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Het zag er veelbelovend 

uit begin maart dit jaar 

voor Oostwouder Events. 

De orderportefeuille 

van het Almeerse bedrijf 

dat gespecialiseerd is in 

het aanleveren van alle 

benodigdheden voor 

ieder soort evenement, 

was goed gevuld. Totdat 

Corona roet in het eten 

gooide. Oostwouder 

Events besloot echter om 

niet bij de pakken neer te 

gaan zitt en en greep deze 

ti jd aan om creati eve 

oplossingen te bedenken 

en hiermee ondernemers 

te ondersteunen met alle 

maatregelen die ze in 

acht moeten nemen.

“Als leverancier zijn we al gewend om met de klant mee

te denken,” vertelt André Groen, mede-eigenaar samen 

met Jacco Oostwouder. “We leveren de meeste mate-

rialen voor grote en kleine evenementen in de vorm van 

tenten, podia, meubilair, marktkramen en aanverwante 

arti kelen. Zo zijn we verantwoordelijk voor  alle grote 

publieksevenementen in Almere zoals bijvoorbeeld 

Koningsdag, Bevrijdingsdag en Almere Haven Festi val. 

Allemaal evenementen die nu afgelast zijn omdat deze 

vergunningplichti g zijn en dus niet door mochten gaan.”   

In de beginweken van de coronacrisis werden alle 

lopende grote én kleine opdrachten geannuleerd. Een 

bijzonder fenomeen zoals nog nooit eerder meegemaakt 

door het bedrijf, maar desondanks werd besloten direct 

te handelen naar deze unieke situati e. 

“Wat we gedaan hebben: onze feest- en festi valtenten 

zijn verhuurd aan de zorgsector. In samenwerking met 

de gemeente werd gezocht naar mogelijkheden om de 

weekmarkten toch doorgang te laten vinden. Door 

drang  hekken (om bezoekersstromen en aantallen te 

reguleren), sanitair voorzieningen zoals mobiele handen-

was-units en ti jdelijke toiletvoorzieningen konden de 

weekmarkten doorgaan,” vertelt Groen. 

Voor het winkelend publiek zijn in opdracht van de 

OVSA (Ondernemersvereniging Stadscentrum Almere) 

betonbakken met informati eborden ontwikkeld. Waar-

door het publiek wordt gewezen op de coronaregels en 

aanpassingen in de looproutes door het centrum. Met 

zowel eigen als nieuw aangeschaft e materialen zijn 

Groen en Oostwouder er in geslaagd om ti jdens de crisis 

niet alleen hun eigen bedrijf door te laten gaan, maar zijn 

ook de winkeliers, marktondernemers en hun klanten in 

staat gesteld om verantwoord te winkelen. 

In de nabije toekomst zal bij evenementen een nadruk 

komen te liggen op zowel hygiëne als 1,5-meter maat-

regelen. Het is goed om te weten dat Oostwouder 

Events hiervoor alle materialen beschikbaar heeft  en snel 

levert. Bijvoorbeeld met ti jdelijke tent-accommodati es, 

dranghekken, afzetpaaltjes en mobiele sanitair voor-

zieningen. Ook door gebruik van marktkramen kan 

publiek op een verantwoorde manier op afstand samen 

gebracht worden op een bijeenkomst of evenement. 

Groen besluit: “We helpen de ondernemers graag en 

denken met ze mee. Ze kunnen ons daarom alti jd bellen 

voor vragen en dan bespreken we de mogelijk heden.” <

Oostwouder Events
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“WIJ  D E N K E N  M E E  MET DE 
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TIJDELIJKE OVERKAPPING GEBRUIKT ALS 

ONTSMETTINGSRUIMTE.

JACCO OOSTWOUDER (LINKS) EN ANDRÉ GROEN  BIJ HUN MOBIELE HANDEN WAS-UNIT.

 

*aCtie:
Bij afname van 1 x een hele 

advertentiepagina in 2021 ontvangt u:  

1x gratis halve
advertorial/profielpagina

t.w.v.  € 875,-

*actie is alleen geldig bij gereserveerde plaatsing van een hele 
advertentiepagina in één van de uitgaven van GooiZaken in 2021. 

Voor contact en meer informatie:
GooiZaken
Tel. 06-205 385 13  •  036-525 88 36
contact@gooizaken.nl

www.gooizaken.nl
GooiZaken werkt milieuvriendelijk en verantwoord.
Waterless Printing, ISO 14001 Grafmedia en KVGO.

