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WIJ HELPEN JE (VEEL) VERDER

Enter Media Groep
Je naamsbekendheid vergroten, actie promoten, nieuwe medewerkers werven 

of met trots vertellen waar je voor staat. Als je iets leuks en belangrijks te vertellen 

hebt, wil je dat het liefste van de daken schreeuwen. Maar hoe pak je dat aan? 

Maak gebruik van de lokale en creatieve kracht van Enter Media Groep.  

Grootste bereik in de regio

Onze nieuwsmedia van Enter Media Groep hebben het grootste bereik in deze regio. 

Logisch dus, dat vele winkels, bedrijven, gemeenten en instanties daar gebruik van 

maken voor hun campagnes. In de krant en online. 

Professionele uitstraling

Onze creatieven van Enter Media Groep weten hoe je nóg meer opvalt. Met een flyer, 

brochure, nieuw logo of een online actiepagina. Snel, scherp geprijsd en altijd een 

professionele uitstraling.

 

Advies

In deze brochure vertellen we hoe we jou (veel) verder helpen. Vragen of advies? 

Bel of mail onze media-adviseurs: 0294 410333 of verkoop@entermedia.nl
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ONTDEK DE KRACHT VAN

Lokale nieuwsmedia

 

Dat doen we op allerlei manieren:

• Advertentie krant

• Advertentie online (banner)

• Voorpagina omslag

• De ondernemer vertelt

• Vacature

• Advertorial

• Lokale bedrijvengids

• B2B

• Folderverspreiding

• Producties & drukwerk

• Websites

In deze brochure lees je er meer over.

Onze betrokken redacties maken elke dag artikelen die je 

nergens anders leest. Nieuws en informatie uit je directe 

leefomgeving. Over de dingen die je raken en met de mensen 

die je kent. Dat is de kracht van lokale nieuwsmedia.

Bereik precies goed

Juist die lokale betrokkenheid zorgt ervoor dat onze kranten, 

websites, magazines en social media zo’n hoog bereik hebben 

in de plaatsen waar wij actief zijn: Hilversum, Huizen, Blaricum, 

Laren, Eemnes, Bussum, Naarden, Muiden, Muiderberg, Weesp, 

Driemond en Diemen. 

In onze acht lokale nieuwstitels (krant en online) kun je adverteren 

in een gebied dat voor jou als lokale ondernemer precies groot 

genoeg is. Wil je ook bij de buren opvallen, kies dan voor de 

aantrekkelijke combinatie van adverteren in meerdere titels.

Manieren van adverteren 

Een speciale aanbieding, een nieuwe menukaart, een lokaal 

evenement of je bedrijf in de spotlights: elke week helpen we 

vele lokale ondernemers om hun boodschap bij de doelgroep 

te brengen. 
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VERSPREIDINGSGEBIED 

Enter Media Groep
HET PROFIEL VAN

De lezer
De huis-aan-huiskrant wordt nog altijd veel en graag gelezen. 

In onafhankelijke lezersonderzoeken haalt de lokale krant 

aanzienlijk hogere scores dan social media. 

Als het gaat om leeftijd, sociale klasse, gezinsgrootte of opleiding, 

vinden we lezers terug in alle doelgroepen. Ze lezen de huis-aan-huiskrant 

omdat ze betrokken zijn bij hun woon- en leefomgeving.

Enter Media 
lokale nieuwsbladen

Meer weten? 
Neem contact op met één van onze media-adviseurs via 
(020) 7163979 of verkoop@entermedia.nl

© GfK

Geslacht StedelijkheidWelstand

Het profiel van de lezer: lezers van huis-aan-
huiskranten te vinden in alle doelgroepen

Heeft 
NEE/NEE sticker

86% 96%

Allen (NL 13+) Lezers HAH-kranten* 
Geslacht

Gezinsfase

Heeft
NEE/NEE sticker

14% 4%

Dagelijkse aankoper Dagelijkse aankoper
80%75%

LeeftijdLeeftijd

Sterk    52%
Matig  16%

Weinig/
Niet

29%
Matig    17%

Sterk  55%

Weinig/
Niet

32%

StedelijkheidWelstand

Gezinsfase

Opleiding Opleiding
Hoog    37%
Midden 43%
Laag    20%

Hoog    42%
Midden 41%
Laag    17%

*Het profiel is gebaseerd op het gemiddeld bereik

51%49% 48% 52%36%

24%

40%
W1 + W2
(hoog)

W3

W4 + W5
(laag)

22%

47%

32% 13-34 jaar

35-64 jaar

65+ jaar 31%

51%

18%
13-34 jaar

35-64 jaar

65+ jaar

50%

30%

20% Alleenstaanden

Tweepersoons
huishoudens

Huishoudens
met kinderen

43%

36%

20% Alleenstaanden

Tweepersoons
huishoudens

Huishoudens
met kinderen

41%

22%

37%
W1 + W2
(hoog)

W3

W4 + W5
(laag)

Het profiel van de lezer: lezers van  
huis-aan-huiskranten te vinden in alle doelgroepen
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1 WeesperNieuws

2 MuiderNieuws
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4 BussumsNieuws

5 Nieuwsblad voor Huizen

6 Laarder Courant de Bel

7 Gooi en Eembode

8 DiemerNieuws

Enter Media 
lokale nieuwsbladen

Meer weten? 
Neem contact op met één van onze media-adviseurs via 
(0294) 410333 of verkoop@entermedia.nl

© GfK

82% van de HAH-lezers 
doet wel eens aankopen 
online

HAH-kranten worden intensief 
gelezen: 57% van de lezers 
leest driekwart of meer van 
een nummer

Huis-aan-huiskranten: een veelgelezen bron voor 
lokaal nieuws en advertenties

* Nederlandse bevolking 13+

50% van de lezers neemt actie 
n.a.v. advertenties in huis-aan-
huiskranten

43% van de bevolking heeft 
interesse in lokaal nieuws, 

53% daarvan gebruikt HAH-
krant als informatie-
bron

63%  van de Nederlanders 
let op aanbieding van 
winkeliers in HAH-kranten.

