
formaat  afmeting

2/2 pagina liggend 548 x 390 mm

2/1 pagina liggend 548 x 186 mm

1/1 pagina staand 264 x 390 mm

3/4 pagina liggend 264 x 280 mm

1/2 pagina staand 130 x 390 mm 

1/2 pagina liggend 264 x 186 mm

3/8 pagina staand 130 x 280 mm

3/8 pagina liggend 264 x 139 mm

5/16 pagina staand 130 x 233 mm

1/4 pagina staand 130 x 186 mm

1/4 pagina liggend 264 x 92 mm

3/16 pagina staand 130 x 139 mm

1/8 pagina staand 63 x 186 mm

1/8 pagina liggend 130 x 92 mm

2/16 pagina liggend 264 x 45 mm

3/32 pagina staand 63 x 139 mm

1/16 pagina staand 63 x 92 mm

1/16 pagina liggend 130 x 45 mm

1/32 pagina liggend 63 x 45 mm

Advertenties kunnen aangeleverd worden tot maandag 12.00 uur.
Doorplaatsen naar Oprechte Dalfser Courant / Ommer Nieuws is mogelijk tegen een speciaal doorplaatstarief.
Wij sturen onze facturen per e-mail. Als u de factuur per post wilt ontvangen berekenen wij u per factuur € 1,50 excl. btw extra.

Tarieven Personeelsadvertenties zie ommezijde

Voorpagina (VP) € 1,99 per mm excl. btw
 In de breedte is 1 of 2 kolom (40 of 84 mm) mogelijk en de hoogte per mm.

Redactiepagina (IM) € 1,00 per mm excl. btw
 In de breedte is alles mogelijk als we maar de breedte van de redactiekolommen 
(40, 84, 128, 172, 216 of 264 mm) aanhouden en de hoogte per mm.

Familieberichten € 0,69 per mm excl. btw
 In de breedte is 1, 2 of 3 kolom (36, 74 of 112 mm) mogelijk en de hoogte per mm.

Technische spec. Zorg ervoor dat het pdf bestand geen kleurscheidingen of paskruizen bevat, 
fonts insluiten, resolutie 254 dpi (100%). Certified PDF bestanden conform 
NewspaperAds_1v3.

Genoemde bedragen zijn per plaatsing in euro’s en excl. btw. 
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Marcel Haarman persoonlijke uitvaartverzorging __________________________________________________________________  Het Afscheidshuis Pleegste 
 0572 356671     l     06 1962 8354 dag en nacht bereikbaar 

Marcel en Marja Haarman
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Speculaasactie  
van PCA Kwiek
RAALTE - De handbalsters van PCA Kwiek in Raalte gaan maandag 25 oktober vanaf half 5 langs de deuren in Raalte en omgeving om spe-culaas te verkopen. Een pak speculaas kost 3 euro en twee pakken 5 euro. De opbrengst van de actie is bestemd voor de organisatie van extra acti-viteiten en betaling van de materiaalkosten van de hand-balvereniging.

Hans Kamphuis 
tijdelijk wethouder  
van Olst-Wijhe
OLST/WIJHE - Hans Kamphuis, nu nog raadslid namens het CDA, is aangewezen als tijdelijke vervanger van wethouder Herman Engberink. Die laatste is al langere tijd ziek. In de raadsvergadering van 25 oktober zal de gemeenteraad Kamphuis formeel benoemen.

De nieuwe wethouder gaat de portefeuilles maatschappelijke ondersteuning, werk en inko-men en ruimtelijke ordening behartigen. De portefeuilles introductie Omgevingswet en vitaal platteland gaan naar col-lega-wethouder Hans Olthof. Het project Noordmanshoek was al tijdelijk overgenomen door Marcel Blind en hij blijft dat ook houden.
Kamphuis is vanaf 2010 lid van de gemeenteraad van Olst-Wijhe. Daarvoor, van 1996 tot 2001, was hij ook raads-lid in de toenmalige gemeente Wijhe. “Ik voel me verant-woordelijk voor het soci-aal domein. Dit heeft ook als raadslid altijd mijn aandacht gehad. Daar ligt dan ook een belangrijke motivatie om deze tijdelijke functie uit te voe-ren. Als wethouder sociale zaken en ruimtelijk ordening is nog veel te doen en daar ga ik graag mee aan de slag.”

