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Samenvatting 

Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen in hoeverre mensen bekend zijn met Uit in regio 

Venlo, waarvan ze het kennen, waarvoor ze het gebruik, wat ze ervan vinden en of ze nog iets 

missen. Daarnaast wordt nog gekeken of er een mogelijk verband is tussen het gebruik van het 

magazine, de website of tv-programma en cultureel gedrag van de respondenten. En of er 

verschillende doelgroepen voor de verschillende media zijn. Met de uitkomsten kan vervolgens 

worden gekeken of het wenselijk is iets aan de huidige aanbiedingsvormen van Uit in regio Venlo te 

verbeteren. In totaal hebben 740 van 1179 mensen de vragenlijst ingevuld. Dit komt neer op een 

respons van 63%. 

 

Er zijn verschillende kanalen die Uit in regio Venlo gebruikt om de regio Venlo te voorzien van 

informatie over de culturele agenda voor theater, film,muziek en exposities. Deze media zijn: het 

magazine Uit in regio Venlo, tv-programma UIT! en de website www.uitinregiovenlo.nl. Hieronder is 

te zien dat het tv-programma het meest bekend is bij de gemeentepanelleden en de website het 

minst bekend.  

 

Figuur 1. Bekendheid Uit in regio Venlo via verschillende media (N=740) 
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Website 

De website is het minst bekend van alle kanalen. Nu ze het wel kennen zullen er wel meer mensen 

vaker gebruik van gaan maken. Het kanaal waar de meeste mensen de website van kennen is van 

Omroep Venlo of het magazine. De website wordt over het algemeen als gebruiksvriendelijk  en 

overzichtelijk ervaren. Ook bevat het voldoende informatie en kunnen de meesten makkelijk vinden 

wat ze zoeken. 

 

TV-programma  

Het tv-programma Uit! is het meest bekend bij de respondenten. De meerderheid kijkt dit 

programma ook minimaal maandelijks. Ze vinden het programma over het algemeen informatief en 

interessant. Over de presentatie zijn iets minder mensen tevreden.  

 

Magazine 

Een kwart kent het magazine Uit in regio Venlo. De meeste mensen hebben het zien liggen of 

gelezen/meegenomen bij de bibliotheek. De meesten zouden het magazine ook graag op een andere 

plaats verkrijgbaar zien, de plaatsen die dan veelvuldig genoemd worden zijn supermarkten, station, 

stadswinkel en huis aan huis verspreiding. Interesse in een abonnement is er nagenoeg niet. Ze halen 

hem dan liever ergens gratis of hebben in het geheel geen interesse.  

 

Culturele activiteiten  

Een derde van de mensen heeft in de afgelopen maand (te weten; oktober) een voorstelling of iets 

dergelijks bezocht. Informatie over voorstellingen of andere culturele activiteiten krijgen ze veelal 
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van familie of vrienden. Ook het programma(boekje) van de betreffende culturele instelling is een 

belangrijke bron van informatie. De meest bezochte culturele activiteiten van het afgelopen jaar zijn 

festivals/evenementen, films, theater of muziekconcert.  
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding en doel 

De afdeling Economische zaken en Cultuur wil graag meer weten over het bereik en gebruik van Uit 

in regio Venlo. Uit in regio Venlo bevat informatie over kunst- en cultuur in de regio Noord-Limburg 

(van Beesel tot Gennep). Uit in de regio verschijnt als magazine, als website en als tv-programma.  

• Het magazine wordt tienmaal per jaar uitgebracht (maandelijks, maar twee maal per jaar een 

dubbelnummer: januari + februari en juli + augustus). Dit magazine bevat:  

1) een dagagenda met een korte vermelding van alle culturele activiteiten in de regio: concert, 

tentoonstelling, archeologische wandeling, toneelstuk, hiphopfestival, expositie en 

dergelijke,  

2) een genreagenda, in de categorieën theater, film, muziek, jeugd, expo en plus. Dit is een 

selectie van culturele activiteiten met een korte beschrijving en een foto,  

3) verwacht: vooruitblik van een week op de volgende maand en  

4) een adressenlijst van podia, musea, galeries en dergelijke.  

• Op de website www.uitinregiovenlo.nl verschijnt ook alle agenda informatie en alle culturele 

adressen.  

• Het tv-programma Uit! is elke woensdagavond te zien op Omroep Venlo aansluitend op het 

programma Venlo Vandaag. In het programma krijgt u uittips voor de gemeente Venlo op het 

gebied van Film, Theater, Evenementen, Muziek, exposities, workshops, Kinder- en 

jeugdactiviteiten etc. Iedere week komt één onderwerp uitvoerig aan bod. Daarnaast krijgt de 

kijker een gevarieerd overzicht van interessante activiteiten. De uitzending is ook terug te kijken 

op de website van Omroep Venlo. 

Het doel van dit onderzoek om in kaart te brengen in hoeverre mensen bekend zijn met Uit in regio 

Venlo, waarvan ze het kennen, waarvoor ze het gebruik, wat ze ervan vinden en of ze nog iets 

missen. Daarnaast wordt nog gekeken of er een mogelijk verband is tussen het gebruik van het 

magazine, de website of tv-programma en cultureel gedrag van de respondenten. En of er 

verschillende doelgroepen voor de verschillende media zijn. Met de uitkomsten kan vervolgens 

worden gekeken of het wenselijk is iets aan de huidige aanbiedingsvormen van Uit in regio Venlo te 

verbeteren.  

