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Lokale media
belangrijker dan ooit
Burgers/inwoners van een bepaalde gemeente of regio willen geïnformeerd
worden over wat er bij hen in de buurt gebeurt. Het medialandschap wordt in
grote mate bepaald door landelijke en internationale partijen. Echter voor de
informatie om de hoek, zijn lokale media altijd heel belangrijk geweest en zullen
dat ook altijd blijven. Afgelopen periode heeft de Covid-19 crisis ook aangetoond
hoe belangrijk lokale media is.

Christ van den Munckhof
Directeur media

Van den Munckhof Print&Media is uitgever van het nieuwsblad Peel en Maas, dat
meer dan 140 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.
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
nieuwsreportages. Deze reportages vormen een belangrijke bijdrage aan de
nieuwsvoorziening in Venray.
Onze reportages ook te zien op internet. www.peelenmaasvenray.nl is dè
nieuwssite van Venray met dagelijks ca. 5000 unieke bezoekers. De site brengt
nieuwsberichten en laat de reportages van Peel en Maas TV zien. Deze reportages
staan bovendien ook op YouTube. 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 ook via facebook waar Peel en
Maas inmiddels meer dan 8500 volgers heeft.
In 2022 kunnen onze abonnees het nieuws nog sneller ontvangen via onze nieuwe
APP die speciaal voor Peel en Maas is ontwikeld. De app zal de komende jaren
verder ontwikkeld worden tot een community app voor heel Venray. Vandaar de
naam van de app: WIJVENRAY
Sinds enkele jaren brengt Van den Munckhof Print&Media, samen met Chris
Smits Media & More, het blad Maasduinen Courant uit. Een huis aan huisblad
dat tweewekelijks verschijnt in de gemeente Bergen (L.) en ook daar een
informatieve en onderhoudende functie heeft voor de inwoners van Bergen. Deze
relatief nieuwe krant heeft zich een vaste positie weten te verwerven in de lokale
gemeenschap.
Van den Munckhof Print&Media mag zich met recht de 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!
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. Ook de APP WIJ VENRAY zal
met name voor het jongere leespubliek een welkome aanvulling zijn in hun
mediabehoefte.

Verspreidingsgebied

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
Maasduinen Courant
Oplage 6.000
Gemeente Bergen
(meer info zie pagina 8)
Weekblad voor Deurne
Oplage 52.700
Gemeenten Deurne, Asten,
Someren, Gemert en Bakel
De Maasdriehoek
Oplage 54.500
Gemeenten Boxmeer, Cuijk,
Gennep, Bergen, Grave
Hallo Horst aan de Maas
Oplage 20.000
Horst aan de Maas

Deadline
doorplaatsingen:

vrijdag 10.00 uur
(De Maasdriehoek)
maandag 18.00 uur
(Weekblad voor Deurne en
Hallo Horst aan de Maas)

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.
Oplage........................................................................................................................................................10.000
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
€ 115,00
VP1100
45 x 100
€ 225,00
VP1125
45 x 125
€ 281,00
VP2050
94 x 50
€ 225,00
VP2072
94 x 72
€ 310,00
VP2125
94 x 125
€ 525,00

Reguliere tekstpagina
(IM)

Soort
Formaat (bxh)*
Prijs
IM1050
45 x 50
€ 59,00
IM1072
45 x 72
€ 87,00
IM1105
45 x 105
€ 115,00
IM1125
45 x 125
€ 145,00
IM2050
94 x 50
€ 115,00
IM2072
94 x 72
€ 164,00
IM2105
94 x 105
€ 222,00
IM2125
94 x 125
€ 277,00
IM3050
143 x 50
€ 176,00
IM3105
143 x 105
€ 329,00
IM3160
143 x 160
€ 399,00
IM3213
143 x 213
€ 489,00
IM4050
192 x 50
€ 222,00
IM5050
241 x 50
€ 277,00
IM6050
290 x 50
€329,00

Voorpagina 2e katern
(IMVP2)

Soort
Formaat (bxh)*
Prijs
V21050
45 x 50
€ 87,00
V21072
45 x 72
€ 131,00
V21100
45 x 100
€ 173,00
V21125
45 x 125
€ 225,00
V22050
94 x 50
€ 176,00
V22072
94 x 72
€ 254,00
V22105
94 x 105
€ 329,00
V22125
94 x 125
€ 411,00
V23050
143 x 50
€ 260,00
V23105
143 x 105
€ 465,00
V23160
143 x 160
€ 590,00
V24050
192 x 50
€ 329,00
V25050
241 x 50
€ 415,00
V26050
290 x 50
€ 499,00

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

VP1050

VP2072

VP2125

FBS+FVAS

Advertenties voorpagina tweede katern

V21072

V21125

V23050

V23160

Advertenties op reguliere tekstpagina’s

IM1072

IM2105

IM3050

IM3105

IM3160

IM4050

IM5050

IM6050

Advertentie op flap

Soort
Formaat (bxh)*
Prijs
binnen-en buitenzijde
FBS+FVAS 290 x 440 2x € 1925,00
Prijzen zijn inclusief full color
exclusief btw. Prijzen gelden tot
en met 31 december 2022.

