
Ommer Nieuws

(8.150 exemplaren) 
verschijnt wekelijks 
huis-aan-huis op 
 woensdag in de 
volgende plaatsen: 

Ommen
Lemele
Beerzerveld
Vilsteren
Witharen

en de buurtschappen:
Archem
Nieuwebrug
Arriën
Arriërveld
Beerze
Besthmen
Eerde
Zeesse
Dalmsholte
Emsland
Giethmen
Hoogengraven
Stegeren
Junne
Ommerkanaal
Ommerschans
Ommerveld
Stegerveld
Varsen
Vinkenbuurt

Oprechte
Dalfser Courant

(12.850 exemplaren) 
verschijnt wekelijks 
huis-aan-huis op 
 woensdag in de 
volgende plaatsen: 

Dalfsen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen
Oudleusen

en de buurtschappen:
Ankum
Dalmsholte
De Meele
Emmen
Hessum
Lenthe
Rechteren
Ruitenveen

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

 1 5 10 25 - 52

 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,-

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. 

Advertentietarieven 2022

aantal plaatsingen
Advertentiepaginaversie april 2022

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.

Advertenties kunnen aangeleverd worden tot maandag 09.00 uur.
Doorplaatsen naar Weekblad voor Salland 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.

Ommer Nieuws

(8.150 exemplaren)
verschijnt wekelijks
huis-aan-huis op 
 woensdag in de 
volgende plaatsen: 

Ommen
Lemele
Beerzerveld
Vilsteren
Witharen

en de buurtschappen:
Archem
Nieuwebrug
Arriën
Arriërveld
Beerze
Besthmen
Eerde
Zeesse
Dalmsholte
Emsland
Giethmen
Hoogengraven
Stegeren
Junne
Ommerkanaal
Ommerschans
Ommerveld
Stegerveld
Varsen
Vinkenbuurt

Oprechte
Dalfser Courant

(12.850 exemplaren)
verschijnt wekelijks
huis-aan-huis op 
 woensdag in de 
volgende plaatsen: 

Dalfsen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen
Oudleusen

en de buurtschappen:
Ankum
Dalmsholte
De Meele
Emmen
Hessum
Lenthe
Rechteren
Ruitenveen

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

 1 5 10 25 35 51

 1470,- 1392 ,- 1315,- 1235,- 1156,- 1088,-

 777 ,- 738,- 698,- 658,- 637 ,- 580,-

 777 ,- 738,- 698,- 658,- 637 ,- 580,-

 680,- 661,- 635,- 605,- 575,- 529,-

 448,- 434 ,- 417,- 397,- 380,- 361,-

 448,- 434 ,- 417,- 397,- 380,- 361,-

 355,- 345,- 330,- 318,- 299,- 284,-

 355,- 345,- 330,- 318,- 299,- 284,-

 302,- 295,- 287,- 276,- 262,- 252,-

 256,- 248,- 240,- 227 ,- 217 ,- 207 ,-

 256,- 248,- 240,- 227 ,- 217 ,- 207 ,-

 206,- 199,- 188,- 181,- 174,- 167,-

 154,- 151,- 144,- 138,- 132,- 125,-

 154,- 151,- 144,- 138,- 132,- 125,-

 154,- 151,- 144,- 138,- 132,- 125,-

 129,- 124,- 121,- 115,- 107,- 100,-

 103,- 101 ,- 98,- 93,- 88,- 84,-

 103,- 101 ,- 98,- 93,- 88,- 84,-

 70 ,- 68,- 65,- 62,- 59,- 56,-

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 € 0,67 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. 

Advertentietarieven 2022

aantal plaatsingen
Advertentiepaginaversie januari 2020

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.

Week 42 - 20 oktober 2021waarin opgenomen Oprechte Dalfser courant Al 117 jaar nieuws uit Ommen e.o.

