
   Huisstijl handboek
                       Met ons. In Weert.

Divers. compleet. samen. verjongend.
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stad Weert stadspromotie HaNdBoeK

Divers. compleet. samen. verjongend.

Dit is het stadspromotie handboek ‘Met ons. In Weert.’ 

Dit handboek biedt richtlijnen die een houvast vormen bij het 

ontwikkelen van communicatiemiddelen.

Dit handboek is bedoeld voor:
1.  Externe partijen die willen weten hoe de stadspromotie van de stad   

    Weert te hanteren met hun eigen uitingen.

2. Ontwerpers die aan de slag gaan met de stadspromotie van de stad   

    Weert.

Met dit handboekje geven we een eenduidige en herkenbare uitstraling 

aan de stadspromotie van de stad Weert. Het is niet de bedoeling om 

creativiteit aan banden te leggen, maar om er sturing aan  te geven.

We geven enkele bouwstenen waarmee je ideeën gestalte kunt geven. 

Elementen	als	typografie,	kleur,	de	pay-off	liggen	vast.	Verder	ben	je	vrij	

te	stoeien	met	lettergrootte,	lay-out,	visuele	invulling,	tekst	en	allerlei	

toepassingen. Zo krijgt elke uiting de signatuur van de stad Weert.

De campagne is opgezet voor gebruik door  en voor diverse doelgroepen 

en diverse evenementen.

Voorwoord
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stad Weert stadspromotie HaNdBoeK

Divers. compleet. samen. verjongend.

Het merk Weert

Een	duidelijke	profilering	van	“het	Merk”	Weert	maakt	de	

doelstellingen en ambities haalbaar.

Wat leveren we?  (product)

Weert ligt in het hart van alle nodige voorzieningen om te 

wonen, werken en leven (goede sociale infrastructuur; alles be-

reikbaar binnen 15 minuten) vliegveld, intercitystation, snelweg 

A2, waterweg.

Wat beloven we? (propositie)

Weert biedt volop kansen om mensen te laten bloeien, groeien, 

ontplooien (vooral jonge gezinnen). 

Waarom	beloven	we	dat?	(point-of-view)

Van	ontplooiing	worden	we	allemaal	beter:	de	mensen	en	de	

stad zelf (aangenaam leven begint met de juiste voorzieningen).

Ambitie: 

Consolidatie van het niveau van voorzieningen.

Bloeien	in:	werkgelegenheid,	welzijn,	welvaart

Doel:

-	Boeien	en	binden	van	jonge	gezinnen	en	andere	doelgroepen

-	Vergroten	trots	bij	eigen	bewoners.

Karakteristieken:

Ontwikkeling, meedoen, vitaliteit, leefomgeving. 

Essentie:

Ontplooiing, dankzij meedoen.

Waar willen we het over hebben?

-Meer	uit	je	leven	halen.

-Dat	je	er	altijd	iets	moois	van	kunt	maken	in	Weert.

Achtergrond

Kernboodschap:

Weert is een gezellige, veelzijdige stad, met een hoog voorzie-

ningen-	en	verenigingsniveau.	Je	vindt	hier	alles	wat	je	nodig	

hebt	op	loopafstand	of	binnen	enkele	fietsminuten.	Je	krijgt	in	

Weert volop de kans om meer uit je leven te halen. Het is een 

stad	die	uitnodigt	tot	meedoen.”

Pay-off: 

Met ons. In Weert.
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stad Weert stadspromotie HaNdBoeK

Divers. compleet. samen. verjongend.

01.01 Logo’s

De gebruiker van de campagne kan het eigen logo onder de kleurbalk 
met de payoff plaatsen. Let hierbij altijd op een goede leesbaarheid 
van het logo.

Het liefst de logo’s plaatsen op een foto en niet in een kader. Hierbij 
heeft de plaatsing van het logo op een lichte achtergrond de voorkeur.
De logo’s worden in principe altijd gecentreerd geplaatst. Bij een 
liggende opmaak kan het logo ook rechtslijnend geplaatst worden 
(zie voorbeeld).

Toepassing full colour logo 
Het logo moet altijd op een lichte achtergrond 

geplaatst worden.

