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Wie, wat, waar

en waarom
Veel dank aan alle mensen die meegewerkt hebben aan de
totstandkoming van de tweede nummer één. Het is heerlijk
om adverteerders te hebben met geloof in ons tijdschrift.
Wij hebben ons bestaansrecht mede aan hen te danken.
Noem mij maar een dromer, maar ik lig nu wel weer in
jouw handen. Lang leve Gooisch Blad.

W E L K O M !

Gratis, Groots, Gooisch, dat is
het niet-te-missen blad voor
de ondernemende particulier
en het bedrijfsleven. Gooisch
Blad is anders-dan-anders met
allure. Op onze eigen wijze
wordt de lezer van Gooisch
Blad geïnformeerd. Het grote
formaat, de luxe uitvoering, de
uitgekiende fotografie en de
aangename “tone of voice” zijn
meerdere malen gelauwerd.
Het blad dat zich kenmerkt
door het regionale karakter met
een eigenzinnige uitstraling.
Het enige anti-concept blad,
gemaakt uit liefde voor jong en
oud.

COLOFON
verschijning: dikwijls
oplage: 5000
bereik: 60.000 lezers.
Hiermee bedoelen we dan ook
échte lezers, want Gooisch
Blad is een blad dat vanwege
het formaat en de intrigerende
covers ook daadwerkelijk gelezen wordt.
formaat: A3
commerciële verspreiding: via
participanten.
Vrije verspreid punten: openbare gelegenheden (VVV, gemeente), wachtkamers (tandartsen, dokters, ziekenhuizen),
showrooms, winkels, sport- &
healthcenters, horeca, kortom
overal waar een leesmoment is.

Deze zomer gaan wij iets bijzonders bekend maken Voorma

en Walch Makelaars in het Gooi. less is more.

© 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave
mag worden opgeslagen in een
elektronisch bestand, verveelvoudigd of openbaar worden
gemaakt in enige vorm, of op
schriftelijke wijze, hetzij elektronische, door fotokopieën,
opnamen of enige andere
manier, zonder voorgaande
schriftelijke toestemming van
de uitgever.
Productie drukwerk:
Cris Velthuis, Jade Media, Bussum
Redactie, abonnement en advertenties: info@gooischblad.nl
Vormgeving: Milan
Artwork: Illu’s en Alles
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Bo & Biek by Peter
Wil je ook een mooi portret van jezelf, je partner,
je kinderen of je (schoon)ouders?
Ga dan naar www.gooisportret.nl of bel 06 5315 3933.

NAARDERBOS
EVENTS | GOLF | RESTAURANT | BEACH

IJSSELMEERWEG 100, 1411 DL NAARDEN | T. 035 - 678 39 67
INFO@NAARDERBOS.NL
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BECOME THE BEST VERSION OF YOURSELF!

Waar zoek jij
kantoorruimte?

‘De sportschool ketens zijn hun focus compleet kwijt en het draait tegenwoordig alleen nog maar om omzet, niet meer om het
echt helpen van mensen’. Dit was de reden
voor oprichter Maxime Smakman (35) om
CrossFit Naarden op te starten in het recreatiegebied Naarderbos. Kleinschalige
opzet met maximaal 10 personen, waarbij
professionele begeleiding centraal staat.
Waar een combinatie van binnen en buiten
sporten gemaakt wordt en waarbij je nu
eens echt je doelstellingen kunt behalen.
‘CrossFit’ een sport waarbij je functionele
bewegingen traint, bewegingen die je gebruikt en dus ook nodig hebt in het dagelijks leven, denk
aan: trekken, duwen, tillen, zitten en opstaan. Bij ons werken we in een groep, gebruikt iedereen
dezelfde structuur, maar is toch iedereen individueel bezig op zijn eigen niveau. Een no-nonsens mentaliteit en hard werken zijn nodig, dit gecombineerd met een dosis fun… dat is CrossFit.
‘Alles draait om progressie’, aldus coach Maxime.

GOOISCH

Cavallaro Napoli is van een klein familiebedrijf uitgegroeid tot hèt Italiaanse fashion label van Nederland. De style van Cavallaro is uniek casual but
dressed met veel aandacht voor detail.

The Upper Deck biedt alles en meer. Onze locatie leent zich perfect voor
presentaties, (plenaire) vergaderingen, borrels en feestjes, hippe trendy
of eigentijdse evenementen, maar ook voor een intieme of juist grootse
bruiloft, zakelijke bespreking of diner bent u bij ons aan het juiste adres.
De mogelijkheden zijn eindeloos.
IJsselmeerweg 100 • 1411 DL Naarden
Tel: 035 751 55 75 • sales@theupperdeck.nl
www.theupperdeck.nl

Sinds 2010 een begrip in Naarden
Bij hengelsport Kabalt kunt u als recreant en zeer zeker
als gevorderde visser terecht voor al uw hengelsport artikelen!
Wij hebben al meer dan 32 jaar hengelsport ervaring en
vertegenwoordigen bijna elk merk!

Anouar Sahli is de bedenker en oprichter van
het populaire evenement De Vrijdagborrel.nl.
Daarnaast is hij de eigenaar van het succesvolle evenementenbureau www.andyou.nl

Evert de Bruynstraat 25A • 1411 SX Naarden
www. kabalthengelsport.nl
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Wij vinden je ideale kantoorruimte
Wij houden rekening met je budget
Het is volledig kosteloos

COVERED BY

Om goed te kunnen zien waar je mee bezig bent moet je vaak een stapje terug doen,
afstand nemen om het grote geheel te kunnen zien. Hoe ver je daar in kan gaan?
Miljoenen lichtjaren in de oneindigheid en misschien nog veel verder, als een atoom
in de grote oceaan en zelfs die zou ons in verhouding veel teveel eer aan doen. Wij
zijn helemaal niets, en op dat niets zitten wij. Zelfs als we al iets betekenden dan
waren we toch te klein om mee te tellen. De aarde maakt in het verre geheel niet het
verschil, en al helemaal niet wat er op gebeurt.
In dát licht nu wil ik het graag heel kort even hebben over het keukenraam van de
buurman. Over het plan voor een wijziging van het kozijn in de voorgevel blijkt gedoe te zijn. Ik moet het even genoemd hebben. Ik sta ook heel even stil bij de strijd
van een andere buur, zij is al jaren aan het procederen over iets onzinnigs, een gevecht waar zij noch hij bij gebaat is. En twee kilometer terug is een benzinepomp
waar één liter benzine vier cent goedkoper is en je hoort iemand naast de pomp die
staat uit te rekenen wat hij zal doen, ze komen er niet uit. Tegen al deze mensen,
en dat zijn wij, en ook tegen alle anderen die nu onder een vergrootglas hun eigen
pensioengat zitten te inspecteren zou ik graag willen zeggen: leg neer die bijl en pak
een Gooisch Blad. Of ga sporten of zo.
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Bel: 020 800 60 60
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WAAR ZIJN WIJ NOU HELEMAAL MEE BEZIG?

- Ed & Martijn Have Any Space - Patrick van den Hengel - Ronald Melieste - Chantal en Linn de Ruig - André van den Hengel - Reener Bakker - Kim Bakker - Waterfront - Ryu ‘t Gooi - Naa
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ERIK VAN GEND IN GESPREK MET JAN DES BOUVRIE; EEN GESPREK OVER DE KUNST VAN HET LEVEN.

W

at drijft succesvolle mensen? Wat onderscheidt hen, wat maakt dat zij in staat zijn te excelleren en het
verschil weten te maken? De zoektocht naar antwoorden op deze vragen maakt dat Erik van Gend, eigenaar YEARTH Academy, graag met bijzondere mensen in gesprek gaat.
In deze uitgave gaat hij in gesprek met Jan des Bouvrie, de meest succesvolle ontwerper die Nederland rijk is. Jan bereikte op jonge leeftijd door zijn
eigen visie te volgen en tegen de stroming in te gaan vele successen. Nu 73
jaar oud, heeft Jan zijn passie en rebellie nog steeds niet verloren. Ik ontmoet Jan in zijn kantoor, in het prachtige Arsenaal. Voor dit gesprek had hij
in zijn drukke agenda een uur vrij gemaakt. Wat volgt is een prachtig, 3-uur
durend, gesprek over energie, creativiteit, kunst, ondernemen, familie en
vooral de nodige anekdotes met veel humor.
Welke onderdelen uit je jeugd hebben een grote invloed gehad op je verdere leven? Wat heeft je gevormd?
Als je ouder wordt ga je daar steeds meer over nadenken en ga je zoeken
waar de dingen vandaan komen. Het opgroeien boven de zaak van mijn ou-

ders en mijn dyslexie hebben grote invloed op mij gehad. Ik zocht daardoor andere uitingen als kind. Ik schilderde mijn kamer wit, de radio wit,
ik bouwde een treinspoor door de muur en veel meer. Nog maar pas ben
ik erachter gekomen dat de behoefte aan wit zijn oorsprong vond in mijn
eerste kinderkamer waar ik geen daglicht had. Ik was gewoon op zoek naar
ruimte en licht.
Je beschrijft een creatieve en vrije geest, maar het was ook de tijd van
wederopbouw en eenvoud.
Waar ik het meeste moeite mee had was dat mijn ouders dag en nacht in
de zaak waren, zo hard werkten en daar niets aan over hielden. Om je een
voorbeeld te geven; ik ging een keer met mijn vader naar de slijterij om een
fles jenever te halen van ƒ 5,-. We liepen terug en speelden krijgertje, waarop
hij die fles uit zijn handen liet vallen. Ik kan
me de blik in zijn ogen nog zó goed herinneren. Hij had geen geld om een nieuwe
fles te kopen. Dat was één van de drie momenten in mijn leven die bepalend voor
mij zijn geweest. Ik heb toen voor mezelf
besloten: dit zal mij nóóit gebeuren.
Hoe ben je vervolgens op de Rietveld
Academie terecht gekomen?
Ik had niet de juiste vooropleiding, maar
ging op aanraden van vrienden van mijn
ouders toch op gesprek bij de Rietveld
Academie. Ik nam een glazen maquette
mee die ik eerder gemaakt had en die leek
goed in de smaak te vallen. Toen heb ik 3
dagen lang voor de brievenbus gezeten om
te wachten op de brief van de Academie.
Ik was aangenomen! Dat was het tweede
moment dat voor mij bepalend is geweest.
Ik heb op de Academie één keer les gehad van Gerrit Rietveld zelf. De opdracht
was om een kinderkamer te tekenen, daar
mocht je een maand over doen. Toen dacht
ik een maand: “Dat is toch gekkenwerk!” Ik
heb een krabbeltje gemaakt en legde dat
bij hem op tafel. Hij keek ernaar en zei:
“Goh wat ziet dat er goed uit, Jan. Echt
goed. Maar als je nou alles weglaat… dan
wordt het een stuk beter! De beste les die ik
ooit gehad heb.”
Na de Rietveld Academie stond ik in de
zaak van mijn ouders, dat was mijn beste
leerschool. Ik was pas 18 jaar en zei tegen
mijn moeder dat we het compleet anders
aan moesten pakken. We hebben toen alles in de uitverkoop gezet. Mijn vader was
woest! Vervolgens heb ik een etalage gemaakt met een grote ronde tafel van travertin, een schaal met rozen erop en met
zes Charles Eams fauteuils eromheen.
Mijn vader zei toen: “Dit verkopen we toch
nooit!” Die stoelen kostten toen al ƒ 1.600,per stuk. Ik zei: “Pap, dit geeft allure en
het zet de mensen aan het denken.” Ik ging
diezelfde avond naar beneden, we hadden
koopavond en toen had mijn vader een rol
linoleum ertussen gezet.

“2 meter breed ƒ 21,-. Mijn hele etalage naar de klote, haha.”

“Die kut computer mogen ze niet gebruiken, die geeft geen enkele creativiteit.”

De volgende dag komt de directeur van IBM binnen en die zegt: “Ik vind
dit zó mooi, ik wil dit allemaal hebben”. Toen heb ik vervolgens opdracht
gekregen om het hele kantoor van IBM in te richten. Moet je je voorstellen
wat een start!

Zie je jezelf meer als zakenman of als een echte vakidioot?
Volledig gecombineerd. Het één kan ook niet zonder het ander. Neem bijvoorbeeld Gerrit Rietveld, Le Corbusier, Toon Hermans of Wim Sonneveld
zij hebben ook deze combinatie. Alle succesvolle mensen hebben dit volgens
mij met elkaar gemeen.

Wat was het derde moment in je leven dat bepalend is geweest?
Dat was het bezoek van meneer Oberman, van de firma Gelderland. Die
stond voor mijn zaak. Ik vroeg hem binnen, maar hij weigerde omdat ik geen
Gelderland meubels meer verkocht. Ik zei hem dat ik dat niet meer deed
omdat ik de kwaliteit fantastisch vond, maar de styling gewoon te ver achter bleef. Nou, zei hij: “Als je dan zo’n grote mond hebt, ontwerp dan maar
eens wat.” Daar kwamen de Kubusbank en de draai fauteuil met die ronde
armleuninkjes uit voort. Die werden een groot succes, dat was het derde
moment.

Wat me opvalt is dat je eigenlijk altijd aan het werkt bent.
Ja, dat klopt. Als ik niet werk ben ik heel ongelukkig. Ik combineer mijn vakanties bijvoorbeeld ook altijd met werk. Mijn levensvisie is 50% keihard
werken en 50% keihard genieten. Als ik zou stoppen met werken ga ik meteen dood. Mijn vader ging jong dood, hij kreeg een beroerte op z’n 59ste en
kwam vervolgens in een rolstoel. Op zijn 65ste raakte hij in coma. Hij lag al
10 dagen in coma en in zijn coma pakte hij mijn hand en hij neuriede La Vie
en Rose. Hij stierf daarna, blijkbaar wilde hij me op dat moment toch nog
iets meegeven.

Wat was je drijfveer om zo tegen de bestaande norm in te gaan?
Nee, het was veel simpeler. Als ik bij mensen langs ging om banken af te
leveren, dan zag ik schrootjeswanden,
schoon metselwerk aan de muur, tapijt
met stipjes erin vanwege de vlekken, niet
om aan te zien.
“En ik dacht, hoe krijg ik dat allemaal het
huis uit, vooral dat eiken? Nou dat ging via
de open haard!”
Toen ben ik met die mensen het schoon
metselwerk wit gaan schilderen. Echt samen, met een pot verf. Stuken is natuurlijk
veel mooier, maar daar was geen geld voor.
Dan kwamen die mensen de volgende dag
in hun kamer en dan dachten ze ‘wow’ wat
een ruimte. Ik begon heel klein, maar het
werkte bij iedereen.
Heeft het je ook gesterkt om je eigen richting te kiezen, om niet te conformeren?
Ik heb er eigenlijk nooit zo over nagedacht.
Ik conformeer mij gewoon niet, dat heb ik
altijd automatisch zo gedaan. Wij hadden
na de oorlog een groep van creatievelingen met Benno Premsela, Paul Huf, Frank
Govers, Dick Holthuis. Dat was een groepje, we gingen iedere donderdagavond met
elkaar eten. En dat inspireerde mij om mijn
eigen richting te kiezen.
Wat mij fascineert is dat je makkelijk beweegt in vriendschappen en relaties. Terwijl je aan de andere kant ook een autonome en rebellerende denker bent.
Dat is waar. Ik zal je een open antwoord
geven, iets wat ik eigenlijk niet zo gauw
zou zeggen.
“Ik blijf altijd aardig om mijn rebellie te bereiken.”
Kijk, je bereikt alleen maar wat als je aardig
bent. Ik maak ook nooit ruzie, met aardig
zijn bereik je zoveel meer. Wat mij gegeven
is, die energie, die wil ik overbrengen. Ik
word zo blij, als ik de leerlingen zie op mijn
ROC, die net als ik toen ik op de Rietveld
Academie kwam, hun leven daar beginnen.
Waar ze leren om in het eerste jaar alleen
maar met de hand te tekenen.
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Hoe kijk jij naar je eigen dood? Ben je daar bang voor?
Nee, helemaal niet. Als kind was ik er wel bang voor, ik ging rechtop in bed
zitten om wakker te blijven, omdat ik bang was niet meer op te staan de
volgende ochtend. Heel raar natuurlijk, maar ik was zo jong al zo gehecht
aan het leven. Nu heb ik juist het gevoel dat ik zoveel gedaan heb dat mijn
energie wel doorgaat.
Omschrijf die “energie” eens?
Ik deed mee aan het programma “Het verborgen verleden”. Ik heb altijd gedacht dat ik een joodse achtergrond had, altijd dat zakelijke, mijn opa leek
ook joods. Maar daar is nergens iets over te vinden. Ik was gek op hem, zo’n
fantastische man. Zat ik als jongetje aan tafel bij hem. Dan zei hij:
“Jan, jij hebt krulletjes, vrouwen gaan op jou vallen. Maar onthou drie dingen;
ga nooit met klanten naar bed, nooit met personeel naar bed en nooit naar de
hoeren. Nou… misschien 1 keer dan.”
De vader van mijn opa en helemaal terug tot het jaar 1400, zat mijn familie
in de textiel. Ik dacht: “Waar komt de muzikaliteit van mijn vader toch vandaan?” Toen bleek dat mijn oud overgrootvader Reinders in 1700 een organist was die muziek had geschreven voor Willem V. Echt om kippenvel van
te krijgen! Vervolgens blijkt dat mijn oud overgrootvader met een bord in de
kerk in Naarden staat. Tijdens het programma gaan we naar de kerk en staat
daar een sopraan en een organist, die ook mij en Monique getrouwd heeft,
en die spelen gewoon de muziek van mijn oud overgrootvader. Dit kan toch
allemaal geen toeval meer zijn! Naarden, waar ik opgegroeid ben, waar mijn
bedrijf gevestigd is en waar mijn overgrootvader in 1700 zijn muziek heeft
geschreven. Het is voor mij heel eenvoudig, dit hele lange verhaal is gewoon
het doorgeven van energie.

