
Januari
 Heeft u er ooit al eens aan gedacht om bij de boer 
te gaan kamperen? Wordt dan donateur van de SVR
en ga lekker kamperen op een SVR-camping in 
Nederland of in het buitenland! Er zijn ruim 1200 
campings en verhuurmogelijkheden in Nederland 
aangesloten en 800 in de rest van Europa.

Kamperen of logeren bij de boer is een vakantie 

zonder toeters of bellen en is bijzonder in trek bij 

zowel gezinnen met kinderen als echtparen zonder. 

Door veel boeren is daarop ingespeeld en zij geven 

op hun boerderij of voormalige boerderij gastvrij-

heid aan iedere vakantieganger.

SVR-Vakantiebeurzen 2021
Ruim 350 SVR-campings, uit binnen- en buitenland, 

zullen op deze gezellig SVR-vakantiebeurzen hun 

camping weer volop promoten! Kans op gratis 

vakanties (kamperen of logeren) en bovendien is 

er alle gelegenheid om voordelig producten van 

de boerderij te kopen. Komt u dan ook weer 

gezellig langs ?

•  23 januari 2021 in Assen
Expo Assen, De Haar 11, 9405 TE, Assen

•  30 januari 2021 in Gorinchem
Evenementenhal, Franklinweg 2, 

4207 HZ, Gorinchem

•  6 februari 2021 in Rosmalen
Autotron, Graafsebaan 133, 5248 NL, Rosmalen

•  13 februari 2021 in Vijfhuizen
Expo Haarlemmermeer, Stelling 1, 

2141 SB, Vijfhuizen

www.svr.nl

Praktisch:

Toegang Gratis voor SVR-

donateurs. Niet-donateurs 

slechts 5,- p.p. Parkeren is gratis.

Openingstijden

Van 10.00 tot 16.00 uur.

Genieten va
n

boerengastv
rijheid

De leukste agenda voor hippe en actieve oma’s en opa’s die trots zijn 
op hun grootouderschap. Met elke week inspiratie voor een vitaal, 
duurzaam, betrokken en actief leven voor henzelf en leuke suggesties 
om samen met (klein)kinderen of vrienden op ontdekking te gaan.
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Voorjaar in het Bonnefanten
 Oude meesters vinden samen met moderne en hedendaagse 
kunst hun plek in het iconische, door de Italiaanse architect Aldo 
Rossi ontworpen gebouw. Bonnefanten vertelt verhalen met de 
vaste collectie, tijdelijke tentoonstellingen en rondleidingen. 
Daarmee biedt het zijn bezoekers, verrassende, inspirerende, 
educatieve en culturele ervaringen voor jong en oud.

www.bonnefan
ten.nl

April
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Verkoopprijs 
agenda €15,-



Voor wie
De leukste agenda voor hippe en actieve oma’s en opa’s die trots zijn op hun grootouderschap. Met elke week inspiratie voor 
een vitaal, duurzaam, betrokken en actief leven voor henzelf en leuke suggesties om samen met (klein)kinderen of vrienden op 
ontdekking te gaan.

Inhoud
Naast een jaarkalender, verjaardagskalender, overzicht van de Nationale feestdagen en schoolvakantie informatie 
is de agenda opgebouwd als weekdagenplanner 56 weken 2 weken 2020 en 52 weken 2021 en 2 weken januari 2022 
met elke week ruimte voor een leuke suggestie, advies of wetenswaardigheid. Voorafgaand aan elke nieuwe maand is 
een 1/1 pagina advertorial beschikbaar voor inhoudelijke informatie die aansluit bij de interesse van de agenda gebruiker.  
Alle week- en maandcontent wordt alfabetisch gerangschikt op een indexpagina met url verwijzing. Achterin de agenda 
zijn een aantal pagina’s beschikbaar voor het maken van notities. 

Afzet en verspreiding
• Via losse verkoop retail
•  Via actieve online facebook campagnes i.s.m. 

opanoma.nl en generaties op ontdeking.nl
• Online promotie via fabulous MAMA 
• On- en Offl ine Promotie via dagblad Trouw
• Bol.com

Oplage
5.000 exemplaren

Formaat 170 x 240 mm - staand
Afwerking ringband en moleskin elastiek
Omvang circa 160 pagina’s

Uw aanbod of suggestie 
in De leukste agenda voor 

Oma’s en Opa’s 2021?
Beschikbaar vanaf oktober 2020

icatiesSpecif

Mogelijkheden

Presentatie op de weekpositie € 495,-* 
Opname op de indexpagina + 5 agenda’s 

Presentatie voorafgaand aan een maand  € 1.195,-*

1/1 pagina Advertorial, opname op indexpagina + 10 agenda’s 
*Prijzen zijn exclusief btw en inclusief opmaak.

