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Harmen 
Van der Heijden

Herenmodes

Dinsdag t/m vrijdag 9:30 - 18:00 zaterdag 9:30 - 17:00

’s-Gravelandseweg 27/A 1211 BN Hilversum 
035 6214268  laharmen@planet.nl  www.harmenheijden.nl 

op de gehele
25% korting 

Paul  &  Shark  -  H i l t l  -  N ino  D an ie l i  by  Co rne l ian i

Buga t t i  -  W i l l i am Lock ie  -  P ie r re  Card in  -  D ige l

Eduard  D ress le r  -  Gardeur  -  Bu r l ing ton  -  Lacos te 

Van  Laack  -  D eso to  -  O l y mp -  Maer z  -  HOM

nieuwe collectie

Ans gaat met pensioen

Na ruim 40 jaar ga ik met pensioen. Op 
een rustige manier zijn wij de winkel 
aan het leegverkopen. We hebben 
geen haast, voorlopig zijn we er nog.

We hebben nog een 
GROTE VOORRAAD
Voor u dus veel voordeel.

B.v. Strengetjes D M C  
NU 10 STUKS 10 EURO
Kralen, kant band nu halve prijs
Brei en haakgarens 20 – 50 % korting

Toch hebben we voor deze zomer weer nieuwe eigen ontwerp 
truien en vesten gemaakt, ook met korting.

Diverse breiboeken nu 3 euro
Pakket breiboeken 5 euro
Assortimentpakket sierkralen 5 euro
Assortimentpakket kant 5 euro

We hopen u nog vaak 
in de winkel te zien, 
Ans.

Creatique
Hoge Larenseweg 5, Hilversum, tel: 035-6832858

G R A T I S

Scholen, clubs, verenigingen die hobbyen  

LE T OP !!

Breng 1 of 2 grote tassen naar 

C R E A T I Q U E  en Wij vullen die met een 

assortiment hobbymaterialen!

Bij ons gaan aandacht voor uiterlijke schoonheid en 
lichamelijke gezondheid hand in hand. Onze medisch 
specialisten en huidtherapeuten verzorgen (laser)
behandelingen bij: 

∞ Acne
∞ Camouflage
∞ Huidoneffenheden
∞ Huidverbetering
∞ Huidverjonging
∞ Littekens
∞ Medische tatoeage
∞ Ongewenste haargroei

∞ Overmatige transpiratie
∞ Peelings
∞ Pigmentvlekken
∞ Scan van moedervlekken
∞ Spataders
∞ Tatoeage verwijderen
∞ Xanthelasmata
∞ Zichtbare vaatjes

Voor meer informatie of een afspraak bel T 088 753 14 40  
of kijk op www.emctergooi.nl. 

Esthetisch Medisch Centrum

Ik zit goed in mijn vel

EMC_ad_90x130 opsommimg.indd   1 09-04-19   13:46

Vrijdag 18 januari openen wij 
de deuren van de vernieuwde 
winkel op de Berlagelaan 81 
met het vertrouwde personeel 
en leuke opening aanbiedingen.

U bent van h� te welk� !

Opening
PAAS AANBIEDING
Festival plant 
3 voor € 6.95    € 2.95 per stuk 

Geldig vrijdag 19 en zaterdag 20 april

Bloemenboutique Fonville
Berlagelaan 81 Hilversum  Tel: 0356831424
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Mega evenement in centrum van Hilversum

Heb ik uw aandacht?
Welk evenement is dat dan?
Eerst een paar kenmerken van dit evenement.

Het evenement is gratis toegankelijk, Iedereen kan zich er 
vermaken en ook toegankelijk voor alle leeftijden, er worden 
speciale acties georganiseerd voor mensen die snel overprik-
keld kunnen raken en op de zondagen wordt de Langgewenst 
omgetoverd tot een theater waar de beste Nationale en Inter-
nationale straat artiesten hun kunsten komen vertonen en ook 
nog eens gratis!

Weet u het al?
Nog een weetje, dit evenement wordt al ruim 300 jaar gehou-
den in Hilversum!

