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Beste VJV-leden

Als nieuw bestuursteam van de Raad van Beheer van de VJV houden wij er-
aan u eerst en vooral een inspirerend en rijk gevuld 2016 toe te wensen voor 
u en uw familie. Intussen is onze nieuwe website met nieuwe domeinnaam 
vjv.vlaanderen op 1 januari officieel van start gegaan, nadat deze op 5 de-
cember ll. werd voorgesteld tijdens de Algemene Vergadering. Het uitgebreid 
verslag met sfeerfoto’s van de dag kan u alvast lezen in dit ledenblad. Bij 
deze willen wij hier direct ook een oproep aan toevoegen om u als actief lid 
uit te nodigen om uw eigen bijdrages in te sturen via de intussen welgekende 
kanalen info@vjv.vlaanderen, deze kunnen na screening opgenomen worden 
op de website of in dit ledenblad.

Op de Jaarvergadering in december mochten we een nieuw bestuurslid ver-
welkomen. De nieuwe bestuursploeg zal bestaan uit volgende bestuursleden 
en functies: 
• Ronny Van Cutsem – Co-voorzitter en Pr- en communicatieverantwoor-

delijke 
• Kristin Spiessens  – Co-voorzitter en Secretaris 
• Ronald Libin – Penningmeester 
• Erik Braeken – Sportverantwoordelijke
• Willy Piasecki – Bestuurslid

Hoeft het nog een betoog dat we er verschrikkelijk veel zin in hebben en dat 
we klaarstaan voor de nieuwe uitdagingen die op ons afkomen.  
 
De organisatie van de Jubileumviering van 50 jaar VJV in Antwerpen mocht 
op heel wat felicitaties rekenen op gebied van organisatie en inhoud, hartelijk 
dank daarvoor.  We willen in het bijzonder ex-voorzitter Walter Van den Bran-
den bedanken voor zijn onaflatende inzet en energie van de afgelopen jaren. 
Hij is erin geslaagd de vereniging naar een hoger niveau te tillen. Wij streven 
ernaar zijn werk waardig verder te zetten.  

Ten slotte willen wij samen met u ook al even naar de toekomstige uitdagin-
gen kijken. Wij willen ons vooral inzetten voor de officiële erkenning van onze 
vereniging door de regionale en federale overheid en voor de problemen/dis-
criminatie die onze leden-sportjournalisten ondervinden bij accreditatie voor 
sportevenementen. We hopen te kunnen bewerkstelligen dat onze vereni-
ging een gelijkwaardige subsidiëring en behandeling zal te beurt vallen en dat 
onze leden van dezelfde voordelen zullen kunnen genieten als de beroeps-
journalisten. Laat ons klinken op en samenwerken aan een succesvol 2016!

Met vriendelijke groeten

Kristin Spiessens    Ronny Van Cutsem 
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vjv-nieuws
Verslag jaarlijkse statutaire ledenvergadering
Gehouden op zaterdag 5 december 2015 om 14.00 uur 
in het Ramada Plaza Antwerp Hotel, Desguinlei 94, 2018 
Antwerpen.

Verwelkoming door de voorzitter

Voorzitter Walter Van den Branden verwelkomt de aanwe-
zige leden, en opent de vergadering om 14.20 uur met een 
minuut stilte ter nagedachtenis van collega’s en familiele-
den die dit jaar overleden zijn.

Financieel verslag

Het financiële verslag en jaarrekening 2014 wordt voorge-
steld door de penningmeester Ronald Libin. Het werkjaar 
2014 wordt afgesloten met een batig saldo van 17.109,37 
euro en 15.000,00 euro op de VJV-spaarrrekening

Het verslag wordt namens de commissarissen (Van Hove 
en Dingemans) voorgesteld door Marcel Dingemans. Hierbij 
wordt benadrukt dat bij nazicht van de rekeningen geen on-
regelmatigheden werden vastgesteld. De commissarissen 
prijzen de duidelijke, overzichtelijke en transparante boek-
houding, zoals gevoerd door de penningmeester in samen-
werking met boekhoudkantoor Calcule en stellen aan de 
vergadering voor om de jaarrekening 2014 goed te keuren 
en ontlasting te verlenen aan de bestuurders.

Met handgeklap wordt met eenparigheid van stemmen de 
jaarrekening 2014 goedgekeurd en wordt aan de penning-
meester en de raad van bestuur ontlasting verleend.

Begroting 2016

De penningmeester geeft toelichting bij de begroting. De 
inkomsten worden geraamd op 34.225,00 euro en de uit-
gaven op 30.700,00 euro. Hierdoor wordt voor 2016 een 

positief saldo voorzien van 3.525,00 euro.

Met handgeklap wordt met eenparigheid van stemmen de 
begroting 2016 goedgekeurd.

Aanstelling van de commissarissen voor na-
zicht van de jaarrekening 2015

De heren Dingemans en Van Hove worden door de verga-
dering opnieuw aangesteld als commissarissen voor de 
controle van de jaarrekening 2015.

Werking van de Erkenningscommissie

Het verslag van de werking van de Erkenningscommissie 
wordt voorgesteld door Jean Buyle. Er werden 31 nieuwe 
dossiers goedgekeurd, en nog 2 in onderzoek.Er werden 33 
dossiers goedgekeurd na herscreening, en nog 5 in onder-
zoek. De nieuwe publicatievormen vormen een permanen-
te uitdaging bij de screening. De commissie heeft besloten 
elke publicatievorm te aanvaarden zolang hij legitiem is 
(duidelijke vermelding van verantwoordelijke uitgever met 
naam en toenaam, ondertekening van tekst en/of foto’s) en 
vooral rekening houdende met de kwaliteit van het werk en 
de kandidaat om een dossier goed te keuren.

De voorzitter benadrukt dat de Erkenningscommissie een 
heel belangrijke schakel vormt in de werking van de vereni-
ging. Ze heeft baanbrekend werk verricht, en gezorgd voor 
een toename van de geloofwaardigheid van de VJV.
 
Met handgeklap wordt met eenparigheid van stemmen het 
verslag van de werking van de Erkenningscommissie gedu-
rende het werkingsjaar 2015 goedgekeurd.

#VJV50jaar #VJV50jaar #VJV50jaar #VJV-

vervolg op pagina 4
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Verslag werking  Raad van Bestuur

De voorzitter geeft toelichting bij de di-
verse activiteiten en initiatieven: In de 
loop van het jaar 2015 vergaderde de 
Raad van Bestuur van de vzw Vlaam-
se Journalisten Vereniging 9 maal.
Aansluitend bij de januari- en de sep-
tembervergadering werd eveneens 
een overleg- en coördinatievergade-
ring gehouden met de leden van de 
Erkenningscommissie.

