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De kracht van lokale media
Inwoners van een bepaalde gemeente of regio willen geïnformeerd worden
over wat er bij hen in de buurt gebeurt. Het medialandschap wordt momenteel
in grote mate bepaald door landelijke en internationale partijen. Voor
informatie om de hoek zijn en blijven lokale media echter heel belangrijk.
De rol blijft, de verpakking verandert. Ook in Venray en omgeving. Van den
Munckhof Print & Media is uitgever van het nieuwsblad Peel en Maas, dat meer
dan 138 jaar oud is. De rol van dit betaald nieuwsblad is in Venray nog steeds
heel belangrijk, gezien het leesbereik van 80% binnen de gemeente Venray.

Christ van den Munckhof
Directeur media

Sinds 1993 maakt Van den Munckhof Print&Media ook televisie. Gestart
met Kabelkrant Venray, een vorm van tekst-tv, is de zender de laatste
jaren onder de naam Peel en Maas TV uitgegroeid tot een lokale tv-zender
met eigen reportages. Deze items vormen ook een bijdrage aan de lokale
nieuwsvoorziening in Venray.
De tvreportages zijn ook te zien op internet. www.peelenmaasvenray.nl is dé
nieuwssite van Venray met dagelijks meer dan 3000 unieke bezoekers. De
site brengt niet alleen nieuws, maar laat bovendien de reportages van Peel
en Maas TV zien. Deze reportages staan tevens op het eigen YouTube-kanaal.
Van den Munckhof Print & Media zet daarbij ook nieuwe media zoals Twitter
en Instagram in om mensen uit de regio Venray te verwijzen naar het laatste
nieuws. Dat gebeurt tevens via Facebook, waarop Peel en Maas inmiddels
meer dan 7500 volgers heeft.
De regio Venray wordt hiermee mediabreed geïnformeerd. Daarnaast brengt
Van den Munckhof Print & Media ook Venray Bloeit uit, een krantachtige
magazine dat de regio in een oplage van 60.000 stuks informeert over wat er
in de directie omgeving speelt en te beleven is.
Van den Munckhof Print & Media mag zich met recht dé mediapartner voor
Venray en omgeving noemen. Samen bekijken we met onze relaties welke
lokale media door hen het beste kan worden ingezet om de mensen te
bereiken.
Wij zetten uw ambities kracht bij.
Christ van den Munckhof - directeur media
Liesbeth Verheijen - media-adviseur
Léony Geurts - media-adviseur
Vierlingsbeek
Holthees
Overloon

Maashees
Smakt

Vredepeel

Geijsteren
Venray

Merselo

Van den Munckhof Print & Media
Keizersveld 19
5803 AM Venray
Postbus 1
5800 AA Venray
advertentie@vandenmunckhof.nl
www.peelenmaasvenray.nl
www.vandenmunckhof.nl
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Oostrum

Heide

Oirlo

Wanssum
Blitterswijck

Meerlo

Leunen
Tienray

Ysselsteyn

Castenray
Veulen

Swolgen

Nieuwsblad Peel en Maas
Peel en Maas is hét lokale nieuwsblad voor Venray en omgeving. De
krant staat wekelijks boordevol nieuws uit de directe omgeving van de
abonnees. Peel en Maas heeft een eigen bezorgdienst en wordt wekelijks
door 80% van de Venraynaren gelezen.
De lezers betalen voor het blad. Adverteren in Peel en Maas betekent dus dat
uw advertentie daadwerkelijk gelezen wordt.
Peel en Maas onderscheidt zich ook qua formaat en papierkeuze van veel
tabloidkranten. Met het berlinerformaat is het nieuwsblad een tikje groter dan
alle tabloids, met het wittere papier ziet het er bovendien iets mooier uit en
komt uw advertentie beter tot zijn recht.
Adverteren in Peel en Maas past daarom uitstekend in uw marketingstrategie.
In deze flyer treft u alle mogelijkheden aan die wij u kunnen bieden. Mocht u
dan nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Peel en Maas Digitaal
Sinds 2017 is Peel en Maas digitaal te lezen. Alle abonnees hebben gratis
toegang tot de digitale versie van Peel en Maas. De mensen die hun digitale
abonnement geactiveerd hebben, ontvangen wekelijks op donderdagmorgen
een mail met de highlights. Zij kunnen altijd en op elke plek inloggen om de
digitale krant te lezen.
In de digitale versie worden ook uw advertenties uitgelicht. Met één klik komt
de advertentie via een pop-up direct en groot in beeld.
Inmiddels neemt het aantal digitale abonnementen toe. Met name onder
jongere lezers is dit abonnement populair.

Verspreidingsgebied
Peel en Maas is hét nieuwsblad voor Venray en omstreken. De krant wordt
bezorgd bij abonnees in de gemeente Venray en in de plaatsen Overloon,
Vierlingsbeek, Maashees, Holthees, Meerlo, Tienray en Swolgen.

Doorplaatsing
in de regio
Peel en Maas kan uw advertentie
ook tegen een gunstig tarief
doorplaatsen in de regio. Van
den Munckhof werkt samen met
diverse uitgeverijen. Wij kunnen
doorplaatsing verzorgen naar de
volgende kranten:
Krant
Boxmeers Weekblad
Oplage 17.200
Gemeenten Boxmeer,
St. Anthonis
Weekblad voor Deurne
Oplage 52.700
Gemeenten Deurne, Asten,
Someren, Gemert en Bakel
De Maasdriehoek
Oplage 54.500
Gemeenten Boxmeer, Cuijk,
Gennep, Bergen, Grave
Via Horst aan de Maas/Venray
Oplage 34.000
Horst aan de Maas

Deadline
doorplaatsingen:

vrijdag 10.00 uur
(Boxmeers Weekblad,
Via Horst aan de Maas/Venray
en De Maasdriehoek)
maandag 18.00 uur
(Weekblad voor Deurne)