Het is natuurlijk de kermis!!
Van 19 april tot en met 29 april 2019 staat er op het Lang-
gewenst de Mega Kermis met 33 attracties voor jong en oud, 
groot en klein!

Dit jaar mogen wij de volgende “nieuwe” attracties verwel-
komen:
Het 40 meter hoge reuzenrad “The Sky Wheel”. Bekijk Hilver-
sum vanaf boven samen  met familie, vrienden of romantisch 
met iemand waar je van houdt.

Terug van weg geweest, de Botsauto’s!
Ga er zeker even in want jullie hebben hem gemist de afgelo-
pen jaren!

Voor de bezoekers die sterk in hun schoenen staan en Hallo-
ween tot hun favoriete feestdag rekenen staat er ook dit jaar 
een echt spookslot in Hilversum, verlaten door de eigenaren 
maar toch nog steeds bewoond…
Ga jij de nieuwe bewoners een bezoekje brengen?
De “Thriller” behoort tot een van de mooiste spookhuizen van 
Europa, van buiten maar ook zeker van binnen!

De kermis wordt feestelijk geopend door wethouder Arno 
Scheepers op 19 april om 13:00.

Op 21 april en op 28 april zijn de straatartiesten aanwezig op 
de kermis om hun kunsten te vertonen.

Op 24 april is er de prikkelarme kermis van 16:30 tot 18:00.
De prikkelarme kermis wordt geopend door wethouder Karin 
Walters en Louise de Wit de kinderburgermeester.

26 april Prinsennacht, ook leuk om op de kermis te vieren!
En op 27 april Koningsdag, kleedjesmarkt, gezelligheid en 
vertier in het centrum! Zeker op de kermis!

Kom gezellig naar de kermis!



Bloemenboutique Fonville
Wij zijn Theo en Elise Fonville en hebben de winkel van 
gebr. Nijman op de Berlagelaan 81 overgenomen sinds 
1 januari 2019. 

Zelf hebben we al 11 jaar een bloemenwinkel in De Bilt 
en toen Cor aan ons vroeg of we dat ook niet in Hilversum 
wilden gaan realise-
ren hebben wij die 
sprong vol enthou-
siasme genomen. De 
vertrouwde gezich-
ten blijven, want de 
meiden gaan met ons 
deze uitdaging aan, 
kom gerust eens langs 
om te kijken. 

Wij zijn van maandag 
tot en met vrijdag 
open van 9.00 tot 
18.00 uur en 
zaterdags van 9.00 
tot 17.00 uur.  

Bloemenboutique 
Fonville
Berlagelaan 81 
Hilversum  
Tel: 0356831424

EMC Gooi en Eemland
Vanaf 1 februari jl. is het EMC Tergooi van naam verandert. 
Verder veranderd er niets. U vindt ons nog steeds op poli 11 
in Tergooi, locatie Hilversum. 

Met 15 jaar ervaring op het gebied van laser en 
huidverbetering staan wij voor u klaar om u de beste zorg 
in een veilige omgeving te geven. Kijk op onze website 
(www.emctergooi.nl) naar alle mogelijkheden. Een 
intakegesprek is altijd gratis, dus heeft u vragen bel ons en 
maak een afspraak. Onze ervaren huidtherapeuten geven u 
een eerlijk advies.

088 753 1440
www.emctergooi.nl

4 VOORJAAR 2019

HARMEN van der HEIJDEN, een  
Hilversumse herenmodezaak  
bestaat bijna 60 jaar. 

Een zaak met allure en faam, bij de klanten bekend die van 
klasse en klassiek houden.

De zaak is aan vernieuwing toe en wordt gereorganiseerd. 
Een rede voor een totale leegverkoop. Voor u een kans om 
uw garderobe aan te vullen met een hoge korting. We hopen 
u spoedig te ontmoeten in onze winkel aan de ‘s- Graveland-
seweg in Hilversum. Tijd voor een kopje koffie is er altijd. 

