
Een Duivels goed voorstel! Adverteer gratis in ons nieuwe editie.  
Hoe? Lees nu even verder mee! 
 
2020 zullen we niet snel vergeten. We hadden een zeer succesvolle start met onze 25 
ste Wandelkrant editie in januari 2020. Op de tweedaagse Fiets en Wandelbeurs te 
Flanders Expo Gent zaten we zondag namiddag al door onze voorziene voorraad 
Wandelkranten heen. Daar gaan we volgend jaar zeker rekening mee houden ;-) 
Ook op de Pasar Noord-Limburgse vakantiebeurs nam ruim 1 op 2 bezoekers onze 
gratis Wandelkrant mee. Ook vele van de +150 afhaalpunten in de lage landen 
(Vlaanderen + Nederland) zagen hun voorraad gratis Wandelkrantjes snel slinken. 
 
Annulering Vlaanderen Wandelt 26 april 2020 … 
 
De laatste zondag van april heeft traditiegetrouw Vlaanderen Wandelt plaats, voorheen 
de Nationale Wandeldag. Ook wij van de Wandelkrant zouden er van partij zijn met 
onze gloednieuwe Lente editie, zowel te Asse (ten zuiden van Brussel) als te Koksijde 
(aan zee). Helaas heeft Covid-19 er anders over beslist. Alle wandeltochten werden 
geannuleerd tot minstens eind juli. Met als gevolg dat adverteerders massaal 
afhaakten, en we de Lente editie enkel online op onze gloednieuwe webkiosk hebben 
geplaatst. Deze webkiosk heeft als voordeel dat alle weblinks in het online magazine 
rechtstreeks aanklikbaar zijn. Zo kan de lezer zich verdiepen in een artikel door de 
bijhorende weblinks bij een artikel aan te klikken. Of rechtstreeks naar de website van 
een adverteerder te surfen. Dit is een groot gemis bij vele online magazines, maar niet 
bij onze Wandelkrant. Zonder een betalende campagne bij Facebook behaalden we 
toch de kaap van 15.000 bezoekers voor deze “online” Lente editie van de 
Wandelkrant, die dus jammer genoeg niet gedrukt werd.  
Je kan hem hier inkijken: https://webkiosk.wandelkrant.be 
 
Een Duivels goed voorstel: adverteer gratis in ons aankomende September 
nummer (Herfst editie - nr. 27) 
 
Ook de aankomende Herfst editie wordt niet gedrukt en zal enkel online te lezen zijn op 
onze webkiosk vanaf 21 september. Om onze adverteerders een hart onder de riem te 
steken bieden we een gratis pagina aan in deze aankomende Herfsteditie. Op 
voorwaarde dat je in 2021 minstens € 666 excl. BTW spendeert aan advertenties in een 
of meerdere edities van onze Wandelkrant. 
 
U kan kiezen voor: 

• 1 pagina ( 230 mm x 295 mm ) in één van de drie edities naar keuze van 2021 
• 1/3 pagina ( 230 mm x 98 mm ) in alle drie edities van 2021 

 
 
Andere opties voor 2021: 
U krijgt 2 volledige pagina’s in de online Herfsteditie 2020 nr. 27 gratis erbij met 
onderstaande orders: 

• volledige achterste pagina in alle 3 edities van 2021: € 2600 excl. BTW 
• de 2 middelste pagina’s in alle 3 edities van 2021: € 5200 excl. BTW 
• 1/3 voorpagina in alle 3 edities van 2021: € 5200 excl. BTW 
• 1 pagina in alle 3 edities van 2021: € 2000 excl. BTW 
• 2 naastliggende pagina’s in alle 3 edities van 2021: € 4000 excl. BTW 

 



Ecologischer als voorheen en technisch een hoogstandje 
 
Vanaf 2021 gaan we in zee met Printing Partner Paal-Beringen nv. Ze beschikken over 
de modernste coldset rotatiepers ter wereld en drukken zonder water, op gerecycleerd 
papier, gebruiken groene energie (windmolens en zonnepanelen), continue kleuren 
bijsturing van de drukpers met behulp van een camera/computer systeem. Het nieuwe 
formaat ( 230 mm x 295 mm ) kan aflopend (randloos) bedrukt worden: foto's en teksten 
kunnen randloos doorlopen naar de naastliggende pagina. De krant wordt perfect 
afgesneden, geniet en gebundeld.  
 
