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21% BIJTELLING

VANAF € 47.400
OF € 790 PER MAAND* 

De nieuwe Jaguar XF is niet zomaar een auto. Dankzij onze 
nieuwe Ingenium dieselmotor heeft hij een CO2-emissie vanaf 
104 g/km en dus slechts 21% bijtelling. Nu tijdelijk leverbaar met 
een Free Upgrade naar het Premium Business Pack ter waarde 
van € 2.270,-. Vraag uw Jaguar dealer naar de voorwaarden.

Kroymans Jaguar B.V. 
Soestdijkerstraatweg 66, 1213 XE Hilversum
035 646 22 00

kroymans-jaguar.nl

Min./max. gecombineerd verbruik 4,0–8,6 l/100km. CO2-uitstoot resp. 104–204 g/km. Aan deze publicatie kunnen 
geen rechten worden ontleend. Jaguar Care: 3 jaar garantie, assistentie en onderhoud zonder kilometerbeperking. 
* Jaguar Fleet & Business Leasing 60 mnd/20.000 km/jaar. Prijswijzigingen voorbehouden. 

THIS IS NOT
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W E L K O M !

Wie, wat, waar en waarom
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 gele-
zen wordt.
formaat: A3
commerciële verspreiding: via 
participanten.

Vrije verspreid punten: open-
bare gelegenheden (VVV, ge-
meente), wachtkamers (tand-
artsen, dokters, ziekenhuizen), 
showrooms, winkels, sport- & 
healthcenters, horeca, kortom 
overal waar een leesmoment is.

© 2016 Alle rechten voorbe-
houden. Niets van deze uitgave 
mag worden opgeslagen in een 
elektronisch bestand, verveel-
voudigd of openbaar worden 
gemaakt in enige vorm, of op 
schriftelijke wijze, hetzij elek-
tronische, door fotokopieën, 
opnamen of enige andere 
manier, zonder voorgaande 
schriftelijke toestemming van 
de uitgever.

Uitgever: Gooische Mediagroep

Drukwerk: Wilco, Amersfoort

Redactie, abonnement en adver-

tenties: info@gooischblad.nl 

06 - 44 40 11 35 
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Tel: 030 - 341 00 44
Mob: 06 - 506 21 463

   De matchmaker 
   tussen vakmensen en gespecialiseerde bedrijven.

info@buijsflex.nl

De matchmaker tussen vakmensen en gespecialiseerde bedrijven
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Word je eigen uitgever 
Schrijf je eigen boek...

Al vanaf 1 exemplaar

Het Paard
Als je de kom van Laren binnenrijdt, van welke zijde dan ook, zul je zeker 
en vast aan café Het Bonte Paard -toen: ‘Het Café’ of ‘Het Paard’- voor-
bijkomen. Wij lééfden zowat in dat café. Een halve eeuw terug was het er 
elke dag bal, ieder bezoek kwam neer op avontuur. Ja man, er gebeurde 
altijd wat in de tijdspanne van einde middag tot middernacht. En ja, in 
een anno 2016 zó radicaal getransformeerd dorp, mag het een klein won-
der heten dat Het Paard juist nièt door de tand des tijds werd aangetast. 
Immers, daarbinnen liggen dezelfde door zand geschuurde planken, de-
zelfde setjes tafels, stoelen, lampen en aan de vlekkerig afgebladderde 
wanden hangen nog steeds dezelfde prenten van hoge kwaliteit. 

Wij vormden een onthechte en extreem gemêleerde groep toen (jong/
oud/rijk/arm/chic/plat/zakenlieden/boeren & buitenlui/werkeloze 
lummelaars/kletskousen/klussers/kunstenaars). ‘t Maakte niet uit...

Authenticiteit was waar het om draaide. En terwijl wij daar pauzeloos 
de (on)belangrijke zaken des levens bespraken, trokken we gewoontege-
trouw de toevallig aanwezige verpleegsters (Laren e.o. bevatte die dagen 
de nodige sanatoria) van hun stoel en bij ons aan tafel. Ziezo, dat was ge-
regeld, gehoor en misschien nog meer gegarandeerd. Onderwijl ratelden 
op klare ochtenden en aansluitend de lome zomeravond, boerentrekkers 
en met knollen bespannen karren over de stoplichtloze kruising... Het 
geklepper accentueerde als het ware de stilte waarbinnen je een veraf 
blaffende hond of zingende krekel kon onderscheiden. Ja, ik overdrijf 
niet, zo was het ècht, toen, op die plek.

Maar laat ik mij onthouden van sentimenteel gezwatel.