 

1.2. Organisatie 

Opdrachtgever voor dit onderzoek is afdeling Economische Zaken en Cultuur. De 

verantwoordelijkheid voor de gegevensanalyse en de uiteindelijke rapportage ligt bij sectie 

Onderzoek en Statistiek (team informatievoorziening; afdeling Bedrijfsvoering) van de gemeente 

Venlo. De vragenlijst is gezamenlijk opgesteld.  

 

1.3. Methodiek 

Voor de dataverzameling van dit onderzoek is gebruikt gemaakt van een digitale vragenlijst via het 

gemeentepanel Venlo. Alle 1179 gemeentepanelleden hebben een via hun e-mailadres een 

uitnodiging ontvangen voor dit onderzoek. In totaal hebben 740 mensen de vragenlijst ingevuld. Dit 

komt neer op een respons van 63%. 

 

1.4. Leeswijzer 

Deze rapportage bestaat uit 6 hoofdstukken. In het inleidende hoofdstuk wordt kort ingegaan op het 

doel van dit onderzoek. Verder wordt de organisatie en de gebruikte methodiek nader beschreven. In 

hoofdstuk 2, 3 en 4 worden achtereenvolgens de resultaten gepresenteerd van de website, het tv-

programma en het magazine. In hoofdstuk 5 worden de culturele activiteiten van de respondenten in 

beeld gebracht en in het laatste hoofdstuk (6) staan de achtergrondkenmerken van de respondenten. 



 8 

Daarnaast zijn er nog twee bijlagen toegevoegd. In bijlage I staat de totale lijst van locaties waar 

mensen zijn geweest, en bijlage II bevat alle open antwoorden. 

 

In de rapportage wordt gebruik gemaakt van figuren. In deze figuren worden de percentages 

weergegeven. Boven de figuren staat het totaal aantal mensen dat antwoord op de betreffende 

vraag heeft gegeven (=N).  
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2. Website Uit in regio Venlo 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de bekendheid en gebruik van de website. Daarnaast wordt ook 

gekeken naar o.a. de gebruiksvriendelijkheid van de website en of mensen nog iets missen. 

 

Uit onderstaande komt naar voren dat amper twee op de vijf respondenten bekend is met de 

website. 

 

Figuur 2.1. Bekendheid met website www.UitinregioVenlo.nl (N=740) 
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De volgende vraag is alleen gesteld aan de mensen die hebben aangegeven de website niet te 

kennen. Te zien is dat een groot deel van de mensen die de website niet kennen, wel geïnteresseerd 

zijn in de website en deze in de toekomst vaker gaan bezoeken.  

 

Figuur 2.2. Website in het vervolg vaker bezoeken? (N=606) 
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De volgende vraag is alleen gesteld aan de mensen die de website wél al kenden. De meesten 

kennen de website van Omroep Venlo (tv of website) of van het magazine.   

 

Figuur 2.3. Waarvan kent u de website? (N=134) 
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Een op de vijf panelleden bezoekt de website eigenlijk nooit, de rest een paar keer per jaar of vaker.  

 

Figuur 2.4. Hoe vaak bezoekt u de website? (N=134) 
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Het grootste deel van de mensen dat de website (bijna) nooit heeft bezocht, heeft aangegeven niet 

te weten of geen mening te hebben over de onderstaande stellingen. Hieronder zijn de antwoorden 

van de niet-bezoekers dan ook niet meegenomen. Over het algemeen scoort de website op alle 

genoemde punten wel goed. Het best scoort ‘gebruiksvriendelijk’ (91% eens) en het slechtst scoort 

‘mooi’ (74% eens).  

 

Figuur 2.5. Wat vindt u van de website? (N=98) 
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Vervolgens konden mensen nog aangeven of ze nog iets missen op de website. Opmerkingen die 

werden gegeven hadden veelal betrekking op de indeling of specifieke informatie
1
. 

 

 

                                                
1
 Voor alle antwoorden zie Bijlage II.a 
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3. Tv-programma Uit! 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de bekendheid en bekijken van het wekelijkse tv-programma 

Uit!. Daarnaast wordt ook gekeken wat de mensen van het tv-programma vinden en of ze nog iets 

missen.  

 

Ruim de helft van de mensen is bekend met het tv-programma Uit!. Van de mensen die het tv-

programma niet kennen, denkt een klein deel (13%) het in het vervolg wel te gaan bekijken. 

Ongeveer 40% van de mensen die het tv-programma, kijkt het ook (bijna) wekelijks.  

 

Figuur 3.1. Bekendheid met tv-programma UIT! (N=738) 
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Figuur 3.2. Tv-programma in het vervolg vaker bekijken? (N=329) 
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Figuur 3.3. Hoe vaak kijkt u het tv-programma Uit!? (N=409) 
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Het grootste deel van de mensen dat het tv-programma (bijna) nooit bekijkt, heeft aangegeven niet 

te weten of geen mening te hebben over de onderstaande stellingen. Hieronder zijn de antwoorden 

van de niet-kijkers dan ook niet meegenomen. De meeste mensen vinden het een informatief, 

interessant en leuk programma. Over de presentatie is een kwart van de mensen minder tevreden. 

 

Figuur 3.4. Wat vindt u van het tv-programma? (N=404) 
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4. Magazine Uit in regio Venlo 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de bekendheid en gebruik van het maandelijkse magazine Uit in 

regio Venlo. Daarnaast wordt ook gekeken wat de mensen van het magazine vinden en of ze nog iets 

missen.  