Oplage.................................................................................................................................................................................10.800
Verspreidingsdag...................................................... donderdag via eigen bezorgersnetwerk
Leesbereik................................................................................................................gemeente Venray ca. 80%
Deadline advertenties.......................................................................................................dinsdag 18.00 uur
Gewenst materiaal..............................................................................................................................certified PDF

Liesbeth Verheijen
Media-adviseur
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Tarieven tekstpagina-advertenties (IM)
Voorpagina (IMVP)

Soort
Formaat (bxh)*
Prijs
VP1050
45 x 50
€ 100,00
VP1100
45 x 100
€ 200,00
VP1125
45 x 125
€ 250,00
VP2050
94 x 50
€ 188,00
VP2072
94 x 72
€ 270,00
VP2125
94 x 125
€ 475,00

Reguliere
tekstpagina (IM)

Soort
Formaat (bxh)*
Prijs
IM1050
45 x 50
€ 50,00
IM1072
45 x 72
€ 75,00
IM1105
45 x 105
€ 100,00
IM1125
45 x 125
€ 124,00
IM2050
94 x 50
€ 99,00
IM2072
94 x 72
€ 140,00
IM2105
94 x 105
€ 192,00
IM2125
94 x 125
€ 239,00
IM3050
143 x 50
€ 150,00
IM3105
143 x 105 € 280,00
IM3160
143 x 160 € 350,00
IM3213
143 x 213
€ 428,00
IM4050
192 x 50
€ 191,00
IM5050
241 x 50
€ 239,00
IM6050
290 x 50
€287,00

Een Ingezonden Mededeling (IM) is een advertentie op een redactionele
pagina.
Het tarief voor een ingezonden mededeling is hoger dan dat van een gewone
advertentie omdat de attentiewaarde een stuk hoger is. Dit komt doordat het
aantal IM’ers per pagina beperkt is.

Voorpagina (IMVP) en flap (FBS+FVAS)

VP1050

VP2072

VP2125

FBS+FVAS

Advertenties voorpagina tweede katern

Voorpagina 2e katern
(IMVP2)

Soort
Formaat (bxh)*
Prijs
V21050
45 x 50
€ 75,00
V21072
45 x 72
€ 112,00
V21100
45 x 100
€ 149,00
V21125
45 x 125
€ 187,00
V22050
94 x 50
€ 150,00
V22072
94 x 72
€ 219,00
V22105
94 x 105
€ 286,00
V22125
94 x 125
€ 354,00
V23050
143 x 50
€ 224,00
V23105
143 x 105
€ 405,00
V23160
143 x 160
€ 524,00
V24050
192 x 50
€ 291,00
V25050
241 x 50
€ 364,00
V26050
290 x 50
€ 437,00

Advertentie op flap

V21072

V21125

V23050

V23160

Advertenties op reguliere tekstpagina’s

IM1072

IM2105

IM3050

IM3105

IM3160

IM4050

IM5050

IM6050

Soort
Formaat (bxh)*
Prijs
binnen-en buitenzijde
FBS+FVAS 290 x 440 2x € 1.800,00
Prijzen zijn inclusief full color
exclusief btw. Prijzen gelden t/m
31 december 2019.
* Overige formaten in overleg
met Christ van den Munckhof.
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Tarieven voor advertentiepagina’s
De meeste advertenties worden op zogenaamde advertentiepagina’s
geplaatst, samen met andere advertenties. Daarbij proberen we zoveel
mogelijk met de wensen van de adverteerders rekening te houden.
Indien de opmaak van de krant dit toelaat, worden advertenties zoals
vacatures zoveel mogelijk bij elkaar geplaatst.
Voor familieberichten geldt dit overigens altijd.

Voorbeelden van onze formaten...

P1025

P2050

P3050

P1050

P2069

P3069

P1069

P2105

P3105

P1105

P2159

P3159

P2033

P2213

P3213

Advertentiepagina (P)

Soort
P1025
P1050
P1069
P1105

formaat (bxh)* Prijs
32 x 25
€ 13,00
32 x 50
€ 26,00
32 x 69
€ 37,00
32 x 105
€ 50,00

P2033
P2050
P2069
P2105
P2159
P2213

69 x 33
69 x 50
69 x 69
69 x 105
69 x 159
69 x 213

€ 37,00
€ 50,00
€ 72,00
€ 99,00
€ 157,00
€ 192,00

P3050
P3069
P3105
P3159
P3213

106 x 50
106 x 69
106 x 105
106 x 159
106 x 213

€ 79,00
€ 99,00
€ 157,00
€ 192,00
€ 239,00

P4050
P4105
P4159
P4213
P4430

143 x 50
143 x 105
143 x 159
143 x 213
143 x 430

€ 99,00
€ 192,00
€ 245,00
€ 283,00
€ 475,00

P6105
P6159
P6213
P6322

217 x 105
217 x 159
217 x 213
217 x 322

€ 239,00
€ 286,00
€ 374,00
€ 475,00

P8105
P8140
P8213
P8430
Spread

291 x 105
291 x 140
291 x 213
291 x 430
606 x 430

€ 286,00
€ 374,00
€ 475,00
€ 860,00
€ 1.610,00

Genoemde prijzen zijn inclusief
full color, exclusief btw.
Prijzen gelden tot en met
31 december 2019.
P4050

P4105

P4159

P4213

P4430

P6105

P6159

P6213

P6322

P8105

P8140

P8213

P8430

Spread

Kortingen op mediatarieven
Op basis van uw
advertentieplanning kunnen
wij op bovenstaande prijzen
kortingen verlenen. Informeer
naar de voorwaarden.
* Overige formaten in overleg
met Christ van den Munckhof.
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AANBIEDING
PEEL EN MAAS TV*
25 dagen tv-reclame
25 seconden commercial
25 euro per dag!*
* vraag naar de voorwaarden

Mediafacts
81% leest nieuwsblad Peel en Maas
20% kijkt dagelijks Peel en Maas TV
3000 unieke bezoekers per dag op
www.peelenmaasvenray.nl
Peel en Maas