pagina 6

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
€ 14,50
32 x 50
€ 30,00
32 x 69
€ 43,00
32 x 105
€ 59,00

P2033
P2050
P2069
P2105
P2159
P2213

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

€ 43,00
€ 59,00
€ 83,00
€ 115,00
€ 183,00
€ 223,00

P3050
P3069
P3105
P3159
P3213

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

€ 92,00
€ 115,00
€ 183,00
€ 223,00
€ 277,00

P4050
P4105
P4159
P4213
P4430

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

€ 115,00
€ 223,00
€ 283,00
€ 325,00
€ 540,50

P6105
P6159
P6213
P6322

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

€ 277,00
€ 325,00
€ 425,00
€ 540,50

P8105
P8140
P8213
P8430
Spread

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

€ 325,00
€ 425,00
€ 540,00
€ 950,00
€ 1.800,00

Genoemde prijzen zijn inclusief
full color, exclusief btw.
Prijzen gelden tot en met
31 december 2022.
P4050

P4105

P4159

P4213

P4430

Toeslag Vacatures
Vacatures worden standaard
online geplaatst, hiervoor geldt
een toeslag van € 25,00 exclusief
btw.
P6105

P8140

P6159

P8213

P6213

P8430

P6322

Spread

P8105

Kortingen op mediatarieven
Op basis van uw
advertentieplanning kunnen
wij op bovenstaande prijzen
kortingen verlenen. Informeer
naar de voorwaarden.
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Maasduinen Courant

t
Couran
Courant

Nieuwsblad voor
de gemeente Bergen
Eerste jaargang • week 1
Donderdag 9 januari 2020

Maasduinen Courant is een nieuwe krant die Van den Munckhof Print &
Media vanaf 2020 uitgeeft in de gemeente Bergen. Maasduinen Courant is
een gezamenlijk initiatief met Maasduinen Centraal.
Het blad wordt tweewekelijks huis aan huis verspreid in alle kernen van de
gemeente Bergen. Naast nieuws en achtergrondverhalen zal ook de gemeente
dit nieuwsblad inzetten om met haar burgers te communiceren.
Met Maasduinen Courant wordt ook een link gelegd met de internetmedia van
Maasduinen Centraal.
De krant verschijnt in een oplage van 6.000 en de verspreiding vindt plaats op
donderdag, vrijdag en zaterdag. De kranten worden bezorgd door leden van
lokale verenigingen die daarmee hun kas kunnen spekken.
Voor ondernemers een ideaal medium om onder de aandacht van de
consument te komen.

Verspreiding

Nieuwjaarsreceptie in ere hersteld
Gezelligheid in de Klaproos

Foto: MDC-CS

Nieuwjaarsreceptie in ere hersteld
Foto: MDC-CS

Waarom?

Gezelligheid in de Klaproos

Dag Huukske,
hallo Frietkroam

Stormvogels/HRC wint het kersttoernooi

Nadat de raad van de gemeente Bergen het college de
opdracht had gegeven om weer een nieuwjaarsreceptie
te organiseren, heeft het college de organisatie weer
die vervolgens CDA-nestor Jan Straatman met de uitvoering
bij de fractievoorzitters gelegd,
hebben belast. Een van de voorwaarden van de vernieuwde
opzet is, dat het elk jaar in een ander kerkdorp van de
plaatsvinden.
Dit jaar
was De Klaproos in Siebengewald de feestlocatie en
gemeente moet
NIEUW BERGEN| Tijdens oud
op nieuw hebben
vandalen
aan alles was gedacht, een welkomstborrel, oliebollen,
livemuziek, hapjes en drankjes. Ruim 220 mensen kwamen
naar
Siebengewald
om elkaar
veel schade aangericht op en
rond
het schoolplein
bij het beste toe te wensen. Een mix van politici, ondernemers en
vertegenwoordigers van diverse verenigingen waren
getuige
van de digitale terug- en vooruitblik van
Pelzer
die in het teken van het woord SAMEN stond. (scan de
Daltonschool de Klimop inburgemeester
Nieuw Bergen.
Ook het
NIEUW BERGEN | Dit jaar was het de 43e keer
dat het
QR-code voor de video)
multiveldje direct naast de school en de klimtoestellen zijn
Kerstzaalvoetbaltoernooi van de gemeente Bergen werd
vernield. De school heeft op Facebook een oproep geplaatst
georganiseerd. Dit maal was er ook een team uit Weeze bij. In
of getuigen zich willen melden, dit kan bij de politie op
totaal deden er ruim 350 spelers
verdeeld over 51 teams
mee.
Stormvogels/HRC
wint het kersttoernooi
telefoonnummer 0900-8844.
De organisatie kijkt terug op wederom een geslaagd toernooi,
Tijdens Pekema
oud op nieuw hebben vandalen
Lees ook op pagina 5 ‘LefNIEUW
en Laf’BERGEN|
van wethouder
volgend jaar is Stormvogels de organiserende vereniging.
veel schade aangericht op en rond het schoolplein bij
Daltonschool de Klimop in Nieuw Bergen. Ook het
NIEUW BERGEN | Dit jaar was het de 43e keer dat het
multiveldje direct naast de school en de klimtoestellen
zijn
Kerstzaalvoetbaltoernooi van de gemeente Bergen werd
vernield. De school heeft op Facebook een oproep geplaatst
georganiseerd. Dit maal was er ook een team uit Weeze
of getuigen zich willen melden, dit kan bij de politie
bij. In
op
totaal deden er ruim 350 spelers verdeeld over 51 teams
telefoonnummer 0900-8844.
mee.
De organisatie kijkt terug op wederom een geslaagd
Lees ook op pagina 5 ‘Lef en Laf’ van wethouder Pekema
toernooi,
volgend jaar is Stormvogels de organiserende vereniging.

