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Van Sportbeschuitenfabriek
naar Het Theater

Verder in deze uitgave:
• Beelden uit jouw achtertuin
• Markante dorpsfiguren
• Het (oneigenlijke) beeld van Laren
• Win een bezoek aan de televisietoren
• Uitagenda

door Frans Ruijter
De Blaricumse George Enzlin (1873-1946) en zijn vrouw Anna Enzlin-Fiddelaar (1872-1948)
waren betrokken bij de oprichting van de kolonie van Internationale Broederschap in
Blaricum, een groep van christen-anarchisten. In 1903 hield de Blaricumse vereniging op
te bestaan.
George Enzlin begon een bakkerij, die in
Blaricum bekend werd als de koloniebakkerij
aan de Torenlaan. Na ongenoegen met de
leiding verliet Enzlin de bakkerij in 1904 en
kocht 2 jaar later een pand aan de Huizerweg.
Hij begon een eigen bakkerij en bakte naast
brood, de beroemde 'Sportbeschuiten'.
Van lunchroom tot feestzaal
De bakkerij aan de Huizerweg floreerde
goed. Zo goed zelfs dat er aan de winkel
een lunchroom werd gemaakt. Een woord
waar in Blaricum in die tijd nog niemand van
gehoord had. Ebele Faber (1896-1973), het
pleegkind van het echtpaar, nam de zaak
over en de lunchroom werd een goede bron
van inkomsten voor het gezin. Na de Tweede
Wereldoorlog werd de bakkerij omgebouwd
in 'zaal Faber'. Er werden feesten gegeven
en toneel- en filmvoorstellingen gehouden.
Zaal Faber was een begrip in Blaricum en
omstreken.

dat in november dit jaar haar deuren opent.
Zoals zij zelf zeggen: “Het Theater wil een plek
zijn waar iedereen zich thuis voelt. Een gezellig,
warm dorpstheater met een hoogstaande
programmering. Een plek van verbinding.“
Het Theater, waar al het mooie samenkomt.
Meer weten?
Op www.nhgooi.nl/gemist
(zoek op Frans Ruijter)
vind je de podcast.

Bouw mee aan
Koloniebakkerij, met dank aan beeldbank Blaricum

Andere bestemmingen
Ebele Faber verkocht het pand na zijn
pensionering. Een nieuw tijdperk brak aan. Het
theater verdween en werd een muziekstudio
met de naam Soundpush waar bekende
muzikanten opnames hebben gemaakt. ‘Little
Green Bag’ van de George Baker Selection
is hier onder andere opgenomen. Eind jaren
tachtig namen Rob en Ferdi Bolland de studio
over. Zij doopten de Soundpush studio om in
de Bolland Studio’s. De broers hebben er vele
hits gecomponeerd en geproduceerd aaronder
de nummers Amadeus en Jeanny van Falco, en
In The Army Now van Status Quo.
Waar al het mooie samenkomt
In januari 2016 kochten acteur Peter en
zangeres Deirdre Blankenstein het pand.
Het echtpaar is helemaal gek van alles wat
podiumkunst is. Zij hebben de voormalige
studio getransformeerd tot Het Theater

NH GOOI
NH Gooi is de streekomroep voor
‘t Gooi met focus op Hilversum, Huizen,
Laren, Blaricum en Eemnes. We brengen
nieuws en verhalen via radio, televisie,
podcast, deze krant, NHGooi.nl en via de
splinternieuwe app. NH Gooi groeit en
zoekt mensen die mee willen bouwen. Wie
we zijn en wat we doen lees je op pagina 3.
Wie we zoeken staat op pagina 13 en op
onze site: www.nhgooi.nl/vacatures

Download de

NH Gooi-app

Lunchroom Enzlin

beleefkompas.nl
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It's the

season of giving
Kom gezellig kerstshoppen in onze Concept Store in Laren!

Rivièra Maison Concept Store | Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat 4 | 1251 KH Laren | rivieramaison.com

info@vuurbol.com / tel.: 06-11799386

Lokale journalistiek onder druk
ook via een podcast gaan aanbieden. Delen
hieruit kunnen weer gebruikt worden in een
radioprogramma. Zo zijn de verhalen uit jouw
achtertuin voor iedereen beschikbaar.
Boven op het nieuws uit de regio
Wij gaan nóg meer verhalen uit de regio
brengen, en het nieuws en de ontwikkelingen
uit jouw gemeente duiden. Daarbij vinden
wij het als publieke omroep belangrijk om
diepgeworteld te zijn in elke gemeente
van onze regio. Wij gaan dan ook nog meer
samenwerken met onderwijs, cultuur en
andere maatschappelijke organisaties in ‘t
Gooi.
NH Gooi is een omroep voor en door de lokale
bewoners. Dit betekent dat we graag verslag
doen van gebeurtenissen en events in de regio.
Iedereen kan daarom tips sturen naar onze
redactie. Wil je zelf actief meebouwen aan NH
Gooi en aan de verhalen uit jouw achtertuin?
Kijk dan op bladzijde 13.
De huidige globalisering werkt afvlakking in de hand. Daarnaast is er steeds meer behoefte
aan informatie, nieuws en verhalen uit de eigen omgeving: dichtbij en herkenbaar.
De tendens is dat veel regionale kranten zijn opgegaan in nationale of internationale
concerns. Kortom, lokale journalistiek staat onder druk. Voor NH Gooi was dit een reden
om de handen ineen te slaan met NH Media, de regionale omroep van Noord-Holland.
Samen vertellen we de verhalen uit jouw achtertuin.
Media in een nieuw jasje
NH Gooi praat je nu al elke dag bij over
de gebeurtenissen in Huizen, Blaricum,
Eemnes, Laren, Hilversum en de rest van ‘t
Gooi via radio, tv, podcasts, deze Gooische
Courant, NHGooi.nl en onze nieuwe app.

Tip voor de redactie?
Mail naar redactie@nhgooi.nl
Meebouwen aan NH Gooi?
Kijk op pagina 13 of NHGooi.nl/vacatures

De komende jaren zetten we ons nog meer
in om deze verschillende vormen van media
in een nieuw jasje te steken en met elkaar te
verbinden, met extra aandacht voor tv en
podcasts. Dit betekent bijvoorbeeld dat we
de achtergronden van een televisiereportage

Het pionierswerk van NH Gooi
door Jacky de Vries
NH Gooi is de eerste streekomroep van
Nederland die een gemeenschappelijke
nieuwsredactie vormt met een regionale
omroep. Samen met de Noord-Hollandse
omroep NH Media brengt de nieuwsredactie de
verhalen van ‘t Gooi onder de aandacht. Op dit
gebied heeft NH Gooi de afgelopen jaren veel
pionierswerk verricht.
In de gezamenlijke nieuwsredactie zitten zowel
mensen van NH Gooi als de regionale omroep
NH Media. “Samen staan we veel sterker”, aldus
voorzitter Pieter Eshuis. “Het brengt het beste
van twee werelden samen. De lokale kennis
en bevlogenheid van ons, gesteund door de
professionele organisatie NH Media met veel
journalistieke kennis en ervaring.”

De hechte samenwerking met de regionale
omroep NH Media heeft voor beide partijen
tal van voordelen. Kennis en middelen worden
over en weer uitgewisseld. Door op deze
manier de handen ineen te slaan worden de
publieke middelen (belastinggeld) optimaal
benut. Dat is goed voor het publiek, dat hiermee
meer en betere journalistieke verhalen krijgt
voorgeschoteld.
De samenwerking zorgt ook voor een
breder blikveld. Eshuis: “NH Gooi brengt
uiteraard nieuws van dichtbij, maar nieuws
stopt niet bij de grenzen van de achtertuin.
Wat in Amsterdam of Schiphol gebeurt, kan
gevolgen hebben voor ‘t Gooi. Dat maakt de
samenwerking met de regionale omroep van

Foto: Laurens Niezen Fotografie

grote meerwaarde. Met een sterke centrale
redactie en diverse streekredacties is NH Media
immers in de hele provincie verankerd.”
Inmiddels zijn er in Nederland veel meer
samenwerkingen ontstaan tussen lokale en
regionale omroepen. Dat is mede te danken aan
het pionierswerk dat binnen NH Gooi is verricht.
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Verhuizingen • Opslag • Transport
Nijverheidsweg 24a • 1271 EA Huizen • T. 035 - 209 13 67 • www.schaapvandijkverhuizingen.nl

DO YOU WANT TO KNOW
OUR SECRET?
• Vrijwel pijnloos
• Bijna tot geen hersteltijd
• Ook voor hals/bovenarmen en striae, littekens
Resultaat na 1 behandeling
Kuur bestaat uit 4 sessies

• Vrijwel pijnloos
Thuis hulp nodig?

DURF TE VRAGEN
Heeft u af en toe een helpende hand nodig?
Of zou u graag eens iemand op bezoek krijgen?
Onze vrijwilligers staan voor u klaar.
Wij helpen met:
• vervoer en/of begeleiding naar bijvoorbeeld
het ziekenhuis
• administratieve hulp, bijvoorbeeld bij het invullen
van formulieren

• een klusje in huis of tuin
• hulp bij computer en tv
• gezelschap houden of
samen iets leuks doen
• ondersteuning voor
mantelzorgers

Meer informatie? Kijk op onze website www.vchuizen.nl
Liever direct contact? Bel 035 – 526 7553 of mail naar
thuishulp@vchuizen.nl
Wij zijn op alle werkdagen tijdens kantooruren geopend.

MISSCHIEN WILT U ZELF
VRIJWILLIGER WORDEN?
VAN HARTE WELKOM!