 

Ongeveer een kwart van de respondenten is bekend met het magazine.  

 

Figuur 4.1. Bekendheid met Magazine Uit in regio Venlo? (N=733) 
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De top tien van plaatsen waar de respondenten wel eens komen staat hieronder weergegeven. De 

helft komt wel eens in de boekhandel of de Maaspoort en ook de bibliotheek wordt door 43% van de 

respondenten wel eens bezocht. 

 

Figuur 4.2. Komt u wel eens op één of meerdere van de volgende plaatsen?, top 10 van meest 

bezochte plekken door gemeentepanelleden.(N=732)
2
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2
 Voor de totale lijst van de bezochte plaatsen, zie bijlage I 
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Wanneer mensen een andere horecagelegenheid hebben genoemd, konden zij hierbij ook invullen 

welke dit was. In de volgende figuur staan deze weergegeven. Hoe groter het woord geschreven is, 

hoe vaker het is genoemd. Te zien is dat Café Centraal verreweg het meest is genoemd.  Ook de Alde 

Mert wordt door de respondenten relatief vaak genoemd. Daarnaast zijn nog algemene dingen 

genoemd als; diverse horecagelegenheden en cafés.   

  

Figuur 4.3. Ik kom wel eens bij een andere horecagelegenheid, namelijk (N=93) 

 
 

 

Hieronder is in beeld gebracht welke ateliers en galeries er zoal genoemd zijn waar de mensen wel 

eens komen. Hoe groter het lettertype is, hoe vaker dit atelier of galerie is genoemd. Sjer Jacobs en 

Sjaak Smetsers/Moejen daag worden hier het meest genoemd. 

 

Figuur 4.4. Ik kom wel eens bij een atelier of galerie, namelijk (N=33) 

 
 

 



 15 

Naast de vraag of mensen wel eens op plaatsen komen waar het magazine Uit in regio Venlo gratis 

verkrijgbaar is, is nog gevraagd of ze het magazine ook hebben zien liggen of het hebben 

meegenomen of doorgebladerd. Hieronder is te zien van de top tien plaatsen waar de mensen 

komen of ze hier het magazine hebben gezien dan wel meegenomen. Hieruit komt naar voren dat in 

de bibliotheek het magazine het meest wordt opgemerkt en ook meegenomen en in de Haandert het 

minst. 

 

Figuur 4.5. Heeft u op deze plaats het magazine ook gezien, gelezen of meegenomen? (N=106) 
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Daarnaast is nog aan de mensen gevraagd of ze vinden dat het magazine (ook) ergens anders 

verkrijgbaar moet zijn. Twee derde van de mensen zou het magazine (ook) op een andere plaats 

willen zien. Plaatsen die veelvuldig werden genoemd zijn
3
: centraal station, supermarkten, 

stadswinkel en huis aan huis verspreiden. 

 

Figuur 4.6. Magazine (ook) ergens anders verkrijgbaar? (N=730) 
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3
 Voor alle antwoorden, zie bijlage II.d 
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Een deel van de respondenten heeft aangegeven het magazine wel te kennen, maar heeft het 

nergens gelezen of doorgebladerd. Deze mensen hebben grotendeel ‘weet niet’ geantwoord op de 

volgende vragen. Om die reden is de categorie ‘weet niet’ buiten beschouwing gelaten.  

 

Bijna alle respondenten vinden het magazine over het algemeen goed. Het magazine is interessant, 

ziet er aantrekkelijk uit en bevat voldoende informatie. De overzichtelijkheid van het magazine scoort 

het minst goed, maar nog steeds is 85% hier tevreden over. 

 

Figuur 4.7. Wat vindt u van het magazine (N=187) 

29%

27%

24%

22%

69%

61%

62%

62%

63%

8%

8%

10%

11%

12%

22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

is  interess ant

ziet er aantrekkel i jk ui t

bevat voldoende informatie

is  van deze ti jd

is  overzichtel i jk

Helemaal mee eens Grotendeels mee eens Grotendeels mee oneens Helemaal mee oneens

 

 

De respondenten konden ook aangeven of ze nog iets missen in het magazine. Hierop kwamen veel 

verschillende reacties. Sommige zouden meer informatie willen hebben over amateurs of activiteiten 

voor jongeren. Anderen zouden graag de prijzen erbij willen zien
4
. Voor de volledige lijst antwoorden 

zie Bijlage II. 

 

Het is mogelijk om een abonnement te nemen op het magazine Uit in regio Venlo. Dit kost €18,- per 

jaar (voor het dekken van de verzendkosten). Aan de mensen is gevraagd of ze interesse hebben in 

een dergelijk abonnement. Hiervan geeft slechts 2% (=14 mensen) aan dat ze hier wel interesse in 

hebben. Ongeveer de helft neemt het wel ergens gratis mee. Ruim twee vijfde heeft in het geheel 

geen interesse in het magazine. Als er een andere reden is genoemd waarom mensen geen 

abonnement willen, is dit vaak dat de informatie ook op internet te verkrijgen is en dat ze dan geen 

behoefte hebben om ervoor te betalen. Opvallen is dat géén van de respondenten op dit moment 

een abonnement heeft op het magazine Uit in regio Venlo. 

 

Figuur 4.8. Interesse in abonnement Uit in regio Venlo? (N=727) 
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4
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5. Culturele activiteiten 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het culturele gedrag van de respondenten. En hoe mensen 

meestal aan informatie over culturele activiteiten komen.   