Waarom?

Kersttoernooi 2019

Dag Huukske,
hallo Frietkroam

SIEBENGEWALD| Kwalitaria
‘t Huukske is niet meer,
vanaf nu is het Eetwinkel De
Frietkroam. Waarom Dennis

Redactie

Maasduinen Centraal in samenwerking met Peel en Maas

Acquisitie

Van den Munckhof Print & Media en Maasduinen Centraal

Advertentiemogelijkheden

Prijzen zijn incl. full color, exclusief btw en geldig tot en met 31 december 2021
formaat
1/24 pagina
1/12 pagina liggend
1/12 pagina staand
1/8 pagina liggend
1/6 pagina staand
1/6 pagina vierkant
1/4 pagina liggend
1/4 pagina staand
1/2 pagina liggend
1/2 pagina staand
1/1 pagina
2/1 spread (2 paginas)

breedte
84
128
84
128
84
128
260
128
260
128
260
549

hoogte
45
45
92
92
186
128
92
186
186
375
375
375

Voorpagina
VP 1-43
VP 1-92
VP 2-43
VP 2-90

40
40
84
84

45
92
45
92

prijs
€ 30,50
€ 49,50
€ 49,50
€ 79,50
€ 126,50
€ 126,50
€ 155,00
€ 155,00
€ 292,00
€ 292,00
€ 550,00
€ 1050,00
€ 58,00
€ 101,00
€ 115,00
€ 204,00

Christ van den Munckhof
Media-adviseur
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Kersttoernooi 2019

en Moniek hebben gekozen
voor een nieuwe formule en
naam kun je zien als je de
QR-code scant.

Heldinnen
VOLLEYBAL | De mini’s van
VC Montagnards
waren
SIEBENGEWALD|
Kwalitaria
en Moniek hebben gekozen
zondag
5 januari
‘t Huukske
is niet
meer, uitgenodigd
voor een nieuwe formule en
deEetwinkel
eredivisiewedstrijd
vanaf nuvoor
is het
Adverteren
in Maasduinen Courant
De
naam kun je zien
als je de
FASTWaarom
– VC Sneek.
Voor de
Frietkroam.
Dennis
QR-code scant.
Bergse mini’s was het een
Informeer via:
snoepreisje naar Gennep.Heldinnen
advertentie@maasduinencourant.nl
Ondanks dat hun heldinnen
VOLLEYBAL | De
ofmini’s
bel 06-41115544
van
met 0 – 3 hadden verloren
VC Montagnards waren
was het een TOP-middag
zondag 5 januari
Uwuitgenodigd
bericht in de Maasduinen Courant:
voor de jonge volleybalsters.
voor de eredivisiewedstrijd
Mail naar redactie@maasduinencourant.nl
Kijk ook op onze website.
Adverteren in Maasduinen Courant
FAST – VC Sneek. Voor de
Bergse mini’s was het een
Informeer via:
snoepreisje naar Gennep.
advertentie@maasduinencourant.nl
Ondanks dat hun heldinnen
of bel 06-41115544
met 0 – 3 hadden verloren
was het een TOP-middag
voor de jonge volleybalsters.
Uw bericht in de Maasduinen Courant:
Kijk ook op onze website.
Mail naar redactie@maasduinencourant.nl

Maasduinen Courant
informeert over

• Afferden
• Aijen
• Bergen
• Nieuw-Bergen
• Siebengewald
• Well
• Wellerlooi

Huis aan huis in de gemeenten Bergen.

Eerste jaargang • week 1
Donderdag 9 januari 2020

Nadat de raad van de gemeente Bergen het college de opdracht had gegeven om weer een nieuwjaarsreceptie te organiseren, heeft het college de organisatie weer bij de fractievoorzitters gelegd,
die vervolgens CDA-nestor Jan Straatman met de uitvoering hebben belast. Een van de voorwaarden van de vernieuwde opzet is, dat het elk jaar in een ander kerkdorp van de gemeente moet
plaatsvinden. Dit jaar was De Klaproos in Siebengewald de feestlocatie en aan alles was gedacht, een welkomstborrel, oliebollen, livemuziek, hapjes en drankjes. Ruim 220 mensen kwamen
naar Siebengewald om elkaar het beste toe te wensen. Een mix van politici, ondernemers en vertegenwoordigers van diverse verenigingen waren getuige van de digitale terug- en vooruitblik van
burgemeester Pelzer die in het teken van het woord SAMEN stond. (scan de QR-code voor de video)

Algemene gegevens

Oplage: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6.000
Formaat: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������289 x 415 mm
Zetspiegel: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 260 x 385 mm
Papier ���������������������������������������������������������������������������������������52 grams verbeterd courant iso 76

Nieuwsblad voor
de gemeente Bergen

Fotopagina in Peel en Maas

Iets te vieren?

