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Al meer dan 100 jaar zoekt Uitgeverij Em. de Jong lokaal 
de verbinding met verenigingen, scholen, stichtingen 
en ondernemers, door een uitgebreide berichtgeving 
met authentiek nieuws en fotografie, rechtstreeks van 
de bron. Daarnaast schrijven lokale correspondenten 
wekelijks over wat er leeft in hun dorp of stad. Alle 
gemeentes in het verspreidingsgebied publiceren vol 
vertrouwen hun officiële berichten in de weekbladen 
van de Jong. 

Uitgeverij Em. de Jong is de afgelopen jaren door diver-
se overnames en eigen nieuwe edities gestaag maar 
sterk gegroeid als uitgever van lokaal nieuws. Uitgeverij 
Em. de Jong ziet de toekomst als lokale verbinder dan 
ook positief tegemoet.

Groot bereik? Meten is weten
Eigen lezersonderzoek (december 2020, N=783), uit-
gevoerd door het gerenommeerde Onderzoeksbureau 
GfK uit Dongen, toont een totaal bereik van 82% aan. 
Lezers waarderen onze edities met een 7,8. De week-
bladen nemen in de gemeenschap duidelijk een be-
langrijke plaats in; 77% zou het weekblad (erg) missen, 

wanneer het niet meer zou verschijnen. 
Naast dit eigen onderzoek heeft het Commissariaat 
voor de Media eind 2022 de resultaten gedeeld van een 
grootschalig onderzoek naar de interesse in gemeente- 
nieuws, en gebruik en waardering van alle informatie-
bronnen, die lokaal nieuws en informatie ontsluiten. 
Dit onderzoek werd uitgevoerd onder een 10.343 res-
pondenten met een minimaal aantal respondenten 
van 352 respondenten per gemeente. 

De belangrijkste uitkomsten van dit rapport
Nederlanders zijn over het algemeen geïnteresseerd 
in lokaal nieuws. Hoe geïnteresseerder men is, hoe 
vaker men de berichtgeving volgt; De interesse in 
lokaal nieuws neemt toe met de leeftijd.
Het huis-aan-huisblad wordt door een kwart van alle 
respondenten als belangrijkste journalistieke informa-
tiebron aangewezen. 
Het wekelijkse bereik van huis-aan-huisbladen is met 
53,3% het hoogste. Het totale bereik over 12 maanden 
bedraagt zelfs 70,8%. Ook nauwelijks geïnteresseerde 
Nederlanders worden via deze informatiebron op de 
hoogte gehouden van wat er in de gemeente speelt. 

Welkom bij Uitgeverij Em. de Jong, 
dé lokale verbinder

Grafiek: Bereik van verschillende journalistieke informatiebronnen
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De gratis verspreiding via papier is voor de meesten 
het mediumtype dat de voorkeur geniet. Totaal heeft 
44,7% een voorkeur voor de papieren (GRATIS) krant.

Meer informatie?
 

Grafiek: Voorkeursmediumtypen (max. 3) 

Grafiek: Top 3 belangrijkste journalistieke informatiebronnen
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We staan voor u klaar
Adverteerders maken uiteraard graag gebruik van een 
medium met zo’n hoog bereik en waardering. Een team 
van professionele media-adviseurs staat klaar om u te 
helpen uw zakelijke doelstellingen te realiseren met be-
hulp van onze weekbladen. Totaal hebben ze maar liefst 
een totale wekelijkse oplage van ongeveer 300.000 
huishoudens. Lees verder in deze brochure alles over 
de mogelijkheden. 



Doorplaatsen: 
U kunt uw advertenties tegen scherpe tarieven doorplaatsen 
in één of meerdere van onze titels in dezelfde week.
Op de voorpagina is géén doorplaatsingstarief van toepassing.
1e DP: € 0,17 p/mm incl. full colour
2e DP: € 0,16 p/mm incl. full colour
3e DP: € 0,15 p/mm incl. full colour
Doorplaatsen naar Het Berichtenblad: € 0,18 p/mm
Doorplaatsen naar Stadsnieuws Tilburg: 
informeer naar de mogelijkheden

Bereken zelf uw prijs
Een krantenpagina is ingedeeld in kolommen, waarvan de 
breedte op een advertentie- en redactiepagina verschilt.  De 
maximale hoogte van een kolom is 440 mm. Het formaat 
van een advertentie wordt uitgedrukt in aantal kolommen 
x hoogte in mm. Daar komen eventueel toeslagen bij voor 
plaatsing in FC of voor plaatsing op een speciale positie, 
bijvoorbeeld op een redactiepagina of op de voorpagina.

Berliner formaat 
Bladspiegel: 315 x 470 mm  
Zetspiegel: 290 x 440 mm
Panoramapagina: 605 x 440 mm 

Halfberliner formaat  
Bladspiegel: 235 x 315 mm
Zetspiegel: 217 x 284 mm
Panorama pagina: 452 x 284 mm 

Advertentiepagina 8 kolommen GA

1 2 3 4 5 6 7 8 (kolommen)

34.5 71 107.5 144 180.5 217 253.5 290 (mm)

Redactiepagina 6 kolommen IM

1 2 3 4 5 6 (kolommen)

45 94 143 192 241 290 (mm)

Advertentiepagina 6 kolommen (in mm) GA

1 2 3 4 5 6 (kolommen)

34.5 71 107.5 144 180.5 217 (mm)

Redactiepagina 4 kolommen IM

1 2 3 4 (kolommen)

50,5 106 161,5 217 (mm)

Specificaties

1/4 pagina - Liggend
 mm - 880 mm

1/1 pagina
 mm - 3520 mm

1/2 pagina - Liggend
 mm - 1760 mm

1/4 pagina - Staand
 mm - 880 mm

1/2 pagina - Staand
 mm - 1760 mm

1/4 pagina - Liggend1/1 pagina
217 x 284 mm - 1704 mm

1/2 pagina - Liggend 1/4 pagina - Staand1/2 pagina - Staand
 107,5 x 284 mm - 852 mm  217 x 140 mm - 852 mm  217 x 70 mm - 426 mm  107,5 x 140 mm - 426 mm

1/4 pagina - Staand
 mm - 880 mm

1/8 pagina - Liggend
 144 x 109 mm - 440 mm

1/4 pagina - Staand
 107,5 x 140 mm - 426 mm

1/8 pagina - Liggend
 107 x 70 mm - 213 mm

1/4 pagina - Liggend
 mm - 880 mm

1/1 pagina
 mm - 3520 mm

1/2 pagina - Liggend
 mm - 1760 mm

1/4 pagina - Staand
 mm - 880 mm

1/2 pagina - Staand
 mm - 1760 mm

1/4 pagina - Liggend1/1 pagina
217 x 284 mm - 1704 mm

1/2 pagina - Liggend 1/4 pagina - Staand1/2 pagina - Staand
 107,5 x 284 mm - 852 mm  217 x 140 mm - 852 mm  217 x 70 mm - 426 mm  107,5 x 140 mm - 426 mm

1/4 pagina - Staand
 mm - 880 mm

1/8 pagina - Liggend
 144 x 109 mm - 440 mm

1/4 pagina - Staand
 107,5 x 140 mm - 426 mm

1/8 pagina - Liggend
 107 x 70 mm - 213 mm

1/4 pagina - Liggend
 mm - 880 mm

1/1 pagina
 mm - 3520 mm

1/2 pagina - Liggend
 mm - 1760 mm

1/4 pagina - Staand
 mm - 880 mm

1/2 pagina - Staand
 mm - 1760 mm

1/4 pagina - Liggend1/1 pagina
217 x 284 mm - 1704 mm

1/2 pagina - Liggend 1/4 pagina - Staand1/2 pagina - Staand
 107,5 x 284 mm - 852 mm  217 x 140 mm - 852 mm  217 x 70 mm - 426 mm  107,5 x 140 mm - 426 mm

1/4 pagina - Staand
 mm - 880 mm

1/8 pagina - Liggend
 144 x 109 mm - 440 mm

1/4 pagina - Staand
 107,5 x 140 mm - 426 mm

1/8 pagina - Liggend
 107 x 70 mm - 213 mm

1/4 pagina - Liggend
 mm - 880 mm

1/1 pagina
 mm - 3520 mm

1/2 pagina - Liggend
 mm - 1760 mm

1/4 pagina - Staand
 mm - 880 mm

1/2 pagina - Staand
 mm - 1760 mm

1/4 pagina - Liggend1/1 pagina
217 x 284 mm - 1704 mm

1/2 pagina - Liggend 1/4 pagina - Staand1/2 pagina - Staand
 107,5 x 284 mm - 852 mm  217 x 140 mm - 852 mm  217 x 70 mm - 426 mm  107,5 x 140 mm - 426 mm

1/4 pagina - Staand
 mm - 880 mm

1/8 pagina - Liggend
 144 x 109 mm - 440 mm

1/4 pagina - Staand
 107,5 x 140 mm - 426 mm

1/8 pagina - Liggend
 107 x 70 mm - 213 mm

Voor het berekenen van het tarief vermenigvuldig het aantal millimeters met de prijs per millimeter 



Tarieven (€ per mm.) Los  5000  10000  25000 50000 FC* IM* VP* VP2*
         
OW  Ons Weekblad 0,38 0,33 0,31  0,29 0,27 0,08 2x 5x 3x
 GR Weekblad Gilze en Rijen 0,40 0,36 0,33 0,31  0,29 0,08 2x 5x 3x  
 OH Weekblad Oosterhout 0,48 0,40 0,36 0,34 0,31  0, 10 2x 6x 3x  
 CA Weekblad ’t Carillon 0,40 0,35 0,33 0,31  0,29 0,08 2x 5x 3x
 DO Weekblad Dongen 0,40 0,36 0,33 0,31  0,29 0,08 2x 5x 3x
 LA Weekblad De Langstraat 0,40 0,36 0,33 0,31  0,29 0,08 2x 5x 3x  
 DK Weekblad De Duinkoerier 0,40 0,36 0,33 0,31  0,29 0,08 2x 5x 3x
 WW Weekblad Waalwijk 0,43 0,39 0,35 0,33 0,31  0, 10 2x 6x 3x  
 HE Weekblad Heusden 0,40 0,36 0,33 0,31  0,29 0,08 2x 6x 3x  
 NK Nieuwsklok 0,40 0,36 0,33 0,31  0,29 0,08 2x 5x 3x
 HV De Hilverbode 0,40 0,36 0,33 0,31  0,29 0,08 2x 5x 3x  
 GB Goirles Belang 0,39 0,36 0,33 0,31  0,29 0,08 2x 5x 3x
 OI Oirschots Weekjournaal 0,38 0,33 0,31  0,29 0,27 0,08 2x 5x 3x
 BE Groeiend Best 0,40 0,36 0,33 0,31  0,29 0,08 2x 5x 3x