Het actuele ledenaantal bedraagt +/- 
500 leden.

Volgende punten werden in de loop 
van het jaar 2015 behandeld tijdens 
de vergaderingen van de Raad van 
Bestuur:
- Vaststelling van de onkostenver-

goedingen voor de leden van de 
RVB en van de EC

- Samenstelling en evalutatie van het 
ledenblad De Nieuwe Tydinghe

- Contacten en besprekingen met 
de Mediaminister Sven Gatz, o.m. 
i.v.m. de aanvraag voor projectsub-
sidie voor de viering ’50 jaar VJV’ 
en de nieuwe website

- Voorbereiding en invoering van 
nieuwe website & nieuwe domein-
naam www.vjv.vlaanderen

- Acties i.v.m. ledenwerving o.m. 
naar laatstejaarsstudenten van op-
leidingen journalistiek

- Contacten met De Lijn: wegens be-
zuinigingen werden bij De Lijn ook 

voor beroepsjouranlsieten alle gra-
tis-formules afgeschaft

- Viering 50 jaar VJV: De Stad Antwer-
pen gaf toezegging voor een offici-
ele ontvangst door burgemeester 
Bart De Wever op 5.12.2015 in het 
Stadhuis – een feestprogramma, 
inclusief academische plechtigheid 
werd uitgewerkt voor de viering ’50 
jaar VJV’ – Vlaams Mediaminister 
Sven Gatz gaf toezegging als slot-
spreker aanwezig te zijn op de aca-
demische viering

- Sponsoring(dossier) 50 jaar VJV: 
er werd een volledig dossier opge-
maakt en verzonden naar meer dan 
30 contacten – de respons was on-
dermaats – de Vlaamse Overheid 
kende een projectsubsidie toe voor 
de viering en voor de realisatie van 
een nieuwe website

- Bespreking Vacatures RVB en EC
 Karin Stoop gaf in november te 

kennen zich terug te trekken als 
bestuurslid.

 Walter Van den Branden (huidig 
voorzitter) beëindigt op 31.12.2015 
zijn statutaire mandaatsperiode 
van 6 jaar als voorzitter en gaf te 
kennen deze niet te willen verlen-
gen. Hierdoor komen twee  be-
stuursplaatsen vacant.

 Een oproep naar kandidaturen (ook 
voor het voorzitterschap) wordt 
gedaan, gekoppeld aan de uitnodi-
ging voor de statutaire ledenverga-
dering van 05.12.2015.

Met handgeklap wordt met eenparig-
heid van stemmen de voorbije werking 

van de raad van bestuur gedurende 
het jaar 2015 goedgekeurd en wordt 
daarme ontlasting verleend aan het 
bestuur voor het door haar in 2015 ge-
voerde beleid.

Verkiezing nieuwe bestuursle-
den en aanstelling voorzitter

Ontslag bestuurders

De voorzitter meldt aan de vergade-
ring dat bestuurder Karin Stoop op 13 
oktober 2015 d.m.v. een bericht aan 
alle bestuursleden haar ontslag uit de 
Raad Van Bestuur wegens stopzetting 
van media- betrokkenheid en –activi-
teit.

Bestuurder en tevens voorzitter Walter 
Van den Branden komt op 31.12.2015 
statutair aan het einde van zjn 6-jarig 
bestuursmandaat en geeft aan de ver-
gadering te kennen dit mandaat niet te 
willen hernieuwen.

Hierdoor komen vanaf 01.01.2016 
twee (2) vacante bestuursplaatsen vrij.

Verkiezing nieuwe bestuurders

De oproep naar de leden leverde 
slechts 1 kandidatuur op. De heer 
Erik Braeken is het enige lid dat zich, 
binnnen de bij de oproepingsbrief 
vooropgestelde aanmeldingstermijn 
en -modaliteiten, kandidaat heeft ge-
steld voor de raad van bestuur en voor 
eventueel voorzitterschap.
 

vjv-nieuws

#VJV50jaar #VJV50jaar #VJV50jaar #VJV50jaar #VJV50jaar #VJV50jaar #VJV50jaar #VJV50jaar

vervolg van pagina 3
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Op vraag van de voorzitter stelt Erik 
Braeken zich voor aan de aanwezige 
leden en licht zijn kandidatuur toe.

Na vraag van de voorzitter acht geen 
van de aanwezige leden het noodza-
kelijk over te gaan tot de stemming.

Met handgeklap wordt met eenparig-
heid van stemmen het ontslag van be-
stuursleden Karin Stoop en Walter Van 
den Branden goedgekeurd, wordt hen 
ontlasting verleend voor hun functie 
en wordt Erik Braeken aangesteld als 
nieuwe bestuurder.

Ondervoorzitter Willy Piasecki vraagt 
het woord waarbij hij zijn tegenkandi-
datuur voor het voorzitterschap toe-
licht.

Op verzoek van de voorzitter trekt de 
‘nieuwe’ raad van bestuur zich - zo-
als gebruikelijk - terug om via overleg 
consensus te bereiken i.v.m. de nieuw 
voor te dragen voorzitter. Na een korte 
beraadslaging delen zij aan de voorzit-
ter mee dat ze besloten hebben deze 
beslissing uit te stellen naar de eerst-
volgende vergadering van de ‘nieuwe’ 
raad van bestuur in januari.

De voorzitter bevestigt dat, in de ge-
geven omstandigheden, over de aan-
stelling van de nieuwe voorzitter door 
de nieuwe raad van bestuur te gepas-
ten tijde zal gecommuniceerd worden 
naar de leden.

De voorzitter vraagt, teneinde de con-

vjv-nieuws

#VJV50jaar #VJV50jaar #VJV50jaar #VJV50jaar #VJV50jaar #VJV50jaar #VJV50jaar #VJV50jaar

tinuïteit van de werking van de vereni-
ging te verzekeren en in afwachting 
van de definitieve aanduiding van een 
nieuwe voorzitter, dat de ondervoor-
zitter tussentijds als ‘waarnemend’ 
optreedt.

Partnership met Ramada/
Wyndham hotelketen

Naar analogie met het reeds bestaan-
de partnership met de Accor Hotel-
groep zullen de leden van de Vlaamse 
Journalisten Vereniging met ingang 
van 01.01.2016 kunnen genieten van 
een preferentieel tarief bij Ramada/
Wyndham. De modaliteiten, inclusief 
een persoonlijke toegangscoden, zul-
len te gelegener tijd bekend gemaakt 
worden via de VJV-website.