 

Een derde van de mensen heeft de afgelopen maand een voorstelling, expositie o.i.d. bezocht.  

 

Figuur 5.1. Afgelopen maand cultureel actief geweest? (N=729) 
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De belangrijkste bron van informatie over voorstellingen e.d. zijn familie, vrienden of kennissen 

(mond-op-mondreclame dus). Op de tweede plaats komt toch het programmaboekje van de 

betreffende instelling.  

 

Figuur 5.2. Hoe wist u dat deze voorstelling e.d. er was? (N=238) 
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De meest bezochte culturele activiteit van de respondenten in de afgelopen jaar was een evenement 

of festival en een film. Ook een theatervoorstelling of muziekconcert wordt door meer dan de helft 

van de mensen wel eens bezocht. 

 

Figuur 5.3. Bent u de afgelopen 12 maanden wel eens naar een of meer van de onderstaande 

culturele activiteiten geweest? (N=726) 
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Tot slot is aan de respondenten gevraagd wat ze van de vragenlijst vonden. Hieronder is te zien dat 

de vragenlijst niet te lang was en technisch wel goed liep. De interesse in dit onderwerp was niet heel 

hoog.  

 

Figuur 5.4. Wat vond u van de vragenlijst? (N=547) 
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6. Achtergrondgegevens 

In dit hoofdstuk worden de achtergrondkenmerken van de respondenten weergegeven.  

 

Figuur 5.5. Bent u man of vrouw? (N=718) 
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Figuur 5.6. Wat is uw leeftijd? (N=722) 
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Figuur 5.7. Stadsdeel? (N=708) 
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Figuur 5.8. Huishoudenssituatie? (N=725) 
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Bijlage I:  Totale lijst bezochte plaatsen 

1. Boekhandel 57% 363 

2. Theater de Maaspoort 55% 352 

3. Bibliotheek 50% 317 

4. VVV-Kantoor 39% 247 

5. Limburgs Museum 29% 187 

6. Domani 24% 154 

7. 't Roadhoes 24% 150 

8. Een andere horecagelegenheid 15% 94 

9. Museum van Bommel- van Dam 13% 83 

10. De Haandert 12% 75 

Hertog Jan Proeverij 10% 63 

Den Herberg 10% 63 

Openluchttheater De Doolhof 10% 61 

Filmtheater De Nieuwe Scène 9% 56 

Theater de Garage 8% 54 

Huize Maagdenberg 8% 53 

Een Galerie of Atelier, namelijk 5% 34 

Kunstencentrum Venlo 5% 32 

Volksuniversiteit Venlo 3% 21 

Franz Pfanner Huis 2% 14 

Lei Alberigs Museumkapel 2% 13 

Limburgs Schutterij Museum 1% 9 

Museum van Wasrol tot DVD 1% 4 

Fotovakschool 0% 2 

Geen van deze 15% 95 

Totaal 100% 637 
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Bijlage II:  Open antwoorden 

II.a. Mist u iets op de website? 

Indeling 

• Slechte indeling  bv. literatuur (ook cultuur) is niet direct op de site te vinden. Zit verborgen. 

• Op site moeten zaken te vinden zijn zonder te zoeken! Is op deze site totaal niet het geval. 

• Een directe link naar galeries, een lijst met namen van alle kunstenaars, onderverdeelt in hobby 

en beroeps, die daaraan hun medewerking willen/ kunnen verlenen, met ook daaraan gekoppeld 

een link of directe zicht op hun werken, zodat je direct kunt zien of het je genre is. Bij diverse 

galeries online klik je op de naam van een kunstenaar en je ziet wat ze maken, schilderijen, 

beeldhouwen, glaskunst ed. 

 

Specifieke informatie 

• Meer aandacht voor de cultuur van de amateur. 

• De uit mogelijkheden die ook in het E3 journaal staan. 

• Er ontbreekt zo ontzettend veel informatie, dat het moeilijk is om dit specifiek aan te geven. 

• Het gaat niet alleen voor ons om de stad Venlo maar voor ons om de leefbaarheid van onze 

omgeving en daar zie ik niks van. 

• Ik mis andere activiteiten dan theater/film/exposities. Ik zou graag willen zien welke 

georganiseerde wandelingen er worden aangeboden, welke cursussen er in Venlo gegeven 

worden, etc. 

• Kleinschaligheid, bv. info over het Venlose verenigingsleven. 

• Meer info uit de dorpen. 

• Muziek- en sportgebeuren. 

• Toch nog meer het nieuws zoals concerten van plaatselijke verenigingen vermelden zoals 

sinterklaas, vastelaoves en floriade concert in maaspoort door showorkest harmonie Fortissimo-

Dit mis ik eigenlijk nog te vaak en het zijn toch concerten voor jong en oud. 

• Uitvoeringen  van concerten door  koren  uit de regio zou een interessante aanvulling zijn. 

 

Overige opmerkingen 

• Uit in Venlo heeft meerdere mogelijkheden dan op deze site staan. 

• Het is helemaal niet alleen de Maaspoort die gepromoot moet worden. 

 

 

II.b. Komt wel eens op een andere horecagelegenheid, namelijk.. 

• 'T Vaerhôes, Steyl 

• 'T Zaelke (Tegelen) 

• Alde Mert 

• Allerlei in de gemeente Venlo 

• Apollo, Beurskens 

• Bikmik, Roeëje Lieuw 

• Binnenstad Venlo 

• Bistro Schell 

• Brasserie  

• Brasserie  

• Brasserie, Paerdskoel etc. 

