Nieuwsbrief januari 2016

19 januari 2016:

Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst
Op dinsdag 19 januari 2016 vindt tussen 18.30 en 21.00 uur de nieuwjaarsbijeenkomst plaats.
Dit is tevens de avond dat onze befaamde persprijs wordt uitgereikt.
Hiervoor zijn we welkom bij Eeterij Uniek die speciaal deze avond voor ons open gaat.
We bedanken iedereen voor het uitbrengen van de stemmen op: Wish Outdoor, Automotiv Campus
of Nieky Holzken. Wie de winnaar is, horen jullie 19 januari aanstaande!

Programma

Locatie:
Eeterij Uniek

18.30 uur:
19.00 uur:
21.00 uur:

Willemstraat 1
5741 PA Beek en Donk
Tel. 0492-332729

Ontvangst
Start programma met uitreiking persprijs
Einde programma, naborrelen

Aanmelden? Graag uiterlijk 14 januari 2016 via persclubpeelland@gmail.com.

TERUGBLIK:

Discussieavond ‘emoties in de media’
Op donderdag 10 december 2015 vond de
discussieavond in de Cacaofabriek plaats
over de emoties in de media.
Verschillende personen werkzaam in de
media belichtten hun visie over dit onderwerp.
Maar ook wethouder Theo Maas (Someren)
vertelde zijn kant van het verhaal over toen hij
werd geconfronteerd met een persoonlijke
kwestie in de media.
.
Erg interessant om te horen wat de
afwegingen van de media waren om over dit
onderwerp te publiceren. Maar ook wat de
mening hierover was van het publiek in de
zaal.
Iedereen bedankt voor zijn/haar inbreng. Wat
ons betreft was het een geslaagde avond!

Save the date: 14 april 2016

Thema avond communicatie MH17 ramp
Noteer deze datum alvast in je agenda! Op donderdag 14 april
2016 houden we een thema avond die geheel in het teken staat
van de communicatie rondom de vreselijke MH17 ramp.
.
De heer Fransman die in zijn hoedanigheid als plaatsvervangend
hoofd persvoorlichting van het ministerie van Veiligheid en Justitie
betrokken was bij de communicatie rondom de ramp, is die avond
aan het woord.
.
Definitieve locatie en tijd, volgt later.
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