VJV-website en ledenblad 
De Nieuwe Tydinghe

De VJV-website is in een nieuw kleed-
je gestoken, met steun van de Vlaam-
se Overheid. Hij zal vanaf 1/1/2016 
operationeel zijn. De nieuwsbrief en 
De Nieuwe Tydinghe zullen erin geïn-
tegreerd worden, zodat de papieren 
versie afgeschaft zou kunnen worden.
Bij talrijke reacties vanuit de zaal 
wordt opgemerkt dat we fier mogen 
zijn op het magazine en dat het het, 
als papieren versie,  geldt als een visi-
tekaartje voor de vereniging.

Bij handgeklap wordt met eenparig-
heid van stemmen beslist om de pa-
pieren versie van het ledenblad De 

Nieuwe Tydinghe te behouden.

Voordracht erelid

De voorzitter en raad van bestuur stel-
len voor om Guy Freiermuth, auteur 
van de DNT-artikelenreeks ‘Een halve 
eeuw media in Vlaanderen’, een the-
ma waarover hij ook een toespraak zal 
houden tijdens de academische zit-
ting,  tot erelid te benoemen.

Guy Freiermuth wordt met handgeklap 
aanvaard als erelid van de vereniging.

Viering leden met 25 jaar dienst

Er zijn dit jaar geen effectieve leden 
met 25 jaar dienst.

Varia en rondvraag

Marcel Dingemans stelt voor om Wal-
ter Van den Branden tot erevoorzitter 
te benoemen. De huidige voorzitter 
bedankt en antwoordt dat die vraag, 
indien gewenst, het voorwerp dient uit 
te maken van een eventueel voorstel 
geformuleerd door een volgende be-
stuursploeg.
 
Er wordt tevens benadrukt dat Wal-
ter Van den Branden een heel goede 
voorzitter is geweest, en dat het toe-
gejuichd zou worden als hij nog zou 
willen aanblijven. Zoals initieel gesteld, 
bedankt de voorzitter voor het voorstel 
maar bevestigt nogmaals dat hij geen 

vervolg op pagina 6
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vernieuwing van zijn mandaat wenst.

Dhr Jempi Welkenhuyzen vraagt of het mogelijk is in de toe-
komst een overzicht van de inkomsten en uitgaven bij de 
uitnodiging voor de jaarvergadering te voegen. De voorzit-
ter antwoordt dat alle leden volgens de gebruikelijke pro-
cedure steeds het recht hebben om de administratie en de 
rekeningen in te kijken op het secretariaat van de vereni-
ging. Hij geeft alleszins de vraag van dhr. Welkenhuyzen ter 
overweging mee voor de volgende bestuursploeg.

Hetzelfde antwoord geeft de voorzitter op de vraag om de 
inhoud, opmaak en drukvorm van De Nieuwe Tydinghe, na 
vergelijkende offerte, eventueel toe te vertrouwen aan een 
VJV-lid.

De vergadering wordt beëindigd om 16.00 uur.

Getekend: 28.12.2015

Walter Van den Branden, Ronny Van Cutsem, Kristin Spies-
sens en Ronald Libin.

#VJV50jaar #VJV50jaar #VJV50jaar #VJV-

vjv-nieuws

Foto's: Cor Blancke, Patrick Henry, Bernard De Cock, Ronny Van Cutsem.
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vjv-nieuws

Het is zover. Het jaar 2015  werd niet 
alleen afgesloten met een prachtige 
viering van het 50-jarig bestaan van 
onze vereniging, maar tevens werd 
er een nieuwe website gelanceerd, 
op een nieuw webadres. Even wat 
uitleg.

Geen vjv.info meer, maar 
vjv.vlaanderen

Sinds enkele maanden zijn er nieu-
we vormen van webadressen. Waar 
je vroeger enkel kon kiezen uit een 
webdomein met .com, .info of .org 
achteraan (de zogenaamde generi-
sche domeinextensies) of  met .nl of 
.be achteraan (de landenextensies), 
bestaan er nu honderden nieuwe op-
ties. Van .guru tot .car, van .xyz tot 
.gent, van .shop tot .shoe. 

Ook .vlaanderen behoort tot de mo-
gelijkheden. En wat is er mooier voor 
onze Vlaamse vereniging van Jour-
nalisten, dan deze domeinextensie? 
Daarom is onze webstek voortaan ge-
vestigd op www.vjv.vlaanderen.

Tikt u per vergissing nog het oude 
adres (www.vjv.info) in? Geen nood - u 
wordt automatisch doorverwezen naar 
de nieuwe webstek.

Jouw vertrouwde content 
op de nieuwe website

Op onze nieuwe website vind je de 
vertrouwde content terug die ook op 
de oude website aanwezig was. 
• Bij de rubriek "VJV" vind je Infor-

matie over het doel en de structuur 
van de vereniging, onze statuten en 
het huishoudelijk reglement

• De rubriek "Lid worden" bevat een 
uitgebreide rubriek FAQ (Frequently 
Asked Questions of vaak gestelde 
vragen die duidelijk uitleggen wel-
ke documenten voorgelegd moe-
ten worden bij een aanvraag tot 
erkenning of herscreening. Tevens 
worden de voordelen uitgelegd die 
het lidmaatschap van VJV biedt. 
En uiteraard staat hier ook het for-
mulier om te downloaden voor het 
aanvragen van het lidmaatschap.

• Breng zeker een bezoek aan de 
rubriek "De Nieuwe Tydinghe"! 
Hier staan namelijk de voorbije 

nummers van ons driemaandelijks 
tijdschrift, vanaf 2012 tot heden. 
In een mooi vorm gepresenteerd, 
handig om online te lezen, maar je 
kan deze edities ook downloaden 
als pdf-bestand.

• En tot slot is er de rubriek nieuws, 
die regelmatig aangevuld zal wor-
den met journalistiek nieuws uit 
binnen- en buitenland, nieuws over 
onze leden, handige tips die jou bij 
je journalistieke werk van pas kun-
nen komen. Ook nuttige informatie 
over wettelijke verplichtingen als 
journalistiek, freelancer, zelfstandi-
ge in bijberoep enz. zal je hier in de 
toekomst vinden.

• Een belangrijk deel van de website 
is het ledengedeelte. Hierover lees 
je meer in een volgend artikel.

Leesbaar op alle toestellen

Voor de vormgeving werd gekozen 
voor een "responsive" ontwerp, wat 
wil zeggen dat je de website op alle 
mogelijke toestellen kan bezoeken, en 
dat zij altijd duidelijk leesbaar weer-
gegeven wordt - of het nu je desktop-
computer is, je tablet of je smartpho-
ne.

Een nieuwe website, op een nieuwe plek!

De concrete uitwerking van de web-
site, lay-out en programmering, werd 
uitgevoerd door firma Publicom. Wij 
danken de heer Patrick Proost erg 
hartelijk voor het prachtige werk dat 
hij eens te meer geleverd heeft!

Jouw hulp is nodig!