Ster van Zwolle zoeft langs Dalfsen 
richting Vilsteren en Ommen
OMMEN/ZWOLLE - Afgelopen zaterdag was het weer zo ver. In 
Zwolle werd om 12.00 uur op het Grote Kerkplein door burge-
meester Peter Snijders het startschot gegeven van de 61ste Craft 
Ster van Zwolle. Normaal is dit de openingsklassieker van het 
seizoen, maar door corona was het verplaatst naar het najaar.

Zeventien ploegen (167 renners) 
hadden zich voor deze klassie-
ker ingeschreven. Het is ieder 
jaar weer een bijzonder sporte-

venement voor alle wielrenners 
in Nederland. De wielrenners 
rijden in een soort ster rondom 
Zwolle en doen hierbij onder 

meer de plaatsen Dalfsen, Leme-
lerveld (met de Lemelerberg), 
Ommen, Genemuiden, Kampen 
en Hasselt aan. Komende vanaf 
Wijthmen werd richting Vilste-
ren en Ommen gekoerst. Een 
renner had circa vier minuten 
voorsprong maar hij werd later 
weer teruggepakt. Op de dijk in 
Hasselt ontstond een valpartij 

waarbij scheuring ontstond in de 
groep. De finish was een span-
nende. Er moest een fotofinish 
aan te pas komen om de win-
naar aan te wijzen. De 33-jarige 
Coen Vermeltfoort won met 
banddikte van nummer twee 
Tim van Dijke.

Tekst/Foto: Evert Jan Goos

Veel complimenten voor het nieuwe Historisch Museum Ommen

OMMEN - De vrijwilligers van het Cultuurhistorisch Centrum 
Ommen (CCO) mochten zaterdagmiddag veel complimenten 
in ontvangst nemen voor het nieuwe Historisch Museum. Het 
nieuwe onderkomen van de vereniging, naast molen Den Oordt, 
was die middag voor het eerst open voor publiek. Enigszins 
buiten het museumseizoen en daarom loopt de opening slechts 
door tot 13 november.

“Die vier weken zijn vooral bedoeld om belangstellen-

den kennis te laten maken met 
het nieuwe museum”, aldus 
beheerder Harold Dokter, die 
de bezoekers ontvangt en rond-
leidt. “Met de eventuele opmer-
kingen kunnen we dan in de 
winterperiode aan de slag, want 
het museum is nog niet hele-
maal klaar. Vanaf het volgende 

museumseizoen gaan we dan 
écht open.” Eén opmerking 
heeft hij al ter harte genomen: 
“verscheidene bezoekers vinden 
dat de verlichting nog wat beter 
kan en daar zijn we het zelf ook 
wel over eens.” 

Lees verder op pagina 7.

Praat mee over 
cultuur en erfgoed 

in Ommen 

Scan de code
en geef je
mening!

Nieuw in Ommen:

Kaas van Schut
 

Kaas en delicatessen

Kerkplein 8a

kijk op pagina 10 & 11

Veel slaapkamer 
inspiratie, 

nieuwe 
collecties &

aanbiedingen

Vier minuten voor op het tijdschema zoefde afgelopen zaterdag het peloton van ‘de Ster van Zwolle’ door Dalfsen. Via de rotonde bij het Station ging 
het richting Vilsteren en Ommen.

Vechtgenotenhuis 
pakt uit met een 
verwenmorgen

OMMEN - Op vrijdag 29 oktober 
houdt het Vechtgenotenhuis 
een verwenochtend voor men-
sen, die op welke manier dan 
ook geraakt zijn door kanker.

