TARIEVEN
Advertorials
Blok 18 € 115,- € 50,1100 leestekens zonder foto
Blok 19 € 230,- € 90,2100 leestekens en liggende foto
of logo
Blok 20 € 150,- € 60,1100 leestekens en liggende foto
of logo
Genoemde prijzen zijn gebaseerd
op zelf aanleveren van tekst, foto
of logo. Als wij de advertorialtekst
voor u moeten maken middels
een telefonisch interview zijn
de extra kosten € 100,- (tot 2100
leestekens).
Kosten schrijven telefonisch
intervieuw tot halve pagina
€ 125,-, hele pagina € 250,-.
Voor een fysiek interview ter
plaatse gelden andere prijzen.
Kosten voor het maken van
foto’s € 25,-.
Doorplaatsing van de krant naar
de nieuwssite € 30,-.

ADVERTORIAL / IM’ER KRANT
Een advertorial is een advertentie die op een redactionele pagina staat met de
opzet van een redactioneel artikel. Voor de lezer is het niet overduidelijk dat
het om een advertentie gaat. Daarom worden advertorials vaak beter gelezen
dan een gewone advertentie, wat ze effectiever maakt. Ook kan men in een
advertorial meer informatie kwijt over een product of dienst.
Steeds meer bedrijven maken gebruik van advertorials. De advertorial wordt
in de papieren versie geplaatst tussen de wekelijkse nieuwsberichten en
op verzoek, op de homepagina van de nieuwssite van De Toren met een
verwijzing naar uw website.
Een Ingezonden Mededeling ( IM’er) is een advertentie op een redactionele
pagina. Omdat ze passen in de stijl van de krant is de kans dat de advertentie
bij de lezer opvalt groter.

VOORDELEN
VAN ADVERTEREN
OP EEN
REDACTIONELE
PAGINA
• Mensen die niet specifiek op zoek zijn
naar uw product of dienst worden ook
bereikt
• Naamsbekendheid
• Mensen vinden platte reclame steeds
irritanter, goede advertorials daarente-

TARIEVEN
Ingezonden mededeling IM’er
Blok 21 € 70,- € 40,breed 55 mm x hoog 104 mm
Blok 22 € 130,- € 70,breed 115 mm x hoog 104 mm
Genoemde prijzen zijn gebaseerd
op kant en klaar advertentiemateriaal.

Alle prijzen zijn excl. BTW.

10

gen informeren de doelgroep
• Online draagt uw advertorial bij aan uw
vindbaarheid in de zoekmachines
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ADVERTORIAL

Registreer tijdig
je voertuig

Coaching met beide
benen op de grond

Golfkarretjes, quads, grote grasmaaiers en bijvoorbeeld de tractor:
voor meer dan een half miljoen
voertuigen uit verschillende categorieën geldt dat zij voor 1 januari 2022
geregistreerd moeten zijn. Een deel
daarvan krijgt al direct een kenteken,
het andere deel moet er uiterlijk 1
januari 2025 aan geloven.

Iedereen heeft er wel eens mee te maken: een moeilijke keuze moeten maken,
of je zit even niet zo lekker in je vel. Het liefst los je alles zelf op en vaak lukt
dit ook. Soms kom je er zelf niet uit. Coachingsgesprekken kunnen je dan
helpen. Martine Nieuwlaar verzorgt met wandelcoaching een heel prettige
en ontspannen vorm van coaching.

