Mediakaart
Noorderland 2018
Ontdek Noorderland. Dat staat centraal in het lifestylemagazine over Noord-Nederland. Noorderland schrijft
al 12 jaar over het goede leven in Groningen, Friesland,
Drenthe en de Noordoostpolder. Acht keer per jaar
kunnen lezers genieten van reportages over verrassende
bezienswaardigheden in het Noorden, schitterende
natuurgebieden, stad & land, culturele hoogtepunten,
leuke uit-tips en interviews met bijzondere noordelingen.
Het is een magazine voor iedereen die het Noorden een
warm hart toedraagt. De Noorderlandlezer is, net als
de redactie, breed geïnteresseerd, actief, nieuwsgierig
en onderneemt graag leuke activiteiten in de regio.
Noorderland is een prachtig vormgegeven magazine dat
elke keer weer inspireert en verrast.
VERSCHIJNINGSDATA
Noorderland
Thema
Noorderland 1
Tussen hemel & aarde
Noorderland 2
Cultuurschatten
Noorderland 3
Oranje
Noorderland 4
Beschut & geborgen
Noorderland 5
Werelds
Noorderland 6
Nazomer
Noorderland 7
In vuur & vlam
Noorderland 8
Sprankelend

Verschijnt
16 januari
27 februari
10 april
22 mei
3 juli
28 augustus
9 oktober
27 november

Deadline
26 november
21 januari
4 maart
15 april
27 mei
15 juli
2 september
21 oktober

SELECTIEPAGINA

NOORDERMARKT

De selectiepagina is een verzamelpagina voor
bedrijven die d.m.v. een kleine advertentie
publiciteit kunnen genereren.

Noordermarkt is een onderdeel van onze
Uitagenda en biedt ondernemers de kans
om tegen een aantrekkelijk tarief een bericht
te plaatsen.

(1/16)
€175
(1/8)
€325
(combinatie
€475
(combinatie)	€625

FORMATEN EN AFMETINGEN
Opties selectiepagina breedte x hoogte
1/16 staand
44.5 x 62 mm
1/16 liggend
93 x 29
mm
1/8 staand
44.5 x 128 mm
1/8 liggend
93 x 62
mm

Verschijning 8 keer per jaar
Verkoopprijs € 5,99
Bereik	
80.000 mensen

TARIEVEN*
Een advertentie in Noordermarkt kost €100
voor een tekstblok met foto.
SPECIFICATIES
Foto
min. 300 dpi/1MB
Tekst
max. 300 tekens incl. spaties
* Genoemde tarieven zijn excl. btw en technische
kosten.
Noorderland is niet verantwoordelijk voor de inhoud
van advertenties. Zetfouten voorbehouden.

NOORDERMARKT
NOORDERMARKT SPELREGELS

Ook adverteren in Noordermarkt? Een advertentie kost €100 voor een tekstblok (max. 300 tekens inclusief
spaties) en een foto. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW. De foto mag digitaal worden aangeleverd,
minimaal 300 dpi (een foto van in ieder geval 1 MB of groter). Noorderland behoudt het recht advertenties
en/of foto’s te weigeren.

Advertenties voor het mei/juni-nummer van Noorderland (verschijnt 20 mei) kunnen tot 18 april worden
aangeleverd via email: j.schokker@noorderland.nl. Vermeld de gewenste rubriek, de naam en de contactgegevens. Nog niet bestaande rubrieken kunnen in overleg worden toegevoegd. Bel voor meer informatie
050 - 544 58 33.

RECREATIE

AMBACHT

 ROESD-GICLÉE SHOP
To the beach! De expositie met allemaal
Giclée’s van zon, zee en strand is te bewonderen t/m 18 juni. Met kunstwerken van
Noordelijke kunstenaars als Jan van Loon,
Dinie Boogaart, Dorus Brekelmans, Peter
van der Ploeg en Theo Onnes.
• Adres: De Holm 34, Tolbert
• Info: www.roesd.nl
• Geopend: wo. t/m za. &
laatste zondag v/d maand.

 EXPOSITIE BEELDSCHOON DE BULT
(bij Steenwijk) Heerlijk lunchen of dineren
in Art & Wellness Hotel Huis ten Wolde
tussen Kunst van Expositie Beeldschoon.
37 Int. prof. kunstenaars exposeren met
binnen- en buitenbeelden, schilderijen en
wandobjecten.

• Adres: Vrouwenpolderseweg 63, Serooskerke
• Info: www.molenperk.nl
• Tel: 06 – 30 79 27 92

Noorderland is een uitgave van

• Adres: Wierde 40, 9965 TB Leens
• Info: www.verhildersum.nl

STREEKPRODUCTEN
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• Adres: Noorderstraat 1, 9491 AJ Zeijen
• Info: www.de-oranjerie.nl
• Geopend: di. t/m vr. 13.00-18.00 uur,
za. 13.00-17.00 uur.