Caféstiltes werden die dagen ook in het BP a.h.w. standaard aangeleverd. 
Na binnenkomst kon een weldadige ambiance je omvatten, die echter 
op enig moment abrupt onderbroken zou worden door aanstekelijk ge-
krakeel. Woorden, reeksen, zinnen, ze vlamden onaangekondigd op...
Eindeloze alinea’s, zuiver geboetseerd, zij vlogen afwisselend over tafels, 
rijmend, allitererend en altijd leunend op een lachen, zo intens, zo hevig, 
dat het zou uitmonden -zoveel was zeker- in buikkramp bij alle aanwe-
zigen. Ik probeer ze nu nog wel eens terug te halen, de caféverhalen, 
de theorieën en zinsneden van machtige mateloosheid, maar vergeet 
het, iedere poging zal doodlopen. Maar wat zal ik ook, geen hond zou 
het krankzinnige jargon -dat daar opborrelde en subiet ook weer stierf-  
vandaag kunnen plaatsen, laat staan waarderen. Hoewel, een kanjer van 
de associatie als Hans Teeuwen -hoe braamloos had die man niet gepast 
tussen die partijen ongeregeld- maakt vandaag furore met een vergelijk-
baar spel met woorden. 

Maar ga nu een moment met mij mee terug langs de Laan der Herinne-
ringen en ontwaar bij binnentreden van Het Paard, de in omfloerst licht 
gelegen volledig doorrookte gelagkamer (‘s winters stonden de vorst-
bloemen op de ramen terwijl daarbinnen een bloedhitte heerste) met her 
en der over tafels naar elkaar gebogen samenzweerderige groepjes men-
sen -de koppen in een grimas van de pret- de roffel van halfgefluisterde 

teksten als opmaat van de komende, orakelende zin, die zou drijven op 
toonladders van lachen. Láchen man, eeuwig en altijd in het BP! Ja, zo 
was het wel, de woordkunst werd daar en toen naar onpeilbare hoogtes 
opgekrikt.  

Vandaag kun je niet meer in het straatje tussen café en kerk parkeren. Die 
smalle ruimte was ooit een vaste waarde voor onze als pseudo-Porsches 
gepimpte Kevers (niet afgesloten). Op die plek hangt nu een bord met 
-hoe passend- een plaatje van een Porsche 911 met ernaast de vermel-
ding van het aantal auto-inbraken. Ga nu het café binnen en zoek een 
tafel uit. Niet veel is anders lijkt het... Opgelucht knoop je je jas los, nog 
steeds klopt het gevoel, je kijkt naar dezelfde muren, dezelfde inboedel...
En de gasten dan? 

Van goede wil, deze mensensoort, dunkt me, maar toch, hier stagneert 
de aansluiting. Want hoe braaf kunnen mensenclusters zich presente-
ren? Tsjonge, wat zijn ze zoet, zó correct, zó keurig: deze overkill aan 
conversatiemakende groepjes blonde 50-plus mevrouwen in peperdure 
outfits annex passagierende ex-ceo’s (‘sie-ie-oo’s’) die vandaag voor een 
keer het BP boven de golfclub verkiezen. En waag het niet om in een vlaag 
van nostalgie iets van oude ‘BP-balorigheid’ op dit gezelschap los te la-
ten,: men zal wegkijken, men zal zwijgen.

Vertwijfeld vraagt deze knakker -hij, die zich ooit onderdeel wist van de 
Bonte Bende in dit café- zich af: is dit nog wel een ‘praathuis’, de plek 
voor verkenning of voor een experimentje? 

Maar laat zitten man, heimwee naar een buikkramp -ook al is ie van het 
lachen- is waarschijnlijk niet gezond.

De auteur woonde vele jaren in Laren en vertoefde toen ‘ongeveer de 
helft van de tijd’ in het Bonte Paard. Hij schrijft o.a. artikelen en collumns 
voor het prestigieuze magazin Carros.

Februari 2016, Daan van den Wall Bake.  

Het Bonte Paard

Tekst: Daan van den Wall Bake  Fotografie: Peter Boudestein

Het Bonte Paard

“laat ik mij onthouden van 
sentimenteel gezwatel”

Café Het Bonte Paard, Naarderstraat 1, 1251 AW Laren • www.cafehetbontepaard.nl • tel. 035 - 53 82 092
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In de gammele eend onderweg naar het huis van de muzikant proberen wij ons voor te stellen 
hoe deze man in het echt zou zijn. Wie schuilt er achter De Clown en het Spook van de Opera? 

