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DE LUNTERSE KRANT IS EEN
WEKELIJKS NIEUWS- EN INFORMATIEBLAD
VOOR LUNTEREN EN OMGEVING
| 06 - 53 14 84 23 | WILLEM@LUNTEREN
.COM

De Lunterse Krant is een wekelijks nieuws- en informatieblad voor
Lunteren en omgeving. Elke woensdag verschijnt de krant in de

Actie Lesbos
hygiëne producten:
hartelijk bedankt!

DE

brievenbus maar ook online. De krant wordt naast Lunteren ook
bezorgd in de Edese wijk Kernhem, De Klomp, Ederveen, De Valk,
Otterlo, Wekerom en Harskamp. De Lunterse Krant wordt wekelijks
door BDUprint gedrukt in een oplage van 13.500 stuks. Het papier
waarop gedrukt wordt is 52 grams (lekker dik en wit) krantenpapier.
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Kom sparen

en ontvang

tje!

een cadeau

We willen iedereen, die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan
de
actie voor de vluchtelingen op Lesbos,
heel hartelijk bedanken!
Er zijn duizenden stukken zeep, honderden tubes tandpasta, tandenborstels, en flessen shampoo ingezameld.
Ook hebben we veel pakken pampers
en maandverband kunnen kopen van
de giften die we gekregen hebben.
We zijn dankbaar dat er zoveel mensen
hebben meegeholpen uit Lunteren
en
omstreken.
Inmiddels is alles ingepakt in dozen.
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Geluksmoment!

DIO in Lunteren wordt DA drogist

Drogist ben je met het gehele

team
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Doorgaand
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Brengt oktober veel vorst
en wind, zo zijn januari
en februari zeer mild.

Is oktober nat en koel,
wordt de winter
zacht en zwoel.
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Formaat:
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Formaat:

Formaat:

265 mm x 395 mm
(breedte x hoogte)

265 mm x 195 mm
(breedte x hoogte)

130 mm x 195 mm
(breedte x hoogte)

130 mm x 95 mm
(breedte x hoogte)

Prijs:

Prijs:

Prijs:

Prijs:

€ 495,- excl. BTW

€ 285,- excl. BTW

€ 185,- excl. BTW

€ 95,- excl. BTW

Omleidingen
eden is de
Tijdens de werkzaamhvoor verkeer.
Hoofdweg afgesloten
omleidingen volgen:
Men kan twee
Via de Mei1) Oostelijke omleiding:

1/8 PAGINA
HDEROOY@INTROW
06 25 231 976

Het reserveren van advertenties kan telefonisch of via e-mail tot vrijdagmiddag 17.00 uur.
De advertentie, als drukwerkgerede pdf, aanleveren via e-mail kan tot maandagmiddag 17.00 uur.
Voor rouwadvertenties gelden aangepaste aanlevertijden.
U kunt uw advertentie ook online resereveren en aanleveren via: www.lunteren.com/kenmerk-advertentie

Voor het opgeven van advertenties of vragen kunt u contact opnemen met:

Willem de Frel | willem@lunteren.com | 06 53 14 84 23
WWW.LUNTEREN.COM