• Cafe Centraal, Het Veerhuys Steyl,  diverse restaurants 
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• Café Central 

• Cafe De Gats 

• Cafe de locomotief 

• Cafe den Tunnel,of Staccato 

• Cafe Juliana, de Hamar 

• Café pollux 

• Cafés 

• Cafés en restaurants 

• Cafés in centrum 

• Cantarel 

• Centraal 

• Centraal, American 

• Centraal, Hemingway 

• Central 

• Central 

• Central, Motown, d'n Dorstige Haan, Dante, d'n Heerlyckheid, Hapas, Splinter Thais restaurant, 

Sittar 

• Chinees Velden 

• Dansschool Janssen, Venray 

• De alde mert 

• De Alde Mert, De Mangerie,Valuas,Bonaparte, de Galerie 

• De Bascule Velden 

• De Cantharel,  Chez Philippe, 

• De Dôrpel op de Gullickstraat in Venlo waar wij ons repetitie lokaal hebben met Showorkest 

Harmonie Fortissimo en bij Hotel Wilhelmina 

• De Gaaspiep 

• De Gaper 

• De Hamar 

• De Hamer  Belfeld 

• De hamer, Belfeld 

• De Keulse Kar 

• De Paerdskoel 

• De Streekerij in Arcen 

• De witteberg Lomm 

• Den Hertog van Gelder 

• Diversen 

• Diverse  

• Diverse  

• Diverse  

• Diverse cafés restaurants 

• Diverse cafés in venlo 

• Diverse in Arcen, Velden, Venlo 

• Diverse maar niet op de lijst 

• Diversen 

• Diversen 

• Diversen 
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• Gemeenschapshuis de Hamar 

• Getske 

• Graanbranderij de ijsvogel 

• Hemingway 

• Het wapen van velden 

• Horeca en restaurants in de binnenstad Venlo 

• Hotels 

• Humphreys 

• Jochumhof 

• Kaffee pollux 

• Limianz 

• Locomotief 

• Lord Hemingway 

• O.a.de kluis, Gaudi, bistro Schell, la place v&d. 

• Op de parade 

• Paerdskoel 

• Perron 55 

• Perron 55 

• Poshoes 

• Proeverij en streekerij te Arcen 

• Quatre Bras 

• Quatre Bras 

• Restaurant Alde Mert Venlo 

• Restaurant Sjef in Arcen 

• Restaurants 

• Roeëje Lieuw 

• Staccato 

• Tappas etc. 

• Ut Tref Venlo zuid 

• Vaerhoes steyl 

• Venlonazaal 

• Verschillende 

• Wapen van velden 

• Wijncafé Vin l'eau Venlo 

• Zalzershaof Hout-Blerick 

• Zalzershaof Hout-Blerick 

 

 

II.c. Komt wel eens bij een atelier/galerie, namelijk.. 

• Auxillliatrix Zomerpark tentoonstelling 

• Atelier Mir & Me te Arcen 

• De Franse Republiek [Jos Deenen] 

• De moeiendaag 

• Diverse 

• Galerie Willerms Q4 

• Infocentrum groote heide Venlo 
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• Kamer voor Kunst Monique Bruls 

• Moejen daag 

• Niek Hoogland, Ine Verberkt, enz. 

• Path 

• Pieter Breughel 

• Pieter Breughel 

• Pieter Breughel 

• Ptah 

• Ptah kunstadvies in Tegelen 

• PTAH Venlo 

• Sir Harald 

• Sjer in Tegelen 

• Sjer 

• Sjer 

• Sjer, Moejen Daag, ,Tiendschuur,Kunstvloer 

• Sjêr, Tegelen 

• Sjer 

• Smetsers 

• Smetsers, Jacobs of elders. 

• Tiendschuur 

• Tiendschuur, golfhorst 

• Verschillende 

• Verschillende 

• Wilms 

• Wilms 

• Ze liggen in mijn eigen studio om gratis mee te nemen, Djembé-dans 

 

 

II.d. Magazine (ook) ergens anders verkrijgbaar, namelijk.. 

• Aan huis 

• Ah-c100-jan linders-plusmarkt 

• Albert heijjn 

• Alle restaurants b.v. 

• Alle supermarkten 

• Als huis en huis blad 

• Andere cafés 

• ANWB 

• Apotheek 

• B.V. Plus Supermarkten 

• Bakker Hout-Blerick 

• Ballorig 

• Basisscholen 

• Bij  huisartsenpraktijken, apothekers, tandartsen, ziekenhuis en daar waar men vaak lang moet 

wachten 

• Bij andere ondernemers 

• Bij de huisarts, tandarts enz. Fijn dat de supermarkt ze al heeft! (PLUS Benders) 
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• Bij gewone winkels bv. Supermarkt, kruidvat dan ook meer bereikbaar voor iedereen 

• Bij grote bedrijven (b.v. Océ) 

• Bij grote supermarkten, tref, plus 

• Bij supermarkten en/of huis-aan-huis verspreiding 

• Binnen stad Venlo 

• Bioscoop reuver 

• Boekhandel Bruna, Blokker, Centraal Station 

• Boekhandel in Blerick 

• Boekhandel of supermarkt in het centrum 

• Boekhandel Valckx of Cup Arcen. (franz Pfannerhuis is zelden open  komt niemand. 