Haast alsof wij werden opgewacht gaat de deur al open en verschijnt 
er een lachend gezicht voor ons. Daar heb je hem, Ben Cramer! Wat 
een entree, het is meteen al gezellig. In de hal naar de woonkamer 
één en al ambachtelijk sentiment wat er aan de muur hangt, gewel-
dig. Het hele leven van Ben in sepia en zwart-wit. Het sluit naadloos 
aan bij alles wat wij zo graag uitdragen.  

“Ik bewaar alles... en ik blijf het 
zeggen: speelgoed was er niet.” 
Hiermee komen we eigenlijk meteen bij de essentie. We hebben te 
maken met een persoon die het hoogste uit zichzelf haalt en be-
waart. Wij dachten: wát nou clown? Normaal begin je je carrière in 
Nederland en ga je het maken in Amerika. Bij Cramer werkt dit an-
dersom.

Cramer vs Kramer
Wij willen graag weten hoe dit allemaal is begonnen…
“Vanaf mijn schooltijd, ik was vijftien. Annie de Reuver ontdekte mij 
in ‘67 en ik nam mijn eerste single (Zaï Zaï Zaï) op in de Soundpush 
Studio’s te Blaricum. Een paar dagen later belde Annie om te zeggen 
dat ik mijn eigen naam op z’n Engels moest gaan uitspreken, dat was 
beter voor een carrière in het buitenland. En Kramer op z’n Engels 
dat schrijf je met een C. Ben Cramer was geboren. Jaren later kwam 
de film Kramer vs. Kramer uit. Je mocht het in het Engels blijkbaar 
ook met een K schrijven.

“Ik heb die zangeres volgestopt.”
Na de periode van de Clown zat ik achter het ijzeren gordijn, in Tsje-
chië. Daar was ik op tournee met een grote bigband. Ik verdiende 
redelijk veel geld, tachtigduizend gulden in één maand maar dan in 
Ostmarken. Overigens was het streng verboden om dat geld mee te 
nemen naar het Westen, waar je Ostmark een elfde Westmark waard 
was.  Als je werd gepakt ging je de gevangenis in. In die maand heb ik 
dus geleefd als God in Frankrijk. Het hele orkest heb ik vrij gehouden 
van eten, drinken, kaviaar en toestanden. Ook heb ik de zangeres 
volgestopt met cadeautjes voor haar pasgeboren baby. Uiteindelijk, 
toen ik daar klaar was en naar Nederland terug moest, hield ik nog 
drieëndertigduizend Ostmarken over. John Wardell, de rechterhand 

van Lou van Rees, vertelde mij dat als je het geld toch mee wilde ne-
men, dit dan gedragen werd op het lichaam en onder je kleding. Ik 
heb toen tien Ostmarken in mijn vestzakje gestopt en de rest van die 
drieëndertigduizend op mijn lichaam: ik zat helemaal onder geplakt. 
Eenmaal bij de douane werd mij gevraagd of ik nog iets had aan te 
geven. Er was wat speelgoed dat ik op het laatst nog had aangeschaft 
in Leipzig: het was allemaal in orde. “Heeft u nog geld?”... Ik kijk die 
man aan en zeg: “Ja dat heb ik, hier tien Ostmarken want ik wil nog 
een kopje koffie drinken”. 
Ik had niet verwacht dat ze daar moeilijk over zouden doen. 

“Nee nee nee, dat mag niet, u kunt met Westers geld betalen aan de 
andere kant”. Op dat moment, dat ze die ene tien Ostmarken vor-
derden, kreeg ik het pas echt Spaans benauwd. Eenmaal door de 
douane heen heb ik van schrik een koffie en een bier besteld en op-
gedronken. Terug in Nederland kon ik de woonkamer met biljetten 
behangen. Ik kon er dus niets mee tot de muur werd gesloopt in ’89. 
Ik werd gebeld door John Wardell en hij zegt: “Heb jij die Ostmarken 
nog? Dan moet je als de sodemieter naar Berlijn want je krijgt nu 
één op drie”. Dus ik naar Berlijn en daar heb ik met de hulp van vijf 
studenten die drieëndertigduizend Ostmarken ingewisseld. Van de 
opbrengst heb ik toen promotiemateriaal laten maken. Het kan toch 
gek lopen. Ik werd in Nederland afgewezen omdat ik was wie ik was: 
Ben Cramer. 

In Amerika ging dat anders: ik had meteen mijn eerste rol te pakken 
in Evita.