HAH-kranten zijn een 

massamedium: 11,8 miljoen
mensen (80%) lezen wel eens
een huis-aan-huiskrant

5,3 miljoen
Nederlanders* (36%)
lezen wekelijks een HAH-krant 
(ook mensen met NEE/NEE-sticker)

80% van de lezers leest HAH-
kranten uitsluitend op papier
20% (ook) digitaal

Voor lezers van lokale media zijn 
locatie en prijs belangrijk bij de 
keuze van een supermarkt
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HAH-kranten worden intensief gelezen

57 % van de lezers leest driekwart of 

meer van de inhoud

80 % van de lezers leest de HAH-krant 
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63 % van de lezers let op 
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82 % van de lezers doet 

wel eens aankopen online
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voorpagina advertenties

grootte  prijs 
Klein €  169,-
Middel €  299,-
Groot €  585,-

algemene advertenties

grootte  prijs 
1/24 pagina €  72,-
1/12 pagina €  130,-
1/8 pagina €  199,-
1/4 pagina €  390,-
3/8 pagina €  553,-
1/2 pagina €  715,-
3/4 pagina €  1053,-
1/1 pagina €  1300,-
Spread €  2275,-

IM advertenties 

grootte  prijs 
Klein €  117,-
Middel €  208,-
Groot €  390,-

familieberichten

mm-tarief familiebericht  € 1,50

Op basis van 2 kolommen
exclusief kleurtoeslag

mm-tarief IM advertentie  € 1,95

Oplage huis-aan-huis: 19.800 exemplaren   |   Online bereik: 80.000   |   website: www.nieuwsbladvoorhuizen.nl
Verschijnt wekelijks huis aan huis op donderdag in Huizen
Sluitingstijd advertenties: dinsdag 17.00 uur

Oplage huis-aan-huis: 14.925 exemplaren   |   Online bereik: 40.000   |   website: www.laardercourant.nl
Verschijnt wekelijks huis aan huis op donderdag in Blaricum, Eemnes en Laren
Sluitingstijd advertenties: dinsdag  17.00 uur

voorpagina advertenties

grootte  prijs 
Klein €  156,-
Middel €  276,-
Groot €  540,-

algemene advertenties

grootte  prijs 
1/24 pagina €  66,-
1/12 pagina €  120,-
1/8 pagina €  186,-
1/4 pagina €  360,-
3/8 pagina €  510,-
1/2 pagina €  660,-
3/4 pagina €  972,-
1/1 pagina €  1200,-
Spread €  2100,-

IM advertenties 

grootte  prijs 
Klein €  108,-
Middel €  192,-
Groot €  360,-

familieberichten

mm-tarief familiebericht  € 1,40

Op basis van 2 kolommen
exclusief kleurtoeslag

mm-tarief IM advertentie  € 1,85

Oplage huis-aan-huis: 40.725 exemplaren   |   Online bereik: 142.500   |   website: www.gooieneembode.nl
Verschijnt wekelijks huis aan huis op donderdag in Hilversum incl. Hilversumse Meent 
Sluitingstijd advertenties: dinsdag 17.00 uur

voorpagina advertenties

grootte  prijs 
Klein €  338,-
Middel €  598,-
Groot €  1170,-

algemene advertenties

grootte  prijs 
1/24 pagina €  143,-
1/12 pagina €  260,-
1/8 pagina €  399,-
1/4 pagina €  780,-
3/8 pagina €  1105,-
1/2 pagina €  1430,-
3/4 pagina €  2106,-
1/1 pagina €  2600,-
Spread €  4550,-

IM advertenties 

grootte  prijs  
Klein €  234,-
Middel €  416,-
Groot €  780,-

familieberichten
mm-tarief familiebericht  € 1,95 

Op basis van 2 kolommen
exclusief kleurtoeslag

mm-tarief IM advertentie   € 4,30

Oplage huis-aan-huis: 13.625 exemplaren   |   Online bereik: 75.000   |   website: www.diemernieuws.nl
Verschijnt wekelijks huis aan huis op donderdag in Diemen
Sluitingstijd advertenties: dinsdag 17.00 uur

incl. NaarderNieuws en MuiderNieuws

Oplage huis-aan-huis: 27.225 exemplaren   |   Online bereik: 135.000    
website: www.bussumsnieuws.nl, www.naardernieuws.nl en www.muidernieuws.nl
Verschijnt wekelijks huis aan huis op woensdag in Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg
Sluitingstijd advertenties: maandag 17.00 uur

voorpagina advertenties

grootte  prijs
Klein €  273,-
Middel €  483,-
Groot €  945,-

algemene advertenties

grootte  prijs 
1/24 pagina €  115,-
1/12 pagina €  210,-
1/8 pagina €  326,-
1/4 pagina €  630,-
3/8 pagina €  893,-
1/2 pagina €  1155,-
3/4 pagina €  1701,-
1/1 pagina €  2100,-
Spread €  3675,-