Indien plaatsing op een lichte achtergrond 
niet mogelijk is, kan er gebruik worden  

gemaakt van een diapositief logo.

Maak er een gezellige winter van!

Met ons. In Weert.

WINTERS
WEERT
  15 december t/ m 6 januari

do. 15 december Live Kerstmuziek in de Muntpassage
z0. 18 decemberCulinaire Hepkes TourIJsklimwand en glijbaan

vr. 23 december
Kerstfakkel- en Lampionnentocht
za. 24 decemberKerstballen kinderactie 
di. 27 december

Start kinderkermisUrban Sport Tour

Winterweert_Weert_A5 staand.indd   1 06-12-11   09:52

Maak er een gezellige winter van!

Met ons. In Weert.

WINTERS
WEERT
  15 december t/ m 6 januari

do. 15 december Live Kerstmuziek in de Muntpassage
z0. 18 decemberCulinaire Hepkes TourIJsklimwand en glijbaan

vr. 23 december
Kerstfakkel- en Lampionnentocht
za. 24 decemberKerstballen kinderactie 
di. 27 december

Start kinderkermisUrban Sport Tour

Maak er een mooie kermis van!
Met ons. In Weert.

KERMIS 2011 WEERt

23 t/m 28 september

De grootste, 

goedkoopste 

én gezelligste 

kermis van 

Limburg!

www.kermisweert.nl

140 attracties op 7 pleinen
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stad Weert stadspromotie HaNdBoeK

Divers. compleet. samen. verjongend.

01.02 ‘Met ons. In Weert.’  vignet Logo  

Het vignetlogo kan gebruikt worden in plaats van de balk met daarin 
de Payoff ‘Met ons. In Weert.’ in gevallen waar deze balk niet 
toepasbaar is. Denk hierbij aan een banner op een website, een 
toevoeging op een briefpapier of in een advertentie, enz. Het logo 
kan als een soort ‘label’ makkelijk aan diverse uitingen toegevoegd 
worden.

Het gebruik van de seizoenskleuren wordt op pagina 8 beschreven.

Toepassing vignet logo 
Het vignet logo kan in verschillende 

media-uitingen	en	in	4	seizoenskleuren	
gebruikt worden.

3

01.00 Basis elementen

Beleef de passie van familie Munten

Theater & dineren
Maak van uw theaterbezoek een compleet avondje uit. 
Geniet van een theaterdiner bij Hostellerie Munten 
(op loop afstand van het theater). Wij serveren u een 
2-gangendiner inclusief 2 glaasjes wijn en na het diner 
geniet u in het theater nog na van een luxe  koffi e complèt.

Theater & feest
Familie | bedrijf | personeelsfeesten
De gezellige foyer biedt diverse mogelijkheden voor grote 
en kleinere feesten (al vanaf 80 personen). Wij kunnen 
exclusieve activiteiten organiseren of bij reguliere voor-
stellingen business-arrangementen voor u samen stellen. 
Compleet verzorgd met culinaire buffetten of diners.

Hostelerie Munten 
Wilhelminasingel 276 in Weert  T +31(0)495 53 10 57 
www.hostelleriemunten.nl

Foyer Munttheater 
Collegeplein 3 in Weert   T  +31(0)495 51 35 75
www.munttheater.nl

by Hostellerie Munten

F O Y E R

MUNTTHEATER

Beleef de passie van familie MuntenBeleef de passie van familie MuntenBeleef de passie van familie MuntenBeleef de passie van familie MuntenHeerlijk genieten

Ontdek bruisend Weert:
www.metonsinweert.nl



stad Weert stadspromotie HaNdBoeK

Divers. compleet. samen. verjongend.

01.00 Basis elementen

01.02 Typografie

NexusMix

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890$%&(,.::#!?)

NexusMix Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890$%&(,.::#!?)

NexusMix Bold

Maak er wat moois van!
NexusMix Bold - voorbeeld pay off

De Hoofdtypografie voor Met ons. In Weert. is de Nexus. In combinatie met de 
zetswijze cursief en vet zorgt deze letter voor een herkenbare afzender.