Toekomstmuziek
Ben springt van euforie en enthousiasme graag van de hak op de tak. 
Zo komt het dat wij midden in ons diepte-interview spreken over de 
coverfoto, dan het roestig prieel in de tuin en weer terug naar onze 
verhaallijn: de tijd dat er nog geen speelgoed was. Opeens zitten we 
midden in Opsporing Verzocht. Ben wil heel graag de leden van z’n 
oude band The Sparklings terugvinden. Normaal, als je de 70 bijna 
aantikt, wil je graag terug in de tijd. Bij Ben is dat al veel langer aan 
de gang. Zonder verleden geen toekomst. Prachtig dat je als mens 
zo kan leven met een carrière voor je én achter je. Het mag duidelijk 
zijn dat het karakter van zijn uiterlijk spat: een goede keuze voor 
onze cover. Een man met vele gezichten en een familiemens ten top. 
Dat merken wij aan het aantal telefoongesprekken met kinderen tij-
dens ons interview. Een leuke bijkomstigheid: we zitten nu eenmaal 
graag op de allereerste rij van het privé-leven van Ben Cramer.

69 Zijn 
wilde 
haren 
heeft hij 
van z’n 
moeder.

zwaai zwaai zwaai,

vrijheid
blijheid! 69
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De tandartsen van Dental Art te Laren zien een compleet 
mens achter hun patiënten, ieder met een eigen com-
plexiteit en verhaal. Gezamenlijk willen we tot een re-
sultaat komen waar iedereen gelukkiger van wordt. In de 
vorm van esthetiek, functieherstel en verhelpen van de 
oorzaak van klachten. Dat is onze uitdaging en daar gaan 
we voor. Denk bijvoorbeeld aan de cosmetische tand-
heelkunde. Hierin hebben we te maken met functieher-
stel, herstel van beethoogte en lipvulling met als gevolg 
een strakkere kaaklijn en profiel. Wat we dan als eerste 
doen is de beethoogte corrigeren. Dat kan vaak ook vele 
andere problemen oplossen zoals kaakgewrichtsklachten, 
hoofdpijnen, nekklachten, tandenknarsen en -klemmen. 
Het heeft uiteindelijk allemaal met elkaar te maken.

Je gezicht lijkt weer jaren jonger

Is de beet verhoogd dan kunnen we uiteindelijk ook vaak 
de voortanden en het aangezicht pas echt goed gaan her-
stellen en mooi maken. Dit door de voortanden weer de 
gewenste “oude” lengte terug te geven en daarmee voor 
een herstel van lipvulling te zorgen. Je gezicht lijkt weer 
jaren jonger. Hierin zie je dan een XXL-factor van de be-
handeling die enorm aansluit in wat onze cosmetische 
artsen met hun Liquid Facial Lifts natuurlijk ook beogen: 
vulling en herstel van vorm en weefsel.

Zelfvertrouwen 

Wij, als tandartsen, kunnen het verschil maken door de 
opvulling van binnenuit. Hierdoor zullen de resultaten 
zijn: minder hangende mondhoeken, strakker en mooier 
verloop van het gelaat/kaaklijn en een mooie brede lach 
à la Julia Roberts. Dit samen met een prachtige rij tanden 
die op zich al pareltjes zijn waardoor iemand weer met 
zelfvertrouwen lacht en in het leven staat!

Je natuurlijke schoonheid accentue-
ren

Het verfraaien van je lach en je voortanden kan op een 
aantal verschillende manieren. Het is mogelijk op de klas-
sieke manier met porseleinen facings, kronen en bruggen. 
Maar tegenwoordig beschikken wij over nieuwe en min-
der invasieve technieken die schitterende, esthetische 
resultaten bieden. Met flinterdunne, bio-esthetische, 
prefab facings van een hoogwaardig composiet (die no-
tabene ook gelaserd en gesinterd zijn waardoor je tanden 
kleurvast en glanzend blijven) kunnen wij zonder aan je 
eigen tanden en kiezen te hoeven slijpen vorm, kleur en 
stand van je tanden in de gewenste look realiseren. Deze 
behandeling kan vaak in één keer worden afgerond en is 
daardoor financieel zeer aantrekkelijk. Het biedt een re-
sultaat dat je natuurlijke schoonheid accentueert.

Onzichtbaar uw tanden recht zetten

Omdat bij ons alles draait onze patiënten meer zelfver-
trouwen te geven, gelukkiger en nog mooier te maken, 
bieden wij naast de mogelijkheden van de cosmetische 
tandheelkunde als bleken, facings, beetverhogingen en  
make-overs ook het rechtzetten van de tanden en kiezen 
met het innovatieve Invisalign Systeem. Deze eenvoudige  
en non-invasieve behandeling vindt plaats met een reeks 
dunne, doorzichtige beugels die uitneembaar zijn. Wij 
hebben voor dit systeem gekozen zodat wij niet de be-
kende en de vaak verafschuwde slotjesbeugel hoeven te 
plaatsen terwijl men toch verzekerd is van een prachtige  
rechte rij tanden.