IM advertenties 

grootte  prijs 
Klein €  189,-
Middel €  336,-
Groot €  630,-

familieberichten

mm-tarief familiebericht  € 1,70

Op basis van 2 kolommen
exclusief kleurtoeslag

mm-tarief IM advertentie  € 3,00

Oplage huis-aan-huis: 11.000 exemplaren   |   Online bereik: 275.000  |  website: www.weespernieuws.nl
Verschijnt wekelijks huis aan huis op woensdag in Weesp en Driemond
Sluitingstijd advertenties maandag 17.00 uur

voorpagina advertenties

grootte  prijs
Klein €  156,-
Middel €  276,-
Groot €  540,-

algemene advertenties

grootte  prijs 
1/24 pagina €  66,-
1/12 pagina €  120,-
1/8 pagina €  186,-
1/4 pagina €  360,-
3/8 pagina €  510,-
1/2 pagina €  660,-
3/4 pagina €  972,-
1/1 pagina €  1200,-
Spread €  2100,-

IM advertenties 

grootte  prijs 
Klein €  108,-
Middel €  192,-
Groot €  360,-

familieberichten

mm-tarief familiebericht  € 1,40  

Op basis van 2 kolommen  
exclusief kleurtoeslag

mm-tarief  IM advertentie € 1,85

voorpagina advertenties

grootte  prijs
Klein €  156,-
Middel €  276,-
Groot €  540,-

algemene advertenties

grootte  prijs 
1/24 pagina €  66,-
1/12 pagina €  120,-
1/8 pagina €  186,-
1/4 pagina €  360,-
3/8 pagina €  510,-
1/2 pagina €  660,-
3/4 pagina €  972,-
1/1 pagina €  1200,-
Spread €  2100,-

IM advertenties 

grootte  prijs 
Klein €  108,-
Middel €  192,-
Groot €  360,-

familieberichten

mm-tarief familiebericht  € 1,40

Op basis van 2 kolommen
exclusief kleurtoeslag

mm-tarief IM advertentie  € 1,85

Prijzen zijn per plaatsing, inclusief kleur en exclusief BTW. Opmaakkosten vanaf € 35,-, achterpaginatoeslag 25%.  Plaats je advertentie 1 op 1 online door voor € 45,- per week 



VAKFORMATEN 

Voorpagina’s en IM

103,9 x 105,4 mm

Groot

50,2 x 105,4 mm

Middel

103,9 x 50,2 mm

Middel

50,2 x 50,2 mm

Klein

 *Afwijkende formaten op aanvraag.

550 x 385 mm | 2/1 spread 265 x 385 mm | 1/1 staand 265 x 288 mm | 3/4 staand

131 x 385 mm | 1/2 staand 265 x 190 mm | 1/2 liggend 131 x 288 mm | 3/8 staand 131 x 190 mm | 1/4 staand

265 x 93 mm | 1/4 liggend 131 X 93 mm | 1/8 liggend

VAKFORMATEN 

Advertentiepagina’s

90 X 45 mm | 1/24 liggend 

38 X 93 mm | 1/24 staand

90 X 93 mm | 1/12



1312

BEREIK JE KLANTEN VIA

Lokale nieuwssites 
Op onze lokale nieuwssites verschijnen elke dag nieuwe artikelen. 

Dat versterken we nog eens via onze eigen socialmediakanalen. 

Deze unieke lokale content zorgt voor veel terugkerende bezoekers en dus een 

groot bereik. Dat betekent een ideale plek om je zichtbaarheid te vergroten 

en je doelgroep te leiden naar bijvoorbeeld je website of aanbieding. Want op 

onze nieuwssites hebben wij meerdere opvallende posities beschikbaar voor 

banner advertising. Een, meerdere of alle titels. Neem voor meer informatie 

en de beschikbaarheid contact op met onze media-adviseurs.

WeesperNieuws, BussumsNieuws, Gooi en Eembode

 Nieuwsblad voor Huizen, Laarder Courant de Bel, DiemerNieuws, MuiderNieuws, NaarderNieuws 

Positie 3: 300 x 250 px Positie 4: Uit de krant

Positie 1 1 week: € 75,- 
Positie 2 1 week: € 75,-

Positie 3 1 week: € 75,- 
Positie 4 1 week: € 40,- 

Positie 1 1 week: € 55,- 
Positie 2 1 week: € 55,-

Positie 3 1 week: € 55,- 
Positie 4 1 week: € 40,-  

Opmaakkosten € 35,-. Alle tarieven zijn per website en excl. 21% btw

Deze banners staan tussen de nieuwsartikelen, als vanuit een artikel naar beneden wordt gescrold, 

komen deze banners ook weer naar voren.

Positie rechterkolom op homepagina en naast 

een nieuws artikel.