Heb je het idee dat je leven een verzameling is van bewuste keuzes of dat
het min of meer zo gelopen is?
Ik denk dat iedereen die iets bereikt heeft, gekozen heeft uit twee opties:
de goeie kant of de slechte kant. Voor gelovigen is dat God of de duivel. Kijk
het is voor mij gewoon energie, dat is voor mij veel concreter. Waarom is er
geloof? Om mensen te steunen in hun zwakheden, daarom zijn er ook al die
oorlogen. Dat is zo jammer, eigenlijk zou iedereen in energie moeten geloven. Het gaat me te ver om daar iets aan te doen, maar ik zou dat het liefste
wel willen doen. Gewoon zeggen, jongens dat is het!
Is het ook een heilig geloof in jezelf?
Nee, ik ben er gewoon stellig van overtuigd dat alles eindeloos is en eindeloos doorgaat. Zoals het heelal, nu doen ze onderzoek op basis van trillingen, waardoor ze nog zoveel meer ontdekken, daar komt geen eind aan. We
worden geboren, krijgen energie mee, goed of slecht. Je doet er iets mee,
dan ga je dood en geef je die energie weer door aan anderen. Wat ik heb
neergezet, met de Jan des Bouvrie scholen bijvoorbeeld, dat gaat weer door
naar anderen en zij zullen op hun beurt dit weer doorgeven.
En dan komt er een einde aan dit bijzondere gesprek en terwijl we afscheid
nemen denk ik stilletjes bij mijzelf: “Laat deze rebellerende levenskunstenaar alsjeblieft minimaal 100 jaar oud worden.”
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ALLE GERECHTEN € 10,ALLE GERECHTEN € 10,Zalm gemarineerd in biet enZalm
vodkagemarineerd
geserveerd in
met
biet
waterkers,
en vodkamierikswortel
geserveerd met
en waterkers,
granny smith
mierikswortel
appel
en granny smith appel
Gebakken krieltjes met knoflook
Hollandaise
saus,
en pancetta
Gebakken
krieltjes
metuiencompote
knoflook Hollandaise
saus, uiencompote en pancetta
Gegrilde pladijs met mosterdvinaigrette,
eenmet
stamppotje
van little gem
enstamppotje
een kruidensalade
Gegrilde pladijs
mosterdvinaigrette,
een
van little gem en een kruidensalade

Langoustine met schuim vanLangoustine
pastinaak enmet
peperolie
schuim van pastinaak en peperolie
Lamskotelet met fregola, tartaar
van gemarineerde
rauwe
groenten
en een jus met
gepofte
knoflook
Lamskotelet
met fregola,
tartaar
van gemarineerde
rauwe
groenten
en een jus met gepofte knoflook
Brioche brood met dry aged Brioche
burger, brood
mozzarella,
tomaat
pepermayonaise
met dry
aged en
burger,
mozzarella, tomaat en pepermayonaise
Gegrilde zijlende biefstuk met
chimmichurri
een linzensalade
Gegrilde
zijlendeenbiefstuk
met chimmichurri en een linzensalade
Coquille met groene asperges,
viergemet
vangroene
tomaatasperges,
en haringkuit
Coquille
vierge van tomaat en haringkuit

GARNITUREN € 5,-

GARNITUREN € 5,-

Brood met dips

Brood met dips

Dikke frieten met pikante tomaat
Dikkeen
frieten
aioli met pikante tomaat en aioli
Diverse gepofte wortelsoorten
Diverse
met kruidkoek
gepofte wortelsoorten
en specerijenmet kruidkoek en specerijen

Vanilleschuim met bananencompote
Vanilleschuim
en eenmet
kaneelkrokantje
bananencompote en een kaneelkrokantje
Ganache van passievrucht met
chocolade
sorbet en pistache
Ganache
van passievrucht
met chocolade sorbet en pistache
Exotische fruit met lychee sorbet
en een
bouillon
van citroengras
Exotische
fruit
met lychee
sorbet en een bouillon van citroengras
3 of 5 soorten kaas (supplement
€ 2,- of
€ 4,-)
3 of 5van
soorten
kaas
(supplement van € 2,- of € 4,-)

SPECIAL € 69,- VOOR 2SPECIAL
PERSONEN
€ 69,- VOOR 2 PERSONEN
Côte de Boeuf van 800 gram!!
Côte de Boeuf van 800 gram!!

MAUVE
D

e één denkt aan de bekende Larense Kunstschilder, de ander aan een
kleur, maar velen toch ook aan dat restaurant met dat mooie terras,
gelegen in het centrum van Laren. Iedereen kent het, maar niet iedereen
komt er… De mooiste plek van ’t Gooi met uitzicht op de Brink, maar ook
op een druk kruispunt…. Zien en gezien worden, populair onder de toeristen maar minder bij de lokalen… Iedereen heeft in Laren wel een mening
over Mauve, zoals ze dat ook hebben over de Brink, de ijsbaan, het kermisterrein of over het dagelijks bestuur van Laren…
Met de komst van Gastrobar Anton, in het voormalige (burgervader Elbert
Roest noemde het een wat suf) zaaltje, is het voor de buitenwereld duidelijk dat er een nieuwe wind waait door Mauve.
Wie is die nieuwe wind en wat zijn z’n plannen met Mauve? Wat drijft een
geboren en getogen Nijmegenaar, op het moment woonachtig in Schaarsbergen (Arnhem), om in Laren een horecabedrijf te exploiteren? Hoe kijkt
hij naar Mauve, heeft hij verstand van kunst of toch meer van eten en
drinken?
Prikkel uw zintuigen en nog veel meer in ons volgende Gooisch Blad.

foto by Peter Boudestein

De Gutmensch
en zijn hybride

Steak tartaar met Amsterdamse
uitjes
, ansjovis
en kropsla uitjes , ansjovis en kropsla
Steak
tartaar
met Amsterdamse

ALLE DESSERTS € 8,- ALLE DESSERTS € 8,-

Rebel with a cause

tekst: Ton Roks

T

oen ik mijn Ferrari na een paar weken stilstand weer eens startte, keek
een handelsreiziger in een Prius me hoofdschuddend na en stak zijn duim
op, naar beneden. Inwendig sprong ik uit mijn vel, maar ik reed toch in waardige kalmte weg. Alsof ik niets had gezien. Maar onder-weg sudderde het misprijzen van die groene Toyota-ridder nog even na. Terwijl ik ingehaald werd
door snelrijdende Ampera’s en ander alternatief ongeregeld vroeg ik mezelf
af waarom ik me zo onheus bejegend voelde door die zelfgekroonde milieuinquisiteur. Was hij een wel-doener der mensheid, een verlichte bewandelaar
van het juiste pad, bewegwijzerd door Green Peace en het IPCC, en was ik een
verachtelijke dwaler? Nee, denk ik.
De meeste leden van de groene hybride-brigade zijn namelijk lieden die zo
goedkoop moge-lijk willen autorijden, graag zonder enige limitering ten aanzien van hun mobiliteit. Zij willen hun leventje van vroeger – voor weinig geld
ongebreideld met de auto van hot naar haar kar-ren – ongestoord voortzetten
en als ze daarvoor zo’n vreselijke Mitsubishi Outlander PHEV of een Ampera
moeten rijden, dan doen ze dat gewoon en daarna is het business as usual.

Ze denken vervolgens niet meer over hun mobiliteit na, ze hebben hun plicht
immers gedaan, het woordje hybride of Blue of de letters EV staan als bewijs
van goed gedrag op hun auto, ze kunnen met een gerust hart vooraan in de
kerk gaan zitten.

Laat dat nu precies het type mens zijn waaraan de wereld geen behoefte
heeft. Met een steeds groeiende bevolking zullen we steeds meer moeten nadenken over onze mobiliteit. Moeten we echt daar en daar heen? Is het okay
een sleurhut een aantal jaren heen en waar naar Spanje te trekken? Is het echt
zo erg dat je nog nooit een wereldreis hebt gemaakt? Dat zijn de vragen die
we onszelf moeten stellen.
Waarin je rijdt, is niet echt relevant, maar hoeveel benzine en mobiliteit je
consumeert, dáár zal het steeds meer over moeten gaan. Daarom zijn al die
stimuleringsmaatregelen voor ‘groene’ auto’s zo’n enorme verspilling geweest,
die miljoenen hadden zo mooi ingezet kun-nen worden om mensen tot overpeinzingen te dwingen over hun mobiliteit. En nu zijn ze ge-bruikt om juist
het tegenovergestelde te stimuleren: het voeden van de illusie dat alles okay
is, als je maar in een hybride rijdt. Je mag gerust heel veel kilometers maken,
het maakt niet uit of ze zinvol zijn of niet, als ze maar in een Outlander PHEV
zijn afgelegd. Je mag gerust veel alcohol drinken, als je het maar uit kleine
glaasjes doet, dat is een redenering van vergelijk-baar kaliber.
Als je in een hybride rijdt, hoef je niet meer over mobiliteit na te denken – je
hebt je klimaat-schuld aan de wereld met die zwaar gesubsidieerde aankoop
in een klap afgelost, je bent een Gutmensch, je mag onbeperkt autorijden en
anderen op hun gedrag aanspreken. Een faliekant verkeerde gedachte, helaas
met miljarden gesubsidieerd.
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Is de Gooische Rrr

écht Gooisch?

onafhankelijk financieel adviesbureau
Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van O.G. (Vastgoed
verhuur

JA

NEE

&

bemiddeling)

hypotheken,

kredieten,

levensverzekeringen en estate & vermogensplanning.
Méér in het volgende blad of kijk op www.viscount.nl

er zijn keukens die kosten de helft...
er zijn keukens die kosten het dubbele...
er zijn keukens die zijn hun geld waard..!

foto: Jimena Rico tekst: Tom Bakker

Het Gooisch is een dialect dat grotendeels wordt
bepaald door de letter R en hoe deze wordt
uitgesproken. Die manier van praten komt uitsluitend voor in het Gooi, het is in veel gevallen
erfelijk en het wordt vooral erger als je hockeyt
of als je liedjes zingt voor andere kinderen op een
langspeelplaat. Het gaat ook nooit meer over...

Je hoopt dat er iets van waarheid in zit maar ergens voel je dan toch
dat het niet zo is. Wij wilden er in elk geval graag van af zijn dus gingen
we langs bij dé expert op dit vlak. Tegenover ons zit Dr. K. Sebregts,
docent Engelse taal en cultuur aan de Universiteit Utrecht. ‘Het is een
populair idee, de Gooische R, maar het is onzeker of hij in ’t Gooi is
ontstaan. Ondertussen is de letter zich over Nederland aan het verspreiden, met name over de Randstad. Eigelijk kan je niet meer spreken van een Gooische R’, als gezegd door dokter Koen. Hij heeft het
onderzoek zelfs elders moeten uitvoeren. Als je echt wil dat het iets
specifiek Gooisch is en ook blijft, dan kan je je bestolen voelen. Het is
een randstad R.
Dus de Gooische R komt helemaal niet uit het Gooi?
‘Ik heb het niet onderzocht. De echt overdreven Rrrrrrr vind je overigens niet niet in andere steden…maar de mildere versie kom je wel
overal tegen. De reden dat we die tóch een Gooische R noemen is ten
dele associatie met Hilversum. Dáár in het Gooi zijn de omroepen gevestigd, daar vandaan wordt er uitgezonden, daar vandaan hoor je die
R. Het is de illusie van een Gooische gewoonte terwijl de mensen die
vaak op de televisie en radio komen gewoon afkomstig zijn uit verschillende plaatsen in Nederland. Het zijn vaak mensen die geen regionaal accent hebben, dus geen Brabants, Twents of Fries. Ze komen
vaak uit de randstad of kunnen bepaalde randstad accenten goed na
doen.’
Waarom is de Gooische R zo besmettelijk en blijft de zachte G netjes
onder de grote rivieren?
‘Zolang die Rrr maar gebruikt wordt door mensen op wie anderen
een beetje willen lijken of waarmee anderen zich willen associeren,
bijvoorbeeld mensen uit de de tv wereld, dan komt dat er wel in. Je
kan heel goede fysieke redenen verzinnen die met de fonetiek van
de Gooische R te maken hebben - hij is duidelijk goed hoorbaar en je
hoeft er niet veel moeite voor te doen - maar de belangrijkste reden
is dat het voeren van de Rrr een bepaalde sociale prestige heeft. Het
overnemen zelf gebeurt dan uiteindelijk toch onbewust, “onbewust” is
natuurlijk wel een bepaald mechanisme dat er voor zorgt dat je graag
zo praat omdat je bij een bepaalde sociale groep wilt horen. Zo klinkt
de R van een student in Utrecht in korte tijd “Gooisch”. Deze studenten
hebben het niet door dat ze zich in de oren van anderen aanstellen. Bij
thuiskomst krijgen ze een draai om de oren van hun Limburgse vader.’

KADOTIP!
EEN UNIEKE KAASPLANK OP MAAT

www.studiosaak.nl
email: ilse@studiosaak.nl
tel: +31 6 54 30 00 04

Cesto Training & Coaching is er voor
gepassioneerde en ondernemende professionals
die willen, of moeten veranderen.

www.cesto.biz

Keukens made in Germany – next125
Bekroond, internationaal design. Duurzaam geproduceerd.
En dat voor een verrassend aangename prijs.
Kijken voor meer informatie op www.next125.nl

design in balans met natuur en prijs

ADVERTENTIE FACEBOOK TROFEEEE

floor& tinus
Unieke
handgemaakte
sieraden
www.floorentinus.nl

Lente!
Tijd om
te maaien
tekst: Karen Verhagen
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Heb je een mooiere advertentie dan deze?

Mail ons: info@gooischblad.nl

Best Brazilian Wax in town
Klaaskampen 16
088-2242222
www.delete-waxing.com
www.delete-waxing.com
Lente 2016 149,5 X 406 mm.indd 1

Eindeloos Bloemen - ondernemer pur sang
Begin 2003 is Nicolette Ravensbergen haar zaak begonnen en nu - 12,5
jaar later - is Eindeloos Bloemen uitgegroeid tot ‘n begrip in Bussum
en wijde omgeving! In de winkel is het een pracht en praal van planten,
bloemen, vazen en decoratieve materialen in een sfeervol rijk interieur.
Ons jubileum is Moederdag 6 en 7 mei 2016. U bent van harte welkom!

05-04-16 15:32

DE WINNAAR WORDT GROOT GEPUBLICEERD EN EEN SELECTIE
VAN DE ANDERE INZENDINGEN WORDT HIER GEPLAATST.
OMDAT

HET

KAN.

