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        MAAS & DUIN                                                                                            
Periodiek voor de leden van de kring Venlo e.o. 

Gemeente Venlo en Gemeente Peel en Maas 

 
Handreiking t.b.v. auteurs 

1. Algemeen 

* Tot de kring Venlo behoren de gemeentes Venlo en Peel en Maas. De ingediende verhalen                          

hebben betrekking op deze regio 

* Gepland is een uitgave van 32 pagina's, 

* Verhouding tekst en afbeeldingen: streefgetal ca. 70/30% 

* Formaat: A4; twee-koloms 

* Eerste verschijningsdatum: najaar 2019; daarna jaarlijks half november 

* Uitgave in eigen beheer (LGOG kring Venlo) 

* Oplage: 250 exemplaren 

2. Bijzonderheden 

* Niveau: 

   - Uitgave is bedoeld voor de "gemiddelde lezer" met historische en/of regionale 

belangstelling; de gemiddelde LGOG-bezoeker 

   - Niet bedoeld als streng wetenschappelijk werk, maar wel verantwoord; dus "populair 

wetenschappelijk". Daarom geen noten in de tekst, maar wel literatuurlijst of 

bronvermelding aan eind 

   - Afbeeldingen vormen een belangrijk element 

   - Streven naar boeiende details, die de verhaallijn aantrekkelijk maken; liefst d.m.v. nog 

niet eerder gepubliceerde zaken. 

* Tekst in uitgave: 

    - mede afhankelijk van formaat drukletter en aantal kolommen 

    - bij twee-koloms  bijvoorbeeld  600/700 woorden per pagina 

    - niet meegerekend is de ruimte ten behoeve van de plaatjes   

*  Aanleveren kopij en afbeeldingen: 

    - Kopij als 'platte tekst' in .word, .doc, of .docx; niet als .pdf!  

    - Lettersoort: calibri  

    - Lettergrootte: 10 



    - Afbeeldingen apart aanleveren(-dus niet in word-document-) als .jpg of .png in een zo 

hoog mogelijke resolutie; foto's/scans liefst minimaal 300 dpi. 

    - Gewenste plaats van de afbeeldingen in de tekst aangeven tussen haakjes, bijv. [afb. 1]   

    -  Afkomst afbeeldingen in aparte lijst vermelden (i.v.m. mogelijk copyright) 

     - Beknopte literatuurlijst en/of bronvermelding als afsluiting 

     - Grote bestanden via We Transfer mailen 

 

3. Streefdata   

*  Basistekst (concept) aanleveren uiterlijk 1 september, met  voorstel w.b. afbeeldingen 

*  Eventueel nader overleg tussen auteur en redactie (herfst) 

*  Definitieve versie (tekst + plaatjes + controle) 15 oktober 2020 

*  Presentatie/verschijning:  half november 2020 
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