HARMEN van der HEIJDEN Heren modes
‘s-Gravelandseweg 27A
1211BN Hilversum
Tel: 035-6214268, laharmen@planet.nl

Ans wil met pensioen
Ans Baeten van Creatique wil over anderhalf jaar met pensioen 
gaan en de sfeervolle winkel ligt nu al vol artikelen met leuke 
kortingen. 

“Het is een soort leegverkoop. De winkel ligt nog vol met een 
grote keus op het gebied van haak- en breigarens, patronen, 
borduurpakketten, kralen en knopen. Op veel artikelen hebben 
we 20 procent korting en de pakketten verkopen we voor de 
helft.” Ans vertelt dat ze al vijftig jaar deze winkel heeft. “Ik heb 
in Hilversum op drie locaties gezeten en zit nu al jaren aan de 
Hoge Larenseweg. Mijn ex-man had een ijzerzaak en verkocht 
ook emaille en koper en toen dacht ik ‘waarom ga ik geen kralen 
verkopen?’ Zo is het begonnen en ik heb het al die jaren met 
veel plezier gedaan. Maar aan alles komt een eind. Het blijft 
natuurlijk wel mijn hobby, want ik kan niet zonder breien en 
haken.”

Kom langs in de winkel voor advies en voor de kortingen.
Hoge Larenseweg 5-7 Hilversum 035 - 68 32 858
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Kasteel Groeneveld in Baarn is tijdens het Paasweekend 
(19 t/m 22 april) dé plek voor luxe funshoppen, tuininspiratie 
en culinair genieten. Het sfeervolle “binnen – buitenevene-
ment” Exclusive Spring Fair is dé unieke Woon- & lifestyle-
beurs, waarbij het volledige kasteel is omgetoverd tot een 
spannende “pop-up” departmentstore. Drie kasteeletages 
gevuld met alle componenten voor een eigentijds luxueus 
leven. 

In de statige tuin achter het kasteel is een uitgebreide 
buitenbeurs met veel Home & Garden. Daarnaast geniet u 
van smaakvolle foodtrucks, met bijpassende muziek in het 
voorjaarzonnetje. Proef, ontdek en beleef het allemaal op 
Exclusive Spring Fair!

Unieke binnen- buitenbeurs voor iedereen
De Exclusive Spring Fair is hét perfecte dagje uit tijdens de 
Paasdagen voor het hele gezin. Bezoek in het kasteel de 
verschillende themakamers met onder andere unieke juwelen, 
schitterende kunst en exclusieve interieurs. Ervaar in de sfeer-

volle kasteeltuin het heerlijke buitenleven met bijzondere 
woondecoraties, tijdloos tuinmeubilair & sfeervolle accessoires. 
Ontdek biologische en ambachtelijk gemaakte delicatessen in 
het Deli Food Paviljoen. 

Op eerste en tweede 
paasdag zijn er traditioneel 
voor de allerkleinsten op 
het prachtige landgoed 
paaseitjes verstopt. 

Spring Fair deelt uit
Tijdens de luxe voorjaars-
beurs zijn er mooie prijzen 
te winnen. Bezoekers kun-
nen op zoek naar de ‘vijf 
gouden Exclusive Spring 
Fair eieren’, die ergens op 
het landgoed verstopt zijn. 
Hiermee maken zij kans 
op een mooi voorjaarsge-
schenk. Daarnaast maken 
de bezoekers kans op een 
gratis Farrow & Ball Colour 
Consult van 1,5 uur. Een ex-
pert komt bij u thuis om te 
inspireren en u te voorzien 
van het beste kleuradvies. 
Ter gelegenheid van Pasen 

krijgt bovendien elke 100ste bezoeker, die een kaartje koopt 
aan de kassa het kookboek ‘Hoe Dan?!’ van Maroeska Metz, 
bekend van Heel Holland Bakt, als attentie cadeau. Dit maakt 
Exclusive Spring Fair hét unieke evenement tijdens het Paas-
weekend dat niemand wil missen!