* FC= full colour toeslag * IM= ingezonden mededeling (adv. op een tekstpagina) * VP= voorpagina, VP2= voorpagina 2e katern

Stadsnieuws Tilburg
                             Aantal plaatsingen 

GA (B x H) 1 2 t/m 5 6 t/m 11 12 t/m 25 26 t/m 52

1/1 (217 x 284 mm) € 1.695  € 1.492  € 1.356  € 1.220  € 1.085
3/4 (217 x 210 mm) € 1.595  € 1.404  € 1.276  € 1 .148  € 1.02 1
1/2 (217 x 140 mm) € 1 .190  € 1.047  € 952  € 857  € 762
1/2 (107 x 284 mm) € 1 .190  € 1.047  € 952  € 857  € 762
3/8 (107 x 210 mm) € 895  € 788  € 716  € 644  € 573
1/4 (107 x 140 mm) € 595  € 524  € 476  € 428  € 381
1/4 (217 x 70 mm) € 595  € 524  € 476  € 428  € 381
1/8 (107 x 70 mm) € 349  € 307  € 279  € 251  € 223

IM
50,5 x 50 mm  € 159   € 149   € 139   € 129   € 1 1 9
50,5 x 75 mm  € 238   € 223   € 208   € 193   € 178
50,5 x 100 mm  € 318   € 298   € 278   € 258   € 238
106 x 50 mm  € 318   € 298   € 278   € 258   € 238
106 x 75 mm   € 477   € 447   € 417   € 387   € 357
106 x 100 mm   € 636   € 596   € 556   € 516   € 476

VP (factor 4)
50,5 x 50 mm  € 318 € 298 € 278 € 258 € 238
50,5 x 100 mm   € 636 € 596 € 556 € 516 € 476
106 x 50 mm  € 636 € 596 € 556 € 516 € 476

Mm-tarieven
Het losse mm-tarief bedraagt €0,33 p/mm
(aantal kolommen x hoogte in mm x mm-tarief)

FC-toeslag: 25% 
Toeslagfactor Voorpagina x 4
Toeslagfactor tekstpagina: x 2. 
Toeslagfactor achterpagina: x 1,5

Tarieven 2023

Berichtenblad

Vak  afmeting prijs FC
1/8 liggend  107 x 70 mm  € 79,-
1/4 staand 107 x 140 mm € 149,-
1/4 liggend 217 x 70 mm € 149,-
1/2 liggend 217 x 140 mm € 279,-
1/2 staand 107 x 284 mm € 279,-
1/1 pagina 217 x 284 mm € 479,-
2/1 pagina 452 x 284 mm € 819,-



Alphen

Baarle-
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Baarle-
Hertog

Ulicoten

Lith

Chaam

Galder

Rijen

Gilze

Wagen-
berg

Made

Terheijden

Lage Zwaluwe

Drimmelen

OW

GR

OH

CA

OPLAGE   6.300 exemplaren
FORMAAT   berliner 
VERSCHIJNING   donderdag
DEADLINE   woensdag 12:00 uur

OPLAGE   11.500 exemplaren
FORMAAT   berliner 
VERSCHIJNING   woensdag
DEADLINE   maandag 10:00 uur

OPLAGE   25.000 exemplaren
FORMAAT   berliner 
VERSCHIJNING   woensdag
DEADLINE   dinsdag 10:00 uur

OPLAGE   13.000 exemplaren
FORMAAT   berliner 
VERSCHIJNING   woensdag
DEADLINE   dinsdag 10:00 uur

Oosterhout

CONTACTGEGEVENS ADVERTENTIES
Debbie Eijskoot-Janshen
@ debbie-eijskoot@emdejong.nl
✆✆ 06 - 5396 4814

REDACTIE
Wiljan Broeders
@ redactie-onsweekblad@emdejong.nl
✆✆ 06 - 1567 7486

CONTACTGEGEVENS ADVERTENTIES
Dirk Brouwers
@ info@baroniepublicity.nl
✆✆ 06 - 5381 9596

REDACTIE
Emile van Rooij
@ evrtekst@kpnmail.nl
✆✆ 06 - 2254 0041

CONTACTGEGEVENS ADVERTENTIES
Jan Roks
@ jan-roks@emdejong.nl
✆✆ 06 - 2129 8146

REDACTIE
Ron van Kuijk
@ gilze-rijen@emdejong.nl
✆✆ 06 - 5381 9594

CONTACTGEGEVENS ADVERTENTIES
Sylvie Melis 
@ sylvie-lamotte@emdejong.nl
✆✆ 06 - 1090 6859

REDACTIE
Wiljan Broeders
@ redactie-carillon@emdejong.nl
✆✆ 06 - 1567 7486



OPLAGE   11.500 exemplaren
FORMAAT   berliner 
VERSCHIJNING   donderdag
DEADLINE   woensdag 12:00 uur

OPLAGE   11.000 exemplaren
FORMAAT   berliner 
VERSCHIJNING   woensdag
DEADLINE   maandag 10:00 uur

DO

DK

WW

LA

Dongen

Kaatsheuvel

Lith

Raamsdonksveer

Geertruidenberg

Lith

Waalwijk

Waspik
Sprang-Capelle

OPLAGE   11.000 exemplaren
FORMAAT   berliner 
VERSCHIJNING   woensdag
DEADLINE   dinsdag 10:00 uur

OPLAGE   23.000 exemplaren
FORMAAT   berliner 
VERSCHIJNING   woensdag
DEADLINE   maandag 18:00 uur

CONTACTGEGEVENS ADVERTENTIES
Jan Roks
@ jan-roks@emdejong.nl
✆✆ 06 - 2129 8146

REDACTIE
Fabienne Lantinga
@ dongen@emdejong.nl
✆	✆	06 - 1370 3060

CONTACTGEGEVENS ADVERTENTIES
Patrick Leijtens
@ patrick-leijtens@emdejong.nl
✆	✆	06 5365 7146

REDACTIE
Wiljan Broeders
@ redactie-duinkoerier@emdejong.nl
✆	✆	06 - 1567 7486

CONTACTGEGEVENS ADVERTENTIES
Sylvie Melis 
✆	✆	06 - 1090 6859
@ sylvie-lamotte@emdejong.nl
 
REDACTIE
Wiljan Broeders
@ redactie-langstraat@emdejong.nl
✆	✆	06 - 1567 7486

CONTACTGEGEVENS ADVERTENTIES
Maikel Leijtens
@ maikel-leijtens@emdejong.nl
✆	✆	06 - 4019 9184

Patrick Leijtens 
@ patrick-leijtens@emdejong.nl
✆	✆	06 - 5365 7146 

REDACTIE
Marcel Donks 
@ redactie-waalwijk@emdejong.nl
✆	✆	06 - 5248 1989
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Overzicht verspreidingsgebied 
Uitgeverijen en hun 
verschillende publicaties
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 FORMATEN   1/1   1/2 LIGGEND   1/4 STAAND  1/8 LIGGEND

 BERLINER  B  290 x 440 290 x 219 144 x 219 144 x 110

   3520 mm 1760 mm 880 mm 440 mm

HALFBERLINER  HB  217 x 284 217 x 142 107,5 x 142 107,5 x 71

   1704 mm 852 mm 426 mm 213 mm

 TABLOID  T  264 x 395 264 x 195 130 x 195 130 x 95

   2800 mm 1400 mm 700 mm 350 mm

  BLAD OPLAGE FORMAAT
 1 Woensdrechtse Bode 10.700 T
 2 Bergen op Zoomse Bode 30.600 T
 3 Steenbergse Bode 10.900 T
 4 Roosendaalse Bode 35.000 T
 5 Rucphense Bode 10.800 T
 6 Halderbergse Bode 14.100 T
 7 Moerdijkse Bode 17.700 T
 8 Etten-Leurse Bode 19.300 T
 9 Zundertse Bode 10.500 T
 10 Breda Vandaag 76.500 T
 11 Het Kontakt Altena 24.800 T
 12 Het Klaverblad 21.500 B
 13 Brabants Centrum 7.900 B
 14 DeMooiBoxtelKrant 14.500 T
 15 Weekblad de Brug 16.500 T
 16 DeMooiSchijndelKrant 12.400 T
 17 DeMooiRooiKrant 13.000 T
 18 DeMooiLaarbeekKrant 11.500 T
 19 DeMooiSonenBreugelKrant 9.200 T

  BLAD OPLAGE FORMAAT
 20 De Kempenaer 21.000 HB
 21 PC55 17.300 T
 22 Eyckelbergh-De Hint  17.700 T
  PC55-Eyckelbergh-De Hint 35.000 T
 23 Valkenswaards Weekblad 18.800 T
 24 De Schakel 8.700 T
 25 Middenstandsbelangen 25.500 T
 26 ’t Contact/Peelbelang 15.700 T
 27 Weekblad voor Deurne 27.300 T
 28 Bossche Omroep 66.000 T
 29 Weekblad Regio Oss 45.000 B
 30 Stadskrant Veghel 21.000 B
 31 Udens Weekblad 31.000 B
 32 De MaasDriehoek 47.500 T
 33 Arena 16.500 B
 34 De Nuenense Krant 12.500 T
 35 De Loop 39.500 T
 36 Groot Eindhoven 97.900 T
 37 Veldhovens Weekblad 25.200 T
 38 Gemerts Nieuwsblad 25.000 T

  BLAD OPLAGE FORMAAT
 OW Ons Weekblad 6.300 B
 GR Weekblad Gilze & Rijen 11.500 B
 OH Weekblad Oosterhout 25.000 B
 CA Weekblad ‘t Carillon 13.000 B
 DO Weekblad Dongen 11.500 B
 LA Weekblad De Langstraat 11.000 B
 DK Weekblad De Duinkoerier 11.000 B
 WW Weekblad Waalwijk 23.000 B