Arial
Indien er geen mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van het lettertype 
Nexus dan mag het lettertype Arial worden gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld het 
geval zijn bij het verzenden van emails of content teksten bij websites.  
De pay off dient bij voorkeur wel in het juiste lettertype verwerkt te worden. 
Dit kan door het plaatsen van de tekst als afbeelding. De pay off wordt 
daarom ook als afbeelding aangeboden die in de uiting kan worden geplaatst.

01.03 Kleurgebruik
De campagne kent als basiskleuren wit en zwart met een wisselende 
themakleur. Deze thema kleur wordt bepaald door het onderwerp (oranje 
bij koninginnedag, legergroen bij actie voor KMS) of door de afzender 
(gemeenteblauw voor acties gemeente). De teksten dienen te allen tijde goed 
leesbaar te zijn. Bij voorkeur zwarte tekst op lichte achtergrond gebruiken 
en witte tekst op donkere achtergrond. In de pay-off is het eerste gedeelte 
“Met Ons” bij voorkeur in zwart op een lichte andergrond of in wit op een 
donkere achtergrond. Voor het tweede gedeelte “In Weert” kan een themakleur 
gekozen worden. Bij de kermisacties was dit rood. 

De hoofdboodschap wordt in een vignet geplaatst. Bij teksten die in het 
“vignet” geplaats worden mogen de kleuren afwisselen. Wit en zwart worden 
gebruikt om de leesbaarheid te vergroten en onderwerpen te benadrukken. 
Rood is in dit voorbeeld de themakleur voor de kermis.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890$%&(,.::#!?)

NexusMix Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890$%&(,.::#!?)

NexusMix Bold Italic

Met ons. In Weert.
NexusMix Bold italic - voorbeeld pay off

 

KERMIS 2011 WEERT

23 t/m 28 september

De grootste, 

goedkoopste 

én gezelligste 

kermis van 

Limburg!

www.kermisweert.nl

140 attracties op 7 pleinen
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stad Weert stadspromotie HaNdBoeK

Divers. compleet. samen. verjongend.

01.00 Basis elementen

01.04 Toepassing Typografie

Toepassing NexusMix

do. 15 december Live Kerstmuziek in de Muntpassage
z0. 18 decemberCulinaire Hepkes Tourijsklimwand en glijbaan

vr. 23 december
Kerstfakkel- en Lampionnentocht
za. 24 decemberKerstballen kinderactie 
di. 27 december

Start kinderkermisUrban Sport Tour

Maak er een gezellige winter van!
Met ons. In Weert.

Van donderdag 15 december t/m vrijdag 6 januari wordt Weert in een warme win-
terse sfeer aangekleed. Voor de bezoeker zijn er talloze leuke activiteiten zoals; 

een zingende Kerstman, een Culinaire Hepkes Tour, gratis erwtensoep, glühwein 
en chocolademelk, diverse koren, een spektaculaire ijsklimwand en meer. 

Bekijk het hele programma op www.cmweert.nl

15 Dec. Live Kerstmuziek in de 
Muntpassage van 19.00 tot 21.00 uur.

17 Dec. Gratis erwtensoep, 
glühwein en warme chocolademelk 

en foto-shoot met de Kerstman.

18 Dec. Winkelzondag met 
muzikale kerstman, live muziek
en Culinaire Hepkes Tour. Spectaculaire 

ijsklimwand 11 m hoogte en glijbaan.

 23 Dec. Extra koopavond, JUMBO 
Kerstfakkel- en Lampionnentocht.

24 Dec. Kertsballenactie voor kin-
deren en live muziek in ‘t centrum.

27 Dec. Start Kerst kinderkermis op 
Markt t/m 6 jan. en animatie tot 31 dec.

WINTERS
WEERT
  15 december t/ m 6 januari

NexusMix Regular  Platte teksten

NexusMix Bold  Intro teksten

NexusMix Bold Italic variabele grootte
Pay	off	,	koppen,	subkoppen

NexusMix Italic 
Opvallende tekstaanduidingen

NexusMix Bold hoofdletter
Hoofdkop of thema
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stad Weert stadspromotie HaNdBoeK

Divers. compleet. samen. verjongend.

