Motief is een uitgave voor leden van de
Antroposofische Vereniging in Nederland.
Verschijningsfrequentie: 10x per jaar

Advertenties

Advertentietarieven 2019
(full colour, excl. btw en eventuele opmaakkosten en eventuele
herstelkosten aangeleverde digitale bestanden. Bedragen zijn per
plaatsing.)
formaat

Bureau Sjoerdsma
Costerweg 1 d
6702 AA Wageningen
0031 (0) 6 1010 7327
info@bureau-sjoerdsma.nl
www.bureau-sjoerdsma.nl
Inserts, meehechters e.d:
tarieven op aanvraag, max. 2 per nummer
Contractperiode: 12 maanden
Rubrieksadvertenties: zie andere zijde
Toeslagen:
Speciale plaats + 10%
Achterpagina + 25%
Vooraf controle digitaal materiaal: 25,Technische gegevens:
Papier Cyclus print, 100% kringlooppapier
Bladspiegel: 220 x 297 mm
Zetspiegel: 182 x 262 mm
Drukklaar aanleveren:
Certified-PDF.
Zie voor informatie en opties:
www.stip.nl/drukklaar
Voor elke andere vorm van aanleveren (incl.
onjuiste digitale aanlevering) worden helaas
extra kosten in rekening gebracht.
N.B.: Een plaatsingswens kan niet als voorwaarde
voor een opdracht worden aanvaard. Als aan een
plaatsingswens voldaan wordt, wordt de geldende
toeslag in rekening gebracht. Bij aanlevering van niet
kant-en-klaar materiaal worden de zet/lay-out, scanen/of montagekosten en productietijd (bij herstellen
van onjuist aangeleverde digitale bestanden)
doorberekend. Bureau Sjoerdsma behoudt zich het
recht voor advertenties zonder opgave van redenen te
weigeren. Bureau Sjoerdsma aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat
ten gevolge van het niet, onjuist of niet-tijdig plaatsen
van advertenties.
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Rubrieksadvertenties (z.o.z.)
€ 12,95 per 50 lettertekens. Minimum-afname 150 lettertekens.

Extra impact?
Stuur dan uw folder, brochure, flyer of kaart eens mee met Motief.
exclusief bereik van àlle leden van de Antroposofische Vereniging;
zeer hoge attentiewaarde;
goedkoper dan zelf versturen.

Verschijningsdata 2019
Nummer

verschijnt sluitdatum

229

februari

1 feb.

15 jan.

230

maart

1 maart

12 feb.

231

april

5 april

19 maart

Pasen

232

mei

3 mei

16 april

Hemelvaart

233

juni

7 juni

21 mei

Pinksteren - Sint Jan

234

juli-aug.

235

september

6 sept.

20 aug.

236

oktober

4 okt.

17 sept.

237

november

1 nov.

15 okt.

Sint Maarten

238

dec.-jan

6 dec.

19 nov.

Kerst- en Winter nummer

239

feb. 2020

7 feb.

21 jan.

Digitaal zomer nummer
Michael

Met Motief bereikt u:
Alle leden van de Antroposofische Vereniging in Nederland. Het totale bereik,
inclusief meelezers buiten het abonnee-adres, bedraagt ca. 10.500 lezers.
De lezers hebben een uitgesproken voorkeur voor antroposofie,
persoonlijke ontwikkeling, antroposofische gezondheidszorg en biologische
en biologisch-dynamische voeding.

(voorbeeld Rubrieksadvertenties)

klein Motief
Rubrieksadvertenties
In Klein Motief kunt u kleine persoonlijke of zakelijke
regeladvertenties plaatsen. Ze staan bij voorkeur op de
één na laatste pagina (= opvallende plaats) en kennen de
volgende rubrieken:
>
>
>
>
>
>
>
>

Vakantie
Woonruimte
Cursus en opleiding
Therapie
Kunst & cultuur
Aangeboden
Gevraagd
Diversen

Tarieven
-	de reken-eenheid is letterteken (= letter, punt,
komma, wit tussen de woorden);
-	kosten: € 0,259 per letterteken met een
minimumafname van 150 lettertekens;

Opgave
Eenvoudig via www.regeladvertenties.nl/opgeven

In Klein Motief kunt u kleine persoonlijke of zakelijke advertenties plaatsen.
Minimum afname: 150 lettertekens (= letters, leestekens en spaties tussen woorden).
Alle rubrieken € 0,259 per letterteken
Opgave: via www.regeladvertenties.nl/opgeven