  BLAD OPLAGE FORMAAT
HE  Weekblad Heusden 19.000 B
 HV De Hilverbode 9.000 B
 GB Goirles Belang 11.000 B
 NK De Nieuwsklok 14.500 B
 BB Het Berichtenblad 11.000 HB
 BE Groeiend Best 14.000 B
 OI Oirschots Weekjournaal 10.000 B
 ST Stadsnieuws Tilburg 90.000 HB

Onze 16 goed gelezen weekbladen

Onze samenwerkingspartners
(vraag naar de mogelijkheden)



Oud-Turnhout

Vlijmen
Drunen

Heusden

Diessen

Esbeek

Lage Mierde

Reusel-De Mierden

Lith

Hilvarenbeek

Riel Goirle

Haaren

Oisterwijk

Moergestel

HE

GB

NK

HV

OPLAGE   19.000 exemplaren
FORMAAT   berliner 
VERSCHIJNING   woensdag
DEADLINE   dinsdag 10:00 uur

OPLAGE   9.000 exemplaren
FORMAAT   berliner 
VERSCHIJNING   woensdag
DEADLINE   dinsdag 10:00 uur

OPLAGE   11.000 exemplaren
FORMAAT   berliner 
VERSCHIJNING   woensdag
DEADLINE   dinsdag 10:00 uur

OPLAGE   15.000 exemplaren
FORMAAT   Berliner 
VERSCHIJNING   woensdag
DEADLINE   dinsdag 10:00 uur

CONTACTGEGEVENS ADVERTENTIES
Maikel Leijtens
@ maikel-leijtens@emdejong.nl
✆	✆	06 - 4019 9184

REDACTIE
Marjolijn van Spaandonk
@ redactie-heusden@emdejong.nl
✆	✆	06 - 5256 5294

CONTACTGEGEVENS ADVERTENTIES
Stan Broeders
@ stan-broeders@emdejong.nl
✆	✆	06 - 2149 9110

REDACTIE
Magda Smits
@ goirlesbelang@emdejong.nl
✆	✆	06 - 1025 8317 

CONTACTGEGEVENS ADVERTENTIES
Stan Broeders
@ stan-broeders@emdejong.nl
✆	✆	06 - 2149 9110

REDACTIE
Maria van de Ven
@ redactie-hilverbode@emdejong.nl
✆	✆	06 4094 7921

CONTACTGEGEVENS ADVERTENTIES
Con van Beckhoven
@ con-van-beckhoven@emdejong.nl
✆	✆	06 - 5115 2892

REDACTIE 
Ron van Kuijk
@ redactie-nieuwsklok@ emdejong.nl 
✆	✆	06 - 5381 9594 



OI

ST

BE

Poppel

Weelde

Ravels

Oosthoven

Oud-Turnhout

Lith

Oost-, West- 
en Middelbeers

Oirschot

Best

Tilburg

Reeshof
Berkel-
Enschot

Udenhout

Biezenmortel

BB

OPLAGE   90.000 exemplaren
FORMAAT   halfberliner 
VERSCHIJNING   zaterdag
DEADLINE   woensdag 17:00 uur

OPLAGE   11.000 exemplaren
FORMAAT   halfberliner 
VERSCHIJNING   maandag
DEADLINE   woensdag 11:00 uur

OPLAGE   14.000 exemplaren
FORMAAT   berliner 
VERSCHIJNING   dinsdag
DEADLINE   maandag 12:00 uur

OPLAGE   10.000 exemplaren
FORMAAT   berliner 
VERSCHIJNING   woensdag
DEADLINE   maandag 12:00 uur

CONTACTGEGEVENS 
ADVERTENTIES EN REDACTIE 
Monique Jespers
@ monique-jespers@hetberichtenblad.be
✆	✆	+32 (0)47 76 14 194

CONTACTGEGEVENS ADVERTENTIES
Jeroen Maes
@ jeroen-maes@emdejong.nl 
✆✆  06 - 2539 9566

Stan Broeders
@ stan-broeders@emdejong.nl
✆	✆	06 - 2149 9110

REDACTIE
Rens van Ginneken
@ oirschots-weekjournaal@emdejong.nl 
✆	✆	06 - 2484 0956

CONTACTGEGEVENS ADVERTENTIES
Jeroen Maes
@ jeroen-maes@emdejong.nl 
✆	✆	06 - 2539 9566
 
REDACTIE
Kim van Hout
@ groeiend-best@emdejong.nl
✆	✆	06 4116 9486

CONTACTGEGEVENS ADVERTENTIES
Jasper Langenhuijsen
@ jasper-langenhuijsen@emdejong.nl
✆	✆	06 2512 7492

REDACTIE
Ron van Kuijk 
@ stadsnieuws-tilburg@emdejong.nl
✆	✆	06 5381 9594   



Specials 2023

SPECIALS BERLINER Formaat  (B)
 Editie 1  Editie 2  Editie 3  Editie 4 Editie 5
1/8 € 165 € 275 € 205 € 205            - 
1/4 € 295 € 425 € 365 € 365 € 349
1/2 € 475 € 775 € 625 € 625 € 625
1/1 € 825 € 1.150 € 1.025 € 1.025 € 825
2/1         € 1.595

Special Halfberliner Formaat 
 Editie 1 Editie 2 Editie 3 Editie 4  Editie 5
1/4 € 195 € 275 € 205 € 205 € 349
1/2 € 325 € 425 € 365 € 365  € 625
1/1 € 595 € 795 € 675 € 675 € 825
2/1 € 1.025 € 1.249 € 1.125 € 1.125 € 1.595

De 5 edities 
Editie 1   oplage 35.100 ex.
Ons Weekblad, Goirles Belang, 
Weekblad Gilze Rijen 

Editie 2   oplage 60.500 ex. 
Weekblad Oosterhout, Weekblad 
Dongen, ’t Carillon, De Langstraat

Editie 3   oplage 53.000 ex.
Weekblad Waalwijk, De Duinkoerier, 
Weekblad Heusden 

Editie 4   oplage 47.500 ex.
De Nieuwsklok, De Hilverbode, 
Oirschots Weekjournaal, 
Groeiend Best 

Editie 5   oplage 90.000 ex.
Stadsnieuws Tilburg

Zie de kalender op de achterzijde 
met de verschijndata.

Vacaturekrant 
Berlinerformaat
Vacatures in één 
of meerdere 
weekbladen

 ✔  Hier komt een kop

✔  En hier dus ook

NA
JA

AR
 20

22

De Woonkrant is een uitgave van Uitgeverij Em. de Jong bv  •  Baarle-Nassau  •  Tel. 013-5075534

 
EDITIE 1: • WEEKBLAD GILZE EN RIJEN • ONS WEEKBLAD • GOIRLES BELANG

✔  Hier komt ook een kop 

✔  Hier komt een kop van een artikel

NOVEMBER 2022

De Actiefplus is een uitgave vanUitgeverij Em. De Jong Baarle-Nassau

AAccttiieeffplusplus

DE ZORG VOOR EEN ANDER 
NAAST EEN EIGEN LEVEN

STOP MET DEELTIJDWERKEN

5 DINGEN OP JE BUCKETLIST

EDITIE 3: 
• WEEKBLAD DE DUINKOERIER 
• WEEKBLAD WAALWIJK 
• WEEKBLAD HEUSDEN

Uitgeverij Em. de Jong  •  Baarle-Nassau  •  Tel.: 013 - 507 5534

AUGUSTUS 2022 BEWAAREXEMPLAAR

Met de leukste  
Met de leukste  
zomertipszomertips

Boordevol verhalen, uitstapjes, vakantietips, Boordevol verhalen, uitstapjes, vakantietips, 
bezienswaardigheden en aanbiedingen!bezienswaardigheden en aanbiedingen!

EDITIE 1: 
•  Ons Weekblad 
•  Weekblad Gilze & Rijen 
•  Goirles Belang

Woonkrant 
Berliner formaat
Oplage: maximaal 
295.000 exemplaren 
Verdeeld over 5 Edities

Actief PLUS
Berliner formaat 
Oplage: maximaal 
295.000 exemplaren
Verdeeld over 5 edities

Zomerkrant 2x
Halfberliner formaat 
Oplage: maximaal 
295.000 exemplaren
Verdeeld over 5 edities

Naam:  .........................................................................................................

Leeftijd: ........................................................................................................

Adres:  .........................................................................................................

Plaats:  .........................................................................................................

Tel.:  .........................................................................................................

E-mail:  .........................................................................................................

Stuur deze volledige ingevulde omslag in! 
Vóór 7 november naar: Uitgeverij Em. de Jong 

Postbus 8, 5110 AA Baarle-Nassau of maak een foto
van het volledig ingevulde antwoordformulier 

en mail deze naar: PUZZELDK@EMDEJONG.NL

Nr.  Naam van bedrijf
 1:  ..............................................................................................................

 2:  ..............................................................................................................

 3:  ..............................................................................................................

 4:  ..............................................................................................................

 5:  ..............................................................................................................

 6:  ..............................................................................................................

 7:  ..............................................................................................................

 8:  ..............................................................................................................

 9:  ..............................................................................................................

 10:  ..............................................................................................................

 11:  ..............................................................................................................

 12:  ..............................................................................................................

 13:  ..............................................................................................................

 14:  ..............................................................................................................

 15:  ..............................................................................................................

 16:  ..............................................................................................................

 17:  ..............................................................................................................

 18:  ..............................................................................................................

 19:  ..............................................................................................................

 20:  ..............................................................................................................

 21:  ..............................................................................................................

 22:  ..............................................................................................................

 23:  ..............................................................................................................

 24:  ..............................................................................................................

 25:  ..............................................................................................................

 26:  ..............................................................................................................

 27:  ..............................................................................................................

 28:  ..............................................................................................................

 29:  ..............................................................................................................

 30:  ..............................................................................................................

Antwoorden:

Naam:  .........................................................................................................

Adres:  .........................................................................................................

Plaats:  .........................................................................................................

Tel.:  ......................................................................................................... 

E-mail:   .........................................................................................................