Advertenties worden vanuit de krant op deze 

positie geplaatst

2

Positie 2: 728 x 90 pxPositie 1: 468 x 60 px

1

3
4



BEREIK DE BETROKKEN LEZER VIA DE

Nieuwsbrief 

468 x 60 px aantal *  tarief per nieuwsbrief

Gooi en Eembode  886  € 45,- 

Nieuwsblad voor Huizen 332  € 20,- 

Laarder Courant de Bel  364  € 20,- 

BussumsNieuws 1.249  € 65,- 

NaarderNieuws  788  € 40,- 

MuiderNieuws 368  € 20,- 

WeesperNieuws  2.209 € 115,- 

DiemerNieuws  1.277  € 65,- 

Hele gebied 7.473 €    300,-

Opmaakkosten  

 Per banner € 35,- 

Startkosten  

 € 65,- bij afname < € 100,- 

 * peildatum 1-4-2022, aantal kan gedurende het jaar zijn gewijzigd.
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EXTRA ATTENTIEWAARDE MET EEN OPVALLENDE

Voorpagina omslag
Nóg meer opvallen? Dat doe je met de omslag: een halve pagina aan de voorkant 

van de krant. Aan beide zijden bedrukt, dus ruim baan voor je boodschap op een 

exclusieve plek waar niemand omheen kan.  

½  pagina staand (voor- en achterkant)                                   Tarieven  

Adv. formaat (b x h)  131 mm x 385 mm 

Gooi en Eembode 

Nieuwsblad voor Huizen 

Laarder Courant de Bel  

BussumsNieuws / NaarderNieuws / MuiderNieuws 

WeesperNieuws  

DiemerNieuws  

 € 3070,-

 € 1315,-

 € 1315,-

 € 2050,-

 € 1315,-

€ 1315,-

Wekelijks wordt er voor elke titel een nieuwsbrief 

verstuurd. Deze nieuwsbrieven hebben een 

gemiddelde open rate van 65%, dat betekend dat 

we trouwe nieuwsbrieflezers hebben.

De ideale plek om als adverteren zichtbaar te zijn.

Met de nieuwsbrief banner kun je de boodschap onder 

de aandacht brengen. De banner staat tussen de 

redactionele content en is daarom niet te missen 

voor de lezer. 

14
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BRENG UW ONDERNEMING ONDER DE AANDACHT

De ondernemer vertelt 
Uit lezersonderzoek blijkt dat artikelen over lokale 

ondernemers goed gelezen worden. Dus: laat ons 

een mooi en positief artikel over je onderneming 

maken. Vertel waar je liefde voor het vak vandaan 

komt. Introduceer met trots je nieuwe onder-

neming. Of neem je trouwe klanten mee in de 

volgende stap van de winkel of bedrijf.

In de rubriek “De ondernemer vertelt....” 

kun je samen met een van onze redacteuren een 

redactioneel artikel plaatsen, uiteraard met foto. 

Het recept voor een hoge attentiewaarde, een grotere 

naamsbekendheid en veel positieve reacties.

Ons aanbod:

• 1/2 redactionele pagina (tekst en foto, inhoud in goed overleg)

• Wij plaatsen het artikel ook online

• Je kunt het artikel delen op je eigen website en social media

  Uitgave            Tarieven

Gooi en Eembode 

Nieuwsblad voor Huizen 

Laarder Courant de Bel     

BussumsNieuws, NaarderNieuws, MuiderNieuws   

WeesperNieuws 

DiemerNieuws   

   

€ 1315,-

€ 730,-

€ 730,-

€ 1015,-

€ 730,-

€ 730,-

Bereik uw klanten via onze nieuwssites

ENTER MEDIA
Van Houten Industriepark 1
1381 MZ Weesp
www.entermedia.nl
info@entermedia.nl
0294-410333

Op onze nieuwssites lezen gemiddeld 300.000 bezoekers per week onze berichtgeving. U heeft de 
mogelijkheid om onze lezers te bereiken door een banner te plaatsen tussen onze berichten.

Deze banners staan tussen de nieuwsartikelen, als vanuit een artikel naar beneden wordt gescrold, komen 
deze banners ook weer naar voren.

Positie 1: 468x60 px

11

Positie 2: 728x90 px

1

2

1

2

Positie 3: 300x250 px

2

3

2

3

Positie 4: Uit de krant

  WeesperNieuws, BussumsNieuws, Gooi en Eembode

Positie 1 1 week: € 70,- Positie 3 1 week: € 70,-
Positie 2 1 week: € 70,- Positie 4 1 week: € 35,-

 Nieuwsblad voor Huizen, Laarder Courant de Bel, DiemerNieuws, MuiderNieuws, NaarderNieuws
s
Positie 1 1 week: € 52,50 Positie 3 1 week: € 52,50
Positie 2 1 week: € 52,50 Positie 4 1 week: € 35,-

Positie rechterkolom op homepagina en naast 
een nieuws artikel.

Advertenties worden vanuit de krant op deze 
positie geplaatst

Doorplaatsing naar andere websites: 5% korting
Opmaakkosten € 30,-
Alle tarieven zijn per website en excl. 21% btw

GROOT BEREIK VOOR JOUW

Vacatures 
Met acht titels in Gooi en Vechtstreek en Diemen heeft Enter Media Groep 

het bereik om jouw vacature bij een groot regionaal publiek onder 

de aandacht te brengen, zowel in de krant als onze nieuwssites. 

Onze media-adviseur vertelt je hoe je in onze regio de kandidaten bereikt 

die je anders niet gevonden had.
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REDACTIONELE CONTENT 

Advertorial
Op iedere nieuwssite en in onze kranten kun je een promotionele tekst 

plaatsen in de vorm van een redactioneel artikel. Dit artikel hoeft niet te 

voldoen aan alle journalistieke uitgangspunten en lever je zelf aan. 

Daarom noemen wij het: advertorial.

