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De Uitgeester is het nieuwsblad voor en over Uitgeest en haar inwoners.
Door haar lokale betrokkenheid en focus heeft Uitgeester een zeer hoge leesdichtheid.
Dit maakt De Uitgeester een bijzonder sterk en aantrekkelijk advertentiemedium
om uw boodschap onder de aandacht van de lezers en uw doelgroep te brengen.
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De Uitgeester

De Uitgeester wordt wekelijks op woensdag huis-aan-huis verspreid in Uitgeest e.o. in een oplage van 6000.
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10% korting
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13 - 24 x
20% korting

>25 x
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€ 60,00
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€ 75,00
€ 67,50
€ 63,75
					
Alle tarieven gelden voor advertenties in kleur, exclusief 21% btw.
Kleinere formaten zijn ook mogelijk.

Advertentie
op de contactpagina
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Deze pagina is opgemaakt met advertenties in een vast formaat:
86 mm breed x 44 mm hoog. Voor € 75,- per maand wordt uw
advertentie een half jaar lang wekelijks getoond.

Actie! In de maanden maart en april 2016 geldt
het speciale actietarief van € 10,- per editie.

Lokaal

Ben je geïnteresseerd in de politiek

Topstyliste
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266 x 188

131 x 188

Betaalde redactie/plaatsingsgarantie
Kortom maximaal 90 woorden
Foto-item foto + 90 woorden
Ingezonden mededeling/advertorial
150 woorden + foto of 250 woorden
250 woorden + foto

€ 40,00
€ 75,00
€ 100,00
€ 165,00

binnenschilderwerk
■

■

wandafwerking

Ambiance Zonwering
ZONLUIK is specialist in:
( ZONWERING
( ROLLUIKEN
( RAAMDECORATIE
( TERRASOVERKAPPINGEN
( HORREN

buitenschilderwerk
■

behangwerk

OOk vOOr het herstellen van brand rOet en waterschade

ZONLUIK
Molenwerf 17, UITGEEST- (0251) 31 41 81 - zonluik@ambiance.nl

Bloembinderij

Van vakantiecursus

ITALIAANS

Volle Vazen
bloemwerk
Voor al uwkadootjes!
en

tot conversatie
voor experts...

Middelweg 86
1911 EJ Uitgeest
Tel. 0251 320 545
vollevazen@live.nl

Onze webshop: www.bloembinderijvollevazen.nl

Meer informatie?

ADVERTORIAL

berichten
Vandalisme
UITGEEST - Tussen 7 en 9
maart werd een op de Anna van
Renesselaan geparkeerde stationwagen bekrast. Er ontstonden drie
diepe krassen op de achterklep en
rechter achterzijde.
Snelheidscontroles
UITGEEST - Bij een snelheidscontrole op 7 maart op de Provincialeweg
werden 74 overtredingen geconstateerd. De hoogste snelheid was 111
kilometer per uur. De maximum
snelheid op de Provincialeweg is 80
kilometer per uur. Op 10 maart werd
er gecontroleerd op de Geesterweg.
Hier reden 70 weggebruikers te
hard. De hoogste snelheid was 74
kilometer per uur, waar 50 kilometer is toegestaan.
Fietsendiefstal
UITGEEST - Een blauwe dames
opoefiets van het merk Union werd
tussen 9 en 10 maart gestolen vanaf
het Stationsplein.

woningbouwvereniging deelde desgevraagd mee dat de bewoners op
de hoogte zijn van de juiste procedure bij de woningbouwvereniging
en niet op dit soort telefoontjes in
moeten gaan.
Inbraak
UITGEEST - Tijdens afwezigheid
van de bewoner werd tussen 2 en
10 maart ingebroken in een woning
aan de Geesterweg. Op meerdere
kozijnen werden moeten aangetroffen, ook werd getracht een slot te
forceren. Uiteindelijk werd een ruit
ingegooid met een stoeptegel. De
gehele woning werd doorzocht. Het
is nog niet duidelijk wat wordt vermist.
Aanrijding
UITGEEST - Bij een inhaalmanoeuvre op de A9 ontstond 13 maart
om 5.00 uur een aanrijding. Een
personenauto reed tegen de achterzijde van zijn voorganger aan. In
het voertuig zaten zeven personen.
Deze zijn door zes ter plaatse gekomen ambulances onderzocht. Twee
personen zijn voor onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis. De
bestuurder van deze auto bleek vermoedelijk onder invloed van alcohol/drugs. Hij werd aangehouden.
Aan het bureau is een bloedproef
afgenomen. Beide auto’s werden
weggesleept door een bergingsbedrijf.