• betaald nieuwsblad
• eigen bezorging
• flyer als bijlage mogelijk
• grote binding met lezers en adverteerders
• betrouwbare nieuwsbron
• berlinerformaat
• waarderling lezers 7,5

www.peelenmaasvenray.nl
• meest actuele nieuwssite van Venray
• groeiend bezoekersaantal
• overzichtelijk
• goede commerciële mogelijkheden

Peel en Maas TV
• boeiende reportages
• themaprogramma’s
• tekst-tv
• hoge kijkdichtheid
• altijd actueel

Partnerschap van Peel en Maas
• inzet alle media
• continu in beeld
• extra commerciële mogelijkheden
• diverse extra’s via o.a. social media

Social Media

Facebook.....................................................................................................................................................+7500 volgers
Twitter.............................................................................................................................................................+3300 volgers
YouTube....................................................................................................................................................+700 abonnees
Instagram....................................................................................................................................................+1000 volgers

Vraag ook naar onze commerciële
mogelijkheden via social media.
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Fotopagina in Peel en Maas
Heeft u een opening, heropening, open dag, jubileum of themabijeenkomst?
U kunt zich als ondernemer of instantie ook met een fotopagina profileren
in Peel en Maas. Een journalist en/of fotograaf bezoeken uw bedrijf tijdens
dat evenement. Er worden foto’s gemaakt en de journalist maakt vervolgens
samen met u een tekst om bij de foto’s te plaatsen. Het geheel geeft, zoals u
hieronder kunt zien, een mooi beeld- en tekst-verslag van die dag/avond en is
Algemeen
een mooie promotie
voor uw onderneming.

Iets te vieren?

• Opening
• Heropening
• Open dag
• Bedrijfsjubileum
• Zomaar een feest
• Themabijeenkomst

Donderdag 1 november 2018 - Pagina 13

Groots jubileum

Interesse? Vraag naar de tarieven en mogelijkheden.Ons Genoegen
Neem contact op met Léony Geurts of Christ van den Munckhof

Advertorials
VENRAY | Muziekvereniging
Ons Genoegen vierde afgelopen zaterdag het 110-jarig jubileum in de schouwburg van
Venray met de show Music Makes Memories.

veau. Wat was het een prachtige
avond”, zei de Venrayse burgemeester.

Als ondernemer kunt u ook kiezen voor een advertorial in Peel en Maas als
alternatief voor een advertentie. De tekst wordt samen met u samengesteld
en bij plaatsing voorzien van bedrijfslogo en foto. Plaatsing zonder logo en
foto is ook mogelijk.

Muziek als rode draad
Foto: Rikus ten Brücke

VENRAY | Zanger Guus Vreugdewater (49) verzorgde afgelopen
zaterdag een van de gastoptredens tijdens het jubileumconcert van muziekvereniging
Ons Genoegen. In de Venrayse
schouwburg zong hij tijdens
Music Makes Memories onder
meer Suspicious Minds van Elvis. “Het was fantastisch”, vertelt
Vreugdewater. “Ik heb ontzettend genoten en alles was tot in
de puntjes verzorgd.”

Guus Vreugdewater geeft zijn passie voor muziek door aan zijn dochters Loïs en Kaydee.

van Doe Maar, samen met Guus
Jacobs. “We maakten een reis
door de tijd. Het programma was
daardoor ontzettend gevarieerd.”
Vreugdewater zingt onder meer
als bariton bij het Venray’s Mannenkoor. De zanger genoot met
volle teugen van zijn versie van
Suspicious Minds. “Ik ben met
de muziek van Elvis opgegroeid.
Toen ik klein was, hoorde ik zijn
muziek al. Zelf heb ik lange tijd
een grote vetkuif gehad, maar toen
de jaren vorderden verdween die”,
zegt Vreugdewater met een knipoog. Tijdens zijn huwelijksreis
bezocht hij Graceland, het landgoed van Elvis in de Amerikaanse
staat Tennessee. “Dat maakte wel
indruk. Het was bijzonder om te
zien hoe hij leefde.” Muziek loopt

als een rode draad door het leven
van Vreugdewater. Zijn muzieksmaak is dan ook breed. Waar zijn
oudere broers en zus vroeger naar
James Brown luisterden, luisteren
zijn kinderen nu naar onder meer
Ed Sheeran en Shawn Mendes.
Maar ook zij zijn fan van Elvis.
“Ik speelde jarenlang in diverse
coverbandjes, maar tijdens mijn
tijd als beroepsmilitair ben ik gestopt.”
Vreugdewater heeft een brede
muzieksmaak ontwikkeld. Zingen
kan hij mooi combineren met zijn
werk als vrachtwagenchauffeur
bij Jewagas. “In de cabine kan
ik ongestoord zingen. Ik moet
natuurlijk wel op de weg letten,
want ik vervoer gevaarlijke stoffen. Zingen is wel echt mijn pas-

sie.” Dat gevoel wil Vreugdewater
ook doorgeven aan dochter Loïs.
“We zingen vaak samen. Onder
meer op Saull at the Park van
Auke Classens, Flavour en ook bij
het Venray’s Mannenkoor hebben we samen gezongen. Ik vind
het erg tof om mijn passie door te
geven.” Omdat dochter Loïs momenteel in haar examenjaar zit,
zingen ze minder. “We proberen
iedere week één keer te oefenen.
Ik begeleid haar dan op de piano.”
Vreugdewater merkt dat het zingen hem de laatste jaren steeds
beter afgaat. “Mijn stem is echt
vooruitgegaan. Dat merk ik wel.
In het begin moest ik nog vaak
wennen en dan heb je nog veel
zenuwen, maar die heb ik nu wel
onder controle.”

De muziekvereniging zette in
de schouwburg een spetterende show neer, waarbij een reis
door de tijd werd gemaakt. Ons
genoegen werd tijdens het jubileumconcert bijgestaan door
onder meer Maartje Smedts, Ivo
Koenen en Daan Jeuken. Daarnaast kwamen Guus Vreugdewater, Guus Jacobs, Marloes Nogarede, Suzan Spreeuwenberg en
de Oirlose Auke Classens de fanfare en de slagwerkgroep vocaal
versterken.