Voor informatie:
T: 035-5231262
E: info@elsvangogh.nl

Beelden
uit jouw achtertuin

Kijk voor meer foto’s op
nhgooi.nl/beelden.
Heb je eigen foto’s van een
typisch kenmerkend plekje
in ’t Gooi? Mail ze naar
beelden@NHGooi.nl
en
wie weet wordt jouw foto
geplaatst in de volgende
editie of op onze website.

Hilversum: Lorenza
Italiaans restaurant Lorenza staat kenmerkend
op de hoek van de Langestraat en de Herenstraat.

Huizen: haven en kalkovens
De haven in Huizen met op de achtergrond de kalkovens
uit 1918 die werden gebruikt om schelpen om te zetten in
kalk.

Fotograﬁe:
Peter Eigenraam
Instagram:
@petersownphotography

Laren: molen
De achtkantige korenmolen aan de Molenweg in Laren is
gebouwd in 1773 en in 1998 voor het laatst gerestaureerd.

Blaricum: ANWBwegwijzer
Deze historische ANWBwegwijzer staat in
Blaricum op de hoek
van de Torenlaan en de
Dorpsstraat. Er tegenover
staat de prachtige
historische muziektent.

Eemnes: koeienrotonde
Dit is één van de twee koeienrotondes gemaakt door
kunstenaar Joris Baudoin. De verkeerslichten die er stonden,
zijn in 1996 vervangen door de rotondes met de Hollandse
koeien.

remind allround

Stalhouderij Vijfheerenlanden
*Koetsen verhuur*
www.stalhouderijvijfheerenlanden.nl
info@stalhouderijvijfheerenlanden.nl

office support

het ideale verlengstuk van
jouw organisatie!
Singel 89
1402 NR Bussum
035 - 69 36 758

www.raos.nl
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Voor al uw Italian-Style
Catering en Food

Catering

|

Lunchen

| Delicatessen

AD.263.DEC19
AD.263.DEC19

Naarden-Vesting, Marktstraat 31
035 - 678 24 16 | www.passionata-naarden.nl

Ruimte voor een persoonlijk afscheid
Een begrafenis of crematie regelen is voor nabestaanden vaak moeilijk. In een verdrietige en emotionele periode moet in korte tijd veel gebeuren.
Je wilt zeker zijn dat je de juiste beslissingen neemt en daarbij niets vergeet. Gooische Uitvaartverzorging & Yarden helpt u graag om het meest
passende afscheid te organiseren. Districtmanager Harm Kamphuis: ‘Wij ondersteunen en adviseren de nabestaanden, afhankelijk van hun behoeftes.
Op de achtergrond of juist met een complete ondersteuning.’
Ieder afscheid is uniek
Een goed afscheid is een afscheid
dat aansluit op de wensen van de
overledene. Of dat nu klassiek,
traditioneel of helemaal ‘anders dan
anders’ is. Kamphuis: ‘Wij geven
nabestaanden de ruimte om emoties
en wensen te uiten en denken mee
om de uitvaart een bijzondere en
persoonlijke ‘touch’ te geven. Dit kan
bijvoorbeeld door het gebruik van
symbolen of rituelen uit verschillende
culturen. Of door te kiezen voor muziek
of bloemen waar de overledene van

hield. Ook door de afscheidsceremonie
te houden op een plek die speciaal was
voor de overledene, wordt de uitvaart
heel persoonlijk.’
• Wij kennen uw regio en weten wat
de mogelijkheden zijn
• U bepaalt hoe wij u ondersteunen
• Bij ons heeft u één aanspreekpunt
Uitvaartcentrum Den Hull
Ons uitvaartcentrum (bij velen
bekend als ‘De Witte Hull’) ligt aan de
Utrechtseweg 11 in Hilversum. Het is

Gooische Uitvaartverzorging & Yarden
Utrechtseweg 11 • 1213 TK Hilversum
T 088 927 36 10 • bedrijfsbureau.midden@yarden.nl

een gastvrij uitvaartcentrum, gevestigd
in een monumentaal pand uit het begin
van de vorige eeuw.
Kamphuis: ‘Wij vinden het belangrijk
dat bezoekers zich hier op hun gemak
voelen. Rouwbezoek is altijd mogelijk,
zo lang en zo vaak nabestaanden
daar behoefte aan hebben. Wel is het
noodzakelijk daarvoor even telefonisch
een afspraak te maken.’
Den Hull beschikt over 2 aula’s waar
plechtigheden en condoleances kunnen
worden gehouden. Verder zijn er 3

‘In onze familiekamer kunt u in
alle rust en in uw eigen tijd afscheid
nemen van uw dierbare, wanneer
u wilt.’
rouwkamers en een familiekamer. Dit
is een rouwkamer met zitgelegenheid
in een aangrenzende ruimte (met
koffie- en theefaciliteiten), waarvan
de familie de code ontvangt. Hierdoor
kunnen zij 24 uur per dag, zonder
tussenkomst van onze medewerkers,
tijd doorbrengen bij hun overleden
dierbare.

& Gooische
Uitvaartverzorging

Podcast, Podcast en
nog eens PODCAST
door Yannick van de Wouw
Podcast, misschien wel hét woord van de
afgelopen jaren. Zo populair dat je door de
bomen het bos niet meer ziet.
Laat ik beginnen bij het begin. Podcast is
eigenlijk een verzamelnaam voor alle audio
die eerst is opgenomen en je daarna kan
terugluisteren. Audio on-demand dus. De kracht
van het medium ligt bij de toegankelijkheid.
Iedereen met 50 euro en een kamer kan een
eigen podcast beginnen. Waarschijnlijk ken jij
ook wel iemand die ermee bezig is. En daar ligt
helaas ook gelijk de zwakte van het medium;
iedereen kan het maken, waardoor je zóveel
keuze krijgt, dat je door de bomen het bos niet
meer ziet.
Hoe scheid je dan het kaf van het koren?
Dan gaan we toch terug naar radio;
audioliefhebbers gespecialiseerd in het maken
van onderscheidende verhalen voor luisteraars.

Streektelevisie
krijgt een boost
door Harmen van der Ploeg
Het tv-kanaal van NH Gooi krijgt komend
jaar een flinke opknapbeurt. Het afgelopen
jaar is de kabelkrant al vervangen door
actuele en minder actuele video’s over ‘t
Gooi. Komend jaar gaan we er een echt tvkanaal voor en door Gooiers van maken.
Om dit voor elkaar te krijgen, zoeken
wij vrijwilligers om van zo veel mogelijk
gebeurtenissen in ‘t Gooi verslag te doen. Nu al
filmen vrijwilligers van NH Gooi-tv regelmatig
bij evenementen in hun eigen omgeving. Heb je
ook zin om mee te bouwen en te gaan filmen?
Kijk dan op pagina 13 voor meer informatie.
Op NH Gooi-tv is ruimte voor vernieuwing en
experimenten. Gekke ideeën en wilde plannen
zijn meer dan welkom.

En dat is ook precies de rol van NH Gooi. Een
actieve samenwerking met lokale makers en
podcastliefhebbers om zo niet alleen beter te
worden, maar ook de lokale doelgroep nog
beter te bekoren

Het tv-kanaal brengt uiteraard Goois nieuws.
Daarbij komen reportages, livestreams
van evenementen en producties die in
samenwerking met het Instituut voor Beeld en
Geluid en het MBO College Hilversum worden
gemaakt.
De techniek achter het lokale tv-kanaal is het
afgelopen jaar flink aangepakt. Daardoor is het
nu veel simpeler geworden om video’s toe te
voegen aan de uitzendingen en live-verslag te
doen. Technische kennis is niet meer nodig,
een laptop met een inlog volstaat. Zin om mee
te doen?

Maak jij thuis ook een podcast of loop je al
een tijdje rond met een idee? Schroom niet
om contact op te nemen met jouw lokale
radiozender. Die helpt je vaak met alle liefde
verder.

Frequenties & Programmering
NH Gooi is te vinden via
www.nhgooi.nl
NH Gooi Radio
92,0 FM en via je digitale ontvanger
KPN op kanaal 1079, Ziggo op kanaal 915 en
via www.nhgooi.nl

En natuurlijk via
de NH Gooi-app!
Te downloaden via de
App Store en de
Google Playstore.
De programmering vind je op
https://nhgooi.nl/gids

NH Gooi Televisie
via de kabel KPN op kanaal 1379, Ziggo op
kanaal 40 en via www.nhgooi.nl
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Dit Grandcafé en Boutique
Hotel is gelegen in Eemnes
aan de rand van ’t Gooi. De
sfeer, warmte en intimiteit
die het pand laat proeven,
zijn eigenschappen die via
persoonlijke waarneming
voelbaar worden. Alle ruimtes
die met liefde en vakmanschap
naar authentiek design zijn
ingericht, hebben ieder een
uniek karakter.

Kent u onze heerlijke Eigen Fabrikaat Rookworsten al? Ze zijn volgens ons eigen recept
en nergens anders verkrijgbaar.
Deze week zijn ze extra voordelig:
2 stuks voor € 5,00 in plaats van € 6,00!

U bent altijd van harte welkom
om in ongedwongen sfeer te
genieten van een overheerlijk
ontbijt, kopje koffie/thee met
iets lekkers, borrel, lunch of
diner in ons Grandcafé of buiten
op het zonnige terras.

