
Thema’s voor 2023:

BIJLAGEN VOOR INFORMATIE

TOESLAGEN

Vrouwen van Nu is met 29.000 leden en 395 afdelingen de grootste vrouwenv-
ereniging van Nederland. De missie luidt met de kracht van vrouwen de leefom-
geving te versterken en de stem van vrouwen in de samenleving laten horen.
Vrouwen van nu zijn actieve, daadkrachtige en maatschappelijk betrokken 
vrouwen (65+) die positief in het leven staan. Ze zijn nieuwsgierig en willen van 
alles op de hoogte blijven. Het zijn vrouwen die ernaar streven om op een leuke 
manier ouder te worden en zolang mogelijk gezond en fit willen te blijven. 
Vrouwen van nu staan open voor nieuwe inzichten over hoe ze het leven anders 
kunnen leven, ook met oog op de toekomst.
Vrouwen van nu houden van cultuur, zelf creatief aan de slag gaan, zoeken 
verdieping om zich te blijven ontwikkelen, zijn zelfbewust en hebben veelal een 
hoge welstandsklasse. Ze maken regelmatig reizen en uitstapjes met andere 
leden van de vereniging. Ze wonen door heel Nederland, maar vooral in dorpen 
en kleine steden in een landelijke omgeving.

Magazine 01-2023 thema Er-op-uit
Start buiten seizoen, wandelen en fietsen, tuinieren, reizen met 
Vrouwen van Nu, verenigingsleven
Maar ook; er-op-uit naar het Stembureau. 

Magazine 2-2023 thema Vitaliteit
Gezond eten, bewegen, in verbinding blijven, sociale contacten, 
vitaliteit ook als het even tegen zit

Magazine 3-2023 thema Cultuur
Het theater seizoen start, musea, film/theater, cultuurreizen, 
stedentrip, samen creatief.

Magazine 4-2023 thema Voor de toekomst
Voorbereid op de toekomst, nalatenschap, notaris aan het woord, 
zo maak je je huis toekomstbestendig, natuurbegraafplaats
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Meehechten en bijsluiten van losse 
uitingen of plakken van antwoord-
kaarten is mogelijk. Tarieven en 
beschikbare mogelijkheden zijn op 
aanvraag verkrijgtbaar

Speciale plaats: 20%
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AANLEVERSPECIFICATIES
Drukprocedé: rotatie-offset
Materiaal: certified PDF-file, resolutie minimaal 300dpi. Voor 
het aanleveren van advertentiemateriaal hebben wij een 
aanleverportal beschikbaar. Na het reserveren van uw 
advertentieruimte ontvangt u via dit adportal een mail met een 
link waarmee u uw advertentie kun uploaden en controleren.  

EDITIE VERSCHIJNINGSDATUM AANLEVERDATUM

1 21-02-2023 26-01-2023

2 09-05-2023 13-04-2023

3 26-09-2023 31-08-2023

4 12-12-2023 16-11-2023

Oplage: 36.000
Verschijningsfrequentie: 4x per jaar
Omvang magazine: 24 pagina’s / 32 pagina’s

Vrouwen van Nu magazine