• Boekhandels 

• Boostenhof (gemeenschapshuis Boekend) of de Bekkerie in Boekend 

• Bruna in Blerick 

• Bruna, Blerick 

• Bus en station 

• Buurt of gemeenschapshuizen 

• Buurthuizen, winkels (kassa/balie) 

• Bv. Fysiotherapeut of huisarts 

• Cafés 

• Cafés en restaurants 

• Campings parken 

• Cirkel van 15 km vanaf VENLO 

• D'n Horstgraaf bij de Maria Auxiliatrix 

• De diverse gemeenschapshuizen in de Gemeente Venlo 

• De dropshuizen, niet alleen binnen de stad Venlo maar binnen de gemeente Venlo 

• De winkels in de stad 

• Deur aan deur verspreiding 

• Diverse winkels 

• Dokterspraktijken 

• Een supermarkt 

• Een winkelketen 

• Elk restaurant 

• Enkele supermarkten 

• Geen mening 

• Gemeenschapshuis De Dôrpel  Hotel Wilhelmina  ( Stadspoorten van Venlo) 

• Gemeenschapshuis Lomm, Café De Witte Berg Lomm 

• Gemeenschapshuizen 

• Gemeenschapshuizen,sportcentra,scholen 

• Gemeentekantoor 

• Gemeenten over de grens: Herongen, Straelen, Kaldenkirchen, etc. 

• Gewoon bij de krant of in de brievenbus 

• Gewoon huis aan huis verspreiden 

• Gewoon huis aan huis verspreiden zoals andere gratis bladen 

• Gewoon in de supermarkt 

• Gewoon in de supermarkt om de hoek 

• Gewoon thuis bezorgen met bv het zondagsnieuws 
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• Gratis rondgebracht bij het e-3 journaal 

• Grootwinkelbedrijven Albert Heijn, C1000 enz. 

• Grote supermarkt 

• Grote supermarkten 

• Hamar Belfeld 

• Het ligt toch ook altijd bij Plus Benders?! Daar neem ik het altijd mee! 

• Horeca 

• Horeca gelegenheden 

• Hotels en restaurants 

• Huis aan huis 

• Huis aan huis bezorgen 

• Huis aan huis verspreiden 

• Huis aan huis verspreiden 

• Huis aan huis verspreiden. 

• Iedere supermarkt in Venlo 

• Ik vraag mij af in welke galeries dit ligt. Verder is het schutterij museum al enkele jaren dicht. Ik 

vraag me dus af hoe relevant deze vragenlijst eigenlijk is. 

• In  Blerick 

• In Blerick bv 

• In de bus / bij scholen / supermarkten 

• In de kerken of bussen of station 

• In de nieuwe Hamar in 2013 

• In de supermarkten hier komen de meeste mensen wel meerdere keren per week 

• In de trompetter/E3 

• In E3 journaal 

• In een dorpswinkeltje [Arcen Miranda Valckx] 

• In grote supermarkten 

• In scholen 

• In sommige winkels 

• In supermarkten 

• In wat meerdere grand cafés, centraal, eigenwijs, plaza v&d 

• In winkels 

• In winkels in de binnenstad 

• Jan linders velden, de rest is allemaal Venlo, daar kom ik niet zo vaak in de stad 

• Jumbo supermarkt Belfeld 

• Keertje door de gehele gemeente distribueren op adres. Heb het nog nooit gezien. 

• Kiêsstolp Velden (en andere gemeenschapshuizen) 

• Koffieschenkerij Genuujerie (Kapelletje Genooi). 

• Lag ook bij benders 

• MFC in deelgemeente 

• Misschien in de grotere winkels 

• Misschien digitaal, men kan zich dan ergens aanmelden om het blad te lezen. Deze wordt dan elke 

keer automatisch verzonden via de mail. 

• Moderne supermarkten 

• Ns station Venlo 

• NS station Venlo, Tegelen, Blerick en cafés 
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• NS Stations Venlo/Blerick 

• NS VEOLIA STATIONS 

• NS-station Venlo 

• Online aanvragen, trein/busstation 

• Op een plek IN het dorp Arcen 

• Op het station 

• Op meer NIET direct cultureel geënte locaties. Juist anderen proberen te bereiken. 

• Op scholen 

• Op zoveel mogelijk plaatsen 

• Overal waar dagbladen verkocht worden 

• Perron 55 

• Plusmarkt Benders. Heel Venlo en omstreken komt er. 

• Postagentschappen; tankstations; supermarkten 

• Postkantoor  Dependance: de afhaalchinees e.d. daar waar mensen komen die niet vaak uit gaan 

maar hierdoor misschien wel getriggert worden. 

• Postkantoor? 

• Proeverij en de IJsvogel te Arcen en atelier Mir & Me Arcen 

• Restaurants 

• Restaurants Arcen 

• Scholen 

• Scholen supermarkten 

• Snackbar 

• Snackbar, bijvoorbeeld De Prins ad Stalbergweg 

• Sommige restaurants 

• Sportcentra 

• Sportcomplexen 

• Sportscholen 

• Stadskantoor Gemeente 

• Stadskantoor Venlo 

• Stadswinkel 

• Stadswinkel 

• Stadswinkel, Gemeentelijk informatiecentrum 

• Stadswinkel, uitgaansgelegenheden voor jongeren 

• Station 

• Station 

• Station bij het loket of stationsboekhandel 

• Station Blerick 

• Station Venlo 

• Station Venlo 

• Station Venlo, Toon Hermans huis, eetcafé Hemingway, café centraal 

• Station, 

• Station, diverse horecagelegenheden, restaurants 

• Station, plusmarkt Benders en andere supermarkten 

• Station, Supermarkten, Apotheken 

• Station? 