Over 3 weken is het Sinterklaasavond en
wij hebben heerlijke producten voor een
geslaagde avond. Bijvoorbeeld lekkere worsten uit onze worstmakerij zoals grillworst of
ossenworst, salades en hartige staven. Of u
neemt lekker erwtensoep met rookworst.
In de week van Sinterklaasavond hebben
we ook een speciale Sint

"Nico"Laas Gourmetpakket.
Gourmet deluxe is € 6,49 per persoon:
kogelbiefstuk, kogelbiefstuk gemarineerd,
varkenshaas gemarineerd, yakitorispies, varkenshaassaté, slavink, runderhamburger.
Gourmet standaard is € 5,99 per persoon:
kogelbiefstuk, varkenshaas, kipﬁlet, slavink,
worstjes, shoarma, hamburger half om half
(Wij rekenen 300 gram per persoon)

Laarderweg 74
3755 AR Eemnes
035 – 53 158 64

www.grandcafe-eemland.nl

We staan op de volgende markten:
Donderdag - Bussum, Wilhelminaplantsoen • Vrijdag - Laren, Plein 1945
Zaterdag - Huizen, Oude Raadhuisplein

Dé 1 mm dunne
elektrische infrarood
vloerverwarming
die een heel huis
duurzaam verwarmt!

Evers
TuinTechniek
Met een goed werkend beregeningssysteem houdt u uw tuin groen!
Een goed werkend beregeningssysteem voldoet aan de volgende eisen:
• Beregeningsplan exact afgestemd op uw tuin.
• Installatie van de benodigde componenten zoals,
plaatsing van pompen, besturingstechniek, verdeelunits,
leidingen en sproeiers.
• Gebruik van kwaliteitsmaterialen.
• Plezier om uw tuin te onderhouden.

Evers TuinTechniek denkt graag met u mee!

Evers TuinTechniek
Zandvoortweg 63,
3741 BB Baarn

Tel: 035-7009740
Mail: info@everstuintechniek.nl

www.everstuintechniek.nl

De warmte van morgen.

Bel voor een afspraak of meer informatie naar 033-2980664

Download de
app en win!

Uitagenda Gooien Vechtstreek
13-11-2021

Sinterklaas in Huizen

Huizen

14-11-2021

Popronde Hilversum

Hilversum

21-11-2021

Ramblers en Joke Bruijs

Laren

11-12-2021

Op Sterk Water- Hoe overleef ik de Kerst-show

Bussum

11-12-2021

Stef Bos- Tijd

Hilversum

11-12-2021

Stadswandeling Oude Dorp

Huizen

tot 31-12-2021

Singer Laren fiets puzzeltocht

Laren

tot 31-12-2021

Windwijzer Speurtocht Huizen

Huizen

tot 31-12-2021

Geologisch Museum Hofland: van oerknal tot heden

Laren

tot 31-12-2021

Autopuzzeltocht Gooische Villa

Naarden

23-01-2022

Huub Stapel 'Het Huwelijk'

Bussum

30-01-2022

Ernst, Bobbie en de rest - Geklungel in de jungle

Hilversum

tot 05-03-2022

Rondleiding in Dudok Raadhuis

Hilversum

tot 29-05-2022

Expositie | Van Houten Grensverlegger

Weesp

Met onze gloednieuwe NH Gooi-app heb
je het nieuws uit jouw achtertuin altijd binnen handbereik. Nieuwsgierig geworden?
Download de app, mail een screenshot
naar winactie@nhgooi.nl en maak kans op
een exclusief bezoek aan de televisietoren
in Hilversum voor 2 personen. De toren is
eigendom van Cellnex Telecom en je wordt
rondgeleid door Broadcast Partners.
Doorgang van de rondleiding is afhankelijk van de dan
geldende corona- en veiligheidsmaatregelen op en
rond het Mediapark.

e
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 035-3033225

A a n ko p e n - Ve r ko p e n - Ta x a t i e s

Ons motto: “Zeg wat je doet….
Maar doe vooral wat je zegt!”

Wij monteren, repareren en leveren:
Accu’s, Bedrading, Dynamo’s, Startmotoren,
Verlichting voor auto’s, aanhangwagens
en boten.
Eemlandweg 10, 1271 KS Huizen

www.nieuwegooische.nl

Druk: Janssen Pers
Verspreiding:
Spotta
Tel. 088-84 24 224
kwaliteitsbeheer@spotta.nl
www.spotta.nl
35.000 Hilversum
28.000 Huizen, Blaricum,
Laren en Eemnes

Colofon

Kijk voor meer informatie op www.vrijetijdkrant.nl

AIRGUNS.NL
Producent van Beaumont luchtbuksen.
Importeur van, Brocock, Cometa en
Daystate Airguns.
Ook voor Airsoft, outdoor etc.

Joppie’s Dump – AIRGUNS.NL, 035-624 0143
Herenstraat 43-B,info@airguns.nl
info@airguns.nl, FB airguns.nl

www.auto-stroom.nl
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Geboortecentrum

want jouw

Kom genieten van ons
heerlijke terras aan de
Ankeveense Plassen

Kapsalon Le Papillon
Schapendrift 6
1251
Laren
zwangerschap is onze XG
zorg
T. 035 - 53-12500
Boek online op
www.lepapillon.nl

035-5339155 - info@restaurant1244.nl
www.restaurant1244.nl

TE HUUR:
TE HUUR:

Marieke Landkroon

Heeft
u interesse?
Adres

COMFORTABELE,
ZELFSTANDIGE
APPARTEMENTEN
COMFORTABELE,
ZELFSTANDIGE APPARTEMENTEN

Raadhuislaan
Kijk
op onze website 49A 3755
www.residentie-blaricum.nl
T 035 54 14 559

MET BESCHIKBAARHEID
VANWELZIJN
WELZIJN
EN ZORG
MET BESCHIKBAARHEID VAN
EN ZORG

HB Eemnes

www.geboortecentrumeemnes.nl
PEN

of Ineem contact op via:
info@geboortecentrumeemnes.nl
TelE : (035)
23 402 23
Mail: blaricum@com4life.nl

O
N
DAGE

Wilt u zwanger
worden
of bent u al zwanger,
Woensdag,
vrijdag en
zondag
neem
dantussen
gerust
contact
met ons op
(op
afspraak
10:30
en 12:30)

Comfortabel wonen voor senioren op loopafstand van de Tafelbergheide, in een
appartement dat ontworpen is voor maximaal
woongenot. Dat is wonen in een huurappartement
in Residentie Blaricum. Tevens is er gedacht
aan gezelligheid en verbinding. Op de begane
in Residentie Blaricum. Tevens
grond is een gemeenschappelijke huiskamer
gerealiseerd met een keuken waar bewoners de
ruimte hebben om elkaar te ontmoeten of
activiteiten te organiseren. Com4life biedt
een diversiteit aan diensten zoals verzorging,
verpleging en begeleiding in de thuissituatie.

is er ged

activiteiten te organiseren. Com4life b

verpleging en begeleiding in de thuissituatie.

Benieuwd naar de
waarde van uw woning
en verkoopkansen?
Bel voor een gratis
waardebepaling.

Uw leverancier voor
Gooi en Eemland.
Wij zijn gespecialiseerd
in (veranda) zonwering,
rolluiken, raamdecoratie en hor systemen.
Onze showroom bevindt
zich op 5 min. vanaf
Ikea, A28, afslag 8.
Vraag naar onze
diverse acties!

Campagne Makelaardij
Wakkerendijk 32 - 3755 DC Eemnes
035-5313322
campagnemakelaardij.nl

De Stuwdam 19 * 3815 KM Amersfoort (Showroom op afspraak)
Tel: 033-4320968 * info@vangeetzonwering.nl
Servicepunt Bussum * Aaltje Noordewierlaan 77 * 1403 KB Bussum
Tel: 035-2057188

www.dekapschuurnaarden.nl
Diensten
De Kapschuur te Naarden is een
plek waar jong en oud samenkomen. Een gezellige plek waar
u kunt genieten van een heerlijke
lunch, een smakelijk diner, maar
u kunt er ook terecht voor een
drankje of een lekker kopje koffie
met een stuk taart.

www.stopurineverliesnu.nl
Verlies je ongewild urine bij lachen, hoesten, niezen,
springen, tillen?
Kijk het gratis webinar 7 tips om je urineverlies bij
inspanning (stress incontinentie) te stoppen.
Door dr. Erna Beers, arts

Diverse Sinterkaas
en Kerst activiteiten
Hou onze agenda in de gaten...
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

Gesloten
11:00 - 22:00
11:00 - 22:00
11:00 - 22:00
11:00 - 22:00
11:00 - 22:00
11:00 - 22:00

25+ jaar medische ervaring | 1500+ vrouwen geholpen |
90+ succespercentage
Meld je aan op: bit.ly/NHGooi

De Kapschuur
Naarden
035-8884868
Kerkpad 1
1411 PW Naarden

  dekapschuurnaarden

Markante bewoners op markante plekken
door Floris van der Woude
Het Sint-Janskerkhof in Laren, de Krachtcentrale in Huizen en de oude brandweerkazerne in Blaricum. Allemaal kenmerkende plekken in ‘t Gooi die,
ieder op hun eigen manier, iets betekenen voor het dorp. In deze serie nemen markante inwoners van ‘t Gooi je mee langs die plekken en vertellen
wat ze zo bijzonder maakt.
Huizen een boek uit over het orkest. Het is in de
oorlog geschreven door Ramblers oprichter Theo
Uden Masman. Het boek werd nooit uitgegeven.
De manuscripten raakten zoek, maar kwamen vorig jaar in handen van de stichting. The Ramblers
maken nog altijd muziek, al is het met een nieuwe
bezetting. Op 21 november spelen ze met Joke
Bruijs in de Singer concertzaal in Laren.

de school Laar & Berg staat, stichtte de rijke joodse
zakenman Sally Berg in de oorlogsjaren een tehuis
voor Joodse kinderen. In 1943 worden ze gedeporteerd.
Zouden jullie ooit nog weg kunnen uit Laren?
Teun en Ineke zien zichzelf niet meer vertrekken
uit hun geliefde dorp. “Wij wonen hier heerlijk en
kennen zoveel mensen hier. Dat heeft iets heel aangenaams”, aldus Ineke.