Deze website is vooral bedoeld om 
de communicatie te bevorderen: tus-
sen bestuur en VJV-leden, tussen de 
VJV-leden onderling, maar ook met 
derden. Je kan de artikels delen op 
sociale netwerken zoals Twitter, Fa-
cebook, Pinterest, Google+. Bezoek 
onze website daarom vaak, en rea-
geer!
En natuurlijk kan ook jij een artikel 
schrijven dat op de website gepubli-
ceerd wordt!

Heb je een interessant nieuwtje uit 
jouw vakgebied? Heb je een tip voor 
je collega-journalisten of fotografen? 
Is er een boek uit of heb je een nieuwe 
publicatie? Contacteer ons via info@
vjv.vlaanderen. 

Hilde Van Gool
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vjv-nieuws

Op onze nieuwe website werd het ledengedeelte flink 
verbeterd. Hier leggen wij je uit hoe je kan inloggen, en 
wat je er kan doen.

Heb je geen inloginformatie ontvangen?

Bij het overzetten van het ledenbestand werd aan alle leden 
een mail gestuurd met daarin de gegevens om zich aan te 
melden op de website: inlog en wachtwoord. Helaas bleek 
bij verschillende leden het mailadres niet correct te zijn of 
te ontbreken. Zij hebben deze belangrijke inlog-informatie 
dus niet ontvangen. 

Heb jij geen inloggegevens ontvangen per mail? Contac-
teer ons (info@vjv.vlaanderen), en vertel ons welk mailadres 
je wil gebruiken. Dan vullen wij dit aan in je profiel en geven 
wij je een seintje. Nu kan je met jouw mailadres als basis de 
procedure "wachtwoord vergeten" doorlopen zoals hieron-
der.

Ben jij je inloginformatie kwijt?

• Ga naar de website www.vjv.vlaanderen
• Klik boven rechts op Login.
• In het pop-up venster dat verschijnt, klik je op "Ik ben 

mijn gebruikersnaam en wachtwoord vergeten". 

• Nu zijn volgende gevallen mogelijk
• Ofwel vul je jouw gebruikersnaam in. Die bestaat 

uit jouw voornaam en jouw achternaam, dus Jan 
JANSSEN. 

• Let op! In die naam mogen geen accenten voor-
komen of vreemde karakters. D'Hollander bijvoor-
beeld wordt DHOLLANDER, D'Haene DHAENE, 
Céline wordt CELINE. Koppeltekens kunnen wel, 
bijvoorbeeld Marie-Antoinette.

• Ofwel vul je jouw e-mailadres in. 
• Klik op Vervang mijn wachtwoord
• Je krijgt daarna een mail met daarin een nieuw wacht-

woord. Dat wachtwoord kan je later wijzigen naar iets 
dat jij gemakkelijker onthouden kan.

Wat kan je in het ledengedeelte doen?

Nadat je je aangemeld hebt, zal je zien dat er een nieuwe 
rubriek verschenen is in het menu: Voor de leden. Daar kan 
je: 
• je profiel beheren: om je wachtwoord en je privacy-in-

stellingen te wijzigen
• je profielinfo beheren: om je foto of avatar aan te pas-

sen, om je interessegebied en je journalistieke terrein 
aan te passen, enz.

• het ledenoverzicht raadplegen: om medeleden op te 
zoeken op basis van hun woonplaats, hun journalistie-
ke specialiteit, enz.

• de verslagen van de jaarvergaderingen raadplegen
• de voordelen voor de leden nalezen: om te zien welke 

code je moet gebruiken om bijvoorbeeld een hotel te 
boeken aan voordelig tarief

• het logo downloaden: om dit zelf op je eigen website te 
plaatsen bijvoorbeeld

De nieuwe website: het ledengedeelte



9 2016 - nummer 1

vjv-nieuws
Belangrijk: vul je profiel verder aan!

Bij de verhuis van onze website van de oude naar de 
nieuwe webruimte werd ook het ledenbestand overge-
zet. Enkel de eenvoudige informatie werd daarbij ver-
huisd, zoals je naam, je lidnummer, je adres. Voor de 
meeste leden was de andere informatie vaak niet inge-
vuld, of niet meer correct. Daarom vragen wij aan alle 
leden om zelf deze informatie aan te vullen.

Waarom is het belangrijk om je profiel aan te vullen?

Vele leden hadden erom gevraagd, en in de nieuwe website 
wordt het nu mogelijk gemaakt: je kan in het ledenbestand 
zoeken naar mensen op basis van hun naam, hun speciali-
satie, de stad waar zij wonen, enz. Maar dan moet je wel die 
specialisatie zelf invullen! Hoe vollediger de informatie, hoe 
gemakkelijker je gevonden wordt door jouw medeleden!

Heb je geen inloginformatie ontvangen, ben je je wacht-
woord of inloginformatie kwijt? Zie dan het artikel: het le-
dengedeelte.

Hoe wijzig ik mijn profiel?

Dat is afhankelijk van wat je doen wil. 

Via het tabblad "Voor de le-
den" klik je op Profielbeheer 
indien je het volgende wil 
doen:
• je wachtwoord wil wijzi-

gen
• je privacy instellingen wil 

wijzigen

Zo doe je het: klik op Pro-
fielbeheer, en vervolgens op 
het tandwieltje links van je 
profiel om je wachtwoord te 
wijzigen, of op het slotje om 
je privacy-instellingen te wij-
zigen.

Sluit af met een klik op Vernieuw account.

Via het tabblad "Voor de leden" klik je op Profielinfo indien 
je het volgende wil doen:
• je adres wil wijzigen 
• eventuele fouten in je geboortedatum wil rechtzetten
• je profielfoto wil wijzigen. Let op: deze foto is NIET ge-

koppeld aan jouw foto op je lidkaart. Je mag dus een 
cartoon of avatar of foto naar keuze uploaden. Wil je de 
foto op jouw lidkaart wijzigen, dan moet je die mailen 
naar info@vjv.vlaanderen. Soms staat daar reeds een 
profielfoto ingevuld. Die is door het systeem automa-
tisch ingevuld op basis van je profielfoto in bepaalde 
sociale media, gekoppeld aan jouw mailadres.

• jouw journalistieke activiteiten wil aanvullen of wijzigen.

Zo doe je het: klik op Profielinfo. Je ziet nu de informatie 
die momenteel al in jouw pro-
fiel staat, op basis van oude 
gegevens in het bezit van 
VJV. Je doet er best aan die 
zoveel mogelijk aan te vullen 
of te corrigeren.

Om de gegevens aan te pas-
sen, klik je op het tandwieltje 
rechts bovenaan in jouw pro-
fielgegevens, rechts van je 
profielfoto, en vervolgens op 
Bewerk profiel.

