
Naam: ...............................................................................  Telefoon: ...............................................................
Huisadres: .........................................................................
Postcode: ..........................  Woonplaats............................  Handtekening:
Hierbij machtig ik Almere DEZE WEEK om éénmalig een bedrag van E .......af te schrijven van rek. nr. ......................

Almere DEZE WEEK

• Hoe kunt u een zettertje aanleveren?
 Post: Rodi Media, Postbus 150, 1723 ZK Noord Scharwoude o.v.v. ZETTERS.

 E-mail: receptie@rodi.nl. Fax: (0226) 333322. Vragen? (0226) 333311. 

• Sluitingstijd
Almere DEZE WEEK: maandag 12.00 uur.

Indien uw opdracht na sluitingstijd bij ons binnenkomt, wordt deze

automatisch in de eerstopvolgende editie geplaatst.

• Totale oplage: 83.578 exemplaren
Almere Stad, Almere Buiten, Almere Haven en Almere Hout

• Zetters inleveren bij:
ALMERE DEZE WEEK
Transistorstraat 51a, 1322 CK Almere (Bedrijventerrein Gooisekant), Almere

❏ Voor brieven onder nr e 7,50 extra.
 Prijzen zijn inclusief 19% B.T.W.
 Erotiek zetters worden berekend volgens het mm tarief

Elke volgende regel

e 1,35
per regel

De eerste 3 regels
voor maar

e 7,15
 e 8,50

 e 9,85

 e 11,20

 e 12,55

 e 13,90

 e 15,25

 e 16,60

GEBRUIK BIJ  

HET INVULLEN  

VAN UW TEKST  

DE COUPON  

EN VOOR  

IEDERE LETTER,  

PUNT, KOMMA  

OF CIJFER  

ÉÉN VAKJE. 

LAAT NA  

IEDER WOORD,  

EEN VAKJE VRIJ.

‘ZET’ een zettertje!

Almere DEZE WEEK is nimmer aansprakelijk voor schade, door wie dan ook geleden,
welke veroorzaakt is door niet, niet tijdig of onjuiste plaatsingen van zetters. In geval van twijfel beslist de uitgever.

Almere DEZE WEEK 83.578 exemplaren (Eerste drie regels: 6,65)

Rubrieken
❏ Alles voor uw huis
❏ Auto’s
❏ Autorijscholen
❏ Berichten
❏ Computers

❏ Bromfietsen/fietsen/motoren
❏ Caravans/kampeerauto’s
❏ Gevonden/verloren/vermist
❏ Lichaamsverzorging
❏ Kennismaking
❏ Tuinartikelen/onderhoud

❏ Dieren
❏ Diversen
❏ Lessen/clubs
❏ Kleding
❏ Te huur
❏ Onderhoud/reparatie

❏ Personeel aangeb./gevraagd
❏ Te koop aangeboden
❏ Te koop gevraagd
❏ Woonruimte aangeb./gevraagd
❏ Vakantie
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MOLENBUURT - AVideos is een jong, dynamisch bedrijf 
dat complete audiovisuele producties maakt voor zo-
wel particulieren als bedrijven. Vrijdag 20 januari is 
de feestelijke lancering en presenteert AVideos zich 
aan het Almeerse publiek in Place to B aan de Wip-
molenweg 54, van 17.00 tot 21.00 uur. Iedereen die 
belangstelling heeft mag komen.

Aimé Kabena, eigenaar van AVideos vertelt vol trots 
over zijn geesteskind. “Ik ben pas 21 jaar maar heb al 
een schat aan (levens)ervaring. Ik kom uit Afrika en 

ben daar opgegroeid met intense beelden en muziek 
om me heen. Dit komt allemaal samen in mijn stijl 
van filmen.”
Kabena heeft het vak geleerd bij Omroep Flevoland 
en heeft gewerkt bij ondermeer de KRO en Nickelo-
deon. Inmiddels leidt hij zelf jongeren op in het vak. 
Hij is soms zelf verbaasd hoe hard het is gegaan. “Ik 
heb mijn kantoor aan de Grote Markt en heb vaste 
opdrachtgevers zoals de gemeente Almere. Tijd voor 
een feestje dus.

Jong bedrijf AVideos introduceert 
nieuwe stijl mediaproducties

ADVERTEREN IN
ALMERE

DEZE WEEK?
BEL (036) 53 00 765

OF MAIL NAAR:
INFO@ALMEREDEZEWEEK.NL

DE VAART – Het RTL4-programma ‘Gewoon Mooier’ 
bracht een bezoek aan Perla Fotografie, gevestigd op 
de Creative Campus van Mac3Park op Bolderweg 2 in 
Almere Buiten. “Marianna Stathakopoulou, een kandi-
daat die een metamorfose heeft ondergaan, wilde graag 
een mooie foto laten maken en daarvoor hebben ze me 
benaderd,” zegt fotografe Perla Michiels-Domínguez.