INFO@GOOISCHBLAD.NL

Spiegelstraat 36 • 1405 HX Bussum • T 035 6921307 • F 035 6984503 • E info@eindeloosbloemen.nl • www.eindeloosbloemen.nl

bouquetkaartjes.indd 1

EN ACHTERKLAP

edereen kent wel het cliché: de knappe jonge tennisleraar met zijn
zongebruinde uiterlijk, zeker ’s zomers, zijn gespierde armen en zijn vrouwelijke
cliënten. Gebeurt dat nou echt??
De tennisles aan huis op de privébaan maakt het nog eenvoudiger en
aantrekkelijker en hij is toch zeker ook niet van steen? Die eenzame,
aantrekkelijke Gooische dame met haar tennisrokje en slanke Marbella
bruine benen. Ze daagde hem gewoon uit! Een liaison dangereuse. Hoewel,
gevaarlijk? Doorgaans blijven de lippen stevig op elkaar. De dame in kwestie
wil natuurlijk niet dat manlief achter deze liaison komt want dan komt haar
prettige bestaan in gevaar. Toegegeven, het verdient niet de schoonheidsprijs
maar haar echtgenoot is tenslotte ook niet Roomser dan de Paus en trouwens
nooit thuis, dus ze verdenkt hem ook al tijden van van alles.
De tennisleraar op zijn beurt, wil zijn baan niet op het spel zetten. Want we
willen tenslotte toch allemaal niet dat onze lieve, onschuldige kindertjes
tennisles krijgen van zo’n immorele boef. En daarmee zijn beiden gebaat bij
strikte geheimhouding. Discretie is geboden.
Uiteraard vertelt zij het toch alleen aan haar állerbeste vriendin (Ze moet haar
nieuwste en spannende verovering toch aan íémand kwijt) en die allerbeste
vriendin vertelt het alleen weer aan háár allerbeste vriendin (Dit móét ik je
vertellen maar je hebt t niet van mij!), die het er vervolgens na 6 glazen ‘troost
rosé’ (Sorry hoor, ik had mijn mond moeten houden, maar ik heb ook zo’n klote
scheiding) uitflapt op een vriendinnenlunch met 30 vrouwen. (Nee schat, ik
begrijp het helemaal, wij zeggen niks.)
Ook de tegenwoordige jonge en afgetrainde ‘personal trainers’ vissen met
graagte in de grote vijver van vrouwen die wel in zijn voor een verzetje. Ook
super discreet uiteraard. Hoewel er wel sprake is van een verhaal dat zegt dat
ene personal trainer met zijn getrouwde verovering ‘het’, overvallen door pure
passie en echte liefde uiteraard, deden op de parkeerplaats tegen over de
sportclub in de auto. Dat was ‘n beetje slordig natuurlijk. Maar goed, ze had
net gesport dus een toetje mag dan best! ;-)

ZET JEZELF OF JE BEDRIJF TE KIJK OP ONZE FACEBOOK-PAGINA.

GEWOON

beeld: www.hanperier.com

GOOISCHE RODDEL

WWW.PETITCLOS.NL

DE WINNENDE ADVERTENTIE
STAAT OP PAGINA 15

fotografie: redactie

10-03-2009 13:08:08

‘Het schaamrood stond me op mijn lippen toen ik de eerste keer Delete binnenliep, de afspraak maken was zo gepiept via de computer, dus stoer vond
ik het zelf wel.
‘Ja, de ‘Wax Angel’ komt u halen wacht u daar maar even...’ en ik dook in een
Gooisch Blad en pakte een kop koffie. Daar was ze, een jong meisje, en ik
blozend achter haar aan, ‘maak maar schoon, kleed u uit en ik kom zo terug.

Lente!
Tijd om
te maaien

Daar lag ik bloot van onderen... ‘Brazillian wax toch?’ Voeten tegen elkaar
en knieën naar buiten... En ze begon te vertellen dat ze het werk geweldig
vindt... Niet gênant? Vroeg ik... ‘Nee hoor! Goede opleiding al honderden
gewaxt en ik vind het super leuk werk!!’ Tevreden liep ik naar buiten, schoon
en hip, trots gevoel dat ik zo glad ben en meteen bij deze aardige ‘Angel’ een
abonnement genomen...

Bubbles&Blessings

GOOISCH
RAADSEL

I

n 10 jaar tijd zijn er voor mij veel mooie
dromen uitgekomen. Bubbles & Blessings
is een gerenommeerde plek geworden voor
jong en oud om even bij te komen, lekker te
lunchen, te genieten van een high tea of te
dineren.

De eerste 10 inzenders winnen een wax behandeling naar keuze ter waarde van max.
€ 50,- bij Delete Professionals in Waxing te
Laren of in een van onze andere salons.
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Bubbles & Blessings
Vinkenlaan 25
3722 AH Bilthoven
030 22 83 882
info@bubblesandblessings.nl
www.bubblesandblessings.nl

We hebben veel gasten mogen verwelkomen, variërend van jong tot oud en voor alle mogelijke festiviteiten. Tot en met onze meest recente uitdaging, een heerlijke nacht slapen in Bed
& Bubbles.
De naam – bedacht aan de keukentafel – is een uitgekomen droom: het leven is vol Bubbles
& Blessings.
Jacqueline Teunissen
Eigenaresse van Bubbles & Blessings sinds 2006

Van links naar rechts:
1 uit onze regio - 5 echtgenote - 9 type computer - 11 telwoord - 12
Universiteit van Amsterdam - 14 vogeleigenschap - 15 voorzetsel - 16 Goois
bosgebied - 19 bijbelse vrouw - 20 Iran (internet) - 21 dichter die vele jaren
in Bussum woonde (6/6) - 26 oude lengtemaat - 28 tegenover - 29 veel
gegeten bolgewas - 30 ten bedrage van - 33 Larens museum (6/6) - 36
voordat - 38 gewezen - 39 ijzer - 40 ik - 41 natuurgebied bij Hilversum
en Laren - 46 rund - 47 Rijksuniversiteit Limburg - 48 twijg - 50 hoogste
punt van ’t Gooi (Blaricum) - 53 tuinvak - 55 omroepvereniging - 56 deel
van Gooise Meren (7/7) - 62 Iers republikeins leger - 63 voegwoord - 64
boksterm - 65 slaapplaats - 67 voorjaar - 68 geest - 69 de lage kant van
een schip.

Best Brazilian Wax in town
Klaaskampen 16
088-2242222
www.delete-waxing.com
www.delete-waxing.com

Van boven naar beneden:
1 Japanse gastvrouw - 2 dom persoon - 3 niet (in samenstellingen) - 4 boven
(in samenstellingen) - 5 voorzetsel - 6 Scandinavische munt - 7 tijdmaat
- 8 Belgische stripfiguur - 9 fraai - 10 Criminele Inlichtingendienst - 13
vlag - 16 zoete Griekse wijn - 17 tweetal - 18 tijdstip - 19 soort - 22 loon
(meervoud) - 23 Rijksuniversiteit Rotterdam - 24 tijdschakelaar - 25 soort
- 27 jong dier - 31 optocht - 32 verdwenen - 34 boven het gewone - 35 U
Edele - 36 saai - 37 deel van een perron - 41 plaats in Zuid-Holland - 42
boom - 43 rangtelwoord - 44 inwendig leeg - 45 derhalve - 49 Jeremia
(bijbelboek) - 51 humeur - 52 schrijflijn - 54 Engels graafschap - 57 slee 58 vanaf - 59 sportartikel - 60 gesloten - 61 let wel - 66 deel van het been.
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Zijn markante kop, zijn manier van praten, een man met karakter, zonder pretenties of gêne en recht voor z’n raap, een rasechte levensgenieter, soms tot in het extreme; Rijk de Gooijer.
Rijk was niet alleen een zeer getalenteerd acteur, hij was ook komiek,
zanger en hield van schrijven. Maar, de meesten zullen hem vooral
kennen van zijn vele filmische glansrollen die hem hebben laten uitgroeien tot een iconisch ijkpunt van de vaderlandse cinema.
Gooisch Blad kreeg de bijzondere kans te spreken met de zoon van Rijk
de Gooijer, Rijk junior. Hij vertelt openhartig over zijn opvoeding en
het contact met zijn vader die 5 jaar geleden vrij acuut overleed aan de
gevolgen van kanker.

tekst: Cees Stokman foto’s: privé archief portretfoto Rijk jr.: Peter Boudestein

Rijk
over
Rijk.

“Laat ik beginnen met je te vertellen dat de afgelopen jaren gelukkig de scherpste randjes er wel wat
af aan het gaan zijn dat ‘ie er niet meer is, maar echt wennen zal het waarschijnlijk nooit. Je vader
verliezen aan die kloteziekte die hem zo snel fataal werd, is me niet in de koude kleren gaan zitten.
Je vraagt over de rol die hij gespeeld heeft in mijn kindertijd. Als ik zo terugkijk, dan denk ik dat hij
niet echt een stereotype vader was. Het emotionele gedeelte, daar was hij gewoonweg niet zo erg
handig in. Op verjaardagen kreeg ik een cadeautje, een ferme handdruk, wat goedbedoelde wensen,
en daar moest ik het eigenlijk wel mee doen. Een arm om me heen slaan bijvoorbeeld, dat neigde al
snel behoorlijk naar het overdrevene en dat deed hij dus niet. Mijn vader zorgde wel goed voor ons
als gezin, maar dan meer in financiële zin. Dat andere belangrijke, dat niet financiële, daarvoor kon ik
beter bij mijn moeder terecht. Achteraf denk ik wel eens dat mijn vader het helemaal niet zo makkelijk
vond om te zorgen voor jonge kinderen. Hij kon daar geloof ik niet zoveel mee, het lag denk ik niet zo
in zijn aard.
Thuis was mijn vader vooral bezig met zijn zwembad, met video’s van zijn idool Frank Sinatra, en met
zijn uitgebreide lp collectie van bekende jazz zangers en muzikanten. En als hij daar niet mee bezig
was, dan was het wel met het eten.
Het avondeten was voor mijn vader toch wel het hoogtepunt van de dag. Van hem moest het vlees dan
ook altijd van een topslager afkomen, of anders van een gespecialiseerde poelier. En de vis, die moest
bij een groothandel in Zwartsluis vandaan komen, want die hadden nou eenmaal veel meer keus en
dat was beter.
Onder het avondeten moesten mijn moeder en ik dan keer op keer aanhoren hoe ongelóóflijk lekker
het zo allemaal was. Mijn moeder verloor meestal al snel de interesse in zijn verhaal, en dat maakte dat
mijn vader alleen maar nog overtuigender probeerde te zijn; olie op het vuur. Soms voel ik me nu nog
wel eens een beetje schuldig als ik mijn vlees en vis bij de supermarkt koop …
Ik zal zo’n jaar of 11 zijn geweest, toen ik merkte dat we steeds meer op één lijn kwamen te liggen
omdat ik steeds meer mee kon komen in zijn wereld. Ik herinner me nog heel goed het varen in snelle
boten, en dat we samen naar het circuit in Zandvoort gingen waar toen nog de Grand Prix werd verreden. Wat dat betreft was echt niks te gek, waterskiën, duiken, parachute springen, paardrijden, we
hebben het allemaal samen gedaan !
En nog wat later natuurlijk Amsterdam verkennen. Een stad waar mijn vader zich echt thuis voelde. Ik
ging vaak met hem lunchen, of ’s avonds ergens wat eten, iets dat overigens heel wat keren aardig uit
de hand liep. Ik heb samen met hem heel wat kroegen van binnen gezien met al hun stamgasten, en
heb daar veel vrienden van mijn vader leren kennen. Veel van zijn vrienden, zijn later ook mijn vrienden geworden. Ik ben mijn vader dan ook tot op de dag van vandaag zeer dankbaar dat ik door hem
zoveel bijzondere mensen heb leren kennen. Sommigen zijn er niet meer, maar het waren allemaal
paradijsvogels met zeer authentieke karakters zoals je die nu nog maar zelden tegenkomt.
En nu, als ik dan zo ’s ochtends mijn kop weer eens in de spiegel zie, dan denk ik wel eens aan dat liedje
van Stef Bos; Papa, ik lijk steeds meer op jou … “

foto: Peter Zonneveld
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De verkoper

Ambitie en traditie
tekst: Cees Stokman foto: Emile Talen

O

p 16 april 2016 werd het Nederlands Kampioenschap “Bestgaand Jachtpaard” georganiseerd op
het lommerrijke terrein rondom Paleis Soestdijk. Een
jaarlijks terugkerend evenement dat uniek is in zijn
soort. Gooisch Blad sprak met Heleen Georgana, een
gepassioneerd en fervent jachtruiter.

MILAN, HERE I COME
tekst: Pepita de Jager

“Ga je mee naar een modeshow van Roberto Cavalli?”, vraagt mijn moeder meteen
als ik de telefoon opneem. “We zijn uitgenodigd door de eigenaar van de Roberto
Cavalli Boutique in Cannes”, gaat ze enthousiast door. “Hij belde net, maar wil vanmiddag nog ons antwoord horen. En het is trouwens in Milaan…” Daar hoef ik geen
nanoseconde over na te denken: Milano qui vengo!

Hoe ziet de werkplek van een verkoper eruit?
Een verkoper moet je triggeren om de hele dag voor de omzet
te gaan en dus zal de omgeving waarin hij werkt uit z’n voegen
moeten barsten van gepassioneerde ondernemers / startups en
gevestigde orde. Daarnaast moet de inrichting voelen alsof je
“thuis” komt, als een warm deken. Klinkt misschien wat kneuterig
maar een goede en juiste ruimte inspireert nou eenmaal.

Klinkt misschien wat kneuterig maar een goede
en juiste ruimte inspireert nou eenmaal.
Concepten
Er zijn veel nieuwe concepten op dit moment in Nederland waar
je als kantoorgebruiker en in dit geval dus als verkoper onderdeel
bent van een community. Een omgeving waar je met elkaar werkt
en elkaar de business gunt maar waar je ook in je eigen afsluitbare
kantoorruimte kan bellen om je handel na te jagen.

…een beetje kabaal maken, zo van:
“Kijk mij eens ik heb weer een deal.”
Gratis koffie
Zo was ik laatst bij een zeer succesvol kantoor concept en heb
hier veel verkopers gezien die binnen komen, gratis koffie pakken
en die door de omgeving geïnspireerd raken om weer te gaan
knallen. Er hangt een goede vibe en alles wat een verkoper nodig
heeft om succesvol te zijn is hier aanwezig.

Game room
Verkopers willen ook graag hun successen delen en met
contracten door de gangen rennen (of ben ik de enige die dat
doet?) en een beetje kabaal maken, zo van: “Kijk mij eens ik heb
weer een deal.” Voor de keren dat het niet lukt (en dat is natuurlijk
marginaal) kun je je agressie uitleven in de game room. Tevens zijn
hier verschillende lounges waar je even lekker kan relaxen of een
waardevolle brainstorm sessie kan houden. Iedere vrijdag is er wel
een event met DJ of een ander thema met gratis bier.
Mijn vraag luidt dan ook:
“HOE ZIET JOUW IDEALE WERKPLEK ERUIT?”

www.wehaveanyspace.com

T. 020 800 60 60

Ambitieus als ik ben, wilde ik voor mijn 50e meedoen aan het NK
jachtpaarden om zo minimaal één keer op Soestdijk te kunnen
schitteren. Ik had mezelf geheel volgens de etiquette in een kek
zwart jasje gestoken en daar stond ik dan, met mijn Engelse volbloed
aan de meet. Hoe we het veld ingingen, achter alle rode en groene
jassen aan, het opgewonden geblaf van al die honden, de sfeer, de
prachtige locatie, de kou, de spanning, de spierpijn. Ik zal deze run
nooit vergeten, dit was de unieke ervaring waar ik zo lang naar had
uitgekeken. Het was me gelukt!

M

ijn koffer is snel gepakt. Nog even een app naar mijn sportclubje
dat ik de bootcamp moet missen. En de volgende morgen zit ik
samen met mijn moeder in het vliegtuig naar Milaan. Op weg naar de
Fashion Week. De modeshow van Roberto Cavalli is ’s avonds, dus nadat
we hebben ingecheckt bij Grand Hotel et de Milan, gaan we uitgebreid
lunchen bij Dolce & Gabbana Bar Martini. Ons al verheugend op de show
van die avond.