Vul aan of wijzig waar nodig. 
Ben je klaar, klik onderaan op 
Profiel Updaten.
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Een vraag van de leden is met deze nieuwe website ein-
delijk in vervulling gegaan: je kan nu heel gemakkelijk 
andere leden opzoeken op basis van verschillende cri-
teria.

Zo zoek je leden op:
• Ga naar www.vjv.vlaanderen en log in: klik op Login 

rechts bovenaan en meld je aan met je inlognaam en 
wachtwoord. Problemen? Zie het artikel "Het ledenge-
deelte"

• Klik op het tabblad Voor de Leden en kies het menu 
Ledenoverzicht.

• Je ziet nu verschillende invulvakjes. Vul een of meerde-
re vakjes in of klik op de uitklappijl om meerdere opties 
te zien:
• Achternaam: zoek naar een welbepaalde naam van 

een medelid (Janssen bijvoorbeeld)
• Journalistieke media: selecteer digitaal / foto / 

printmedia / radio / televisie

Nieuwe 
leden
VJV mocht de voor-
bije maanden de 
volgende nieuwe 
leden verwelkomen:

1134 Jozef BULLEN uit Houthalen, reporter voor VRT Radio 2
1135 Peter VANWIJNSBERGHE uit ZULTE-MACHELEN, reporter bij Stampmedia
1136 Heleen VANSCHOENWINKEL uit GENK, redacteur bij Stampmedia
1137 Jonathan HENDRICKX uit TURNHOUT, redacteur bij Stampmedia
1138 Tim HAVERMANS uit ZANDHOVEN, redacteur bij Liebe-zu-ihm.be
1139 Kurt VAN EENOOGHE uit PITTEM, reporter/fotograaf bij Het Nieuwsblad
1140 Gui DE PRE uit KONTICH, hoofdproducer VRT en reporter Autowereld
1141 Marnick VANKEVELAER uit BILZEN, redacteur bij www.start-box.be
1142 Bjorn LAUWERIJS uit DUFFEL, videoreporter Stampmedia
1143 Jacques ALLARD uit ST LAMBRECHTS WOLUWE, uitgever www.archi-europe.com
1144 Sien WEVERS uit DILSEN-STOKKEM, reporter bij Stampmedia
1145  Didier DE WEVER uit GENT, fotograaf/reporter bij Gandamedia/Het Laatste Nieuws
1146 Céline GEYS uit TESSENDERLO, fotografe bij Mediaplanet, KT12Diest
1147 Marc CORBANIE uit KAMPENHOUT, redacteur bij www.spectrumbeeldendekunst.be
1148 Jan AELBERTS uit GENK, reporter bij Het Laatste Nieuws

Leden opzoeken op de nieuwe website
• VJV-rol: selecteer VJV-lid, VJV-bestuurslid, Lid van 

de erkenningscommissie
• Journalistieke functie: selecteer commentator / 

eindredacteur / journalist / onderzoeksjournalist / 
Persfotograaf / presentator / redacteur / redactie-
chef / verslaggever

• Journalistieke content: selecteer het onderwerp 
waarover de persoon schrijft

• Postcode: zoek naar een medelid in een bepaalde 
stad of gemeente

• Je krijgt nu een lijst met leden die aan de criteria vol-
doen. Klik op de lijst om de verdere gegevens van die 
persoon te zien.

• Na elke zoekopdracht moet je wel even op de knop 
Vernieuwen klikken.

Deze zoekmachine is enkel zo goed als de informatie die jij 
erin invult! 
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Als anglofiel breng ik graag mijn va-
kanties in de U.K. door. Editie 2015 
kreeg een extra dimensie omdat ik 
fan zijnde van de TV serie “Midso- 
mer Murders” door mijn persagent-
schap gevraagd ben om in de voet-
sporen van Detective Chief Inspec-
tor Tom Barnaby te treden.

Schrijfster Caroline Graham creëerde 
het personage in 1987 en gaf hem in 
6 van haar novelles de hoofdrol, waar-
mee ook meteen de basis werd gelegd 
voor de succesvolle misdaadserie op 
het scherm de laatste decennia.

Op zoek naar de geografische ligging 
van Midsomer en de hoofdstad Cau-
ston, kwam ik er al snel achter dat het 
graafschap niet bestaat en dat de re-
gio westelijk van Londen de non-fictie 
locatie is waar de serie werd opgeno-
men. Een prachtige streek, die de En-
gelsen zelf “Area of Outstanding Natu-
ral Beauty” noemen.

De Chilterns, een heuvelrug uit krijtge-
steente vormt dit prachtige landschap, 
gespreid over zo’n 74 km lengte en 
18 km breedte over de graafschap-
pen Buckinghamshire, Oxfordshire, 
Berkshire en Hertfordshire. Zij vormen 
samen de home counties (of omlig-
gende Londonse graafschappen), die 
na de City of London de rijkste regio 
van Groot-Brittannië is en de op zes 
na meest welvarende in de Europese 
Unie.

Vermits de meeste filmlocaties in Ox-
fordshire zijn gelegen, heb ik voorna-

In de voetsporen van Inspecteur Barnaby 
“Midsomer Murders”
Reisverslag van 4 prachtige dagen Oxfordshire

melijk daar Engeland van zijn fraaiste 
kant bewonderd. Een typisch Brits 
traditioneel, niet-stedelijk graafschap, 
ook wel eens afgekort tot Oxon (een 
afleiding van de oorspronkelijke Latijn-
se benaming Oxonia) heeft als hoofd-
stad de befaamde universiteitsstad 
Oxford, zoals de naam al laat vermoe-
den.

De rondreis startte met een ontspan-
nen overtocht Calais-Dover met P&O 
Ferries.
Je hebt de keuze uit maar liefst 23 
overtochten, je rijdt rechtstreeks van 
de autoweg de kade op, geen files, 
geen stress en geen bagagelimiet en 
dit al vanaf 45€ voor een enkele reis.
Genietend van het panoramische uit-
zicht op één van de dekken en voor-
zien van een lekker hapje en een 
drankje uit het ruime cateringaanbod, 
in nog geen 90 minuten ben je over.

Ik hou niet zo van hotels en ga steevast 
voor een gezellige B &B. Dit jaar werd 
het “Wood Edge”, gelegen op zo’n 
187km van Dover. De uitbaters Pen-
ny en David, bleken niet meer van de 
jongste (70 en 80-plussers alsjeblief!) 

maar ongelofelijk gastvrij en hartelijk.
   
Ik heb mijn ogen uitgekeken op de 
plantenvariatie in de prachtig aange-
legde Engelse tuin, genoten van het 
comfortabele bed in de kraakpropere 
slaapkamer in Laura Ashley-stijl met 
bovendien een “en suite” badkamer.
Elke ochtend was het feest met het à 
la carte ontbijt, waarbij de engeltjes 
volop over mijn tong fietsten. Toen het 
koppel me vertelde dat ze bovendien 
nog alles zelf verzorgen zonder hulp 
van personeel stonden ze meteen 
nummer 1 op mijn top tien-lijstje van 
beste B& B waar ik al verbleven heb.