• Stations 
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• Supermarkt 

• Supermarkt 

• Supermarkt Benders 

• Supermarkt Benders 

• Supermarkt en evt. banken. 

• Supermarkt of drogist 

• Supermarkt plus 

• Supermarkt, heb je een heel groot bereik bij de bevolking 

• Supermarkt, plaatselijke boek/tijdschriften handel 

• Supermarkt, postkantoren 

• Supermarkt, sportverenigingen en station 

• Supermarkt? 

• Supermarkt? 

• Supermarkten 

• Supermarkten 

• Supermarkten en bij de gemeente (stadskantoor) 

• Supermarkten, 

• Tankstations  supermarkt 

• Tankstations in omgeving Venlo 

• Thuis bezorgen op adres als de bewoner zich aanmeld 

• Thuis bezorgen! 

• Toeristische locaties 

• Treinstation 

• Treinstation 

• Ut Tref Venlo Zuid 

• Venlose Horeca; filmhuis, bedrijven 

• Verspreiding middels bijv. E3 journaal 

• Wachtkamers ziekenhuis en huisarts 

• Wachtkamers ziekenhuis Viecurie en Venray. 

• Wachtruimtes 

• Wapen van velden en of bakkerij fleuren 

• Werkplein, gemeentekantoor, postagentschappen 

• Winkel, school 

• Winkels 

• Winkels 

• Winkels of supermarkt 

• Winkels, Jamin, Kruidvat, etc. 

• Zalzershaof Hout-Blerick 

• Ziekenhuis 

• Ziekenhuis, trefcenter,postkantoor,Winkel Hema of zo 

• Ziekenhuis, wachtruimtes 
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II.e. Is er nog bepaalde informatie die u mist in het magazine  

• Amateurs optreden 

• Andersoortige dingen om 'te doen'. Niet alles is uitgaan, theaterbezoek of museum... 

• Ben niet tevreden over de indeling van het magazine. Magazine en website moeten 1 geheel 

vormen. Nu teveel losse onderdelen. 

• Beter toegespitst op jeugd. 

• De activiteiten van de erfgoedorganisaties, het gemeentearchief. 

• De activiteiten van kleinere gezelschappen 

• De info die ik zoek staat er in vermeld. 

• De informatie is voor een maand. Het zou fijn zijn als je een overzicht van de komende 3 maanden 

zou kunnen inzien, i.v.m. Planning van de agenda. 

• Er zou wat meer redactioneels in mogen. Bijvoorbeeld neem eens een paar galerieën - op 

toerbeurt- onder de loep. M.a.w. Stel de ondernemers in de kunst eens voor. 

• Geen idee, nooit gelezen. 

• Ik heb het magazine al sinds lange tijd niet meer ingezien, dus kan hier geen oordeel over geven. 

• Ik heb het magazine gezien maar niet gelezen. Kan het dus niet beoordelen. 

• Ik zou meer berichtgeving over lokale gebeurtenissen / evenementen op prijs stellen. Thans heeft 

magazine toch meer weg van kwartaalgids van Maaspoort en Theater de Garage, waarin ook van 

Bommel - van Dam en Limburgs Museum hun plaats hebben. Verrichtingen van lokale 

gezelschappen komen mijns inziens te weinig aan bod. 

• In deze tijd vind ik het niet zinvol om onnodig drukwerk te verspreiden. Er is al een website van en 

het komt op tv. Ik vind het dus zonde van het papier in een tijd waar we steeds meer met het 

milieu bezig zijn. Venlo schoon, heel gewoon! 

• Ken het wel ,maar nog niet echt ingekeken 

• Meer interviews 

• Misschien activiteiten meer toegespitst op jongeren 

• Misschien leuk om er rommel/brocante/vlooienmarkten in te vermelden?? 

• Nee zou het niet zo gauw weten 

• Nee, wij als Hogeschool Venlo Mediatheek ontvangen exemplaren voor de studenten, dit even ter 

info 

• Nee, zou niet weten 

• Nee. Volgens mij vrij compleet. 

• Of entree gevraagd wordt ? 

• Op dit moment niet 

• OP DIT MOMENT WEET IK HET NIET 

• Sportwedstrijden en live muziek in de horeca 

• Voor ons is deze informatie voldoende 

 

 

II.f. Waarvan wist u dat de voorstelling, expositie o.i.d. plaatsvond, anders..? 

• Aanplakbiljet, HAH=bladen. Programmaoverzicht donderdags in Dagblad de Limburger. 

• Agenda in dagblad de Limburger 

• Ben zelf vrijwilliger bij het ZOKS - en lid van Showorkest Harmonie Fortissimo en via  Facebook 

wordt ook veel gecommuniceerd 

• Bij uitreiking van de buun in Domani tentoonstelling Nicolaas van glaskunst. 

• Blerickse krant 

• Bioscoopprogramma op internet 
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• Brochure maaspoort 

• Buiten regio Venlo 

• Cultuurpagina in de Limburger 

• Dagblad 

• Dagblad 

• Dagblad de Limburger 

• Dagblad de Limburger 

• Dagblad en de trompetter 

• De Limburger en in Trouw  Site Van Bommel Van Dam 

• Digitale Nieuwsbrief van de Maaspoort 

• Door instelling rechtstreeks benaderd 

• Dorpsblad of krant 

• E 3 journaal 

• E-3 journaal 

• E3 journaal 

• E3 Journaal 

• E3 journaal/de trompetter 

• Eigen interesse 

• Elders in het land 

• Gelezen op internet 

• Huis aan huisblad E3 Journaal 

• Ik ben lid van de vrienden van Van Bommel en Limburgs museum 

• Ik zag de advertentie tijdens de braderie in Belfeld. 