 GRONINGER DRACHT
MEETS FASHION TECH
Van 25 mrt. t/m 25 sept. Mode-expositie
die heden en verleden verbindt op Museum
Landgoed Verhildersum. 7 en 8 mei
textielweekend. Behalve mode en dracht
(1841-1865), staat werk van designer
Maartje Dijkstra centraal. Geïnspireerd
door textielcollectie van Verhildersum,maakte ze ontwerpen die een kijkje in de
toekomst van de mode geven.
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 RAVENSBERGEN INTERIEUR
TIMMERWERKEN
staat met zijn jarenlange ervaring, gedegen
vakmanschap en oog voor detail, garant voor
kwaliteit. Maatwerk waar u jarenlang plezier
van heeft en dat in overleg met u optimaal tot
z’n recht komt door afwerking en hoogwaardig
materiaalgebruik.

• Adres: Zuideropgaande 41, Hollandscheveld
• Info: www.lammertkroesen.nl
• Tel: 0528 - 34 34 27

• Adres: Zweeloërstraat 7, 7846 TE Noord-Sleen
• Info: www.ravensbergen-timmerwerken.nl
• Tel: 06 – 22 80 70 81

• Info: www.dekkerrondvaarten.nl
• E-mail: inf@dekkerrondvaarten.nl
• Tel: 0597 – 56 17 17

• Adres: Wilhelminastraat 50A, Vlagtwedde
• Info: www.kunstaanderandvannederland.nl

 “MAANDAG WASDAG”
IN DE ORANJERIE ZEIJEN
van 26 april t/m 3 juli hangen we oud
linnen en allerlei wasgoed aan de lijn. De
wasmand ligt vol en de tobbe staat klaar.
Tafelkleden, letterdoeken, stoplappen,
maaslappen, mangeldoeken, oud naaigerei,
oude wasmiddelprenten, oude wasrekken
en veel meer.

 LAMMERT KROESEN TUINDESIGN
Exclusieve tuinmeubelen, verlichting en tuinvazen. Noteer alvast in uw agenda, za. 4 juni
het Italië-event. In Italiaanse sferen kunt u o.a.
onze Boretti buitenkeukens en onze prachtige
collectie Italiaanse design-tuinmeubelen
bezichtigen. Uiteraard onder het genot van een
Italiaans hapje en drankje.

 PIETER DEKKER RONDVAARTEN
Varen in de provincie Groningen, de Blauwestad of het Weddeveer.
Geregeld bieden wij vaar- en dagtochten aan
waarvoor u zich individueel of als groep kunt
aanmelden. Mei-toppers: 14 mei dagtocht
met boot en bus incl. lunch €30,00 p.p. 18 mei
vaartocht van 3 uur Weddeveer-Blauwestad
€17,50 p.p.

 PINKSTERKUNSTROUTE
Tijdens Pinksteren op 15 en 16 mei, tussen
12.00-18.00 uur ontvangen 20 kunstenaars
u graag in atelier of galerie. Onderweg kunt
u genieten van het landschap tussen OostGroningen en Ostfriesland/Emsland. De overzichtsexpositie is ook op za. 14 mei te bezoeken.

• Adres: Onderduikersweg 6, De Bult
• Info: www.huistenwolde.nl.
• Tel: 0521 – 53 54 00 / 06 – 30 33 28 68
• Open: het gehele jaar, elke dag.

 HONINGHEERLIJKHEDEN
Met honing van onze eigen bijen wordt
heerlijk honingijs, honingcake, honingdrankjes, etc. gemaakt. Leuk voor personeels- en
verenigingsuitstapjes voor groepen tot
ca. 50 personen.
• Adres: Norgerweg 161, in het bos tussen Yde
en Donderen.
• Info: www.honingheerlijkheden.nl
• Tel: 0592 - 55 94 88

Stettinweg 15, 9723 HD Groningen, Postbus 5070, 9700 GB Groningen
050 - 544 58 00 • www.noorderland.nl • www.pijpermedia.nl

 BROCANTE EEXTERVEEN
Franse schoonheid, daarvoor hee
Eexterveen oog.
De authentieke collectie kroonlu
uniek. Meer dan licht schijnt er o
beeldschone collectie brocante u
Flonkerende kristallen glazen, po
servieswerk en eerlijke aardewer
en prachtig blauw emaille.

• Adres: Poortweg 8, 9363 TJ Marum
• Info: www.debaluster.nl
• Tel: 0594 - 64 44 01

EVENEMENTEN, FAIRS
EN OPEN DAGEN

 BOERDERIJCAMPING MOLENPERK
SEROOSKERKE
Vakantie in Zeeland? Geniet van het Walcherse
platteland! Ruime kampeerplaatsen en twee
luxe chalets te huur op nette boerderijcamping.
Geheel autovrij. Ideaal voor fietsers en rustzoekers. Middelburg, Veere, strand en zee op
fietsafstand. Graag tot ziens! Peter en Carolien
van de Kreeke.

