
346.800  
KRANTEN LEZERS

16.000 
DIGITALE LEZERS

220.000  
WEBSITE BEZOEKERS

65.000 
VOLGERS OP FACEBOOK

14.000 
NIEUWSBRIEF LEZERS

TARIEVEN 2021
GROOT LOKAAL BEREIK IN PRINT EN ONLINE NIEUWS



Bij Uitgeverij de Bode staan de lezer en de adverteerder 
centraal. Wij maken lokale weekbladen en publiceren 
dagelijks lokaal nieuws op onze websites en social media. 
Onze lezers voelen zich verbonden aan de Bode, omdat 
we schrijven over klein en groot nieuws dat de lezer direct 
raakt.  Zo biedt Uitgeverij de Bode de perfecte mix van 
lokaal print- en online kanalen. Hiermee bereik je precies 
de klant die bij jou past. Met zo’n 345.000 wekelijkse 
krantenlezers ruim 220.000 unieke websitebezoekers en 
meer dan 65.000 Facebookvolgers helpt de Bode jou 
graag om de juiste doelgroep te bereiken. Van jong tot 
oud. Van het centrum tot in de omliggende dorpen. 

Ben je op zoek naar meer klanten meer zichtbaarheid 
meer omzet  en wil je met jouw boodschap precies de 
juiste klant bereiken? Kies dan voor één van onze vele 
advertentiemogelijkheden. Want wie zijn doelgroep wil 
bereiken kiest  voor Uitgeverij de Bode.

WELKOM BIJ UITGEVERIJ DE BODE
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Met een bereik van 90 procent in het verspreidingsgebied staat 
de Zunderste Bode met kop en schouders op nummer 1 van alle 
Nederlandse huis-aan-huiskranten. 

Met 82 procent bereik in het verspreidingsgebied staat de 
Rucphense Bode op de zesde plek wat betreft het bereik van 
Uitgeverij de Bode. 

Uitgeverij de Bode geeft wekelijks 15 verschillende edities uit van 
Weekblad de Bode en is te lezen van Breda tot en met Vlissingen, 
wekelijks worden er 346.800 Bodes verspreid.

ZUNDERTSE BODE 
BEST GELEZEN 
HUIS AAN HUIS KRANT 
VAN NEDERLAND

65% van de Nederlanders let op de 

aanbiedingen van lokale ondernemers in de 

huis-aan-huis krant, waarna 51% hiervan actie 

onderneemt door:

•  een aankoop te overwegen

•  een winkel te bezoeken  

 (online of offline)

•  meer informatie in te winnen

Uit onderzoek blijkt dat 81 procent van alle  
Nederlanders weleens een huis-aan-huiskrant leest.  
43 procent van hen leest deze wekelijks. 

55% van de Nederlandse bevolking gebruikt de huis-aan-huis 
krant als bron voor lokaal nieuws (43%), gevolgd door voeding 
(36%), sport (35%) en politiek (31%). Van de Nederlanders met 
een interesse voor lokaal nieuws, geeft 79% aan specifiek 
geïnteresseerd te zijn in lokale evenementen en activiteiten en 
73% in gemeentelijk nieuws/aankondigingen.

WIST U DAT . . . 



“DE LEKKERSTE KERSTSTOLLEN VAN GOES?!”
Dat over smaak niet te twisten valt, 
is duidelijk. Waar de één het liefst 
een kerststol eet met zo veel mogelijk 
vulling, houdt de ander meer van een 
eenvoudige vulling. Bij Den Soeten 
Inval worden de kerststollen met 
ambachtelijke passie gemaakt en dat 
proef je! Maar wat maakt een kerststol 
nu precies zo lekker? We vroegen het 
de bakkers van Den Soeten Inval uit 
Goes.

Een kerststol, wat is dat eigenlijk 
precies?
Een kerststol is luxe brood gevuld met 
rozijnen, krenten en amandelspijs. 
Sommige bakkers kiezen ervoor om 
ook noten, kersen of andere vulling 
aan de stol toe te voegen. Wij kiezen 
voor de meest simpele variant, dus 
enkel rozijnen, krenten en amandelspijs. 
De stol heeft een typerende vorm, 
waaraan je herkent dat het om 
een stol gaat en niet om een ander 
soort kerstbrood. De amandelspijs 
wordt namelijk in het gerezen deeg 
gevouwen. Waardoor er een gevouwen 
brood ontstaat. Je herkent een goede 
stol dan ook aan de lijn aan de zijkant 
van het brood. 

Wat is het geheim van een lekkere stol?
Uiteraard kunnen we niet alles 
verklappen, maar het begint bij 
ingrediënten van goede kwaliteit. Zo 
wordt de stol niet gemaakt van enkel 
tarwebloem maar voegen we ook boter 
en nog enkele andere ingrediënten toe 
die veel smaak geven aan het brood. 
Maar het allerbelangrijkste ingrediënt 
voor een lekkere stol is toch wel de 
amandelspijs. De amandelspijs die wij 
gebruiken is voor 100% gemaakt van 
amandelen. En daarnaast gebruiken 
wij een fijn gemalen amandelspijs, dit 

maakt de spijs heerlijk zacht en smeuïg. 
Door de rest van recept juist uit te 
balanceren bakken onze bakkers super 
malse stollen. En uiteraard mag de 
poedersuiker niet ontbreken. 

Hoe kunnen we thuis de kerststol het 
beste bewaren?
Uiteraard is de stol het lekkerst 
wanneer u hem vers opeet, want ze 
zijn gevaarlijk lekker. Maar hij blijft 
zeker nog een week tot anderhalve 
week heerlijk mals in een afgesloten 
plastic zak. Wanneer u alvast elke dag 
wil genieten van een lekker stukje stol 
kunt u hem dus goed bewaren in een 
afgesloten zak in de brooddoos of 
voorraadkast. Maar wilt u de stol van te 
voren kopen voor de kerstdagen, dan 
raden wij aan hem in de diepvries te 
bewaren. En eigenlijk wordt de stol daar 

alleen maar lekkerder van, wij bakkers 
noemen dit ‘besterven’. Want door het 
invriezen en later ontdooien heeft de 
stol de tijd om alle smaken in zich op te 
nemen en nóg smeuïger te worden. 

24 december is altijd topdrukte in de 
bakkerswinkels, hebben jullie nog 
extra maatregelen genomen vanwege 
Corona?
Het klopt inderdaad dat de 24e één van 
de drukste dagen van het jaar is in onze 
winkels. En juist dit jaar hopen wij nog 
meer mensen te kunnen laten genieten 
van onze ambachtelijke producten 
tijdens de feestdagen. Maar we hebben 
zeker nagedacht over oplossingen om 
de drukte in de winkels wat te spreiden. 
Met name in Goes hebben we daar wel 
wat mogelijkheden voor, zo lopen alle 
webshopbestellingen via ons Pick-

up point aan de Albert Jaochimikade 
in Goes en hebben we een extra 
afhaalpunt achter onze winkel aan 
de Oostsingel in Goes. Hier kunnen 
mensen die vooraf besteld en betaald 
hebben hun bestelling ophalen. Dit 
scheelt drukte in de winkels. 

Is het mogelijk om nog te bestellen 
voor de kerstdagen?
Onze winkels zullen de dagen voor 
kerst helemaal vol liggen met de 
lekkerste kerstartikelen. Dus bestellen 
is niet noodzakelijk. Maar uiteraard 
wel mogelijk. Tot 21 december kunnen 
bestellingen worden geplaatst via onze 
webshop densoeteninval.nl of via een 
bestellijst in de winkels. We hopen dit 
jaar weer veel klanten blij te maken 
met heerlijk verse kerstproducten. Zien 
we u ook?
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ADVERTENTIE MOGELIJKHEDEN

van 160,-
nu 130,-

e-bike

van 40,-

nu 30,-

Winteraanbiedingen!
GRATIS halen en brengen bij de e-bike en MEGA beurt

HERMES
Passie voor fietsen

Winterbeurt
Langer fietsplezier en voorkom 
extra kosten! Controle op 10 
punten en inclusief reinigen! Voor 
een fiets met derailleur of een gesloten 
kettingkast.

MEGA beurt
Kiezen voor een nieuwe fiets 
of deze GROTE BEURT! Verleng 
het leven van uw favoriete fiets door:
- Reinigen alle bewegende delen
- Insmeren met Vaseline 
  tegen vuil
- Invetten van: 

- balhoofdstel
- assen
- wielen

- Bijlakken beschadigingen tegen roesten

 

E-Bikebeurt!
Controle op 15 punten en met 
extra aandacht voor uw accu! 
Houdt uw fiets snel en soepel! 
Inclusief reinigen.

Accu capaciteitstest!
Werkt uw accu naar behoren? 
Met deze test weet u het zeker!

Beurt Verende Voorvork
Uw voorvork is een staaltje 
vernuft. Zorg er goed voor!

Technische beurt
Alles nakijken en weer veilig 
onderweg! Actieprijs e-bike: 
van 55,- voor 45,-

Antwerpsestraatweg 25/27, 4615 AK Bergen op Zoom,Telefoon: 0164-241844 
Vraag naar de voorwaarden in de winkel - geldig tot 28-02-2017

van 80,-
nu 55,-

nu 25,-

nu 35,-
van 97,50

nu 82,50

van 150,-

nu 110,-
reguliere fiets

www.hermespassievoorfietsen.nl Bestseller

Speciaal voor uw E-Bike

Antwerpsestraatweg 25/27, 4615 AK Bergen op Zoom, Telefoon: 0164-241844
Vraag naar de voorwaarden in de winkel - geldig van 1-11-2020 tot 12-02-2021.

Winter
aanbiedingen!

GRATIS* halen en brengen bij een e-bike beurt en MEGA beurt
*In de gemeente Bergen op Zoom

MEGA beurt
Kiezen voor een nieuwe fiets of deze 
GROTE BEURT! Verleng het leven van 
uw favoriete fiets door
- Reinigen alle bewegende delen
- Insmeren met Vaseline tegen vuil
- Invetten van:
   - Balhoofdstel
   - Assen
   - Wielen
- Bijlakken beschadigingen tegen roest

e-bike
van 165,-

nu 135,-

reguliere fiets

van 155,-

nu 125,-

Accu capaciteitstest!
Werkt uw accu  
naar behoren?  
Met deze test  
weet u het zeker!

nu 25,-

Beurt Verende Voorvork
Uw voorvork is een  
staaltje vernuft.  
Zorg er goed voor!

nu 45,-

E-bikebeurt!
Speciaal voor uw E-bike

Controle op 15 punten en met extra 
aandacht voor uw accu!  
Houdt uw fiets snel  
en soepel! Inclusief  
reinigen.

van 100,-

nu 85,-

Winterbeurt
Langer fietsplezier en voorkom extra 
kosten! Controle op 10 punten  
en inclusief reinigen!  
Voor een fiets met  
derailleur of een  
gesloten kettingkast.

Technische beurt
Alles nakijken en weer veilig 
onderweg! Actieprijs e-bike: 
van 62,-  voor 50,-

van 42,-

nu 35,-

BESTSELLER

van 82,50

nu 67,50

Laat je niet foppen door 
de verpakking

Sterke kreten, fris uitziende verpakkingen en mooie praatjes verkopen beter.
Maar ze kunnen jou als consument wel op het verkeerde been zetten. Door de

verkooptrucs te herkennen, wapen je jezelf beter.

“Je kent de teksten wel:
‘Ontbijtgranen boordevol
vezel’, of ‘Limonade, bron
van vitamine C’. Dit klinkt
verleidelijk en gezond, maar
het vertelt niet het hele ver-
haal. Kijk op de achterkant
van de verpakking, daar
staat echt wat in het product
zit”, aldus Wieke van der
Vossen, Expert Voedselvei-
ligheid en Etikettering bij
het Voedingscentrum. 

Meer informatie over de ‘Kies Ik Gezond?’-app
www.voedingscentrum.nl/kiesikgezond 

Drie tips van Wieke
n De ingrediënten staan altijd op volgorde van wat er in zit.
Staat suiker als eerste genoemd dan zit daar het meeste van in.

n De term ‘light’ op de verpakking kan misleidend zijn. Kijk in
de voedingswaardetabel hoeveel calorieën in vergelijkbare 
producten zitten.

n Afbeeldingen of namen kunnen je ook op
het verkeerde been zetten. Staat er bijvoor-
beeld een plaatje van een aardbei op, kijk dan
in de ingrediëntenlijst hoeveel er daadwerke-
lijk in zit.