Coaching Kloosterhaar verzorgt niet zo ongemakkelijk. Bovendien is
Agrarische Coaching, Particuliere aangetoond dat in de natuur en in
Heb jij zo’n voertuig? Dan betaal je Coaching, Loopbaanondersteuning beweging zijn je veerkracht vergroot
18 euro om je voertuig te laten regis- en dus Wandelcoaching. “Coaching en het herstel bij bijvoorbeeld een
treren. Het is van belang dat je dat is niet iets zweverigs en wandelcoa- burn-out bevordert”.
op tijd doet, want anders ben je veel ching al helemaal niet. Wandelen De problemen en vragen van mensen
meer geld kwijt. Na 1 januari 2022 doe je met beide benen op de grond. zijn divers. “Soms zijn het dingen die
moet het voertuig eerst gekeurd Ik ben opgegroeid op een agrarisch vanuit henzelf komen, zoals verminworden. ‘Dat kost minimaal 140 euro bedrijf en ben zelf zo nuchter als wat”. derd zelfvertrouwen of geen ‘nee’
aan registratie- en keuringskosten. Daarnaast vindt ze het heerlijk om durven zeggen, maar het kan ook
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dan je denkt, de openbare weg is goede plek voor coaching. “Mensen opmerking als ‘niet zeuren, maar
bijvoorbeeld ook eigen terrein dat vinden het vaak lastig om te praten. Al doorgaan’ kan nuttig zijn voor kintoegankelijk is voor anderen. Alle wandelend is dat fijner. Je zit dan niet deren die moeten leren niet bij ieder
voertuigen die sneller rijden dan 6 zo tegenover elkaar, de stiltes voelen wissewasje te klagen, maar als volkilometer per uur, vallen onder de
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• Martine Nieuwlaar: “Mensen zijn meer ontspannen in de natuur en
dat maakt het een prima plek voor coaching”.
wassene kun je tegen een probleem bij henzelf ligt”.
aanlopen waarbij het heel normaal Wandelcoaching is een heel fijne
is dat je er hulp bij vraagt. In een laagdrempelige manier van coaching.
www.detoren.net
gesprek kan ik hen het inzicht geven De eerste sessie
is altijd gratis en
dat hulp vragen mag. Aan mensen die geheel vrijblijvend. Dat geeft mensen
voor een moeilijke keuze staan, stel ik de kans te ervaren hoe coaching voor
vragen die hen helpen inzicht te krij- hen is, kennis te maken. Meer weten?
gen in wie ze zijn, wat hun kwaliteiten Zie www.coachingkloosterhaar.nl of
zijn en wat hen moeilijk afgaat. Dan neem contact op via 06-576 157 44 of
kunnen zij de keuze maken die dicht info@coachingkloosterhaar.nl.
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Tot en met 6 januari

Blazers laten zich
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Plan online uw afspraak via www.meijertegels.nl

Plan online uw afspraak via www.meijertegels.nl
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•HARDENBERG
Midwinterhoornblazers
HARDENBERG

lieten zich weer horen bij De Oldemeijer.
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De groep bestaat uit ongeveer tot een midwinterhoorn. Daarna
vijf tig personen, die de laatste volgt de blaascursus, wat menig
weken flink geoefend hebben om zweetdruppeltje kost, maar uiteinbij Kerstevenementen hun meestal delijk kunnen de nieuwe blazers hun
zelfgebouwde hoorn te laten zien en eerste Roop ten gehore brengen.
horen. Helaas gaan er door corona
weer een heleboel evenementen De eeuwenoude traditie van het blaniet door, dus de blazers laten zich, zen op de midwinterhoorn tijdens de
net als verleden jaar, voornamelijk Kerstperiode valt onder immaterieel
horen bij verzorgingshuizen en in cultureel erfgoed en wordt door de
de vrije natuur. Elk jaar wordt er een blazers enthousiast beoefend. Voor
bouwcursus gegeven, waarin ruwe informatie www.stichtingmidwinterworden
gevormd
hoornblazershardenberg.nl.
•boomstammen
Midwinterhoornblazers
lieten zich
weer horen bij
De Oldemeijer.
Vanaf zondag 28 november, eerste Adventszondag, laten de blazers van
Stichting Midwinterhoornblazers Hardenberg e.o., de Reest en Vechtbloazers, hun Roop weer horen in de regio. Volgens de traditie mag er
alleen buiten geblazen worden vanaf de eerste Advent tot en met 6 januari,
Driekoningen.
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