VAKANTIE
ZUID LIMBURG. Vakantiewoning voor
2pp, schitterend gelegen in het Heuvelland.
Meditatieruimte. www.hofvanbommerig.nl

WOONRUIMTE

TE KOOP prachtig gelegen woonboerderij in Drenthe bij Diever. Ruim
woongedeelte, kantoor/praktijkruimte,
gastenverblijf, 2 schuren, tuinhuisje, carPATMOS, authentiek Grieks huis op groot port, bloementuin, moestuin, boomgaard
eigen terrein. Uitz. op zee (loopafstand),
en een paardenstal met weide. € 784.000
geschikt voor 2 à 3 pers. Inl. 020 - 612 65 92 Info: 06 - 390 74 227.
of 00 30 22470 31 341 (Ned. gespr.).
TE KOOP ZEIST, 2e Hogeweg 79-I, 174m2,
ARDENNEN in 2016: heerlijk comf vak huis karakteristieke maisonnette op 3 minuten
voor jong en ouder met cv, houtkachel, ligloopafstand van het Zeisterbos en de
bad, tuin met schommel en prachtig uitzicht. Groene Winkel, dichtbij Antropia en NS
(Kerstvak 2015 bezet.) www.Huisinwanne.nl station en diverse Vrije scholen (Stichtse
Vrije School, Tobias) en Antroposofische
zorginstellingen. Kantoor aan huis mogelijk
(aparte studioruimte). Info: www.funda.nl
CURSUS, OPLEIDING EN

TRAINING

Voor rotseiland Inis Meáin (IRL) betekent
een witte Kerst schuimkoppen op de
Atlantische Oceaan www.anamchara.eu
Elisabeth Koopmans +353 87 1726 110
Bomen en planten – jij en ik. Ben je
meer Eikig of juist Sparrig? Beukig, Dennig of Berkig?
Door soorten en levenscycli te vergelijken
komen verwantschappen in zicht. Tussen
jou en de planten en tussen de planten
onderling. In 10 maandelijkse zondagochtenden, van 24 januari tot 13 december 2016,
geeft Jan Diek van Mansvelt, op Kraaybeekerhof, een cursus ‘fenomenologie van
bomen in het plantenrijk’. Voor leken, biologen en andere geïnteresseerden. Nadere
informatie over data en kosten:
jandiek@vanmansvelt.nl 06-456-101-69.
Workshop De Kunst van het Spreken.
Voor leraren en euritmisten in Vrije
Scholen. 29 jan 20.00 - 21.30 en 30 jan
9.30 - 12.30. De Zalen, Riouwstraat 1, Den
Haag. Cursusgeld € 50,Cursusleiders: Marjo van der Himst
en Caroline Bruggemans. Aanmelden:
info@dezalen.nl of 070 - 355 00 39.
Vervolgcursus in maart 2016
Driedaags Seminar met Mieke Mosmuller,
Samaya te Werkhoven, 22, 23 en 24 april
2016.
De bedreiging van het mens-zijn in
onze technische tijd. Hoe kunnen we de
Christusimpuls in onszelf levend houden?
Voordrachten en verdieping door meditatieoefeningen. Info: bertverschoor@gmail.
com en j.wolde@chello.nl

Huis verkopen? Authenticiteit, een
groene omgeving, duurzame bouw, de
nabijheid van een vrijeschool; het zijn
aspecten die onze lezers belangrijk
vinden. Wellicht is een advertentie in
MOTIEF dan een goed idee? Opgeven en
info: info@bureau-sjoerdsma.nl

THERAPIE EN COACHING
www.margjevos.nl Praktijk voor
Psychosynthese en Biografiek. Leven-Werk-Relatie & Zingeving vragen.
Bedum & Groningen. Training Autobiografisch Schrijven. T: 050 - 301 08 67 of
06 – 234 892 49.

DIVERSEN
Nieuw boek (9e) van
www.reneezeylmans.nl ‘Verbinding met
de gestorvenen. Het belang van wederzijdse ondersteuning’. Uitg. Cichorei
Kadeautje? Het nieuwste boekje van
Joop van Dam Genezende aspecten in het
Tobias-verhaal over de aartsengel Rafael:
Te koop in de antroposofische boekhandel en via www.nachtwind.nl Uitgave
van de NVET
Antiquariaat De Boekvinder koopt
en verkoopt antroposofische boeken.
De Boekvinder is met een boekentafel
aanwezig op het Herfstcongres van 27 – 28
november as. in het Geert Groote College
te Amsterdam. Voor informatie:
072 - 581 82 82, info@boekvinder.nl of
www.boekvinder.nl.