Wieke van der Vossen Expert Voedselveiligheid en Etikettering
bij het Voedingscentrum

‘Kies Ik Gezond?’-app
helpt je kiezen

De app laat zien welke
producten in de Schijf van
Vijf staan. Zo krijgt het 
etiket geen kans om jou te
foppen! Je kunt in de app
ook makkelijk producten
vergelijken, bekijken of
een product vegetarisch is
en letten op ingrediënten
en allergenen, zoals 
gluten en melk. 

NIEUW:
VERWENKISTJE!

Dit is een ‘kistje’ 
boordevol lekkernijen 

voor een heerlijk 
avondje thuis! 

Info & bestel: 
bakkergroffen.nl

Bergen op Zoom Antwerpsestraatweg 37, 0164-234709
Bergse Plaat Vogelaar 24, 0164-241170

3 NOVEMBER
HUBKESDAG
3 NOVEMBER
HUBKESDAG
3 NOVEMBER
HUBKESDAG

VERSE 
HUBKES !!!

Open van 8-17.30u.

• Naturel
• Anijs
• Rozijnen
• ook in combi zakjes   

Di-3-nov.Hubkesdag 
Gezegend door 

pastoor Paul Verbeek!

Dinsdag 3 november Hubkesdag, pastoor 

Paul Verbeek heeft de hubkes gezegend. 

Hubkes: naturel-anijs-rozijn

Steenbergsestraat 15 - 17
4611 TC  Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 235542
banketbakkerijstapelkamp@home.nl

www.banketbakkerijstapelkamp.nl
         Wij zijn ook te volgen op

PERSONEEL WANTED

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging
en wil je ons verkoopteam versterken?

Ben je flexibel, zelfstandig en
enthousiast? Ben je daarnaast ook
nog een flinke aanpakker en wil je

dat circa 28 uur per week doen?
Dan zijn we op zoek naar jou!

Voel jij je aangesproken?
Reageer dan snel!

Steenbergsestraat 15 - 17, 4611 TC Bergen op Zoom
Tel. 0164 - 235542 www.banketbakkerijstapelkamp.nl

HUBKES in 3 verschillende smaken:

ANIJS, NATUREL EN ROZIJNEN
Verkrijgbaar bij Bakkerij van Ravels op het 

Zonneplein en in de Zeeland.

De hubkes zijn gezegend door pastoor Paul Verbeek.

vv

GEWONE ADVERTENTIE

• Formaten van groot tot klein. 
• Voor ieder reclame budget 
 een oplossing. 
• Aantrekkelijke doorplaatstarieven.
•  Eenmalig of frequent adverteren.

Bergs onderzoek: impact 
coronavirus nog erg groot

BERGEN OP ZOOM – Ruim 500 inwoners 
van de gemeente Bergen op Zoom 
hebben meegedaan aan het derde 
onderzoek naar de impact van het 
coronavirus op de samenleving. 
In april en juni werden dezelfde 
onderzoeken uitgevoerd door de 
gemeente. “De resultaten laten weinig 
opvallende zaken zien. De impact van 
het coronavirus op inwoners is nog 
steeds groot, maar de gevoelens van 
de inwoners zijn in grote lijnen nog 
hetzelfde”, stelt de gemeente.

Het derde impactonderzoek vond plaats 
tussen 11 en 20 september 2020. Dat is 
net voor dat de strengere maatregelen 
afgekondigd werden. In de vragenlijst 
komen de gevoelens, ervaringen, 
houding en het gedrag van inwoners aan 
bod. Ook konden inwoners tips geven aan 
de gemeente. De vragenlijst sloot af met 
de mogelijkheid om opmerkingen mee 
te geven. De vragenlijst werd gedeeld 
met alle leden van het Burgerpanel. In 
totaal vulden 485 mensen de vragenlijst 
volledig in. Dat zijn er minder dan bij de 
eerste (772) en tweede (557) meting. 
De vragenlijst werd ook via de social 
mediakanalen van de gemeente 
gedeeld. In totaal hebben via die weg 
nog eens 54 mensen de lijst ingevuld.

“De gevoelens en het gedrag van 
panelleden zijn op hoofdlijnen hetzelfde 
als in de vorige meting”, stelt de 
gemeente in een samenvatting van de 
resultaten. “Terwijl we bij de Facebook 
respondenten duidelijke veranderingen 
zien: deze groep is minder negatief dan 
in de vorige meting en volgt adviezen 
vaker op. Desondanks zijn Facebook 
respondenten over het algemeen 
kritischer ten opzichte van de aanpak van 
het coronavirus dan panelleden.”
Op de vraag ‘Hoe gaat het met je’ 
antwoordden de panelleden met 
bezorgd, rustig en machteloos. De 
Facebook respondenten antwoordden 
vooral met bezorgd, gefrustreerd en 
rustig. Voordelen van de coronacrisis 
zijn: meer beweging, schonere lucht en 
minder files. Maar, het opvolgen van de 
adviezen vinden zowel de panelleden als 
de Facebook respondenten lastig. 

Panelleden geven vooral aan dat het 
niet altijd lukt om je aan de maatregelen 
te houden, terwijl de mensen die via 
Facebook de vragenlijst hebben ingevuld 
juist aangeven dat ze er het nut niet 
van inzien. Ook is vijftig procent van de 
Facebook respondenten het niet eens 
met de maatregelen. Dertig procent van 
de Facebookgroep snap ‘t dan ook als 
mensen zich niet aan de regels houden. 
Terwijl dertig procent van de panelleden 
er juist iets van zegt als mensen zich er 
niet aan houden.

De resultaten van het onderzoek gebruikt 
de gemeente om in verbinding te blijven 
met de inwoners en om de aanpak bij te 
kunnen sturen. n

Nieuwe uitdager voor Rico: 
Jamal Ben Saddik

HALSTEREN – The King of Kickboxing, 
Rico Verhoeven, heeft een ‘nieuwe’ 
uitdager voor de wereldtitel kickboksen 
bij de zwaargewichten. Jamal Ben 
Saddik krijgt de kans om de wereldtitel 
te veroveren, maar daarvoor moet hij 
wel de Halsterse Verhoeven verslaan.

De twee zwaargewichten stonden al 
twee keer eerder tegenover elkaar. In 
2011 won de Belgische Marokkaan, maar 
in 2017 was het Rico Verhoeven die aan 
het langste eind trok. Het is nog niet 
bekend wanneer de twee kickboksers 
de strijd aangaan. Glory Kickboxing, de 
organisatie achter het gevecht, heeft 

alleen bekendgemaakt dat het gevecht 
in 2021 georganiseerd wordt. Ook is nog 
niet bekend waar het gevecht plaats 
gaat vinden.

Verhoeven stond in december 2019 voor 
het laatst in de ring om zijn wereldtitel 
te verdedigen. Toen stond hij tegenover 
Badr Hari die voor de tweede keer 
vanwege een blessure op moest geven. 
Een lange tijd werd gedacht dat Badr Hari 
en Rico Verhoeven opnieuw de strijd met 
elkaar zouden aangaan, maar op dat 
gevecht moeten de liefhebbers nog even 
wachten. Badr Hari gaat op 7 november 
eerst de ring in met Benny Adegbuyi. n

BERGEN OP ZOOM – De gemeente Bergen 
op Zoom heeft als centrumgemeente 
een bedrag ontvangen van ruim 1,4 
miljoen euro voor de brede aanpak voor 
dak- en thuislozen. In september heeft 
de gemeente een plan ingediend bij het 
ministerie en dat plan is goedgekeurd. 
Dat betekent dat er verschillende pilots 
uitgerold kunnen worden om dak- en 
thuisloosheid terug te dringen.

De gemeente Bergen op Zoom is als 
centrumgemeente verantwoorde-
lijk voor dak- en thuislozen, maar er 
wordt nauw samengewerkt met de 
gemeenten Woensdrecht, Steenbergen, 
Roosendaal, Halderberge en Rucphen 
en ketenpartners in de regio. In het plan 
dat ze nu gepresenteerd hebben staan 
zes pilots. Denk daarbij aan pilots zoals 
nazorg na detentie, inzet van specialis-
tische kennis en ervaringsdeskundigen 
in de maatschappelijke opvang (MO) 

en een aparte opvangvoorziening voor 
zwerfjongeren. 
ln totaal gaat het om 6 pilots en nog een 
aantal posten voor het goed inrichten 
van de Maatschappelijke Opvang en 
het gereed maken van (doorstroom)
woningen. Bergen op Zoom zet het geld 
in voor de brede aanpak van dak- en 
thuisloosheid en maakt op die manier 
van de maatschappelijke opvang een 
trampoline en geen vangnet. Kwetsbare 
inwoners kunnen er in nood even terecht, 
maar worden vervolgens zo snel mogelijk 
begeleid naar wonen in een vorm die bij 
de diegene past.
Met de toezegging vanuit het Rijk kunnen 
de gemeenten gezamenlijk met de 
partners aan de slag om de pilots zo snel 
mogelijk tot uitvoering te brengen in 2021. 
“Een kanttekening hierbij is wel dat het 
hier gaat om incidentele middelen, het is 
geen structurele uitbreiding van taken/
activiteiten.” n

‘Opvang moet trampoline 
worden en geen vangnet’
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INGEZONDEN MEDEDELING

• Adverteren op een redactiepagina. 
• Hoge attentiewaarde tussen   
 redactionele artikelen.
• Exclusieve positie op pag. 3 mogelijk.
•  Verschillende standaardformaten.

VOORPAGINA

• Val op de deurmat bij uw doelgroep.
•  Kwalitatieve uitstraling door  
 strakke vormgeving.
• Zeer exclusieve advertentieposities. 
• Hoogste attentiewaarde. 

CONCEPTPAGINA

• Je betaalt een interessant tarief.
•  Pagina is 100% afgestemd op de  
 diensten/product van de adverteerder.
• Geen andere adverteerders op de pag.
• De redactie wordt opgemaakt in de  
 stijl van de Bode-redactie.

OP DE WERKVLOER

• Maak van je eigen  
 personeel de beste   
 ambassadeur. 
• (Bijna) 2 pagina’s met   
 een exclusief verhaal   
 en advertentie.
• De Bode verzorgt tekst   
 en foto.
•  Onderscheidende wijze  
 voor personeelswerving. 
•  Scherp tarief 

‘EEN BOERDERIJ 
WINKEL MOET 
BIJ JE PASSEN 
WORDT WEL 
EENS GEZEGD’

Frits van Ginneken woont in Bavel is 
partner/directeur bij Witlox VCS. Het 
bedrijf is één van de grootste accoun-
tantskantoren van Breda. 

Frits, jij bent een mooie gesprekspart-
ner voor deze rubriek. Want je bent niet 
alleen een ondernemer, je bent er ook 
voor ondernemers. Wat zijn in jouw ogen 
nou de belangrijkste eigenschappen 
van een ondernemer?
Dat zijn meerdere dingen. Allereerst 
passie voor het product of de dienst-
verlening die je biedt. En daarnaast ook 
gedrevenheid, creativiteit en moed. 
Een echte ondernemer zorgt voor een 
organisatie die innovatief is en aan-
passingsvermogen heeft, en waarin 
het beste in iedereen naar boven wordt 
gehaald. Het streven naar geld mag dan 
ook nooit de drijfveer zijn. Als financiën 
het doel op zich zijn, dan werkt het niet. 
 
Jij voorziet als belastingadviseur je 
klanten van advies. Maar naar wie stap 
jij zelf voor advies?
Wij hebben bij Witlox VCS een enorm 
goede coach. Die coacht de organisatie, 
maar ook ons individueel. Die personal 
coaching vind ik heel waardevol. 

Je bent partner bij Witlox VCS. Waarom 
wilde je dat worden?
Nou, dat wilde ik in eerste instantie 

eigenlijk niet. Toen ik solliciteerde zei ik 
letterlijk: ‘ik hoef niet per se partner te 
worden’. Maar dan ga je aan het werk 
en ontwikkel je jezelf steeds meer. De 
ambitie is toen geruisloos gegroeid. Dat 
was een heel natuurlijk proces, en nooit 
een doel op zich. 