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

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 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
Algemeen
hieronder kunt zien, een mooi beeld- en tekstverslag van die dag/avond en is
Groots jubileum
een mooie promotie voor uw onderneming.
Donderdag 1 november 2018 - Pagina 13

Ons Genoegen

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

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

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.
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.
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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.
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maar heb nog een lange weg
te gaan. Het verlies aan spierkracht is het grootste probleem, bepaalde bewegingen
kan ik gewoon niet meer maken. Vooral de fijne motoriek
blijft achter. Ook heb ik, door
het lange liggen, last van mijn
schouders en van een klapvoet. Daarnaast kamp ik met
heesheid. Vanuit Adelante
volg ik nog twee keer per week
fysiotherapie en ga ik naar een
logopediste. Ook doe ik thuis
oefeningen, iedere dag minimaal drie uur.”
Vergeleken met andere coronapatiënten herstelt Wim
bovengemiddeld snel, zo
bleek toen hij onlangs een bezoek bracht aan de corona-nazorgpoli van VieCuri. “Dat is
waarschijnlijk te danken aan
de goede conditie die ik had
voordat ik het virus kreeg. Op
de corona-nazorgpoli is een
long- en bloedtest afgenomen
en werden een longscan en
ECG uitgevoerd, om te kijken
welke zaken extra aandacht
nodig hebben in het revalidatietraject. Over een jaar wordt
weer gecheckt hoe het ervoor
staat. Ze houden dus echt de
vinger aan de pols; dat is een
goede zaak.”

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

Wim Giesbertz blikt terug op zijn corona-opname

‘Ik richt mijn blik
weer op de toekomst’

die op ons konden stemmen. Dat
hebben ze massaal gedaan en ze
hebben ons daarbij beoordeeld
met een eindcijfer van gemiddeld een 9!

Het dorp Kessel werd hard
geraakt tijdens de coronacrisis. En zeker de familie
Giesbertz kreeg het zwaar te
verduren: maar liefst zes familieleden werden getroffen
door het virus. Wim Giesbertz lag ruim een maand op
de IC van VieCuri en werkt
nu, bijna een half jaar later,
nog steeds volop aan zijn
herstel. “De zorg bij VieCuri
was in één woord geweldig,
niets was de artsen en verpleegkundigen teveel.”

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.

Toen Wim Giesbertz (60) in
maart de begrafenis van zijn
moeder aan het regelen was,
voelde hij zich niet lekker. Hij
had diarree, koorts en sliep
veel. “Maar de uitvaart van
onze 91-jarige moeder, die
moest en zou tot in de puntjes verzorgd worden”, zegt de
Kesselnaar, die al jarenlang
op de Afdeling Inkoop van

VieCuri werkt. “Omdat er op
dat moment nog niet zoveel
aandacht was voor de virusverspreiding, ging ik pas na de
begrafenis naar de huisarts.
Ik had corona, net zoals mijn
moeder, twee ooms en twee
broers. Mijn moeder en ooms
hebben het virus helaas niet
overleefd.”
Wim werd al snel na de diagnose corona opgenomen
in VieCuri. “Ik was heel benauwd, en bij opname bleek
al zestig procent van mijn
longweefsel aangetast. Na
twee dagen op de gewone corona-afdeling ging ik naar de
Intensive Care; ik ging verder
achteruit en zelfstandig ademen werd lastiger. Hier werd
ik in slaap gebracht.”

bracht naar het Leids Universitair Medisch Centrum. Hier
bleef hij ruim twee weken.
Eenmaal terug in Venlo werd
de slaapmedicatie langzaam
maar zeker afgebouwd en op
24 april werd ook de beademingsbuis verwijderd. Begin
mei kon Wim weer terug naar
de gewone corona-afdeling.
Hij had op dat moment flink
ingeboet aan conditie, en was
twintig kilo afgevallen. “Ik kon
niks meer: niet eten, niet drinken, niet zitten, niet praten.
Op de IC kreeg ik wel al begeleiding van fysiotherapeuten,
maar pas op de afdeling kon
ik echt gaan werken aan herstel. Ik kreeg hierbij op allerlei
vlakken ondersteuning; van
een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een logopedist en
een psycholoog. Zij waren allemaal heel betrokken, en deden alles wat in hun macht lag
om me te helpen. Ondanks de