01.05 Thema / Pay off

Het vaste element is de pay off ‘Met Ons. In Weert.’ 
Deze pay off wordt altijd voorafgegaan door een zin over het 
betreffende doel / evenement.
Hierin kan een positief kenmerk van Weert worden beschreven, bij 
voorkeur in de gebiedende wijs. 
De zin in gebiedende wijs beschrijft het thema in een rechte letter. 
De pay off is in een vette cursieve letter. “In Weert” kan in kleur 
variëren.

01.06 Actievignet
Om de hoofdpunten van de actie kenbaar te maken kan men een 
“vignet” plaatsen met een opsomming of een korte boodschap.
Dit vignet wordt bij voorkeur schuin geplaats om meer op te vallen.
Het vignet is “gekarteld” en lijkt zo op een ticket dat uitnodigd en 
toegang geeft tot de activiteit.
Een goede leesbaarheid van de tekst is hierbij altijd uitgangspunt.
De tekst in het vignet kan afwisselend zwart en wit en recht en cursief 
worden gebruikt om onderwerpen meer te laten opvallen.
In het vignet wordt altijd het lettertype NexusMix gebruikt.

01.07 Kleurbalk
De pay off staat altijd in een gekleurde balk die over een beeld 
geplaatst wordt. Deze balk kan wit, zwart of in een themakleur zijn.
De balk is de drager van de pay off. Het vignet draagt de boodschap 
van de uiting. Het vignet dient daarom meer op te vallen en is vaak in 
een themakleur die correspondeert met “In Weert” in de pay off.
Deze balk is voor 80% transparant gemaakt zodat de foto zichtbaar 
blijft. De tekst kan zowel gecentreerd staan of links of rechts gelijnd. 
Dit is afhankelijk van het formaat van de uiting en de gekozen foto.

Als de witte balk gebruikt wordt op een kleurvlak in plaats van over 
een foto moet deze op 100% staan zonder transparantie.

Een goede leesbaarheid van de tekst is hierbij altijd uitgangspunt.

01.00 Basis elementen

Maak er een mooie kermis van!
Met ons. In Weert.

KERMIS 2011 WEERt

23 t/m 28 september

De grootste, 

goedkoopste 

én gezelligste 

kermis van 

Limburg!

www.kermisweert.nl

140 attracties op 7 pleinen

Voorbeeld rechtslijnende tekst en vignet op balk

Maak er iets moois van!

Met ons. In Weert.

Beleef de leukste evenementen!
Met ons. In Weert.

 Samen
 hebben we 
er weer een 

mooie 
kermis 

van gemaakt!

Bedankt!

Voorbeeld gecentreerde tekst en vignet op foto
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stad Weert stadspromotie HaNdBoeK

Divers. compleet. samen. verjongend.

Checklist:

Het gebruik van de juiste fotografie bepaalt voor het grootste deel 
de sfeer en attentiewaarde. Daarom dienen foto’s met grootste zorg 
gemaakt worden. De foto’s dienen de kernwaardes, divers, compleet, 
samen en verjongend te verbeelden. Hiernaast dienen zij de doelgroep 
aan te spreken waar de actie zich op richt.

Foto’s met mensen die een duidelijke emotie overbrengen. Genieten, 
plezier, bewondering, succes, etc. Dit in relatie tot het onderwerp. Een 
foto van mensen die de St. Martinuskerk bewonderen spreekt meer aan 
dan een foto van alleen de kerk. Emotie is de drager van de bood-
schap en zorgt voor direct contact met de toeschouwer.

Juiste doelgroep? 
Bij het kiezen van de juiste mensen op de foto dienen onderstaande 
criteria te worden bekeken.
-  Waar is de actie voor bedoeld? 
  Bezoekers, bewoners of ondernemers?
-  Wat is de belangrijkste leeftijdsgroep hierbinnen?
 

Herkenbaarheid Weert
- Om de “trots op Weert” te stimuleren dienen bij voorkeur foto’s 
  gebruikt te worden waarbij Weert herkenbaar in beeld is gebracht.