ANTIEK, CURIOSA
EN RESTAURATIE

 MEUBELMAKERIJ DE BALUSTER MARUM
Wij maken exclusieve meubelen op maat.
In onze werkplaats worden hoogwaardige
meubelen speciaal voor u vervaardigd. Een
meubelstuk dat toegespitst is op uw wensen
en ideeën heeft iets eigens en unieks. Van tafel
tot boekenkast en van complete keuken tot
badkamer.

 CAMPING LAUWERSZEE VIERHUIZEN
Natuur, rust, ruimte en gemoedelijkheid zijn
de basiskenmerken van camping Lauwerszee.
Komt u die sfeer maar eens proeven. En als u
toch aan het proeven bent, geniet dan van een
ontbijt, lunch, diner of een Maallust-biertje
met kaas, worst of een bourgondische bitterbal
in onze Herberg “Het Lachende Paard”.
• Adres: Hoofdstraat 49, 9975 VR Vierhuizen
• Info: www.camping-lauwerszee.nl
• Tel: 0595 – 40 16 57

KUNST & EXPOSITIES

• Adres: Löhnislaan 4, De Pol
• Info: www.expositie-beeldschoon.nl
• Tel: 06 – 30 33 28 68
• Geopend: 6 mei t/m 3 juli vr., za., zo. en 2de
pinksterdag van 13.00-17.00 uur.

SALES
T. 050 - 549 98 98
E. j.poppen@noorderland.nl

• Adres: Schapeweg 21, Uithuizen
• Info: www.lentemaheerd.nl
• Tel: 0595 – 41 54 72

Noorderland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Zetfouten voorbehouden.

 EXPOSITIE BEELDSCHOON DE POL
(Bij Steenwijk) Haute Couture in Kunst
& Mode, 6000 m2 tuin en 3 galeries.
35 prof. kunstenaars uit binnen- en buitenland, schilderijen en (wand)objecten.

ADVERTENTIEMATERIAAL
Certified PDF omgezet conform
onderstaand kleurprofiel
Omslag
ISOcoated_v2_300_eci.icc
Binnenwerk
ISOcoated_v2_300_eci.icc

 BOERTEL DE LENTEMAHEERD NOORD
GRONINGEN
Beste plattelands-logeeraccommodatie van
2015. Sfeervol ingerichte kamers met eigen
badkamer, één kamer met bedstee. Op loopafstand van het dorp. Ontdek op de fiets of te
voet de omgeving, de prachtige tuinen, borgen,
kerken en musea of bezoek het Duitse Waddeneiland Borkum.
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TARIEVEN*
1 vakje
2 vakjes
3 vakjes
4 vakjes

INFORMATIE
NOORDERLAND

MEER LEUKE
WINKELADRESJES

 DE 3DE KAMER, BROCANTE EN CADEAUS
Een sfeervolle “anders dan anders” winkel
met oude en nieuwe accessoires in historisch
Bolsward.
PiP-BUNZLAU-LINUM-YANKEE CANDLECRABTREE&EVELYN-EDWIN JAGGER
• Adres: Dijkstraat 6, 8701 KB Bolsward
• Info: www.de3dekamer.com
• Geopend: ma. 13.00-18.00, di./do. 10.00-18.00,
vr. 10.00-21.00, zat. 10.00-17.00 uur.

 GRONINGER KAASBOETIEK
Dé gecertificeerde, gespecialiseerde kaasboetiek van het Noorden. Voor al uw heerlijke
(boeren)kaas, vers gebrande noten, delicatessen, wijnen, bonbons en handgemaakt brood.
Laat u verleiden in de Astraat 5 te Groningen.

 A&M LIFESTYLE
Super gezellige winkel in oude en
Engelse serviezen, o.a. Emma Bri
Burleigh en Mason’s. Ook voor b
cadeaus bent u bij A&M Lifestyle
juiste adres.

• Adres: Astraat 5, 9718 CP Groningen
• Info: www.groningerkaasboetiek.nl
• Tel: 050 – 313 90 09
• Geopend: ma. 13.00-18.00 uur,
di. t/m zat. 9.30-18.00 uur.

• Adres: Wijnserdijk 37, Easterein
• Info: www.amlifestyle.nl
• Tel: 0515 – 33 22 79
• Geopend: wo. 13.00-17.30 uur, d
en vrij. 12.00-17.30 uur, za. 12.00

 DE WINKEL, “VOEDING VOOR
NOSTALGISCHE GEVOELENS”
Een verrassend groot aanbod met prachtige
brocante. Van Nederlands en Frans tot stoer
en lieflijk. Bijzondere stukken met een eigen
karakter.
• Adres: Dorpsstraat 68, 7958 RR Koekange
• Info: www.dewinkelkoekange.nl
• Tel: 0522 – 45 17 32
• Geopend: apr. t/m sept., di. t/m za. 12.00-17.00
uur. okt. t/m mrt., wo. t/m za. 12.00-17.00 uur.