Nol van Bennekom houdt van historie, dus
ook van de Huizer krachtcentrale
Aan stilzitten moet de 81-jarige Huizer Nol van
Bennekom niet denken. Achtendertig jaar lang
was hij journalist bij de Gooi- en Eemlander, maar
ook tekstschrijver bij de KRO, organisator van vele
concerten en bovenal muzikant. Nu speelt hij nog
iedere dag piano, gitaar of contrabas. “Ik ga echt
niet achter de geraniums zitten hoor”, vertelt hij in
zijn woonkamer. Hij pakt een gitaar met dubbele
hals op en begint erop te spelen. “Ik schat dat hij
zeker 150 jaar oud is. Ik heb iets met oude spullen
en historie.”
De krachtcentrale
Ook zijn favoriete plek in Huizen ademt historie:
de Krachtcentrale. De betonnen kolos, met aan
de voorzijde vier smalle raamstroken, doet ergens denken aan een gebouw uit het vroegere
Oost-Duitsland. De centrale is in 1938 gebouwd
om de achterliggende vilt- en papierfabriek Balatum van stroom te voorzien. De oude fabriekshal
aan de Havenstraat is ondertussen verdwenen,
maar de krachtcentrale is dankzij Leefbaar Huizen
en de nieuwe eigenaar wel behouden gebleven.
Tegenwoordig doet de centrale dienst als cultureel
centrum met op de begane grond een restaurant.
Bijzonder gebouw
“Ik ben opgegroeid met cultuur en ben later zelf
muzikant geworden. Mijn dochter is Plien van Bennekom, bekend van het duo Plien en Bianca. Mijn
andere dochter is een geweldige kunstenares en
schilder. Alles in ons gezin ademt cultuur. Daarom
heb ik zoveel waardering voor wat de krachtcentrale is geworden en de rol die het gebouw speelt op
het gebied van cultuur in Huizen. Het is een bijzonder gebouw.”
The Ramblers
Ondanks zijn indrukwekkende cv als journalist en
omroepmedewerker, blijft het met name de muziek die keer op keer boven komt drijven in zijn
leven. Hij heeft zelfs een oude sax-trombone meegenomen naar de krachtcentrale. Het instrument
is van Marcel Thielemans geweest, de trombonist
van het iconische radio-orkest The Ramblers. Na
een interview raakten de twee bevriend. Onlangs
bracht Nol samen met de stichting kunst en cultuur

Het Larense St. Janskerkhof is de bakermat
van het dorp: “Hier liggen heel interessante
mensen”
Teun Koetsier (75) wijst naar het graf van pastoor
Nieuwenhuis. “Dat is een van mijn favoriete pastoors. Hij heeft een heel aardige geschiedenis van
Laren geschreven. Daarom vind ik dit een boeiende
plek. Hier liggen interessante mensen die gedachten over het verleden bij mij oproepen.”
Kapittel Sint Jan van Utrecht
Het St. Janskerkhof is de bakermat van het dorp.
Op die plek wordt in 1085 door het kapittel Sint Jan
van Utrecht een kapel gesticht. “Dit was vroeger
het centrum van Laren”, vertelt Koetsier. “Later pas
verplaatste dat zich naar de Brink. Ook daar zie je
nog duidelijk de historie met de basiliek, het oude
klooster en de oude meisjesschool. Tegelijkertijd rijden daar dan Ferrari’s langs. Ik vind dat leuk.” De in
Pijnacker geboren historicus en filosoof verhuist in
2008 voor zijn vrouw Ineke Hilhorst van Amsterdam
naar Laren. Als iemand hem vraagt om secretaris te
worden van de historische kring in Laren raakt hij
gefascineerd door de katholieke geschiedenis van
het dorp. "Dat contrasteert enorm met mijn protestantse verleden. Dat vind ik juist interessant."
Bankje en het kruis
Zijn vrouw Ineke Hilhorst is een echte Laarder, geboren en getogen in Laren. Ook zij heeft een bijzondere band met het St. Jans kerkhof. Zittend op
een bankje met daarachter een groot houten kruis
wijst ze naar een grafsteen. “Daar ligt mijn moeder.
Ik dacht: dit vindt ze vast een heel mooie plek.”
De Berg-Stichting
Ineke is zeer betrokken bij het dorp en actief in
de lokale politiek. Dankzij haar kwam er in 2017
een monument ter nagedachtenis aan de 48 vermoorde Joodse kinderen en vier stafleden van de
Berg-Stichting. Naast het St. Janskerkhof, waar nu

Dudoks Laapersveld nog altijd geliefd bij
Hilversummers: “Hier kom ik tot rust”
“Als ik druk ben geweest dan kom ik hierheen. Ik
ga op een bankje zitten, pak een boek en dan kom
ik helemaal tot rust”, vertelt Malika Boukhriss. Die
rust, daar is ze met haar drukke bestaan soms best
aan toe. Ze is namelijk voorzitter van wijkberaad
Riebeeckkwartier, ze is actief als raadslid voor Hart
voor Hilversum en ze geeft Nederlandse les aan
vrouwen van verschillende nationaliteiten. “Ik vind
het belangrijk dat ze participeren, deelnemen aan
de maatschappij. Daarom wil ik ze zo graag verder
helpen. Dat zit in mij, dat vind ik leuk.”
Onvermoeibaar
Naast haar gezin met vier kinderen en een kleinkind
probeert ze zoveel mogelijk tijd te besteden aan
haar sociale werk in de stad. “Tijd heb je nooit, dus
moet je er tijd voor maken”, vertelt ze. Ze maakt
een onvermoeibare indruk als ze gepassioneerd
over haar stad en haar werk vertelt. “Als er bij het
spreekuur in het wijkcentrum achteraf nog iemand
binnen komt lopen, dan help ik die persoon. Dan
werk ik ‘s avonds thuis gewoon wat langer door om
mijn andere werk af te krijgen.”
Opladen
Omdat Malika zo actief is in Hilversum kent ze veel
inwoners persoonlijk. Ze merkt dat veel van haar
stadsgenoten actief betrokken zijn bij de stad.
“Mensen willen Hilversum mooier maken, op de
kaart zetten.” Tijdens haar wandeling door het park
loopt ze ook weer een bekende tegen het lijf. “Ik
bel je straks even”, roept ze. Volgens Malika geeft
het park haar weer de energie om door te gaan.
“Als ik hier ben geweest, ben ik weer opgeladen en
het geeft mij altijd een goed gevoel.”
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Couscous en zure haring
Malika kwam op vijfjarige leeftijd vanuit Marokko
naar Nederland. Soms vragen mensen haar wel
eens of ze niet terug wil als ze ouder is. “Natuurlijk,
ik hou van couscous. Maar ik hou ook van zure haring. En als ik naar Marokko op vakantie ga, dan ben
ik het na vier weken gewoon zat. Dan wil ik terug.
Ik wil oud worden in Hilversum. Zelfs voor een miljoen ga ik niet weg.”

Het bruist in het Huis van Eemnes:
“Echt, íedereen kan hier terecht”

Menno staat 24/7 paraat voor de Blaricumse brandweer: “Wij houden het dorp veilig”
“Gelukkig kan ik het goed combineren met mijn
werk”, vertelt de 27-jarige Menno Kaarsgaren. De
meeste mensen in Blaricum kennen hem van het
hoveniersbedrijf dat hij samen met zijn vader bestiert. Als hij geen tuinen aanlegt of aan een van
zijn klassieke Land Rovers staat te sleutelen, is hij te
vinden op de brandweerkazerne van het dorp. “Die
spanning, dat vind ik mooi. Ik kan nu ook zomaar
opgepiept worden.”
Slaapplekken
“De echte Blaricummers kennen de kazerne waarschijnlijk wel. Ik denk dat de mensen die later in het
dorp zijn komen wonen de kazerne minder goed
kennen.” Dit jaar kon er door corona voor het eerst
gestemd worden op de kazerne. “Voor sommige inwoners was dat de eerste keer dat ze het gebouw
van binnen zagen”, vertelt Menno. “Een man vroeg
zelfs waar de slaapplekken waren. Hij wist niet dat
we gewoon thuis slapen en opgepiept worden.”
Klasgenoten
De meeste vrijwilligers die zich bij de brandweer
in Blaricum aansluiten, zijn volgens Menno opgegroeid in het dorp. “Ik heb met de meesten van hen
in de klas gezeten. Toen ik klaar was met school heb
ik me gelijk aangemeld.” Ook zijn jongere broer
Laurens zit bij de brandweer in het dorp. “Laatst
was ik zelfs de oudste van de hele ploeg. We hebben een heel jonge groep hier.” Volgens Menno is
het een van de beter bemande brandweerposten
in de regio. Volgens hem komt dat doordat het zo’n
hechte groep uit het dorp is. “Dinsdagavond na het
oefenen drinken we altijd nog een biertje aan de
bar. Dat vind ik leuk die gezelligheid. De brandweer
is voor mij ook heel erg een sociaal gebeuren.”
Zou je ooit nog weg kunnen uit Blaricum?
“Daar heb ik heel vaak over nagedacht”, lacht hij.
“Maar uiteindelijk zou ik hier toch niet graag weg
willen. Mijn familie woont hier al honderd jaar en
groeit in zo’n dorp. Kijk, als het niet anders kan, dan
is het zo. Maar het liefste blijf ik hier.”