Het inloophuis is een warm 
thuis voor iedereen die met 
kanker te maken heeft (gehad) 
en velen weten de weg naar het 
huis te vinden. De één heeft 
behoefte aan een luisterend oor 
en de ander wil graag scheppend 
bezig zijn en zijn of haar gevoel 
in een creatief project verwoor-
den. Op vrijdag 29 oktober 
biedt het Vechtgenotenhuis een 
verwenmoment waar men vanaf 
9.30 uur een schoonheidsbe-
handeling, een massage of een 
nagelbehandeling kan onder-
gaan. Ook is er een medewerk-
ster van Stichting Breiboezem 
aanwezig. Zij kan belangstel-
lenden met alle liefde voorzien 
van een gratis gebreide borstpro-
these. Opgeven kan via activitei-
ten@vechtgenoten.nl. 

XX www.vechtgenoten.nl.

Aans as aans

OMMEN - Op woensdagmid-
dag 13 oktober kwamen de 
Vrouwen van Nu bij elkaar in 
het Hervormd Centrum, waar 
Peter Kramer het dialect dic-
tee verzorgde. Dit bleek ‘aans 
as aans’. Hij vertelde een ver-
haal in gangbaar Nederlands, 
waarbij de Vrouwen van Nu 
de opdracht kregen 50 woor-
den in het dialect te noteren. 
Een voorbeeld hiervan is: ‘De 
ouders van Jannetje waren 
nogal streng’. Wat is streng in 
het dialect? Strabaant. Een mid-
dag met verrassende elementen 
en woorden die soms in de ver-
getelheid zijn geraakt. Echter 
de Vrouwen van Nu zeggen: 
“Wi’j waar’n goed gangs, die 
middag.” De volgende bijeen-
komst is op woensdagmiddag 
10 november om 14.30 uur. 
Dan wordt er een adventsstuk 
gemaakt. Belangstellenden zijn 
van harte welkom.

De Vechtdal-
verbinding: van 
Ommen naar Zwolle

OMMEN - De KBO-PCOB 
Ommen (seniorenbond) houdt 
op 26 oktober een informatie-
avond over de Vechtdalverbin-
ding. Met behulp van verschil-
lende presentaties en filmpjes 
laten de provinciale projectlei-
ders Henry Uiterwijk en Age 
Beuving zien hoe de weg tot 
stand is gekomen.

Met de Vechtdalverbinding wor-
den de wegen van Ommen naar 
Zwolle (N-340) en de weg van 
Zwolle naar Balkbrug (N-377) 
aangeduid. Er is heel wat ver-
anderd aan de weg van Ommen 
naar Zwolle en het is nog niet 
helemaal klaar. Ook Balkbrug 
heeft met de tunnel onder 
de N-377 een ander aanzicht 
gekregen. Waarom dat allemaal 
is gebeurd is te horen op deze 
informatieavond.
Belangstellenden en leden zijn 
hartelijk welkom om 19.45 uur 
in de Kern te Ommen. Er zijn 
geen kosten aan verbonden en 
koffie/thee wordt aangeboden. 
In verband met de geldende 
coronamaatregelen is de senio-
renbond genoodzaakt bij bin-
nenkomst een coronatoegangs-
bewijs te vragen.

Halloween op 
camping de 
Koeksebelt

OMMEN - Op 30 en 31 oktober 
houden camping de Koeksebelt, 
de LSP Group en het Drenthe 
College een bloedstollende Hal-
loween Night. Durf jij het aan 
om op het eiland rond te dwa-
len? Meld je dan nu aan via de 
site. De kosten bedragen 6 euro 
per persoon.

XX www.geefjeopkoeksebelt.nl

Inloopuurtje LPO  
in Beerzerveld
BEERZERVELD - De fractie van 
de Lokale Partij Ommen ver-
gadert op maandag 25 oktober 
bij HCR Beerzerveld aan de Van 
Alewijkstraat 32. Van 19.30 tot 
20.30 uur is er dan ook weer 
een inloopuurtje. Belangstel-
lenden kunnen hier terecht met 
vragen en opmerkingen. De LPO 
is daarnaast ook bereikbaar via: 
fractielpo@gmail.com.