Kleurtonen
- De kleuren van de foto dienen het thema en het doel te versterken

Scherpte / focus
- Bij afbeelding van mensen in de foto liefst een duidelijke focus op de 
  mensen. De omgeving mag hierbij onscherper zijn.

Emotie
-  Gebruik bij voorkeur foto’s van mensen met herkenbare emoties zoals;
  plezier, genieten, succes, etc.

02.00 Fotografie

Herkenbaar beeld en menselijke emotie staan centraal

7
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Ieder seizoen een eigen kleur

In de diverse uitingen wordt per seizoen een basis kleur 

gebruikt. Deze kleur komt terug in de tekst, het vignet, 

de kleurbalk of andere elementen.

Als de gebruiker van de Met ons In Weert huisstijl geen eigen 

thema of huisstijlkleur heeft kunnen de seizoenskleuren wor-

den toegepast. De in de voorbeelden toegepaste rode kleur is 

voor de vaststelling van de seizoenskleuren gebruikt.

Overzicht

Lente

 PMS  368
 
 C  57
 M  0
 Y  100
 K  0

 R 102
 G 188
 B 41

Zomer

 PMS  144
 
 C  0
 M  48
 Y  100
 K  0

 R 243
 G 152
 B 0

03.00 Seizoenskleuren

Herfst

 PMS  520
 
 C  64
 M  100
 Y  12
 K  0

 R 108
 G 58
 B 119

Winter

 PMS  2925
 
 C  85
 M  24
 Y  0
 K  0

 R 0
 G 150
 B 219
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04.00 Advertenties

KERMIS 2012 WEERt

28 september 

t/m 3 oktober

De grootste, 
goedkoopste 
én gezelligste 
kermis van 
Limburg!

www.kermisweert.nl

140 attracties op 7 pleinen

Maak er een mooie kermis van!
Met ons. In Weert.

Richtlijnen

Advertenties zijn er in diverse afmetingen en met diverse inhoud.
Per uiting moet bekeken worden hoe de eerder beschreven huisstijl-
elementen kunnen worden toegepast. De voorbeelden op deze pagina 
laten diverse mogelijkheden in diverse afmetingen zien.

Maak er een mooie kermis van!
Met ons. In Weert.

Voor het grootste evenement van Limburg moet je vanaf 
aanstaande vrijdag in Weert zijn. Daar vindt een groots volks-
feest plaats: de kermis! Het centrum van Weert verandert van 
28 september tot en met 3 oktober in een groot pretpark. 140 
attracties verdeeld over 7 kermispleinen. Op elk plein staat 
een complete kermis voor jong en oud. Nieuwkomers voor 
de Weerter kermis dit jaar zijn grote attracties als Inversion, 

Heartbreaker, Icejet, Höllentaxi, Jumper Maxxx, Booster xxl, 
Hully Gully/Disco Dancer en Move-it. Ook de Mission 
Space, het Diamond Wheel en de Haunted Mansion zijn 
weer aanwezig. Niet zo’n waaghals? Ook dan biedt de Weer-
ter kermis genoeg vertier voor een dagje uit met het hele ge-
zin. En dat ook nog eens voor een spotprijs: kinderattracties 

kosten € 1,- , de meeste grote attracties maximaal € 2,00.

KERMIS 2012 WEERt 
28 september t/m 3 oktober

De grootste, 
goedkoopste 

én gezelligste 
kermis van 
Limburg!

www.kermisweert.nl
 

Het grootste evenement van Limburg

Maak er een mooie kermis van!
Met ons. In Weert.

KERMIS 2012 WEERt

28 september 

t/m 3 oktober

De grootste, 

goedkoopste 

én gezelligste 

kermis van 

Limburg!

www.kermisweert.nl

140 attracties op 7 pleinen
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05.00 Voorbeelden

Bedankt en geniet na van Koninginnedag!

OR ANJE STADSMAGAZINE VAN WEERT
s p e c i a l e   u i t g a v e   K o n i n g i n n e d a g   -   a p r i l   2 0 1 1
STADSMAGAZINE VAN WEERT
v e r s c h i j n t   i e d e r   k w a r t a a l   -   n u m m e r   4   -   j u n i   2 0 1 0

10

Koninginnedag 2011 Weert
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05.00 Voorbeelden

Maak er een mooie kermis van!
Met ons. In Weert.