Monique Kropman begint te glunderen als ze door
de kunstgalerij in het Huis van Eemnes loopt. Aan
de wand hangen portretten en stadsgezichten van
kunstenaar Gerrit van de Leemkule. “Ik ben zo ontzettend blij dat hij hier kan exposeren.” Monique
zet zich al jaren in voor kunst en cultuur in Eemnes
en probeert lokale kunstenaars een podium te bieden.
Grote liefde
Toen Het Huis van Eemnes begin vorig jaar haar
deuren opende, heeft ze zich hard gemaakt
voor een eigen expositieruimte in het gebouw.
“Ik wilde niet hier en daar wat losse schilderijen.
Een grote collectie bij elkaar vind ik veel mooier.”
En met succes; iedere zes weken exposeert er nu
een andere kunstenaar in ‘haar’ kunstgalerij.
“Kunst en cultuur zijn mijn grote liefdes”, vertelt
ze. Zo zat ze voorheen in de kunstcommissie van
Eemnes en is tegenwoordig lid van de BEL-Art
kunstcommissie voor Blaricum, Eemnes en Laren.
Daarnaast organiseert ze in het Huis van Eemnes
het maandelijkse ‘Rondje Cultuur’, waarin muziek,
kunst en cultuur aan bod komen. Vorig jaar won
Monique daarom een Gouden K. Die prijs wordt
uitgereikt aan mensen die zich inzetten voor kunst
en cultuur.
Multifunctioneel
Het Huis van Eemnes is meer dan een kunstgalerij
alleen. Zo huist er in het gebouw een gigantische
sporthal, een restaurant, een bibliotheek en een
theater. “Op dit moment wordt het theater door
de GGD gebruikt als vaccinatielocatie. Dat maakt
het tot een hele bijzondere plek. Het gebouw vervult zoveel verschillende functies in Eemnes, alles
komt hier samen.” Monique komt graag in het Huis
van Eemnes. Zelf noemt ze het het hart van het
dorp. “Het gebouw ligt ook letterlijk in het centrum
van Eemnes en als je binnenstapt dan bruist het altijd”, vertelt ze. “Er is hier echt rekening gehouden
met de wensen van alle inwoners.”

NH Gooi vertelt de verhalen uit jouw regio.
Zoals je op pagina 7 las, zijn wij volop in
ontwikkeling en bouwen we de komende
jaren aan nog meer mooie verhalen uit
jouw achtertuin. Dat betekent dat we
enthousiaste (coördinerende) vrijwilligers
zoeken:
Lokaal gewortelde redactie
Ons Gooise redactieteam is van nature nieuwsgierig naar de verhalen uit jouw achtertuin. Dit
vertalen zij naar boeiende berichten voor radio,
tv, de Gooische Courant, NHGooi.nl en onze
app. Ze hebben een band met ‘t Gooi en voelen
zich hier helemaal thuis.
Gedreven programmamakers rtv
Creatieve radio- en televisiemedewerkers maken veelzijdige programma’s met een echte
Gooise kleur. We willen onze tv-activiteiten de
komende tijd verder uitbreiden.
Enthousiaste podcastpioniers
Wij geloven in de mogelijkheden voor podcasts
in en over ‘t Gooi. We hebben hier de eerste
stappen in gezet en willen dit met creatieve
geesten een flinke impuls geven.
Verbindende ICT-ers/technici
Techniek en ICT zijn de olie in onze omroep-motor. Onze ICT-ers/technici zorgen ervoor dat
onze Gooise verhalen iedereen kunnen bereiken. Zij zorgen voor de juiste verbindingen in
de studio en op locatie, en regelen dat onze
ICT-systemen op-en-top draaien.
Ondernemende MarCom liefhebbers
We willen NH Gooi bij nog meer mensen onder
de aandacht brengen. Dat vraagt creativiteit
en ondernemerschap voor spraakmakende
promotiecampagnes en leuke marketingacties.
Ook willen we meer samenwerkingen aangaan
met Gooise organisaties en ondernemingen.
Het maakt niet uit of je veel of wat minder tijd beschikbaar hebt, als jij mee wilt bouwen horen we
graag van je! Dus, wil jij bijdragen aan een of meer
van deze teams en/of wil je juist een coördinerende rol spelen? Kijk dan voor meer informatie op
onze website www.nhgooi.nl/vacatures en stuur
jouw interesse op een manier die bij jou past naar
meebouwen@NHGooi.nl.

Zou je ooit nog weg kunnen uit Eemnes?
Hoewel Monique is opgegroeid in Laren piekert ze
er niet over om na veertig jaar nog te vertrekken
uit Eemnes. “Ik vind Laren nog steeds een heerlijk
dorp, maar Eemnes bruist veel meer.”

Foto: Lotte Dekker
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Aankomende winter een
topactie in de aanbieding!
GRATIS WINTERCHECK!
Maak NU uw afspraak
Openingstijden:

KUNSTENAARSBENODIGDHEDEN
• schildersezels en schildersdoeken
• kwasten en penselen
• diverse verfsoorten

• spraypaint
• kleurpotloden
• papier

Art Supplies Het Gooi - Oostermeent-Noord 196, 1274 SH Huizen
035 - 63 16 103 - info@artsupplieshetgooi.nl - www.artsupplieshetgooi.nl
Dinsdag t/m zaterdag: 10.00-17.00 uur - Vrijdag 10.00-17.00 uur

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

08:00 - 17:00 uur
08:00 - 17:00 uur
08:00 - 17:00 uur
08:00 - 17:00 uur
08:00 - 17:00 uur
09:00 - 13:00 uur
Gesloten

GARAGE RODENBURG
IS DÈ UNIVERSELE
AUTOGARAGE IN HUIZEN

Garage Rodenburg !NIEUW!
Wij verwelkomen U en UW auto graag bij
ons in het nieuwe pand aan de Rokerijweg
10A Garage Rodenburg is dé universele
autogarage voor uitstekende service!

Garage Rodenburg

garagerodenburg.nl

Rokerijweg 10A • 1271 AH Huizen
035-6317116
garagerodenburg@kpnmail.nl

Wij zoeken een
enthousiaste college
om ons team te
versterken!
Nieuwbouw
Verbouw
Renovatie
Onderhoud
Wandafwerking
Tegelwerken
Wolkammerweg 23 3615 CE Westbroek
0346 - 28 15 02 / 28 14 71

Medewerker Productie
Diverse afvul- en verpakkingswerkzaamheden in dagdienst
Veelal staand werk, en tilwerkzaamheden tot 10 kg
Voor 3-5 dagen per week
Ben jij:
•
Die enthousiaste, gemotiveerde, collega
•
Iemand die haar/zijn afspraken nakomt
•
Iemand die in teamverband als ook zelfstandig kan werken
•
Iemand de Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift
•
Iemand die wil werken, en dat ook laat zien!
Dan zie we graag jouw sollicitatie tegemoet!
Reymerink BV
Stichtse Kade 47-A
1244 NV ’s-Graveland
035-6560889 • info@reymerink.nl
www.reymerink.nl

vacature

Let jij graag op

Optimale service, garantie en kwaliteit. Wij halen en brengen gratis!

‘de kleintjes’?
Kdv & bso Banjer in Blaricum zoekt als
aanvulling op ons enthousiaste bso
team, twee nieuwe collega’s die met
veel plezier op ‘onze kleintjes’ willen
letten.

Ambachtelijke

Omdat kinderen hun vrije middag bij ons
doorbrengen, zijn wij van mening dat
zij zelf voor een groot deel ook mogen
bepalen hoe zij hun middag bij ons
willen invullen. Wij bieden uiteraard ook
gestructureerde activiteiten aan, zodat
er ook aandacht is voor de verschillende
ontwikkelingsgebieden.

MEUBELSTOFFEERDERIJ
Ambachtelijke Meubelstoﬀeerderij Lodewijk
is er voor uw totale meubelrestauratie.
Keuze uit méér dan 600 soorten bekledingsstof. Kom langs in onze winkel

Wij zijn op zoek naar enthousiaste
bso collega’s die de kinderen kunnen
begeleiden in hun spel, een uitdaging
niet uit de weggaan en onze kinderen
kunnen enthousiasmeren om op een
leuke manier invulling te geven aan hun
middag bij de bso zodat zij met een lach
op hun gezicht naar huis gaan.
Dus, word jij er blij van onze kinderen
een fijne middag te bezorgen door een
afwisselend spel en speel aanbod te
bieden, dan nodigen wij jou uit om bij
ons te komen solliciteren.
Opleidingseisen: een afgeronde opleiding MBO Sport en Bewegen, PABO
of SPW-3 of 4.

met uw stoel, fauteuil, of één van onze medewerkers komt bij u langs met
onze mobiele winkel waarna we u direct een oﬀerte kunnen doen.

Wij bieden jou naast een contract voor
9 tot 20 uur, een gezellige werksfeer binnen een hecht team met enthousiaste
collega’s en belonen jou volgens de CAO
kinderopvang.