• Internet 

• Internet (voorstelling vond sowieso niet in Venlo plaats, maar dat werd ook niet gevraagd bij 

vraag 9) 

• Krant 

• Krant De Limburger 

• Langsgelopen; krant 

• Maasdorpen 

• Maaspoort gids 

• Mail 

• Mail van de Maaspoort 

• Officiële uitnodiging, andere internetpagina's 

• Ook krant, dagblad, posters etc. 

• Op uitnodiging 

• Op uitnodiging van de organisatie van de expositie of muzikale uitvoering 

• Opening Maasboulevard 

• Posters 

• Persoonlijke uitnodiging 

• Reclameborden langs de weg 

• Streekblad 

• Tegelse krant 

• THEATER DE ORENJERIE ROERMOND 

• Toneel in eigen dorp. 

• Trompetter E3 Journaal 
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• Uit  de Trompetter/E3 journaal 

• Uit het dagblad 

• Uitnodiging 

• Uitnodiging voor expositie 

• Uitnodiging,internet opgezocht 

• Vereniging 

• Via internet 

• Via mail nieuwsbrief Nieuwe Scene 

• Via e-mail informatie  (de Garage) 

• Via muziekvereniging 

• Via plaatselijke krantjes 

• Via social media 

• Via website van de act zelf 

• Via werk, Trompetter 

• Website bibliotheek 

• Website culturele instelling 

• Weekblad 

• Weekbladen 

• Weekkrant Trompetter / E3 Journaal 

• Wegbord als je het dorp binnen rijdt 

• Zijn culturele uitjes buiten de Regio Venlo, dus ook via andere kanalen vernomen. 

• Zondagsnieuws, Tegelse Courant 

 

II.g. Andere reden geen interesse in abonnement?  

• 2 kleine kinderen.... :-) 

• Andere bronnen 

• Al de informatie is ook via het web te verkrijgen 

• Alle verenigingen etc. Worden al duurder; dit kan ik niet betalen 

• Als ik een exemplaar wil inzien/lezen doe ik dat bij de bibliotheek. 

• Als ik iets wil weten check ik de website. 

• Daar moet je niet voor moeten betalen, men wil toch bezoekers krijgen, dan moet hij dus gratis 

zijn! 

• Dat ze dit magazine maar gratis huis aan huis verstrekken 

• De krant geeft zaterdags informatie 

• Dit magazine ligt op mijn werk 

• Dit zou een gratis blad moeten zijn.................adverteerder kunnen dit betalen 

• Er is genoeg te vinden op internet 

• Er is ook een internetpagina... 

• Financiële redenen, ik kijk naar omroep Venlo 

• Fysieke toestand maakt uitgaan moeilijk 

• Ga ik niet voor betalen 

• Geen geld 

• Geen geld voor 

• Genoeg andere manieren (info ook te krijgen via dagblad of e3 journaal) 

• Gratis bezorgen! 
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• Gratis verspreiding met weekblad (bv e3 journaal ) 

• Haal informatie wel uit de regionale bladen 

• Hij wordt al bij mij bezorgd, omdat ik distributie adres ben 

• Hoge leeftijd  van mijn vrouw en ik; gaan  's avonds niet neer uit 

• Ik gaf net wel als suggestie huis-aan-huis verspreiding, maar dat ik me geen 18 euro waard. 

• Ik haal  op andere wijze mijn informatie voor "uit in de regio". 

• Ik heb een galerie, krijg hem al 

• Ik neem het soms mee bij gemeente horst aan de maas 

• Ik wil het wel kopen als het op een gem. plaats in velden te koop is. Geen verplichtingen. 

• Ik zoek wel op internet 

• Kan financieel geen uitstapjes opbrengen de gemeentelijke belastingen zijn te duur en veelal 

onnodig 

• Kan ook online bekijken vindt zonder van papier 

• Kijk in de krant 

• Kijk meestal in krant en regionale weekkranten 

• Kijk wel op internet 

• Krijg de activiteiten via andere kanalen door 

• Maandelijks bij het e3 journaal is een optie 

• Maar als ik het zie  zou ik het wel meenemen  bv als ze op het stadskantoor of bij een 

dokterspraktijk zouden liggen daar moet je altijd wachten.... 

• Moet geen verplichte leesstof worden 

• Omdat als je het gaat halen bij bijvoorbeeld het VVV kantoor is het gratis 

• Stichting Bel-Arte plaatst artikelen en ontvangt zodoende het magazine 

• Supermarkt is het makkelijkst en iedereen komt er minstens 1 keer per week 

• Te duur, indien interesse haal ik hem gratis ergens op 

• Voorlopig geen tijd hier uit te gaan 

• Waarom betalen als je hem gratis kan krijgen. Rare actie 

• Waarom niet in het e 3 journaal 

• We zoeken tegenwoordig bijna alles op internet. En kostenbesparing 

• Weet niet wat er in staat en of dit interessant is om het gedurig te ontvangen 

• Zet alle informatie maar in de wijkkranten nou is er bijna geen geld voor. 

• Zie voorstel 2 vragen terug. Reclame moet het financieel dekken. 

• Zou er geen € 18 voor over hebben 

• Zou via website info vergaren 

 