Wat vooraf ging
Eerder had ik het grote geluk en voorrecht om van een bevriend
jachtruiter in ruste zijn jachtpaard “Kasteel” cadeau te krijgen. Die
naam was goed gekozen, want een schofthoogte van 1.83 maakte dit
dier tot een ware gigant. Er wordt wel eens gezegd een onervaren
ruiter op een ervaren paard moet leren rijden en dat bleek in mijn
geval zeker waar. Want dit enorme paard had de routine van meer
dan 200 jachten in zijn ervaren benen zitten en had eigenlijk niet
eens door dat ik op zijn rug zat. Bij de eerste sloot was het vaak al
meteen raak. Kasteel was mij compleet vergeten en ik kreeg een
cursus hoogvliegen. Komt daar de uitdrukking “een nat pak halen”
ook niet vandaan ... ?

Aangename mannen

Ik ben echt verslaafd geraakt aan deze vorm van paardensport met
de alle karakteristieke tradities. Ook geniet ik er altijd erg ook van om
na de jacht, compleet afgemat, gezellig met elkaar te kunnen eten en
drinken en alle sterke verhalen uit te kunnen wisselen.

Met een glas champagne in de hand, lopen we onder schitterende
kroonluchters door naar onze plek. Overal kristal en prachtige
bloemcreaties. Wat een feest. Iedereen ziet er heel gesoigneerd uit.
En een aantal ook zeer artistiek, niet alledaags. Een genot alleen al om
naar te kijken. Maar daar komen we niet voor. De modeshow! Divine
Decadence is het thema van de herfst- en wintercollectie 2016/2017. ‘An
ode to the louche, lean and sinuous women of the Art Nouveau, fused with
the attitude of today’, aldus Peter Dundas, designer van Roberto Cavalli.
Heidense inspiratie. Androgyne stijl. Bohemian. Ik zie dat inderdaad
voorbij komen. En ik herken de signatuur van Cavalli: tijger gedrukt bont,
slangenleer, fluweel, versierde denim, kant. Hoe kleurrijk is het ook: geel,
paars, groen. Maar wat zijn die modellen toch mager, zowel de vrouwen
als de mannen. En of ik zou dragen wat ik gezien heb? Denk het niet. Maar
ik heb genoten, samen met mijn moeder!

Dit jaar ga ik ook voor het eerst meerijden in de Masters waar ik 5 jaar
naar toe heb gewerkt, ik zie er nu al naar uit!
‘Dat de beste moge winnen !’

Terug in het hotel doffen we ons snel op om naar Via San Paolo te gaan,
waar de modeshow is. Terwijl we daar uit de taxi stappen, worden we
overdonderd door legio camera’s en verblind door talloze flitslichten.
De internationale pers is alom aanwezig. Het is even een gedrang, maar
dan lopen we een serene binnenplaats op die met honderden kandelaars
is verlicht en door zachte muziek van een harpiste wordt omlijst. Heel
bijzonder! Dat is nog voordat we het palazzo betreden. Daar verwelkomen
aangename jonge mannen ons met dienbladen vol champagne en wodka.
En de show moet nog beginnen…

Heidens & androgyn

ankzij Del Ferro heb ik het stotteren overwonne

GOED ADEMEN IS LEVEN

INGRID DEL FERRO

ren leven. Met de Del Ferro-methode kunnen we je

Vanzelfsprekend

namelijk leren stottervrij en vloeiend te spreken. En

Stotteren overwinnen met de Del Ferro-methode

Stotteren? Dat is niet iets waar je mee hoeft te le-

Del Ferro doet meer!

H

eb je last van hyperventilatie of astmatische verschijnselen? Of
moet je als zakelijke spreker of (top)sporter optimaal presteren?
Del Ferro heeft een bewezen adem- en concentratietraining.

Het aantal echtscheidingen in Nederland ligt al tijden tussen de 35.000 en 40.000 per jaar. Eén op de
drie scheidingen wordt een vechtscheiding en die
kost al snel 10.000 euro of meer. We zagen op Facebook een advertentie waarin duidelijk werd gemaakt
dat je via internet kunt scheiden. Op gezamenlijk
verzoek via bijvoorbeeld scheiden.nl kun je al uit elkaar vanaf 675 euro of soms zelfs gratis.

Say NO2 an unfair world by showing NO2 everybody
NO2 (NO TOO) staat voor eerlijke productie, eerlijke lonen, eerlijke arbeid
en beperking van slechte materialen, kortom maatschappelijk verantwoord
produceren en verkopen. De moderne manier van fair trade met als doel om
iedereen die betrokken is bij de productie en verkoop een eerlijke boterham
te laten verdienen.
Lees meer: www.nononono.eu
Volg ons: www.facebook.com/helpandsayno2

D

e oorzaak van klachten wordt vaak niet gezocht in een verkeerd
gebruik van de ademhaling. Cliënten hebben al van alles geprobeerd, maar het stotteren, de slechte concentratie, slapeloosheid of
de (inspannings)astma blijft. Del Ferro helpt je ervan af! Met gerichte
training of een meerdaagse cursus. Daarbij komt dat de meeste behandelingen vergoed worden door de zorgverzekering. Zo zit stottertherapie bij Delta Lloyd en Ohra al in de eerste aanvullende verzekering. Tip: kijk ook bij andere klachten die te maken hebben met
een verkeerde ademhaling onder stottertherapie voor de vergoeding.
De praktijk wijst uit dat een correct gebruik van de ademhaling de
meeste klachten overwint.
Vanzelfsprekend!
Onze ademhaling is een schakel in het kosmisch ecosysteem. De
adem is de bron van ontspanning en vitaliteit. Pas als je ademhaling
niet helemaal goed gaat – en stotteren of hyperventilatie het gevolg
is – ervaar je hoe een verkeerde ademhaling die vitaliteit in de weg
staat. We hebben enkele weetjes over ademhaling en leuke actualiteiten voor je op een rij gezet. Meer weten over ‘stotteren en weer
vanzelf spreken’? Lees het boek ‘Vanzelfsprekend’. We verloten drie
exemplaren. Reageer snel!

NO2!

En natuurlijk kun je via de website ook ons eerste product al verkrijgen!

GRATIS SCHEIDING?

VIA INTERNET?

Scriptum psychologie

Ingrid Del Ferro schreef het boek ‘Vanzelfsprekend’. Voor iedereen die
stottert, maar ook voor de mensen om hen heen. Dit boek laat zien dat je
stotteren niet hoeft te accepteren en wijst je de weg naar een stottervrij
leven. Een mooi vooruitzicht!

RTL4: Mijn Leven, Mijn Gezondheid
Zat Ingrid Del Ferro eerder al aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk in DWDD, zondag 21 februari was Del Ferro te
zien in het RTL4-programma ‘Mijn Leven, Mijn Gezondheid’. Dat is een lifestyle tv-magazine waarin gezondheid,
zorg, inspanning, ontspanning en het goede leven voorop staan.
De Del Ferro-methode, leert je stottervrij en vloeiend te spreken. Een revolutionaire methode die haar wortels
heeft in 1978, het jaar dat Len Del Ferro deze methodiek ontdekte.
Wil je weten of de Del Ferro-methode iets voor jou of je kind is? Kom dan naar de gratis informatiebijeenkomst
in het Gooi.
(www.delferro.nl/informatie-dag)

De aanbieder vereerde de redactie met een bezoek aan ons.
Advocaat Mark Teurlings, jij bent toch bekend van de grote strafzaken en echtscheidingen van bekende Nederlanders? Hoezo online en ook nog eens gratis?
Teurlings lachend: “Dat klopt. Het kan allemaal naast elkaar. Grote strafzaken doe ik nog steeds en het aanbieden van echtscheiding via internet
doe ik ook al 20 jaar, maar niet iedereen weet dat nog. Daarnaast merkte ik

WEETJES

dat veel mensen de echtscheiding eenvoudigweg niet kunnen betalen. Wij
hebben wel een systeem in Nederland waarbij mensen subsidie krijgen,

• We ademen gemiddeld 15 keer per minuut en 6-8 keer per minuut als we slapen.

maar dan moeten ze wel een eigen bijdrage betalen. De mensen die dat

• We ademen dus gemiddeld 21.600 keer per dag!

niet kunnen opbrengen, die ga ik gratis helpen.”

• 90% van de zuurstofwisseling gaat via de adem, 10% via voedsel.
• Het is het eerste en laatste dat we doen tijdens het leven.

Hoe betaal je dan jouw kantoor?

• Ons lichaam is gemaakt om met een zuurstofgehalte van 38% te leven.

“Er zijn genoeg mensen zonder subsidie die de keuze maken om te schei-

• In luchtvervuilde steden is het zuurstofgehalte in de lucht slechts 12-15%.
• AJAX Amsterdam maakt gebruik van onze adem- en conditietraining.
• Wereldwijd stotteren 60 miljoen mensen. In Nederland zijn dat 170.000 mensen.

Del Ferro Instituut
Apollolaan 50
1077 BB Amsterdam

den via onze website www.scheiden.nl omdat ze het onderling helemaal
eens zijn. Het is gewoon een snelle en goedkope manier. Wij bieden een
gratis echtscheidingsconvenant, een gratis ouderschapsplan, een lage all-

Foto: John Tromp

het Melkmeisje
JAC is ondernemend in de kunst en kunstig in het ondernemen.
Haar atelier is in de Kapelstraat 27 te Bussum

méér in het volgende blad...
of kijk op:

www.jacquelinedevries.nl

in prijs en een hele snelle afwikkeling. Dat is wat mensen zoeken.”
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Blaricum Laren, ondersteund

“Passion
for plaatselijke
Classics, Passion
to Serve”
door de
horeca.

Hierdoor kan een substantiële
www.lions-otf.nl
bijdrage worden geleverd aan
de drie gekozen Goede Doelen
voor 2016.

14.00 -15.00

De Smaak van

Om 10.30 uur vindt er een briefing plaats
voor de equipes met onder
meer een openingswoord
door de voorzitter van de
Gooische Rally commissie
en een nadere uitleg over
de Gooische rally.
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routes en controles op tijd te vinden.

ken en de Benjamin Foundation.

per lot

de aan hun toegewezen parkeerplaats.

15.30
18.30

welk lot de prijs heeft gewonnen.

14.00 -15.00

Ringsteken voor Cabrio’s

Dit unieke evenement wordt dit jaar voor de
7e keer georganiseerd. Evenals vorige jaren
verwachten wij weer veel publiek wanneer de
damesteams aan de start verschijnen.

18.00

11.45

Dit unieke evenement wordt dit jaar voor de
7e keer georganiseerd. Evenals vorige jaren
verwachten wij weer veel publiek wanneer de
damesteams aan de start verschijnen.

Rijdersbrieﬁng

€5

De Smaak van Blaricum

Ook dit jaar wordt de catering
verzorgd door de Lions Club
Blaricum Laren, ondersteund
door de plaatselijke horeca.
Hierdoor kan een substantiële
bijdrage worden geleverd aan
de drie gekozen Goede Doelen
voor 2016.

18.00

Prijsuitreiking van de Gooische Rally

Om circa 18.00 vindt de prijsuitreiking plaats aan de winnaars

Ringsteken voor Cabrio’s

Als slot van het evenement worden de cheques aan de
vertegenwoordigers van de Goede Doelen overhandigd.

Dit unieke evenement wordt dit jaar voor de
7e keer georganiseerd. Evenals vorige jaren
verwachten wij weer veel publiek wanneer de
damesteams aan de start verschijnen.

www.lions-otf.nl

“Passion for Classics, Passion to Serve”

Benjamin
Foundation

Succesvol zaken doen...
tijdens je ontbijt!
en/of
Netwerken vanaf… een zeepkist

“Wij kijken ernaar uit u op 11 september 2016
te verwelkomen in Blaricum voor de start van
de 17e Gooische Rally”

Gulle Graef
Laanstraat 35 1211 HG Hilversum
035-6245402
www.gullegraef.nl

€5

per lot

14.00 -15.00

Stichting
de Droomboom

www.zeepkistborrel.nl

Voedselbank Naarden-Bussum
en Gooi en omstreken

De voedselbanken verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste
mensen in Nederland en doen dat
uitsluitend met vrijwilligers.
De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van
voedselpakketten. Om hun klanten van
voldoende eten te kunnen voorzien,
werken zij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren.
Zo zorgen zij er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt
belast. Om de zelfredzaamheid van hun klanten te vergroten, werken ze samen met
lokale organisaties, die hun klanten helpen om weer op eigen benen te staan.

Vanaf 15.30 uur is er gezellige borrel met een hapje en
een drankje met een muzikale
omlijsting voor bezoekers en
deelnemers.
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De Benjamin Foundation zamelt - ter
viering van het leven van en ter herinnering aan Benjamin Koerhuis - geld
in om kinderen met een (meervoudige) handicap in ontwikkelingslanden
persoonsgericht te steunen, zodat zij
zich volwaardiger kunnen ontplooien.
Zij werken hiervoor samen met het
Liliane Fonds. Deze landelijke stichting zorgt voor een duidelijke en
doorzichtige registratie en controle
van alle door de Benjamin Foundation gefinancierde activiteiten.
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De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van
voedselpakketten. Om hun klanten van
voldoende eten te kunnen voorzien,
werken zij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren.
Zo zorgen zij er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt
belast. Om de zelfredzaamheid van hun klanten te vergroten, werken ze samen met
lokale organisaties, die hun klanten helpen om weer op eigen benen te staan.
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LARENS SINGER KRIJGT EEN FRANSE SLINGER
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ZONDAG 11 SEPTEMBER 2016 • HART VAN BLARICUM

Van Raoul Dufy en André Derain tot Pierre
Bonnard en Henri Matisse. Zomaar een greep
uit de kunstcollectie van de Franse textielbaron Pierre Lévy en zijn vrouw Denise. Een
verrassende collectie die het echtpaar niet
voor zichzelf wilde houden, maar wilde delen
en nu exclusief tentoongesteld wordt in Singer Laren.

A

ls succesvol textielindustrieel bezat Pierre Lévy onder andere de wereldlicentie voor de fabricage en distributie van
Lacoste. Maar naast groot ondernemer was hij ook fervent verzamelaar van kunst. Gedurende een kwart eeuw verzamelde hij
samen met zijn vrouw verrassende Franse kunstwerken vanaf het
midden van de negentiende eeuw tot ongeveer 1970. Die periode
sprak hem aan vanwege de onderwerpen en thema’s: de verbeelding van het moderne leven, portretten en intieme scènes zoals
moeders met kinderen, gezinstaferelen of werkende vrouwen.

Om de hoek
In 1982 is, dankzij Pierre Lévy, musée d’Art moderne de Troyes opgericht. Dit museum in Noord-Frankrijk is gevestigd in
een voormalig bisschoppelijk paleis uit de zestiende en zeventiende eeuw, vlak naast de Sint-Petrus-en-Pauluskathedraal.
Een museum dat, net als Singer Laren, zijn bestaan dankt aan
een unieke, particuliere kunstverzameling. Maar om de bijzondere collectie van Lévy met eigen ogen te aanschouwen, hoef
je niet af te reizen naar het noorden van Frankrijk. Een kaartje kopen ‘om de hoek’ voldoet. Vanaf nu tot en met 28 augustus krijgt Singer Laren namelijk een Franse slinger: de collectie van het echtpaar Lévy wordt daar exclusief tentoongesteld.
Een verrassend overzicht van honderd jaar Franse schilderkunst. Het modernisme op prachtige manier in beeld gebracht.

Tradities verworpen
De tentoonstelling start met belangrijke grondleggers van het
modernisme: Gustave Courbet, Georges Seurat en Paul Gaugin.
Eind negentiende eeuw. Tradities werden verworpen; kleur en
vorm werden belangrijker dan een natuurlijke weergave van de
werkelijkheid. Vervolgens is een groot aantal fauvistische werken
te zien van kort na 1900. Henri Matisse, André Derain en Georges
Braque passeren onder anderen de revue. Fenomenaal zijn ook
de werken uit de periode na de Tweede Wereldoorlog van onder
meer Roger Bissière en Bernard Buffet. En natuurlijk ontbreekt
l’Ecole de Paris niet: een groep internationale kunstenaars in Parijs van begin twintigste eeuw, waaronder Amedeo Modigliani,
Pablo Picasso en Chaim Soutine. Zo kunnen we nog wel even
doorgaan… Maar beter eigenlijk: ontdek zelf de Franse slinger in
Singer Laren!