Een van de hoogtepunten van
de show was het optreden van
Bart Jeuken, de dirigent van de
slagwerkgroep. Met het nummer
Killing in the Name of van Race
Against the Machine, zette hij als
zanger de hele zaal op zijn kop.
De fanfare stond onder leiding
van Johan Smeulders. Tijdens
het concert werd onder meer
stilgestaan bij de bruiloft van
Willem-Alexander en Maxima,
waarbij het lied Adios Nonino
werd gespeeld met accordeonsolo van Lieke op ‘t Roodt. Het
concert werd in stijl afgesloten
met een samenwerking met Gijs
Voesten. Hij acteerde zoals gebruikelijk onder zijn artiesten
naam dj Lucky Done Gone.

Eigen katern in
Peel en Maas

Wilt u als organisatie of
onderneming een eigen
katern in Peel en Maas, dan
kan dat. Informeer naar de
mogelijkheden.
Ook de productie van een eingen
krant of magazine is bij ons
mogelijk.

1/2 pagina (P8213)............................................................................................................................................€ 475,00
1/4 pagina (P4213).............................................................................................................................................€ 283,00
1/6 pagina (P4159)............................................................................................................................................€ 245,00
Door Willem Menting
Vreugdewater stond dus in de
schouwburg ter ere van het
110-jarig jubileum van de muziekvereniging uit Oirlo. Hij zong
zaterdag ook nog een medley

Een van de grote verrassingen
deze avond was het optreden
van burgemeester Hans Gilissen.
Hij won in 2016 de publieksprijs
van Maestro op de Bok. Hij nam
zaterdagavond nogmaals plaats
op de bok en dirigeerde het stuk
Koning Voetbal. Na afloop van
het concert sprak Gilissen vol lof
over het muzikale feestje. “Een
spetterende voorstelling met een
ongelofelijke gevarieerdheid en
dat alles op een zeer hoog ni-

Na afloop was er een afterparty
waarbij coverband RootZ voor
het feest zorgde tot in de late
uurtjes. Muziekvereniging Ons
Genoegen Oirlo sluit het jubileumjaar jaar af met een kerstconcert in samenwerking met
het Venray’s Mannenkoor op 22
december in de kerk van Oirlo.
Foto: Rianne Verbong.

Advertorial

SportZenter genomineerd voor de
Venrayse Ondernemers Prijzen 2019
VENRAY | We zijn heel erg trots
dat we zijn genomineerd voor
de Venrayse Ondernemers
Prijzen 2019 en zien dit vooral als een blijk van waardering
voor het harde werken van de
afgelopen vier jaar. Voor ons
gevoel gaan we met SportZenter de goede kant op, maar
het is heel mooi als je daarvan
ook de bevestiging krijgt van
anderen.
Dutch Fitness Awards 2018
De waardering komt nu vanuit
collega-ondernemers die ons
hebben voorgedragen vanuit de
ondernemersvereniging Business Vision Venray (BVV). Eerder dit jaar hebben we ook al
een andere mooie prijs mogen
winnen en dat is de Dutch Fitness Awards 2018, waarbij we
zijn uitgeroepen tot het beste
fitnesscentrum van de gemeente
Venray en derde zijn geworden
in de provincie Limburg. Hierbij
zijn het de klanten geweest die
ons dit mooie resultaat hebben
bezorgd, want zij zijn degenen

die op ons konden stemmen. Dat
hebben ze massaal gedaan en ze
hebben ons daarbij beoordeeld
met een eindcijfer van gemiddeld een 9!
VOP-voucher
Bij SportZenter werken we doorgaans niet met acties en we
stunten al helemaal niet met de
prijzen. Wij staan voor beleving,
persoonlijke begeleiding én resultaat bij fitness. Kwaliteit staat
daarbij voorop. We kennen wel
een systeem van VIP-vouchers,
waarvan er doorlopend maar
een beperkt aantal in omloop
zijn. Voor deze speciale gelegenheid willen we graag iets extra’s
doen en daarom geven we speciaal voor de lezers van Peel en
Maas de VOP-voucher uit! Deze
kun je vinden onderaan deze
bladzijde.
Wat kun je ermee?
Met de VOP-voucher mag je twee
weken lang gebruik maken van
alle sport- en bewegingsfaciliteiten binnen SportZenter. Slank &

Fit worden in 35 minuten op de
Milon Cirkel? Probeer het gewoon eens uit. Vind je apparaten
maar saai, doe dan een les FunXtion mee waarmee je met kettle
bells, bokszakken, core bags en
nog veel meer attributen helemaal stuk kunt gaan in een half
uur. Houd je meer van groepslessen of wil je eens een keer ervaren wat Pilates voor je doet? Dan
is dit je kans! Op onze website
vind je vast iets wat bij je past en

neem van tevoren even contact
met ons op voor het maken van
een afspraak.
Als laatste willen we het bestuur
en leden van Business Vision
Venray heel hartelijk bedanken
voor de nominatie. We gaan alles in het werk stellen om er een
succes van te maken, maar we
gaan er vooral ook van genieten.
De overige kandidaten wensen
we uiteraard net zoveel suc-

ces en plezier toe. We kijken uit
naar 3 januari wanneer we in de

Schouwburg ons verhaal mogen
doen!
Algemeen
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Opening TAC en 20 Jaar Inther
Afgelopen week vierde Inther Logistics Engineering het 20 jarig bestaan. Wat begon
aan de keukentafel is uitgegroeid tot een wereldwijde partner op het gebied van logistieke oplossingen.
Martijn Herder en Paul Hermsen, de beide eigenaren zijn trots op wat ze bereikt hebben.
Zeker nu het jubileum samenvalt met de opening van het TAC, Technology Assembly Center. “Het is de volgende stap in de ontwikkeling van ons bedrijf”, aldus Paul Hermsen. Waar
Inther in het verleden softwarematige logistieke oplossingen bedacht, heeft het nu de volledige keten van logistieke systemen in eigen hand. “Waar we in het verleden afhankelijk
waren van externe partners, maken we nu de logistieke transportlijnen volledig in eigen
beheer. In het TAC kunnen we de lijnen helemaal testen voordat de installatie bij de klant
wordt gerealiseerd”, aldus Martijn Herder.