Hoofd- en nekpijn verhelpen door 
functionele bio-esthetiek 

Hoofd- en nekpijn of klachten van het kaakgewricht door 
een diepe beet kunnen het gevolg zijn van natuurlijke 
gebitsslijtage, tandenklemmen en -knarsen, nooit ortho-
dontisch gereguleerd zijn of ontstaan zijn door veel vul-
lingen en verlies van tanden en kiezen. Bij Dental Art 
zijn we gespecialiseerd in het reconstrueren en opnieuw 
opbouwen van de beet en functie met behulp van bio-
esthetische producten. Het behoort tot onze filosofie een 
oplossing te bieden die er niet alleen voor zorgt dat de 
kaak weer in zijn natuurlijke, oorspronkelijke stand komt 
en het gebit weer normaal kan functioneren, maar ook 
dat het natuurlijk en mooi herstelt.

Spieren ontspannen

De cosmetische arts, verbonden aan onze praktijk, kan 
daarnaast onze behandeling ondersteunen door gebruik 
te maken van Botox. Dit kan de spieren ontspannen 
rondom het kaakgewricht: de musculus masseter. Maar 
ook de spieren die betrokken zijn bij tandenknarsen en 
klemmen. Als iemand echt behoorlijk last van het klem-
men en knarsen heeft -met als gevolg hoofdpijn, kiespijn, 
vermoeidheid en toegenomen spanning in het hoofd-/
halsgebied- is het geweldig om hier met een minimaal 
invasieve ingreep, zoals Botox, de oplossing te kunnen 
bieden. Additioneel meten we ook een klassiek tandheel-
kundig knarsplaatje aan.

Slaap en zuurstof zijn essentieel

Naast de algemene en cosmetische tandheelkunde rich-
ten wij ons bij Dental Art ook op de slaaptandheelkun-
de. Slaap en zuurstof zijn van levensbelang en de basis 
voor een gelukkig, gezond en lang leven! Hoe fijn is het 
om hierin het verschil voor iemand te kunnen maken. En 
dat op een simpele manier, zonder bijwerkingen of hoge 

kosten. Dit door te zorgen dat slaap kan doen waar het 
lichaam het voor nodig heeft: rust en herstel!

Als er sprake is dat iemand snurkt, wat natuurlijk veel 
mensen doen (jong, oud, dik, dun, vrouw, man) is er vaak 
ook sprake van zuurstofgebrek. Dit zuurstofgebrek noe-
men wij: apneu. Dat is een soort ademstilstand of -ver-
mindering tijdens de slaap.

Dat zuurstof echt van levensbelang is, daar is iedereen 
het wel over eens. Want ja, niet eens een bloemetje kan 
zonder zuurstof. En al helemaal onze hersenen en rest van 
ons lijf niet.

Als je tijdens de slaap last hebt van zuurstofgebrek kan 
dit leiden tot minder fit voelen in de ochtend, chronische 
vermoeidheid, burn-outs, maar ook hart- en vaatziekte, 
hoge bloeddruk, diabetes, gewichtstoename, vroegtijdige 
dementie, functionele en psychosomatische klachten.

Slim slapen doe je gewoon met een 
slaapbitje

De oplossing die wij als tandarts bieden is mooi en sim-
pel: een soort hockeybitje, een ‘slaapbitje’. Dit bitje biedt 
in zo’n geval een enorme verbetering voor je gestel en 
conditie en voorkomt verdere klachten! Waarom zou je 
niet met een bitje slapen? Op het hockeyveld is het ook 
stoer! Stoer slapen doe je gewoon met een slaapbitje! 
Misschien moet je even een knop omzetten en over je ei-
gen schaduw springen, maar ja, uit die paar uurtjes slaap 
wil je wel maximaal rendement halen, toch? En hoeveel 
fleuriger ziet het leven eruit als je fit wakker wordt, kunt 
genieten en lachen omdat je lekker en energiek in je vel 
zit? Wij vinden dat je niet moet accepteren het met min-
der te doen!

Jezelf gezond en fit houden verdient  
je lichaam, gun het jezelf ook

Jezelf gezond en fit houden verdient je lichaam: gun het 
jezelf dan ook. Het is een minimale investering met opti-
maal resultaat en die vaak ook via de ziektekostenverze-
kering vergoed wordt. Dit is tevens ook een investering, in 
veel gevallen, in je relatie. Heerlijk om weer met je part-
ner op een kamer te kunnen slapen of gezamenlijk van 
een welverdiende nachtrust in elkaars armen te genieten! 
Hoe mooi is dat? Waarom laat je je niet eens testen via 
onze praktijk om te kijken hoe je slaapgewoonte en slaap-
rendement is? Eventueel kunnen we gezamenlijk bekijken 
waarmee we dit kunnen verbeteren...