KERMIS 2011 WEERt

23 t/m 28 september

De grootste, 

goedkoopste 

én gezelligste 

kermis van 

Limburg!

www.kermisweert.nl

140 attracties op 7 pleinen

Beleef de leukste evenementen!
Met ons. In Weert.

Goede 
redenen 
voor een 
bezoek 

aan Weert

www.weert.nl

Kermis_FlyerA5_B.indd   1 16-09-2011   15:23:58

Kermis 2011 Weert  Flyers A5 formaat
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05.00 Voorbeelden

Maak er een mooie kermis van!
Met ons. In Weert.

KERMIS 2012 WEERt

28 september 

t/m 3 oktober

De grootste, 

goedkoopste 

én gezelligste 

kermis van 

Limburg!

www.kermisweert.nl

Voor het grootste evenement van Limburg moet je vanaf 
aanstaande vrijdag in Weert zijn. Daar vindt een groot volks-
feestplaats: de kermis! Het centrum van Weert verandert van 
28 september tot en met 3 oktober in een groot pretpark. 140 
attracties verdeeld over 7 kermispleinen. Op elk plein staat 
een complete kermis voor jong en oud. Nieuwkomers voor 
de Weerter kermis dit jaar zijn grote attracties als Icejet, 

Heartbreaker, Inversion, Höllentaxi, Jumper Maxxx, Booster 
xxl, Hully Gully/Disco Dancer en Move-it. Ook de Mission 
Space, het Diamond Wheel en de Haunted Mansion zijn 
weer aanwezig. Niet zo’n waaghals? Ook dan biedt de Weerter 
kermis genoeg vertier voor een dagje uit met het hele gezin. 
En dat ook nog eens voor een spotprijs: kinderattracties   
kosten € 1,- , de meeste grote attracties maximaal € 2,00.
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lHet grootste evenement van Limburg

Kermis 2011 Weert  advertenties

Beleef de leukste evenementen!
Met ons. In Weert.

 Samen
 hebben we 
er weer een 

mooie kermis 
van gemaakt!

Bedankt!

Maak er een mooie kermis van!
Met ons. In Weert.

KERMIS WEERt

28 september 

t/m 3 oktober

140 attracties
7 pleinen 

www.kermisweert.nl
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05.00 Voorbeelden

Geniet van Bourgondische gastvrijheid!

Met ons. In Weert.

GASTVRIJ
WEERT 
 24 t/m 30 oktober

do. 27 oktober
 Live Joekskepèl

za. 29 oktober
Gratis vlaai proeven

za. 29 oktober
Verkiezing meest gastvrije ondernemer

zo. 30 oktober
 Winkelzondag Grootste Mosselpan 

Kermis 2011 Weert  flyer	A5	en	advertentie

Geniet van Bourgondische gastvrijheid!
Met ons. In Weert.

GASTVRIJ
WEERT 
 24 t/m 30 oktober

do. 27 oktober
 Live Joekskepèl

za. 29 oktober
Gratis vlaai proeven

za. 29 oktober
Verkiezing meest gastvrije ondernemer

zo. 30 oktober
 Winkelzondag Grootste Mosselpan 

Maandag 24 t/m winkelzondag 30 oktober word je in Weert extra gastvrij ont-
vangen.  Er is een verrassend programma opgezet vol muziek, dans, voordeel 
en Bourgondisch genieten. Kom genieten van oprechte gastvrijheid..

Do. 27 oktober
• Van 19.00 tot  21.00 uur Live muziek

 door Joekskepèl Vannix. 

Za. 29 oktober 
• Gratis vlaai in het centrum.  

 Prijsuitreiking meest Gastvrije

 Ondernemer 2011.

 

Zo. 30 oktober 

• KOOPzOndaG met de grootste  

 Mosselpan ter wereld op het 

 Langpoortpleintje.

• dans en Muziek op de Korenmarkt.