Dag van de Dialoog 
bij Landstede MBO
RAALTE - ‘Wat betekent contact voor jou?’ Die vraag staat tijdens de Dag van de Dialoog op maandag 8 november centraal bij Landstede MBO in Raalte. 

Tijdens deze dag kunnen inwoners van Raalte onder lei-ding van een dialoogbegelei-der in gesprek over het thema contact. “Het woord contact heeft ontzettend veel defini-ties”, vertelt Renée Mensink, medeorganisator van de Dag van de Dialoog. “We zoeken onder begeleiding van een dialoogbegeleider met elkaar de diepte van het thema op. Voor elke deelnemer is er een gratis maaltijd.” Het pro-gramma duurt van 17.00 tot 20.00 uur. Aanmelden kan tot 30 oktober bij Paula Bloo via hpbloo@landstede.nl of tel. 088 – 850 82 21.

Excursie in teken 
werkzaamheden  
op Lemelerberg
DALFSEN - Landschap Overijssel houdt op vrijdag 29 oktober een speciale Natura 2000excursie voor belangstellenden uit de omgeving over de Lemelerberg.

In het natuurgebied worden momenteel werkzaamheden uitgevoerd. Op verschillende plekken maakt bos plaats voor een afwisselend heide-landschap met jeneverbes, bomen, hakhout en stuifzand. De excursie begint ’s mid-dags om 15.30 uur en duurt circa anderhalf uur. Wandel-schoenen of stevige laarzen zijn aan te raden. Een verre-kijker meenemen kan leuk zijn! Voor het vertrek lich-ten terreinbeheerder Hans Dijkstra en projectmanager Natura 2000 Lemelerberg Rien Heerdink de (aanpak van de) werkzaamheden toe. Tijdens de uitleg en natuur-lijk ook tijdens de wandeling is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen.
Er is plaats voor 25 deelne-mers. Bij meer belangstelling organiseert Landschap Over-ijssel extra excursies. Aan-melden kan via www.land-schapoverijssel.nl. Aan de wandeling zijn geen kosten verbonden.

Coen Vermeltfoort wint Ster van Zwolle

ZWOLLE – Coen Vermeltfoort heeft afgelopen zaterdag de Ster van Zwolle op zijn naam gezet. De wielrenwedstrijd trok die dag weer door Sal-land. Het draaide uiteindelijk uit op een sprint. Daarbij bleef 

Vermeltfoort Tim van Dijke net voor. Er moest een finish-foto aan te pas komen om de winnaar te bepalen. Elmar Reinders eindigde als nummer drie. Een eervolle vermelding was er voor Tim Marsman 

uit Hattem. Hij won de ere-prijs Fedor den Hartog voor de grootste strijdlust. Hij ging al vlot in de wedstrijd in zijn eentje op avontuur en reed in de eerste zeventig minu-ten bijna drie minuten voor-

sprong bij elkaar, totdat twee andere renners aan wisten te sluiten. In totaal verschenen 122 wielrenners aan de start; 35 vielen uit. Fotografe Annet van Raalten schoot dit plaatje op de Lemelerberg.

Broekstaclerun met Broeklandse factorBROEKLAND - Ruim vijfhonderd lopers hebben afgelopen zondag meegedaan aan de eerste editie van de Broekstaclerun in Broek-

land. De deelnemers aan deze obstacle run, een hardloopwedstrijd met hindernissen, liepen een ‘stukkie’ van 2 kilometer of 

een ‘best stukkie’ van 7 km. Daarbij werd voor een groot deel gebruikt gemaakt van het Broekelo-parcours. “Het is super verlo-

pen, we zijn ontzettend content”, stelt medeorganisator Leo van der Vegte na afloop. “Ik loop nu net door het dorp om de laat-

ste restjes op te ruimen. Je hoort tegenwoordig veel over allerlei beloftevolle lopen die meteen duizenden deelnemers trekken, 

maar dat wilden we niet. Het gaat ons om de gezelligheid en de gunfactor. Iedereen moet mee kunnen doen. Dat is de Broek-

landse factor. Je bent een winnaar als je meedoet en over komt. Het stond iedereen vrij om hindernissen over te slaan, maar nie-

mand deed dat.” En bij die Broeklandse factor hoort ook een stukje kneuterigheid. “We hebben zo veel mogelijk hindernissen 

gebouwd met nul budget. De veiligheid stond voorop, maar een paar balken hoeven niks te kosten…” 
Foto: Annet van Raalten
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verschijnt wekelijks

huis-aan-huis op 

 woensdag in de 

volgende plaatsen: 