Uit welke klanten haal jij het meeste 
plezier?
Ik haal het meest plezier uit klanten 
waarbij ik het gevoel heb dat ik ze verder 
heb kunnen helpen. 

Voor veel klanten is dit een moeilijke 
tijd. Creatief boekhouden is voor hen 
verleidelijk. Hoe ga je daarmee om? 
De forse steunmaatregelen van het 
kabinet zijn relatief eenvoudig, ze 
moesten immers in 2 weken worden 
gemaakt. Dan ligt misbruik op de loer. 
Dat is gewoon zo. Dat is voor onze 
accountants lastig, maar het is minder 
spannend als de overheid duidelijk 
aangeeft waarop we straks moeten 
toetsen. Het protocol moet duidelijk zijn.
Wel wil ik benadrukken dat ik het 
steunpakket een enorm goede en 
knappe actie vind. Het is heel goed om 
te zien dat de overheid nu de koopkracht 
stimuleert.

Waar lig jij wakker van? 
Als ik wakker lig, dan is dat vaak toch wel 
van dossiers. En dan lig ik het meeste 
wakker van het persoonlijke deel. Je moet 
als team juist gewone dingen ongewoon 
goed doen. Zoek contact, bel iemand 
op en als het belangrijk is communiceer 
tijdig en volgens afspraak. Daar kan ik 
wakker van liggen. En daarnaast heb 
je natuurlijk ook wel eens een hoofd-
pijndossier. Dat kent iedereen wel. was 
eigenlijk het geweten van het land. Altijd 
overwogen en heel stoïcijns. Maar dat 
was alleen de buitenkant. Want wie ou

De vaste laatste vraag: Met wie zou jij 
aan de keukentafel willen zitten? 
Dan kies in Helmut Schmidt. Hij was 
bondskanselier van Duitsland. Die man 
was eigenlijk het geweten van het land. 
Altijd overwogen en heel stoïcijns. Maar 
dvan dossiers. 
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nobistinis saperum 
nimendanis resequistio. 
Doluptat qui dolorepe 
nonsequi optur autem 
adit litibus, nissimi, 
tectium verepuditam 
lam cus, core volora que 
veliquiam autem. Nam 
hit, vit ersperum cus

BEDRIJF IN BEELD...

Een blik in de winkel van de Cheesee Shop. Foto: Jan Moll
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BEDRIJF IN BEELD
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‘VERSNELD NAAR EEN 
KLIMAATBESTENDIGE
MANIER VAN BOUWEN’

PASPOORT

Naam:
Robin van Ginneken (52)

Bedrijf:
Abbi insigt

Functie:
SEO

Sinds:
1951

Hobby’s:
Vestibulum porttitor eget 

urna viverra varius. Praesent 
finibus, odio vitae porta 

finibus, lectus nisl tristique 
est, ut auctor nisl nisi vitae 

ipsum. Donec ac rutrum 
metus. Morbi hendrerit, lorem 
ac dignissim suscipit, turpis 

mauris varius massa, a 
sodales ex nibh at nisl.

 Pellentesque cursus, risus nec 
Mattis interdum, libero massa egestas 
erat, quis finibus justo arcu eu elit. 
Vivamus velit sapien, molestie sit amet 
commodo a, pulvinar vitae est. Nulla 
sit amet mollis arcu. Fusce sagittis 
risus vitae pulvinar vehicula. Quisque 
fringilla urna interdum, bibendum 
nulla at, dapibus metus. Duis in diam 
malesuada, eleifend nisl vitae, egestas 
felis. Nunc non ligula ante. Nunc nec 
rutrum magna. Duis vel interdum urna. 
Cras ultrices sem eu tristique posuere. 
Suspendisse vel molestie risus, at 
tincidunt risus. Mauris sagittis venenatis 
ligula, vel commodo eros porttitor vel. 
Fusce blandit mauris vitae lacus dictum, 
a dignissim enim sodales. Sed magna 
dui, ultrices fringilla pretium nec, feugiat 
non velit. Sed sit amet sem accumsan, 
pretium libero maximus, dignissim enim.
Maecenas interdum blandit fermentum. 
Maecenas efficitur eu mauris nec 

vehicula. Nunc rhoncus metus non 
augue iaculis euismod. Vestibulum quam 
massa, vestibulum vitae felis interdum, 
vestibulum consectetur eros. 

 Etiam scelerisque lacus dolor
Tincidunt felis efficitur ut. Pellentesque 
eget urna consectetur, tincidunt justo ac, 
tristique tellus. Aliquam convallis ex ac 
est condimentum fermentum. Praesent 
interdum, massa in consectetur faucibus, 
sem erat rutrum justo, sed lobortis elit 
orci id lectus. Fusce nec libero feugiat, 
ultricies mi sed, sodales est. Aenean 
tempus arcu nunc, ac efficitur magna 
cursus eget. Maecenas velit dolor, 
blandit non ornare eget, aliquet et odio. 
Maecenas libero odio, elementum in 
nulla vel, lobortis efficitur quam. Nunc 
quis porta metus.Vestibulum interdum 
erat nec facilisis bibendum. Fusce eget 
felis a lorem imperdiet lobortis volutpat 
id tellus. Sed in sapien ligula. Mauris id 

Wie kan er mooier vertellen over zijn vak dan 
degene er dagelijks mee bezig is. Waar komt zijn of 
haar liefde voor het vak vandaan? Waarom hebben 
ze voor dit beroep gekozen? Wat is er nou zo mooi 
aan het vak? En hoe ziet z’n dag er eigenlijk uit? 
Deze week:

OP DE WERKVLOER...
dolor viverra mi gravida tristique vitae 
ac metus. Quisque ante lorem, venenatis 
accumsan elit sed, fermentum bibendum 
nulla. In eleifend, ex vulputate dictum 
vulputate, odio lacus sodales tellus, 
maximus fringilla quam ligula ut purus. 
Vestibulum dictum finibus augue vitae 
rhoncus. Nam commodo urna augue, 
at luctus augue maximus sit amet. Proin 
cursus dolor purus, sed aliquam leo 
tempor eget.

 Morbi eget volutpat arcu
Mauris eget orci a massa ullamcorper 
elementum euismod sed elit. Morbi 
neque erat, blandit non vulputate sed, 
feugiat quis velit. Phasellus bibendum 
purus quis tellus pharetra suscipit. 
Interdum et malesuada fames ac ante 
ipsum primis in faucibus. Duis vestibulum 
ex felis, in imperdiet lacus ornare cursus. 
Ut blandit fringilla nibh quis auctor. 
Aenean consequat mauris ut nulla 
pellentesque congue. Etiam non diam 
viverra, fringilla libero eu, venenatis mi. 
Duis a eros in risus varius accumsan. 
Mauris diam enim, convallis sed vehicula 
sit amet, condimentum luctus mi. Sed 
quis leo quis dolor sagittis dapibus. 
Integer faucibus nisl elit, et suscipit purus 
interdum a. Aenean sed lacus dignissim 
risus placerat blandit. Ut mollis vulputate 
nunc in tristique.

 Sed faucibus tellus eu sem dictum
Luctus pharetra orci pharetra. Morbi 
gravida consectetur tempor. Proin dui 
quam, euismod non fermentum at, 
volutpat ac velit. In in turpis ut nunc 
placerat ornare non sit amet quam. 
Curabitur pulvinar, neque sit amet 
bibendum fringilla, purus magna posuere 
neque, quis porttitor metus nibh vel 
tortor. Duis orci odio, lacinia at mollis 
nec, rutrum vehicula enim. Sed ac lectus 
sed odio fringilla rutrum nec vel urna. 
Aliquam in sem varius, feugiat arcu ut, 
tristique mauris. Curabitur a nisl nec 
tellus commodo facilisis. Nulla at elit ac 
magna sagittis aliquam. Sed imperdiet 
turpis ac nunc congue, id laoreet neque 
luctus. Maecenas ac libero et nisi 
pharetra fermentum ut vitae nibh.

 Fusce enim enim
 convallis eu lectus eu, auctor euismod 
tellus. Vivamus posuere porta erat id 
sagittis. Aliquam commodo varius leo, vel 
aliquet quam aliquet at. Aliquam eget elit 
vel lacus convallis consectetur tincidunt 
accumsan nunc. Aenean tincidunt purus 
eu lorem bibendum, vestibulum semper 
augue placerat. Mauris nec volutpat 
turpis, et efficitur nisi. Ut fringilla pretium 
finibus. Maecenas finibus metus ac ligula 
laoreet pretium. Vestibulum eros mauris, 
tincidunt sit amet dolor non, commodo 
hendrerit diam. Sed nec nulla scelerisque, 
viverra quam in.

Bedrijventerein West-Akkers (Foto door Sandra van Meel)

Robin van Ginneken
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net eatiat arciumquae dolenihit re 
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AAN DE KEUKENTAFEL

• Adverteren (d.m.v. een  
 column) gericht op de  
 zakelijke markt 
• Rubriek wordt    
 gemiddeld door  
 zakelijke markt   
 gewaardeerd met 8.
•  76 % van de lokale   
 ondernemers leest   
 deze rubriek.
•  Exclusieve    
 advertentieformaten.

‘ALS ONDER-
NEMER MOET 
JE ALTIJD TWEE 
STAPPEN VOOR-
UIT DENKEN’

PASPOORT

Naam:
Henry de Bruijn (5)

Bedrijf:
QNP

Functie:
Directeur

Sinds:
1995

Hobby’s:
Vestibulum porttitor 

eget urna viverra varius. 
Praesent finibus, odio vitae 

porta finibus, 
lectus nisl tristique est, ut 

auctor nisl nisi vitae ipsum. 
Donec ac rutrum metus. 
Morbi hendrerit, lorem ac 
dignissim suscipit, turpis 
mauris varius massa, a 
sodales ex nibh at nisl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Duis dolor massa, finibus 
eget sagittis vitae, condimentum eget 
neque. Maecenas vestibulum commodo 
massa, id efficitur sapien ullamcorper 
et. Integer porttitor sit amet purus quis 
vestibulum. Vestibulum sed facilisis leo. 
Pellentesque habitant morbi tristique 
senectus et netus et malesuada fames 
ac turpis egestas. Curabitur volutpat 
quam est, eget sodales ipsum luctus at. 
Proin id volutpat dolor. Curabitur porta 
lorem ut felis tincidunt, sit amet porta mi 
dignissim. Nulla et orci velit.

Nullam eget dictum enim. Nunc 
euismod elementum est vitae facilisis. 
Phasellus a nisl congue nisi ultricies 
viverra. Aliquam nec molestie urna. 
Vivamus porta in nulla et pretium. 
Vivamus gravida justo ut tortor rhoncus, 
non mollis felis pellentesque. Integer 
finibus risus eget odio aliquam dictum. 
Cras arcu risus, feugiat in finibus sit 
amet, tincidunt ut eros. Nulla tellus ex, 
dictum nec lacus vel, sodales convallis 
arcu. Donec suscipit tortor faucibus 
odio dapibus sodales. Vivamus vel 
elementum arcu, ut dignissim lorem. 
Praesent porttitor nisi nunc, ut varius 
quam vestibulum tincidunt. Suspendisse 
eros urna, lobortis eget iaculis ac, iaculis 
et libero. Nam sagittis augue vel augue 
faucibus scelerisque. In elementum ante 

nulla, quis mattis tellus euismod sed. 
Pellentesque varius elit purus, non rutrum 
dui blandit a.

Duis quis nisl consequat, consectetur 
eros vitae, vestibulum nisi. Donec eu 
augue rhoncus, tristique diam ac, 
commodo ipsum. Aenean urna libero, 
cursus sed feugiat elementum, blandit in 
orci. Maecenas a risus a purus convallis 
rhoncus fermentum vel nulla. Ut a 
commodo dolor. Pellentesque consequat 
lectus vitae odio fringilla fermentum. 
Donec vehicula quam ipsum. Sed 
justo sem, dapibus at odio at, porttitor 
pharetra justo. Donec elementum 
tellus quis sagittis condimentum. Nunc 
sollicitudin, sapien in cursus varius, est 
tellus tempor arcu, ut ornare mauris risus 
a felis.