We plaatsen de advertorial onder de rubriek ‘Advertorial’: online en/of in 

de krant.Het artikel blijft altijd online beschikbaar, wat bijdraagt aan de 

vindbaarheid via zoekmachines (SEO).

  Uitgave Advertorial online  Advertorial online  

  + ½ pagina in de krant

Gooi en Eembode  

Nieuwsblad voor Huizen 

Laarder Courant 

BussumsNieuws,  NaarderNieuws,  MuiderNieuws  

WeesperNieuws  

DiemerNieuws  

 

  Aanleverspecificaties

 300 woorden + foto

 (De tekst mag maximaal 2 links bevatten) 

€ 565,-

€ 300,- 

€ 275,-

€ 410,-

€ 255,-

€ 235,-

€ 1415,-

€ 705,-

€ 705,-

€ 1130,-

€ 705,-

€ 705,-

LOKALE 

Bedrijvengids 
Met een pagina in onze lokale online bedrijvengids ben je lokaal 

zichtbaar en vindbaar voor de inwoners. Je vult deze pagina in zoals 

je hem hebben wilt: informatie, foto’s, producten, openingstijden 

en natuurlijk een link naar je website.

De lokale bedrijvengids op onze nieuwssites past bij ons doel 

om inwoners en ondernemers met elkaar te verbinden. Samen vormen 

we hét lokale platform waarop ondernemers zich kunnen presenteren. 

Bovendien doet de vermelding goed voor de vindbaarheid in 

zoekmachines (SEO).

 Tarief

€ 160,- per jaar

Specificaties

Uitgebreide vermelding 

(ca. 70 woorden) op de 

online bedrijvengids van 

Enter Media Groep. 

Ruimte om foto en logo 

toe te voegen.
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TARIEFKAART 

Folderverspreiding
Geef je folder een hogere attentiewaarde, door gebruik te maken van onze bezorgers. 

Je folder valt dan samen met een van onze goed gelezen kranten in de bus. 

Onze bezorgers trekken er wekelijks op uit om de lokale nieuwskrant huis-aan-huis 

te verspreiden. Zij nemen de folder mee in hun ronde. Onze verspreidingspartner 

staat garant voor een hoge betrouwbaarheid. 

Uitgave Oplage folderverspreiding * 

Gooi en Eembode ca. 34.300

Nieuwsblad voor Huizen  ca. 17.600

Laarder Courant de Bel  ca. 13.200

BussumsNieuws  ca. 13.000

NaarderNieuws  ca. 7.200

MuiderNieuws  ca. 2.650

WeesperNieuws  ca. 8.700  

DiemerNieuws  ca. 10.700

*   Oplage folder is 11% lager dan de oplage HAH door JA-NEE sticker.  

Vraag meer informatie op via een van onze media-adviseurs.

< 15.000 folders 15.000-50.000 folders >50.000 folders

0-20 gram 0-20 gram 0-20 gram

€ 50,- per 1.000 € 45,- per 1.000 €40,- per 1.000

Tarieven

< 10.000 folders 

€ 95,- startkosten

Gewichttoeslag:

€ 9,- / per 1.000, bij iedere 10 gram meer

ZAKENNIEUWS IN DE 

B2B
B2B ZakenNieuws is een magazine, voor de in Weesp 

gevestigde bedrijven, met nieuws en informatie voor 

en over het Weesper bedrijfsleven. De inhoud is er op 

gericht om de onderlinge handel te stimuleren. 

  Formaten Tarieven Afname 11 plaatsingen

1/1 pagina € 600,- € 450,- inclusief 2/1 spread redactie

200 x 287 mm

kan ook aflopend

1/2 pagina liggend   € 325,- € 235,- inclusief 1/1 pagina redactie

200 x 140,5 mm

1/2 pagina staand   

97,5 x 287 mm

1/4 pagina staand  € 175,-  € 130,- inclusief 1/2 pagina redactie

97,5  x 140,5 mm

Advertorial   € 850,-  plaatsing over twee pagina’s

W
E

E
S

P nr 11. | december 2021

Keuringsdienst van  
Waarde-proof als graadmeter
ENRICO VOELT ZICH NU AL THUIS OP DE RIJNKADE

Speeltoestellen uit Weesp veroveren wereld
KLIMPARKBOUWER VAN RISWICK TIMMERT AAN DE WEG

Het wordt een mooi ondernemend jaar
BEGROTING WEESP OVERLEGT MOOIE CIJFERS 

W
E

E
S

P nr 1. | januari 2022

Ouderwets vakmanschap
is ‘running in the family’
ROBERT NEEMT AUTOBEDRIJF VAN VADER HENK GRIFFIOEN OVER

Rijnkade/Amstellandlaan: levendige buurt
GEMEENTE ONTVOUWT RUIMTELIJKE KADERS

‘Het is aanhobbelen en ik lig daar wakker van’
HOTELIER PETER JANSEN VINDT CORONATIJD HELEMAAL NIKS

 Partnerpakket A Partnerpakket B 

11 x per jaar 1/4 pagina advertentie  1/2 pagina advertentie

1 x per jaar 1/1 pagina redactionele aandacht 2/1 (spread) pagina redactionele aandacht

1 x 1 jaar

1 x 1 jaar

Banner op WeesperNieuws.nl/B2B

Vermelding online lokale bedrijvengids

€ 2.750,- per jaar

Banner op WeesperNieuws.nl/B2B

Vermelding online lokale bedrijvengids

€ 1.650,- per jaar

(onderwerp in overleg, redactioneel zullen wij het verhaal onafhankelijk insteken, het streven is dan ook om het artikel te koppelen 
aan een thema, actualiteit of Weesper samenwerking)



OPVALLEN MET 

Producties en drukwerk 
Een opvallende flyer, professionele brochure of 

een eigen krant? Ook daarbij kunnen we je helpen: 

van begin tot eind of bij een onderdeel. 