Maartje Slot

BOLLETJESTRUI
“Strength does not come from physical capacity.
It comes from an indomitable will”
Mahatma Gandhi

T

erugdenkend aan hoe graag ik sportte, in het bos wandelde en fietstochten maakte met mijn hondje voorop in de mand, realiseer ik
mij dat die enorme bewegingsvrijheid een groot voorrecht was. Een privilege toegekend aan het gezonde lichaam. Zo vanzelfsprekend als het
was om te leven in een lichaam dat “gewoon” alles kan wat je wilt, zo
moeilijk is nu het volbrengen van zelfs de kleine alledaagse dingen. Inmiddels duurt deze ziekte (ME) twintig jaar, dan wordt het ook wel een
chronische ziekte genoemd, maar zo noem ik het zelf nooit. De ziekte
heeft mij aangespoord een hernieuwde versie van mijzelf te ontwikkelen.
“Ik ben chronisch ziek” klopt niet bij hoe ik mijzelf zie. Ik ben Maartje 2.0
Het ontwikkelen van een hernieuwde versie van jezelf doet dikwijls denken aan het beoefenen van topsport, paralympisch in mijn geval. Het
vraagt doorzettingsvermogen, je moet tegenslagen kunnen incasseren,
je grenzen verleggen maar jezelf niet voorbij streven, veerkrachtig zijn en
tegelijkertijd een duidelijke koers voor ogen houden.
Er is echter één vrij belangrijk verschil tussen topsport en ziekte: aan het
leven van de topsporter ligt een keuze ten grondslag, aan het mijne een
speling van het lot. Ik moet dus eerlijk zeggen dat ik niet meteen vanaf
het begin een “topsportmentaliteit” te pakken had. Ik heb mij bang, verdrietig en machteloos gevoeld. Ik heb getwijfeld aan mijn kunnen. Maar
zoals sporters telkens een al scherp persoonlijke record weten te verbreken, zo heb ik mijzelf versteld doen staan van hoeveel meer je aankunt
dan je denkt.
Om mijn fysieke achteruitgang te compenseren, huurden we een rolstoel
zodat ik zo nu en dan toch even buiten zou kunnen zijn. Daarna kwam
er een rollator zodat ik zelf kleine stukjes zou kunnen lopen. Toen raakte
ik wederom bedlegerig, waardoor alles van vooraf aan begon. Dit proces
herhaalde zich talloze keren, ik maak er dan ook geen geheim van dat de
moed soms in mijn schoenen zonk, maar ik ben hem nooit verloren.
Sinds kort heb ik een loophulp fiets, een fiets ontwikkeld voor mensen
die niet zo lang op de been kunnen zijn. Omdat het mij leuk leek om weer
eens een beetje snelheid te ervaren, racete ik meteen de eerste dag met
mijn nieuwe loophulp van de zeedijk. De fiets maakte veel meer vaart dan
ik verwachtte, heel even was ik bang om te vallen maar al gauw dacht ik:
ik val niet, ik vlieg!
Die momenten zijn als het winnen van een gouden medaille. De wind
door mijn haar, een rennende hond aan mijn zijde, in gedachten speelt
de fanfare the Victory March, vallen er bloemen uit de hemel, zwaai ik
lachend naar de mensen en draag ik de bolletjestrui.

Pepita de Jager
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Eindelijk… Gooisemeren a/d Vecht
tekst: Tom Bakker

E

n dat komt goed uit want het gebiedsprogramma genaamd
‘Naarden buiten de Vesting’ belooft veel moois op dat gebied.
Om een lang verhaal kort te maken: Je vaart straks met je sloep
vanaf de Vecht binnendoor naar Naarden Vesting en van daaruit
zó het Gooimeer op. Het kost ongeveer 25 miljoen euro om dit te
realiseren maar daar zit onder meer ook een nieuwe passantenhaven in de Vesting bij inbegrepen. In het gemeentehuis van Bussum
kregen wij dhr. E. Roest ( burgemeester van Laren ) en wethouder
Sanderse van gemeente Gooisemeren te spreken.

1.8

H

et bijzondere van dit hele project is dat er heel veel geld wordt
besteed in een tijd dat er eigenlijk niet zoveel geld is. De A1 en
de A6 worden enorm verbouwd en daarom geeft o.a. het Rijk geld
om de omgeving mooier te maken. Er moet worden gecompenseerd met zogenoemde compensatiegelden.” aldus Roest.

Iedereen die de vrijmoedigheid, ontspanning en het avontuur op het water vindt, die wist het al. Forensen in
de file voor de Vechtbrug of jakkerend over de Gooimeerdijk hadden al een vermoeden en binnenkort wordt
het restant Gooische landrotten ook wakker. Het leven op de wal is maar een nare ongewenste onderbreking
van waar het allemaal echt om draait: varen.

1.1

1.1
1.2
1.4

V

olgens het gebiedsprogramma komt er een ecologische verbinding tussen het Naardermeer en het Gooimeer ( de ‘Gooimeertak’ ) en vindt er kavelruil plaats ter verbetering van de agrarische structuur. Het behoud en herstel van de schootsvelden ( dat
zijn de gebieden die vroeger door de artillerie van het vestingwerk
werden bestreken ) vormt een belangrijk onderdeel. Heel leuk en
aardig allemaal, maar van de elementen die dat asfalt moet gaan
compenseren zijn wij voor de rubriek ‘Wat drijft de Gooier’ natuurlijk het meest geïnteresseerd in het watersport gerelateerde.

M

ensen varen heel graag rondjes of routes…” aldus Roest. “…
dat zit nou eenmaal in het karakter van de mensen” ( de burgemeester heeft inmiddels onze volle aandacht ).

A

ls je van Zeeland naar Friesland wil varen is het heel fijn als je
dat binnendoor kan doen en niet langs punten waar het in onstuimig weer behoorlijk kan spoken” ( Roest wijst ons op de kaart
het stukje IJsselmeer tussen Muiden en de Hollandse Brug aan, wij
weten nu dat we met een echte kenner van doen hebben ).

T

en tweede, Amsterdam loopt over. Om de alsmaar toenemende
stroom toeristen naar de hoofdstad te kunnen delen met de
regio is er bijvoorbeeld Enkhuizen, Volendam en de Zaanse schans.
Waarom zouden Chinezen in de toekomst niet in een bootje stappen en ‘een rondje Vecht’ maken? Ze landen dan aan in Naarden,
één van de mooiste vestingsteden die Nederland heeft en ze vervolgen de route terug richting het Muiderslot” ( de sfeer in de kamer slaat inmiddels om in jubelstemming, champagne in de aanslag ).

1.5
1.5
1.2

1.3 1.2

1.5

1.4 Het tracé van de nieuwe vaarverbinding en sluis.
1.5 Door de nieuwe vaarverbinding en de aanleg van de passantenhaven zal
het vaarverkeer op de Naardertrekvaart drukker worden. De capaciteit van
de Naardertrekvaart moet hierom vergroot worden.

1.6

1.3
1.7

1.3

1.3
1.3

J

e zult straks zien dat er rondjes gevaren wordt met mensen die
dan ook in de Vesting gaan consumeren en wij zijn er van overtuigd dat als er meer levendigheid op het water komt het voor het
toerisme een enorme opsteker zou zijn. Er is ruimte voor allerlei
initiatief, zowel in de Vesting zelf als aan het water”. Bam! Spot on.
Elbert raakt hier de gevoelige snaar en de situatie is nu echt onhoudbaar geworden. We dansen op tafel, er wordt gezongen en
de champagne vloeit. Onvoorstelbaar maar het is echt waar…alle
benodigde bestuursorganen blijken allang om, het benodigde geld
is binnen en onze eigen burgemeester van Laren trekt samen met
wethouder Marleen de kar die Gooisemeren binnen enkele jaren
waterrecreatie waardig maakt. We zijn er nog niet, er moet nog wel
wat gebeuren maar wij van de rubriek ‘Wat drijft de gooier’ houden
de boel scherp in de gaten. De nieuwe vaarverbinding tussen het
Gooimeer en de aangepaste Naardertrekvaart, een nieuwe passantenhaven in de Vesting, een nieuwe sluis en een aantal bruggen te
gaan…maar dan is het zover. Oplevering 2019… Gooisemeren krijgt
Vlaggetjesdag!
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Op deze plek zal een passantenhaven worden gerealiseerd.
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IMPORT - EXPORT - IMPORT - EXPORT -IMPORT - EXPOR
IBIZA, Isabel Dumas

FRANKRIJK, Tineke Smith
en Henk Abma

model: Charlotte Staartjes foto: Peter Boudestein

TERSCHELLING

Toen haar eerste zoon nog een baby was besloten Mark
en Isabel te verhuizen naar Ibiza waar nog een jongen
en een meisje zijn geboren.
Samen met haar man, Mark Kurver, bestieren zij een
driehonderd jaar oude boerderij ‘Sa Bassa Roja’ inclusief
alle beesten en ecologische moestuin , met daarbij een
exclusieve B&B voor twee personen. Buiten dat is Mark
mede eigenaar van ‘Ibiza Regatta’ én vliegt nog steeds
elke maand naar Nederland voor zijn Amsterdamse café
“Pilsvogel” .
Isabel is als schoonheidsspecialiste niet minder druk ,
want is nu ook volop bezig met de productie van een
nieuwe ecologische cosmetica lijn ,die is onstaan uit
haar studies Fytotherapie .
Vanuit haar ecologische moestuin én uit de Ibicenco
zee haalt zij de ingrediënten voor haar natuurlijke cosmeticalijn, genaamd I.S.A….Ibiza Softens Age ; zónder
parabenen of andere toxines en uiteraard niet getest op
dieren !! Vanaf begin juni ook in Nederland in de winkel
te vinden !
We kregen ook nog een tip: gebruik geen nachtcreme,
de huid moet s’nachts kunnen ademen, zodat de huid
cellen zich beter kunnen herstellen en vernieuwen.
Gebruik wel dagcreme, want dat is voedend en beschermend !
Op de vraag wat op Ibiza leuker is dan in het Gooi :
“Het Gooi is het mooiste stukje van Nederland, waar ik
altijd heel graag weer ‘thuis kom’, maar hier geniet ik als
nergens anders van mijn vrijheid. Men kijkt elkaar hier
niet op de vingers...”
XXX Isabel

Toen het met de kamermuziek, de poëzie en tentoonstellingen in het oude kerkje van Kortenhoef mooi geweest was, richtten wij de blik op Frankrijk.
Canteperdric – het lied van de patrijs – ligt op een heuvel met rondom een riant uitzicht op Frans Toscane, dat
sinds de ijstijd nauwelijks veranderde. Het ligt halverwege Bordeaux en Toulouse, kan niet missen: luttele
kilometers onder het stadje Condom.
Vriendelijke mensen, want stress kennen ze daar nog
niet, de tijd vertraagt de pas, de middeleeuwen nog
overal zichtbaar. Gascogne, - een aangenaam klimaat,
land van wijn en asperges, zonnebloemen en paddenstoelen, eenden en kaas, geen industrie: schone lucht, ’s
avonds kijken de sterren hun ogen uit, soms valt er een,
en ja: zeg het dan maar.

Grote schoonmaak voor het nieuwe seizoen. Een special over Terschelling in het volgende blad. Wordt vervolgd.

Canteperdric is een voormalige boerderij, sinds het
einde van de 18e eeuw steeds groter geworden en opgetrokken met stenen uit een mettertijd verdwenen romaans kerkje.
Naast het hoofdhuis zijn er in de voormalige stallen
drie zelfstandige woningen, elk met een eigen sfeer en
privacy. Geschikt voor opa en oma die met hun [klein]
kinderen iets te vieren hebben: samen, en toch apart, in
het geval van een trouwerij: geen probleem als het feest
een week duurt.

Louis Hagen

Een plek om de blik te verruimen, op verhaal te komen.
Cultuurweken: op aanvraag ook, er kan veel: zang en
muziek, schilderen en beeldhouwen in het atelier; film,
poëzie en literatuur.
De weg langs het huis is een van de wegen naar Compostella,- op 500 meter ligt ons dorpje Lauraët, het
kerkje, de platanen en de tennisbaan.
Het huis met een riant zwembad is te huur voor groepen van familie en vrienden, en als het klikt: wie weet
zelfs te koop.
Tineke Smith en Henk Abma
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www.canteperdric.nl
www.tinekesmith.com
www.henkabma.nl

Van het schildersdorp Laren naar het Waddeneiland
Terschelling en door naar Arum. Louis Hagen vertelt
ons in de volgende issue alles over zijn vertrek uit het
Gooi.

KANSEN? “DIE MAAK JE ZELF”
Charlotte’s motto: “Je kan van iedereen weglopen, behalve van jezelf”
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HET HOOFDKWARTIER
tekst & foto: Cees Stokman.

CLAUDY REINALDA
tekst: Pepita de Jager fotografie: Nicole en privé

O

p een braakliggend perceel aan de Deltazijde in Blaricum, prijken
nu nog alleen nog maar een rijtje ielige piketpaaltjes die omheind

worden door een blinkend hekwerk. Voortekenen die onmiskenbaar
de contouren van een toekomstig bouwwerk afbakenen.

Van haar gaan we meer horen…
Een aanstormend talent. Zo kan je Claudy Reinalda wel omschrijven. Onlangs sleepte deze eenentwintigjarige de titel
Nationaal Kampioen Modeontwerper in de wacht. En ze is nog veel meer van plan…

N

adat Claudy Reinalda zo’n zes jaar geleden haar diploma
op de WP (Werkplaats Kindergemeenschap Kees Boeke)
in Bilthoven behaald had, wist ze meteen dat ze haar creatieve
talenten verder wilde ontplooien. Ze volgde een opleiding
Mode en een opleiding Fashion and Design. Daarnaast
deed ze als stagiaire werkervaring op bij onder anderen
Edwin Oudshoorn Couture in Amsterdam en nam ze deel
aan het Arnhem Fashion Festival, waarbij een zelfgemaakt
kledingstuk werd tentoongesteld.

Beste modeontwerper
En nu dus door Skills Heroes (dé nationale vakwedstrijden
voor mbo’ers) uitgeroepen tot de Beste Modeontwerper
van Nederland! “De volgende stap is de Euro Skills”, vertelt
Claudy met een twinkeling in haar ogen. “Als je dat wint, ben
je de beste van Europa!” Voordat we kunnen vragen hoeveel
scholen hieraan meedoen, zegt Claudy al dat er zo’n zeven
modeopleidingen meedingen. “Ik zit op het Rijn IJssel in
Arnhem”, voegt ze toe. Dat is een gerenommeerde opleiding,
weten we. Maar in Arnhem woont Claudy niet. Ze reist op
en neer tussen Utrecht, Arnhem en Amsterdam. Want ze
loopt ook nog stage. “Maar dit vind ik zo wel cool”, zegt ze.
Haar leukste stagetijd tot nu toe heeft ze trouwens gehad
bij couturier Edwin Oudshoorn. “Elk stuk bij hem heeft
een echt verhaal. Er is passie en creativiteit,” vertelt Claudy
enthousiast.