Op de eerste avond “Midsomer“ heb 
ik Henley-on-Thames verkend, op nog 
geen 5 minuten met de wagen van 
Wood Edge. De plaats kent een groot-
se roeihistorie met “Leander Club”, de 
oudste roeivereniging ter wereld en 
met één van de meest prestigieuze 
roeiwedstrijden ter wereld, de “Henley 
Royal Regatta”.

Gelukkig was ik een weekje voor de 
wedstrijd daar, zodat ik in alle rust kon 
genieten van deze toeristische trek-
pleister met tal van gezellige pubs en 
wereldkeukenrestaurantjes.

Als Engeland liefhebber ga ik steevast 
voor de Britse Pub keuken, die al lang 
niet meer enkel bestaat uit “fish and 
chips with mint sauce and peas”.

Zo belandde ik in The Argill, voor mij 
zeker een topper in de regio. Niet al-
leen omdat er 2 episodes van Mids-
omer Murders zijn opgenomen, zo 
getuigt de koperen toogplaat voor 

vervolg op pagina 12
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vervolg van pagina 11 stoppen om een kijkje te nemen in de 
dorpswinkel annex tea room, de kerk 
en het schooltje en om een wandeling 
langs de waterkersbedden te maken.
Op dan naar de markt van Watlington, 
waar je de “Causton” bibliotheek uit 
'Orchis Fatalis' kan bezichtigen.

Langs Lewknor, een mooi bakstenen 
en vuurstenen dorpje rijd je richting 
Thame, dé Chilterns Area of “Outstan-
ding Natural Beauty”. Je kan er wan-
delen in het Aston Rowant National 
Nature Reserve en in Chinnor een be-
zoek brengen aan het station gebruikt 
in 'Death in een Chocolate Box'. Als 
attractie kan je er op zon- en feestda-
gen zelfs een rit maken in een oude 
stoomtrein van de Chinnor en Princes 
Risborough Railway.

Bij aankomst in Thame zal je direct 
enkele filmlocaties herkennen: het 
Spreadeagle Hotel, 16e-eeuws aan de 
buitenkant maar met kosmopolitisch 
comfort aan de binnenkant, de spec-
taculaire 13e-eeuwse kerk en de 700 
jaar oude pub. Op een marktdag over 
de markt struinen is een must.

Doorheen het platteland van de Ha-
seleys en Miltons kom je aan in War-
borough, veteraan van 9 afleveringen 
waar je in de bekende rieten pub The 
Six Bells on the Green een 'swift half' 
kan genieten. Hier eindigt mijn 1ste 
dag Midsomer.

“Oxford”

De dienst van toerisme biedt verschil-
lende ontdekkingstochten door de 
stad aan. Voor mij werd het een stads-
wandeling met een picknickboottocht-
je over de middag.

Klassieke start is het Christ Church 
college, met haar befaamde “Great 
Hall” en kapel, gekend als de Oxford 
kathedraal waar de vader van “Ali-
ce in Wonderland “ decaan was. Aan 
de overkant van de straat vind je het 
snoepwinkeltje, nu souvenirwinkeltje 
uit het bekende sprookje.

Struinend door High Street moet je ze-
ker even binnenwippen in the Cover-
ed Market en bij wijnhandel Oddbins, 
voor je lunchaankopen. In een bootje 
van “Magdalen Bridge boathouse” 
heb ik in Victoriaanse stijl genoten van 
een typisch Engelse picknick aan de 
oevers van de rivier.

's Namiddags kan je genieten van het 
panoramische uitzicht over Oxford 
vanop één van de vele torens, je hebt 
de keuze uit Carfax Tower, St Michael 
aan the North Gate, St Mary the Vir-
gin en the Sheldonian Theatre. Tegen 
tea time kan je je neervlijen in tal van 
gezellige locaties, o.a. in the Vault & 
Gardens bij St May the Virgin Church – 
dé geboorteplaats van de universiteit 
van Oxford met uitzicht over Radcliffe 

de tap; maar ook om de overheerlijke 
keuken met typische streekgerechten 
en het niet te versmaden Midsomer 
bier, een creatie van de uitbater, Neil 
Ainsworth zelf.

De man heeft in Henley –on –Thames 
zijn thuis gevonden na als zeeman 
over de wereldzeeën te hebben ge-
zwalpt. Zijn 2de carrière als caféuit-
bater is hem op het lijf geschreven. 
Hij straalt gemoedelijkheid uit met de 
juiste dosis professionalisme en be-
schikt over een levenswijsheid waar 
menig filosoof een lesje van kan leren. 
Het was een geslaagde eerste verken-
ningsdag.

De volgende 3 dagen stonden de an-
dere filmlocaties van Midsomer Mur-
ders op de agenda.
Via de website www.visitmidsomer.
com kan je handige auto-, fiets- en/
of wandelroutes uitkiezen om de regio 
te verkennen. Ik ben gegaan voor de 
“Northern & Southern trail“, 2 routes 
van elk ongeveer 3.5 uur auto rijden 
met daartussen een dagje Oxford.

Slingerend doorheen het typische En-
gelse landschap, gidst de weg je langs 
stadjes en dorpen waar je kan verpo-
zen in de pubs, de kerken, de shops 
en de ander locaties waar de serie op-
genomen werd. 

De “Northern trail“
   
Je start in Dorchester, één van de 
mooiste dorpen van het fictieve graaf-
schap “Midsomer” met haar 15e- en 
16e-eeuwse herbergen, het postkan-
toor en Dorchester Abbey.
De volgende stop is Ewelme, een ver-
geten dorpje waar je zeker even moet 
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Square, of in The Rose of Patisserie 
Valerie in High Street, of in het chique-
re Quod, The Old Parsonage of het 
Randolph Hotel.

De “Southern Trail”
   
Normaal start de route in Henley via 
Nettlebed naar Wallingford. Maar ver-
mits ik elke avond al vertoef in Hen-
ley voor het diner en logeer in Nettle-
bed waar het hotel White Hart en het 
dorpshal zijn verschenen in de serie 
ben ik meteen naar Wallingford door-
gereden.

Aangekomen in Wallingford, het oor-
spronkelijke 'Causton' eerst een kof-
fietje genoten in een taverne op het 
veel gefilmde marktplein “The Corn 
Exchange” of “Causton Playhouse”. 
De korte wandeling langs de ruïnes 
van het 13e-eeuwse kasteel en de kas-
teeltuinen is zeker de moeite waard.

