
WOENSDAG 11 juni 2014

N O G  M E E R  Z E E U W S  N I E U W S



Op de voorpagina van de PZC treft u vandaag geen nieuws aan, 
maar uitsluitend de tekst ’Nog meer Zeeuws nieuws’. Het is geen 
mededeling, maar een vraag aan u: wilt u ons helpen om dagelijks 
nog meer nieuws te vergaren, verbanden te leggen en feiten te 
interpreteren? Nog meer pagina’s met Zeeuws nieuws? Dat is 
onze ambitie, maar daarvoor hebben we nog meer lezers nodig. 
U kunt ons helpen om die lezers te vinden. Dat kunnen betrok-
ken mensen zijn die nog geen abonnement hebben, maar ook 
Zeeuwen die de PZC wel lezen, maar de krant delen met buren, 
vrienden of familie.

Stel nu eens dat die mensen ook betalend abonnee worden.  
Het zou ons duizenden nieuwe abonnees brengen. Het zou de 
PZC in staat stellen om meer te investeren in nog betere en nog 
dikkere kranten en om u nog beter van dienst te zijn.

We doen u een aanbod: als u een nieuwe abonnee aandraagt, 
 krijgt zowel u als de nieuwe abonnee de komende jaren een 
 korting van 33 procent op de abonnementskosten. Over deze 
campagne en de voorwaarden kunt u meer lezen op onze site 
pzc.nl/matchmaker of zie de advertentie elders in de krant.

Vriendelijke groet
Peter Jansen
Hoofdredacteur PZC

B E S T E  L E Z E R,

WAT ZOU ZEELAND 
ZIJN ZONDER DE PZC?



ABONNEE
ZOEKT
NIET-
ABONNEE
De PZC hoort bij Zeeland zoals klei, mosselen en de Deltawerken. 
Al meer dan 255 jaar is de PZC het vertrouwde dagblad voor alle 
Zeeuwen. Maar... nog niet alle Zeeuwen zijn geabonneerd. En dat 
willen we veranderen. Want hoe meer abonnees, hoe beter en 
dikker de krant kan worden. 

Daarom doen we u, abonnees én niet-abonnees, een aanbod: 
We bieden u maar liefst 33% korting op het abonnement 
gedurende maximaal 3 jaar. Het enige wat u moet doen is nog 
iemand vinden die ook geïnteresseerd is.*

*ALGEMENE VOORWAARDEN: Minstens één van de twee deelnemers is een nieuwe abonnee, of 
heeft het afgelopen 3 maanden geen abonnement gehad. De korting geldt alleen voor een doorlopend 
abonnement, van maandag tot en met zaterdag, met regulier tarief. Indien u abonnee bent, ontvangt 
u 33% korting op uw huidige tarief. De korting geldt gedurende maximaal 3 jaar. De korting geldt voor 
beide deelnemers zolang ze allebei abonnee blijven. Bij opzegging vervalt de 33% korting van de achter-
blijvende abonnee. De achterblijvende abonnee heeft de mogelijkheid een nieuwe deelnemer te vinden. 
Zodra een nieuwe deelnemer gevonden is, gaat de 33% korting voor max. 3 jaar opnieuw van start. 
Prijswijzigingen voorbehouden. De PZC gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. 
Op www.pzc.nl treft u nadere informatie.

WILT U OOK 33% KORTING 
OP UW JAARABONNEMENT?

WAT ZOU ZEELAND 
ZIJN ZONDER DE PZC?

Eerste deelnemer: Tweede deelnemer:

•	 Reeds	abonnee?	Vul	dan	onder	Eerste deelnemer uw gegevens in en laat de door u gevonden match zijn / haar 
 gegevens onder Tweede deelnemer invullen.
•	 Nog	geen	abonnee?	Vul	dan	uw	gegevens	en	die	van	de	door	u	gevonden	match	hieronder	in.
•	 Weet	u	niemand?	Dan	vindt	u	wellicht	een	geïnteresseerde	op	de	website:	pzc.nl/matchmaker.

Ik verleen tot wederopzegging toestemming 
€ 86,85 - 33%* per kwartaal af te schrijven van: 

Ik verleen tot wederopzegging toestemming 
€ 86,85 - 33%* per kwartaal af te schrijven van: 

Vul in, knip uit en stuur deze bon naar: PZC, afdeling Lezersservice, Antwoordnummer 10008, 5680 VB Best.
Een postzegel is niet nodig.                 Voor meer informatie en algemene voorwaarden, ga naar pzc.nl.

*Bent u reeds abonnee? Dan ontvangt u 33% korting ongeacht uw huidige betalingstermijn.
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WAT ZOU ZEELAND ZIJN ZONDER DE PZC? WILT U OOK 33% KORTING 
OP UW JAARABONNEMENT? GA NAAR PZC.NL/MATCHMAKER

WAT  Z OU  Z E E L AND  Z IJN
ZONDER  OVERKANTEN ?

Linksom of rechtsom: in Zeeland wil iedereen ooit de steiger 
op kunnen lopen en van wal steken. 
Overkanten zijn belangrijk, in een deltagebied met levend 
 water moeten ze elke keer maar weer bereikt worden. Op 
Zeelands stromen wordt al meer dan honderd jaar op vaste 
tijden naar de overzijde gevaren. 
Terneuzen-Hoedekenskerke, Kortgene-Wolphaartsdijk, Kats- 
Zierikzee, Veere-Kamperland... ooit waren er nog meer 
veerdiensten. Kruiningen-Perkpolder roept met de vroege 
dubbeldekkers nog altijd nostalgische gevoelens op. ’Het 
veer Anna Jacobapolder-Zijpe vaart niet’: zo werden vakantie- 
 gangers door de landelijke verkeersdienst gewaarschuwd 
– oefen geduld of rij om. Op de veerdienst Breskens-Vlissingen 
moest je je kop erwtensoep stevig in de hand houden als 
er meer dan noordwest zeven werd geblazen. Er kwamen  
dammen, bruggen, keringen en een tunnel. Tegenwoordig kan 
heel Zeeland worden bereisd zonder zeeziek te worden. De 
veerboten zijn opgelegd of verkocht.

Alle veerboten? Nou nee, ’s zomers kunnen we op getemde 
 wateren nog altijd een rondje met een pontje varen. Tussen 
 Vlissingen en Breskens verzorgt de Fastferry een dienst die  
pittige deining veroorzaakt, alleen voor voetgangers en fietsers. 

Voor de PZC is de overkant altijd in zicht. Of het boegwater 
ons nu in het gezicht spat, of juist niet.
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