Ster van Zwolle zoeft langs Dalfsen 
richting Vilsteren en Ommen
OMMEN/ZWOLLE - Afgelopen zaterdag was het weer zo ver. In 
Zwolle werd om 12.00 uur op het Grote Kerkplein door burge-
meester Peter Snijders het startschot gegeven van de 61ste Craft 
Ster van Zwolle. Normaal is dit de openingsklassieker van het 
seizoen, maar door corona was het verplaatst naar het najaar.

Zeventien ploegen (167 renners) 
hadden zich voor deze klassie-
ker ingeschreven. Het is ieder 
jaar weer een bijzonder sporte-

venement voor alle wielrenners 
in Nederland. De wielrenners 
rijden in een soort ster rondom 
Zwolle en doen hierbij onder 

meer de plaatsen Dalfsen, Leme-
lerveld (met de Lemelerberg), 
Ommen, Genemuiden, Kampen 
en Hasselt aan. Komende vanaf 
Wijthmen werd richting Vilste-
ren en Ommen gekoerst. Een 
renner had circa vier minuten 
voorsprong maar hij werd later 
weer teruggepakt. Op de dijk in 
Hasselt ontstond een valpartij 

waarbij scheuring ontstond in de 
groep. De finish was een span-
nende. Er moest een fotofinish 
aan te pas komen om de win-
naar aan te wijzen. De 33-jarige 
Coen Vermeltfoort won met 
banddikte van nummer twee 
Tim van Dijke.

Tekst/Foto: Evert Jan Goos

Veel complimenten voor het nieuwe Historisch Museum Ommen

OMMEN - De vrijwilligers van het Cultuurhistorisch Centrum 
Ommen (CCO) mochten zaterdagmiddag veel complimenten 
in ontvangst nemen voor het nieuwe Historisch Museum. Het 
nieuwe onderkomen van de vereniging, naast molen Den Oordt, 
was die middag voor het eerst open voor publiek. Enigszins 
buiten het museumseizoen en daarom loopt de opening slechts 
door tot 13 november.

“Die vier weken zijn vooral bedoeld om belangstellen-

den kennis te laten maken met 
het nieuwe museum”, aldus 
beheerder Harold Dokter, die 
de bezoekers ontvangt en rond-
leidt. “Met de eventuele opmer-leidt. “Met de eventuele opmer-leidt. “Met de eventuele opmer
kingen kunnen we dan in de 
winterperiode aan de slag, want 
het museum is nog niet hele-
maal klaar. Vanaf het volgende 

museumseizoen gaan we dan 
écht open.” Eén opmerking 
heeft hij al ter harte genomen: 
“verscheidene bezoekers vinden 
dat de verlichting nog wat beter 
kan en daar zijn we het zelf ook 
wel over eens.”

Lees verder op pagina 7.

Praat mee over 
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in Ommen

Scan de code
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mening!

Vier minuten voor op het tijdschema zoefde afgelopen zaterdag het peloton van ‘de Ster van Zwolle’ door Dalfsen. Via de rotonde bij het Station ging 
het richting Vilsteren en Ommen.

Aans as aans

OMMEN - Op woensdagmid-
dag 13 oktober kwamen de 
Vrouwen van Nu bij elkaar in 
het Hervormd Centrum, waar 
Peter Kramer het dialect dic-
tee verzorgde. Dit bleek ‘aans 
as aans’. Hij vertelde een ver-
haal in gangbaar Nederlands, 
waarbij de Vrouwen van Nu 
de opdracht kregen 50 woor-
den in het dialect te noteren. 
Een voorbeeld hiervan is: ‘De 
ouders van Jannetje waren 
nogal streng’. Wat is streng in 
het dialect? Strabaant. Een mid-
dag met verrassende elementen 
en woorden die soms in de ver-en woorden die soms in de ver-en woorden die soms in de ver
getelheid zijn geraakt. Echter 
de Vrouwen van Nu zeggen: 
“Wi’j waar’n goed gangs, die 
middag.” De volgende bijeen-
komst is op woensdagmiddag 
10 november om 14.30 uur. 
Dan wordt er een adventsstuk 
gemaakt. Belangstellenden zijn 
van harte welkom.