In het verleden was Marianna onzeker over haar uiter-
lijk en wilde ze nooit op de foto. Daarom was het voor 
haar heel belangrijk om na de metamorfose voor de 
camera te staan en dat patroon te doorbreken. “Een 
leuke uitdaging die voeldoening geeft voor wat je 
doet. Dat is één van de aspecten die ik zo leuk vind aan 
fotograferen,” zegt Perla. “Dat ik de mooiste herinne-
ring kan maken van een speciaal moment in iemands 
leven. In dit geval voor een metamorfose, maar vaak 
voor een zwangere of een pasgeborene. Dat zijn heel 
waardevolle momenten. En wat is er nou mooier dan 
een kunstwerk van je eigen familie in je woonkamer 
te hangen?” Zaterdag 21 januari wordt de aflevering 
van Perla in ‘Gewoon Mooier’ uitgezonden om 17.00 
uur bij RTL 4. Het wordt zondagochtend rond 11.20 
uur en zondagmiddag rond 17.05 uur herhaald.
Perla Fotografie, 06-38267345,
www.perlafotografie.nl.

Tv-programma ‘Gewoon Mooier’ 
bij Perla Fotografie

Met veel plezier poseert een groep meisjes als modellen 
tijdens een kinderfotofeest. (Foto: Perla fotografie)

Tuinman heeft tijd voor 
al uw tuinwerkzaamh. 
Alles bespreekb. Vrijbl. 
offerte 06-53442975, 

ingeschr. Kvk.

Behangen €14,= per rol, 
sauzen of witten €6,= 

per m2, laminaat leggen 
€7,= per m2. Tel. 06-

38303989

Renoveren, schuren, 
afwerking parketvloeren 
va €19,95 036-5350002

Renoveren, schuren, 
afwerking parketvloeren 
va €19,95 036-5350002

D-reizen.nl

spectaculaire
openingsactie:

* Geldig op 20 januari
Vraag naar de voorwaarden 
in de winkel

Kruisstraat 15
036 - 363 01 25

Feestelijke opening

winkel in Almere - Haven.

20 januari om 11.00 uur.

Maak die dag kans op een 

waardecheque van € 1.000 *

De eerste 10 klanten 
ontvangen: 

€ 100 korting*
op een reis van 

Neckermann naar keuze 

Gezocht: ervaren all-
round SCHILDER! Net 
particulier. Werk in de 

regio. Voor meer info bel 
033-4892380

Kleine verhuizingen/ 
vervoer van meu-

bels bel E2TRANS-
PORT 06-54201694 of 

0365325571

Bza erv. schilder, wit-
ter, behanger 

(ook glasvlies) 5361589/ 
06-21631182
www.wilmi.nl

Schilderen of behan-
gen? Concurrerende 

prijs 06-20155663
www. lkb-schilders.nl

Auto demontagebe-
drijf V.D. Braak

Lid STIBA. Te koop 
gevraagd loop sloop en 
schadeauto’s. Bel 036-

5320637 Gordingweg 50 
Almere de Vaart. 
www.vdbraak.nl

Schilder heeft tijd voor 
al uw werk, laag in 
prijs 06-48335655Nieuw 

     in Almere
AVideos hèt mediabedrijf voor uw audiovisuele producties

Ontdek de gouden combinatie van beeld en geluid
AVideos is een jong, dynamisch 
mediabedrijf met een frisse 
blik en gevoel voor details.
Waarvoor kunnen bedrijven en 
particulieren bij ons terecht?
• Bedrijfsfilms: een promotiefilm of 
 filmpje voor uw website;
• Videoclips en You Tube filmpjes;
• Film van uw bruiloft  of andere 
 bijzondere gebeurtenis;
• Videoverslag van een evenement
 (modeshow, congres etc.);
• Monteren van uw videomateriaal 
 tot een pakkend product.

Waarom AVideos inschakelen?
• Uitstekende kwaliteit voor een goede prijs
• AVideos leeft zich in de wensen van de klant in
• Avideos is snel in te schakelen. 
 Bel 06-21469925 en we staan voor u klaar.

Op vrijdag 20 januari 2012 bent u vanaf 17.00 uur van harte 
welkom bij de officiële lancering van AVideos in Place 2B, aan de 
Wipmolenweg 54 in Almere Buiten. Uiteraard kunt u ook een 
afspraak maken. 

Het verleden is niet terug te draaien, maar wel terug te beleven 
met AVideos! Nu een unieke aanbieding: 20% welkomskorting 
met deze bon. Complete videoproductie al vanaf € 350,-!

DE TUINKLUSSER voor 
al uw bestrating en on-
derhoud. Vrijbl.prijsopg. 

06-19203386

** Op Maat**
Meubelstoffeerderij

Voor eetkamerstoelen,
fauteuils,bankstellen enz

Kvk. Vrijbl.prijsopg. 
 06-30838520