Gespecialiseerd in: Herstoﬀering van banken en fauteuils • Vernieuwing van
binnenwerken • Fauteuils en politoeren • Leerreparatie • Antiekrestauratie,
Biezen-, rieten- en rotanstoelen • Vloerbedekking en gordijnen

Mocht je interesse hebben dan nodigen
wij jou graag uit te solliciteren. Stuur een
e-mail naar info@kdvbanjer.nl of bel
voor meer informatie met Inge Rozema
of Marije Nieboer op
035-5389081.
Kinderdagverblijf en buitenschoolse
opvang BANJER

Voor informatie of een vrijblijvende oﬀerte: bel gratis 0800 - 5633945
Oudekerk aan de Amstel: 020 - 2612644 | Bussum: 035 - 6921862
info@stoﬀeringlodewijk.nl - www.stoﬀeringlodewijk.nl

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR

VERKOOPMEDEWERKERS
VOOR ONZE OUTLET IN LAREN

WERKENBIJOMODA.NL

Nieuw assortiment met diverse
showroom
aanbiedingen.
Voor al uw Houtkachels,
Gashaarden
en Elektrahaarden.

Nieuw assortiment met diverse
showroom aanbiedingen.

Nieuw
sho

Praktijk Barbelo
‘Op weg naar bewustwording,
het 8-voudige pad in een modern jasje’
door: Barbelo Christina Uijtenbogaardt
Nieuw boek van Barbelo: een panacee voor gezondheid en geluk. Barbelo
zegt zelf hierover: “Ik zag velen binnen een paar maanden opbloeien.
Binnen een half jaar verdwenen burn-out, rugklachten of gevoelens van
incompetentie. Je kunt met dit boek in de hand je leven verbeteren op welk
vlak dan ook.” Verschijnt oktober 2021 bij uitgeverij Gopher.

www.barbelo.nl

info@barbelo.nl

De Dieze 44, 8253 PS Dronten, 0321-382501, www.sfeervolstoken.nl

Vacatures:

Vacature(s)
Horstermeer Interieuren BV is een toonaangevend interieurbouwbedrijf met eigen
productiefaciliteiten. Al meer dan 50 jaar
richt het zich op het inrichten en produceren
van maatmeubelwerk, zowel landelijk als
internationaal.
Onze projecten en opdrachtgevers zijn zeer
uiteenlopend; van particuliere woningen en
kantoren tot de inrichting van horeca en
winkels en overige luxe betimmeringen van
elke schaalgrootte. Hierbij staat kwaliteit in
afwerking, vakmanschap en serviceverlening
centraal.
Vanwege een groeiende orderportefeuille
en natuurlijk verloop is er binnen onze
werkkring van ca. 20 medewerkers plaats
voor:
•
•
•

Ervaren meubelmakers/
interieurbouwers
Leerling meubelmakers/
interieurbouwers
Machinaal houtbewerker met kennis
van CNC frees- en zaagmachine
machine

Ervaring in de interieurbouw is een pré.
Voor leerlingen is er de mogelijkheid tot het
volgen van een relevante BBL opleiding.

horstermeer.nl

Wij willen graag mensen met de juiste
werkmentaliteit de kans bieden om bij ons
te komen werken. Het salaris is marktconform en in overeenstemming met de inzet,
vakmanschap en ervaring.
Heb je interesse in een afwisselde functie in
een collegiaal team?
Bel of email voor een afspraak.
Horstermeer Interieuren bv
Middenweg 168
1394 AP Nederhorst den Berg
Tel. 0294 251308
Info@horstermeer.nl
Dhr Rob Teeuwen of dhr Maarten Plas

De Zorg van Toen biedt aandacht,
warmte en de beste persoonlijke
zorg. Onze zorgprofessionals zijn
gespecialiseerd in uiteenlopende
zorgvragen, van fysiotherapie en
ergotherapie tot dementie. De
zorg is altijd nabij, 24 uur per dag,
7 dagen per week, in een omgeving
waar iedereen oud kan worden zoals gewenst, en op een plek waar
iedereen zich veilig en comfortabel
voelt.
Vanuit de visie dat de zorg weer
over mensen moet gaan, bieden wij
op de locaties van de Zorg van Toen
zorg die gericht is op de mogelijkheden en wensen van de bewoners.
Waarbij vooral aandacht voor de
bewoners centraal staat.
Wij willen op onze locaties zorg
terug brengen naar de oorsprong:
zorgen voor elkaar.
Binnen het Fraterhuis in De Bilt
komen er binnenkort vacatures
vrij voor:

VERPLEEGKUNDIGE NIVEAU 4 of 5
(voornamelijk overdag, 32 uur per
week, ook in de weekenden)
KEUKENMEDEWERKER
(’s morgens en ’s middags, 16 -32
uur per week, ook in de weekenden)
HUISHOUDELIJKE HULP
(’s morgens, soms ook ’s middags,
ter vervanging, oproepbasis)
Wij verwachten van onze medewerkers in het Fraterhuis St.-Jozef
dat zij de religieuze achtergrond
van de bewoners accepteren en
respecteren.
Salaris en overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO VVT. Bij gebleken geschiktheid is een dienstverband voor onbepaalde periode
(‘vast contract’) ons uitgangspunt.

Voor meer informatie:
www.dezorgvantoen.nl of
bel met de locatiemanager
Paulwillem Lommerde,
06 -429.33.974. Sollicitaties
kunt u sturen naar
ikwilwerkenbij@dezorgvantoen.nl.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Vechten tegen de bierkaai?
Door Leo Janssen
Het lijkt er steeds meer op dat bezoekers
aan Laren zich met gretigheid verdringen
op de catwalk van de zogenaamde Larense show off: van extravagante lifestyle tot
hard knetterende bolides die in het weekend de terrassen rond het kruispunt bij ’t
Bonte Paard onverstaanbaar maken.
Al een paar jaar vecht ik in mijn wekelijks column ‘bol-an’ (Larens dialect voor ‘rustig aan’)
in de Laarder Courant de Bel tegen dit patserige beeld van het dorp. Aanleiding voor Parool-verslaggever Lex Boon mij te vragen hem
een zaterdag te gidsen door het charmante Laren omdat volgens zijn chef “Amsterdammers
al honderden jaren onze kant op verhuizen én
omdat ‘t Gooi in de hoofdstad lijkt te infiltreren. Door de hoge huizenprijzen wemelt het
in Amsterdam van mannen en vrouwen die de
indruk wekken ooit te hebben meegedaan aan
Kinderen voor Kinderen.” Opmerkelijk.
Twee weken later verscheen de Amsterdamse bijlage. Welkom in Laren, ‘de parel van het
Gooi’. “De inwoners zijn flamboyant en extravert. Twintig procent van de huishoudens valt
in de categorie miljonairs. Lamborghini’s en
Ferrari ’s zorgen er voor overlast.”
In de namiddag sprak ik met de journalist af
op het terras van ’t Bonte Paard. Ik legde hem
-zoals eerder die ochtend- nog eens nadrukkelijk uit dat de rijkdom van het dorp vooral
schuilt in haar unieke geschiedenis; van arm
katholiek boeren- en weversdorp eind negentiende eeuw via een kunstenaarskolonie begin
twintigste eeuw, naar een groen en charmant
dorp met stadse allures. En daarnaast in de bijzondere karakters die er wonen: de innerlijke
rijkdom zal ik maar zeggen.

Foto gemaakt door Lourens Hogenbirk

Terwijl ik dat vertelde voltrok zich voor onze
ogen -langs ons tweepersoons tafeltje bij het
hek van Larens oudste kroeg met topfotograaf
en camera in de aanslag- een tafereel waar
‘buitenlanders’ -de benaming in ons dorp voor
niet Larense ingezetenen- maar geen genoeg
van krijgen: een mondain kakdorp.
Een ‘shop till you drop’- dame van in de vijftig
had zojuist een tas vol ingeslagen bij Rivièra
Maison. ‘Home is where you can be you’ belooft de slogan van deze winkel. E-sigaret in
de hand en opgezweept door de flitsende camera van de fotograaf, juichte ze carnavalesk,

de armen hoog, met een nog net zichtbare
Marlies Dekkers Art of love- bh boven haar
zwart-wit gestreepte jurk. De fotograaf tuimelde van enthousiasme bijna over het hek. Ik
kon de dame nog net vragen waar ze vandaan
kwam. “Uit Tilburg”, klonk het opgewonden
uit de Brabantse die zich even Gooise vrouw
waande. Het cliché van onze schijnbaar poenerige buitenkant was fotografisch bevestigd.
Vechten tegen de bierkaai? Gelukkig vertelde
het redactionele gedeelte een genuanceerder
verhaal.

Breukelen
Tel.: 0346 261135
info@degreefcoatings.nl
www.degreefcoatings.nl
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ProVoet pedicure, voetreﬂexologie,
magnetiseur en complementaire kleuren therapie
Lianne Luijks
T: 06 51 99 36 52

www.body-of-light.nl

Oosterpad 62
1402 NG Bussum (NH)

www.tenvoetenuit.nl

Smartprofix Huizen
Lindenlaan 23 • 1271 AV Huizen
+316 – 33398737

www.smartprofix.nl

Nieuweweg 47
251LH Laren
Geopend op dinsdag
t/m zaterdag van 11-17uur

VIAVIAVINTAGE LAREN
Lots by Lott is een nieuwe boutique in Huizen,
op het Oude Raahuisplein zijn wij iedere week
opzoek naar de leukste betaalbare items.

Kom vooral gezellig langs, bij het laten
zien van deze advertentie geven wij
20% korting bij een bedrag van €50,Oude Raadhuisplein 14 •1271RH Huizen

In deze uitnodigende stijlvolle winkel is kleding te vinden van mooie merken
als Max Mara, Chanel, Missoni, Iro, Isabel Marant, Patricia Pepe, Ganni, Irie
Wash, tassen en accessoires.