Hoooffdprijs
Electro World 
Thijssen
LG QNED 82LG QNED 82
50” 
t.w.v. 1000,-

KOOP LOKAAL

PUZZEL
Puzzel mee en maak kans Puzzel mee en maak kans 

op prachtige prijzen!op prachtige prijzen!

Floor van Lieshout
7x Luxe Progresstaart 

voor 12 personen

AK Hout & Vakbouwmarkt
Yale Home View WiFi camera 

t.w.v. 69,-

AK Hout & Vakbouwmarkt
Delta afwerkings-

schuurmachine
t.w.v. 39,95

AK Hout & Vakbouwmarkt
Wera Speed doppenset  

t.w.v. 100,-

AK Hout & Vakbouwmarkt
Sonos bluetooth speaker

t.w.v. 189,-

DE  ZAAK
V�� G���

Waardebon t.w.v. 75,- K A AT S H E U V E L

Boodschappen-
pakket

t.w.v. 50,-

De uitvaart heeft een heel 
ander gezicht gekregen

WIJ VIEREN 
NU HET 
LEVEN!
Nog niet zo lang geleden was 
bijna elke uitvaart een teraar-
debestelling. De rituelen die 
ervan vergezeld gingen, wer-
den bepaald door het geloof. 
De laatste decennia is alles 
veranderd. Natuurlijk, je kunt 
nog steeds begraven worden 
met de oude religieuze riten, 
maar voor veel mensen hebben 
die geen betekenis meer. Nieu-
we gebruiken zijn ervoor in de 
plaats gekomen, want eenieder 
wil graag stilstaan bij het einde 
dat in elk mensenleven komt: de 
dood. Maar dan wel op een ei-
gentijdse wijze.

Door Kees van Kemenade

Toen Janus Kluytmans, kunstschilder 
uit Hilvarenbeek, overleed, werd er 
een eenvoudige blankhouten kist be-
steld. Zijn vele kunstbroeders hadden 
de wens te kennen gegeven om die te 
beschilderen met taferelen zoals zij die 
met hem al vele jaren op papier of het 
linnen hadden gezet. De natuur in de 
wijde omgeving was vaak het doel van 
hun tochtjes. In plaats van de geëigen-
de materialen om op te tekenen of te 
schilderen werd nu de kist gebruikt. 
Als een geste aan de overledenen 
veranderde de blankhouten kist nu in 
een hommage aan Janus, voor wie de 
kunst altijd een passie was geweest. 
Niets op de afbeeldingen herinnerde 
aan de dood; alles had te maken met 
het rijke leven van de man. Zo wilde 
men zich hem herinneren.

In Paradisum
Enkele decennia geleden waren alle 
uitvaarten, op enkele uitzonderingen 
na, religieuze plechtigheden. Eigenlijk 
stond alles vast, van de binnenkomst 
in de kerk tot het zegenen van de kist. 
Bij de tocht uit de kerk naar buiten 
klonk, als het een katholiek betrof, de 
hymne ‘In Paradisum’. Daarna ging de 
tocht naar het nabijgelegen kerkhof 
waar de priester nog een laatste woord 
sprak en iemand namens de 

familie de aanweigen bedankte. Dan 
volgde letterlijk de teraardebestelling, 
al of niet in aanwezigheid van familie 
en vrienden. Bij protestanten weken 
de gebruiken slechts op details af. De 
toenemende ontkerkelijking zorgde 
ervoor dat steeds minder mensen op 
een religieuze wijze begraven of zelfs 
gecremeerd wilden worden. 

De as van de crematie
Het begon allemaal met 
crematie, dat in de ne-
gentiende en begin 
twintigste eeuw in 
ons land gewoon 
verboden was. De 
overheid en vooral 
de kerken verzetten 
zich ertegen. Gelovi-
gen namen aan 
dat ooit aan 
h et  E i n de der 
T i j de n  de graven 
geopend zouden wor-
den en de mensen met ziel en lichaam 
zouden opstaan uit de dood. Weten-
schappelijke inzichten maakten duide-
lijk dat mettertijd in een graf gebeurt 
wat in een oven in een uur plaatsvindt. 
Ook de niet-gelovige heeft behoefte 
aan rituelen. Het aanbieden van de 
overlede in een lijkwade van textiel, 
het aanwezig zijn bij het openen van 
de crematieoven, als men dat wil. En 
vooral, hoe om te gaan met wat er 
overblijft: de as. Uitstrooien op een 
veld, of boven zee vanuit schip of vlieg-
tuig; in een bos waar men graag wan-
delde. Enthousiaste supporters gaven 
aan dat hun as uitgestrooid diende te 
worden op het veld waar hun club tri-
omfen vierde. Mijn broer liet voor de 
as van zijn echtgenote een speciale urn 
maken, die symbolisch iets over haar 
leven vertelde. Wij noemen dat fune-
raire kunst. Je kunt de urn thuis bewa-
ren of plaatsen in een columbarium, 
een urnenmuur, op de begraafplaats.

Eer bewijzen
Een hele prachtige vind ik de as ver-

mengen met potgrond en daar 
een zaailing in planten. 

Als het boompje groot 
genoeg is, kan het dan 
ergens in de tuin of ge-
woon buiten geplant 

worden. De stof uit de 
as is dan gewoon via de 

wortels opgenomen in 
de stam, takken en de 

bladeren. Ben je niet re-
ligieus en wil je ook niet 
gecremeerd worden, 

houd je ook nog van de 
natuur, dan kun je al een 

aantal jaren ervoor kiezen 
om in de natuur, 
op een speciale 
begraafplaats, 

begraven te wor-
den. Ook hier in 
een wade wordt 
het lichaam dan 

één met de na-
tuur waaruit wij 

allen voorkomen. 
Gaandeweg gingen de plechtigheden 
en rituelen steeds minder over de 
dood van de man of vrouw, maar hoe 
men hem of haar wilde herinneren. Het 
leven van de overledene kwam cen-
traal te staan. Van welke muziek hield 
de persoon het meest? Queen? Dan 
draaien we ‘We are the Champions’ in 
de aula van het crematorium. Of klas-
siek? Dan maar van Richard Strauss 
‘Im Abendrot’, gezongen door Jessye 

Norman. 
Vooraf aan de crematie is 

de familie op zoek gegaan 
naar foto’s van de overlede-

ne. Met kinderen en kleinkin-
deren, tijdens vakanties, 

of gewoon thuis. Ont-
roerende en grappi-
ge opnamen die ons 
meenemen naar het 
mooie leven dat hij 

of zij achter zich heeft. Het roept de 
herinneringen op die ooit vervaagden, 
maar nu weer levend worden. 
Veranderende tijden brengen verande-
rende gebruiken rondom de uitvaart 
met zich mee. Van statisch zijn ze dy-
namisch geworden en daarom kunnen 
wij er zeker van zijn dat er steeds nieu-
we gebruiken zullen ontstaan. Want 
één ding blijft constant: wij willen de 
dode eer bewijzen door zich zijn leven 
te herinneren.      

De charme van het boerenleven
In veel romantische verhalen en films spelen het buitenleven, 
een boerderij en werken in en met de natuur een prominente 
rol. Dit geschetste leven op een boerenbedrijf lijkt zo mooi. 
De kracht van ambacht, de aantrekkelijkheid van dieren en 
de vrijheid. Reissites staan vol met aanbiedingen voor het 
verblijven op rustieke, authentieke, historische en idyllische 
boerderijen, om je welverdiende vakantie extra dimensie te 
geven en in alle rust te genieten van natuur en eenvoud. Het 
leven op een boerderij staat bol van de charme.

Door Nathalie Schalke 

Kennis en ervaring delen
Door al die pluspunten zou je 
haast vergeten dat er op een 
boerderij vooral heel hard wordt 
gewerkt. Ondanks dat de digita-
lisering ook in dit beroep steeds 
verder wordt doorgevoerd is 
het nog altijd veel handwerk en 
varen op gevoel en intuïtie. Een 
boer met levende have is conti-
nu bezig met het welzijn van zijn 
dieren, om een zo goed mogelijk 
eindproduct aan de consument 
te kunnen presenteren. Een land-
bouwer is altijd op zoek naar de 
beste zaden en manieren om 
zijn grond te bewerken; en een 
biologische boer onderzoekt 
de meest natuurlijke manier om 
tot het beste product te komen. 
Boeren zijn vaak trotse mensen 
met heel veel ervaring in en ken-

nis over de natuur de ze met lief-
de met anderen delen. Wist je 
dat Nederland ver vooroploopt 
als het gaat om voedselkwaliteit 
en dierenwelzijn?

Openheid
Best zorgelijk eigenlijk, dat er 
mensen in de alsmaar groter 
wordende steden zijn opge-
groeid en simpelweg niet weten 
waar hun kaas, melk of yoghurt 
nu eigenlijk vandaan komt. Dat 
mag veranderen, want hoe be-
ter je over iets geïnformeerd 
bent hoe zorgvuldiger je ermee 
omgaat en hoe meer je het zal 
kunnen waarderen.
Vanuit allerlei gezamenlijke boer-
eninitiatieven en organisaties 
wil de branche de boer graag 
dichter bij de consument laten 
zijn. Regelmatig zijn er in dorpen 
boerenmarkten, nieuwe lokale 

boerderijwinkels en stellen boe-
ren hun bedrijf open voor be-
zoek van bijvoorbeeld scholen, 
bestuurders en andere geïnte-
resseerden. 

Gezondheid en welzijn
Gezondheid, eerlijkheid, puur en 
goed zijn termen die steeds meer 
inhoud krijgen en belangrijk wor-
den gevonden. Wat stoppen we 

in ons lichaam? Waar komt een 
product vandaan? Wat zit er alle-
maal in? Hoe wordt een product 
verwerkt? Bij goed voor onszelf 
willen zorgen ligt het voedsel dat 
we nuttigen aan de basis. Eten en 
drinken hebben een belangrijk, zo 
niet het grootste, aandeel in een 
streven naar een gezond lijf en al-
geheel welzijn. 