Wat, Waar en Wanneer
Kasteel Groeneveld, Groeneveld 2, Baarn.
Vrijdag 19 t/m maandag 22 april
Dagelijks open van 10.00 tot 18.00 uur.
Entree: € 15,00 p.p. Kinderen van 4 tot 14 jaar € 3,00.
Ruime gratis parkeergelegenheid

www.exclusivespringfair.nl

Proef, ontdek en beleef

Dé binnen – buitenbeurs 
van het voorjaar

PAASWEEKEND
KASTEEL GROENEVELD

BAARN
€ 2,50 korting op entree

Bij inlevering van deze advertentie 
krijgt u € 2,50 pp kassa korting 

op entree (max 2 pers) 
www.exclusivespringfair.nl



Echt maatwerkEcht maatwerk

Daar zit Vink Witgoed achter!
Apparatuur kopen die bij u en uw (gezins) situatie past. Vakkundig inmeten, deskun-
dige plaatsing en gebruiksinstructie. In een nieuwe- of in een bestaande keuken.  
Tot volle tevredenheid. Dat kun je niet verwachten van die snelle jongens uit de stad 
of bij die flitsende webshop… Dat vind je wel bij Vink Witgoed!

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT
Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nl
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Genieten met Pasen 
met Bakker Jeroen

Bakker Jeroen is een ambachtelijke 
brood- en banketbakkerij met 
3 winkels in Kortenhoef en 
Hilversum. 

Voor de Pasen bieden zij een 
breed assortiment producten, 
bijvoorbeeld voor uw Paasontbijt 
of -brunch. Natuurlijk is er een 
heerlijke Paasstol, gevuld met 
noten en zuivere amandelspijs. 
Daar hoeft alleen een beetje
roomboter op…. 

Daarnaast zijn er ook verschil-
lende Paasgebakjes en -taarten, 
lekker voor bij de koffie of thee.

Van 11 t/m 20 april zijn er een 
aantal speciale aanbiedingen, 
dus kom naar de winkel en 
geniet van twee heerlijke 
paasdagen!

www.bakkerjeroen.nl

eroen � jne Pasen� jne Pasen
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Optimaal Wellnessgevoel bij Personal Spa Diemen
Inmiddels telt ons land vele Wellnesslocaties, variërend van 
knusse locaties tot megacomplexen. Wij kozen voor ons 
bezoek voor een nieuw concept een Personal Spa in Diemen. 
Voorheen was dit de locatie van Sauna van Diemen.

Komend vanaf de A10 zijn we binnen 3 minuten op de par-
keerplaats dichtbij de hoofdingang van Personal Spa Diemen. 
We kunnen met een parkeerschijf zelfs 4 uur gratis parkeren!
Bij de receptie worden we heel hartelijk ontvangen en krijgen 
een kopje koffie of thee geserveerd. Wat een heerlijk begin 
van ons wellnessbezoek!

Bij onze reservering konden we kiezen uit een eigen Spa unit 
de “American Style” of de “Mediterranean Style”. We zijn met 
zijn vieren, 4 vriendinnen en hebben gekozen voor de “Ameri-
can Style”.
We krijgen van de receptioniste een korte uitleg en gaan dan 
onze kleedruimte in, waar de badjassen, handdoeken en slip-
pers al klaar liggen voor ons. 

Vanuit de kleedruimte lopen we zo ons eigen “Wellnesscom-
plex” binnen. We zien meteen de grote Finse Sauna en een 
schitterende whirlpool Al verder lopend zien we het douche-
gedeelte, scrubzout en een koude afspoelhoek. Daarnaast is 
de mooie stoomcabine. Tot slot nog een Infrarood sauna en 
een hele ruime, maar toch knusse relaxhoek met grote lounge-
bedden en hele leuke stoelen gemaakt van olievaten.
Wat ziet het er allemaal sfeervol en mooi  uit!
Na het douchen wil één van mijn vriendinnen eerst in de 
stoomcabine. Wij besluiten te starten met de Finse sauna. 
Na het koelen settelen we ons op de loungebedden, zetten 
een eigen muziekje op, pakken een drankje uit de minibar, en 
krijgen het vooraf bestelde bittergarnituur. Wat is dit geweldig 
relaxen, 4 vriendinnen in ons eigen “Wellnesscomplex”. We 