Annelies Martinot Keramiek

DeKleiStudio
Sumatralaan 8 • 1217 GR Hilversum
Tel: 0648687623 • Email: dekleistudio@gmail.com
Instagram: dekleistudio
Facebook: Annelies Martinot Keramiek

Nieuwe inbreng wordt zeer kritisch beoordeeld, waardoor de klant uitsluitend
zo goed als nieuwe en soms ook niet gedragen kleding en accessoires vindt.
Inbreng is tijdens de openingstijden altijd mogelijk, waardoor de collectie
dagelijks veranderd en klanten met grote regelmaat terugkomen om de
pareltjes eruit te vissen.
Viaviavintage is inmiddels een begrip geworden en staan Ellen en Sylvia altijd
klaar voor advies, maar ook voor een kop koffie!

Grote
collectie
mode

vanaf mt.42

voor al uw kwaliteitsproducten.
Onze
specialiteit: De Paasbroden.
www.dekkerenwinkler.nl

's-Gravelandseweg 14-B
1211BS Hilversum
035 621 8818

Het Mediaplein;
de plek waar Hilversum
en de media samenkomen
door Harmen van der Ploeg
De Hilversumse Kerkbrink kan uitgroeien
tot het bruisende middelpunt van Hilversum op het gebied van media, cultuur en
educatie. De bibliotheek, Museum Hilversum en Beeld en Geluid hebben de handen
ineengeslagen om op en rond het plein en
winkelpassage Gooische Brink een groot
mediacentrum te realiseren. NH Gooi ondersteunt het plan en werkt mee aan de
programmering op het Mediaplein. Een
grote meerderheid van de gemeenteraad
steunt de plannen, die in de komende maanden verder uitgewerkt worden. In de tussentijd begint het al te bruisen op en rond
de Kerkbrink.
De verhuizing van de bibliotheek is een van
de belangrijkste onderdelen van het Mediaplein, maar op en rond de Kerkbrink is straks
veel meer te beleven dan alleen het lenen van
boeken. Exposities, cursussen en podia moeten de band tussen Hilversum en de media
versterken. Zelf podcasts, vlogs of lichtkranten
maken? Meedoen staat centraal op het toekomstige Mediaplein! NH Gooi gaat dit actief
ondersteunen.
De komende maanden wordt al een beetje
zichtbaar wat er allemaal in het gebied staat te
gebeuren. Het Mbo-college gebruikt al enkele
leegstaande ruimtes in de Gooische Brink en
dit najaar begint het LAB met allerlei projecten

Impressies van het Mediaplein. Credits: Gemeente Hilversum

over media en cultuur. Zo kunnen we al een
beetje oefenen voor het echte Mediaplein dat
er hopelijk over een jaar of twee staat.
Het Mediaplein moet niet alleen de positie van Hilversum als mediastad versterken,
ook moet het de levendigheid in dit deel
van de binnenstad vergroten. Veel winkels
hebben het moeilijk en door een aantrekkelijke programmering op en rond het Mediaplein moeten bezoekers de Kerkbrink en

de straten ernaartoe weer weten te vinden.
De band tussen de Hilversummers en de media
is de afgelopen jaren minder hecht geworden,
met het Mediaplein wordt Hilversum weer
echt dé mediastad van Nederland.

Kerkbrink moet omgetoverd
worden tot modern
Mediaplein - NH Nieuws

NH Gooi Radio hoor je in heel
Gooi en Eemland op 92.0 FM en
via onze nieuwe App
Pagina 19

Denk jij wel eens na

over een baan
in de zorg?
Via ZorgStart heeft Petra
de baan gevonden die
bij haar past.
Wil jij dit ook?
Kijk op zorgstart.nl
en meld je aan.

Pleegouders gezocht
Van 3 tot en met 10 november is het Week van de Pleegzorg.
Het thema is dit jaar #GROENLICHT. De pleegzorgaanbieders
laten hiermee zien dat een pleegouder voor een kind het licht
op groen kan zetten. Soms kan een kind tijdelijk niet meer bij
de eigen ouders wonen. Kinderen die op pleegzorg wachten
staan in de startblokken, maar voor hen staat het licht nog op
rood. Zet het licht voor hen op groen!
Er zijn landelijk, ook in Gooi en Vechtstreek, te weinig pleegouders/
pleeggezinnen om kinderen op te vangen. Pleegouders zijn
daarom van onschatbare waarde én heel hard nodig.
Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien
Ook al heeft niet ieder kind een gelijke start, pleegzorg maakt de
kans op een gelijke uitkomst een stuk groter. Pleegouders kunnen
het verschil maken in het leven van een kind, door het bieden
van veiligheid en een tijdelijk thuis. Het kind kan even op adem
komen. Pleegouder zijn kan in verschillende vormen. Soms is dat
een weekend per maand, een vakantie of juist een jaar. Ook een
informelere vorm van opvang in de rol van steunouder behoort tot
een mogelijkheid.
Meer informatie?
Woensdag 10 november organiseren de pleegzorgaanbieders
uit de regio Gooi en Vechtstreek gezamenlijk een online
informatieavond.
Voor informatie en aanmelding: www.pleegoudergv.nl.
Deelnemende zorgaanbieders: Youké Pleegzorg, William Schrikker
Gezinsvormen, Timon, Levvel, Versa Welzijn of het Leger des Heils.

Uw leverancier voor buitengewoon tuinplezier!
GEZOCHT:
VERKOOP ADVISEUR / COMMERCIEEL MEDEWERKER
(FULLTIME) VOOR ONZE VESTIGING ALMERE STAD EN MUIDERBERG

Heb jij het verkooptalent waar wij naar op zoek zijn? Heb jij passie voor sierbestrating en de tuinbranche? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Met bijna 20 jaar ervaring en vestigingen in Muiderberg en Almere, bieden wij het grootste assortiment (sier)bestrating, siertegels, Geoceramica en
Heb jij het verkooptalent waar wij naar op zoek zijn? Heb jij passie voor sierbestrating en de tuinbranche? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Tuinhout van Noord Nederland. Ook voor tuinverlichting, kunstgras en overkappingen is de klant bij ons aan het juiste adres.
Met bijna 20 jaar ervaring en vestigingen in Muiderberg en Almere, bieden wij het grootste assortiment (sier)bestrating, siertegels, Geoceramica en
Kippersluis sierbestrating is een toonaangevende leverancier voor hoveniers en particulieren in Noord Nederland. Wij denken klantgericht, zijn flexibel en hebben
Tuinhout van Noord Nederland. Ook voor tuinverlichting, kunstgras en overkappingen is de klant bij ons aan het juiste adres.
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WAAR ZIJN WIJ NAAR OP ZOEK?

JE WERKZAAMHEDEN ZULLEN BESTAAN UIT DE VOLGENDE TAKEN:

Je beschikt over MBO werk- en denkniveau;
Verkoop van sierbestrating, tuinhout en aanverwante tuinartikelen
Je hebt aantoonbare
commerciële
werkervaring
in de op
detailhandel;
Adviseren vanenzowel
consumentenDan
als professionele
eindgebruikers
Heb jij het
verkooptalent
waar wij naar
zoek zijn? Heb jij passie voor sierbestrating
de tuinbranche?
zijn wij op zoek
naar jou!
Je beschikt
over
een
serviceen
klantgerichte
instelling;
Onderhoudt
contacten
met
onze
professionele
klanten
en
leveranciersen
Met bijna 20 jaar ervaring en vestigingen in Muiderberg en Almere, bieden wij het grootste assortiment (sier)bestrating, siertegels, Geoceramica
Je hebt de capaciteit
om
te
denken
in
oplossingen;
Het
uitbrengen
van
offertes
en
verwerken
van
orders
Tuinhout van Noord Nederland. Ook voor tuinverlichting, kunstgras en overkappingen is de klant bij ons aan het juiste adres.
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beschikking over grote voorraden en eigen transportmiddelen. Dit stelt ons in staat om onze klanten snel te bedienen en een goeie
service te verlenen.
Je hebt een gevoel voor humor en neemt graag initiatief;
Je hebt een representatieve uitstraling;
BEN JIJ DEGENE DIE WE ZOEKEN? Stuur vandaag nog een e-mail
Je bent in het bezit van rijbewijs B;
naar tom@kippersluissierbestrating.nl
Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit;
Je hebt geen problemen met werken op zaterdag;
Je bent bereidt je functie ook wanneer nodig uit te oefenen op onze andere filialen.

Naarderstraatweg 5, Muiderberg Tel: 0294 - 27 14 14
Palmpolstraat 103, Almere-Stad Tel: 036 - 30 300 67
amiek | natuursteen | tuinverlichting | tuinhout

kippersluissierbestrating.nl

Sierbestrating | keramiek | natuursteen | tuinverlichting | tuinhout

Advertorials

Welkom bij
Campagne Makelaardij
Als NVM kantoor zijn wij gespecialiseerd
in de aan- en verkoop van particulier
onroerend goed, zoals boerderijen, eengezinswoningen, appartementen, villa’s
en landhuizen. Ook kunnen wij u begeleiden
in de aan-, en verhuur van woningen.
Door onze centrale ligging in ons werkgebied, in het gezellige Eemnes, kunnen wij
u in heel Gooi en Eemland adviseren en
bijstaan.