Wat wil de (bewuste)  
consument het liefst?
De consument wil niet te veel 
betalen aan de kassa maar ook 
het beste product. Het is natuur-
lijk van de zotte dat ongezonde 
waar veel en goedkoop verkrijg-
baar is, terwijl gezonde, ambach-
telijke waar duur betaald wordt. 
Vanuit economisch standpunt 
snap ik dat allemaal wel. De wet 
van vraag en aanbod, de kosten 
van groot- of kleinschalige pro-
ductie etc. etc.. Maar wat als eco-
nomisch belang ondergeschikt 
wordt gemaakt aan het belang en 
welzijn van de consument? 
Iedereen wil ‘t liefst gezond  leven 
en goed kunnen eten. Deze kente-
ring en groeiend bewustzijn zie je 

aan de opkomst van biologische 
boerderijen en initiatieven die 
streekproducten bij de consu-
ment brengen. Liever een kaasje 
rechtsreeks van de boerderij in de 
buurt dan één van een massapro-
ductiebedrijf, die duizenden kilo-
meters heeft moeten reizen om in 
onze schappen te belanden.

Genieten van eten
Voor elkaar zorgen houdt ook in 
dat je een gezonde maaltijd op 
tafel zet. Om er samen, in alle ge-
zelligheid en rust van te genieten. 
Uitgebreid koken voor vrienden 
en familie, of gewoon voor je-
zelf, wint het van een snelle hap 
in de magnetron kwakken. Eten 
en drinken vormen een sociale 
aangelegenheid, waarbij ruimte 
is voor mooie gesprekken en het 
doornemen van de dag. Genie-
ten doe je extra hard als je weet 
dat jouw maaltijd eerlijk is ver-
vaardigd en bestaat uit de meest 
pure ingrediënten. En daar mag jij 
je lokale boer dankbaar voor zijn. 
Hun liefde voor het ambacht en 
de natuur sijpelt door in hun pro-
ducten en dát proef jij. 

Puzzelkrant 
Berlinerformaat
In alle weekbladen

Afscheid nemen en 
gedenken 
Berlinerformaat
Themapagina’s
In alle weekbladen

De Boer Op 
Berlinerformaat
Themapagina’s
In alle weekbladen

Verenigingskrant

In het oude Rome klonk deze kreet maar 
al te vaak en de ene slaaf na de andere 
moest het opnemen tegen vier krokodil-
len, drie tijgers en twee olifanten. Maar on-
derling hing er tussen die slaven wel een 
bepaald sfeertje. Beetje luguber sfeertje 
maar toch. 

Gelukkig zijn de tijden en dat sfeertje be-
hoorlijk veranderd. Zelfs in dat MMA-cir-
cuit zie je sportiviteit. Goed, ze slaan elkaar 
bij voorkeur lekker verrot, maar daarna is 
er toch sportiviteit. Of er nog woestere 
gevechten plaatsvinden weet ik niet, die 
spelen zich dan in een of ander duister 
kringetje af en daar draait het gewoon 
om ‘poen of naar de gallemiezen’. Of het 
publiek daar ook mee mag beslissen over 
het lot van de verliezer (duim omhoog of 
omlaag) weten we al helemaal niet, maar 
het zal vast en zeker nog ergens bestaan, 
net als die hanengevechten of honden die 
elkaar afmaken.

Enfin, heb ik niks mee van doen. Wel met 
teamsport, want dat is gewoon heerlijk. 
Zeker, ik heb ook niet onverdienstelijk 
hardgelopen, maar met een team maakt 
het toch een stuk leuker, ook al krijg je wel-
eens op je falie of word je gewoon aan de 
kant gehouden. Je maatjes sporen je aan, 
je lacht wat af en als je eens verdriet hebt 
dan deel je dat al even vrolijk, dat scheelt 
een heleboel.

Waar je in die periode zelden of nooit aan 
denkt zijn de mensen die het allemaal voor 
jou regelen. Besturen en trainers en zo. Ik 

kan me herinneren dat ik bij de volleybal-
club waar ik speelde ooit de vraag stelde 
(tijdens de ledenvergadering) waarom het 
eerste team altijd zoveel goeie ballen kreeg 
terwijl wij het, de jeugd, met halve eieren 
moesten stellen. Geen idee of ik daar een 
antwoord op kreeg, maar je leert wel vol-
leyballen met die vodden. Je hoefde je 
best niet te doen om een floater te serve-
ren, het waren allemaal floaters. Dan leer 
je wel passen, hoor!

Door het spelletje te leren, welk spelletje 
dan ook, ontstaat er een ons-kent-ons-
-sfeertje. Hé, jij bent toch ook een volley-
baller/basketballer/honkballer/tennisser? 
Die doen elkaar buiten het veld geen 
kwaad, die mogen elkaar. Dat kun je met 
een gerust hart een smeermiddel voor de 
maatschappij noemen. 
Dat veel verenigingen kampen met een 
vrijwilligerstekort is dan ook enorm jam-
mer. Tal van ‘moderne’ ouders zien de 
club als een soort van kinderopvang. Zo, 
zijn we daar weer een uurtje of wat van af. 
Mijn ouders hadden dat ook hoor, maar 
die hadden dan ook negen kinderen en 
da’s dan niet meer bij te houden. Maar als 
je er twee of drie hebt is enige inzet voor 
de club waar die kinderen spelen en ple-
zier hebben nog niet zo raar, hoor.

Gelukkig zijn er clubs waarvan de kinde-
ren geen lid meer kunnen worden als de 
ouders niet een handje komen helpen. 
Gerechtigheid, tenzij je negen kinderen of 
meer hebt.

evr
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“Geef ze brood en spelen…”

Klinkt dit als muziek in de oren en ben jij bereidt om jezelf verder te ontwikkelen binnen ons 
productieproces? Solliciteer dan direct als productiemedewerker bij Janus Vaten BV. 

Hoe ziet jouw functie eruit?

Binnen ons productieproces bestaan er vele mogelijkheden waarbij jij jezelf tot het gewens-
te niveau kan ontwikkelen. We leren je eerst onze productieprocessen aan. Daarna krijg 
je de kans om jezelf te verder verdiepen in de richting waar jouw interesses binnen ons 
productieproces liggen. 

Van productiemedewerker aan de productielijn tot aan verfspecialist in één van onze spui-
terijen. Er is ook ruimte om als heftruckchauffeur of procesoperator aan de slag te gaan.  

Genoeg mogelijkheden dus, het is nu alleen nog aan jou om deze kans te grijpen!
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Interesse?
Wij ontvangen graag jouw CV en motivatiebrief via: hr@janusvaten.nl  
of bel +31 (0) 6 510 482 96 en vraag naar dhr. P. Oosterveer.

www.janusvaten.nl

Wat we bieden
Een marktconform salaris.

Maandelijks een netto bonus van € 100,-. 

Een leuke en informele werksfeer.  

Werkzaamheden in dagdienst.

Interne opleidingen.

Doorgroei mogelijkheden in verschillende 
werkgebieden binnen de organisatie.

Wat wij verwachten
Leergierig en enthousiast om jezelf 
verder te ontwikkelen.

Je bent in staat om zowel zelfstandig als 
in teamverband te werken.

Je bent proactief en hebt een flexibele 
instelling.

EEN VASTE BAAN,  
WERKPLEZIER EN EEN 
MOOIE TOEKOMST!

Productiemedewerker (FT)
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Klinkt dit als muziek in de oren en ben jij bereidt om jezelf 
verder te ontwikkelen binnen ons productieproces? Solliciteer 
dan direct als productiemedewerker bij Janus Vaten BV. 

Hoe ziet jouw functie eruit?
Binnen ons productieproces bestaan er vele mogelijkheden waarbij 
jij jezelf tot het gewens-te niveau kan ontwikkelen. We leren je 
eerst onze productieprocessen aan. Daarna krijg je de kans om 
jezelf verder te verdiepen in één van onze productieprocessen. 

Van productiemedewerker aan de productielijn tot aan 
verfspecialist in één van onze spuiterijen. Er is ook ruimte om 
als heftruckchauffeur of procesoperator aan de slag te gaan.  
Genoeg mogelijkheden dus, het is nu alleen 
nog aan jou om deze kans te grijpen!

Wat we bieden
4 Een marktconform salaris.
4 Maandelijks een netto bonus van €100,-.
4 Een leuke informele werksfeer.
4 Werkzaamheden in dagdienst.
4 Interne opleidingen.
4 Doorgroeimogelijkheden. 

Wat wij verwachten
4 Leergierig en enthousiast om jezelf verder te ontwikkelen.
4 Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.
4 Je bent proactief en hebt een flexibele instelling.

Interesse?
Wij ontvangen graag jouw CV en motivatiebrief via: hr@janusvaten.nl
of bel +31 (0) 6 510 482 96 en vraag naar dhr. P. Oosterveer.
www.janusvaten.nl

Handige handen, 
geweldig!

Ik heb er wel eens eerder over ge-
schreven: De gymnasia en vwo-
afdelingen tellen een keer of drie 
zoveel leerlingen als de vroegere 
lts, een school waar je nog een 
echt vak leert. Hoe ze die te-
genwoordig allemaal noemen, 
interesseert me geen zak, al 
doen ze daar nog zo moeilijk 
over. Da’s alleen maar voor de 
business, want ja, hoe meer 
leerlingen hoe meer geld, 
zo simpel is het. Het zijn alle-

maal een soort van bedrijven 
geworden, niks meer en niks 

minder. De kerk ging hen voor in 
dat stramien en de overheid volgde 

gedwee, zodat de lui die daar de dienst 
uitmaakten er enigszins zeker van waren 
dat ze in de hemel kwamen.  
Enfin, al die zogenaamde ‘knappe kop-
pen’ willen gaan studeren voor pe-
dagoog, arts, ingenieur, advocaat, 
econoom, psycholoog, bioloog, neerlan-
dicus of weet ik veel wat voor richtingen 
nog meer. Nee, het groot seminarie is uit, 
maar als kapelaan verdien je ook geen 
drol meer. 
Honderden zijn er. Jazeker, die lui krijgen 
een heleboel bagage voor in hun hoofd 
mee. En ja, vroeger schoof dat ook aan-
zienlijk meer dan wanneer je timmerman 
of metselaar was. Bovendien vergde het 