bedenken dat het ook leuk is om dit een keer met ons eigen 
gezin te doen, ook (eigen) kinderen zijn hier welkom.
Nadat we heerlijk gekletst hebben doen we nog een sau-
narondje, tot slot maken we een fles wijn open en gaan met 
zijn vieren in de whirlpool bubbelen en wijn drinken. Wat een 
luxe gevoel is dit!
Dan zitten de 2,5 uur erop. We kleden ons aan, checken uit bij 
de receptie en nog bij de receptie besluiten we...... hier komen 
we zeker terug. Wat geweldig is het bij Personal Spa Diemen.

Zie de advertentie op de achterpagina met een speciale 
lezersaanbieding. 

Personal Spa Diemen
Ouderkerkerlaan 6
1112 BE  Diemen
Telefoon: 020 2250040
www.diemen.personal-spa.nl



Dé binnen - buitenbeurs 
van het voorjaar

WWW.EXCLUSIVESPRINGFAIR.NL

KASTEEL GROENEVELD • GROENEVELD 2 • 3744 ML BAARN • VR 19 T/M MA 22 APRIL 2019 VAN 10 TOT 18 UUR
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Vink Witgoed: ook topservice in Hilversum, Loosdrecht, Huizen en het Gooi.

“Vink Witgoed neemt service van Witgoedspecialist De Wit over”
Wie de recensies op vinkwitgoed.nl leest, kan er niet omheen; 
de witgoedspecialist uit het nabije Westbroek scoort hoge 
ogen: een 9,5 gemiddeld op kwaliteit én service. En vanaf nu 
levert Vink ook snel en gratis aan klanten in Hilversum, 
Loosdrecht, Huizen en het Gooi waar service-medewerker 
Peter Wittebol voor veel mensen een oude bekende is.

“Van 1989 tot 2015 runde ik samen met mijn vader Witgoed-
specialist De Wit aan de Koninginneweg - eigenlijk een beetje 
vergelijkbaar met Vink Witgoed, dat ook al sinds 1970 aan de 
weg timmert in Westbroek en Ouderkerk aan de IJssel. 

Persoonlijk advies
“Steeds meer zaken moeten hun deuren sluiten. Zelfs grote 
zaken zijn weg uit Hilversum. Maar mensen hebben nog steeds 
behoefte aan persoonlijk advies, goed inmeten en aansluiten, 
en natuurlijk aan na-service als dat nodig is. Dan kom je al 
snel uit bij een specialist als Vink Witgoed: 380 m2 showroom, 
makkelijk bereikbaar vanuit Hilversum, gratis parkeren voor 
de deur en deskundige medewerkers die je bij acute proble-
men - zoals een kapotte vriezer – zelfs ‘s avonds kunt bellen.” 
De reden dat veel winkels sluiten is natuurlijk dat je ook een 
koelkast of wasmachine op internet kunt bestellen, vertelt Ruth 
Nagel. Sinds 2001 is hij eigenaar van Vink Witgoed in West-
broek. “Zeker als je al weet welk type je wilt hebben, is bestel-
len op internet heel gemakkelijk - je hoeft er de deur niet voor 
uit. Maar bij aflevering wordt de doos binnengereden en moet 
je het verder zelf uitzoeken.” 

Geen keuzestress
“Bij ons gaat dat anders. Zeker met onze unieke thuisverkoop 
service. Bij inbouwapparatuur komen we vooraf inmeten en bij 
aflevering gaan we niet weg voordat we zeker weten dat het 
werkt - al moeten we er gas, water of elektra voor aanpassen!” 
Díe service maakt het verschil, ook en zeker als er wat kapot 
gaat, want dat kan natuurlijk altijd. Bij Vink Witgoed heb je dan 
direct iemand aan de lijn, en als het nodig is staan we nog de-
zelfde dag op de stoep. Ook ‘s avonds en op zaterdag. Kom daar 
maar eens om op internet... Peter: “Laatst kwam hier een klant 
die een mixer zocht maar op internet door de bomen het bos 
niet meer zag. Logisch, op het web vind je wel 300 mixers. Maar 
door goed te luisteren naar haar wensen, konden wij de keuze 
al snel inperken tot een mooie selectie van drie of vier mixers. 