Dental Art is tevens The Art of Health.

It’s all about a Happy & Healthy Life- kortom gezond, 
gelukkig en mooi ouder worden
De Dental Art tandarts in Laren doet meer dan gewoon naar de tanden en kiezen te kijken.

We zijn voornemens onze praktijk Dental Art uit te breiden 
naar een compleet team van specialisten om zo een nog breder 
palet aan diensten en behandelingen te bieden die tot doel 
hebben je een gezonder en gelukkiger mens te maken.
Bij Dental Art  doen we meer: Dental Art is tevens The Art 
of Health.
The Art of Health komt graag in contact met artsen, 
therapeuten, diëtisten, (para)medici die belangstelling hebben 
om per week, dag of dagdeel een ruimte in onze praktijk te 
betrekken om gezamenlijk deze samenwerking vorm te gaan 
geven. Indien u geïnteresseerd bent of meer informatie wilt, 
kunt u contact met ons opnemen via: 
E-mail: pr@dental-art.nl • Telefoon: 035 - 5310 376
It’s all about a Happy & Healthy Life. 
Kortom: gezond, gelukkig en mooi ouder worden.

UITBREIDING

De betekenis van Valentijnsdag is niet eenduidig. De Romeinen 
kenden een feest dat er op lijkt. Op 15 februari eerden zij de Faun, 
de God van de Vruchtbaarheid. Op die dag offerden zij geiten en 
schapen. Besmeurd met bloed en slechts gekleed in de huid van 
de geofferde dieren trokken jongemannen door Rome en deel-
den zweepslagen uit. Vooral vrouwen wilden geslagen worden. Ze 
hoopten dan dat hun zwangerschap en bevalling zonder compli-
caties zou verlopen. De dag eindigde met een groot feest waarbij 
de namen van ongehuwde vrouwen in een kom werden gegooid. 
Ongehuwde mannen trokken een lootje. De vrouw die zij trokken 
werd hun partner. Maar dat gold alleen voor die avond. Soms kwam 
er een huwelijk tot stand, maar het feest ging vooral om het gunstig 
stemmen van de goden in de hoop een vruchtbaar jaar te krijgen.  

Om af te komen van dit heidense feest, benoemen Christelijke heersers 
in de 5e eeuw Sint Valentijn tot patroonheilige van de geliefden. Zijn 
dag wordt 14 februari. Valentijn komt voor in twee Christelijke mythes. 

In de eerste mythe is hij een Romeinse priester. Het Romeinse Rijk is 
in oorlog en de keizer heeft ongehuwde soldaten nodig. Hij verbiedt 
dat mannen in het huwelijk treden. Valentijn sluit toch huwelijken 
en wordt ter dood veroordeeld. In de gevangenis zorgt hij dat de 
blinde dochter van zijn bewaker weer kan zien. Dankbaar brengt ze 
hem te eten. Op de dag dat Valentijn wordt geëxecuteerd, stuurt hij 
haar een brief die hij ondertekent met ‘Jouw Valentijn’. Daar zou het 
gebruik vandaan komen om op Valentijnsdag een kaartje te sturen.  

In de tweede mythe is Valentijn een bisschop die wonderen ver-
richt en ook zieken kan genezen. Door zijn wonderen bekeren veel 
Romeinen zich tot het Christendom, waarmee hij zich de woede van 
de keizer op de hals haalt. Ook deze Valentijn krijgt de doodstraf.

Maar is Valentijnsdag dan alleen maar een feest van vruchtbaar-
heid, genezingen en bekeringen? In Engeland in de 14e eeuw staat 
Valentine voor een liefdesboodschap die je stuurt ter gelegen-
heid van de martelaar Sint Valentijn. Maar men gelooft ook dat op 
die dag de vogels beginnen met paren. De lente kondigt zich aan.

Neem dus een heidens vruchtbaarheidsritueel, doe daar een 
paar wonderen, bekeringen en wat Christelijke heiligheid bij  
en je hebt het feest van de liefde. Maar eigenlijk is Valentijns-
dag een feest waarin de lente wordt aangekondigd. De dagen 
worden weer langer en warmer. We voelen ons beter. De na-
tuur ontwaakt. En waarom niet ook onze gevoelens van liefde?

D
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Valentijnsdag is het feest van de liefde.

Maar was dat altijd zo?