Maak gebruik van onze ervaring met ontwerpen, 

drukken en verspreiden van: 

• Flyers en brochures

• Magazine

• Eigen krant

• Boek

• Uitnodigingen

• Visitekaartjes en briefpapier

Neem voor advies en een prijsindicatie contact 

op via verkoop@entermedia.nl.

2020

  

Welkom in Weesp
2021

Een boekje open
over Bussum, Naarden 

en het Gooi

Klaas Oosterom beschrijft in dit boekje meer dan honderd 
boeken over Bussum, Naarden en het Gooi. De meeste zijn 
verschenen in de 20ste eeuw en geven een boeiend beeld van 
heden en verleden van deze regio, meer in het bijzonder van 
Bussum en Naarden. En ook van Erfgooiers, andere bewoners 
en over en van organisaties, die hier actief zijn of waren. 
De beschrijvingen van de boeken zijn gerangschikt in acht 
thema’s. Bij elke beschrijving staan een of meer afbeeldingen 
van of uit het boek. Een mooi en handig naslagwerk voor een 
ieder die geïnteresseerd is in de geschiedenis van deze regio.  

N.C. (Klaas) Oosterom (1939) woont sinds 1967 
in het Gooi. Na zijn beroepsleven als technisch-
chemicus werd hij in 2009 actief in de Historische 
Kring Bussum. Hij doet onderzoek naar de 
historie van Bussum en omgeving en geeft dat 
door via lezingen, excursies en artikelen. 

Dit boek is een samenwerking van  
Enter Communicatie B.V. en 
Historische Kring Bussum.

Een boekje open
Een boekje open    over Bussum

, N
aarden  en het G
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VAN 
DE KERK 
NAAR 
DE KROEG

De nieuwe Laurentiuskerk in Weesp

André Verheul

Gelukkig. Het is goed gekomen. Maar daar zag het lang 
niet naar uit. Nadat de Laurentiuskerk in Weesp door de 
kerkgangers was verlaten, begon een spannende periode 
waarin het voortbestaan van het ruim 100 jaar oude 
gebouw ernstig werd bedreigd.

In dit rijk geïllustreerde boek 
vertelt André Verheul het 
meeslepende verhaal over deze 
periode vol tegenslagen. En hoe de 
afgedankte kerk uiteindelijk toch op 
schitterende wijze tot café, brouwerij, 
jeneverstokerij en yogaschool werd 

omgebouwd - en een torenhoge hotelsuite kreeg.
Lees wat er gebeurde van de laatste mis in 2014 tot het 
eerste biertje in 2020. Met vele plaatselijk bekenden in de 
hoofdrol. Huiver bij de herbeleving van de dramatische 
torenbrand, geniet opnieuw van de glorieuze terugkeer 
van ‘het baken van Weesp’ en maak kennis met de 
openhartige nieuwe eigenaar, Cees van Vliet. 
Wat dreef hem?

Van de kerk naar de kroeg is een boeiende tocht langs 
vele weetjes en feiten uit het rijke verleden van Weesp. 
Een uniek tijdsbeeld van een trotse stad. 
Een must read voor elke Weesper, katholiek of niet.
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André Verheul

Uitnodiging
145 jaar geleden werd de eerste steen gelegd 
van de Laurentiuskerk aan de Herengracht in 
Weesp. Een gebouw dat voor velen in Weesp 
een grote betekenis had. 

“Het kan nooit zo donker worden, of het wordt 
weer licht”, stond er de afgelopen jaren op het 
hek. Ons geduld is op de proef gesteld, Nu is 
het zover! 

Op vrijdag 3 april 2020 is de officiële opening 
van de nieuwe Laurentiuskerk. Dat willen we 
samen met u vieren. Wij nodigen u van harte 
uit voor een feestelijk hapje en drankje. 

Wij verwelkomen u graag op 3 april vanaf 
16.00 uur in het grand café van Wispe, een 
van de gloednieuwe 
ruimtes in de kerk.

Het is weer licht!

Cees en Nicole van Vliet

Programma  
Vrijdag 3 april 2020

Inloop vanaf 16.00 uur.  
De officiële opening is 
om 16.30 uur en wordt 
verricht door Bas Jan van 
Bochove, waarnemend 
burgemeester van 
Weesp.

Daarna is er gelegenheid 
voor een rondleiding 
door de nieuwe ruimtes 
in de kerk.
 
Adres: 
Laurentiuskerk, 
Herengracht 16 Weesp 
(entree grand café 
Wispe)

3 april 2020

Historisch Weesp
in 60 verhalen

H
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risch
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 60 verhalen

‘Historisch Weesp in 60 verhalen’ gaat over het 

verleden van Weesp, beschreven in zestig artikelen die 

eerder verschenen in het tijdschrift Historisch Weesp. 

Verhalen die samen een mooi beeld schetsen van 

de rijke en boeiende geschiedenis van dit mooie 

Vechtstadje, ooit dé jeneverhoofdstad van Nederland 

maar ook bekend door het Weesper porselein, het 

eerste porselein dat in Nederland werd gemaakt. 