Onze garantie: 
 
van zodra we 16 adverteerders / € 10656 omzet hebben voor 2021 gaan de persen 
terug aan het rollen. Oplage 15000 exemplaren! De drie edities komen ook online op 
onze webkiosk te staan. Indien we deze omzet niet halen rekenen we u slechts 1/3 aan 
om zo onze werkingskosten te kunnen dekken. Facturatie is voorzien eind januari 2021. 
 
Weetjes over de Wandelkrant 
 
De Wandelkrant is het grootste, gratis en onafhankelijk wandel magazine van de lage 
landen (Vlaanderen + Nederland). We groeiden de voorbije 8 jaren met onze 3 edities 
per jaar naar 72 pagina en 25.000 exemplaren (7 pallets) per editie toe die gratis 
verdeeld werden op +150 afhaalpunten, vele wandeltochten én wandel gerelateerde 
beurzen. Dit negende werkjaar startte we met onze feestelijke jubileum editie in januari 
2020, onze 25ste editie. Ook werd het uitgeven van de Wandelkrant mijn hoofdjob in 
2020. De eerste 8 jaren was dit enkel in bijberoep naast mijn andere hoofdjob. Door 
Covid-19 zijn we nu tijdelijk omgeschakeld naar een online webkiosk voor ons 
magazine gezien er ook geen wandeltochten meer georganiseerd werden waar we 
onze gratis Wandelkrant kunnen verdelen.  
 
Naast het magazine is er ook onze website, wekelijkse nieuwsbrief en sociale media: 
fb.me/wandelkrant 
twitter.com/dewandelkrant 
https://www.pinterest.com/wandelkrant/ 
 
Onze mediakit tref je aan op: https://wandelkrant.be/mediakit/ 
 
Ons freelance redactie team bestaat nu uit:  

Bennet Berx, Maaseik (B) 
Joop Duijs, Kwadijk (NL) 
Sofie Hendrikx, Mogán, Gran Canaria (ES) 
René Luijsterburg, Bergen op Zoom (NL) 
Gilbert Roels, Merchtem (B) 
Marc Thijs, Genk (B) 
Anja Thys, Exmouth, Devon (GB) 

 

 
 
 



Aanlevering advertentie(s): 
 
Herfst editie 2020 voor 21 september 2020. Later kan ook, gezien deze editie enkel 
online uitkomt op onze webkiosk en we deze ten alle tijde kunnen aanpassen. 
 
Voor de edities van 2021 één maand voor publicatie aan te leveren, dit is ten laatste op 
21 december 2020 voor editie 28/januari 2021, 21 maart 2021 voor editie 29/april 2021 
en 21 juli 2021 voor editie 30/september 2021. 
 
Advertenties aan te leveren als PDF, CMYK kleurenprofiel, resolutie 300 dpi, ingesloten 
lettertypes, copyright vrije foto's of toelating tot gebruik hebben, op het gewenste 
formaat:  230 mm x 295 mm of 230 mm x 98 mm. Weblinks en e-mail adressen volledig 
uitschrijven in de advertentie zodanig dat ze aanklikbaar zijn. 

Bestellen? 

 
Vul het bestelformulier in en stuur het op naar ons. Alle details staan vermeld op het 
bestelformulier. 
 
Nog vragen? 
Contacteer ons vrijblijvend per e-mail via info@marcthijs.be dan antwoorden we je asap 
terug. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vriendelijke wandelgroeten, 

 

Marc Thijs 
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