
Rubrieksadvertenties
1 t/m 10 woorden € 10,-
Elk woord meer € 0,75
Administratiekosten € 2,50

Familieberichten
Per mm € 0,43

Toeslagen
Voorpagina (IM) 4 x tarief
Binnenpagina redactie (IM) 2 x tarief
Toezending bewijsexemplaar € 5,-  

Aanleveren materiaal
Advertenties (niet opgemaakt) 
dinsdag voor 10.00 uur.
Advertenties (compleet) 
donderdag voor 10.00 uur.

Aanleveren via e-mail  
advertentie@hetdorpsnieuws.nl

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW  
en inclusief bureaukorting

Medewerkers
Jeroen Schoppema (media-adviseur/ uitgever)
06-51532013
Petra Hommelberg (media-adviseur)
06-24353097
Ingrid Schoppema (eindredacteur)
Yvonne Tiemes (vormgeving)

Het Dorps Nieuws is een uitgave 
van Mediaburo Schoppema 

uit Deventer

De krant Het Dorpsnieuws is een modern en 
hedendaags, in zijn geheel in full colour gedrukt, 
huis-aan-huis nieuwsblad, waarin ruimte is voor 
onderscheidend nieuws uit de dorpen, maar 
waarin ook het verenigingsnieuws en jubilea ruim 
aan bod komen. Aankondigingen en agenda’s 
hebben een prominente plek. Een krant waarin 
berichten en advertenties hand in hand gaan. 
De oplage van deze krant is 10.000 exemplaren 

en verschijnt 1x per maand. Met deze krant bereikt 
u de inwoners van de dorpen rondom Deventer, 
die geïnformeerd worden over nieuws uit hun 
eigen dorp, wat vaak geen plek krijgt in de diverse 
andere huis aan huis kranten en/of dagbladen.

Wilt u ook in deze uitgave staan met 
uw advertentie? Het bereik is groot 
en de tarieven zijn laag.
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Redactiepagina Advertentiepagina

Zutphenseweg 4-A
7418 SJ Deventer

0570 59 49 07
redactie@hetdorpsnieuws.nl

www.mediaburoschoppema.nl

Papierkwaliteit:
• 42,5 gram papierdikte
• ISO 72

IM € 55,-
50 x 50 mm (b x h) 

1/8 pagina € 102,-
127 x 95 mm (b x h)

1/4 pagina € 143,-
127 x 195 mm (b x h)

1/2 pagina € 235,-
260 x 195 mm (b x h)

1/1 pagina € 385,-
260 x 395 mm (b x h)

Tarieven zijn  
inclusief bureaukorting

Formaten & prijzen

NieuwsDorps
Diepenveen, Schalkhaar, Borgele/Platvoet, Bathmen. Alle dorpen komen qua nieuws 
aan de orde in deze speciale, op dorpen gerichte, krant. Ook zijn wij online te vinden 
via de vernieuwde website www.hetdorpsnieuws.nl en op Facebook.

10.000 EXEMPLARENDiepenveen • Schalkhaar • Borgele/Platvoet • Bathmen            Uitgave van Mediaburo Schoppema