Blik op de toekomst
Of Wim er ooit weer helemaal
bovenop komt, durft hij niet
te zeggen. “Ik doe wat ik kan,
we zien wel waar het schip
strandt. Of ik nog veel bezig
ben met wat me overkomen
is? Eigenlijk niet. Het ligt achter me, en ik richt mijn blik nu
op de toekomst. Zo is mijn karakter; ik ben een positief ingesteld mens. Ik hoop dat ik in
oktober weer beetje bij beetje
kan beginnen met werken.”
Anders ligt dat voor zijn partner Gerda Peeters. Zij heeft
meer moeite om de heftige tijd
een plek te geven. “Dat komt
vooral omdat ik die periode,
in tegenstelling tot Wim die
in coma lag, bewust heb beleefd. Het was verschrikkelijk,
vooral vanwege de grilligheid
van het ziekteverloop en omdat Wim enkele malen kantje
boord heeft gelegen. Zoiets
moeten meemaken, dat gun je
niemand.”

hectiek in het ziekenhuis, hadden ze alle aandacht voor me.
En wanneer ze, na een tijdje
op de corona-afdeling te hebben gewerkt, teruggingen naar
hun eigen afdeling, kwamen
ze steevast afscheid nemen.
Petje af voor wat het personeel
van VieCuri gepresteerd heeft
in de coronatijd.”
Op 13 mei werd Wim overgebracht naar een revalidatiekliniek van Adelante in Hoensbroek, om verder te herstellen.
4 juni kon hij uiteindelijk weer
naar huis, terug naar Kessel.
“Dat was een prachtig moment. Alles was versierd, veel
familie, vrienden en kennissen stonden langs de weg om
me te verwelkomen.”
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‘Ik kon niks meer’
Vanwege de grote druk op de
IC van VieCuri werd Wim al
vrij snel per helikopter overge-
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Goede conditie
Nu, drie maanden later, is
Wim nog niet de oude. Verre van dat. “Ik heb al flinke
stappen voorwaarts gezet,

Corona-nazorgpoli VieCuri

Wat kun je ermee?
Met de VOP-voucher mag je twee
weken lang gebruik maken van
alle sport- en bewegingsfaciliteiten binnen SportZenter. Slank &

www.viecuri.nl
Teksten: Ank van Lier
Foto’s: Hans van der Beele.

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!

Om schade door corona op de
lange in kaart te brengen en
om patiënten zo goed mogelijk te behandelen, heeft VieCuri een corona-nazorgpoli
ingericht.
Op de poli worden alle patienten die eerder dit jaar in het
ziekenhuis waren opgenomen
met corona - dit zijn er ongeveer driehonderd - na drie
maanden teruggezien voor
een uitgebreide controle en
onderzoek.
Internist Joop van den Bergh:
“Het herstellen van de ziekte
kan een langdurig traject zijn.
Een grote groep patiënten
houdt schade aan de longen.
Er is vaak sprake van verlies

aan spierkracht en ernstige
vermoeidheid. Verder merken
we dat er sprake kan zijn van
cognitieve klachten, zoals geheugen- en concentratieverlies. En mentaal kan de ziekenhuisopname ook flinke
impact hebben. Voor de patient, maar ook voor zijn of haar
naasten. Ook daar hebben we
aandacht voor.”
Mensen die niet in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest,
maar wel het virus hebben gehad en aanhoudende klachten
hebben, kunnen zich melden
bij de huisarts. Die maakt dan
de afweging om een patiënt
al dan niet door te verwijzen
naar de corona-nazorgpoli.

Advertentie

Fysiotherapie
na corona

Veel mensen die corona
kregen, werden niet opgenomen in het ziekenhuis.
Toch ervaren velen van hen
ook nog steeds de nasleep
van hun besmetting.
Wilt u poliklinisch revalideren na corona? U kunt
zonder verwijzing terecht
bij Vitaal in Beweging, een
speciaal revalidatieprogramma van VieCuri.
Neem contact op via
secretariaatspm@viecuri.nl
of tel. 0478-522774 voor
een intakegesprek. Inmiddels wordt herstelzorg na
corona ruimer vergoed
via de basisverzekering.
Deze geldt voor zes maanden na de indicatiestelling voor maximaal vijftig
fysio- of oefentherapiebehandelingen.
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Aanbiedingen zijn geldig van maandag 28 oktober t/m zondag 3 november

Muziek als rode draad

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

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 eigen
krant of magazine is bij ons
mogelijk.

Aanbiedingen zijn geldig van maandag 28 oktober t/m zondag 3 november
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 28 oktober t/m zondag 3 november

Advertorials

Eigen katern in
Peel en Maas

INTRATUIN
VENRAY
Spectaculair
optreden
EN
BLOEMATELIER
van
de Flower Toppers
ZATERDAG
JARIG
ISde
TRAKTEERT
zetten
bloemetjes
buiten
DIT
MAG
U NIET
MISSEN!