Weesp was tot in de jaren zestig van de vorige eeuw 

een echt industriestadje met bekende bedrijven als 

Van Houten cacao en chocolade, Magneet fietsen, 

Hamstra rolhorren en Geesink vuilniswagens. Nu is het 

een woongemeente, vanaf maart 2022 als stadsgebied 

van Amsterdam. Maar Weesp blijft Weesp met haar 

mooie stadhuis, de twee grote molens aan de Vecht, 

molen ’t Haantje, de tot brouwerij en proeflokaal 

omgebouwde Laurentiuskerk, de middeleeuwse 

Grote Kerk in het centrum en de Noordersluis 

waarbij het zomers op de terrasjes goed toeven is.
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André Verheul

André Verheul

HET GROTE GEHEIM 
VAN DE STAD WEESP

dat iedereen moet weten

Als Bas op een dag tegen een meisje aanbotst, begint een wonderbaarlijk avontuur. 
Door een mirakel komt hij ineens terecht in het Weesp van vroeger. Eerst ziet hij 
met eigen ogen hoe het mooie stadhuis wordt gebouwd, daarna loopt hij rond in de 
chocoladefabriek van Van Houten. Maar, wie is die enge man in de donkere mantel? 
En wat is het grote geheim van de stad Weesp dat iedereen moet weten?

Dit boek vertelt de geschiedenis van Weesp in een spannend verhaal.
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WORDT OOK LID VAN

Extra

Tarieven      1/1 pagina 1x     1/1 pagina 6x    1/1 pagina 12x

Gooi en Eembode 

Nieuwsblad voor Huizen  

BussumsNieuws 

NaarderNieuws 

MuiderNieuws

WeesperNieuws  

Lokale ondernemers kiezen graag voor de kracht van 

deze gerichte aanpak. Een mooie advertentie in ons magazine 

valt extra op en onderstreept de lokale betrokkenheid.

Maar: we doen hier iets extra’s! Met het uitneembare kaartje uit het 

magazine ontvangt de lezer een exclusieve korting bij de lokale 

ondernemer. Als adverteerder doe je gratis mee met deze 

kortingskaartjes en bepaal je zelf de exclusieve aanbieding voor 

onze Extra-lezers. Samen stimuleren op deze opvallende manier 

de lokale economie én de lokale verbinding. 

Meer weten? 

Neem snel contact met ons op 

voor voorbeelden en succesverhalen.

  Gooi en Eembode EXTRA          |       Februari WeesperNieuws EXTRA   |   april 2019    |    1

 PARTIJLOZE 
    VERBINDER   

4    Portretten Miljoenenproject
Nieuwe Lelie 
moet er eind 
2023 staan

 Hannelore Zwitserlood | Anke Goedhart
Karen Heerschop | Myrte van der Schoot   

    Ambitieuze plannen
Bedrijven in 
Zuidwest willen 
‘grootste zonnedak’   

 Februari 2022   

 WeesperNieuws EXTRA    |      Februari 2022      |      2  1      |      Februari 2022      |    WeesperNieuws EXTRA WeesperNieuws EXTRA   |   april 2019    |    1

Een bijzondere 
verzameling

  4    Portretten Autobedrijf Griff ioen
    Vakmanschap 
blijft in de familie 
na overname

 Peter Jansen | Leo Timmermans
Jelle Zijlmans | Evert Bruinekool   

    Nieuwe wijkagenten
    Veiligheidsregio over 
naar Amsterdam-
Amstelland   

 Februari 2022   

 Huizen EXTRA    |      Maart 2022     |      1 WeesperNieuws EXTRA   |   april 2019    |    1

4    Portretten ‘Je vult elkaar aan’
    Jongerenpanel 
Huizen voortvarend 
van start

 Yvonne Vlaanderen | Judith Vermaas
Gerrit Pas | Jeroen Stoker   

      Ambachtelijk voeg  werk
  Oude panden in 
het dorp krijgen 
fraaier aanzien   

 Maart 2022   

 Oud-wethouder 
stort zich op kunst   

 EXTRA          |      Februari 2022        |      1 WeesperNieuws EXTRA   |   april 2019    |    1

4    Portretten

 Februari 2022   

 Pieter Koudijs | Hans Roelofsen
Marjan Banis | Cor Wouda   

 ‘De Wereld van Max’
Jeugdboek van 
Annet Betsalel, over 
de oorlogsjaren 

    Burgemeester: 
‘Je moet voorkomen 
dat een kern zich het 
‘trappeleind’ voelt’   

 Moederliefde 
en rauwe rouw   

Onze lezers zijn betrokken bij de plaats 

waar ze wonen. Veel van hen extra 

betrokken: zij zijn lid van Extra. 

Want als lid lees je dagelijks extra artikelen 

online, ontvang je maandelijks het Extra 

Magazine en profiteer je van exclusieve 

aanbiedingen van lokale ondernemers. 

Bovendien maak je de lokale journalistiek 

mede mogelijk en help je mee aan de lokale 

verbinding.

Het effectieve bereik van een ledenblad 

is groot. Onze leden zijn extra betrokken, 

waarderen onze artikelen en maken de 

lokale journalistiek mede mogelijk. 

Kortom: onze leden zijn onze ambassadeurs. 

Ook betrokken ondernemers zijn lid.

TIP: Kijk voor een aanbieding 

op de website van onze lokale titels.