In het voormalig postkantoor bevindt 
zich het Stadstheater, waarvan de 
beroemde misdaadschrijfster Agatha 
Christie, voorzitter was. Haar graf kan 
je bezoeken op de begraafplaats ach-
ter de St Mary's Church in Cholsey, de 
volgende routestop. 

Tegen de middag aangekomen in 
Moulsford, te zien in 'Dead in the Wa-
ter' heb ik heerlijk geluncht bij Beetle 
and Wedge. Langs de leuke dorpjes 
Goring-on-Thames of via North Stoke 
en Ipsden, rijd je dan verder naar Map-
ledurham. 

Mapledurham House, een prachtig 
17e-eeuws huis en tuin met de laatste 
werkende watermolen aan de rivier de 
Theems heeft een filmgeschiedenis 
om u tegen te zeggen: het verscheen 
in uiteraard Midsomer Murders, maar 
ook in The Eagle Has Landed, Inspec-
tor Morse en Miss Marple. Tijdens het 
openingsseizoen serveren de trotse 
eigenaars je een heerlijke cream team 
en zoetigheden, gemaakt van het met 
de watermolen zelf gemalen meel!

Terug op weg naar mijn B&B in Nett-
lebed kwam ik automatisch langs de 
2 “omwegen” van deze route: Rother-
field Peppard of Rotherfield Greys.

Bij Rotherfield Peppard, waarvan het 

kerkje en 'Badgers Drift Basisschool' 
in de serie voorkomen, ben ik nog 
even gestopt om een kijkje te nemen in 
de “Herb Farm” een prachtig herstelde 
18e-eeuwse schuur met zijn beuken-
hagen doolhof, mooie tuin, theekamer 
en kruidenshop.

In het seizoen is het de moeite om in 
Rotherfield Greys het 16e-eeuws, met 
blauweregen beklede herenhuis Greys 
Court te bezoeken heb ik me laten ver-
tellen.

En zo zit de “Midsomer Murders” trip 
erop.

Willy Ysewijn

praktische informatie
• P&O: http://www.poferries.com/nl/portal
• Verblijf B & B/Guesthouses: Wood Edge: http://www.wood-edge.co.uk/
• Andere: http://www.southernoxfordshire.com/accommodation.php
• Midsomer Murders: http://midsomermurders.org/

• Filmlocaties: http://midsomermurders.org/locationsindex.htm
• Route map: http://www.visitmidsomer.com/midsomer-map
• Noordelijke autotraject: http://www.visitmidsomer.com/northern-trail/
• Zuidelijke autotraject: http://www.visitmidsomer.com/southern-trail/
• Stadswandelingen: http://www.visitmidsomer.com/town-walking-trails/

• Oxford: http://www.visitoxfordandoxfordshire.com/be-inspired/Suggested-itineraries.aspx
• Pub The Argill: http://www.theargyllhenley.co.uk/



club uitgereikt  aan cineast Raoul Ser-
vais, aan Arno, Wendy Van Wanten, 
Willy Herteleer (admiraal van de mari-
ne en ex-stafchef van het leger), aan 
Sweetlove (laureaat Europaprijs voor 
schilderkunst in 1978), aan Hubert 
Rubbens (organisator van Oostende 
voor anker), aan diverse directeurs van 
toeristische diensten, letterkundigen, 
musici, wetenschappers, e.a. 

Ronny Kyndt
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De Oostendse Persclub (waarvan 
verschillende persmensen lid zijn 
van de VJV) heeft haar jaarlijkse 
persprijs, “Gouden  Mathille” uit-
gereikt aan de stichter van de mu-
ziekgroep “The Wallace Collection”, 
Sylvain Vanholme.

39ste editie

Deze Oostendse persprijs was aan de 
39ste editie toe. De prijs gaat telkens 
naar een Oostendenaar die de naam 
en de faam van zijn/haar stad in bin-
nen- en buitenland heeft uitgedragen. 
De "Gouden Mathille" wordt tijdens 
het jaarbanket in het begin van het jaar 
uitgereikt.

Sylvain Vanholme kreeg de prijs over-
handigd voor zijn ganse muzikale car-
rière. Vanholme scoorde destijds de 
grote internationale hit, “Daydream”, 
waarvan ruim 2 miljoen platen in meer 
dan 20 Europese landen werden ver-
kocht. De plaat werd in 1968 opge-
nomen in de wereldvermaarde Britse 
muziekstudio's van Abbey Road in 
Londen. In deze studio’s werden ook 
platen van The Beatles opgenomen.

Wallace Collection

Benevens de miljoenenverkoop van 
“Daydream” nam Sylvain Vanholme 
in de studio’s in Londen ook een 6-tal 
albums en andere 45-toerenplaten op 
die enkele miljoenen keren verkocht 
zijn. The Wallace Collection gaf diver-
se concerten in tal van grote steden en 
festivals in Europa, in Zuid-Amerika en 

maakte ook een succesvolle toernee 
doorheen Amerika.

Later was Sylvain Vanholme ook nog 
actief bij The Two Man Sound, samen 
met Lou Deprijck. Ook daar scoorden 
ze vooral in Zuid-Amerika, met onder-
meer Copacabana, Charlie Brown en 
Disco Samba, enkele miljoenenhits.

Palmares

In de vorige jaren werd de “Gouden 
Mathille"   door  de Oostendse pers-

Oostendse persprijs "Gouden Mathille"  
uitgereikt aan stichter Wallace Collection

De leden van de Oostendse Persclub huldigen Sylvain Vanholme met de “Gouden 
Mathille”.
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LAAKDAL - Goed nieuws: in tijden 
van iPad, online reading en fu-
sies van mediagroepen, neemt de 
PRESS DRUKKERIJ de activiteiten 
over van MGraphics, het Geelse be-
drijf dat vooral bekend staat als uit-
gever van het 'Nieuwsblad van Geel' 
en het 'Boerenbelang'. De twee bla-
den zullen als afzonderlijke titels 
verder leven en ook verder worden 
uitgebouwd. Min of meer gelijktijdig 
verwerft de PRESS DRUKKERIJ ook 
'Go For It Magazine', een maande-
lijks huis-aan-huis blad dat eerder 
bij 'Aroma' in Geel werd uitgegeven.  
Over de prijs die voor de overname 
werd betaald, wil de PRESS DRUK-
KERIJ niet communiceren.

Met de overname van MGraphics door 
de PRESS DRUKKERIJ krijgen het 
Nieuwsblad van Geel en het Boeren-
belang dus een nieuwe uitgever. Het 
gaat om twee bijzondere bladen, want 
ze zijn zowat de enige onafhankelij-
ke, lokale (abonnements)bladen die in 
ons land nog bestaan. 'Het Nieuws-
blad van Geel', dat voor het eerst ver-
scheen in 1853, is met zijn 162 jaar-
gangen zelfs het oudste weekblad van 
België. 'Het Boerenbelang', een blad 
voor Tessenderlo en omgeving, is aan 
zijn 113de jaargang toe. 