vacatures in de regio
veel minder van je 
fysiek want alleen die 
bovenste spier was no-
dig. Tenzij je bijvoorbeeld 
chirurg werd natuurlijk, dan 
had je ook je handen nodig. 
Vanuit dat ‘wereldje’ werd vroeger 
nogal eens neergekeken op ‘de arbeider’, 
die letterlijk met zijn handen werkte. Drei-
gementen als ‘Wil jij soms putjesschep-
per worden?’ waren niet van de lucht, 
althans, bij ons thuis. En dat gebeurde 
op heel wat plaatsen hoor. 
Maar dan heb je een deftige studie afge-
rond en kun je nog geen lamp ophangen, 
geen band plakken, geen tegeltje plakken 
en geen Ikea-kast in elkaar zetten, ook al 
zit er een bouwplan bij van jewelste. Wat? 
In huize advocaat is nog geen schroeven-
draaier te bekennen. Overal hebben ze 
zo’n ‘klusjesman’ voor nodig. 
Wil je tegenwoordig ergens als psycho-
loog aan de bak komen dan krijg je net 
ietsje meer dan het minimumloon. Socio-
logen duiken vaak het it-vak in en men-
sen die ooit het conservatorium deden 
hebben mazzel als ze er Schoevers naast 
hebben gedaan, want dan hebben ze in 
elk geval nog enig brood op de plank. 
Nee, het ‘nieuwe goud’ zit dus echt in de 
wereld waarin nog met je handen wordt 
gewerkt: Metselen, timmeren, lassen, 
elektra, keukens bouwen, stukadoren, 

schilderen, tuinieren, monteurs, repara-
teurs, ontwerpers en dat soort vakken. 
Het enige wat zij moeten doen (zo ze dat 
al niet doen) is er een fatsoenlijke prijs 
voor vragen. Ik ken vaklui die erop zijn 
binnengelopen hoor, meer dan genoeg. 
Ik heb ooit eens gezegd, dat ik liever had 
gehad dat mijn ouders me naar de lts had-
den gestuurd in plaats van naar de hbs. Ik 
rotzooide heel graag wat aan brommers 
en zo en ik timmerde graag. Maar omdat 
mijn vader, die zwoer bij studeren, daar 
geen enkel oog voor had (zijn schroeven-
draaiers hadden allemaal gewoon een 
ronde kop, een zaag was niet te beken-
nen en zijn hamer kletterde elke keer van 
de steel) werd het een andere koers. Ik 
deed er zowat vijftien jaar over voordat ik 
mijn ‘stiel’ had gevonden en ja hoor, ik red 
het best. Wie schrijft die blijft en ik vind 
het nog leuk ook. Maar tegen een echt 
eindproduct, zoals een huis, een muur, 
een kast of een brood kan niks op, hoe 
intelligent je ook bent. Putjesschepper, je 
bent echt een kanjer! evr
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Verenigingskrant 
Berlinerformaat
Themapagina’s
In alle weekbladen

Folder-bijlage (outsert)

Themapagina’s 2023

Uitgeverij Em. de Jong geeft gedurende het jaar een groot aantal specials en themabijlagen uit. Van lokale uitgaves tot 
uitgaves, die in het gehele gebied worden verspreid. Ideaal om specifieke doelgroepen te bereiken. Informeer naar de 
mogelijkheden bij uw media-adviseur.

Wilt u uw actie of reclameboodschap op exclusieve wijze onder de 
aandacht brengen? Uitgeverij Em. de Jong heeft de mogelijkheid 
om een ‘outsert’ om het weekblad heen te drukken. Deze outsert 
komt gevouwen om het weekblad in de brievenbus. U komt hiermee 
wél bij de ja-nee adressen in de brievenbus en uw folder wordt 
altijd als eerste gezien. De outsert is bij uitstek geschikt om een 
grote impact te creëren. Bijvoorbeeld voor een uitverkoop, een 
evenement of een actie. Rechts een voorbeeld van een outsert.
Informeer naar de mogelijkheden.

NEDERLANDSE BAND ’HANDSOME POETS’  KOMT NAAR GOIRLE

VIER GESLACHTEN FAMILIE VAN  
DEN ABBEELEN

TERTULIANEN STEUNEN VLUCHTELINGENOPVANG IN GOIRLE
HELD MET JE GELD:  BUURTWENS VOOR  EN DOOR KINDEREN

67e jaargang

 2022 Week 42
woensdag 19 oktober 

9 11 13 15

Op de Kerkpagina van Goirles Belang verschijnt sinds enige tijd 
een oproep aan tuinmannen om de verzorging van de tuin ach-
ter de voormalige pastorie, het huidige parochiecentrum, over 
te nemen van Jan Elbers (1929) die dat al bijna een halve eeuw 
gedaan heeft. Die oproep wordt niet beantwoord, misschien 
niet eens gezien. De Torengroep hoopt dat dit artikel zal helpen. 
Als ik een afspraak maak met Jan wil hij eerst iets recht zetten: 
“Ik heb niet al bijna een halve eeuw gewerkt, maar 22 jaar. Wat 
wel klopt is dat ik het met hart en ziel gedaan heb. Ik moet stop-
pen want mijn ogen zijn te slecht om het werk nog fatsoenlijk te 
doen. Ik zie maar 20%.” Ik tref hem aan in de achtertuin van de 
Kerkstraat nummer 3 terwijl hij uitgegroeide en uitgebloeide 
afrikaantjes in stukken knipt en in een kruiwagen deponeert. 

Zijn er liefhebbers die het leuk vinden om in deze tuin te werken?

JAN ELBERS STOPT MET TUINIEREN IN DE ACHTERTUIN VAN DE PASTORIE

Eieren aan een struik

JS

Op 19 oktober 1962 trouwden Klaas en Toos en gingen in de Nieuwstraat (Botstraat) in Goirle wonen. Daar werden hun beide dochters geboren. In de Pastoor Minorettistraat, waar hun zoon werd geboren, hebben ze 56 jaar met veel plezier gewoond. Sinds juni 2021 wonen ze in een senio-renwoning in de Polderstraat. 

Klaas Herder werd op 15 juli 1939 geboren in Appelscha (Zuid-oosthoek van Friesland). Daar doorliep hij de lagere school en volgde een technische op-leiding. Klaas moest in militaire dienst en hij werd geplaats op de Kromhoutkazerne in Tilburg. Tijdens het stappen met enkele maten zagen zij een drietal meis-jes voorbij fietsen. Eén van zijn maten vroeg of zij mee mochten rijden. Terwijl zij al doorfietsten 

werd door een meisje ‘ja’ geant-woord. Klaas liep het hardst en sprong bij het achterste meisje op de bagagedrager. Het meisje op de fiets heette Toos en achter op haar fiets kwam Klaas in Goirle terecht. In de Fabriekstraat, waar Toos woonde, hebben ze nog een tijd staan kletsen. Er werd zolang gekletst dat Klaas de bus naar Til-burg miste. Gelukkig kreeg hij van iemand een lift en kwam net op tijd de kazerne binnen. Wel had Klaas nog een nieuwe afspraak met Toos kunnen maken. De af-spraakjes werden voortgezet tot-dat Klaas werd overgeplaatst naar Nunspeet. Door middel van brie-ven bleven de jong geliefden met elkaar in contact. Na zijn diensttijd verhuisde Klaas naar Brabant. Hij ging werken bij Ericsson in Gilze. Nog voor hun trouwen verhuis-de Klaas naar de smederij van de Fa. van Besouw in Goirle. Daarna werkte hij nog bij Kempen Beton 

Klaas Herder (83) en Toos Herder-Sweens (85) vieren op 19 okto-
ber hun diamanten huwelijksfeest. Samen met hun 3 kinderen 
en 7 kleinkinderen dineren ze eerst bij De Commanderie en na 
de receptie zal daar het feest losbarsten. Hoewel Toos even wat 
mobiliteitsproblemen heeft, staat dit diamanten paar nog volop 
in het leven. Zij genieten van iedere dag en gaan zingend door 
het leven. 

Diamanten paar Herder - Sweens  staat nog volop in het leven

OP WOENSDAG 19 OKTOBER 2022 ZIJN ZIJ 60 JAAR GETROUWD

Het diamanten paar Klaas Herder en Toos Herder-Sweensin Tilburg en als laatste bij Rior in Goirle. In 1999 ging Klaas met ver-voegd pensioen. In het begin had Klaas het moeilijk met zijn vrije 

tijd. Gedurende zijn werkzaam leven was hij al wel actief als se-cretaris van De Maasvissers, be-stuurslid bij G.S.B.W. en secreta-

ris van de Wielerclub Goirle. Maar Klaas wilde meer doen en begon een volkstuintje. Hij ging zingen in het zeemanskoor De Leyezangers en samen met Toos sloot hij zich aan bij het gezelligheidskoor De Begonia’s. Hiervan was hij ook nog 8 jaar de voorzitter. Voor Stichting Roemenië hebben beiden zich ook lang ingezet en op dit mo-ment is Klaas beheerder van De Hobbysoos. 

Toos Sweens zag het levenslicht in Ginneken en Bavel, zoals die plaats destijds heette. Met haar familie woonde ze eerst in Ber-kel-Enschot en na 2 jaar verhuisde het gezin Sweens naar Goirle. Hier volgde Toos de lagere school en de huishoudschool. 
Daarna ging zij werken bij de Fa. Van Besouw. Maar 3 jaar later moest Toos daar weg om een half jaar thuis het huishouden te doen, terwijl haar moeder in het ziekenhuis lag. Vervolgens heeft zij, tot aan haar trouwen, gewerkt in de confectie in Tilburg. Thuis deed Toos het huishouden en samen met Klaas verzorgde zij de tuin. Net als Klaas zingt Toos met heel veel plezier al vele jaren bij De Begonia’s. 

Vakanties
De vakanties hebben Klaas en Toos met hun kinderen bijna  altijd in Nederland gehouden. Dat waren bezoeken aan de familie in Appelscha, maar ze stonden ook lange tijd met hun caravan in Renesse. De 6 weken van de zo-mervakantie werden op de cam-ping doorgebracht. De kinderen hebben daar goede vriendschap-pen aan overgehouden. Samen heeft het diamanten paar ook door heel Nederland gefietst. De Drentse Fietsvierdaagse hebben zij vaak gereden. 

Klaas en Toos Herder – Sweens zien de toekomst nog zonnig tegemoet. Ze vinden de dingen, die ze op dit moment doen nog steeds leuk en ze hopen deze nog lang te mogen blijven doen. 