€ 350,- € 285,-  € 225,- 

€ 350,- € 285,-  € 225,- 

€ 350,- € 285,-  € 225,- 

€ 750,- €  600,-  € 485,- 
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OPVALLEN MET JE PROFESSIONELE

Website
Je website moet er professioneel uitzien, goed vindbaar zijn en conversie opleveren. 

Wij weten hoe dat moet. 

Met onze ervaring op het gebied van tekst & beeld en webtechniek 

maken we snelle en strakke websites, campagnepagina’s en webshops. 

Creatief en functioneel maatwerk dat rekening houdt met jouw doel 

en doelgroep. Gebruiksvriendelijk voor de bezoeker en voor jezelf.

We kunnen je helpen met:

• Complete website op maat (WIX)

• Ontwerp voor gebruiksvriendelijke website die je zelf gaat maken

• Online tekstschrijven en/of eindredactie 

• Optimalisatie voor de online vindbaarheid (SEO)

• Fotografie en illustraties

• Domeinregistratie

• Het uit handen nemen van het gehele proces

 Tarief

We maken al een website op maat 

vanaf € 895,-. Daarbij vinden wij 

persoonlijk contact, snelheid en 

flexibiliteit belangrijk. Op deze manier 

hebben we al vele bedrijfs- en 

campagnesites ontwikkeld.  

Nieuwsgierig? Bekijk onze portfolio 

op www.entermedia.nl 

WIJ HELPEN JE MET ALLE 

Vakmedia

Wil je een keer echt de talk of the town zijn, dan verras je je (potentiële) klanten, 

leveranciers, medewerkers, branchegenoten en alle andere relaties met 

jouw eigen bedrijfskrant of magazine! 

Een jubileum, belangrijke vernieuwing of gewoon omdat je voorop wil lopen: alles kan 

een aanleiding zijn. Vertel iets over je onderneming, je visie en je (nieuwe) producten of 

diensten. Geef je klanten en leveranciers een podium. En laat je medewerkers op een 

originele manier aan het woord. Zo profiteer je optimaal van de zeer hoge attentiewaarde. 

Dat kan eenmalig, maar ook vaker. Want met een regelmatig verschijnende bedrijfskrant 

bepaal je (mede) de markt door het branchenieuws te verspreiden en volop zichtbaar te 

zijn bij je doelgroep. Uiteraard gecombineerd met online: actuele website, social media en 

nieuwsbrieven.

 

Met onze ruim 30 jaar ervaring in de uitgeversbranche zijn wij volledig ingericht op het 

maken van gedrukte en crossmediale uitgaves. De redactionele invulling en fotografie, 

de vormgeving, het drukken én de verspreiding kunnen wij voor je verzorgen.
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MARKETING & COMMUNICATIE 

Hoe kunnen wij helpen?
Bij ondernemen komt veel kijken en marketing & communicatie is daar een essentieel 

onderdeel van. Helaas is niet altijd de tijd en/of expertise in huis om hier het maximale 

uit te halen. Daarom stappen wij daar graag voor je in. Met onze kennis en mankracht 

nemen we alle zorg uit handen en helpen wij je om je doelstellingen te behalen.  

Effectief en betaalbaar!

Begin bij het begin 

Een goed begin is het halve werk. Met een eenmalig ‘Startpakket’ leren we elkaar 

goed kennen, zodat we als partners kunnen werken aan de groeiambities.

Kies het marketingpakket dat bij jou past

Als de doelstelling duidelijk is, gaan wij aan de slag. Met een marketingpakket dat past 

bij jouw bedrijf, jouw adviesrapport en jouw budget. Op basis van het gekozen pakket 

 Startpakket (eenmalig)   

Tijdens een Kick-off sessie maken we kennis, bepalen we de doelgroep  

en zetten een stip op de horizon. 

Op basis van deze input maken wij een marketing adviesrapport. 

Kick-off sessie  Adviesrapport

• Situatieanalyse  • Marketing strategie

• Buyer persona maken  • Marketing middelen mix 

• Doelen bepalen   • Marketing advies 

 • Actieplan 

  € 2.250,- 

 Uren

 

  8 uur per maand  12 uur per maand  20 uur per maand 

  € 600,- € 900,- € 1.500,- 

De hierboven genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW, reiskosten en 

advertentiekosten. 

werken we aan een structurele marketingoplossing. Daarbij bepalen we samen waar de 

behoefte en prioriteiten liggen en spelen we flexibel in op nieuwe kansen.

Marketingklussen die we voor je kunnen uitvoeren:

• Campagne management

•  Content marketing en management  

(content kalander, blogs, social media beheer)

• Websiteontwikkeling, optimalisatie en beheer (incl. SEO)

•  Ontwikkelen on- en offline marketing & communicatie uitingen  

(o.a. advertenties, nieuwsbrieven, flyers, abri, magazines, kranten,  

uitnodigingen, boeken, whitepapers)

• Online advertising (SEA, social media, bannering)

• Offline advertising (print, buiten reclame)



 WIJ STAAN VOOR U KLAAR

Contact
Enter Media Groep

Van Houten Industriepark 1

1381 MZ Weesp

0294 410333

info@entermedia.nl

verkoop@entermedia.nl

www.entermedia.nl

Je ziet, de Enter Media Groep 

helpt je om jouw verhaal

bekend te maken. 

Maar hoe nu verder? 

Dat is gelukkig eenvoudig: 

neem gerust contact met ons 

op voor een advies op maat. 

Geheel vrijblijvend. 

Tot snel!
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