Dát maakte het voor haar een stuk makkelijker om te kiezen. En 
nu komt ze hier ook als ze een magnetron nodig heeft of een 
stofzuiger. Ook veel andere mensen vinden het prettiger om 
even langs te komen dan te zoeken op internet. En wij nemen 
er graag de tijd voor om dat zo makkelijk mogelijk te maken.” 

Goed bereikbaar
Ruth: “Voor ons is Hilversum een nieuwe markt. Maar omdat 
veel mensen Witgoedspecialist De Wit nog steeds missen, 
hopen we hen van dienst te kunnen zijn. Voor Vink Witgoed  
maakt de afstand niet uit. Vanuit Westbroek zijn we zo in het 
hartje van de stad. En andersom geldt dat natuurlijk ook. West-
broek is makkelijk bereikbaar: binnendoor of een klein stukje 
via de A27. Bovendien verlenen we ook service aan mensen die 
een apparaat hebben gekocht bij een zaak die net als Witgoed-
specialist De Wit niet meer bestaat. Want waar moet je anders 
terecht als de wasdroger stuk gaat? Ons kan men altijd bellen. 
Wanneer het binnen de garantie valt, schakelen we de fabrikant 
in. En anders helpen wij de klant zelf weer snel uit de brand.”

Vink Witgoed levert en plaatst de nieuwe aankoop snel 
en op een tijd die u het beste schikt. Kom eens langs in de 
showroom en laat u vakkundig voorlichten over witgoed, in-
bouwapparatuur of keukenrenovatie, onder het genot van een 
kopje koffie. Wie zich vooraf thuis wil oriënteren kan alvast 
een kijkje nemen op de website www.vinkwitgoed.nl. uth en 
zijn medewerkers helpen u van A tot Z. Verkoop en service 
met persoonlijke aandacht!

Een recensie van de website
Op 27 dec gebeld met de mededeling dat vaatwasser stuk was. 
Gelijk is er voor vrijdag een afspraak voor het plaatsen van 
een nieuwe vaatwasser gemaakt. Terwijl we nog niet eens een 
toezegging gedaan hadden voor de koop. Snellere service kan 
je niet verwachten. Op 28 dec een nieuwe uitgezocht en op 
29 dec is die nieuwe machine geplaatst. Perfect, kan niet beter. 
De monteur die de vaatwasser kwam plaatsen is een uit duizen-
den, het was een hele lastige klus om de machine te vervangen, 
halve keukenkast moest gesloopt worden. Maar hij deed het 
wel en heeft ook alles weer perfect in orde gemaakt. Wij geven 
dit bedrijf dan ook op alle fronten een dikke 10. Wij gaan 
nooit meer voor witgoed naar een ander. (dat deden we al 
niet op basis van eerdere goede ervaringen)



Beleef het anders beleef het personal!

NU OPEN! 

Voorjaarsaanbieding!
Uw eigen Wellnessunit voor 2,5 uur incl. badjassen, handdoeken en slippers

Nu van € 185,- voor € 129,50 voor de American Style
      Van € 165,- voor € 115,50 voor de Mediterranean Style

Voorwaarden:
• Reserveren via de website o.v.v. Voorjaarsaanbieding
• Aanbetaling van 50% van de originele prijs via Ideal 
• 30% korting  over de huur van de unit wordt bij eindafrekening verwerkt
• Algemene voorwaarden zijn van toepassing (zie website)
• Deze aanbieding is geldig tot 1 augustus 2019, geldig voor 2 personen

Kijk voor een ervaringsverhaal op pagina 9.

Ouderkerkerlaan 6
1112 BE  Diemen
www.diemen.personal-spa.nl
Tel: 020 2250040