Graag gaan zij nog zingend door het leven. Maar eerst de viering van hun diamanten bruiloft. Ook dan zal er veel worden gezongen. Klaas en Toos, van harte gefelici-teerd met jullie 60 jarig huwelijks jubileum. 

DOOR BEN LOONEN

Leuk werk en een beloning “Afrikaantjes zijn goed om onge-dierte weg te houden”, vertelt Jan alsof we al in gesprek zijn over natuurlijke manieren van onkruid- en ongediertebestrijding. Ik ver-tel hem van mijn tuinprobleem: engerlingen en emelten die de wortels van het gras wegvreten, de doodsteek voor een gazon. “Neem mee, neem mee”, zegt hij, “haksel het fijn, trek het gazon open met een verticuteerhark, strooi het eroverheen, besproei het en je zult zien!” Een tweede ding dat Jan recht wil zetten is de suggestie dat hij zijn werk alleen heeft gedaan. Hij noemt Ton van Puijenbroek en Chris van den Hout die jarenlang meegewerkt hebben. Ton was 10 jaar jonger, 

Chris 20 jaar jonger dan hij, maar hij heeft beiden overleefd. Toon Baeten heeft jarenlang de voor-tuin gedaan, maar kan dat niet meer. “Sinds enige tijd heb ik hulp gekregen van Ton Bokting, ook al niet meer zo jong. Toen ik Ton naar zijn leeftijd vroeg, zei hij: 68, maar dat geloofde ik niet; hij bleek 86.” Ik spreek mijn ongeloof uit: “wat hebben wij voor een kerk, dat een man van 93 opge-volgd moet worden door iemand van 86! Waar zijn de jonge man-nen”? Jan begrijpt wat ik bedoel, maar hij hoopt dat Ton Bokting het wil blijven doen én dat er nog een paar handen méér bijkomen: de tuinmannen die opgeroepen worden zich te melden op Kerk-straat 3 (briefje in de brievenbus) of telefonisch 013-5348438 (tus-sen 9.00-12.00 uur) of met een 

mailtje goirlesintjan@parochie-degoedeherder.nl. Het is leuk werk, zegt Jan, een paar uurtjes per week, en als beloning neem je mee wat je in de volkstuin gezaaid en geplant hebt. 

Het paradijsje 
Jan laat zijn rollator staan en geeft me een sightseeing door zijn pa-radijsje. Daar is het terras, hij heeft de tafel en de stoelen nog niet opgeborgen. Van daar uit kijk je de diepe tuin in, naar het gazon en de borders, de bomen en de struiken. Een trampoline, een springkooi? Wie springt er? “Een 

van de huurders boven de pas-torie heeft kinderen, en hij vroeg me of dat daar mocht staan. Waarom niet, zei ik.” Langs de zij-kant van de tuin gaat een pad van klinkers helemaal naar achteren, aangelegd door Paul Janssen, de pastoor die hem vroeg voor het tuinwerk. Dat pad leidt naar de groentetuin die je vanaf het ter-ras niet ziet. Een pracht van een tuin! Bedden andijvie (“groeit het hele jaar door”), rijen spranke-lende, krinkelende boerenkool, geen luis te bekennen aan de onderkant van het blad (“nee, ze hebben nog geen nachtvorst gehad, maar als je boerenkool een nacht in de vriezer legt is het effect precies hetzelfde”). Ik zie selderij staan, waar nog heel wat soepen hun heerlijke geur van krijgen. De tomatenplanten heb-ben rijk gedragen. Ik vraag voor wie die heerlijkheden waren/zijn? Voor de tuinier!

Lees verder op pagina 3

OPENINGSTIJDEN:ma t/m vr 09.00 - 18.00 | za 09.00 - 16:00 Turnhoutsebaan 15, 5051 DZ GoirleTel. 013-534 21 15, www.debraacken.nl

Niet alleen Appels & Peren zijnbij ons (H)eerlijk geprijsd!Elstar (appels)                               € 1,29 p/kg.
Witlof 

€ 1,19 500 gr.
Gieser Wildeman (stoofperen) € 1,49 p/kg.
Spruitjes 

€ 1,19 500 gr.
Leatitia (pruimen) 

€ 1,99 500 gr.
Bloemkool (groot) 

€ 1,69 p/st.
Conference (peren) 

€ 1,59 p/kg.
Prijzen zijn geldig voor de gehele maand oktober!

Ook verkrijgbaar in de Foyer! 

nov | dec | jan
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in de bijlage
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PROFITEER NOG IN 2022!

De officiële Hyundai-dealer voor 
de regio Tilburg & Eindhoven

Content
Autogroep

Vestiging Eindhoven

Vestiging Tilburg

Wij heten je
van harte welkom!

Content Autogroep Eindhoven
Vaalserbergweg 2b, Eindhoven
T 040 - 259 28 00

Content Autogroep Tilburg
Kraaivenstraat 16, Tilburg
T 013 - 528 69 00

WWW.CONTENTAUTOGROEP.NL

Standaard voorzien van o.a.:
Actieve rijbaanassistentie  • Airconditioning •Cruise control • Noodremassistent • eCall (Emergency Call)

Private lease al vanaf           p.m.

Rijklaar vanaf € 20.695,-

€ 310,-

HYUNDAI I20

Standaard voorzien van o.a.:
Dagrijverlichting, LED • Airconditioning •Noordremassisitent  (FCA) met voetganger-herkenning

Private lease al vanaf           p.m.

Rijklaar vanaf € 26.995,-

€ 403,-

HYUNDAI I30

g
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Huub Stapel, 
Daniël Boissevain, 
Renée van Wegberg,
Simone Kleinsma en
Lisette Hamers

december t/m maart

Theatercadeautips!

Programma

Dicht bij

Magazine

Veel bedrijven staan te springen om nieuwe en 
gemotiveerde medewerkers. Zozeer zelfs dat de 
vraag naar personeel het aanbod overstijgt. Met de 
weekbladen van Uitgeverij Em. de Jong is de juiste 
kandidaat sneller gevonden. Wij helpen U om lokaal 
die nieuwe medewerker te vinden. Lezers  van het 
weekblad en dus uit de buurt van de ondernemening 
kennen de lokale cultuur, zijn sneller één met 
het bedrijf en reizen voordeliger van woon-, naar 
werkplaats. Maak gebruik van onze Brabantwerkt.
nl aanbieding en plaats uw vacature in maximaal 
14 goed gelezen weekbladen in combinatie met drie 
weken gratis plaatsing op www.brabantwerkt.nl 

Informeer naar de mogelijkheden bij uw media-
adviseur.

4 tot 5 weekbladen  € 0,21  p/mm per titel 
6 tot 8 weekbladen  € 0,18  p/mm per titel 
9 tot 11 weekbladen  € 0,15 p/mm per titel 
12 tot 16 weekbladen  € 0,12 p/mm per titel

rabantWerkt.nl

PAGINA 1

Heeft u een bedrijfsjubileum of (her)opening breng 
dit dan onder de aandacht met een eigen uitgave. Dit 
kan in het formaat van de krant of als een handzaam 
magazineformaat (halfberliner). Uitgeverij Em. de 
Jong helpt u met het bedenken en het produceren 
van een eigen uitgave. Van het schrijven van teksten 
en  de opmaak tot het drukken en verspreiden met 
de weekbladen van Uitgeverij Em. de Jong. Hiernaast 
ziet u enkele voorbeelden van ondernemers en 
stichtingen die u voorgingen. 

Informeer naar de mogelijkheden. 

Rouw-, en familieberichten 
Overlijdensadvertenties en rouwdankbetuigingen 
verdienen het om op een respectvolle wijze te 
worden gepubliceerd. Uitvaartondernemers 
bieden we tevens de mogelijkheid om hun eigen 
vermelding op deze pagina te publiceren. 

We bieden op deze pagina  
alléén GA kolombreedtes aan. 
2 koloms = 71 mm
3 koloms = 107 mm
4 koloms = 144 mm

Vragen of reserveren?
Bel naar 013 - 5075 534 of mail naar 
uitgeverij@emdejong.nl

Editie Prijs p/mm
Groeiend Best € 0,51
Oirschots Weekjournaal € 0,4 1
Weekblad Gilze-Rijen € 0,4 1
De Duinkoerier € 0,4 1
Goirles Belang € 0,4 1
Weekblad Oosterhout € 0,51
Weekblad Waalwijk € 0,51
Weekblad Heusden € 0,51
Nieuwsklok € 0,51
De Hilverbode € 0,4 1
Weekblad ‘t Carillon € 0,4 1
De Langstraat € 0,4 1
Ons Weekblad € 0,3 1
Weekblad Dongen € 0,4 1
Stadsnieuws € 0,77
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Rouwberichten
Omdat liefde niet stopt waar het leven eindigt….

Naam Achternaam
sinds 1900 weduwe van N. Achternaam

* 9 oktober 1900     Dongen     † 21 november 2222

Naam †

Naam en Naam
Naam Naam en 
Nam

Naam en Naam
Naam

Naam en Naam

We bedanken alle medewerkers van Thebe,  team Oud-Dongen en 
huisartsenpraktijk Kloosterpad met in het bijzonder Tim Baijens voor de steun, 

zorg en betrokkenheid bij ons mam gedurende de afgelopen periode.

Correspondentieadres:
Naam
Adres

De crematieplechtigheid vindt in besloten kring plaats op maandag 29 november.

De zaag zong je levenslied.
De hamer was je slagwerker.
De tijd trok de kracht uit je lichaam.
Jouw geest toonde een man van hout
van het beste soort.

Naam Achternaam

Naam en Naam

Naam Achternaam

Verdrietig, maar dankbaar voor al het  
goede wat hij ons gegeven heeft, 

hebben wij plotseling afscheid moeten 
nemen van mijn lieve man, 
onze (schoon)vader en opa

Naam Achternaam
b

 Naam Achternaam

5 Plaats, datum

c Plaats, datum

Correspondentieadres: 
Naam, t.a.v. familie Naam, 
Karel Boddenweg 3, 5044 EL Tilburg

De uitvaart vindt plaats op
zaterdag 12 november om 13.30 uur. 
Mocht u deze bij willen wonen
dan kan dit, helaas op afstand, via: 
www.uwafscheidonline.nl

Niet meer in ons midden
Maar voor altijd in ons hart

Via deze weg willen we u hartelijk bedanken voor uw medeleven, 
aanwezigheid, lieve woorden en kaarten die wij hebben mogen 

ontvangen na het overlijden van onze dierbare moeder,  
oma en kleine oma

Naam Achternaam

Speciale dank aan Huisartsenpraktijk Aan de Donge, Pastor van 
Uden, Dela en in het bijzonder Mijzo-De Volckaert.

