komende maanden gaan nemen, is de alge-
hele verwachting.

Hoeveel bedrijven exact op het randje
van de afgrond staan is nog onduidelijk, al-
dus de ZLTO. Die boerenbelangenorganisa-
tie gaat dat de komende maanden inventari-
seren zegt woordvoerder Maarten Leseman.
Speculeren over aantallen wil hij niet. „Het
eigen vermogen van boeren is vaak wel
hoog vanwege de grond die ze hebben.
Tuinders hebben in de regel juist weer bete-
re verzekeringen. Het is dus even afwach-
ten.” Volgens het UWV hebben veertien be-
drijven in deze regio werktijdverkorting
aangevraagd. Daarmee kan de tijd tot we-
deropbouw overbrugd worden.

Piet van den
Burgt heeft er
genoeg van:
wilde zwijnen
vernielen zijn
hele oogst
Regio 3

Boomkweker Jan Martens uit Someren
stopt vanwege de gevolgen van het noodweer.
„Het is klap op klap op klap. En nu een kwestie

van overleven tot de verkoop is gelukt.’’

75.000

Boomkweker: ‘Ik kap ermee’

■ In het eerste decennium
leverde Martens 75.000
mini-kerstbomen en
20.000 coniferen aan
klanten in
binnen- en buitenland.

Maat erk

Collectie van110 fauteuils

� Ondernemer Jan Martens uit Someren tussen mini-kerstbomen die het noodweer niet overleefden. FOTO TON VAN DE MEULENHOF/FOTOMEULENHOF

Wilde
zwijnen
plaag



Eindhovens Dagblad brengt al het nieuws dichtbij Extra veel sport en extra veel weekend

Elke dag bij uw krant Eindhovens Dagblad 
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 Eindhovens Dagblad

Pakaan!
Het badpak
maakt z’n
comeback

■ maandag 18 juli 2016 ■ ed.nl ■ e-mail: redactie@ed.nl

Sport
PAG. 9

ORANJE-DAG
INDEBERGEN

Bertens gesloopt
na lange regendagen

FOTO’S AFP, ANP, COR VOS, BELGA

Dumoulin
valt aan

Poelsmeesterlijk voor
zijn kopman Froome

Mollema blijft stevig
op tweede plek

ed.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://ed.nl


Ontdek Eindhovens Dagblad Digitaal
Uw Eindhovens Dagblad is meer dan alleen de krant. Maak kennis met ed.nl

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

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

De digitale versie van uw krant

Als abonnee van Eindhovens Dagblad 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 ed.nl
 

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


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

Eindhovens Dagblad wenst u veel plezier met het digitale nieuws! 

http://ed.nl/inloggen
http://ed.nl/wachtwoordvergeten
http://bd.nl/registreren
http://ed.nl/inloggen
http://ed.nl/krant


UNIEKE ACTIVITEITEN
VOOR ABONNEES

Lekker op pad met ED 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 ED Club vindt u steeds nieuwe 

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

EXCLUSIEF 
BRABANTSEDAG ED 
CLUB ARRANGEMENT 

UNIEK ROLLEND 
STRAATTHEATER! 
Op zondag 28 augustus vormt de cultuur-
historische optocht weer het hoogtepunt van 
de 59ste Brabantsedag. De 16 deelnemende 
wagenbouwersgroepen met zo’n 2000 acteurs 
zorgen voor een uniek rollend straattheater. 
Hierbij brengen ze de historie van Brabant op 
unieke wijze opnieuw tot leven, met een link 
naar het heden. 

Dit jaar vormen belangrijke data in de 
geschiedenis van het Hertogdom Brabant 
de inspiratiebron voor de creaties. De 
Brabantsedag trekt jaarlijks ruim 30 duizend 
bezoekers en is erkend op de Nationale 
Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. 