Art Supplies het Gooi
Art Supplies het Gooi opende haar deuren
ruim 5,5 jaar geleden en is inmiddels een
begrip geworden in Huizen en omgeving.
Het assortiment is in de loop der jaren dan
ook flink uitgebreid. De keuze is ruim wat
betreft de acrylverf, olieverf, aquarelverf,
soorten papier van schetsblokken tot mixed
media blokken. Ook is er een ruime keuze
aan kleurboeken voor volwassenen en
natuurlijk diverse soorten kleurpotloden.

nog enkele plaatsen beschikbaar: aquarel
op zaterdag 18 september. Abstract op
zaterdag 16 oktober. Olifant op zaterdag
11 december en de engelen workshop op
zaterdag 18 december.
Kijk voor meer info op de site
www.artsupplieshetgooi.nl

Naast de verkoop van kunstenaarsbenodigdheden organiseert Art Supplies
het Gooi regelmatig leuke workshops.
Normaal zouden deze workshops in de
winkel plaatsvinden maar door de huidige
maatregelen is dit nog niet toegestaan.
Daarom tijdelijk op locatie in Huizen. Er zijn

Voor meer informatie kunt u kijken op
www.campagnemakelaardij.nl

Een open kloostergemeenschap Restaurant | Boutique
Hotel Eemland
“Als je binnenstapt in het Fraterhuis in De
Bilt, lijkt het of je in een “gewoon” ouderencentrum op bezoek bent. Bewoners
nemen plaats in de ontmoetingsruimte,
worden voorzien van thee of koﬃe en maken een praatje. Maar na een paar minuten
word je je bewust van een bijzondere sfeer
van zorgzaamheid en wederzijdse interesse. Je merkt: “dit zijn geen losse bewoners,
deze mensen hebben iets met elkaar. Dit
is een gemeenschap”. De basis van deze
gemeenschap is de kloosterlijke dagorde:
gemeenschappelijke maaltijden; momenten van koﬃe en theetijd; en voor wie dat
wil activiteiten en 2x per dag een samenkomst in de kapel. Hierdoor ontstaat een

bepaalde sfeer van rust, saamhorigheid en
betrokkenheid. Kortom het gaat om een
leefgemeenschap, waarvan het wonen, de
service en de zorg in handen is van “de
Zorg van Toen”.

Wilt u deel uit maken van deze mooie
gemeenschap dan kan u zich richten tot
www.dezorgvantoen.nl

We hebben voor de eerste keer de locatie
van Vergaderen Huizen geboekt. Het oude
pand uit 1940, oorspronkelijk het ziekenfondsgebouw, is bijzonder en straalt rust uit.

Door het grote TVscherm met camera kan
ook online of hybride vergaderd worden.
Doordat er nooit andere gasten zijn, kun je
in alle privacy samen komen.
Het was een zonnige dag en in de pauzes
konden we dan ook genieten van de rustige achtertuin. We hebben het middagdeel
van de vergadering aan de tuintafel voortgezet. Dit maakt deze locatie echt uniek.
Een heerlijke plek om samen te komen,
een bijzondere ervaring!

Hèt boutique Hotel kent een sprankelende
mix van authentieke rust, een warm interieur
en krachtige fotografie. De hartverwarmende
en gastvrije service van het team leidt jaarlijks
tot een uitgesproken hoge waarderingen
door gasten.
Bij ons voelt u zich ECHT thuis!
Het kleinschalige hotel is gevestigd aan de
hoofdweg van het pittoreske Eemnes en
ademt de sfeer van deze “stad”. U vind hier
de mooiste suites van ’t Gooi en omstreken.
In de kamers treft u een buitengewoon luxe
uitrusting aan met talloze extra’s als: wifi, rijkelijk gevulde minibar, luxe sanitaire voorzieningen, airconditioning en vloerverwarming.

Kleinschalige vergaderlocatie in Huizen

De vergaderruimte is een stijlvolle en knusse ruimte. De professionele apparatuur, de
catering, alles is tot in de puntjes geregeld.

Ervaar de warme, persoonlijke sfeer van
Boutique hotel Eemland aan de rand van
‘t Gooi.

De Ruyterstraat 9A, Huizen
welkom@vergaderenhuizen.nl
T. 06 – 22 39 46 39
www.vergaderenhuizen.nl

Kijk voor informatie over 1e en 2e kerstdag op
onze website
www.grandcafe-eemland.nl
Restaurant | Boutique
Hotel Eemland
Laarderweg 74
3755 AR Eemnes
035 – 53 158 64

Kerst-borrel met Passionata!
Een kerst borrel houden, maar eventueel
toch met gepaste afstand. Hoe dat te doen?
Wij kunnen bijvoorbeeld onze hapjes en
drankjes aanbieden per persoon. Zo kunnen
wij onze grote borrelplank bijvoorbeeld in
1-persoons boxjes maken, zodat iedereen z’n
eigen borrelbox heeft. Zo kunt u toch gezellig
samen zijn op kantoor, maar kan iedereen op
gepaste afstand blijven.
Kerst (borrel)pakket voor thuis
Mocht u nu niet samen willen of kunnen komen op kantoor, kunnen wij ook
borrelpakketten voor thuis samenstellen voor uw medewerkers. Zo zou u bijvoorbeeld over Zoom ‘samen’ kunnen
borrelen met hetzelfde borrelpakket.

Zo’n borrelpakket
kan er als volgt uit
zien:
• 1 fles Merlot of
Pinot Grigio
• 1 potje rode pesto
• 1 zakje olijfolie
crackers
• 1 knoflook worstje
• 1 truffelworstje
• 1 Pecorino kaasje met chilipeper
Graag helpen we u waar we kunnen, om het
toch gezellig en vooral lekker te maken in
deze tijd.

Passionata • Marktstraat 31 • 1411 CZ Naarden Vesting • 035 - 678 24 16
info@passionata-naarden.nl • www.passionata-naarden.nl

Hoe duurzaam wordt ‘t Gooi?
En wat is de invloed van al die zonnepanelen
op onze leefomgeving? Kan het elektriciteitsnet het wel aan? En waarom kunnen we geen
andere energiebronnen gebruiken?
Allemaal vragen van inwoners die we met deskundigen behandelen tijdens de uitzendingen
en in de podcasts.
Warmtevisie en omgevingsvisie
Op heel veel vragen is nog geen antwoord
te geven, omdat er nog heel veel onderzoek
gedaan wordt. Bijvoorbeeld naar de manier
waarop per wijk of soms per huis de wijken
verwarmd kunnen gaan worden, bij voorkeur
zonder aardgas. Er wordt dan bijvoorbeeld
gekeken naar de mogelijkheid om huizen via
één warmtenet te verwarmen, of aardwarmte
of oppervlaktewater te gebruiken. Dat wordt
per wijk door de gemeente vastgelegd in een
Warmtevisie en een Omgevingsvisie.

door Mary Voigt, Redactie/presentatie NH Gooi Zaterdag
In ‘t Gooi wordt hard gewerkt aan een duurzame omgeving. In alle gemeenten lopen projecten voor inwoners en bedrijven. Misschien heb je wel eens gehoord over elektrische
deelauto’s, groene deelscooters, de Hilversum 100, projecten als Zonwinst en Steenbreek,
de groene daken in Eemnes en niet in de laatste plaats de Regionale Energie Strategie
(RES). Allemaal onderwerpen waar het programma NH Gooi Zaterdag al jaren regelmatig
aandacht aan besteedt met korte interviews. Onlangs publiceerde NH Gooi Radio ook de
eerste podcast in de serie Duurzaam Gooi. Daarin wordt uitgebreid ingegaan op de Regionale Energie Strategie en wat die betekent voor de inwoners.
Wat is de Regionale Energie Strategie
In het klimaatakkoord is afgesproken om zo min
mogelijk energie te gebruiken en zoveel mogelijk duurzame energie te produceren met gebruikmaking van duurzame bronnen zoals zon
en wind. Dertig regio’s in Nederland hebben

vastgelegd hoe ze dat willen bereiken. Zo wil
men in ‘t Gooi geen windmolens in de natuur,
dus zijn deze niet opgenomen in die Regionale Energiestrategie. Voorlopig althans. Maar
hoe zit het dan in de winter, als er geen zon is?

Nieuws uit jouw achtertuin
Inwoners worden steeds vaker uitgenodigd
om mee te praten over de toekomst, over wat
zij willen met de omgeving: meer groen, meer
huizen, meer of minder wegen, meer bedrijven, meer recreatie. En hoe meer je als inwoner weet over dit onderwerp, hoe leuker het is
om mee te denken over de toekomst, en hoe
beter je kunt overzien wat de voor- en nadelen
zijn van jouw keuze. Zo bepaal je uiteindelijk
zelf mede hoe duurzaam ‘t Gooi wordt.

De podcast is beluisteren via
https://nhgooi.nl/podcast/1076/
podcast-duurzaam-gooi

NH Gooi TV kijk je op de kabel
Bij KPN op kanaal 1379 & bij Ziggo
op kanaal 40 en via onze nieuwe app
Uw partner voor
buitenverblijven
hovenierswerk en
sierbestrating
 Overkappingen en buitenverblijven
 Tuin ontwerp, onderhoud en aanleg
 Grote showroom en showtuin met diverse opstellingen
 Complete projecten van ontwerp tot opbouw en aanleg

Laten wij samen
uw buitenleven tot iets
moois maken!
Dukdalfweg 23, 1332 BJ Almere
036 - 53 29 188 - info@almerebuitenleven.nl

www.almerebuitenleven.nl
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woon
inspiratie

MEER DAN 35 WINKELS MET
VEEL WOONINSPIRATIE

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

New Yorkweg 73, Almere

15 min

makkelijk bereikbaar met ov