EN ZONDAG
Gratis POFFERTJES
2 en 3 november
OPENING
3 NOVEMBER
entree
Intratuin
Venray
WIE JARIG nieuwe
IS TRAKTEERT
HÉÉRLIJK
DRANKJE
INTRATUIN
VENRAY

2 NOVEMBER

2 en 3 november

INTRATUIN VENRAY
EN BLOEMATELIER
zetten de bloemetjes buiten

nieuwe
entree
Intratuin
ENTREE Venray
inOPENING
leuke
glazen meeneembeker
EN
BLOEMATELIER
Gratis POFFERTJES

2 en 3 november

zetten de bloemetjes
buiten &
INTRATUIN
VENRAY

INTRATUIN VENRAY
EN BLOEMATELIER
zetten de bloemetjes buiten

ONZE
50-JARIG
WIE JARIGWIE
IS TRAKTEERT
JARIG
ISONZE
TRAKTEERT
is geopend!
BEDRIJFSJUBILEUM
in leuke
glazen
meeneembeker
HÉÉRLIJKoptreden
DRANKJE
Spectaculair
inPOFFERTJES
leuke glazen meeneembeker
Gratis
van
de Flower
Toppers
KERSTSHOW
DIT
MAG U DRANKJE
NIET MISSEN!
HÉÉRLIJK

Gratis POFFERTJES

HÉÉRLIJK DRANKJE

2 en 3in november
leuke glazen meeneembeker
2 en 3 november

Spectaculair optreden
KERSTSHOW
van de Flower Toppers
isVENRAY
geopend!
INTRATUIN
VENRAY
DIT MAG
U NIET MISSEN!
INTRATUIN
OPENING
ENTREE
EN
BLOEMATELIER
Kom
in
bloemetjes
-/
EN BLOEMATELIER
zetten
de bloemetjes
buiten
INTRATUIN
VENRAY
& ENTREE
groene
outfi
t en buiten
OPENING
zetten
de
bloemetjes
KERSTSHOW
INTRATUIN
VENRAY &
POFFERTJES
Gratis
MAAK KANS OP
EEN
OPENING
is
geopend!
POFFERTJES
Gratis
CREATIEVE
BLOEM
nieuwe entree Intratuin
VenrayDRANKJE
HÉÉRLIJK
CREATIE VAN DE
in leuke
glazen meeneembeker
HÉÉRLIJK
DRANKJE
BEDRIJFSJUBILEUM
BEDRIJFSJUBILEUM
FLOWER TOPPERS.
in
leuke
glazen
meeneembeker
WIE
JARIG
IS TRAKTEERT

ONZE

32 PAG I N A’S K ER S T I NSPI R AT I E

BIJ ONS
IS ’T AL
KERST!
BIJ
ONS
IS ’T AL
KERST!

KERSTSHOW

50-JARIG
50-JARIG

Aanbiedingen zijn geldig van maandag 28 oktober t/m zondag 3 november 2019, alleen in Nederland, en zolang de
voorraad strekt. Prijs- en modelwijzigingen en zet- en drukfouten voorbehouden. Vermelde prijzen zijn afhaal- en
Op www.intratuin.nl
zie bij
je onze
welke
vestigingen zondag
adviesprijzen. Aankopen bezorgen we graag thuis. Informeer
naar de voorwaarden
servicebalie.

geopend zijn!

Aanbiedingen zijn geldig van maandag 28 oktober t/m zondag 3 november 2019, alleen in Nederland, en zolang de
voorraad strekt. Prijs- en modelwijzigingen en zet- en drukfouten voorbehouden. Vermelde prijzen zijn afhaal- en
adviesprijzen. Aankopen bezorgen we graag thuis. Informeer naar de voorwaarden bij onze servicebalie.

44151.Intratuin Venray_Cover en achterzijde Magazine_P11_week_44 2019_v5.indd 2

07-10-19 11:11

44151.Intratuin Venray_Cover en achterzijde Magazine_P11_week_44 2019_v5.indd 2

07-10-19 11:11

ALTERNATIEVE
Kom in bloemetjes -/
32 PAG I N A’S K ER S T I NSPI R AT I E
ONZE
groene
outfit en
Kom
in bloemetjes
K E R S T I N S P I RKERSTBOMEN
ATIE
Op beide
dagen -/MAAK KANS OP EEN

Op www.intratuin.nl zie je welke vestigingen zondag geopend zijn!

Aanbiedingen zijn geldig van maandag 28 oktober t/m zondag 3 november 2019, alleen in Nederland, en zolang de
voorraad strekt. Prijs- en modelwijzigingen en zet- en drukfouten voorbehouden. Vermelde prijzen zijn afhaal- en
adviesprijzen. Aankopen bezorgen we graag thuis. Informeer naar de voorwaarden bij onze servicebalie.

32 PAG I N A’S

ONZE

Op www.intratuin.nl zie je welke vestigingen zondag geopend zijn!

is geopend!
4 KERSTTRENDS:
STYLEN MAAR!

2 en 3 november

Op www.intratuin.nl zie je welke vestigingen zondag geopend zijn!