Aliquam erat volutpat. Etiam varius nec 
metus vitae facilisis. Morbi mollis porttitor 
tristique. Nunc eros quam, consequat 
vel tortor sed, volutpat ultrices sem. 
Suspendisse consequat bibendum elit, sit 
amet facilisis est mattis at. Pellentesque 
accumsan eget turpis a blandit. Duis 
vitae ullamcorper leo. Vestibulum ante 
ipsum primis in faucibus orci luctus et 
ultrices posuere cubilia curae; Integer 
tempor ex ac metus semper hendrerit 
eget sed augue. Donec eget efficitur 
justo. Cras hendrerit iaculis imperdiet. 

Aenean ante lacus, eleifend vel aliquet 
ac, bibendum feugiat est. Mauris et 
vehicula nisl.

Suspendisse potenti
Sed at nisi porttitor, auctor purus sed, 
aliquet arcu. Duis vel ante sed diam 
pulvinar posuere. Fusce aliquam 
vulputate viverra. Ut diam sapien, sodales 
ac facilisis quis, sollicitudin quis magna. 
Quisque aliquam blandit viverra. Nunc 
aliquam porta odio, vel vulputate nibh 
scelerisque sed. Donec pharetra faucibus 
nulla, et molestie libero interdum a. 
Aliquam ligula elit, tristique malesuada 
lorem a, 

‘Ik zie het gebouw
als een kers 
op de taart‘

Aenean dignissim lorem metus, a 
ornare felis cursus ac. Aliquam tincidunt 
gravida risus, sit amet eleifend tortor 
porttitor ut. Nunc tempus ligula maximus 
auctor commodo. Orci varius natoque 
penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. 
Maecenas gravida suscipit volutpat. 
Morbi tempor lectus eu tellus sagittis, 
in vehicula justo rhoncus. Cras sit amet 

Ondernemers zijn vaak 
dag en nacht bezig met 
hun onderneming. Maar 
wat drijft hen? Wat is 
hun motivatie? En waar 
liggen zij ‘s nachts van 
wakker? In ‘Aan de 
keukentafel met...’ gaan 
we met hen in gesprek 
en gaan we op zoek naar 
het bijzondere verhaal 
dat zij te vertellen 
hebben. Deze week:

AAN DE KEUKENTAFEL MET...
accumsan sapien. Vestibulum urna 
nibh, varius id tincidunt quis, aliquet vel 
metus. Cras vel bibendum libero. Aliquam 
elementum viverra pretium. Vestibulum 
in lorem ut sem commodo pellentesque. 
Nam rutrum, ipsum consequat facilisis 
interdum, risus tellus rutrum est, ac 
facilisis turpis tellus sed odio.

Ut ut purus volutpat, euismod justo ut, 
posuere diam. Quisque lacinia nulla odio, 
sed accumsan arcu consectetur non. 
Ut risus augue, dignissim a neque quis, 
mattis ullamcorper tellus. Donec vitae 
semper ex. Pellentesque habitant morbi 
tristique senectus et netus et malesuada 
fames ac turpis egestas. Suspendisse 
potenti. Nullam quis dolor elit. Mauris felis 
ex, sollicitudin ut pretium ac, venenatis 
ac metus. Nulla dictum neque et lacus 
fringilla tempor at ut ipsum. Vivamus 
feugiat nisi eu sapien suscipit eleifend in 
eget justo.

Maecenas a sem 
sit amet felis pellentesque tempor 
sit amet malesuada justo. Phasellus 
faucibus lobortis nibh, eget ullamcorper 
odio consequat vitae. In in tellus vitae 
mauris maximus posuere. Nullam ac ex 
a felis pellentesque iaculis. Suspendisse 
tincidunt metus dolor, id vestibulum justo 
iaculis eget. In enim odio, scelerisque sit 
amet orci ac, sollicitudin molestie odio. 
Maecenas eget tristique dolor. Proin 
non nibh arcu. Integer a condimentum 
leo, in porta leo. Donec feugiat, nibh 
sed posuere egestas, mi odio imperdiet 
neque, hendrerit varius ligula tellus eget 
nibh. Interdum et malesuada fames ac 
ante ipsum primis in faucibus. Phasellus 
bibendum tellus quis pharetra dictum. 
Suspendisse sit amet sapien a magna 
varius interdum in vitae diam. Donec at 
lacinia tortor. Aliquam erat volutpat. Ut 
placerat eget turpis vitae eleifend. 

Duis quis nisl consequat, consectetur 
eros vitae, vestibulum nisi. Donec eu 
augue rhoncus, tristique diam ac, 
commodo ipsum. Aenean urna libero, 
cursus sed feugiat elementum, blandit in 
orci. Maecenas a risus a purus convallis 
rhoncus fermentum vel nulla. Ut a 
commodo dolor. Pellentesque consequat 
lectus vitae odio fringilla fermentum. 
Donec vehicula quam ipsum. Sed 
justo sem, dapibus at odio at, porttitor 
pharetra justo. Donec elementum 
tellus quis sagittis condimentum. Nunc 
sollicitudin, sapien in cursus varius, est 
tellus tempor arcu, ut ornare mauris 
risus a felis. Aliquam erat volutpat. 
Etiam varius nec metus vitae facilisis. 
Morbi mollis porttitor tristique. Nunc eros 
quam, consequat vel tortor sed, volutpat 
ultrices sem. Suspendisse pellentesque 
consequat consequat bibendum elit, sit 
amet facilisis est mattis at.   

Henry aan de keukentafel met Luuk (Foto door Jolanda Jansen)

Henry de Bruijn
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sandam volupta vit eos exerumet 
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sequatur rempores pra enis inimus 
simustibea non 
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rehenis modipic itatem sit experciis 
ex eaturenimus est apernatur magnis 
esciisitam, natem volorrovid maximos 
enihiciam qui dolo inciis nos dio. Nem 
nate necti omni dolupta tiostibusa 
que ipid quatiur sero estrumquam 
ipit ut disquia parum aliqui rerchil 
lorecatem esectatur? Quis et eum 
quidunt dollit aute non et ipiti aut as 
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VERSPREIDINGSGEBIED

Westkapelle

Weekblad de Bode wordt wekelijks in een oplage 
van 346.800 ex in de midweek huis aan huis 
verspreid in West-Brabant en Midden-Zeeland.
En is daarnaast door de gehele regio op diverse 
afhaalpunten gratis af te halen.
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Teteringen

Bavel

Ulvenhout

Westkapelle

6
5

1

2

9

13

Willemstad

Heiningen
Helwijk

Tonnekreek

Oude Molen
Fijnaart

Standdaarbuiten

Zwingelspaan

Noordschans

Moerdijk

Zevenbergschen Hoek

Zevenbergen
Noordhoek

Langeweg
Klundert

Etten-Leur

Prinsenbeek
Teteringen

Breda Bavel

Ulvenhout

Rijsbergen

Zundert

Klein Zundert

WernhoutAchtmaal

Stampersgat

Oud Gastel
Oudenbosch Hoeven

Bosschenhoofd

St Willebrord
Zegge

Sprundel
Rucphen

Schijf

Roosendaal

Heerle
Wouw

Wouwse Plantage
Nispen

Moerstraten

Huijbergen
Woensdrecht

Hoogerheide

Ossendrecht

Putte

Bergen op Zoom

Halsteren

Lepelstraat

Nieuw-Vossemeer

Welberg

Steenbergen

Kruisland

Dinteloord

De Heen

Anna Jacobapolder

St. Phillipsland

St. Annaland

Stavenisse

St. Maartensdijk
Scherpenisse

Tholen

Oud-Vossemeer

Poortvliet 

Vlissingen

Middelburg

Domburg

Westkapelle

Zoutelande

Vrouwenpolder

Oostkapelle

Aagtekerke
Serooskerke

Grijpskerke

Veere

Gapinge

Kleverskerke

Arnemuiden

Oost-Souburg

Goes

Heinkenszand

Borssele

Kloetinge

Wolphaartsdijk

Wissenkerke

Kamperland
Geersdijk Kortgene

Wilhelminadorp

Ellewoutsdijk

Nieuwdorp

Colijnsplaat

's-Gravenpolder

7

Driewegen

's-Heer Abtskerke

's-Heer Arendskerke

Oud Sabbinge

Wemeldinge    

Kwadendamme

Hoedekenskerke

Kats

Meliskerke

Biggekerke

Valkenisse
Koudekerke

Ritthem

Dishoek Kapelle

Biezelinge

Yerseke

Krabbendijke

RillandWaarde

Kruiningen

's Heer Hendrikskinderen

Schore8

14

10
12

3
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15

4

1  Thoolse Bode 
  Oplage: 11.500 
  Deadline maandag 08.00 uur

2  Bergen op Zoomse Bode
  Oplage: 30.600
  Deadline maandag 09.00 uur

3  Moerdijkse Bode
  Oplage: 17.200 
  Deadline maandag 10.00 uur

4  Roosendaalse Bode 
  Oplage: 35.000    
  Deadline maandag 11.00 uur

5  Reimerswaalse & Kapelse Bode
  Oplage: 14.000  
  Deadline maandag 12.00 uur

6  Bevelandse Bode  

  Oplage: 32.600
  Deadline maandag 12.00 uur

7  Middelburgse & Veerse Bode
  Oplage: 32.600  
  Deadline maandag 13.00 uur

8  Vlissingse Bode
  Oplage: 22.000 
  Deadline maandag 14.00 uur

9  Woensdrechtse Bode
  Oplage: 10.300  
  Deadline maandag 15.00 uur

10  BredaVandaag 
  Oplage: 76.500 
  Deadline maandag 16.00 uur

11  Halderbergse Bode 
  Oplage: 13.800 
  Deadline dinsdag 09.00 uur

12  Etten-Leurse Bode 
  Oplage: 19.300 
  Deadline dinsdag 10.00 uur

13  Zundertse Bode 
  Oplage: 9.700 
  Deadline dinsdag 12.00 uur

14  Rucphense Bode 
  Oplage: 10.800 
  Deadline dinsdag 13.00 uur

15  Steenbergse Bode
  Oplage: 10.900 
  Deadline dinsdag 14.00 uur
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TARIEVEN

half blok € 204  € 169 € 158 € 153 € 143 € 133 n.v.t.

heel blok € 408  € 338 € 316 € 306 € 286 € 266 n.v.t.

dubbel blok € 816  € 676 € 632 € 612 € 572 € 532 n.v.t.

3-dubbel blok € 1224  € 1014 € 948 € 918 € 858 € 798 n.v.t.

Regulier
Formaat

Tarief per plaatsing in full color (per aantal plaatsingen per jaar) Door-
plaats
tarief1 2 6 12 26 50

1/1 pagina € 1.310 € 1.173 € 1.112 € 1.051 € 995 € 915 € 546 

3/4 pagina € 995 € 903 € 857 € 811 € 775 € 720 € 408 

1/2 pagina € 689 € 607 € 577 € 546 € 520 € 475 € 276 

3/8 pagina € 520 € 470 € 444 € 418 € 403 € 373 € 204 

1/4 pagina € 352 € 321 € 306 € 291 € 281 € 260 € 138 

3/16 pagina € 265 € 245 € 230 € 215 € 199 € 184 € 102 

1/8 pagina € 204 € 169 € 158 € 153 € 143 € 133 € 70 

3/32 pagina € 164 € 133 € 123 € 113 € 107 € 97 € 55 

1/16 pagina € 108 € 87 € 82 € 77 € 72 € 67 € 35 

1/32 pagina € 57 € 46 € 41 € 37 € 35 € 31 € 20 
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half blok € 230 € 189 € 179 € 174 € 158 € 148 n.v.t.

heel blok € 460 € 378 € 358 € 348 € 316 € 296 n.v.t.

dubbel blok € 920 € 756 € 716 € 696 € 632 € 592 n.v.t.

3-dubbel blok € 1.380 € 1.134 € 1.074 € 1.044 € 948 € 888 n.v.t.