Loonen, Paul
De opening door wethouder

En die klant zit niet alleen in Nederland. Naast klanten zoals Hema, ADT en Blokker zijn er
ook internationale klanten zoals Skechers, Snellman, River Island en Estee Lauder. Inther
heeft dan ook inmiddels meerdere vestigingen. Naast Venray heeft Inther een vestiging in
de Verenigde Staten, Duitsland, België en twee vestigingen in China.
“We zijn een ‘one stop shop’ voor alle logistieke vraagstukken. Dat betekent dat klanten van
Inther één aanspreekpunt hebben. Inther luistert, ontwerpt, levert, integreert en draagt 100
procent eindverantwoordelijkheid voor zijn projecten. Dankzij onze oplossingen realiseren onze klanten grote kostenreducties, terwijl tegelijkertijd de capaciteit, productiviteit,
bezettingsgraad, customer service en kwaliteit worden verhoogd.”
Donderdag werd het TAC feestelijk geopend door Martijn Herder, Paul Hermsen en wethouder Jan Loonen. Vervolgens kregen de aanwezige relaties een rondleiding door het bedrijf waardoor zij een goed beeld kregen van de mogelijkheden van Inther.

Hermsen en Martijn Herder
Martijn Herder geeft uitleg over een transportsysteem

Tekst en uitleg in een van de demo ruimtes

Het TAC is een

Walther Ploos van Amstel gaf zijn

karakteristiek

pand langs de

A73

visie op logistiek anno 2025
Bij een opening hoort natuurlijk ook een hapje en een drankje

Samen prooste

n op de opening

en het jubileum

De rondleiding gaf

een kijkje in de logistieke

keuken
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Familieberichten print & online
• Rouwadvertenties
• Geboorteadvertenties
• Trouwadvertenties
• Jubilea

Tot aan het einde toe heb je voor ons gezorgd,
nu gaan we verder zonder jou.

Mariska van Loon-Verstegen
echtgenote van

John Verstegen †
* 5 augustus 1962

† 17 april 2018
Ruben
Miranda en Rob
Kleinkinderen

Correspondentieadres:
Kalverstaat 7, 5845 RH Venray
Verdrietig hebben we samen afscheid genomen
van onze lieve mam en oma op donderdag
19 april in het crematorium Boschhuizen.

God keek rond in zijn tuin
en zag een lege plaats.
Toen keek hij neer op onze aarde
en zag jouw moe gelaat.
Hij deed zijn armen om je heen
en nam je mee om uit te rusten.

Truus Janssen-Heldens
echtgenote van

Henk Janssen †
Zij overleed, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken
in de leeftijd van 88 jaar.
Overloon,

Marc en Lenie
Geert en Cindy

Venray,

Lotte en Remco
Timon
Tom

Oostrum,

Michelle en Theo
lize
Desiree
achterkleinkinderen

Overloon, 18 april 2018, Grotestraat 9, 5861 CK

Van den Munckhof biedt u nu ook de mogelijkheid om uw familieberichten
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 24 april
online te plaatsen, al dan niet in combinatie met
Peel en Maas. Het voordeel is
2018 om 10.30 uur in de dekenale kerk van Sint Petrus’ Bandenkerk
(Grote Kerk)
Venray,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de
dat u minder tijdafhankelijk bent met het plaatsen
vanteuw
bericht.
gemeentelijke begraafplaats Boschhuizen te Venray.
De advertentie blijft minimaal een week op onze website staan.
Bijeenkomst in de kerk
gelegenheid
tot schriftelijk
Daarnaast is er nog altijd de mogelijkheid uw advertentie
opalwaar
Peel
en Maas
TV condoleren.
te publiceren.
Ons mam is thuis waar u afscheid van haar kunt nemen.
Peel en Maas en www.peelenmaasvenray.nl
Formaatprijs Peel en Maas + € 25,00
Op de pagina kunt u ook adverteren
als branchegerelateerde
onderneming

Alleen www.peelenmaasvenray.nl € 96,00
Alleen Peel en Maas TV € 67,50/dag

Informeer vrijblijvend naar de opties
advertentie@peelenmaasvenray.nl

Peel en Maas en Peel en Maas TV
Formaatprijs Peel en Maas + € 50,63
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Uw vacature online
Veel bedrijven zijn dringend op zoek naar personeel. Van den Munckhof Print
& Media kan die ondernemers helpen met het brede media-aanbod.
Uw vacature kunt u uiteraard plaatsen in Peel en Maas, waarmee u toch ruim
80% van de Venrayse lezers bereikt. De website www.peelenmaasvenray.nl
vormt daarbij een mogelijkheid om uw vacature breder onder de aandacht
te brengen. De website kent dagelijks ca. 3000 unieke bezoekers en de
vacatures worden duidelijk en zichtbaar op de website gepubliceerd.
Daarmee bereikt u bovendien ook een groot aantal mensen buiten de
gemeente Venray. Bovendien kunnen wij uw vacature per direct op de website
plaatsen zodat de vacature al voor de publicatiedatum van Peel en Maas
onder de aandacht wordt gebracht.

3000 unieke bezoekers
per dag op
peelenmaasvenray.nl

Interesse?
Neem dan contact op met Christ van den Munckhof of Léony Geurts.

Léony Geurts
Media-adviseur
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Verspreidingstarieven:

Drukken en verspreiden

Drukwerk vervaardigd
door Van den Munckhof
€ 35,00/1000
Drukwerk vervaardigd
door derden
€ 46,00/1000
Toeslag wijkniveau
€ 60,00/1000

Drukken en
verspreiden
11.000 flyers A5 4/4 incl.
verspreiding met Peel en Maas
€ 750,00
11.000 flyers A5 4/0 incl.
verspreiding met Peel en Maas
€ 700,00
11.0000 flyers A4 4/4 incl.
verspreiding met Peel en Maas
€ 750,00
11.000 flyers A4 4/0 incl.
verspreiding met Peel en Maas
€ 700,00
11.000 flyers A3 gevouwen naar
A4 4/4 incl. verspreiding met
Peel en Maas
€ 960,00
11.000 flyers A3 gevouwen naar
A4 4/0 incl. verspreiding met
Peel en Maas
€ 900,00
Genoemde prijzen zijn exclusief
btw. Gewicht flyer tot 40 gram.
Prijzen gelden tot en met
31 december 2019.