• Poffertjes op de nieuwe Markt.
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stad Weert stadspromotie HaNdBoeK

Divers. compleet. samen. verjongend.

o5.00 Voorbeelden

Maak er een gezellige winter van!

Met ons. In Weert.

WINTERS
WEERT
  15 december t/ m 6 januari

do. 15 december Live Kerstmuziek in de Muntpassage
z0. 18 decemberCulinaire Hepkes TourIJsklimwand en glijbaan

vr. 23 december
Kerstfakkel- en Lampionnentocht
za. 24 decemberKerstballen kinderactie 
di. 27 december

Start kinderkermisUrban Sport Tour

WintersWeert 2011 Weert  flyer	A5	en	vlag
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stad Weert stadspromotie HaNdBoeK

Divers. compleet. samen. verjongend.

o5.00 Voorbeelden

do. 15 december Live Kerstmuziek in de Muntpassage
z0. 18 decemberCulinaire Hepkes Tourijsklimwand en glijbaan

vr. 23 december
Kerstfakkel- en Lampionnentocht
za. 24 decemberKerstballen kinderactie 
di. 27 december

Start kinderkermisUrban Sport Tour

Maak er een gezellige winter van!
Met ons. In Weert.

Van donderdag 15 december t/m vrijdag 6 januari wordt Weert in een warme win-
terse sfeer aangekleed. Voor de bezoeker zijn er talloze leuke activiteiten zoals; 

een zingende Kerstman, een Culinaire Hepkes Tour, gratis erwtensoep, glühwein 
en chocolademelk, diverse koren, een spektaculaire ijsklimwand en meer. 

Bekijk het hele programma op www.cmweert.nl

15 Dec. Live Kerstmuziek in de 
Muntpassage van 19.00 tot 21.00 uur.

17 Dec. Gratis erwtensoep, 
glühwein en warme chocolademelk 

en foto-shoot met de Kerstman.

18 Dec. Winkelzondag met 
muzikale kerstman, live muziek
en Culinaire Hepkes Tour. Spectaculaire 

ijsklimwand 11 m hoogte en glijbaan.

 23 Dec. Extra koopavond, JUMBO 
Kerstfakkel- en Lampionnentocht.

24 Dec. Kertsballenactie voor kin-
deren en live muziek in ‘t centrum.

27 Dec. Start Kerst kinderkermis op 
Markt t/m 6 jan. en animatie tot 31 dec.

WINTERS
WEERT
  15 december t/ m 6 januari

WintersWeert 2011 Weert  advertentie
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stad Weert stadspromotie HaNdBoeK

Divers. compleet. samen. verjongend.

o5.00 Voorbeelden

dé Weerter Uitmarkt

Mede mogelijk gemaakt door:Initiatiefnemers:

Beleef kunst en cultuur
Met ons. In Weert.

KUNST
IN

WEERT

zondag 23 sept.

vanaf 12:30 uur

binnenstad Weert

www.cultureellint.nl

Cultureel Lint 2012  advertentie
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Divers. compleet. samen. verjongend.

o6.00 Communicatiebureaus Met ons. In Weert.

Buro Beeldvang
Wilhelminasingel 177
6001	GS		Weert

Contactpersoon:	Hans	Corstjens
T  0495 54 48 93
E  info@beeldvang.nl
I  www.beeldvang.nl

HermanLitjensVormgeving
Boshoverweg 1
6002 AL  Weert

Contactpersoon:	Herman	Litjens
T  0495 53 20 89
E  info@hlvw.nl
I  www.hlvw.nl

ART= ontwerp- en reclameburo
Biest 20
6001	AR		Weert

Contactpersoon:	Bart	Maes
T  0495 45 17 25
E		info@art-is.nl
I		www.art-is.nl

Communicatie ondersteuning  
Met de toolkit en het huisstijlhandboek kunt 

u zelf aan de slag met het maken van een  
campagne of advertentie.

Heeft u geen eigen communicatiebureau of 
wilt u ondersteuning bij de uitvoering?
Neem	dan	contact	op	met	een	van	deze	 

Weerter communicatiebureaus. 
Zij hanteren een speciaal gereduceerd  

‘Met ons. In Weert’ tarief en zijn bekend met 
de campagne.
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