W

ant binnenkort verrijzen op deze strategisch ideale locatie twee hippe
en milieuvriendelijke bedrijfsgebouwen die “Het Hoofdkwartier“
worden genaamd. Gooisch Blad sprak uitvoerig met de sympathieke makelaar
Erwin Breukel die namens de ontwikkelaar dit bouwproject op een bevlogen
manier vermarkt.
“Omdat er momenteel veel te doen is rondom de leegstand van bedrijfspanden,
is het realiseren van een nieuw bedrijfsgebouw best een gedurfd initiatief te
noemen. Daarom zijn we als makelaars met onze specifieke wensenkennis
van gebouwgebruikers, al in een zeer vroeg stadium actief betrokken geweest
bij de bouwplannen van deze ontwikkelaar. Door deze hechte samenwerking
ontstond er een ideale synergie die een succesvolle exploitatie een maximale
kans van slagen geeft.
Dat er overigens uitgerekend voor Blaricum is gekozen om deze
nieuwbouwplannen uit de grond te krijgen is natuurlijk geen toeval. Want
buiten het feit dat belangrijke verkeersaders op nog geen steenworp afstand
liggen, is zeker ook de zo kenmerkende Gooische ondernemersmentaliteit
bepalend geweest om specifiek te kiezen voor deze unieke bouwlocatie.
Het resultaat; twee high - end bedrijfsgebouwen van twee bouwlagen en een
gezichtsbepalend groot glasoppervlak waardoor een eigentijdse en frisse
uitstaling wordt bewerkstelligd. Ieder gebouw bestaat uit 8 separate bedrijfsunits

Wereldpremière
met een vloeroppervlak van een kleine 100m2 die casco worden opgeleverd.
Afhankelijk van de gebruikerswensen is het door onze milieubewuste manier
van bouwen zelfs mogelijk om de units vrijwel energieneutraal op te leveren.
Uiteraard zijn alle units optimaal in te delen naar eigen inzicht. Maar ook kan
door ons worden voorzien in een aantal verschillende af bouwpakketten die wij
met de bouwer afstemmen. Desgewenst is het veelal ook mogelijk belendende
units samen te voegen tot één geheel.

Hoe anders is de beleving van Claudy met confectie. “Wat ik
daar heb meegemaakt”, gaat ze door, “ is dat alles zo zwartwit is: dit wil de klant, dat wil de klant. Je eigen creativiteit
kan je absoluut niet kwijt.” En dat is nu juist wat Claudy wel
wil. Dus heeft ze haar originaliteit in een jurk gelegd. Een
bijzondere en mooie jurk. “Dat wordt een wereldpremière”,
verklapt Claudy maar verder wil ze er niets over kwijt.

Dat we bij het ontwerpen van deze
bouw goed geluisterd hebben naar
onze klanten blijkt wel uit de verkopen
dusver. Want ruim de helft van
alle bedrijfsunits zijn inmiddels al
verkocht of verhuurd; en dat is geen
verkooppraatje! Een deel hebben
we voor doorverhuur verkocht aan
investeerders, een ander deel aan
ondernemers met visie.”

Van haar gaan we meer horen…

Kortom, echt slimme ondernemers
hebben hun “Hoofdkwartier” in
Blaricum gekocht of gehuurd!

Meer info: Het Hoofdkwartier • 085-3035657 • www.het-hoofdkwartier.nl

PROMINENT.
REPRESENTATIEF.
MODERN.

TERUG NAAR DE TARGA FLORIO MET GIJS VAN LENNEP

MOLTO BENE
tekst: Ton Roks foto: Piet Mulder

Terug naar Sicilië met Gijs van Lennep, in ons land
uitgeroepen tot ‘Coureur van de Eeuw’. Op dat verre
eiland won de Blaricumse autosportheld in 1973 de
legendarische Targa Florio met een Porsche 911. Hij
weet er nog alles van, en voor de Sicilianen is hun
race onveranderd het geweldigste dat ze ooit meemaakten.

D
Unit huur

H

et Hoofdkwartier is een nieuw vastgoedproject op een

€ 850,-

Koop vanaf

excl. BTW

€ 125.000,excl. BTW

prachtige zichtlocatie midden in Blaricum. In totaal
zijn er 16 units te koop en te huur, verdeeld over twee
representatieve panden met bedrijfsruimtes op de

begane grond en kantoorruimtes op de 1e etage.
MODERNE UITSTRALING

Kantoor- en bedrijfsruimtes

Het Hoofdkwartier is een prominent bedrijfsverzamelgebouw met
een representatieve uitstraling op een toplocatie nabij de A27.
De units in het moderne pand zijn onderhoudsarm, hebben een

2 uiterst moderne panden

eigen parkeerterrein en door de grote glaspartijen krijgen ze veel
daglichttoetreding.

Centraal en bereikbaar
VOOR ONDERNEMERS MET VISIE
Dankzij de gangbare maatvoering zijn de units flexibel in te richten
en geschikt voor iedere onderneming. Het Hoofdkwartier is ideaal
voor ondernemers die op zoek zijn naar een multifunctionele

Eigen parkeerruimte

ruimte op een hoogwaardige toplocatie!

Bijna 200m² BVO per unit

Interesse in een kantoor of bedrijfsruimte?
Bel dan naar 06 50 66 59 44 of vraag de brochure aan op www.het-hoofdkwartier.nl

e Targa Florio was een stratenrace, over wegen in de binnenlanden van
Sicilië, een en al kronkelige wegen, 720 bochten, bergen, dalen, afgronden, honderdduizenden mensen langs de weg. Een spektakel eerste klas en
een enorme opgave voor mens en machine.
Het is meer dan veertig jaar geleden dat Gijs de legendarische race reed, maar
het parkoers kent hij nog op zijn duimpje. Bocht na bocht noemt Gijs wat er
komen gaat. “Een lange doordraaier naar rechts, een kort recht stuk en dan
een hairpin naar beneden, de vallei in”. Af en toe twijfelt hij even, moet hij even
dieper graven, maar zo goed als alle 720 wendingen in het asfalt weet hij te
reproduceren, alsof hij de Targa gisteren nog gereden heeft.
Gijs’ fotografische geheugen en zijn rustige en precieze commando’s hebben een heilzaam effect op de grijze 911 Sport Classic die we mee naar Sicilië
hebben genomen. Als vanzelf komt hij in een mooie ‘flow’ en we gaan steeds
sneller en sneller. Af en toe moet Gijs stevig in de remmen vanwege de fikse
verzakkingen en de vele littekens die de Siciliaanse hitte in het asfalt heeft gebrand. De snelheid die we met de Porsche rijden moet niet ver van het moordende tempo afzitten waarop mannen als Van Lennep, Merzario, Vaccarella
en noem maar op indertijd trainden voor de Targa.
Gijs bevestigt dat. “We waren een week van tevoren al hier en dan trainden
we de hele dag, terwijl het normale verkeer er nog reed. Zeven dagen lang,
elk dag een rondje of vijf, tussen de Fiatjes 500 en de Piaggio pick-upjes door.
Meestal niet met de raceauto, maar met iets vergelijkbaars. We gingen dan
zo hard dat we nauwelijks vijf minuten langer over een ronde deden dan tijdens de race. Het ging er dan voornamelijk om de baan zo goed mogelijk in
je geheugen te prenten. Je begon met het onthouden van de plekken waar je
er flink af kon gaan, en als je dat voor elkaar had, ging je aan de ideale lijnen
werken. Die kon je niet echt goed rijden natuurlijk, vanwege het verkeer, dus
tijdens de race was alles toch weer anders. Ook doordat er zo veel mensen en
auto’s langs de weg stonden, dat de omgeving soms onherkenbaar was. In de
toptijd stonden er wel een half miljoen mensen”.

T

en behoeve van de reportage zullen we de 72 kilometer lange raceronde,
zoals die in de laatste jaren van de Targa werd gereden, zeven keer rijden.
Ik moet toegeven dat het na de zevende keer iets minder onmogelijk begon te
lijken elke curve te kennen. Het klinkt gek, maar in 1973, toen Gijs zijn 320 pk
911 Carrera RSR in Martini-kleuren met compaan Müller naar een glansrijke
overwinning reed, waren de wegen beter. “Vlak voor de race kreeg de gehele
baan een opknapbeurt, maar de weg was toen wel smaller. Voor die reparaties
moest je oppassen. Soms rekende je op een kuil en dan was er een hoopje stuk
gereden vers asfalt, waarop je weggleed”, aldus Van Lennep.
Voor alle duidelijkheid: de betere wegen zijn naar hedendaagse maatstaven
nog steeds slecht tot abominabel. Het kenmerk van de Targa is altijd geweest
dat je met heel veel verrassingen rekening moest houden. Niet alleen de kuilen en gaten, maar ook het steeds wisselende gripniveau van het asfalt. Terwijl Gijs de Porsche behendig langs wat gaten manoeuvreert, legt hij uit hoe
extreem de Targa was. “Toen ik met Andrea de Adamich in 1971 met de Alfa
T33/3 de training reed, bleven we maar terug de pit in komen, we wilden elke
keer een nog zachtere afstemming van de veren en dempers. De auto stui-
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terde van de weg af, zo hard was hij. De ingenieurs dachten dat we gek waren,
maar we bleven terugkomen totdat we tevreden waren. Uiteindelijke veerde
de auto bijna als een Lelijke Eend, je kon hem met je hand bewegen. Maar toen
was hij wel goed voor de Targa, we gingen er fantastisch mee, loeihard. Carlo
Chiti, de teambaas van Alfa Romeo, was heel tevreden met me. ‘Van Lennep,
molto bene’, zei hij. Dat was fantastisch om uit zijn mond te horen”.
Van Lennep is heel precies en rustig. De combinatie van precisie en berekende
snelheid, steeds aan de goede kant van grote risico’s, heeft hij tot zijn stijl gemaakt, een stijl waaraan hij waarschijnlijk te danken heeft dat hij nog in leven
is. Ondanks een indrukwekkende reeks eigen overwinningen op topniveau,
heeft ook Gijs zijn helden. “Jim Clark reed zo strak en zo precies. Daar zag je
niks aan, het ging allemaal zonder drama, maar ondertussen ging hij zo hard,
hij is een van de allergrootsten. Dat nauwkeurige, dat heb ik ook. Daardoor
kon ik zo hard gaan tijdens de Targa, daar moest je heel precies zijn, want er
was geen ruimte voor fouten”, aldus Gijs. Hij is ook een bewonderaar van Vic
Elford, met wie hij in 1972 met de Alfa T33/3 reed. “Een geweldige allrounder,
zowel coureur als rallyrijder. Hij had een fantastisch fotografisch geheugen,
niemand kende de Targa Florio zo goed als hij.”

G

evaarlijk? Ja, dat was de Targa, maar niet zo gevaarlijk als menig circuit
van die tijd. “Op het rechte stuk langs de kust, dat nog véél langer was dan
dat van Le Mans, reden we meer dan 250 km/h en konden we wat uitrusten.
We gingen met 200 km/h door de dorpen. Het was overal zo bochtig dat we
op de rest van het parkoers nooit veel sneller dan 150 km/u reden, dus waren
de gevolgen niet zo groot als er wat fout ging. Het gemiddelde lag lager dan
bij andere races”, aldus Gijs.
Bovendien reed je de Targa eigenlijk alleen. “Het was in wezen een tijdrit, de
auto’s werden om de minuut of om de 30 seconden gestart, dat weet ik niet
meer precies. De volgorde werd door je trainingstijd bepaald, dus als het goed
was, was de kans dat je iemand inhaalde of werd ingehaald vrij gering. Mij is
het in elk geval al die vier keren niet gebeurd”.

D

e Targa was in zijn laatste jaren elf ronden van 72 kilometer lang, maar
er zijn jaren geweest dat er 14 werden gereden (in 1959). Elke auto had
twee rijders, één deed twee stints van drie ronden, de ander een van drie en
een van twee. “Met de sportprototypen gingen we steeds harder, en er kwam
steeds meer publiek, het dreigde snel onhoudbaar te worden. Het racegemiddelde klom steeds verder boven de 120 km/h, het moest een keer stoppen”, vertelt Gijs. De Targa is na 1973 wel blijven voortleven, eerst als race die
niet tot het wereldkampioenschap behoorde, later voornamelijk als rally, met
snelheidsproeven op de wegen tussen de dorpen in.

M

eerdere malen komen we door Cerda, dat zich ‘hoofdstad van de Targa’
noemt, maar er is opvallend weinig te vinden dat die zelfgekozen kroon
rechtvaardigt. “Hier knalden we vol gas doorheen. Onvoorstelbaar”. Gijs wijst
op de huizen en deuropeningen. “Ik zie de mensen nog staan, jongens met
hun vaders, moeders in het zwart, met hoofddoekjes, dat kon toen allemaal”.
Je raakt gemakkelijk in de ban van de Targa. Door de moeilijkheidsgraad en
de uitdagendheid van de wegen, die zich als een ongrijpbare slang door de
bergen kronkelen. Ongelooflijk, die elf maal 72 kilometer, die meer dan 700
bochten en het 1500 keer schakelen per ronde. Er werd op racesnelheid door
de dorpen gereden, waar alle katten, honden en geiten op last van de politie
achter slot en grendel werden gehouden. Stel je voor hoe de huil van Van
Lennep’s Porsche 911 RSR weerkaatst moet hebben tegen de gevels van de
woningen, of het brullen van een achtcilinder Alfa T33/3, of het woedende
janken van een Ferrari 512S. Wat moet het mooi zijn geweest dat schouwspel
te horen en te zien, leunend tegen je voordeurpost of hangend vanuit je slaapkamerraam.

D

e bevolking is nog steeds in de ban van de Targa, de grote race die de
andere grote Italiaanse roadrace, de Mille Miglia, met tientallen jaren
overleefde. In Collesano, in een koffiebarretje met tal van racefoto’s aan de
muur, wordt Gijs onmiddellijk herkend, voor we het weten komen er uit allerlei hoeken en gaten van het dorp enthousiasten tevoorschijn met boeken
en foto’s. De racende jonkheer moet natuurlijk zijn handtekening zetten, hij is
nog steeds een held, want hij is de man die de laatste echte Targa won. ‘Numero Otto’, roept iemand, het nummer van de RSR van toen.
Collesano behoort met Campofelice en Cerda tot de drie dorpen waar de Targa-racers op volle snelheid doorheen kwamen, en daar leeft de herinnering
het meest. Veel van de mannen die nu met Gijs praten, hebben als jongen
langs de baan gestaan, en de verhalen gehoord van hun vaders, over de foto’s
van raceauto’s die in bijna elke huiskamer nog wel te vinden zijn.
Het zingt rond dat Gijs in Collesano is, en voor we het weten worden we bij de
burgemeester ontboden, die de laatste winnaar de hand wil drukken. Hij legt
plannen op tafel om Sicilië verder te ontwikkelen, maar op mijn vraag waarom
de pitgebouwen niet gerestaureerd worden en waarom het eiland nog geen
evenement van het kaliber Mille Miglia rond de Targa Florio heeft gecreëerd,
heeft hij alleen ‘problemen en strijdige belangen’ als antwoord. Een vrouw
die het gesprek aanhoort, trekt aan mijn mouw. “Overal in Europa kunnen de
mensen van lood goud maken. Maar op Sicilïe niet, als de mensen hier goud in
hun handen hebben, maken ze er lood van”, zegt ze hoofdschuddend.

M

ooie verhalen en geruchten zijn er volop. Over Alfa Romeo dat zo graag
wilde winnen dat het twee identieke auto’s voor de lokale coureur Nino
Vaccarella zou hebben gebouwd, waarvan er een in een schuur langs het parkoers verscholen zou hebben gestaan, zodat hij daar van auto kon wisselen
indien nodig. De vrees om verraden te worden, zou er nauwelijks geweest zijn,
elke Siciliaan wilde immers dat Vaccarella en Alfa Romeo wonnen. Als iemand
met een niet-Italiaanse auto hulp nodig had, hielpen de Sicilianen wel. De beloning kon vorstelijk zijn, zoals de Siciliaan ondervond die Vic Elford hielp zijn
Porsche langs het parkoers te repareren, en vervolgens als dank een baan bij
de fabriek aangeboden kreeg.