Regulier
Formaat

Tarief per plaatsing in full color (per aantal plaatsingen per jaar) Door-
plaats
tarief1 2 6 12 26 50

1/1 pagina € 1.479 € 1.316 € 1.245 € 1.178 € 1.112 € 1.020 € 658 

3/4 pagina € 1.117 € 1.010 € 959 € 908 € 867 € 806 € 495 

1/2 pagina € 770 € 679 € 643 € 612 € 582 € 536 € 332 

3/8 pagina € 587 € 526 € 495 € 469 € 454 € 418 € 245 

1/4 pagina € 393 € 357 € 342 € 327 € 316 € 281 € 169 

3/16 pagina € 296 € 276 € 255 € 240 € 225 € 204 € 123 

1/8 pagina € 230 € 189 € 179 € 174 € 158 € 143 € 85 

3/32 pagina € 179 € 148 € 138 € 128 € 123 € 108 € 60 

1/16 pagina € 118 € 97 € 92 € 87 € 82 € 72 € 45 

1/32 pagina € 62 € 51 € 46 € 43 € 41 € 37 € 25 
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half blok € 220 € 179 € 169 € 163 € 153 € 143 n.v.t.

heel blok € 440 € 358 € 338 € 326 € 306 € 286 n.v.t.

dubbel blok € 880 € 716 € 676 € 652 € 612 € 572 n.v.t.

3-dubbel blok € 1.320 € 1.074 € 1.014 € 978 € 918 € 858 n.v.t.

Regulier
Formaat

Tarief per plaatsing in full color (per aantal plaatsingen per jaar) Door-
plaats
tarief1 2 6 12 26 50

1/1 pagina € 1.403 € 1.265 € 1.194 € 1.132 € 1.071 € 980 € 572 

3/4 pagina € 1.071 € 969 € 918 € 873 € 832 € 770 € 429 

1/2 pagina € 740 € 653 € 618 € 587 € 561 € 510 € 286 

3/8 pagina € 561 € 505 € 480 € 449 € 434 € 403 € 214 

1/4 pagina € 378 € 347 € 332 € 311 € 301 € 281 € 143 

3/16 pagina € 286 € 265 € 245 € 230 € 215 € 199 € 107 

1/8 pagina € 220 € 179 € 169 € 163 € 153 € 143 € 70 

3/32 pagina € 179 € 143 € 133 € 123 € 118 € 107 € 55 

1/16 pagina € 118 € 92 € 87 € 82 € 77 € 72 € 35 

1/32 pagina € 62 € 51 € 46 € 43 € 41 € 36 € 20 

3
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half blok € 230 € 189 € 179 € 174 € 158 € 148 n.v.t.

heel blok € 460 € 378 € 358 € 348 € 316 € 296 n.v.t.

dubbel blok € 920 € 756 € 716 € 696 € 632 € 592 n.v.t.

3-dubbel blok € 1.380 € 1.134 € 1.074 € 1.044 € 948 € 888 n.v.t.

Regulier
Formaat

Tarief per plaatsing in full color (per aantal plaatsingen per jaar) Door-
plaats
tarief1 2 6 12 26 50

1/1 pagina € 1.479 € 1.316 € 1.245 € 1.178 € 1.112 € 1.020 € 658 

3/4 pagina € 1.117 € 1.010 € 959 € 908 € 867 € 806 € 495 

1/2 pagina € 770 € 679 € 643 € 612 € 582 € 536 € 332 

3/8 pagina € 587 € 526 € 495 € 469 € 454 € 418 € 245 

1/4 pagina € 393 € 357 € 342 € 327 € 316 € 281 € 169 

3/16 pagina € 296 € 276 € 255 € 240 € 225 € 204 € 123 

1/8 pagina € 230 € 189 € 179 € 174 € 158 € 143 € 85 

3/32 pagina € 179 € 148 € 138 € 128 € 123 € 108 € 60 

1/16 pagina € 118 € 97 € 92 € 87 € 82 € 72 € 45 

1/32 pagina € 62 € 51 € 46 € 43 € 41 € 37 € 25 

4

Vo
or

pa
gi

na
 F

or
m

aa
t

half blok € 204  € 169 € 158 € 153 € 143 € 133 n.v.t.

heel blok € 408  € 338 € 316 € 306 € 286 € 266 n.v.t.

dubbel blok € 816  € 676 € 632 € 612 € 572 € 532 n.v.t.

3-dubbel blok € 1224  € 1014 € 948 € 918 € 858 € 798 n.v.t.

Regulier
Formaat

Tarief per plaatsing in full color (per aantal plaatsingen per jaar) Door-
plaats
tarief1 2 6 12 26 50

1/1 pagina € 1.310 € 1.173 € 1.112 € 1.051 € 995 € 915 € 546 

3/4 pagina € 995 € 903 € 857 € 811 € 775 € 720 € 408 

1/2 pagina € 689 € 607 € 577 € 546 € 520 € 475 € 276 

3/8 pagina € 520 € 470 € 444 € 418 € 403 € 373 € 204 

1/4 pagina € 352 € 321 € 306 € 291 € 281 € 260 € 138 

3/16 pagina € 265 € 245 € 230 € 215 € 199 € 184 € 102 

1/8 pagina € 204 € 169 € 158 € 153 € 143 € 133 € 70 

3/32 pagina € 164 € 133 € 123 € 113 € 107 € 97 € 55 

1/16 pagina € 108 € 87 € 82 € 77 € 72 € 67 € 35 

1/32 pagina € 57 € 46 € 41 € 37 € 35 € 31 € 20 

5
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half blok € 230 € 189 € 179 € 174 € 158 € 148 n.v.t.

heel blok € 460 € 378 € 358 € 348 € 316 € 296 n.v.t.

dubbel blok € 920 € 756 € 716 € 696 € 632 € 592 n.v.t.

3-dubbel blok € 1.380 € 1.134 € 1.074 € 1.044 € 948 € 888 n.v.t.

Regulier
Formaat

Tarief per plaatsing in full color (per aantal plaatsingen per jaar) Door-
plaats
tarief1 2 6 12 26 50

1/1 pagina € 1.479 € 1.316 € 1.245 € 1.178 € 1.112 € 1.020 € 658 

3/4 pagina € 1.117 € 1.010 € 959 € 908 € 867 € 806 € 495 

1/2 pagina € 770 € 679 € 643 € 612 € 582 € 536 € 332 

3/8 pagina € 587 € 526 € 495 € 469 € 454 € 418 € 245 

1/4 pagina € 393 € 357 € 342 € 327 € 316 € 281 € 169 

3/16 pagina € 296 € 276 € 255 € 240 € 225 € 204 € 123 

1/8 pagina € 230 € 189 € 179 € 174 € 158 € 143 € 85 

3/32 pagina € 179 € 148 € 138 € 128 € 123 € 108 € 60 

1/16 pagina € 118 € 97 € 92 € 87 € 82 € 72 € 45 

1/32 pagina € 62 € 51 € 46 € 43 € 41 € 37 € 25 
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half blok € 230 € 189 € 179 € 174 € 158 € 148 n.v.t.

heel blok € 460 € 378 € 358 € 348 € 316 € 296 n.v.t.

dubbel blok € 920 € 756 € 716 € 696 € 632 € 592 n.v.t.

3-dubbel blok € 1.380 € 1.134 € 1.074 € 1.044 € 948 € 888 n.v.t.

Regulier
Formaat

Tarief per plaatsing in full color (per aantal plaatsingen per jaar) Door-
plaats
tarief1 2 6 12 26 50

1/1 pagina € 1.479 € 1.316 € 1.245 € 1.178 € 1.112 € 1.020 € 658 

3/4 pagina € 1.117 € 1.010 € 959 € 908 € 867 € 806 € 495 

1/2 pagina € 770 € 679 € 643 € 612 € 582 € 536 € 332 

3/8 pagina € 587 € 526 € 495 € 469 € 454 € 418 € 245 

1/4 pagina € 393 € 357 € 342 € 327 € 316 € 281 € 169 

3/16 pagina € 296 € 276 € 255 € 240 € 225 € 204 € 123 

1/8 pagina € 230 € 189 € 179 € 174 € 158 € 143 € 85 

3/32 pagina € 179 € 148 € 138 € 128 € 123 € 108 € 60 

1/16 pagina € 118 € 97 € 92 € 87 € 82 € 72 € 45 

1/32 pagina € 62 € 51 € 46 € 43 € 41 € 37 € 25 
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half blok € 220 € 179 € 169 € 163 € 153 € 143 n.v.t.

heel blok € 440 € 358 € 338 € 326 € 306 € 286 n.v.t.

dubbel blok € 880 € 716 € 676 € 652 € 612 € 572 n.v.t.

3-dubbel blok € 1.320 € 1.074 € 1.014 € 978 € 918 € 858 n.v.t.

Regulier
Formaat

Tarief per plaatsing in full color (per aantal plaatsingen per jaar) Door-
plaats
tarief1 2 6 12 26 50

1/1 pagina € 1.403 € 1.265 € 1.194 € 1.132 € 1.071 € 980 € 572 

3/4 pagina € 1.071 € 969 € 918 € 873 € 832 € 770 € 429 

1/2 pagina € 740 € 653 € 618 € 587 € 561 € 510 € 286 

3/8 pagina € 561 € 505 € 480 € 449 € 434 € 403 € 214 

1/4 pagina € 378 € 347 € 332 € 311 € 301 € 281 € 143 

3/16 pagina € 286 € 265 € 245 € 230 € 215 € 199 € 107 

1/8 pagina € 220 € 179 € 169 € 163 € 153 € 143 € 70 

3/32 pagina € 179 € 143 € 133 € 123 € 118 € 107 € 55 

1/16 pagina € 118 € 92 € 87 € 82 € 77 € 72 € 35 

1/32 pagina € 62 € 51 € 46 € 43 € 41 € 36 € 20 
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half blok € 204  € 169 € 158 € 153 € 143 € 133 n.v.t.

heel blok € 408  € 338 € 316 € 306 € 286 € 266 n.v.t.

dubbel blok € 816  € 676 € 632 € 612 € 572 € 532 n.v.t.

3-dubbel blok € 1224  € 1014 € 948 € 918 € 858 € 798 n.v.t.

Regulier
Formaat

Tarief per plaatsing in full color (per aantal plaatsingen per jaar) Door-
plaats
tarief1 2 6 12 26 50

1/1 pagina € 1.310 € 1.173 € 1.112 € 1.051 € 995 € 915 € 546 

3/4 pagina € 995 € 903 € 857 € 811 € 775 € 720 € 408 

1/2 pagina € 689 € 607 € 577 € 546 € 520 € 475 € 276 

3/8 pagina € 520 € 470 € 444 € 418 € 403 € 373 € 204 

1/4 pagina € 352 € 321 € 306 € 291 € 281 € 260 € 138 

3/16 pagina € 265 € 245 € 230 € 215 € 199 € 184 € 102 

1/8 pagina € 204 € 169 € 158 € 153 € 143 € 133 € 70 

3/32 pagina € 164 € 133 € 123 € 113 € 107 € 97 € 55 

1/16 pagina € 108 € 87 € 82 € 77 € 72 € 67 € 35 

1/32 pagina € 57 € 46 € 41 € 37 € 35 € 31 € 20 
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half blok € 315 € 265 € 245 € 230 € 210 € 200 n.v.t.

heel blok € 580 € 480 € 440 € 410 € 370 € 350 n.v.t.

dubbel blok € 1.110 € 910 € 830 € 770 € 690 € 650 n.v.t.

3-dubbel blok € 1.640 € 1.340 € 1.220 € 1.130 € 1.010 € 950 n.v.t.

Regulier
Formaat

Tarief per plaatsing in full color (per aantal plaatsingen per jaar)* Door-
plaats
tarief1 2 6 12 26 50

1/1 pagina € 1.835 € 1.677 € 1.590 € 1.504 € 1.427 € 1.315 € 857 

3/4 pagina € 1.443 € 1.300 € 1.239 € 1.172 € 1.126 € 1.045 € 643 

1/2 pagina € 979 € 892 € 851 € 805 € 769 € 708 € 429 

3/8 pagina € 750 € 703 € 662 € 632 € 611 € 565 € 322 

1/4 pagina € 525 € 494 € 474 € 453 € 438 € 407 € 215 

3/16 pagina € 433 € 387 € 366 € 346 € 326 € 305 € 163 

1/8 pagina € 331 € 280 € 270 € 259 € 249 € 234 € 107 

3/32 pagina € 275 € 234 € 219 € 208 € 193 € 183 € 82 

1/16 pagina € 198 € 168 € 162 € 158 € 147 € 142 € 55 

1/32 pagina € 127 € 112 € 106 € 101 € 96 € 91 € 30 
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half blok € 204  € 169 € 158 € 153 € 143 € 133 n.v.t.

heel blok € 408  € 338 € 316 € 306 € 286 € 266 n.v.t.

dubbel blok € 816  € 676 € 632 € 612 € 572 € 532 n.v.t.