Verspreiding met nieuwsblad Peel en Maas.

Van den Munckhof biedt u de gelegenheid om drukwerk te drukken en/of
te verspreiden. Dat kan op donderdag als bijlage bij nieuwsblad Peel en
Maas. De bezorging vindt plaats op basis van grote exclusiviteit.
Met Peel en Maas bereikt u 80% van de Venrayse inwoners. Uw folder, flyer
of ander reclamedrukwerk krijgt door de verspreiding met Peel en Maas
een hoge attentiewaarde. Bovendien worden per editie van Peel en Maas
maximaal drie bijlagen aan het nieuwsblad toegevoegd. Daarmee heeft u
een hoge exclusiviteit. Op de voorpagina van Peel en Maas wordt bovendien
verwezen naar uw bijlage. Hierdoor heeft u geen problemen met nee-nee- en
ja-nee-stickers.
Uiteraard kan Van den Munckhof ook het drukwerk voor u verzorgen tegen
scherpe tarieven. Of het nu om een A5-flyer, een brochure of een eigen krant
gaat, Van den Munckhof pakt dat voor u op.
Het verspreidingsgebied is gelijk aan dat van Peel en Maas. Daarnaast is
het mogelijk om uw reclamedrukwerk op wijkniveau of per kerkdorp te laten
bezorgen.
Ook huis-aan-huisbezorging met Peel en Maas is mogelijk. Peel en
Maas wordt dan in een hogere oplage gedrukt. Hiervoor kunnen wij u
geheel vrijblijvend een offerte aanbieden. Ook dat kan. Informeer naar de
mogelijkheden.
Daarnaast kunnen wij voor u ook de bezorging van (reclame)drukwerk
verzorgen in Venray en de regio, los van Peel en Maas. Wilt u meer weten? Bel
of mail gerust.
Digitale publicatie
Wij kunnen uw flyer ook digitaal publiceren op de website
www.peelenmaasvenray.nl.
Hiervoor berekenen we een toeslag van 15% op de reguliere
verspreidingskosten. Peelenmaasvenray.nl is de best bezochte nieuwssite
van Venray en omgeving. Dagelijks trekt de site meer dan 3000 unieke
bezoekers.
Jannigje van den Munckhof
Drukwerkadviseur
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peelenmaasvenray.nl

Social Media

Sinds de intrede van internet in de 90’er jaren is ook Van den Munckhof
Print & Media meegegaan in de tijd. Al in 1997 hadden wij onze eerste
nieuwswebsite en sindsdien volgen wij alle ontwikkelingen op het gebied
van digitale nieuwsvoorziening op de voet.

De redactie van Peel en Maas
is ook actief op social media.
Facebook, Twitter en Instagram
zijn niet meer weg te denken
uit het dagelijks leven. Peel en
Maas staat daar ook middenin.

De website www.peelenmaasvenray.nl is een website boordevol lokaal
nieuws. Actueel en accuraat. Geen snel nieuws, geen nepnieuws, maar wel
betrouwbaar lokaal nieuws.
De lokale lezer weet dit ook. Met meer dan 3000 unieke bezoekers per dag is
deze website drukbezocht.
De website vormt ook de toegang tot de digitale versie van Peel en Maas en
van Venray Bloeit. Beide kranten zijn vanuit deze website benaderbaar.
De website biedt ook de mogelijkheid om vacatures vanuit het nieuwblad
door te plaatsen. Een extra service voor onze relaties.
Daarnaast kunnen ook familieberichten op deze website gepubliceerd of
doorgeplaatst worden.

Facebook, Twitter en Instagram

Op Facebook hebben we
inmiddels meer dan 7500 volgers.
Op Instagram en Twitter is dat
minder. Al deze sociale media
worden ingezet om aandacht te
vestigen op onze redactionele
producties, maar kunnen ook
gebruikt worden voor u als
ondernemer. Een advertorial
in Peel en Maas kunnen wij
ook publiceren op Facebook
of op onze website. Zo krijgt uw
onderneming nog meer exposure.
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Een overzicht van onze
themaprogramma’s:

• Venray in Bedrijf
• Sportlicht
• VVV-TV
• Venray van Toen
• Uit in Venray agenda
• SV Venray

Lokale tv-reclame
Peel en Maas TV is dé lokale commerciële televisiezender voor en van
Venray en omgeving.
Peel en Maas TV is een combinatie van tekst tv en bewegende beelden.
Als lokale zender is Peel en Maas altijd actueel. Het nieuws wordt 24/7
bijgehouden.
Circa 15% van de Venraynaren kijkt dagelijks naar Peel en Maas TV om op de
hoogte te blijven van alles wat er in de gemeente Venray gebeurt. 70% kijkt
minstens een keer per week.
Peel en Maas TV is daarom niet alleen interessant voor de lokale ondernemer,
maar ook voor landelijke ondernemingen die met commercials een breed
publiek willen bereiken.
Uw commercial op Peel en Maas TV heeft absoluut meerwaarde.
Peel en Maas TV biedt ruimte voor losse commercials. Daarnaast is het
mogelijk om themaprogramma’s te sponsoren.