E

n ook in Campofelice is de Targa nog springlevend. In het ‘Museo Biblioteca Vincenzo Florio’ is de collectie boeken, foto’s, tijdschriften en andere
herinneringen te zien van Tommaso Venturella, een emotioneel man, die vele
rijders van nabij kent of gekend heeft. Als ik hem vraag naar Bandini, wil hij
wat zeggen, maar hij komt tot mijn verbazing niet uit zijn woorden en ik zie
dikke tranen over zijn wangen biggelen. Als hij zichzelf hersteld heeft, vertelt
hij dat Bandini zijn vriend was, net zoals de coureur Eugenio Castellotti. Als
kind verloor Tommaso een arm, maar dat verhinderde hem niet bij Bandini en
Castellotti in te stappen tijdens de verkenningen, hetgeen die mannen graag
hadden want de jongeman kende de wegen als geen ander. Sterke vriendschappen werden zo gesmeed die echter ruw door het lot werden verbroken.
Lorenzo Bandini, die in 1966 nog een Ferrari in de Targa deelde met Vaccarella, verbrandde het jaar daarop zodanig tijdens de Grand Prix van Monaco dat
hij enkele dagen later bezweek. Castellotti verongelukte in 1957 dodelijk toen
hij op 27-jarige leeftijd crashte tijdens een test voor de 12 Uren van Sebring.
Tommaso Venturella was vooral Alfa Romeo zo behulpzaam dat de fabriek
hem als dank een DAF schonk, zodat hij als eenarmige toch kon autorijden.
Als Tommaso zijn emoties onder controle lijkt te hebben, waag ik hem te vragen wie hij van al de rijders het beste vond. “Castellotti”, antwoordt hij zonder
aarzelen. “Hij was zo kalm, hij had zo’n mooie stijl en hij kende absoluut geen
angst. En hij was een goed mens, als het heel hard ging, pakte hij mij met een
arm beet zodat ik goed in mijn stoel bleef zitten”.

A

ls we met de Sport Classic langs de overblijfselen van een oud bruggetje
rijden, stopt Van Lennep. “Hier heb ik het besluit genomen later in mijn
leven aan instructie te gaan doen, om mensen beter te leren rijden. Ik verremde me hier met de Alfa, kwam er keihard aan. Op het muurtje zaten twee
meisjes, met hun benen naar beneden bengelend. Daar schoof ik blokkerend
op af, ik nam onmiddellijk remdruk terug en stuurde op het allerlaatste moment in. De Alfa luisterde godzijdank en op een haar na miste ik die beentjes.

Als ik ze met mijn spoiler geraakt had...”
Er waren meer van dat soort momenten. “In 1972 was ik ziek, ik wilde niet
trainen in de open T33/3. Een van de teambazen gaf me toen zijn auto mee,
een Alfa GTA of een 1600, ik weet het niet meer. Na een kilometer of zes, zeven
stond ik stil tegen een vrachtwagen, met het voorwiel naast mijn been. Ik heb
de Alfa toen op slot gedaan en ben terug gelift. De teambaas vond het niet
echt een probleem”.

G

ijs is een allrounder, maar ook een echte Porsche-man. Het rijden in de
911 is net zo gemakkelijk voor hem als lopen, schijnbaar inspanningsloos
jaagt hij de Sport Classic over het parkoers, ondertussen met een hand uittekenend hoe het verloop van de komende bochten is. Moet hij dwars voor
de foto’s? Geen probleem, Gijs kiest een geschikte bocht uit en stuurt de 911
er strak en zeker in een volle drift heen, terwijl de banden roken en kermen,
totdat fotograaf Piet Mulder content is.
Een enkele keer maakt Van Lennep tussen zijn tanden een sissend geluid,
de licht blokkerende voorwielen imiterend van de RSR die hij in 1973 naar de
overwinning reed. Alles gebruikte hij toen om de route tot in detail te onthouden, verkeersborden, huizen, typische boompartijen en de signalen die
de Britten vaak op straatmeubilair schilderden. Onthouden is eigenlijk niet
het juiste woord, de route staat in zijn geest geëtst, als een lijntekening in een
metalen plaat. Onuitwisbaar.
Het was belangrijk je vooral op de bochten naar rechts te focussen”, legt
Gijs uit. “De bochten naar links kun je een stukje inkijken en die kun je dus
al snel nemen, die naar rechts niet. Als je weet hoe die gaan, kun je per rechterbocht een seconde pakken. Doe je dat honderd keer, dan heb je anderhalve
minuut.”

“

H

et is verbazingwekkend dat de Targa Florio nog steeds zo’n realiteit voor
de Sicilianen is. Voor hen is het duidelijk de mooist wegrace aller tijden.
En als je daar bent, het parkoers rijdt, en in je verbeelding de Porsches, Ferrari’s en Alfa’s door de dorpen ziet racen, kun je niet anders dan dat beamen.
“The Targa was for real drivers”, zegt een van de enthousiastelingen in het
koffiebarretje in Collesano. Gijs knikt. Als ik hem naar zijn mooiste overwinning vraag, antwoordt hij dat hij eigenlijk ‘Le Mans’ moet zeggen, want dat is
het antwoord dat de mensen begrijpen. “Maar het is niet de waarheid. Ik ben
een echte ‘road racer’, veel meer dan een circuitman. Mijn mooiste overwinning is de Targa Florio”.
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te koop

Sneller Verkopen
Sneller uw woning verkopen door
meerwaarde te creëren – investeren loont
De succesvolle formule van Pontifact

VLIEGDENWEG 24 • BUSSUM
WWW.PASSION4CLASSICS.NL

TEL: 035 631 38 81

te koop
Klassiek Rijden
Passion4Classics

is

gespecialiseerd

in

onderhoud

en

restaura-

tie van alle klassiekers. Ook in- en verkoop of consignatie en prepara-

tie van uw rally-auto. Op vertoon van deze advertentie in het blad ont-

vangt u een gratis check van uw old- of youngtimer én een kop koffie.

Dit huis, gebouwd in 1890 aan de Singel te Bussum
wordt een huis ‘op goede stand’ genoemd aangezien
het aan de brede kant van de Singel is gelegen. De
vorige bewoners waren een gezin met zes kinderen;
wij zijn met z’n tweeën dus we hebben als eerste veel
muren opengebroken. De Marokkaanse tegels in de
keuken, het schilderij van Martineau, de jungle in
de serre, het reuzenbed en het enorme Hollywoodachtige bad zijn allemaal elementen die bezoekers
met stomheid verslaan en ook onze monden vielen
wagenwijd open…
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ERIK ZWEZERIJNEN
“Zwierig-Figuratief” is de term waarmee kunstenaar Erik Zwezerijnen (Jutphaas 1958) zijn
schilderijen het liefst omschrijft; “Een unieke
combinatie van werkelijkheid en fantasie, expressief, emotioneel en altijd rijk aan bonte
kleuren”.

KUNST ALS POSITIEVE ENERGIE!

Thema’s zijn: dieren en stadsgezichten/ skylines. Hoe dat komt, vragen wij aan de autodidact kunstenaar. “Wat je creëert moet uit je
hart komen: kunst is emotie dus kies je onderwerpen waar je hart sneller van gaat kloppen, die letterlijk kleur geven aan je leven”.

Voor hem is een leven zonder dieren ondenkbaar en het bewijs daarvan loopt rond in het
atelier en het fraaie landhuis in het Duitse
Klein Berssen, waar Zwezerijnen woont en
werkt, samen met zijn vrouw Louisa en de
drie teckels. Daarnaast ondergaat hij graag
de prikkels en energie van de metropool,
waarbij Barcelona favoriet is.
Kunst is ook: vrijheid. Ongebonden en spontaan gewoon je gevoel volgen, niet vanuit
het hoofd maar vanuit je hart luisteren naar
wat het witte doek van je vraagt om het
vervolgens vol passie neer te zetten in een
expressieve beeldtaal. Iedere dag weer opnieuw een blij en ook spiritueel proces.
De schilderijen van Erik Zwezerijnen waren
reeds te zien in tentoonstellingen, musea,
galleries in onder meer New York, Miami,
Barcelona, Paris, Mexico, Santa Fe, Buenos
Aires. Maar ook dichterbij huis kan men kennis maken met kunst en kunstenaar in eigen
galleries in de oude binnenstad van Groningen en in Echten / bij Hoogeveen.
In 2006 ontving Zwezerijnen de International
Art Competition Award / Kirkland-Washington, en in 2011 werd hij benoemd tot Ambassadeur van Drenthe.
Zie ook www.erikzwezerijnen.com
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HARTZEER
tekst: Cees Stokman

- meubels op maat
- ontwerp, styling en re-styling
- veranda’s en terrassen
- boomhutten
- kinderkamers
- standbouw
- winkel- en kantoorinrichting
- home&living
Gooisch Blad draagt reanimatie een warm
hart toe en sprak met Ronald Melieste, staflid
van de Europese Reanimatie Raad ( ERC )

www.studiosaak.nl • peter@studiosaak.nl • +31 6 57 94 91 29

Gooisch Blad ontmoet zijn
schrijver en coach...
in het volgende blad

De laatste decennia zien we gelukkig de positieve trend doorzetten dat steeds meer mensen succesvol een reanimatietraining
hebben doorlopen. Daarnaast is er ook veel vooruitgang geboekt
doordat er op steeds meer plaatsen een levensreddende Automatische Externe Defibrillator ( AED ) is geïnstalleerd. Deze hoopvolle ontwikkelingen maken dat mensen in Nederland gelukkig een
redelijk goede kans maken om acuut hartfalen te overleven. Maar
natuurlijk willen wij als organisatie dat er nog veel meer mensen
weten hoe zij effectief kunnen reanimeren. Want iedereen loopt
een zeker risico op het krijgen van een hartstilstand, op straat,
thuis, op het werk, bij het sporten of waar dan ook.
Om zoveel mogelijk mensen te kunnen redden bij een acute hartaanval, organiseert men in het gehele land laagdrempelige reanimatietrainingen. Tijdens deze trainingen oefen je samen met je
medecursisten op een pop. Zo word je op een zo ontspannen mogelijke manier vaardig met de reanimatiehandelingen en daarbij
horende protocollen. Effectief kunnen reanimeren is dan ook de
meest ultieme daad van medemenselijkheid waardoor ook jij levens kunt leren redden.
Als je beseft dat elke minuut die er niet wordt gereanimeerd na
een acute hartstilstand er 10% minder kans is op overleven, dan
zie je hier hoe snel de kans op overleven vermindert en zou toch
iedereen willen dat er één van de omstanders is die in zo’n onverhoopte situatie levensreddend kan zijn; jij dus!
Kortom, wil jij ook letterlijk van levensbepalend belang kunnen
zijn, informeer dan vandaag nog naar de mogelijkheden om een
reanimatietraining te volgen bij jou in de buurt.
Bij eventuele verdere vragen over reanimatie of over de aanschaf
van een AED, stuur dan een mail naar ronaldmelieste@gmail.com
voor meer informatie.’
Jaarlijks sterven er in Nederland zo’n 40.000 mensen aan hart-,
en vaatziekten. Bovendien zijn er actueel ook nog eens een miljoen
mensen die in hun dagelijks leven behept zijn met hieraan gerelateerde gezondheidsklachten. Deze indrukwekkende getallen maken
wreed duidelijk dat een hart- of vaatziekte dus je meest waarschijnlijke doodsoorzaak zal zijn. Gelukkig staat Nederland er goed voor
als het gaat om de kans op overleven na een acuut hartfalen.

“The Cream” van The Pink Cow Brand
Deze unieke crème heet niet voor niets “The
Cream”. De filosofie achter de letters ‘Cream’ -op z’n
kop staand in het logo- is dat ‘The Pink Cow Brand’
met ‘The Cream’ de huidverzorgingsindustrie op
zijn kop zal zetten. Deze lijn is ontwikkeld in New
Zeeland. De 100% natuurlijke en hoog gedoseerde
huidverzorgingslijn wint in Amerika de ene na de
andere prijs en is op dit moment bezig met een
introductie in Europa. Het start- en testland is
Ierland en daar heeft ‘The Cream’ in korte tijd alle
bladen en televisie al gehaald.
Hoofdbestanddeel van de crème is colostrum
(de eerste melk die de koe geeft na de bevalling
van een kalfje) van gelukkige, gezonde, gras
-gevoerde buitenkoeien in New Zeeland. Vandaar
het opvallende logo met het roze koetje

• Vermindering van fijne lijntjes en rimpels
* verbetert de structuur van de huid
• Verbetert de stevigheid van de huid
* verzorgt en herstelt vermoeide ogen
• Beschermt tegen invloeden van buitenaf
* vermindert roodheid
• Herstelt beschadigde huid
* herstelt, voedt en beschermt lippen
• Vochtinbrengend
* verzacht bij geïrriteerde huid
• Zorgt voor behoud van collageen en elastine
* vermindert roodheid
Deze crème bevat in tegenstelling tot andere crèmes (soms wel tot 80%) geen water. Bevat
geen zware metalen, geen parabenen, geen conserveringsmiddelen, geen alcohol en geen
vulmiddelen. 100% natuurlijk!
Te bestellen bij Lipo Laser Laren: 06 – 398 555 88 * www.lipolaserlaren.nl

ZONDER WRIJVING

GEEN GLANS

Sport en het opvangen van dieren hebben een aantal zaken gemeen. Je hebt er lichamelijke kracht voor nodig maar nog meer
de juiste mentaliteit. Opgeven bestaat pas als de grenzen van wat
mogelijk leek ver overschreden zijn. De zorg over zoveel dieren
hebben vraagt doorzettingsvermogen, elke dag opnieuw. Waar
anderen hun dier weg deden of in wilden laten slapen, pak ik de
draad op en ga verder met ze.
Geestelijk sta je vaak onder enorme druk, scherp zijn is een must.
Elke verandering in gedrag of uiterlijk kan een aanwijzing zijn voor
eventuele ziektes of blessures bij de dieren. Veel van mijn dieren
hebben een zwaar verleden achter zich, zijn ernstig verwaarloosd
of gehandicapt. Vragen extra en speciale zorg. Een blind geboren
paard leren leven en leren genieten is zwaar werk, niet alleen omdat ze enorm sterk is. Paarden hebben een enorme vluchtdrang
als ze onzeker of angstig zijn. Maar ook de rust uitstralen en de
weg wijzen met niet meer dan je kracht, je handen en je hart.
En geduld, altijd weer geduld.

Waar zoek jij
kantoorruimte?
Wij vinden je ideale kantoorruimte
Wij houden rekening met je budget
Het is volledig kosteloos

Het zwaarste is dat ik vaak afscheid moet nemen, te vaak verlies ik
een dier omdat ze feitelijk al op waren toen ze kwamen. Het went
nooit en de pijn wordt alleen verzacht door het geluk wat ik ze
nog kort of lang heb kunnen geven. Eigenlijk ben ik helemaal niet
geschikt om te doen wat ik doe. Ik hecht me zo verschrikkelijk en
het doet zo vreselijk zeer als het mis gaat.
Maar je gaat door, dat moet, de levenden hebben niets aan me als
ik in bed blijf liggen huilen.
En juist dat stuk: doorgaan terwijl je stuk gaat is een sportersmentaliteit. Die heb ik! Door heel intensief te sporten kun je een
zogezegd sporthart ontwikkelen, je hart wordt dan te groot… Dat
van mij is ook te groot denk ik, met dit verschil dat het zo vaak gebroken is dat het heel veel kamertjes heeft in plaats van vier. Extra
ruimte zodat alles en iedereen er in past.
Het is juist de liefde en dus de pijn, het missen, het hechten en loslaten wat de glans geeft aan ons bestaan. Want het is de wrijving
die ons laat voelen hoe kostbaar het leven is. Het is de wrijving die
warmte geeft.
Wijsheid is niet zwaarder tillen dan je dragen kunt.
Maar liefde is, uitvinden hoeveel dat is.

Bel: 020 800 60 60
wehaveanyspace.com

Norma en de Dieren.
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V

an gepest jochie naar een keiharde strafpleiter…van nerdachtig jochie met een bril naar een woest aantrekkelijke man.

portretfoto: Peter Boudestein

W

ie is die man? Waar komt ‘ie vandaan? Hoe kan hij zo keihard zijn geworden en hoe
kan een mens zo veranderen? We vroegen het hem zelf en waren aangenaam verrast
door de openheid bij het beantwoorden van onze vragen…

H

ard, hard? Dat valt wel mee, meent Mark. Natuurlijk moet je als strafpleiter opkomen
voor de belangen van jouw cliënt en ik kan me voorstellen dat dit hard overkomt. Maar
als jij mijn cliënt bent zou je niets anders willen. Jij kent het wetboek en de regels niet zoals
ik. Dus als jij jouw buurvrouw hebt vermoord omdat ze je al 5 jaar elke avond en nacht lastig
valt en al jaren vals over je praat in de buurt, dan weet jij niet hoe je jezelf precies moet verdedigen. Heel Nederland veroordeelt je omdat het zo schandelijk is dat je die lieve eenzame
vrouw vermoord hebt. Maar ik luister naar jouw redenen, ik begrijp uit jouw verhaal welke
stress je hebt gehad de laatste jaren, ik luister naar hoe je er mentaal helemaal doorheen
zat en in een vlaag van verstandsverbijstering tot deze daad bent gekomen. Ook hoor ik dat
het begon als handgemeen en dat je dacht dat zij een mes had en dat je daarom haar eerst
stak. Je had echt niet gezien dat het slechts de sleutel van haar auto was die glom. Ik ga dat
de rechters uitleggen. Ik weet hoe, ik weet welke getuigen ik moet oproepen, ik weet welke
reconstructie gevraagd kan worden en welke dingen ik moet zeggen die van invloed zijn op
de beslissing van de rechters. Jij niet. En dan ben je dolblij dat ik voor jou de hete ijzers uit
het vuur haal en je help. En ja, voor de nabestaanden lijk ik dan een harde advocaat. Natuurlijk begrijp ik hun verdriet, maar ik ben er voor jou. En ik ben de enige die er voor jou is.