3-dubbel blok € 1224  € 1014 € 948 € 918 € 858 € 798 n.v.t.

Regulier
Formaat

Tarief per plaatsing in full color (per aantal plaatsingen per jaar) Door-
plaats
tarief1 2 6 12 26 50

1/1 pagina € 1.310 € 1.173 € 1.112 € 1.051 € 995 € 915 € 546 

3/4 pagina € 995 € 903 € 857 € 811 € 775 € 720 € 408 

1/2 pagina € 689 € 607 € 577 € 546 € 520 € 475 € 276 

3/8 pagina € 520 € 470 € 444 € 418 € 403 € 373 € 204 

1/4 pagina € 352 € 321 € 306 € 291 € 281 € 260 € 138 

3/16 pagina € 265 € 245 € 230 € 215 € 199 € 184 € 102 

1/8 pagina € 204 € 169 € 158 € 153 € 143 € 133 € 70 

3/32 pagina € 164 € 133 € 123 € 113 € 107 € 97 € 55 

1/16 pagina € 108 € 87 € 82 € 77 € 72 € 67 € 35 

1/32 pagina € 57 € 46 € 41 € 37 € 35 € 31 € 20 

11
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half blok € 220 € 179 € 169 € 163 € 153 € 143 n.v.t.

heel blok € 440 € 358 € 338 € 326 € 306 € 286 n.v.t.

dubbel blok € 880 € 716 € 676 € 652 € 612 € 572 n.v.t.

3-dubbel blok € 1.320 € 1.074 € 1.014 € 978 € 918 € 858 n.v.t.

Regulier
Formaat

Tarief per plaatsing in full color (per aantal plaatsingen per jaar) Door-
plaats
tarief1 2 6 12 26 50

1/1 pagina € 1.403 € 1.265 € 1.194 € 1.132 € 1.071 € 980 € 572 

3/4 pagina € 1.071 € 969 € 918 € 873 € 832 € 770 € 429 

1/2 pagina € 740 € 653 € 618 € 587 € 561 € 510 € 286 

3/8 pagina € 561 € 505 € 480 € 449 € 434 € 403 € 214 

1/4 pagina € 378 € 347 € 332 € 311 € 301 € 281 € 143 

3/16 pagina € 286 € 265 € 245 € 230 € 215 € 199 € 107 

1/8 pagina € 220 € 179 € 169 € 163 € 153 € 143 € 70 

3/32 pagina € 179 € 143 € 133 € 123 € 118 € 107 € 55 

1/16 pagina € 118 € 92 € 87 € 82 € 77 € 72 € 35 

1/32 pagina € 62 € 51 € 46 € 43 € 41 € 36 € 20 
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* Alle hoofdplaatstarieven zijn inclusief € 50 online toeslag.



half blok € 204  € 169 € 158 € 153 € 143 € 133 n.v.t.

heel blok € 408  € 338 € 316 € 306 € 286 € 266 n.v.t.

dubbel blok € 816  € 676 € 632 € 612 € 572 € 532 n.v.t.

3-dubbel blok € 1224  € 1014 € 948 € 918 € 858 € 798 n.v.t.

Regulier
Formaat

Tarief per plaatsing in full color (per aantal plaatsingen per jaar) Door-
plaats
tarief1 2 6 12 26 50

1/1 pagina € 1.310 € 1.173 € 1.112 € 1.051 € 995 € 915 € 546 

3/4 pagina € 995 € 903 € 857 € 811 € 775 € 720 € 408 

1/2 pagina € 689 € 607 € 577 € 546 € 520 € 475 € 276 

3/8 pagina € 520 € 470 € 444 € 418 € 403 € 373 € 204 

1/4 pagina € 352 € 321 € 306 € 291 € 281 € 260 € 138 

3/16 pagina € 265 € 245 € 230 € 215 € 199 € 184 € 102 

1/8 pagina € 204 € 169 € 158 € 153 € 143 € 133 € 70 

3/32 pagina € 164 € 133 € 123 € 113 € 107 € 97 € 55 

1/16 pagina € 108 € 87 € 82 € 77 € 72 € 67 € 35 

1/32 pagina € 57 € 46 € 41 € 37 € 35 € 31 € 20 
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half blok € 204  € 169 € 158 € 153 € 143 € 133 n.v.t.

heel blok € 408  € 338 € 316 € 306 € 286 € 266 n.v.t.

dubbel blok € 816  € 676 € 632 € 612 € 572 € 532 n.v.t.

3-dubbel blok € 1224  € 1014 € 948 € 918 € 858 € 798 n.v.t.

Regulier
Formaat

Tarief per plaatsing in full color (per aantal plaatsingen per jaar) Door-
plaats
tarief1 2 6 12 26 50

1/1 pagina € 1.310 € 1.173 € 1.112 € 1.051 € 995 € 915 € 546 

3/4 pagina € 995 € 903 € 857 € 811 € 775 € 720 € 408 

1/2 pagina € 689 € 607 € 577 € 546 € 520 € 475 € 276 

3/8 pagina € 520 € 470 € 444 € 418 € 403 € 373 € 204 

1/4 pagina € 352 € 321 € 306 € 291 € 281 € 260 € 138 

3/16 pagina € 265 € 245 € 230 € 215 € 199 € 184 € 102 

1/8 pagina € 204 € 169 € 158 € 153 € 143 € 133 € 70 

3/32 pagina € 164 € 133 € 123 € 113 € 107 € 97 € 55 

1/16 pagina € 108 € 87 € 82 € 77 € 72 € 67 € 35 

1/32 pagina € 57 € 46 € 41 € 37 € 35 € 31 € 20 

15

Vo
or

pa
gi

na
 F

or
m

aa
t

TARIEVENKAART 2021    | 8

• Zwart/wit tarief:  - 25%
• Toeslag IM:   2 x tarief
• Toeslag pagina 3  

1/16 pagina liggend of 1/8 strook: 3 x tarief
• Personeelstoeslag hoofdplaatsing: + € 45 (netto)

KORTING EN TOESLAGEN

half blok € 204  € 169 € 158 € 153 € 143 € 133 n.v.t.

heel blok € 408  € 338 € 316 € 306 € 286 € 266 n.v.t.

dubbel blok € 816  € 676 € 632 € 612 € 572 € 532 n.v.t.

3-dubbel blok € 1224  € 1014 € 948 € 918 € 858 € 798 n.v.t.

Regulier
Formaat

Tarief per plaatsing in full color (per aantal plaatsingen per jaar) Door-
plaats
tarief1 2 6 12 26 50

1/1 pagina € 1.310 € 1.173 € 1.112 € 1.051 € 995 € 915 € 546 

3/4 pagina € 995 € 903 € 857 € 811 € 775 € 720 € 408 

1/2 pagina € 689 € 607 € 577 € 546 € 520 € 475 € 276 

3/8 pagina € 520 € 470 € 444 € 418 € 403 € 373 € 204 

1/4 pagina € 352 € 321 € 306 € 291 € 281 € 260 € 138 

3/16 pagina € 265 € 245 € 230 € 215 € 199 € 184 € 102 

1/8 pagina € 204 € 169 € 158 € 153 € 143 € 133 € 70 

3/32 pagina € 164 € 133 € 123 € 113 € 107 € 97 € 55 

1/16 pagina € 108 € 87 € 82 € 77 € 72 € 67 € 35 

1/32 pagina € 57 € 46 € 41 € 37 € 35 € 31 € 20 
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Wij helpen graag mee aan een zo groot mogelijk bereik 
van jouw boodschap. Daarom hebben wij het mogelijk 
gemaakt om alle advertenties vanuit onze weekbladen 
tegen een kleine meerprijs eenvoudig door te plaatsen 
naar onze nieuwssites. Zodoende worden alle lezers 
(print en online) bereikt. Een ideale manier om het bereik 
van je boodschap of je naamsbekendheid te vergroten! 
Hieronder staan de doorplaatsmogelijkheden.

ADVERTENTIE ONDER ONLINE NIEUWSITEMS
Advertenties uit de weekbladen worden 1 op 1 
doorgeplaatst naar de nieuwssites, waar ze getoond 
worden onder alle redactionele artikelen. Maximaal vijf 
deelnemers per week / per editie. 
Prijs: € 35,- per site. 
Prijs site BredaVandaag: € 50,-

ADVERTORIAL OP DE INTERNETBODE
Bedrijvig nieuws artikelen worden 1 op 1 doorgeplaatst 
als advertorial naar de nieuwssites. Deze wordt getoond 
tussen de redactionele artikelen en wordt opgenomen in 
de nieuwsbrief. De advertorial wordt ook doorgeplaatst op 
Facebook en Twitter. 
Prijs: € 75,- per site inclusief social media en nieuwsbrief.

COMBINATIE PRINT EN ONLINE

GROOT 

LOKAAL BEREIK IN 

PRINT EN ONLINE 

MEDIA
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• hoofdplaatsing  € 21
• per doorplaatsing  € 10

SPOTADVERTENTIE

Alle tarieven zijn excl. 21% BTW.



driedubbel blok
264 mm x 63 mm

dubbel blok
174 mm x 63 mm

heel blok
84 mm x 63 mm

half blok
39 x 63 mm

1/1
264 mm x 395 mm

3/4
264 mm x 295 mm

1/2 liggend
264 mm x 195 mm

1/2 staand
130 mm x 395 mm

3/8 liggend
264 mm x 145 mm

3/8 staand
130 mm x 295 mm

1/4 liggend
264 mm x 95 mm

1/4 staand
130 mm x 195 mm

3/16
130 mm x 145 mm

1/8 liggend
130 mm x 95 mm

1/8 strook
264 mm x 45 mm

1/8 staand
63 mm x 195 mm

3/32 liggend
130 mm x 70 mm

3/32 staand
63 mm x 145 mm

1/16 liggend
130 mm x 45 mm

1/16 staand
63 mm x 95 mm

1/32
63 mm x 45 mm

spot
29 mm x 45 mm
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ADVERTENTIEFORMATEN

VOORPAGINA FORMATEN

REGULIERE FORMATEN

ZAKELIJKE RUBRIEKEN
7/16 staand

130 mm x 345 mm

3/16
130 mm x 
145 mm

1/4 
staand
130 mm x 
195 mm



SPECIALE UITGAVEN 2021
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Uitgeverij de Bode geeft ieder jaar een grote hoeveelheid speciale uitgaves uit. Van lokale kleinschalige uitgaves tot uitgaves 
die in het gehele verspreidingsgebied worden bezorgd. Voorbeelden van dergelijke speciale uitgaves met een special interest 
karakter, dus zeer effectief om in te adverteren, staan hieronder afgebeeld. 

Studie & Opleiding
Oplage: 345.000 
verdeeld over 3 edities

Nieuwbouw in Beeld
Oplage: 345.000 
verdeeld over 5 edities* 

Huis & Tuin
Oplage: 345.000 
verdeeld over 5 edities*

Gezondheid 
Zonder Zorgen
Oplage: 345.000 
verdeeld over 15 edities

De boer op
Oplage: 345.000 
verdeeld over 5 edities*

Carrière in de regio
Oplage: 345.000 
verdeeld over 15 edities

Kidskrant
Oplage: 345.000 
verdeeld over 5 edities*

Puzzel & 

Puzzel &
Evenementen
Oplage: 345.000 
verdeeld over 5 edities*

Mobiliteit
Oplage: 345.000 
verdeeld over 5 edities*

Woon & Interieur
Oplage: 345.000 
verdeeld over 5 edities*

Senioren
Oplage: 345.000 
verdeeld over 5 edities*

Overlijden & 
Herdenken
Oplage: 345.000 
verdeeld over 5 edities*

  Hoofdplaatsing Doorplaatsing
  FC advertentie FC advertentie

BERGEN OP ZOOM E.O.*
 Hele pagina 1520 995
 Halve pagina 805 550
 Kwart pagina 440  295

ROOSENDAAL E.O.*
 Hele pagina 1350 970
 Halve pagina 705 525
 Kwart pagina 395 295

BREDA*
 Hele pagina 1295 970
 Halve pagina 680 525
 Kwart pagina 370 295

ETTEN-LEUR E.O.*
 Hele pagina 1520 995
 Halve pagina 805 550
 Kwart pagina 440  295

ZEELAND* 
 Hele pagina 1520 995
 Halve pagina 805 550
 Kwart pagina 440  295

Z O N D E R  Z O R G E N
GEZONDHEID

EEN PONDJE MEER! 
WAT IS 

OVERGEWICHT EN 
WAT ZIJN DE

 RISICO’S?