BIJ
ONS
VERLICHTE
4 KERSTTRENDS:
KERSTTUIN
STYLEN
MAAR!
IS
’T
AL
ALTERNATIEVE
KERST!
KERSTBOMEN

Aanbiedingen zijn geldig van maandag 28 oktober t/m zondag 3 november 2019, alleen in Nederland, en zolang de
voorraad strekt. Prijs- en modelwijzigingen en zet- en drukfouten voorbehouden. Vermelde prijzen zijn afhaal- en
adviesprijzen. Aankopen bezorgen we graag thuis. Informeer naar de voorwaarden bij onze servicebalie.

INTRATUIN VENRAY
EN BLOEMATELIER

ONZE

zetten de bloemetjes buiten
4 KERSTTRENDS:
KERSTSHOW
groene
outfi
tGratis
enPOFFERTJES
BLOEM
tussen
14MAAR!
-16
uur CREATIEVE
STYLEN
HÉÉRLIJK DRANKJE
CREATIE
VAN DE
is geopend!
MAAK
KANS
OPglazenEEN
in leuke
meeneembeker
FLOWER TOPPERS.
CREATIEVE
BALLONNEN
KERSTSHOW
CREATIEVE
BLOEM
ALTERNATIEVE
NAAR
KEUZE
VOOR
KIDS
ONZE
CREATIE
DE
KERSTBOMEN
BIJ ONS
KERSTSHOW
is VAN
geopend!
Op beide dagen
is geopend!
FLOWER TOPPERS.
tussen 14 -16 uur
IS ‘T AL
VERLICHTE CREATIEVE BALLONNEN
KERST!
KERSTTUIN NAAR KEUZE VOOR KIDS
44151.Intratuin Venray_Cover en achterzijde Magazine_P11_week_44 2019_v5.indd 1
07-10-19 11:11
Op beide dagen
Op www.intratuin.nl zie je welke vestigingen zondag geopend zijn!
tussen 14 -16 uur
VERLICHTE CREATIEVE BALLONNEN
KERSTTUIN NAAR KEUZE VOOR KIDS
44151.Intratuin Venray_Cover en achterzijde Magazine_P11_week_44 2019_v5.indd 2

07-10-19 11:11

44151.Intratuin Venray_Cover en achterzijde Magazine_P11_week_44 2019_v5.indd 2

07-10-19 11:11

Op www.intratuin.nl zie je welke vestigingen zondag geopend zijn!

Aanbiedingen zijn geldig van maandag 28 oktober t/m zondag 3 november 2019, alleen in Nederland, en zolang de
voorraad strekt. Prijs- en modelwijzigingen en zet- en drukfouten voorbehouden. Vermelde prijzen zijn afhaal- en
adviesprijzen. Aankopen bezorgen we graag thuis. Informeer naar de voorwaarden bij onze servicebalie.
Op www.intratuin.nl zie je welke vestigingen zondag geopend zijn!

Aanbiedingen zijn geldig van maandag 28 oktober t/m zondag 3 november 2019, alleen in Nederland, en zolang de
voorraad strekt. Prijs- en modelwijzigingen en zet- en drukfouten voorbehouden. Vermelde prijzen zijn afhaal- en
adviesprijzen. Aankopen bezorgen we graag thuis. Informeer naar de voorwaarden bij onze servicebalie.

44151.Intratuin Venray_Cover en achterzijde Magazine_P11_week_44 2019_v5.indd 2

44151.Intratuin Venray_Cover en achterzijde Magazine_P11_week_44 2019_v5.indd 2

07-10-19 11:11

07-10-19 11:11

Aanbiedingen zijn
geldig van maandag
28 oktober en
t/machterzijde
zondag 3 november
2019, alleen in Nederland,
en zolang de1
44151.Intratuin
Venray_Cover
Magazine_P11_week_44
2019_v5.indd
voorraad strekt. Prijs- en modelwijzigingen en zet- en drukfouten voorbehouden. Vermelde prijzen zijn afhaal- en
adviesprijzen. Aankopen bezorgen we graag thuis. Informeer naar de voorwaarden bij onze servicebalie.

44151.Intratuin Venray_Cover en achterzijde Magazine_P11_week_44 2019_v5.indd 2

44151.Intratuin Venray_Cover en achterzijde Magazine_P11_week_44 2019_v5.indd 1

07-10-19 11:11

07-10-19 11:11

07-10-19 11:11

pagina 9

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
Kerk) te Venray, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de
dat u minder tijdafhankelijk bent met het plaatsen van (Grote
uw bericht.
gemeentelijke begraafplaats Boschhuizen te Venray.
De advertentie blijft minimaal een week op onze website staan.
Bijeenkomst
in de kerk
gelegenheid
Daarnaast is er nog altijd de mogelijkheid uw advertentie
op Peel
enalwaar
Maas
TV tot schriftelijk 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
Informeer vrijblijvend naar de opties
advertentie@peelenmaasvenray.nl
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Alleen www.peelenmaasvenray.nl € 105,00
Alleen Peel en Maas TV € 67,50/dag
Peel en Maas en Peel en Maas TV
Formaatprijs Peel en Maas + € 50,63

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 uw
openstaande functie al voor de publicatiedatum van Peel en Maas onder de
aandacht wordt gebracht.