U bent ons allen tot grote steun geweest!

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Plaats, 01-01-21

   Zorgzaam   
Trots op zijn gezin     Liefdevol 

 Harde werker   Bescheiden 
 Stille genieter 

Bedroefd, omdat wij hem moeten missen, maar ook dankbaar 
dat wij hem zo lang in ons midden mochten hebben, laten wij u 
weten dat op 85-jarige leeftijd is overleden mijn lieve man, ons 
vader, onze opa en mijn overgroot opa

Antoon Snoeren
Toontje

echtgenoot van 

Elly Snoeren-van den Heijkant

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkind
5 q

Correspondentieadres:
Akkermansstraat 30
5104 EN Dongen

De afscheidsdienst voor Antoon zal in besloten kring 
plaatsvinden. 

Wij nodigen u uit om met elkaar, ons Toontje te herdenken,  
tijdens een informeel samenzijn op donderdag 25 november
om 14.00 uur in Café zaal De Gouden Leeuw,
Sint Josephstraat 107 te Dongen. 

Graag een geldige QR-code meenemen.

   Zorgzaam   
Trots op zijn gezin     Liefdevol 

 Harde werker   Bescheiden 
 Stille genieter 

Bedroefd, omdat wij hem moeten missen, maar ook dankbaar 
dat wij hem zo lang in ons midden mochten hebben, laten wij u 
weten dat op 85-jarige leeftijd is overleden mijn lieve man, ons 
vader, onze opa en mijn overgroot opa

Antoon Snoeren
Toontje

echtgenoot van 

Elly Snoeren-van den Heijkant

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkind
5 q

Correspondentieadres:
Akkermansstraat 30
5104 EN Dongen

De afscheidsdienst voor Antoon zal in besloten kring 
plaatsvinden. 

Wij nodigen u uit om met elkaar, ons Toontje te herdenken,  
tijdens een informeel samenzijn op donderdag 25 november
om 14.00 uur in Café zaal De Gouden Leeuw,
Sint Josephstraat 107 te Dongen. 

Graag een geldige QR-code meenemen.

Bedroefd, omdat wij hem moeten missen, maar ook dankbaar 
dat wij hem zo lang in ons midden mochten hebben,  
laten wij u weten dat op 75-jarige leeftijd is overleden 

mijn lieve man, ons vader, onze opa en mijn overgroot opa

Naam Achternaam

✩ datum † datum

echtgenoot van

Naam Achternaam

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkind

Correspondentieadres:
Adres

De afscheidsdienst voor Naam heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

   Zorgzaam   
Trots op zijn gezin     Liefdevol 

 Harde werker   Bescheiden 
 Stille genieter 

Bedroefd, omdat wij hem moeten missen, maar ook dankbaar 
dat wij hem zo lang in ons midden mochten hebben, laten wij u 
weten dat op 85-jarige leeftijd is overleden mijn lieve man, ons 
vader, onze opa en mijn overgroot opa

Antoon Snoeren
Toontje

echtgenoot van 

Elly Snoeren-van den Heijkant

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkind
5 q

Correspondentieadres:
Akkermansstraat 30
5104 EN Dongen

De afscheidsdienst voor Antoon zal in besloten kring 
plaatsvinden. 

Wij nodigen u uit om met elkaar, ons Toontje te herdenken,  
tijdens een informeel samenzijn op donderdag 25 november
om 14.00 uur in Café zaal De Gouden Leeuw,
Sint Josephstraat 107 te Dongen. 

Graag een geldige QR-code meenemen.

Het overlijden op 22 september jl. van 
Naam Achternaam

heeft veel mensen aangezet tot het schrijven 
van hele mooie, fijne, lieve woorden. Zowel 

woorden ter herinnering aan Naam als steun 
aan ons. 

We willen iedereen bedanken voor alle 
reacties, in welke vorm dan ook. 

Voor ons was het hartverwarmend. 
Veel dank. 

fam. Naam   
fam. Naam

De helpende hand als een dierbare wegvalt
0162 - 31 24 35 of 06 - 29 46 32 50
St. Josephstraat 106a - 5104 EH  Dongen
of Postbus 64 - 5100 AB  Dongen
www.uitvaartverzorgingvanberkel.nl

FAMILIEBEDRIJF VAN GOOL FAMILIEBEDRIJF VAN GOOL 
ALAL  125 JAAR125 JAAR EEN BEGRIP EEN BEGRIP

1897 - 2022

JAAR

 

We zijn jarig en dat gaan we groots vieren!Vanaf de Veerse Dag t/m 19 November. Zorg dat je op de hoogte blijft middels social media of kom gewoon naar onze volledig vernieuwde winkel!

Electro World Thijssen bestaat 5 jaar! 
 Vier dit met ons mee!

Bewaareditie

Electro World Thijssen  |  Emmastraat 9  |  Raamsdonksveer  |  0162 - 515520

 Kom snel naar de winkel!

Maak kans op 1 van  de 55 prijzen!Vul de bon in (zie achterkant) en lever hem in bij onze winkel.

Kom naar 
onze volledig 
vernieuwde 

inbouw afdeling



Folderverspreiding

Ons Weekblad niet mogelijk 
Het Berichtenblad niet mogelijk
Stadsnieuws niet mogelijk

Weekblad Gilze-Rijen 9.153
Gilze  2.884
Rijen 5.687
Hulten 158
Molenschot 424

Weekblad Oosterhout 18.661
Oosterhout NB 16.829
Dorst 956
Den Hout NB 395
Oosteind 481

Weekblad ‘t Carillon 9.749
Terheijden 1.991
Wagenberg 811
Made 4.767
Drimmelen 179
Lage Zwaluwe 1.409
Hooge Zwaluwe 592

Weekblad Dongen 10.481
Dongen 9.573
‘s Gravenmoer 908

Weekblad de Langstraat 8.159
Raamsdonksveer 4.750
Raamsdonk 800
Geertruidenberg 2.609

De Duinkoerier 8.422
Loon op Zand 2.185
Kaatsheuvel 6.200
De Moer 219

Weekblad Waalwijk 16.494
Waalwijk 10.853
Sprang-Capelle 3.699
Waspik 1.942

Weekblad Heusden 14.404
Drunen 5.808
Elshout 683
Oudheusden 974
Heusden 401
Heesbeen 36
Herpt 218
Haarsteeg 804
Vlijmen 4.706
Nieuwkuijk 774

De Nieuwsklok 10.829
Oisterwijk 6.536
Moergestel 2.137
Heukelom 146
Haaren 2.010

De Hilverbode  7.513
Hilvarenbeek 3.179
Biest-Houtakker 327
Esbeek 511
Diessen 1.476
Haghorst 312
Lage Mierde 707
Hoge Mierde 680
Hulsel 321

Goirles Belang 8.197
Goirle 7.196
Riel 1.001

Oirschots Weekjournaal 7.486
Oirschot 5.363
O-W en M-beers 2.123

Groeiend Best 11.844
Best 11.844

Kosten verspreiding folder:
< 30 gram € 0,075 excl. btw per folder (€ 61,75 per duizend)

Toeslag per 10 gram
> 30 gram < 100 gram € 0,0018 excl. btw per folder (€ 1,80 per duizend)

> 100 gram Op aanvraag 

Wilt u uw flyer of folder met 
een vertrouwd weekblad 
mee verspreiden in 
plaats van in een geseald 
folderpakket? Dat kan*.
Deze komt dan, op alle 
adressen zonder sticker en 
op alle ja-ja stickeradressen. 
Folders komen niet bij nee-ja 
en nee-nee stickeradressen. 

Voorwaarden:
1.  Maximaal vier folders per week.
2. Minimaal aantal: 5000 exemplaren. (minder kan, dan 

wordt 5000 exemplaren in rekening gebracht)
3. Aanmelden verspreidopdracht uiterlijk twee weken vooraf.
4. Aanleveren folders uiterlijk donderdag vóór 12.00uur 

gebundeld per 100 of 250 ex.  
Vraag naar het afleveradres.

5.  Folders komen niet bij nee-ja adressen en bij nee-nee 
adressen. In Gemeentes waar   
ja- ja stickerbeleid van toepassing is komt 
deze alleen op ja-ja adressen

6. Uitgeverij Em. de Jong heeft het recht om opdrachten 
te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Folder-aantallen per weekblad

De kosten voor folderverspreiding 
bedragen € 61,75 p/1000 exemplaren tot 
30 gram. Van 31 tot 100 gram rekenen 
wij per 10 gram € 1,80 toeslag. Zwaarder 
dan 100 gram bieden we alleen op 
aanvraag aan. Voor niet adverteerders 
gelden aanvullende voorwaarden.

Informeer naar de mogelijkheden. 

* Ons Weekblad, Stadsnieuws en  
   Het Berichtenblad zijn uitgesloten.



Lineaaltje in cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Vacaturekrant 4, 13, 23, 37, 45
Actief Plus 5, 20, 44
Woonkrant 12, 39
Zomerkrant 25, 30
De Boer Op 16

Puzzelkrant 17, 46
Herfstvakantietips 41
Afscheid nemen 43
Verenigingskrant 35

Januari 2023
Ma Di Wo Do Vr Za Zo

April 2023

Juli 2023

Oktober 2023

Maart 2023

Juni 2023

September 2023

December 2023

Februari 2023

Mei 2023

Augustus 2023

November 2023

1 januari Nieuwjaarsdag
9 april  1e Paasdag
10 april 2e Paasdag
27 april Koningsdag
5 mei Bevrijdingsdag
18 mei  Hemelvaartsdag
28 mei 1e Pinksterdag
29 mei 2e Pinksterdag
25 december  1e Kerstdag
26 december  2e Kerstdag

Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

KALENDER 2023

Uitgeverij Em. de Jong
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