Halloween op 
camping de 
Koeksebelt

OMMEN - Op 30 en 31 oktober 
houden camping de Koeksebelt, 
de LSP Group en het Drenthe 
College een bloedstollende Hal-
loween Night. Durf jij het aan 
om op het eiland rond te dwa-
len? Meld je dan nu aan via de 
site. De kosten bedragen 6 euro 
per persoon.

X www.geefjeopkoeksebelt.nl

Inloopuurtje LPO 
in Beerzerveld
BEERZERVELD - De fractie van 
de Lokale Partij Ommen ver-
gadert op maandag 25 oktober 
bij HCR Beerzerveld aan de Van 
Alewijkstraat 32. Van 19.30 tot 
20.30 uur is er dan ook weer 
een inloopuurtje. Belangstel-
lenden kunnen hier terecht met 
vragen en opmerkingen. De LPO 
is daarnaast ook bereikbaar via: 
fractielpo@gmail.com.

Week 42 - 20 oktober 2021

waarin opgenomen Ommer Nieuws
Al 129 jaar nieuws uit Dalfsen e.o.

Albert Heijn Dalfsen  Raadhuisstraat 13  0529-430334

Jachtbitter100 cl
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Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 50% korting op de totaalprijs. Voor 2e
 halve prijs geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 25% korting op de totaalprijs. 

*De 10% korting bij aankoop van 6 flessen van dezelfde wijn geldt niet in combinatie met deze aanbieding.
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Nieuw in Ommen:Kaas van Schut Kaas en delicatessen
Kerkplein 8a

kijk op pagina 10 & 11

Veel slaapkamer inspiratie, nieuwe collecties &aanbiedingen

Vanya winnaar voorleeswedstrijd OBS Heidepark in Lemelerveld

LEMELERVELD - Afgelopen vrij-

dagmorgen werd in Kindcen-

trum Heidepark in Lemel-

erveld de voorleeswedstrijd 

voor bassischolieren gehou-

den als afsluiting van de Kin-

derboeken week 2021. “Deze 

voorleeswedstrijd is altijd een 

spannende leesbevorderings-

campagne voor de groepen 7 

en 8 basisscholieren”, weet 

Suzanne Haarbrink, leerkracht 

van groep 8.
Zij bereidde samen met Margriet 

Molenwijk, leerkracht van groep 

7, de kinderen enigszins voor. 

“Wij kunnen de kinderen wat tips 

geven maar verder moeten zij het 

zelf doen. Vorig jaar moest alles 

online, gelukkig kunnen nu alle 

kinderen van de groepen 6 tot en 

met 8 hierbij aanwezig zijn. Wij 

zijn met twaalf leerlingen begon-

nen en uiteindelijk bleven er zes 

over. Vijf meisjes: Fem, Anouk, 

Vanya, Layla, Sofie en één jongen 

Senne - die ook nog eens jarig 

was - streden om de titel kam-

pioen voorleeswedstrijd van de 

school. Ieder kind koos zelf het 

verhaal en kreeg maximum vijf 

minuten de tijd. De jury bestond 

uit wethouder André Schuurman 

van de gemeente Dalfsen, oud 

leerkracht Marijke den Hollander 

en de winnaar van vorig jaar. Het 

werd een zeer spannende ‘strijd’. 

Opvallend was hoe goed de kin-

deren zich hadden voorbereid en 

uiterlijk geen last van de zenuwen 

leken te hebben. Na een uitge-

breid juryoverleg kwam Vanya als 

winnaar uit de bus. Zij las voor 

uit het boek ‘Vals’ van schrijf-

ster Carry Slee, één van de suc-

cesvolste schrijvers van kinder- 

en jeugdboeken in Nederland. 