6x
in 2021

       Al jaren het magazine 
met het hoogste b2b bereik

in 't Gooi

Partner  van:  GooiseNetwerkBorrel



Uw flyer/folder met 
GooiZaken mee 
verspreiden
Het is mogelijk om samen met 
GooiZaken uw flyer of folder te 
verspreiden. Dat kan alleen met de 

complete oplage van 8.000.

actietarief 
Verspreiden 8.000 exemplaren € 695,-  (i.p.v. 995,-)

Bovenstaand tarief is van toepassing op een maximaal 
formaat A4 (eventueel teruggevouwen naar A5) dubbel-
zijdig bedrukt bedrukt met een max. gewicht van
20 gram. Afwijkende formaten/gewicht op aanvraag.

Drukwerk
Wij kunnen uw drukwerk ook verzorgen (opmaken, drukken, 
verspreiden). Vraag naar de scherpe tarieven en korte 
levertijden.

Ook voor websites
Nieuwe website snel en betaalbaar bouwen of 
bestaande aanpassen vanaf  € 495,-. 
Makkelijk beheerbaar, zoekmachine vriendelijk, 
geschikt voor mobiel en gratis CMS-training! 
Info: www.gooizakenwebsites.nl

oplage 10.000 ex.

Het zakenmagazine voor en door ondernemers verschijnt dit jaar zes keer en heeft het hoogste B2B 
bereik in 't Gooi. Doordat GooiZaken bij bedrijven in 't Gooi wordt bezorgd, komt het magazine direct op het 
bureau van de beslisser te liggen. De kracht van GooiZaken als advertentiemedium zit in de combinatie van 

het hoge bereik en de beslissingbevoegdheid van de lezer.

Uw drukwerk 
bij GooiZaken

actie:
Uw flyer

samen met 
GooiZaken

€ 695,-

actie:
Uw website 

vanaf
€ 495,-

Hoogste b2b bereik van 't Gooi

• méér opdrachten
• méér omzet
• méér groei

tarieven 2021                      Prijzen per plaatsing

1/16 pagina advertentie     € 125,-

1/16 voorpagina advertentie     € 325,-

1/8 pagina advertentie     € 175,-

1/4 pagina advertentie     € 375,-

1/2 pagina advertentie     € 875,-

1/1 pagina advertentie     € 1.275,-

1/1 achterpagina     € 1.450,-

1/2 pagina advertorial/profielpagina     € 875,-

1/1 pagina advertorial/profielpagina     € 1.275,-

Column*     € 375,-

* Een column (375 woorden met portretfoto auteur en e-mailadres) in GooiZaken is een 
   tekst waarin de auteur zijn of haar mening puntig en uitdagend uiteenzet. De auteur neemt 
   het economisch nieuws op de korrel maar kan ook zakelijke belevenissen centraal stellen met 
   eventueel een link naar de actualiteit.

Formaten
1/16 pagina 54 mm x 80 mm

1/8 pagina 112 mm x 80 mm

1/4 pagina 112 mm x 165 mm

1/2 pagina 227 mm x 165 mm

1/1 pagina (niet aflopend) 227 mm x 351 mm

1/1 pagina (aflopend)** 251,2 mm x 375 mm

** Voor het aanleveren van een hele aflopende pagina dient er rekening gehouden te worden 
     met 5 mm afloop extra aan alle zijden.

Verschijningsdata 2021   
Nr   Weeknummer Compleet advertentiemateriaal (mits gereserveerd)

1 28 mei voor 14.00 uur

2 2 juli voor 14.00 uur

3 27augustus voor 14.00 uur

4 1 oktober voor 14.00 uur

5 5 november voor 14.00 uur

6 10 december voor 14.00 uur

Doorplaatsingsmogelijkheden
In Almere komen wij ook uit met een businessmagazine; AlmereZaken 

Uw advertentie of uw flyer kunt u in AlmereZaken doorplaatsen of 

mee verspreiden.

informeer naar de mogelijkheden: 
contact@gooizaken.nl  of bel of stuur 
whatsapp naar: 06-20538513

Genoemde tarieven

zijn exclusief BTW,  

per plaatsing en 

geldig tot

31 december 2021 Uw
flyer offolder

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW.
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