Boerhaar

Boskamp

Broekland

Den Nul

Eikelhof

Elshof

Haarle

Herfte

Heeten

Heino

Hoonhorst

Laag-Zuthem

Lemele

Lemelerveld

Lettele

Lierderholthuis

Luttenberg

Mariënheem

Middel

Nieuw-Heeten

Okkenbroek

Olst

Raalte

Welsum

Wesepe

Wijhe

We hebben een weekkrant, een site en social media als Facebook en Twitter. Doordat 
we al deze podia heel medium specifiek gebruiken, bereiken we alle  doelgroepen in deze 
regio en zijn daarom voor bedrijven, instellingen, verenigingen en  particulieren altijd de 
beste plek om je boodschap zo breed mogelijk of juist zo specifiek mogelijk onder de 
aandacht te brengen.

Advertentietarieven 2022

Advertentiepagina

versie april 2022  1 5 10 25-52

aantal plaatsingen

 1500,- 1392 ,- 1315,- 1235,-

 795,- 738,- 698,- 658,-

 795,- 738,- 698,- 658,-

 700,- 661,- 635,- 605,-

460,- 434 ,- 417,- 397,-

460,- 434 ,- 417,- 397,-

370,- 345,- 330,- 318,-

370,- 345,- 330,- 318,-

310,- 295,- 287,- 276,-

 265,- 248,- 240,- 227 ,-

 265,- 248,- 240,- 227 ,-

 220,- 199,- 188,- 181,-

 165,- 151,- 144,- 138,-

 165,- 151,- 144,- 138,-

 165,- 151,- 144,- 138,-

 140,- 124,- 121,- 115,-

 115,- 101 ,- 98,- 93,-

 115,- 101 ,- 98,- 93,-

80 ,- 68,- 65,- 62,-
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Banner formaat prijs

1 Topbanner 1070 x 133 pixels 125,- p.mnd.

2 Blok boven 320 x 275 pixels 150,- p.mnd.

3 Blok onder 320 x 275 pixels 95,- p.mnd.

4 Midden banner 695 x 86 pixels 95,- p.mnd.

5 Onder banner 695 x 86 pixels 95,- p.mnd.

Tarieven personeelsadvertenties
Incl. plaatsing op onze website en een twitterbericht

Tarieven banners

Formaat afmeting prijs

1/1 pagina staand 264 x 390 mm  893,-

3/4 pagina liggend 264 x 280 mm 783,-

1/2 pagina staand 130 x 390 mm  515,-

1/2 pagina liggend 264 x 186 mm 515,-

3/8 pagina staand 130 x 280 mm 406,-

3/8 pagina liggend 264 x 139 mm 406,-

5/16 pagina staand 130 x 233 mm 348,-

1/4 pagina staand 130 x 186 mm 294,-

1/4 pagina liggend 264 x 92 mm 294,-

3/16 pagina staand 130 x 139 mm 236 ,-

1/8 pagina staand 63 x 186 mm 177,-

1/8 pagina liggend 130 x 92 mm 177,-

3/32 pagina staand 63 x 139 mm 148,-

1/16 pagina staand 63 x 92 mm 119,-

1/16 pagina liggend 130 x 45 mm 119,-

1/32 pagina liggend 63 x 45 mm 80 ,-

Genoemde bedragen zijn per plaatsing in euro’s en excl. btw. 

Tarieven website 2022
Informatie

Dominique Heuven
dominique@regiobode.nl
Tel.: 06 - 51 92 18 27

Dineke Smelt-Veurink
dineke@weekbladsalland.nl
Tel.: 06 - 83 54 09 19

Laurens Meuleman
laurens@weekbladsalland.nl
Tel.: 06 - 54 23 65 15

Mascha Zetzema
mascha@weekbladsalland.nl
Tel.: 06 - 13 73 92 52

Floor Flierman
floor@weekbladsalland.nl
Tel.: 06 - 13 15 92 06