ZIEK? 
DIT VOEDSEL 

GEEFT EEN
OPPEPPER!

5 TIPS OM 
JE HERSENEN FIT 

TE HOUDEN 

WEEK VAN ZORG 
EN WELZIJN KRIJGT 

NIEUWE NAAM

2020

BERGEN OP ZOOMSE BODE

BEVELANDSE BODE

ETTEN-LEURSE BODE

HALDERBERGSE BODE

MIDDELBURGSE & VEERSE BODE

MOERDIJKSE BODE

REIMERSWAALSE & KAPELSE BODE

ROOSENDAALSE BODE

RUCPHENSE BODE

STEENBERGSE BODE

THOOLSE BODE

VLISSINGSE BODE

WOENSDRECHTSE BODE

ZUNDERTSE BODE

IN BEELD
Nieuwbouw

Huis kopen? 
Vergeet ook  
het woning-

onderhoud niet!

Zes vragen over 
de financiering 

van je 
nieuwbouwhuis

Hier moet je 
op letten 

bij een koop-
overeenkomst

De voor- en 
nadelen van 
nieuwbouw 

kopen

BERGEN OP ZOOMSE BODE

BEVELANDSE BODE

ETTEN-LEURSE BODE

HALDERBERGSE BODE

MIDDELBURGSE & VEERSE BODE

MOERDIJKSE BODE

REIMERSWAALSE & KAPELSE BODE

ROOSENDAALSE BODE

RUCPHENSE BODE

STEENBERGSE BODE

THOOLSE BODE

VLISSINGSE BODE

WOENSDRECHTSE BODE

ZUNDERTSE BODE

2020

Welke school 
   kies jij?Welke school 
   kies jij?

 Op zoek naar 
    een stageplek? 
  Check dan 
     deze special!

BERGEN OP ZOOMSE BODE

BEVELANDSE BODE

ETTEN-LEURSE BODE

HALDERBERGSE BODE

MIDDELBURGSE & VEERSE BODE

MOERDIJKSE BODE

REIMERSWAALSE & KAPELSE BODE

ROOSENDAALSE BODE

RUCPHENSE BODE

STEENBERGSE BODE

THOOLSE BODE

VLISSINGSE BODE

WOENSDRECHTSE BODE

ZUNDERTSE BODE

Editie voorjaar 2020
HUISTUIN&

EEN HUIS INRICHTEN:
WAAR BEGIN JE?

HELEMAAL HIP
DE WOONTRENDS

VAN 2020

WONEN IN EEN
SLIM HUIS:

HANDIG OF GEVAARLIJK?

>  Voorkom deze  
vijf blunders  
tijdens een  
sollicitatiegesprek

>   Een derde van  
mensen bereid om  
baan onder niveau  
te accepteren

>  Presenteren  
kun je leren 

>  Ruim helft  
Nederlanders  
gediscrimineerd  
tijdens sollicitatie

Carrière
in de regio

2020

BERGEN OP ZOOMSE BODE

BEVELANDSE BODE

ETTEN-LEURSE BODE

HALDERBERGSE BODE

MIDDELBURGSE & VEERSE BODE

MOERDIJKSE BODE

REIMERSWAALSE & KAPELSE BODE

ROOSENDAALSE BODE

RUCPHENSE BODE

STEENBERGSE BODE

THOOLSE BODE

VLISSINGSE BODE

WOENSDRECHTSE BODE

ZUNDERTSE BODE

Na de vakantie  
weer naar school

Kids trends 2020

Werken in een  
kinderopvang  
tijdens corona

Hoe praat je met je kind 
over racisme?

geldzaken voor ouders  
van kinderen tot 
en met achttien

EDITIE 2020
BERGEN OP ZOOMSE BODE

BEVELANDSE BODE

ETTEN-LEURSE BODE

HALDERBERGSE BODE

MIDDELBURGSE & VEERSE BODE

MOERDIJKSE BODE

REIMERSWAALSE & KAPELSE BODE

ROOSENDAALSE BODE

RUCPHENSE BODE

STEENBERGSE BODE

THOOLSE BODE

VLISSINGSE BODE

WOENSDRECHTSE BODE

ZUNDERTSE BODE

Woon
Interieur

Thuiswerken in   
coronatijd: zo richt je
een thuiswerkplaats in

 Nooit meer de ladder op, kies voor dakgootpreventie 

 Houd je pand koel met een klimaatsysteem

 Nieuwe cv-ketel? Wacht niet langer!

 Leuk zo’n jacuzzi, maar wat kost dat nou? 

 Zes keer makkelijk te onderhouden planten

Zomer& 
PUZZELKRANT

In deze uitgave
Sudoku's, 
kruiswoord- en 
andere puzzels

Puzzel mee 
en win mooie 
prijzen!

BERGEN OP ZOOMSE BODE

BEVELANDSE BODE

ETTEN-LEURSE BODE

HALDERBERGSE BODE

MIDDELBURGSE & VEERSE BODE

MOERDIJKSE BODE

REIMERSWAALSE & KAPELSE BODE

ROOSENDAALSE BODE

RUCPHENSE BODE

STEENBERGSE BODE

THOOLSE BODE

VLISSINGSE BODE

WOENSDRECHTSE BODE

ZUNDERTSE BODE

BERGEN OP ZOOMSE BODE

BEVELANDSE BODE

ETTEN-LEURSE BODE

HALDERBERGSE BODE

MIDDELBURGSE & VEERSE BODE

MOERDIJKSE BODE

REIMERSWAALSE & KAPELSE BODE

ROOSENDAALSE BODE

RUCPHENSE BODE

STEENBERGSE BODE

THOOLSE BODE

VLISSINGSE BODE

WOENSDRECHTSE BODE

ZUNDERTSE BODE

Met onder andere:

 Mantelzorg in tijden van corona: vraag en antwoord 
 Zo kan eenzaamheid voorkomen worden in het bejaardentehuis
  Senioren ontdekken online mogelijkheden tijdens coronapandemie
  Slechter zicht met de jaren: dit zijn de oorzaken

Dag van de mantelzorg:
Nederlander waardeert 
mantelzorgers

SPECIAL

Onderhoudsbeurt? 
Schakel een
 professional in!

Je auto winterklaar 
in 7 stappen

Elektrische auto 
afgelopen jaar voor  
het eerste populairst

BERGEN OP ZOOMSE BODE

BEVELANDSE BODE

ETTEN-LEURSE BODE

HALDERBERGSE BODE

MIDDELBURGSE & VEERSE BODE

MOERDIJKSE BODE

REIMERSWAALSE & KAPELSE BODE

ROOSENDAALSE BODE

RUCPHENSE BODE

STEENBERGSE BODE

THOOLSE BODE

VLISSINGSE BODE

WOENSDRECHTSE BODE

ZUNDERTSE BODE

MOBILITEIT

TARIEVEN  
SPECIALE UITGAVEN

Editie:  Bergen op Zoom - Tholen -  
Woensdrecht - Steenbergen  
| Oplage: 63.300

Editie:  Roosendaal - Rucphen  
| Oplage: 45.800

Editie:  Etten-Leur - Halderberge -  
Zundert - Moerdijk  
| Oplage: 60.000

Editie: Breda | Oplage : 76.500
Editie:  Zeeland - Middelburg - Veere 

Vlissingen - Goes - Borsele  
Kapelle - Noord-Beveland 
Reimerswaal  
| Oplage: 101.200

* DE 5 EDITIES

DE BOER OP



BANNER PAKKET 
Per editie per maand  € 140 
vanaf 6 maanden per editie per maand  € 95

Voor een vast bedrag per maand kunt u lokaal en doelgericht 
online adverteren. Bij het plaatsen van een banner op onze 
website, wordt uw advertentie getoond op de startpagina en 
op de berichten pagina’s van de door u gekozen editie.  
In iedere editie rouleren verschillende advertenties. 

Bij plaatsing vanaf 3 maanden gratis bannerontwerp

Minimale plaatsingsperiode 1 maand, prijzen gebaseerd op kant en klare banners.

ADVERTORIAL OP DE INTERNETBODE 
Hoofdplaatsing  € 120 
Doorplaatsing  € 80

BANNER PAKKET
1 maand € 295
2 maanden € 575
3 maanden € 850

Gebaseerd op kant en klare banners.  

Voor langere periodes maken wij graag een aanbieding op maat.  

REDACTIE PAKKET 
Redactie met 2 afbeeldingen met een link naar uw website  € 295  
Uw verhaal;

komt op BredaVandaag.nl 
kunt u plaatsen in uw eigen publicaties 
 komt op de dag van plaatsing in onze nieuwsbrief 

Optioneel 
Doorplaatsing in krant BredaVandaag (76.500 ex) vanaf € 215
Doorplaatsing 30.000 Facebook volgers € 90 

COMBI PAKKETTEN
Advertorial + 1 maand banner € 525
Festival Pakket € 295 

Optioneel: meer of langer banneren, vraag naar de mogelijkheden.

BANNER PAKKET
1 maand € 210

TARIEVENKAART 2021    | 11

ONLINE TARIEVEN

OPMAKEN BANNERSET € 65
Formaten 728 x 90 px en 300 x 250 px

AANLEVERSPECIFICATIES BANNERSET
Formaten:  728 x 90 px (desktop)

  300 x 250 px (desktop & mobiel)

Kleurmodus:   RGB

Resolutie:   72dpi

Extentie:   JPG, GIF, PNG

Maximale 

bestandsgrootte:   120 kB

STATISTIEKEN

INTERNETBODE.NL 

trekt maandelijks 400.000 bezoekers, 680.000 

paginaweergaves, gemiddelde tijd op de site: 1:20 min.

BREDAVANDAAG.NL

trekt maandelijks 480.000 bezoekers, 820.000 

paginaweergaves, gemiddelde tijd op de site: 1:17 min.  

Volgers op:   29.200  |   6.800  |   12.500 

 

BRABANTWERKT.NL

trekt maandelijks 70.000 bezoekers, 420.000 

paginaweergaves, gemiddelde tijd op de site: 3:45 min.

INTERNETBODE.NL

Tarieven zijn excl. BTW 

C : 0
M : 100 
Y : 100 
K : 0

C : 0
M : 100 
Y : 100 
K : 5

C : 0
M : 100 
Y : 100 
K : 14

[Oorspronkelijk]

BREDAVANDAAG.NL

rabantWerkt.nl

BRABANTWERKT.NL



EIGEN UITGAVEN

OVERIGE DIENSTEN

TARIEVENKAART 2021    | 12

JUBILEUM

Een jubileum is een gebeurtenis die bij uitstek geschikt is om te 
promoten in De Bode. In vogelvlucht kunt u uw verhaal vertellen over 
het ontstaan, de groei en de behaalde successen van uw bedrijf.

Uw product of dienst wordt door middel van deze pagina nog beter 
onder de aandacht gebracht. Het effect wordt versterkt met foto’s van 
uw product of dienst, bedrijfspand en/of werknemers. De pagina wordt 
commercieel opgemaakt zoals u het wilt en wordt compleet gemaakt 
met uw logo.

FELICITATIE PAGINA

Deze pagina wordt opgemaakt wanneer een bedrijf bijvoorbeeld een 
opening heeft, een nieuw bedrijfspand, een fusie, een jubileum, een 
heropening of wanneer een bedrijf een prijs in ontvangst heeft mogen 
nemen.

De Bode stelt u in de gelegenheid om tegen een gunstig tarief uw 
felicitatie, anekdote, herinnering of gelukwens te tonen op deze pagina. 
Deze felicitaties worden uiteraard voorzien van uw logo en gegevens.