Runner-up van de voorleeswed-

strijd werd Fem. “Er was weinig 

verschil tussen de zes finalisten”, 

aldus de jury. “Maar Vanya stak er 

net iets boven uit. Zij begon een 

beetje bedeesd, maar ging ver-

volgens helemaal los. Wat vooral 

opviel was dat ze goed de zaal 

inkeek en de kinderen erbij pro-

beerde te betrekken. Zij mag eind 

januari haar beste beentje voor-

zetten bij de regionale voorlees-

wedstrijden die in de Trefkoele+ 

in Dalfsen worden gehouden.Kinderboekenweekgeschenk

De Kinderboekenweek wordt 

elk jaar in oktober gehouden, 

zowel in bibliotheken als op 

diverse basisscholen. Dit jaar 

was dat van woensdag 6 t/m 

zondag 17 oktober. Tijdens 

het tien dagen durende evene-

ment zijn er in het hele land 

allerlei activiteiten rond het 

kinderboek, om zoveel moge-

lijk kinderen te enthousiasme-

ren boeken te lezen. Op grote 

schaal haken bibliotheken, het 

onderwijs, boekhandels en cul-

turele centra hierop in. Het 

thema van de Kinderboeken-

week 2021 was: ‘Worden wat je 

wil’. Het kinderboekenweekge-

schenk werd geschreven door 

Bette Westera. Zij schreef onder 

andere ‘Uit elkaar’ waarmee zij 

dit jaar verschillende prijzen 

won. Het prentenboek van de 

Kinderboekenweek is van de 

hand van Mark Janssen.
Tekst/Foto: Evert Jan Goos

Ster van Zwolle zoeft langs Dalfsen 

richting Vilsteren en Ommen

DALFSEN - Afgelopen zaterdag was het weer zo ver. In Zwolle 

werd om 12.00 uur op het Grote Kerkplein door burgemees-

ter Peter Snijders het startschot gegeven van de 61ste Craft 

Ster van Zwolle. Normaal is dit de openingsklassieker van het 

seizoen, maar door corona was het verplaatst naar het najaar.

Zeventien ploegen (167 ren-

ners) hadden zich voor deze 

klassieker ingeschreven. Het 

is ieder jaar weer een bijzon-

der sportevenement voor alle 

wielrenners in Nederland. De 

wielrenners rijden in een soort 

ster rondom Zwolle en doen 

hierbij onder meer de plaatsen 

Dalfsen, Lemelerveld (met de 

Lemelerberg), Ommen, Gene-

muiden, Kampen en Has-

selt aan. Vier minuten voor 

de geplande tijd (14.02) pas-

seerden de renners Dalfsen. 

Komende vanaf Wijthmen 

werd richting Vilsteren en 

Ommen gekoerst. Een renner 

had circa vier minuten voor-

sprong maar hij werd later 

weer terug gepakt. Op de dijk 

in Hasselt ontstond een valpar-

tij waarbij scheuring ontstond 

in de groep. De finish was een 

spannende. Er moest een foto-

finish aan te pas komen om 

de winnaar aan te wijzen. De 

33-jarige Coen Vermeltfoort 

won met banddikte van num-

mer twee, Tim van Dijke.
Tekst/Foto: Evert Jan Goos

Vier minuten voor op het tijdschema zoefde afgelopen zaterdag het peloton van ‘de Ster van Zwolle’ door Dalfsen. Via de rotonde bij het Station ging 

het richting Vilsteren en Ommen.

De winnaar van de voorleeswedstrijd Vanya mocht op het podium plaatsnemen in de grote stoel, deze was voor 

haar gereserveerd.