Cosmetische tandheelkunde
Bleken
Facings

Make-overs

Eemnesserweg 45
1251 NB Laren   

T. 035 - 531 03 76  
praktijk@dental-art.nl

www.dental-art.nl

It’s all about a 
happy & healthy 

smile...

Valentine 2016
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Deelname aan de reizen van
Petrol & Wine is mogelijk met
zowel klassieke als moderne
autoÕs. De reizen kennen geen
competitie en er wordt met
route-boeken gereden die geen
grote ervaring met kaartlezen
vragen: rijgenoegen staat voorop.

Rijden over schitterende stuurmanswegen, waar jij zelf en je 
auto het optimaal naar de zin hebben. Dineren in uitstekende 
restaurants, samen met andere autoliefhebbers, en slapen in
bijzondere hotels. Dat is de succesformule van Petrol & Wine. 
Een greep uit het programma voor 2016:

LEJOG ROYAL
11 - 18 APRIL 2016
Deze reis is met een knipoog vernoemd naar de zwaarste Britse 
rally voor klassiekers, LeJog, een afkorting voor LandÕs End
en John OÕGroats. Hij leidt door het noorden van Engeland
(Yorkshire Dales, Lake District, Kielder Forest) en de Schotse 
Hooglanden (inclusief het eiland Skye).
Dit is Petrol & WineÕs enige reis met een tour- en een sportklasse, welke 
laatste speciaal bestemd is voor (klassieke) autoliefhebbers die een
competitie-element willen.

IL STIVALE ITALIANO
10 - 18 MEI 2016
Een reis vanuit Noord-Italië helemaal naar de voet van de laars, 
met trajecten van de Mille Miglia erin. Pas na deze reis kun je 
zeggen dat je Italië echt gezien hebt.

L AS SIERR AS DE ESPA�A
 29 AUGUSTUS - 6 SEPTEMBER 2016
Spanje staat garant voor prima stuurmanswegen, uitstekend 
eten en goede wijnen. In 2016 zoeken we de prachtige sierras
van het onbekende zuiden op. 

USA, OCEAN TO OCEAN
13 - 30 OKTOBER 2016
Fantastische roadtrip dwars door Amerika, van kust naar kust, 
over de zogenaamde Lost Highways, met - indien mogelijk -
gehuurde CamaroÕs en Mustangs. 
Voor meerdere reizen biedt Petrol & Wine de mogelijkheid je auto van en 
naar de start- en finishplaats te laten brengen.

INTERESSE IN EEN AUTOREIS
MET PETROL & WINE?
Mail naar hetty@petrol-and-wine.nl en vraag het 
volledige programma aan. Je kunt ook meer
vinden op de website www.petrol-and-wine.nl.
Wil je automatisch op de hoogte gehouden
worden van de reizen van Petrol & Wine? Meld
je dan op de website aan voor de nieuwsbrief.

REIZEN VOOR

AUTOLIEFHEBBERS

P&W297x400.indd   1 19-01-16   13:45

Er zijn heel wat mensen in mijn omgeving die opgewonden doen over de zelfrijdende 
auto. Ik begrijp dat enthousiasme niet helemaal. Zouden ze er zelf niks van kunnen 
en blij zijn dat iemand hen het stuur uit handen neemt? Of zouden ze gewoon zo’n 
enorme hekel aan rijden hebben? Bij dat laatste kan ik me niet zo veel voorstellen – ik 
vind autorijden eigenlijk altijd leuk, behalve in een file. Daarvoor is geautomatiseerd 
voortsukkelen wel handig.

Denk niet dat je straks met een buik vol Merlot of Gewürztraminer in je auto kunt gaan 
zitten na een wild avondje en met dubbele tong tegen je auto kunt zeggen dat hij je 
naar huis moet brengen. Zoals het er nu naar uitziet zal de wetgever eisen dat er altijd 
iemand aan het stuur zit die het rijden kan overnemen - nuchter en met rijbewijs graag.

En er zijn nog wat meer probleempjes die opgelost moeten worden. Stel je deze situ-
atie voor (nu wordt het even serieus): je zit in een zelfrijdende auto, je komt een hoek 
om rijden en daar staan tien mensen op de weg. Een botsing is onvermijdelijk, aan 
beide kanten van de weg staan gebouwen. Wat moet je auto in zo’n geval doen? Moet 
hij zich tegen een muur storten - en daarmee zijn bestuurder het hiernamaals in jagen 
- of moet hij proberen te stoppen, ondanks dat hij minstens een paar van die mensen 
zal raken?

Onderzoekers van de Toulouse School of Economics in Frankrijk hebben een aantal 
mensen die vraag voorgelegd, ervan uitgaand dat de programmeurs van de zelfrijden-
de auto’s dat dilemma vroeg of laat zullen moeten oplossen.