 
Breng uw bedrijf op originele wijze onder de aandacht. 
Laat een eigen krant of magazine maken, met uw 
bedrijf in de hoofdrol. De Bode heeft jarenlange ervaring 
met het produceren van eigen uitgaven voor diverse 
opdrachtgevers en doelgroepen.

Wij nemen u alle zorg uit handen en verzorgen van A tot 
Z uw uitgave. Een eigen uitgave is bij uitstek geschikt ter 
gelegenheid van bijvoorbeeld een bedrijfsjubileum, een 
evenement of een opening van een bedrijfspand of een 
complete bedrijfspresentatie.

Zet uw bedrijf of een gebeurtenis rondom uw bedrijf  
 in de schijnwerpers.
Krant wordt geheel naar uw wens opgemaakt.
Lever zelf tekst aan of laat De Bode kwalitatief   
 hoogwaardig artikelen schrijven.
Huis aan huis bezorging is een effectieve manier om uw  
 bedrijf te promoten.

Onze leerlingen aan het woord over hun eigen school
over hun eigen school

Nieuw leshuis voor onze
brugklassers

1970 - 2020

50 Jaar gemeente
Reimerswaal
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‘In Kruiningen 

heb je alles’

‘Oostdijk, trots 

dat kleinste kern 

het zo goed doet’

‘Het was hard werken, 

maar altijd gezellig 

in Hansweert’

‘Reimerswalers zijn 

we nooit geworden,  

we zijn Rillanders’

‘De sfeer van dit 

huis in Waarde 

past ons als een jas’

‘Krabbendijke, 
nog steeds 
mijn dorp!
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BrabantWerkt en ZeelandWerkt helpen bij het vinden van 
nieuwe, geschikte werknemers. Door de samenwerking 
tussen Uitgeverij de Bode en de banensites wordt uw vacature 
optimaal uitgezet en bereikt hij veel potentiële sollicitanten. 

Plaats direct een vacature of beheer uw vacatures via uw 
eigen profiel. Of plaats een vacature in weekblad De Bode  
en maak gebruik van de doorplaatsing op Brabantwerkt  
en/of Zeelandwerkt. 

Een krachtige boodschap in een opvallende layout en een goede verspreiding. 
Meer is er niet nodig om uw reclameboodschap aan de man te brengen.  

Met een duidelijke folder of flyer kan tegen relatief lage kosten een breed  
publiek aangesproken worden. Zeker wanneer u meelift op het zeer uitgebreide 
bereik van weekblad De Bode, dat wekelijks bij een 345.000 huishoudens in  
West-Brabant en Zeeland op de deurmat valt. 

Uitgeverij de Bode begeleidt u graag van het ontwerp tot  
aan het afleveren bij de mensen thuis.

Alle zorg uit handen.
Val meer op door bezorging in de Bode.

Van een opening van een nieuw bedrijventerrein tot de financiële perikelen 
in uw gemeente of een lezer met een bijzonder verhaal. De nieuwsbrief wordt 
iedere werkdag verzonden naar een trouwe groep van 14.000 abonnees. 

De dagelijkse mailing kent zowel een West-Brabantse als een Zeeuwse editie. 
Adverteer daarom op het e-mail platform van internetbode.nl.  

Vergroot je naamsbekendheid met een banner.
Adverteer met een redactioneel artikel.
Bereik iedere werkdag 14.000 e-mail lezers.

ADVERTENTIE BANNER

ADVERTORIAL

BORSELSE 
WONINGMARKT

WWW.BORSELE.NL/WONINGMARKT
Zaterdag 13 april | 10.00-16.00 uur | De Stenge | Heinkenszand

Zorg 
(Ver)Bouwen  

Energie Besparen

Levensloopbestendig wonen

WONINGMARKT

GRATIS

entre
e

uitnodiging

Wij weten dat het soms prettig is 

als je kunt rekenen op 
ondersteuning. En dat kan. Onze 

teamondersteuners bieden 

administratieve ondersteuning en 

onze gastvrouwen zorgen voor een 

gezellig thuis voor onze cliënten. 

Zelf je uren en werklocatie bepalen, een 

gezond rooster, een goede werk-privé 

balans, persoonlijke coaching of het 

volgen van een werkgerelateerde 

opleiding? Vertel het ons.

Dus ga jij aan de slag in Etten-Leur, 

Rijsbergen of Zundert? Bij de 

woongroepen somatiek of PG, de 

zorgappartementen, de thuiszorg, 

tijdelijk verblijf of in de flexpool? 
Bekijk op de achterzijde welke 

vacature bij jou past. 

Jouw werkplek vinden we samen.

Zorg jij voor deze glimlach?

Dan ben je welkom bij Avoord! 

Hier geven bevlogen en betrokken 

medewerkers de beste zorg aan onze 

cliënten. Aandacht en tijd maken het 

verschil. Wil jij je ook echt 

kunnen focussen op de zorg voor 

onze cliënten? Start dan jouw 

loopbaan bij Avoord! 

Jouw plezier in het vak staat bij ons 

centraal. Daarom luisteren wij naar je. 

Wat vind jij belangrijk? 

 dat het soms prettig is 

 je kunt rekenen op 
ondersteuning. En dat kan. Onze s bieden 

tratieve ondersteuning en 

e gastvrouwen zorgen voor een 

ig thuis voor onze cliënten. 

balans, persoonlijke coaching of het 

volgen van een werkgerelateerde 

opleiding? Vertel het ons.

Dus ga jij aan de slag in Etten-Leur,

Rijsbergen of Zundert? Bij de 

woongroepen 
zorgappartementen, de thuiszorg, 

tijdelijk verblijf of 
Bekijk op de achterzijde welke 

Jouw werkplek vinden we samen.

kunnen focussen op de zorg voor 

onze cliënten? Start dan jouw 

Wij weten dat het soms prettig is 
als je kunt rekenen op ondersteuning. En dat kan. Onze 

teamondersteuners bieden administratieve ondersteuning en 
onze gastvrouwen zorgen voor een 

gezellig thuis voor onze cliënten. 

Zelf je uren en werklocatie bepalen, een 
gezond rooster, een goede werk-privé 
balans, persoonlijke coaching of het 
volgen van een werkgerelateerde opleiding? Vertel het ons.Dus ga jij aan de slag in Etten-Leur, 

Rijsbergen of Zundert? Bij de 
woongroepen somatiek of PG, de 

zorgappartementen, de thuiszorg, 
tijdelijk verblijf of in de flexpool? 

Bekijk op de achterzijde welke vacature bij jou past. 
Jouw werkplek vinden we samen.

Zorg jij voor deze glimlach?Dan ben je welkom bij Avoord! 
Hier geven bevlogen en betrokken 

medewerkers de beste zorg aan onze 
cliënten. Aandacht en tijd maken het 

verschil. Wil jij je ook echt 
kunnen focussen op de zorg voor 

onze cliënten? Start dan jouw 
loopbaan bij Avoord! 

Jouw plezier in het vak staat bij ons 

centraal. Daarom luisteren wij naar je. Wat vind jij belangrijk? 

Wij weten dat het soms prettig is 

als je kunt rekenen op 
ondersteuning. En dat kan. Onze 

teamondersteuners bieden 

administratieve ondersteuning en 

onze gastvrouwen zorgen voor een 

gezellig thuis voor onze cliënten. 

Zelf je uren en werklocatie bepalen, een 

gezond rooster, een goede werk-privé 

balans, persoonlijke coaching of het 

volgen van een werkgerelateerde 

opleiding? Vertel het ons.

Dus ga jij aan de slag in Etten-Leur, 

Rijsbergen of Zundert? Bij de 

woongroepen somatiek of PG, de 

zorgappartementen, de thuiszorg, 

tijdelijk verblijf of in de flexpool? 
Bekijk op de achterzijde welke 

vacature bij jou past. 

Jouw werkplek vinden we samen.

Zorg jij voor deze glimlach?

Dan ben je welkom bij Avoord! 

Hier geven bevlogen en betrokken 

medewerkers de beste zorg aan onze 

cliënten. Aandacht en tijd maken het 

verschil. Wil jij je ook echt 

kunnen focussen op de zorg voor 

onze cliënten? Start dan jouw 

loopbaan bij Avoord! 

Jouw plezier in het vak staat bij ons 

centraal. Daarom luisteren wij naar je. 

Wat vind jij belangrijk? Wij weten dat het soms prettig is 

als je kunt rekenen op 
ondersteuning. En dat kan. Onze 

teamondersteuners bieden 

administratieve ondersteuning en 

onze gastvrouwen zorgen voor een 

gezellig thuis voor onze cliënten. 

Zelf je uren en werklocatie bepalen, een 

gezond rooster, een goede werk-privé 

balans, persoonlijke coaching of het 

volgen van een werkgerelateerde 

opleiding? Vertel het ons.

Dus ga jij aan de slag in Etten-Leur, 

Rijsbergen of Zundert? Bij de 

woongroepen somatiek of PG, de 

zorgappartementen, de thuiszorg, 

tijdelijk verblijf of in de flexpool? 
Bekijk op de achterzijde welke 

vacature bij jou past. 

Jouw werkplek vinden we samen.

Zorg jij voor deze glimlach?

Dan ben je welkom bij Avoord! 

Hier geven bevlogen en betrokken 

medewerkers de beste zorg aan onze 

cliënten. Aandacht en tijd maken het 

verschil. Wil jij je ook echt 

kunnen focussen op de zorg voor 

onze cliënten? Start dan jouw 

loopbaan bij Avoord! 

Jouw plezier in het vak staat bij ons 

centraal. Daarom luisteren wij naar je. 

Wat vind jij belangrijk? 

BRABANT EN ZEELAND WERKT

FOLDERVERSPREIDING

NIEUWSBRIEVEN
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ALGEMENE BEPALINGEN

Contracten
Advertentiecontracten met Uitgeverij de Bode B.V. worden 
aangegaan voor de duur van 12 maanden, tenzij schriftelijk 
anders overeengekomen. Contracten gaan in op de eerste 
dag van de kalendermaand.
       
Wijzigingen in het contract kunnen met terugwerkende 
kracht van maximaal 2 maanden worden verwerkt.

De contractgrootte wordt berekend op basis van de 
hoofdplaatsing. Doorplaatsingen worden niet meegerekend 
in de contractafname.

Tariefsverhogingen doorgevoerd tijdens de looptijd van 
een contract gelden eveneens voor de nog af te nemen 
advertentieruimte. De adverteerder kan desgewenst op eigen 
verzoek de nog af te nemen advertentieruimte verminderen 
met het percentage waarmee de tarieven worden verhoogd.

Is een contract na de contracttermijn niet geheel afgenomen, 
dan is Uitgeverij de Bode B.V. gerechtigd de afgenomen 
advertentieruimte te herrekenen aan de hand van het 
geldende prijsverschil tegen de contractprijs van de werkelijk 
afgenomen advertentieruimte.

De adverteerder kan op zijn advertentiecontract uitsluitend 
advertenties plaatsen, die betrekking hebben op zijn eigen 
onderneming.

Aansprakelijkheid
Uitgeverij de Bode B.V. aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade van het 
niet, niet tijdig of niet goed plaatsen van advertenties.

Klachten over advertenties, die niet schriftelijk zijn 
doorgegeven, kunnen door Uitgeverij de bode B.V. niet in 
behandeling worden genomen.
Reeds opgegeven advertenties kunnen alleen schriftelijk 
worden geannuleerd.

Over advertenties waarvoor een speciale plaats wordt 
gewenst, kan nimmer gereclameerd worden. 
Reclamaties over de uitvoering van advertentie-opdrachten 
dienen uiterlijk een week na factuurdatum schriftelijk 
te worden ingediend. Indien binnen deze termijn geen 
reclamatie is ontvangen, wordt de debiteur geacht akkoord 
te zijn met de nota.

TECHNISCHE GEGEVENS
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Via internet  : www.internetbode.nl
(zowel advertenties als redactiemateriaal)
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Molenstraat 17a-1 

4881 CP Zundert 

Postbus 22 

4880 AA Zundert 

telefoon: 076 - 599 81 11

CONTACT

Sint Catharinaplein 12 

4611 TS Bergen op Zoom 

telefoon: 0164 - 25 14 11

Keizerstraat 3a 

4461 AN Goes 

telefoon: 0118 - 61 76 61

Gasthuisvelden 11

4811 VX Breda

telefoon: 076 - 521 7272
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