SPECIAAL VOOR ED CLUB IS ER 
EEN EXCLUSIEF ARRANGEMENT 
SAMENGESTELD

ED Club Brabantsedag arrangement: 
2 personen voor € 15.95

•  2 x Entreebewijs voor de Brabantsedag 
op 28 augustus

• 1 x Kopje koffi e / thee per persoon
• 1 x Programmaboekje van de optocht 

Aanmelden: 
Aanmelden kan via ed.nl/club
Heeft u vragen? Bel de klantenservice, 
088 – 0139940

Meer informatie:
www.brabantsedag.nl  

EXCLUSIEF VOOR ABONNEES

BESTEL NU DIRECT DE TICKETS OP ED.NL/CLUB

BESTEL 
SNEL OP 

ED.NL/CLUB

EXCLUSIEF BLOEM & 
TUIN ARRANGEMENT: 
150 EXTRA 
ARRANGEMENTEN 

TWEE KILOMETER 
INSPIRATIE!
De bossen op Landgoed Gulbergen vormen 
het decor van de 23e editie van Bloem & Tuin. 
Naast de nieuwste tuintrends en tuininspiratie 
zijn er ook bijzonder veel bloemen, planten en 
traditionele tuinproducten te zien. De grote 
kracht van Bloem & Tuin blijft immers het 
samenbrengen van specialisten op het gebied 
van tuinieren, bloemen en planten. 
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SPECIAAL VOOR ED CLUB ZIJN 
ER 150 EXTRA ARRANGEMENTEN 
BESCHIKBAAR GESTELD.

ED Club Bloem en Tuin arrangement:
2 personen voor € 14,95

• 2 x entreebewijs 
• 1 x gratis plant “de Stokesia Mel’s Blue”
• Parkeerticket
• 1 kopje koffi e / thee per persoon

Aanmelden:
Aanmelden kan via ed.nl/club
Heeft u vragen? Bel de Klantenservice, 
088 - 013 99 40 

Meer informatie:
www.bloementuin.nl
Bloem & Tuin 2016
Landgoed Gulbergen, Nuenen 

EXCLUSIEF VOOR ABONNEES

BESTEL NU DIRECT DE TICKETS OP ED.NL/CLUB

23E EDITIE 
BLOEM &

TUIN

Korting in de Eindhovens Dagblad Webwinkel
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150 EXTRA 
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Bloem & Tuin 2016
Landgoed Gulbergen, Nuenen 

EXCLUSIEF VOOR ABONNEES
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23E EDITIE 
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TUIN

http://ed.nl/club


De digitale 
extra’s

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

Geef twee weken 
Eindhovens

Dagblad cadeau
Op zoek naar een leuk cadeau?
Ga naar ed.nl/verzilver en geef

iemand twee weken lang 
Eindhovens Dagblad cadeau. 

Uw voordelen
op een rij:

• Uw vertrouwde krant digitaal
• Altijd en overal beschikbaar  

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

• U hoeft zich slechts 
eenmalig aan te melden 

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

http://ed.nl/verzilver


Ga nu naar ed.nl/service

Bij meer krant hoort ook  
meer service

Contact

Klantenservice 
Postbus 90 
5680 AB Best
Online: ed.nl/service
Telefoon: 088 - 013 99 40
Openingstijden:  maandag t/m vrijdag  

08.00 - 17.00 uur

Bezorging

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

bezorgmelding doorgeven)
Telefoon: 088 056 15 40 
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 ed.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://ed.nl/service
http://ed.nl/service
http://ed.nl/geenkrant
http://ed.nl/service


 Zo wordt uw
Eindhovens Dagblad gemaakt

Van onze journalisten, correspondenten, fotografen en persbureaus ontvangen we basismateriaal. 
Al het nieuws brengen we vervolgens samen op de redactie. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Webshop 2. AD Gift

0. Welkom

3. Wijn�es / glas 4. blije advertentie

1. Bronnen leveren 
ruw materiaal aan

5. Waarna Chef-uit de
 pagina indeling maakt

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

wordt thuisbezorgd

2. Alles komt samen
op de redactie

3. We bepalen 
de zwaartepunten

4. De chef-in stelt de 
ideale nieuwslijst samen

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

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

8. En tegelijkertijd klaargezet
voor digitaal gebruik

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

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

Topics, vanaf nu
bij uw abonnement!

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

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

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

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

Al het 
nieuws dat u 
interesseert,
op één plek!

http://topics.nl