Hospice Benefit drive DalfsenDALFSEN -  Op zaterdag 6 

november houdt de Bridge Soci-

eteit Dalfsen een ‘Hospice Benefit 

drive’ in het Roode Hert in Dalf-

sen. De opbrengst is bestemd 

voor het Hospice Dalfsen. 

Belangstellenden die op een ple-

zierige manier het Hospice Dalf-

sen willen ondersteunen, kun-

nen zich inschrijven voor deze 

bridgedrive. Een middag gezel-

lig bridgen in het Roode Hert 

voor het goede doel, met leuke 

prijzen, die gesponsord worden 

door Dalfser ondernemingen. 

De Hospice Benefit drive begint 

om 13.30 uur. Het inschrijf-

geld van 20 euro per paar kan 

worden overgemaakt naar: 

NL71RABO0115505407 ten 

name van Bridge Sociëteit Dalf-

sen o.v.v. de namen van de deel-

nemers. Neem voor meer infor-

matie contact op met Liesbeth 

Boerkamp tel. 06 -11123285 of 

e-mail naar: liesbeth.boerkamp@

gmail.com. Inschrijven kan tot 4 

november via de website van de 

Bridge Sociëteit Dalfsen
XX www.bridgeclub-dalfsen.nl

Inloopspreekuur  OV in de OverkantDALFSEN - Nu het reizen met 

het openbaar vervoer niet 

alleen meer voor noodzake-

lijke reizen geldt, starten de 

OV-ambassadeurs weer met 

een inloopspreekuur in zalen-

centrum de Overkant.Reizigers kunnen hier terecht 

tijdens het inloopspreekuur op 

donderdag 28 oktober tussen 

10.30 en 11.30 uur. Er is dan 

volop de mogelijkheid om vra-

gen over het openbaar vervoer te 

stellen. Naast de fysieke inloop-

spreekuren kan men ook gebruik 

blijven maken van het telefo-

nisch spreekuur. Op doorde-

weekse ochtenden en op enkele 

vaste middagen en avonden zit-

ten de ambassadeurs klaar om 

telefonisch of via beeldbellen 

OV-vragen te beantwoorden. Het 

telefoonnummer is: 038 - 303 70 

10. De helpdesk is bereikbaar 

van maandag t/m vrijdag van 

10.00 tot 12.00 uur. Op maan-

dag en woensdag van 18.30 tot 

20.00 uur en op dinsdag en don-

derdag van 13.30 tot 15.00 uur.

Burgeon geeft grote show weg in de Spil

NIEUWLEUSEN - Op zondag-

middag 24 oktober treedt de 

band Burgeon op in de Spil 

van 14.00 tot 16.00 uur. Deze 

band bestaat uit zes muzikan-

ten die hun liefde voor akoes-

tische muziek combineren met 

de zoektocht naar het leven. 

Met een akoestische sound 

en meeslepende melodieën 

nemen de leden de luisteraars 

mee in hun wereld. De nummers worden samen 

geschreven en de band laat 

zich inspireren door zowel de 

verwondering van het leven 

als de vragen die het met zich 

meebrengt. Door de akoesti-

sche muziekstijl met tinten van 

country en folk in combina-

tie met een grote variatie aan 

instrumenten wordt een karak-

teristieke sound gevormd, door 

henzelf ook wel ‘wooden sound’ 

genoemd. Deze middag han-

teert de organisatie de geldende 

coronamaatregelen. De entree 

bedraagt 7,50 euro inclusief een 

consumptie. 

XX www.despilnieuwleusen.nl

Advertenties kunnen aangeleverd worden tot maandag 09.00 uur.
Doorplaatsen naar Weekblad voor Salland 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.
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Tarieven personeelsadvertenties
Incl. plaatsing op onze website en een twitterbericht

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

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

Sander Buiter
sander@regiobode.nl
Tel.: 06 - 83 01 59 01

Dineke Smelt-Veurink
dineke@weekbladsalland.nl
Tel.: 06 - 22 77 55 14

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

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 banners