Isabel Meeus is de afgelopen 7 jaar 
uitgeefster geweest van het 'Nieuws-
blad van Geel' en 5 jaar van het 'Boe-
renbelang'. Haar vader Aloïs Meeus 
was daarvoor 33 jaar uitgever. In totaal 
was de familie Meeus 40 jaar uitgever 
van 'het Nieuwsblad van Geel'. Isabel 
heeft de beslissing genomen om beide 
kranten een verdere mooie toekomst 
te bieden en heeft resoluut gekozen 
de fakkel door te geven aan de familie 
Janssens van de PRESS DRUKKERIJ 
omdat ze gelooft in een succesverhaal 
en dat beide kranten nog lang zullen 
bestaan.

'Ik heb niet zomaar een overnemer 
gezocht, er moest een regionale en-
titeit aan verbonden zijn, mensen die 
voeling hebben met de regio en de 
mentaliteit hier kennen. Ik wilde beide 
bladen niet laten opgaan in een breed 

'Nieuwsblad van Geel', 'Boerenbelang' en 'Go for it magazine' overgenomen door 
de PRESS DRUKKERIJ

Geelse regionale media in beweging

consortium waardoor ze zouden wor-
den opgeslorpt en verdwijnen," aldus 
Isabel Meeus, die intussen een con-
sultant functie opneemt in de accoun-
tant wereld.

Jonny Janssens van de PRESS DRUK-
KERIJ ziet in deze overname een 
groeikans voor de twee bladen. “Als 
Looienaar ken ik het 'Boerenbelang' 
al van kindsbeen af. Het is dus meer 
dan nostalgie. En het 'Nieuwsblad van 
Geel' heb ik enkele jaren geleden op 
een positieve manier leren kennen”, 
zegt hij. “Ik zie veel potentieel in die 

bladen die zich in een moeilijke markt 
toch hebben weten te handhaven, op 
basis van hun sociale relevantie en 
hun journalistieke aanpak. We zijn er-
van overtuigd dat de groei en verdere 
ontwikkeling in deze nieuwe omgeving 
beter ondersteund zal worden.” Met 
andere woorden het 'Boerenbelang' 
dat in oorsprong werd uitgegeven 
door de familie Aldelhof van Tessen-
derlo komt terug in Looise handen.

Het is de nadrukkelijke bedoeling van 
de nieuwe uitgever degelijke lokale 
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van onze leden

bladen te blijven maken, waarvan de 
toekomst op langere termijn gegaran-
deerd blijft. Voor de lezers verandert 
er niets, behalve één ding: ze zullen 
de progressie van hun blad snel mer-
ken. de PRESS DRUKKERIJ neemt 
niet alleen de titels over, maar ook alle 
medewerkers en de redactie, met Dirk 
Kennis als hoofdredacteur.

"Er is nood aan lokaal nieuws, binnen 
een versnelde globaliserende samen-
leving, maar we willen ook weten wie 
onze buur is en wat die doet. Dus het-
geen de grote huizen afstoten, wordt 
onze core business. We starten met 
‘Boerenbelang’, dat we volledig res-
tylen. Ook verbeteren we het drukpro-
cedé. We bieden een kanaal aan de 
lokale lezer om activiteiten en informa-
tie door te spelen, in aanvulling op de 
gemeentelijke infobladen. Let wel, we 
brengen geen 'burgerjournalistiek'. De 
artikels zullen door journalisten en cor-
respondenten worden aangeleverd. 

Momenteel bestaat 'Boerenbelang' 
nog uit één katern van acht pagina's, 
we hopen dit te verdubbelen. Daarna 
gaan we ook 'Nieuwsblad van Geel' 
aanpakken en op eenzelfde leest 
schoeien. We zullen ook flexibel wor-
den wat IT betreft en apps voor iPhone 
en iPad ontwikkelen. Maar we zullen in 
'close harmony' nieuws gaan brengen 
voor de regio's Tessenderlo en Geel, 
voor de mensen die er wonen, maar 
voor hen die er komen werken. Mo-
menteel telt 'Boerenbelang' zo'n 1600 
abonnees en 'Nieuwsblad van Geel' 
heeft 2600 abonnees"

Expansie voor  
een positieve toekomst

Naast het uitgeven van die twee bla-
den had MGraphics nog andere gra-
fische activiteiten, die eveneens door 
de PRESS DRUKKERIJ in hun por-
tefeuille worden genomen. Voorlopig 
blijft de vroegere MGraphics-entiteit 
in Geel gevestigd, maar daar zal op 
termijn gedeeltelijk verandering in ko-
men, omdat synergiën voor de hand 
liggen.

Het door BPost bedeelde maandelijks 
huis-aan-huisblad 'Go For It Maga-
zine', dat de PRESS DRUKKERIJ on-
geveer gelijktijdig overnam van Aro-
ma, wordt eveneens versterkt, maar 
de volgende editie zal onder de titel 
‘Close Magazine’ verdeeld worden, de 
naam van het gelijkaardige blad dat 
de PRESS DRUKKERIJ al een aantal 
jaren uitgeeft.

"Drie jaar geleden was 'Close' op ster-
ven na dood. Na de overname hebben 
we het blad een nieuw leven ingebla-
zen. We hebben er een leesblad van 
gemaakt, daar waar de meeste publi-
tijdschriften bladerbaar zijn. Dat heeft 
vruchten opgebracht. "

de PRESS DRUKKERIJ ontstond 25 
jaar geleden als een kleine drukkerij 
en is sinds 9 jaar gevestigd op de Ni-
kelaan in Laakdal, langs de E313. De 
KMO, die na deze overname 12 me-
dewerkers telt, evolueerde naar een 
vooruitziend “grafisch huis” met veel 

oog voor de digitale en andere ontwik-
kelingen die zich achter het klassieke 
printgebeuren in media en communi-
catie voordoen.

Jonny Janssens: "Het is de bedoeling 
om op termijn de losse verkoop aan te 
zwengelen, de abonnees te verhogen 
en 'print' weer duidelijk in de markt te 
plaatsen. Momenteel worden de bla-
den aangeboden in een 30-tal regio-
nale kiosken. En we gaan nog verder. 
Er liggen al plannen op tafel voor 'Clo-
se Magazine', met een nieuw, groter 
formaat, andere onderwerpen, waar-
door het blad nog meer body krijgt. 
Maar daarover wil ik voorlopig verder 
nog niets kwijt."

Anne Marie Jacob
Foto's: Jempi Welkenhuyzen
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