• Voorkeurposities week of maand + 10%
•  Bij afname van 2 of meerdere weekposities geldt een staffelkorting van 5%

De agenda is een uitgave van Medialijn.
Voor meer info of deelname: 0314 76 37 35 | info@medialijn.nl

April
 Oude meesters vinden samen met moderne en 
hedendaagse kunst hun plek in het iconische, 
door de Italiaanse architect Aldo Rossi ontworpen 
gebouw. Bonnefanten vertelt verhalen met de 
vaste collectie, tijdelijke tentoonstellingen en 
rondleidingen. Daarmee biedt het museum zijn 
bezoekers, verrassende, inspirerende, educatieve 
en culturele ervaringen voor jong en oud. 

Verhalen worden verteld door middel van speciale

rondleidingen, knutselhoeken, audiotours en 

bovenal natuurlijk tentoonstellingen. Deze zomer 

wandel je rond op onze karakteristieke toren, 

ook wel de Cupola genoemd. Het uitzicht over de 

Maas en Maastricht is de klim zeker waard en iets 

om nooit meer te vergeten! De Cupola-tour vindt 

bij goed weer twot het einde van augustus twee 

keer per week plaats en is gratis toegankelijk op 

vertoon van een geldig entreebewijs. 

Vinden de kinderen het maar saai om uren rond 

te lopen bij kunst die ze niet begrijpen? Met de 

speciale Kids Audiotour en het Kunst-Kijk-Doe 

Boekje wordt het museumbezoek ook voor hen 

een enorme belevenis! Zoeken jullie nog meer 

actie? Bezoek dan samen het Doe-Het-Zelf-Lab 

en steek je handen uit de mouwen, of speel een 

potje Museum-dobbelspel tussen de grote 

meesters. Even genoeg gezien, geknutseld en 

geklommen? Kom tot rust met een hapje of een 

drankje in museumcafé Ipanema. 

Wil je meer weten over tentoonstellingen, 

rondleidingen, en wat er nog meer te doen is 

in ons museum? Alle informatie vind je op

www.bonnefa
nten.nl

Voorjaar in
 het

Bonnefanten

Praktisch:

Entree: Volwassenen: 14,-

Jongeren t/m 18 jaar: Gratis 

Avenue Ceramique 250

6221 KX Maastricht

Openingstijden

di t/m zo van 11-17 uur
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Handwerkbeurs Zwolle
Van 18 t/m 21 februari 2021 vindt de 18e editie van de Handwerk-
beurs in Zwolle plaats. Openingstijden: 10.00-17.00 uur (zondag 
tot 16.00 uur) De Handwerkbeurs is de grootste beurs in Europa 
op het gebied van textiele hobby’s. Van donderdag 18 t/m zondag 
21 februari 2021 vindt de beurs plaats in de IJsselhallen Zwolle!

handwerkbeur
s.nl

Oktober
Het Oranje Fonds is er voor iedereen die iets voor 
een ander wil doen. Onze steun bestaat uit geld, 
tijd, kennis en aandacht. Als we er allemaal voor 
elkaar zijn, staat niemand er alleen voor. 

Nu we allemaal apart zitten, is het Oranje Fonds 

extra actief om mensen te verbinden. Dat doen 

we als grootste sociale fonds van Nederland. 

Wij willen dat niemand er alleen voor staat. 

Dat is juist nu belangrijker dan ooit. Kijk op 

onze website wat jij kunt doen. 

Hulp is harder nodig dan ooit 
Onze samenleving is in de kern geraakt. Het raakt 

iedereen en het meest natuurlijk de mensen die 

kwetsbaar zijn. Het Oranje Fonds moet en wil er 

voor hen zijn, juist nu. Help je mee?

Steun het Oranje Fonds als Vriend, bijvoorbeeld 

met 5 euro per maand. Ontvang als welkomst-

cadeau een mooie set ansichtkaarten of een unieke 

verjaardagskalender. Ook eenmalige donaties zijn 

heel welkom! Ga naar onze website en kijk hoe u 

fi nanciëel kan bijdragen aan prachtige initiatieven.

www.oranjef
onds.nl

Oranjefonds
Doe je mee?

Praktisch:

NLdoet, Appeltjes van Oranje, 

Burendag: 0900-4488448

Algemeen: 030-6564524

(van 9.00 tot 17.00 uur) 

Postbus 90 - 3500 AB Utrecht

Maliebaan 18 - 3581 CP Utrecht

Februari
VRIJDAG

WEEK 7 WEEK 7


