
Samen zijn we sterk 

Vanaf januari is de samenwerking tussen Weekblad de Langstraat en VOG (Verenigde 
Ondernemers Geertruidenberg) verder uitgebreid. Door het verdwijnen van de gemeentelijke 
informatie in Weekblad de Langstraat plaatst de VOG nu wekelijks een dubbele informatiepagina. 
We informeren ondernemers en geïnteresseerden wekelijks, zowel online met de VOG nieuwsbrief 
en vogweb.nl, als vanaf nu ook offline in het best gelezen lokale weekblad. We plaatsen kwalitatieve 
redactionele verhalen en algemene informatie voor de ondernemers. Vanaf nu ontvangen, naast alle 
bewoners van de gemeente Geertruidenberg, ook alle ondernemers op Dombosch wekelijks de 
Langstraat, boordevol nieuws en achtergronden uit en over de gemeente waarin u onderneemt. 

Door deze samenwerking heeft u als lid van de VOG ook het voordeel van de gezamenlijke inkoop en 
kunt u bijvoorbeeld uw (personeels)advertentie of bedrijfscommunicatie tegen zeer lage tarieven 
plaatsen op deze pagina’s (zie als voorbeeld de Langstraat van deze week). U kunt op deze pagina’s 
wekelijks, tweewekelijks of vierwekelijks intekenen met een advertentie. En bent u niet lid van de 
VOG? Voor slechts 150 euro per jaar profiteert u van alle voordelen van het VOGplus-lidmaatschap, 
zoals gratis vacatures plaatsen op vogweb.nl, voordelig adverteren op de digitale informatieborden, 
uitgebreide profielpagina van uw bedrijf op vogweb.nl en nog veel meer. Kijk voor meer informatie 
op vogweb.nl/vogplus/. 

Aanbod VOG pagina 
Het formaat: 45 x 60 mm 94 x 60 mm 143 x 60 mm 143 x 124 mm 
Wekelijks: EUR 29,- EUR 58,- EUR 87,- EUR 174,- 
2-wekelijks: EUR 35,- EUR 70,- EUR 105,- EUR 210,- 
4-wekelijks: EUR 39,- EUR 78,- EUR 117,- EUR 234,- 
Eenmalig * EUR 42,- EUR 84,- EUR 126,- EUR 252,- 
Genoemde bedragen zijn ex btw.* onder voorbehoud van beschikbare ruimte 

Deelnemen 
Maak nu gebruik van dit aanbod en neem deel aan de VOG ondernemerspagina's. Mail een scan of 
een foto van onderstaand ingevulde formulier naar Weekblad de Langstraat, t.a.v. Elma de Wild via 
uitgeverij@emdejong.nl .  

DEELNAME-FORMULIER 

Bedrijf:  …………………………………..…………………………………..………………………………………………………….. 

Naam:  …………………………………..…………………………………..………………………………………………………….. 

Adres:  …………………………………..………..    Postcode: ………………  Plaats: ……………………………………. 

Tel: …………………………………..………… E-mail…………..…………………………………………………………... 

Formaat ………… x ………… mm. 

Frequentie : O wekelijks O 2-wekelijks O 4-wekelijks O Eenmalig in weeknummer ……. 

Vragen? 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u bellen met Elma de Wild, 06- 293 890 
41 of met de VOG, via John Gaasbeek van Copycaal 06 - 516 222 55 