J

e vertelde ons dat je vroeger veel gepest werd en weinig vertrouwen had in de toekomst.
Nu ben je een gevierd en graag geziene advocaat die vaak op televisie komt en de grootste criminelen van Nederland bijstaat ( wijlen Stanley Hillis, weduwe Mieremet, verdachten
Easylife red. ). Dan ben je van ver gekomen lijkt het!

D

at kun je wel zeggen. Ik kom inderdaad van heel ver. Ik heb een zeer zware jeugd gehad
waarin ik veel ben gepest maar dat heeft me juist gemaakt tot de sterke persoonlijkheid die ik nu ben. Ik heb gevochten voor erkenning en om te komen waar ik nu ben. Rond
mijn 15e veranderde er veel. Ik kwam voor mezelf op tegen een grote pestkop op school. Het
kostte hem een tand. Ik schrok er zelf vreselijk van, maar ik werd de held van de school. Een
week later wilde zijn halfzus mij als vriendin. Ik werd opeens populair. Vanaf dat moment
ben ik gaan terugvechten tegen de pesters en wilde ik mezelf bewijzen. En wat opleiding
betreft ook ten opzichte van mijn ouders. Ik haalde met veel moeite mijn VWO. Ik weet
nog dat de schooldirecteur bij de uitreiking van mijn diploma verbaasd was dat ik het had
gehaald. “Mark was een aardige jongen, als hij er was” zei hij. Maar ik heb me er doorheen
geknokt. En ook door de saaie rechtenstudie later.

T

oen ik als vrijwilliger in een rechtswinkel in de Bijlmer ging werken merkte ik hoe leuk
het is om mensen te helpen. Ik was tijdens mijn studie barman/dj/bedrijfsleider in een
café op het Leidseplein in Amsterdam. Ik wist toen al dat ik nooit meer voor een baas wilde
werken. Dus ik ben mijn eigen kantoor begonnen. En wat ik zie als mazzel in zaken zien
anderen als goed.

H

et klopt dat ik al jaren in de top 10 van strafpleiters sta, maar ach, het is maar een lijstje.
Mijn cliënten weten dat ik inderdaad doorga tot ik er bij neerval en dan lukken inderdaad soms dingen die anderen niet lukken (Mark lacht hardop red.).

O

oit zette ik Echtscheiding Online op. Snelle goedkope gezamenlijke verzoeken tot
echtscheiding. Dat is erg populair geworden en daar werk ik elke dag nog aan samen
met mijn team van topmedewerksters. Ik ben er vrij bekend mee geworden en daardoor
komen ook de meeste BN’ers met hun scheidingsproblemen bij me. Ik doe zelf geen vechtscheidingen meer maar ik vind het altijd leuk om mensen te helpen.

H

oe ik zo woest aantrekkelijk ben geworden? Hahaha. Ik hoor het jullie zeggen. Erg aardig. Ik zie het zelf niet zo maar kan niet ontkennen dat ik wel iets merk. En ik was zoooo
lelijk. Ik vind het wel fijn. Als klein jongetje zag ik er echt onooglijk uit. Klein, bril, scheiding,
pukkels, foute kleding. Het ging vanaf mijn 16de wel iets beter toen ik zelf spaarde voor lenzen, mijn haar niet meer kamde en de marinierskleren van mijn vader ging dragen samen
met cowboy laarzen met koperen punten. Maar ik was wel al grijs op mijn 28ste. Niet echt
fijn. Maar ik heb nu niets meer te klagen. Hoewel, een beetje dan. Ik voel me van binnen 25
maar de teller loopt op. Dus ik geniet er nu maar zoveel mogelijk van.

W

ij begrijpen nu waar Mark vandaan komt en ook waarom hij doet wat hij doet en zeker
ook waarom hij er zo goed in is. Dat is wat ons na de ontmoeting het meest is bijgebleven, en natuurlijk dat we gewoon een heerlijk mooi mens hebben ontmoet.
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Zomaar een
zondagmiddag

in mei...

ANNIE’S

APP

Orly’s mening over sport

Ik haat sport!
Bij de eerste verleidingsappjes van mijn man, nu vijf
jaar geleden, vertelde hij dat hij sport had gekeken
in het weekend. Wat een afknapper was dat … Tsjonge. Een leuke man die op de bank ligt, buik omhoog
en in het weekend naar sport kijkt, pffff… Daar zat
ik niet op te wachten! Uiteindelijk bleek het te gaan
om zijn kinderen waar hij trouw, bijna ieder weekend,
de voetbal- en hockeywedstrijden aanmoedigt op de
sportvelden. Eerlijk gezegd ook niet mijn ding maar
het is hem vergeven.

Op het Gooimeer dobbert een klein zeilbootje. Het zwabbert over het water. Vanaf de volgboot worden er grapjes gemaakt.
“Wie is er dronken bij jullie?”

Sport is vaak massaal , sport is onzinnig achter een
balletje aanlopen en bij het woordje sport hoor ik het
geschreeuw langs de lijn. Iedereen weet het daar dan
ook beter dan de scheidsrechter, die vaak vrijwillig op
het veld zijn best staat te doen . De vaders die dan
na het schreeuwen met elkaar een biertje gaan drinken in de kantine … en zich dan als sportliefhebbers
voordoen , nee... Zeker niet mijn kandidaten voor
6 mei!

Uit het bootje klinkt blij geschater. Zo te horen heeft Andy het erg goed naar zijn zin. De
maandag erna komt er een berichtje vanuit de
klas van Andy. “Wat een leuke foto’s had Andy
mee! Vandaag gebeurde er iets heel speciaals
– Andy vond het goed dat wij eerst hand over
hand met hem de computer- muis bedienden.
Daarna ging hij zelf nog even zijn gang”.

Bij Moeke... Komen al die wielrenners in de meest
strakke pakjes. Liep er laatst een met streepjespak
aan... wat zag die man eruit... net een bajesklant.
Keurige, aardige mannen en vrouwen maar zo fanatiek, pff...
Ach het klinkt niet aardig... maar voor hen ben ik die
vreselijke roker, te vinden in het ‘rokershok’. Weet zeker dat ik voor de sporters ook geen kandidaat ben
voor de Nationale Vreemdgaan dag, ha,ha.
Of is mijn hekel aan sport eigenlijk een frustratie van
mij? Ik deed vroeger aan selectie turnen, was super
fanatiek maar moest van mijn ouders van turnen af.
Iedere dag piano spelen, dat was belangrijk in mijn
opvoeding! Resultaat... ik speel geen piano meer en
doe niets aan sport. Toch weer die ouders... Je kunt ze
gelukkig altijd de schuld blijven geven.

De instructeur geeft een verrassend antwoord.
“Het is Andy... die bedient zélf het roer!” Ik ben
met stomheid geslagen. Andy wil nooit iets
vastpakken. En al evenmin vindt hij het goed
als je zijn handen vastpakt.

Er wordt gevraagd of Andy naar een soort therapie is geweest? Nee. Andy is op het water
geweest. Daar mocht hij een razend-snelle
actie-reactie ervaren.
Hij stuurt, de boot zwenkt mee. En oh ja, vooruit kijken over het water en ergens naar toe
gaan, dat heeft hij ook geleerd.
Wat een verschil, als je bedenkt dat hij tot dat
weekend nog helemaal in zijn eigen wereldje
zat!
Er is een wereld voor Andy opengegaan. De
wereld van het zeilen! En, na ruim een jaar Sailability mogen we wel stellen: Andy vaart er
wel bij!!
(moeder van Andy)

Maar het massagedrag in de sport kan ook erg mooi
en indrukwekkend zijn. Zoals bij de overweldigende
herdenkingen na het overlijden van Johan Cruijff. Of
de aanmoedigingen bij de Olympische Spelen voor
gehandicapten. Het met sportverenigingen geld ophalen voor goede doelen... etc. Zo zijn er natuurlijk tal
van goede voorbeelden waarin sport men juist verbindt.
Als ik Johan nou ooit eens in zijn wielertenue en
met een sigaret in zijn mond in Moeke was tegengekomen... hadden de sport en ik misschien wel
een date gehad.
Orly

Passion4Beauty • Telefoon : +31(0)649641969 • Email: info@passion4beauty.eu • www.passion4beauty.eu

ST R E E T L A B
Foto: Stijn Ghijsen

Sailability is een vrijwilligers organisatie die als
visie heeft, dat mensen met een beperking zelfstandig van de zeilsport moeten kunnen genieten.
Onze missie is, dit met een netwerk van watersportverenigingen te realiseren.
Kijk voor mee informatie op onze website.

www.sailability.nl

Streetlab is een Nederlands televisieprogramma van KRO-NCRV waarin
vier vrienden sociale experimenten doen. In augustus 2014 verscheen
het voor het eerst op televisie in het kader van TV Lab. Een jaar later
werd het genomineerd voor de Gouden Televizier Ring.[1]
(wikipedia )
De nieuwe reeks van Streetlab gaat van start met een speciale aflevering in de Franse sneeuw. Jasper, Stijn, Tim en Daan gaan op wintersport en zijn op zoek naar een antwoord op prangende levensvragen
zoals: Kun je skileraar worden als je nog nooit op ski’s hebt gestaan? Is
het mogelijk om vrouwen te versieren in de skilift? En wat gebeurt er
eigenlijk als je je kleren verliest in de sauna?

De vier jeugdvrienden zoeken wederom de grenzen op van het sociale ongemak. In dit semi-wetenschappelijke programma over menselijk gedrag testen zij elkaar en argeloze voorbijgangers in grappige en
spannende situaties. Altijd in het kader van een sociaal experiment. En
altijd met humor en zelfspot.

Vanaf maandag 4 april is het voor de Televizierring genomineerde Streetlab weer te zien om 21.20 uur op NPO 3.
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DE KROON
R E M B R A N D T P L E I N

-

A M S T E R D A M

De Kroon opende voor het eerst zijn deuren in 1898 in het hartje van Amsterdam op het Rembrandtplein en is een begrip in de hoofdstad. De
naam is te danken aan Koningin Wilhelmina die ditzelfde jaar gekroond werd tot Koningin der Nederlanden.
De heren Poppes hebben 25 jaar geleden de Kroon overgenomen en vonden het tijd worden om het interieur eens flink te restylen en het concept aan te passen anno 2016.
Duidelijk is dat ze nog steeds de smaak te pakken hebben, het interieur is om door een ringetje te halen. Verschillende materialen zijn een lust
voor het oog. Daarnaast is er met verschillende kunststijlen gewerkt en hebben de mannen het rariteitenkabinet boven de bar in de oude staat
gelaten om het stukje nostalgie te behouden van wat een begrip is in Amsterdam.
Een restaurant met open keuken waar heerlijk vlees en dagverse vis worden bereid in de befaamde ‘’Josper Grill ‘’. Niet alleen biedt de kaart
voor ieder wat wils maar daarnaast zijn de prijzen ook zeer toegankelijk. Naast het steakhouse blijft De Kroon ook beschikken over de prachtige
lounge met een uitgebreide borrel- en cocktailkaart waar je kan genieten van het prachtige uitzicht op het Rembrandplein.
De keuken is tot middernacht geopend en rond deze tijd wordt de lounge omgetoverd tot een club waar je kan dansen tot diep in de nacht.
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TIEN JAAR LATER
TOEN EN NU

Word je nog vaak gepest?
In het begin van de middelbare school werd ik
nog gepest, maar nee, nu gelukkig niet meer.
Ingrid, een vriendin van mijn moeder, heeft mij
heel goed geholpen en dankzij haar ben ik ook
naar een andere school gedaan. Degenen die mij
gepest hebben vroeger, daar heb ik nu eigenlijk
medelijden mee. Ze pestten mij omdat ze het
moeilijk met zichzelf en ook nog problemen thuis
hadden.

Hoe heet je en hoe oud ben je?
Frédérique, ik ben 17 jaar, met rijbewijs :-)
En verder? Ruijgrok.
Waarom een nieuwe achternaam?
Het is de achternaam van mijn vader. Vroeger had
ik die van mijn moeder.

Wil je nog iets aan ons vertellen?
Ik wil studeren in Leiden. Na een studiekeuzetest
heb ik uiteindelijk gekozen voor Bio-Farmaceutische Wetenschappen, een leuke professor heeft
mij over de streep getrokken.
Ik ben nog steeds een dierenfreak, als het niet
deze studie wordt dan ga ik voor dierenarts.
De honden Mickey en Beer hebben we nog steeds.
Om nog even terug te komen op jouw hobby…
Vind je het leuk als we een gedicht van jou in ons
blad plaatsen?
Ja leuk!!!
Gewoon zoals je bent

Wat doet je moeder nu?
Nog hetzelfde, ze heeft nu al 25 jaar een thuiszorg
bedrijf.
En je vader?
Hij is Consul-Generaal van Thailand, we zien
elkaar gelukkig veel want hij woont nu in Amsterdam
Wat zijn je hobby’s?
Schrijven, vooral gedichten. Verder ga ik naar de
sportschool maar dat is niet echt een hobby van
mij…de zomer komt er aan ;-)

Je lichaam, dun, goed of dik
Vol met frustratie of love sick
We zijn er allemaal wel een keer geweest
Het gebouw dat ons riep, de sportgeest
Het idee van een goed strak lichaam
is zo verleidelijk
Diëten en het drinken van ontgiftingssap
We weten het strakke lichaam is maar tijdelijk
Dus zwaai met een lach en neem nog een hap

Heb je veel vrienden en vriendinnen?
Ja, sinds ik op het Laar&Berg zit heb ik veel vrienden en vriendinnen. Ik zit nu in 5VWO en heb
echt mijn plekje gevonden.
Heb je een vast vriendje?
Ja, Mathijs, al 7 maanden en we zijn heel gelukkig.
Hij zit 1 klas hoger en hij doet dit jaar eindexamen.
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EXPOSITIE
CHARLENE VAN DEN ENG

175 YEARS
of CRAFTSMANSHIP

Ontdek de kunst van het diamantslijpen.

Gratis rondleidingen, sprankelende diamanten en horloges!
Paulus Potterstraat 2-6 | 1071 CZ Amsterdam | Museumplein | Tel. 020 305 5555 | info@costerdiamonds.com
costerdiamonds.com | Dagelijks geopend van 9.00 - 17.00 uur, inclusief weekenden

SUSAN BLOKHUIS
OPEN EN BLOOT

SYMPHONICA
IN ROSSO

10 JARIG BESTAAN

POFFERS
LAREN

Miss India verkiezingen,
met in de Jury o.a.
Ernst Daniel Smid , Guus Marinus,
Tony Tetro, miss India 2015 en
Notaris MW.MR.F.F. Lalmahomed.
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HIGH HEELS

vrijdag 8 APRIL 2016
vanaf 19:00 tot 01:00
podiumweg 2 ijsselstein
entree 7, 50 euro

EVENT & MORE

live optredens:

michael oomen
jan van woudenberg
mike peterson
tino martin
dj remco
special guest
onder begeleiding van live band
we zetten ijsselstein op

tilt

Voor onze huisregels verwijzen wij
naar de website:

www.highheelseventenmore.nl

Uw grafische businesspartner: www.printcenternieuwegein.nl

ROB VAN DIJK

FOTOGRAFIE
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DIT IS DE ACHTERKAN

