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John Witgoed een begrip in Lekkerkerk en de 

Krimpenerwaard 

 

Dat we in een ‘vervangingsmaatschappij’ leven, is duidelijk. Een wasmachine die 

het niet meer doet, een vaatwasser of koelkast met kuren? Een combimagnetron 

met een storing? Veel mensen krijgen te horen dat een reparatie ‘de moeite niet 

loont’ en dat de aankoop van een nieuw apparaat een betere keuze is. 

John Cronau kent al deze ‘dooddoeners’ en schudt meewarig het hoofd. “In principe kun je elk 

apparaat repareren”, zegt de man die met zijn bedrijf John Witgoed al twintig jaar actief is in 

de Krimpenerwaard en al vele jaren lid is van de Businessclub van vv Lekkerkerk. “En vaak 

ook nog voor een heel acceptabel bedrag en met een prima resultaat.” 

Na jaren in loondienst te hebben gewerkt als buitenmonteur in het kabelwerk en glasvezel bij 

de PTT, aandrijftechnicus en witgoedmonteur belandde John Witgoed ging John Cronau 

vanwege een hardnekkige slijmbeursontsteking aangepast werk verrichten in de winkel van 

zijn werkgever. Het was niet de meest plezierige periode in zijn bestaan. “Het botste op 

vakinhoudelijk en persoonlijk gebied”, blikt hij terug. “Toen mij te verstaan werd gegeven dat 

ik ondanks mijn blessure toch ook wasmachines moest gaan sjouwen, werd de situatie nog 

vervelender. Ik belandde uiteindelijk in de ziektewet en uiteindelijk in de WW. Bij het GAK 

werd me gezegd dat er wellicht mooie kansen zouden liggen om voor mezelf te gaan beginnen 

als witgoedreparateur met tijdelijk behoud van uitkering. Het was voor mij een gok, want ik 

begon met niets en had ook geen liggende gelden achter de hand. Gelukkig was ik ondertussen 

wél van mijn blessure verlost. Ik besloot uiteindelijk samen met mijn vrouw Netty met ‘John 

Witgoed’ te beginnen. Dat bleek een goed besluit want vanaf dag 1 had ik klanten. De voorbije 

twintig jaar is daar niets in veranderd. Ik heb het lekker druk.” 

John trekt er elke dag op uit om mensen met ‘witgoedproblemen’ te ontzorgen. Netty neemt 

thuis de telefoon aan, verricht administratieve taken en beheert samen met haar man de 

agenda. 
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De populariteit van John Witgoed in de regio berust op een paar stevige fundamenten. De 

eerste: John Cronau’s onbetwiste vakmanschap en zijn gave om vrijwel elk witgoedprobleem 

voor zijn klanten op te lossen. Wat de mensen ook aanspreekt is dat hij volstrekt eerlijk is in 

zijn advisering, heel redelijke prijzen hanteert en zijn afspraken altijd nakomt. Voeg daarbij 

dat John Witgoed geen voorrijkosten berekent een het succes is verklaard! 

“Ik heb in die eerste jaren sowieso de wind mee gehad omdat veel winkels in witgoedartikelen 

in die tijd stopten met het zelf repareren van wasmachines etc”, vertelt hij. “Daarna werd 

John Witgoed langzaam maar zeker een begrip. De naam is zelfs zo gesetteld dat veel mensen 

denken dat Witgoed de officiële achternaam is van Netty, mij en onze vier kinderen, ha ha! 

Betere reclame kun je je niet wensen, hè?!” 

John Witgoed geld al jarenlang als trouw Businessclublid van vv Lekkerkerk. “We waren één 

van de eersten”, weet John Cronau. “In eerste instantie fungeerden we op verzoek van Hans 

van Wensveen als shirtsponsor van een jeugdteam. Vervolgens wilde ik wel een reclamebord. 

Daardoor raakte ik i gesprek met Bas van der Laan en traden we maar meteen toe tot de kort 

daarvoor opgerichte Businesclub. We sponsoren met plezier, zeker ook omdat we lokaal en 

regionaal gericht zijn. We ondersteunen liever vv Lekkerkerk dan dat we geld investeren in 

krantenadvertenties en zo. En leuk aan de vereniging is zeker ook dat onze sponsoring 

klanten oplevert. Een mooie bijkomstigheid, want veel belangrijker vinden Netty en ik het om 

op deze manier een bijdrage te leveren aan het dorp en jeugd de kans te geven om tegen een 

betaalbaar bedrag te kunnen sporten. Dat past helemaal bij de filosofie van John Witgoed. 

Ook met ons bedrijf willen we er voor iedereen zijn. Niet alleen met reparaties en service, ook 

met de verkoop van nieuwe witgoedproducten.” 

Voor meer informatie: 0180-661142 of info@johnwitgoed.nl 