5000 unieke bezoekers
per dag op
peelenmaasvenray.nl

Vacatures in Peel en Maas plaatsen we standaard online door.
Hiervoor geldt een toeslag van € 25,00 exclusief btw.

Léony Geurts
Media-adviseur
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Verspreidingstarieven:

Drukken en verspreiden

Drukwerk vervaardigd
door Van den Munckhof
€ 42,50/1000
Drukwerk vervaardigd
door derden
€ 55,00/1000
Toeslag wijkniveau
€ 69,00/1000

Drukken en
verspreiden

10.000 flyers A5 4/4 incl.
verspreiding met Peel en Maas
€ 850,00
10.000 flyers A5 4/0 incl.
verspreiding met Peel en Maas
€ 795,00
10.000 flyers A4 4/4 incl.
verspreiding met Peel en Maas
€ 850,00
10.000 flyers A4 4/0 incl.
verspreiding met Peel en Maas
€ 850,00
10.000 flyers A3 gevouwen naar
A4 4/4 incl. verspreiding met
Peel en Maas
€ 1100,00
10.000 flyers A3 gevouwen naar
A4 4/0 incl. verspreiding met
Peel en Maas
€ 1025,00
Genoemde prijzen zijn exclusief
btw. Gewicht flyer tot 40 gram.
Prijzen boven 40 gram op
aanvraag.
Gramgewicht papier 135 grams.

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. 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 hierover 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,
die dagelijks actueel wordt gehouden door onze redactie.
De lokale lezer weet dit ook. Met meer dan 5000 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. Tarieven zijn op aanvraag beschikbaar.

Facebook, Twitter en Instagram

Op Facebook hebben we
inmiddels meer dan 9200 volgers.
Op Instagram en Twitter is dat
aantal snel groeiende. 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.

Specificaties
banners

Formaat B 468 x 60 px
Positie alleen
nieuwspagina’s
Prijs per week €30,00

Formaat D 1130 x 100 px
Positie top op alle pagina’s
Prijs per week €59,00

Formaat A 262 x 175 px
Positie door hele site
Prijs per week €25,00

Formaat C 300 x 250 px
Positie door hele site
Prijs per week €35,00

Productiekosten banner
Still €40,00
Dynamisch €80,00

Vacture op website (V)
Doorplaatsing vacature
vanuit Peel en Maas op
www.peelenmaasvenray.nl
Prijs per week €25,00
Prijzen zijn exclusief btw
en geldig t/m 31 december
2022.
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Een overzicht van onze
themaprogramma’s:

• Venray in Bedrijf
• 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.

WIJ VENRAY app
WIJ VENRAY is de nieuws- en community app van Peel en Maas. Samen met
enkele collega’s hebben wij deze app ontwikkeld om onze abonnees ook op
deze wijze van nieuws te voorzien.
Peel en Maas en de digitale krant van Peel en Maas verschijnen wekelijks op
donderdag. Onze lezers zijn dat gewend maar wij zijn van mening dat wij met
WIJ VENRAY onze lezers iets extra’s kunnen bieden.
Abonnees kunnen hun nieuws selecteren op basis van interesses.
Nieuwsartikelen kunnen we al eerder voor onze abonnees beschikbaar
stellen.
Abonnees kunnen reageren op artikelen. Dit gebeurt, in tegenstelling
tot andere social media, NIET anoniem. Er kan dus in alle openheid
gecommuniceerd en gediscussieerd worden
Abonnees kunnen binnen WIJ VENRAY ook zelf artikelen publiceren en met
anderen communiceren.
Ondernemers kunnen advertorials publiceren
Kortom, we bieden onze lezers vanaf 1 januari 2022 een extra medium als
onderdeel van hun abonnement.
De komende jaren zal WIJ VENRAY verder uitgebreid gaan worden om de
mogelijkheden van adverteerders verder te verruimen.
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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.

AANBIEDING
PEEL EN MAAS TV*
25 dagen tv-reclame
25 seconden commercial
25 euro per dag!*
* vraag naar de voorwaarden

Media facts
81% leest nieuwsblad Peel en Maas
20% kijkt dagelijks Peel en Maas TV
5000 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
• waardering lezers 7,5

www.peelenmaasvenray.nl en WIJ VENRAY APP
• 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............................................................................................................................... +9250 volgers
Twitter....................................................................................................................................... +3425 volgers
YouTube.............................................................................................................................+1630 abonnees
Instagram............................................................................................................................... +2022 volgers

Vraag ook naar onze commerciële
mogelijkheden via social media.
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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 en Henk Baltussen werken
samen met hoofdredacteur Ron Koenen wekelijks aan Peel en Maas, Peel
en Maas TV, www.peelenmaasvenray.nl, Facebook, Twitter en Instagram.
Daarnaast dragen zij tevens bij aan de redactie van Maasduinen Courant.

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. Na
het plotseling overlijden van John van den Munckhof in 2018 ligt de dagelijkse
leiding in handen van Christ, daarbij ondersteund door een vakkundig team van
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
Redactie
redactie@peelenmaasvenray.nl

Bezoekadres

Keizersveld 19
5803 AM Venray

Postadres

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