Dagtarieven commercials (20-25 sec.):

Sponsoring
Themaprogramma’s
Voor ondernemers is het
mogelijk themaprogramma’s
te sponsoren, waarbij een
overeenkomst wordt aangegaan
voor een jaar. De ondernemer
krijgt een logovermelding onder
de kop ‘dit programma wordt
mede mogelijk gemaakt door’.
Het koppelen van commercials
aan een themaprogramma is ook
mogelijk.
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Losse plaatsingen ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ € 67,50
12 t/m 23 plaatsingen ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 57,25
24 t/m 51 plaatsingen ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 51,25
52 t/m 103 plaatsingen ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ € 46,00
104 t/m 150 plaatsingen ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 40,00
151 t/m 250 plaatsingen ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 35,00
251 t/m 350 plaatsingen���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 32,00
350 t/m 365 plaatsingen ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 25,00
Prijzen zijn excl. btw en eventuele productiekosten.

Uit in Venray agenda
De Uit in Venray agenda is hét tv-programma voor alle leuke, sportieve,
spannende, gezellige culturele evenementen in de gemeente. Een leuke
band in uw café, de kermis voor de deur, een toffe act op uw podium, een
interessante expositie en/of een uitdagend evenement? Het is terug te
vinden in dit programma van Peel en Maas TV. Elke week op woensdagavond
bereiden we de kijker voor, op televisie maar ook online, op activiteiten die ze
dat weekend en de periode daarna zeker niet mogen missen!

Onder andere:

• Dans
• Lezing
• Theater
• Expositie
• Muziek

Wilt u uw evenement ook promoten? Neem dan voor meer informatie contact
op met de redactie van Peel en Maas (TV): redactie@peelenmaasvenray.nl.

Tarieven:
Spotlight

Move

Short

Wij komen naar u toe en u
vertelt over de activiteit die u in
de spotlight wilt zetten!
Eventueel aangevuld met een
voice-over.

Via een trailer of bestaand
videomateriaal brengen we uw
evenement onder de aandacht.
Ook kan er een voice-over aan
toegevoegd worden.

Even kort, via een foto, de
aandacht op dat wat er te doen
is. Kort maar krachtig!

40-90 seconden
€ 67,50

20-40 seconden
€ 47,50

tot 20 seconden
€ 27,50
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Megapartner

250 euro/maand
• Dagelijks uw logo
op Peel en Maas TV
• Wekelijks uw logo
in Peel en Maas
• Uw logo met link op de website
www.peelenmaasvenray.nl
• Gratis abonnement
Peel en Maas
• Gratis redactionele
ondersteuning
• € 1500,00 advertentiebesteding
in onze media

Partnerschap

Superpartner

125 euro/maand
• Dagelijks uw logo op
Peel en Maas TV
• Wekelijks uw logo
in Peel en Maas
• Uw logo met link op de website
www.peelenmaasvenray.nl
• Gratis abonnement
Peel en Maas
• Gratis redactionele
ondersteuning
• € 750,00 advertentiebesteding
in onze media

Sterpartner

75 euro/maand
• Dagelijks uw naamsvermelding
op Peel en Maas TV
• Wekelijks uw naamsvermelding
in Peel en Maas
• Uw naamsvermelding met link
op de website
www.peelenmaasvenray.nl
• Gratis abonnement
Peel en Maas
• Gratis redactionele
ondersteuning
• € 400,00 advertentiebesteding
in onze media
• Gratis redactioneel artikel
in Peel en Maas

Peel en Maas is commercieel en redactioneel interessant voor de ondernemer.

Van den Munckhof biedt u een breed scala aan mediamogelijkheden. Voor
u als ondernemer is de combinatie van mogelijkheden misschien wel het
meest interessant.
Daarom hebben wij partnerpakketten ontwikkeld, waarmee u maandelijks
voor een vast bedrag gebruikmaakt van de diverse media. Wilt u partner
worden van Peel en Maas? Dan kunt u gebruikmaken van een aantal erg
aantrekkelijke pakketten.
Voor meer informatie:
Christ van den Munckhof.

Vriend

250 euro/jaar
• Wekelijks uw bedrijfsnaam
op Peel en Maas TV
• Wekelijks uw bedrijfsnaam
in Peel en Maas
• Uw bedrijfsnaam met link
op de website
www.peelenmaasvenray.nl
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Print , televisie en internet gaan hand in hand.

Voorwaarden: Alle contracten worden afgesloten voor de periode van
een jaar. De tegenprestaties zijn ook op jaarbasis. Met uitzondering van
‘vrienden van Peel en Maas’ worden alle bedragen maandelijks gefactureerd.
Productiekosten voor de commercials zijn niet in deze aanbieding
inbegrepen.

Venray Bloeit
Van den Munckhof brengt vier keer per jaar Venray Bloeit uit. Een compact
blad met veel redactionele informatie over wat er in Venray en omgeving
voor de inwoners en bezoekers te doen is.
Van den Munckhof werkt bij de realisatie van dit blad onder meer samen met
ondernemersvereniging Venray Centraal en Venray Bloeit, de organisatie die
zich bezighoudt met de totale promotie van de gemeente Venray.
Op www.peelenmaasvenray.nl is het magazine ook digitaal te lezen..

HALLOWEEN
KOOPZONDAG
EN
PRAOTEHALLOWE
EN PRUUVE

KOOPZONDAG
OKTOBERFEST
PRAOTE EN PRUUVE
EN MEER
OKTOBERFEST
EN MEER

Venray Bloeit
Venray Bloeit
KOOPZONDAG 28 OKTOBER, 12.00 - 17.00 UUR

Algemene gegevens

Oplage: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60.000
Formaat: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������235 x 315 mm
Zetspiegel: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������205 x 285 mm
Papier ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������70 grams verbeterd courant
Afwerking ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� geniet in de rug

KOOPZONDAG 28 OKTOBER, 12.00 - 17.00 UUR

Verspreiding

Huis aan huis in de gemeenten Venray, Horst aan de Maas, Boxmeer, Bergen
en de plaatsen Deurne, St. Antonis, Milheeze en Stevensbeek.