Olieverfdemonstratie
Bij Bakker
CASTRICUM - Mieke Rozing
geeft aanstaande zaterdag, 19
maart, een demonstratie bij lijstenmakerij Bij Bakker. Ze gaat
werken met structuren door
middel van gesso en glas beads
medium, daarna werkt ze verder met olieverf van Rembrandt,
Van Gogh en Scheveningen, geïn-

spireerd op de Duits-Zwitserse
kunstschilder Paul Klee. Mieke
demonstreert van 10.00 tot 15.00
uur. Kom gezellig langs en laat
je inspireren. Tijdens de demonstratie geven we 10% korting
op alle olieverf. Lijstenmakerij
Bij Bakker, Dorpsstraat 102,
Castricum. Tel: 0251-673977.

info@italiaansekok.nl - www.italiaansekok.nl
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Voor al uw
drukwerk...

Ida Bakker.

Aangeleverde foto

Kennemerstraatweg 464
1851 NG Heiloo ✆ 06 139 184 98
artmiraal@ziggo.nl

Rubriek voor bedrijven,
verzorgd door een
journalist en fotograaf
€ 195,00
Inclusief doorplaatsen
op onze website
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Wilt u uw advertentie doorplaatsen
naar de Uitkijkpost en/of Catricummer?
U ontvangt dan 30% korting op de
tarieven van de Uitgeester/Castricummer
Oplage Uitkijkpost 18000 ex. Oplage Castricummer
17000 ex. (Castricum, Limmen, Akersloot en Bakkum)

Tel. 06 1290 0228 | www.mooierdan.nl
www.ambiance-zonwering.nl/zonluik

Nico LimmeN
■

■

86 x 92

266 x 380

1/8

176 x 140

Schildersbedrijf

AUTOCENTRALE UITGEEST

Bedrijf belicht
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meld je dan aan als lid

www.uitgeestlokaal.nl/lidworden

UITGEEST 06 4644 2815

Formaten
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&heb je een hart voor Uitgeest

Solo Haarmode

Weth.Twaalfhovenstr. 69
1911 HC Uitgeest | 06-12362285

Oplichting
UITGEEST - Een bewoonster
van een woning aan de Dokter
Brugmanstraat werd op 8 maart
gebeld door een persoon die zich
voordeed als medewerker van de
woningbouwvereniging. Deze wilde
die avond langskomen. De bewoonster ging hier heel verstandig niet
op in. Een woordvoerster van de
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Samen sterk
Heldere ideeën
Frisse kijk

Uitgeest

Brenda Glas

Populierenlaan 39
1911 BK Uitgeest
T: 0251-311275
F: 0251-320006
info@autocentraleuitgeest.nl

Een half jaar lang
voordelig adverteren
in De Uitgeester!
Formaat 85 x 44 mm:
€ 19,95 per week
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BEDRIJVENPAGINA

uwdru kwink el.nl

Aantal plaatsingen Standaard
Formaat		

131 x 92

Aanleveren advertenties:
verkoop@uitgeester.nl.
Bij voorkeur als pdf en
uiterlijk tot maandag 12.00 uur.

Voor verenigingen, stichtingen,
scholen, culturele instellingen
en politieke partijen geldt
een korting van 20% op de
standaard tarieven.

Website/online
Op onze website www.uitgeester.nl wordt meerdere
keren per dag het laatste lokale nieuws geplaatst.
Ook hier zijn natuurlijk verschillende
advertentiemogelijkheden.
Verder vindt u hier alles dat u moet weten over
Uitkijkpost, tarieven, acties en meer.

Specials
bij de krant
Uw eigen promotie in
of bij de krant. Krant
in krant, folder of
brochure, veel is
mogelijk. Neem
contact op voor
meer info.

KLIMAAT
KRANT
Duurzaam leven
in Uitgeest

DUURZAAMHEID MET
PAPLEPEL INGEGEVEN
IEDEREEN DOET WAT

Contact

Heeft u vragen of andere wensen?
Wij denken graag met u mee. Neem contact op met
de Media adviseur van De Uitgeester.
E-mail: verkoop@uitgeester.nl
Telefoon: 072 - 5331075 • www.uitgeester.nl
De Uitgeester is een uitgave van
Uitkijkpost Media BV

