p/a MFC Klarendal
Kazerneplein 2
6822 ET Arnhem
wijkkrant@klarendal.nl

Wijkkrant Klarendal is een uitgave van Bewonersoverleg Klarendal die voor 2022 erg hebben
moeten bezuinigen! Daarom komen er (WAARSCHIJNLIJK!) maar zes kranten van de drukker.
De wijkkrant wordt gemaakt door een onafhankelijke redactie. Wij zijn te bereiken via e-mail:
wijkkrant@klarendal.nl

DEADLINES EN VERSCHIJNINGSDATA WIJKKRANT KLARENDAL 2022
wijzigingen voorbehouden!!
No.

DEADLINE
- bijna altijd op een woensdag -

verschijning uiterlijk op een DONDERDAG
- verspreiding t/m de zondag die erop volgt -

1

26 januari, week 4

week 6: 10 – 13 februari

2

16 maart, week 11

week 13: 31 maart – 3 april

3

DINSDAG!! 26 april, week 17

week 19: 12 – 15 mei

4

6 juli, week 27

week 29: 21 - 24 juli

ZOMERSTOP
5

28 september, week 39

week 41: 13 – 16 oktober

6

30 november, week 48

week 50 : 15 – 18 december

De wijkkrant verschijnt in 2022 WAARSCHIJNLIJK!! maar 6 keer.
De wijkkrant wordt gedrukt in een oplage van 4300 exemplaren en wordt bezorgd bij alle
huishoudens van Klarendal (ruim 7000 bewoners), leden van de Arnhemse gemeenteraad en
diverse bij Klarendal betrokken organisaties en instanties.
Kopij moet uiterlijk op de dag van de deadline bij ons binnen zijn en ontvangen we graag via het
e-mail adres wijkkrant@klarendal.nl:
 als Word bijlage in platte tekst, ofwel zonder opmaak, en ZONDER illustraties er in
verwerkt.
 over FOTO’S en illustraties: svp IN EEN ZO HOOG MOGELIJKE RESOLUTIE! Maak
digitale bestanden dus niet kleiner om te versturen, verwerk ze ook niet in een
Word bestand !!
De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten of niet te plaatsen. Als
we kopij niet plaatsen zullen we altijd proberen de afzender daarvan te berichten.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Zefanja Hoogers –

06 508 33 929