Redactie

Peel en Maas in samenwerking met Venray Centraal en Venray Bloeit

Acquisitie

Van den Munckhof bv

Advertentiemogelijkheden

1/1 pagina
205 mm breed 273 mm hoog �������������������������������������������������������������������������������������������������������������€ 480,00
1/2 pagina
205 mm breed 134 mm hoog ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������€ 265,00
1/4 pagina
100 mm breed 134 mm hoog �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������€ 148,00
1/8 pagina
100 mm breed 65 mm hoog ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������€ 76,00
Prijzen zijn incl. full color, exclusief btw en geldig tot en met 31 december 2019

Venray Bloeit Magazine
informeert over

• exposities
• optredens
• wonen in Venray
• sport
• recreatie
• toerisme
• evenementen
• maandagenda
• ondernemen
• shopping

Christ van den Munckhof
Media-adviseur
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Een overzicht van onze
werkzaamheden

• Huisstijlen
• Grootformaat
• Etiketten
• Sticker
• Banners
• Etc. etc.

Druk & print

Van den Munckhof Print & Media vervaardigt drukwerk voor veel zakelijke
klanten in de regio Venray. Bedrijven als Inalfa, Otto Workforce, SEP Peters,
Vitelia en Kipster zijn enkele voorbeelden van tevreden klanten. Ook de
gemeente Venray behoort tot onze klantenkring. Bedrijfsbrochures,
productieformulieren, huisstijldrukwerk of een rollup banner. Wij
verzorgen dit van ontwerp tot eindproduct voor al onze relaties.
Van den Munckhof Print & Media staat letterlijk midden in het leven. Als
grafisch bedrijf verzorgen wij ook drukwerk voor particulieren. Het leven,
van geboorte tot overlijden, zien we terug in ons bedrijf. Geboortekaartjes,
trouwkaarten, rouwdrukwerk, jubileumdrukwerk of andere vormen van
uitnodigingen. Ons team van vormgevers staat dagelijks voor u klaar.
U kent het wel. U heeft een verslag dat geprint moet worden. Of een scriptie.
Of u heeft het al geprint, maar het moet nog netjes worden ingebonden. Van
den Munckhof Print & Media heeft een aantal hoogwaardige Canon-printers
waarmee we snel en efficiënt kwalitatief hoogwaardig werk kunnen afleveren
voor onze klanten.
Het gebruik van zeildoeken, rollup banners, mooi beletterde voertuigen
en andere vormen van signing wordt steeds vaker toegepast. Van den
Munckhof Print & Media kan daarbij voor u een rol spelen. Of het nu een
eigen ontwerp is of een ontwerp gemaakt door een van onze vormgevers.
Het kan in feite allemaal. Geen formaat is ons te groot.
Marloes van Lier
Vormgever
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Redactie basis van het lokale nieuws
Venray en omgeving is een regio die bruist. Met veertien kernen is Venray
een gemeente waar altijd wel iets gebeurt. Dit communiceren wij graag
met onze lezers en kijkers.
De redacteuren Henk Lammen, Willem Menting, Henk Baltussen en Dennis
Stiphout werken samen met hoofdredacteur Ron Koenen wekelijks aan Peel
en Maas, Peel en Maas TV, www.peelenmaasvenray.nl, Facebook, Twitter en
Instagram. Daarnaast vormen zij ook de redactie van het huis-aan-huisblad
Venray Bloeit, dat regionaal vier keer per jaar verschijnt.
Sinds de zomer van 2017 wordt vanuit ons kantoor in Venray ook de redactie
verzorgd van vier huis-aan-huisbladen in Oost-Brabant. Het Boxmeers
Weekblad, Cuijks Weekblad, De Koerier Mill en de Graafsche Courant worden
wekelijks redactioneel door ons ingevuld. Dit gaat in nauwe samenwerking
met De Persgroep, eigenaar van deze kranten.

Heeft u behoefte aan op
maat gemaakte teksten voor
uw eigen communicatie, dan
kunnen onze redactie en onze
vormgevers natuurlijk ook
daarin een rol spelen. Alleen
tekst? Met of zonder een foto?
Een tv-reportage of een volledig
opgemaakte advertorial? Onze
redactie kan dit voor u regelen,
ongeacht welke media u in wilt
zetten.
Meer informatie? Mail naar
redactie@peelenmaasvenray.nl
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Over ons...
De naam Van den Munckhof is al sinds 1887 verbonden met het nieuwsblad
Peel en Maas, dat sinds 1880 in Venray en omstreken verschijnt als
abonnementenkrant. Willem van den Munckhof nam in dat jaar de krant en
bijbehorende drukkerij over. Sjang van den Munckhof, bekend als Sjang den
Drukker, was de tweede generatie die het bedrijf leidde tot midden vijftiger
jaren. Drie van zijn zoons, Wim, Dick en Toon, namen toen het bedrijf, dat
inmiddels was uitgebreid met een boek- en kantoorvakhandel, over.
In 1990 kwam de vierde generatie in beeld met John, Colien en Christ van den
Munckhof. Na het afstoten van de boekhandel en kantoorvakhandel in 2011
runden John en Christ het grafische bedrijf op Keizersveld 19 in Venray. Terwijl
inmiddels ook de vijfde generatie, in de persoon van Jannigje van den Munckhof,
haar intrede deed bij Van den Munckhof Print & Media, werd het bedrijf op 18
november 2018 geconfronteerd met het plotseling overlijden van John van den
Munckhof. John van den Munckhof was verantwoordelijk voor alles op het gebied
van vormgeving, drukken en printen. Zijn overlijden is een groot gemis.
Zijn taken worden overgenomen door Christ en Jannigje. Eerstgenoemde is
bovendien het aanspreekpunt voor al uw mediavragen, ondersteund door een
team van deskundige medewerkers.

Adverteren

Christ van den Munckhof
Bladmanager
Liesbeth Verheijen
Mediaondersteuning
Léony Geurts
Media-adviseur
advertentie@peelenmaasvenray.nl
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Redactie

Ron Koenen
Henk Lammen
Henk Baltussen
Willem Menting
Dennis Stiphout
Redactie
redactie@peelenmaasvenray.nl

Bezoekadres

Keizersveld 19
5803 AM Venray

Postadres

Postbus 1, 5800 AA Venray
Tel. 0478 58 27 27
info@vandenmunckhof.nl

