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 MAANDAG EN DONDERDAG sinds 1945

Aandacht is er eveneens voor de ontwikkelingen die 
zich in de regio en provinciaal voordoen en die direct 
betrekking hebben op de Urker samenleving. Een 
speciaal aandachtsgebied is de bedrijfstak visserij en 
visverwerking.
Bij het verzorgen van het nieuws houdt de redactie 
van Het Urkerland rekening met de achtergrond 
van en de bestaande verhoudingen binnen de Urker 
gemeenschap. 
Waar mogelijk probeert Het Urkerland in haar 
nieuwsvoorziening voorlichtend, maar ook samen-
bindend te zijn. Naast de professionele redactie waakt 
een redactiecommissie, samengesteld uit vertegen-
woordigers van verschillende geledingen uit de 
Urker samenleving en onder voorzitt erschap van de 
hoofdredacteur van de krant, over de identiteit van 
Het Urkerland.

Het Urkerland is aangesloten bij de Nederlandse 
Nieuwsblad Pers (NNP), de belangenorganisatie voor 
de lokale nieuwsmedia.

Samenbindend karakter

Hét nieuwsblad 
voor Urk
Het Urkerland is een lokaal nieuwsblad. De 
kracht van de krant wordt ook daaraan ont-
leend: volledige focus op het nieuws uit de 
gemeente Urk. Dat geldt zowel voor het actuele 
nieuws als voor de achtergrondinformatie.

De relatie met de adverteerders wordt onderhouden 
door Edith Visser en Marina Visser.

18.000 22.000lezers

Iedere week

LEZERS

6.250
exemplaren

Maandag

6.250
exemplaren

Donderdag

OPLAGE

28% Hoog opgeleid

Middelbaar opgeleid46%

OPLEIDINGSNIVEAU LEZERS

EDITIES

Laag opgeleid26%

10%
Alleenstaanden

35%

55%

Tweepersoonshuishouden

Huishouden met kinderen

GEZINSFASE LEZERS

16% 10-34 jaar

35-64 jaar53%

LEEFTIJD LEZERS

65+ jaar31%

34% W1 + W2 (hoog)

W321%

WELSTAND LEZERS

W4 + W5 (laag)45%

48%
Mannelijk

52%
Vrouwelijk

GESLACHT LEZERS

INWONERS URK

Het Urkerland is een abonnementskrant
die bij 98 % van de huishoudens op Urk 
op de mat valt.

Gezond & Wel
Sport, gezondheid en welzijn worden
in dit magazine uitgelicht. 

Verschijning: jaarlijks in februari
Oplage: 6.500

Benieuwd wat adverteren in Het Urkerland of in één van onze magazines/bijlages 
u op kan leveren? Neem contact op met ons advertentieteam!

Het Urkerland verschijnt gemiddeld 100 X per jaar.

Woonmagazine 
Een magazine boordevol 
wooninspiratie en tips.

Verschijning: jaarlijks in april
Oplage: 6.500

Oranjegids
Lees alles over de feestweek rondom 
Koningsdag in dit magazine. 

Verschijning: jaarlijks in april
Oplage: 6.500

Sportkrant
Een bijlage in Het Urkerland gericht op 
sport, sport(st)ers en bijbehorende zaken. 

Verschijning: jaarlijks in augustus
Oplage: 6.500

Trouwmagazine
Trouwlocaties, kleding, verhalen van 
bruidsparen, taarten, kortom: alles voor een 
geslaagde bruiloft vind je in dit magazine. 

Verschijning: jaarlijks in oktober
Oplage: 6.500

Kerstbijlage
Een bijlage in Het Urkerland waarin teruggeblikt 
wordt op het afgelopen jaar met persoonlijke verhalen 
en waarin plaats is voor kerstgroeten.

Verschijning: jaarlijks in december
Oplage: 6.500



• oplage 6250 (maandageditie)
  6250 (donderdageditie)

• dekking 98% 

• zetspiegel 262,8 x 377 mm

• advertentiekolommen 6

• redactiekolommen 5

• kolommen in mm advertenties redactioneel
 1 kolom 41,3 48,6
 2 kolommen 86,0 102,2
 3 kolommen 129,9 155,8
 4 kolommen 175,0 209,4
 5 kolommen 219,5 263,0
 6 kolommen 262,8

• sluitingstijdstip advertentieopdrachten
 maandageditie: dag van verschijning 9.30 uur
 donderdageditie: woensdag daaraan voorafgaand 13.00 uur

Bij annulering op de dag van uitkomen worden 
 er kosten in rekening gebracht.

• afwijkende uitgaven in 2023 zijn:

• titel
 Nieuwsblad Het Urkerland

• uitgegeven door
 GBU printmedia
 Postbus 29, 8320 AA  Urk 
 Het Spijk 4, 8321 WT  Urk 
 Tel.: 0527 - 689191
 www.urkerland.nl

• advertentie-acquisitie
Edith Visser-de Boer

 Tel.: 0527 - 689132 (rechtstreeks)
 E-mail: advertenties@urkerland.nl

Marina Visser-Woord
 Tel.: 0527 - 689128 (rechtstreeks)
 E-mail: advertenties@urkerland.nl

Losse mm-prijs  € 0,44

2.500  mm  contract  € 0,42
5.000  mm  contract  € 0,39
10.000  mm  contract  € 0,38
25.000  mm  contract  € 0,37
50.000  mm  contract  € 0,36
75.000  mm  contract  € 0,35
100.000  mm  contract  € 0,33

Familieberichten  € 0,34

Full colour  toeslag 25%

• De tarieven gelden voor zowel de maandag- als de donderdageditie
• Voorpagina: factor 6 • Pagina drie: factor 3 • Overige redactiepagina’s: factor 2

Zie voor richtlijnen digitaal aanleveren de achterpagina van deze tarievenkaart.

Advertentietarieven 2023 (excl. 21% btw)

Week: 6 15 17 20 22 52
Dag: di do di di do do
Datum: 7 feb. 13 april 25 april 16 mei 1 juni 28 dec.



VOORBEELD ADVERTENTIEFORMATEN
Nieuwsblad Het Urkerland 2023

Advertentie Formaat Totaal mm Tarief zw-w

1/1 pagina  262,8 x 377 mm  2262 € 995,00

1/2 pagina  262,8 x 186 mm 1116 € 490,00

1/4 pagina  129,9 x 186 mm 558 € 250,00

1/8 pagina  129,9 x 93 mm 279 € 125,00

1/12 pagina 86 x 93 mm 186 € 82,50

1/16 pagina  129,9 x 46 mm 138 € 62,50

Toeslag full colour 25%

De tarieven zijn excl. btw en geldig t/m 31-12-2023

1/1
264x376,5

1/2
264x186

1/4
130,5x186

1/8
130,5x93

1/12
86x93

1/16
130,5x46