De antwoorden waren niet verrassend: de meeste ondervraagden vonden dat de auto 
zijn bestuurder moest opofferen om die mensen te redden - door fors uit te wijken, 
ondanks de vrijwel zeker fatale confrontatie met een muur. Tenzij zij zelf de bestuur-
der waren, dan lag het anders... 

Ik denk dat de mensen die zelfrijdende auto’s programmeren, nog even heel goed moe-
ten nadenken. Wie gaat straks een auto kopen waarvan je weet dat hij je te pletter rijdt, 
als zijn computer meent dat het de ‘beste’ reactie is op een noodsituatie? Ik niet...

Dat Franse onderzoek deed me denken aan een avontuur dat mijn vrouw een paar jaar 
geleden meemaakte. Ze reed een bergpas op in Spanje, die deel uitmaakte van de route 
van de Volta Ciclista a Catalunya. Van die wielerwedstrijd wist ze niets af, want de 
Spanjaarden waren vergeten borden neer te zetten dat het oprijden van de pas even-
tjes niet was toegestaan. Toen mijn echtgenote argeloos een bocht omkwam, stormde 
haar de kopgroep van de Volta Ciclista tegemoet, met 80 km/h de berg af. Mijn vrouw 
deed het enige juiste. Ze stopte meteen, drukte zo hard mogelijk op de claxon waar-
door de renners opkeken en op het nippertje om haar auto heen zwierden. Als ze toen 
in een zelfrijdende auto had gezeten, had deze acuut besloten de afgrond in te rijden....

Ton Roks

Ton Roks is autojournalist en hoofdredacteur van Octane Magazine.
www.octanemagazine.nl

CRASHEN
GEAUTOMATISEERD

‘DENK NIET DAT JE STRAKS MET DUBBELE 

TONG TEGEN JE AUTO KUNT ZEGGEN 

DAT HIJ JE NAAR HUIS MOET BRENGEN’ & 11



Agnes 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.

H. Kamerlingh Onnesweg 53
1402 ED BUSSUM 
Tel.: 035-6939674 

www.daansdecorations.nl  
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CHEESERY NO. 13

MACKAYLAAN 40

1412 CR NAARDEN

JAN VAN DER ROEST

HUIZERWEG 134

1412 AK BUSSUM

KEES KROMHOUT

KERKSTRAAT 20-22

1271 HUIZEN

DE KAASSCHUUR

LAARDERWEG 45

3755 AL EEMNES

GOOISCHE PIKANTE. VOOR MENSEN MET EEN RIJKE SMAAK.

VOOR U GINGEN WIJ OP ZOEK NAAR EEN KAAS DIE ÉCHT ANDERS IS DAN ALLE ANDEREN. EEN KAAS MET EEN VERFIJNDE RIJKE SMAAK. 

DIE MET LIEFDE IS GEMAAKT VOLGENS EEN VOLLEDIG VERNIEUWDE RECEPTUUR. EEN TIKKIE EIGENWIJS, EEN TIKKIE BIJZONDER EN VOORAL EEN 

TIKKIE PIKANT. DIE KAAS HEBBEN WIJ VOOR U GEVONDEN: GOOISCHE PIKANTE. VOOR MENSEN MET EEN RIJKE SMAAK.

K A A S  VA N 

K O E I E N

N I E U W !  A L L E E N  I N  U W  K A A S S P E C I A A L Z A A K .

 We kwamen binnen en liepen tegen een podium aan, dit kon onmogelijk het 
atelier van een kunstschilder zijn. Een woest knappe man kwam op ons af 

met een kwast in z’n handen. Hij was bezig met de ondergrond voor het naakt wat na 
ons poseert. “Naaktmodel zijn is nog niet zo eenvoudig” zei hij uit ervaring. Deze pose 
slaan wij even over. “Hoe oud ben jij eigenlijk?” Het antwoord was even verrassend als 
de brandende vraag, hij bleek dus twintig jaar ouder dan wij hadden ingeschat. Dat biedt 
mogelijkheden voor de toekomst. “Hoe zie je die?”

 Veel les geven, doorschilderen en muziek maken, ik doe dat uit passie en voor 
mijn pensioen. Mijn grootste passie is natuurlijk het schilderen. Dat is ont-

staan na het zien van een schilderij bij mijn stiefopa (lees: kunstopa) aan de muur. Hij had 
het in die tijd geschilderd met ei tempera, heel moeilijk want het was zo snel droog dat 
het in één keer goed moest zijn. Ik tekende het als achtjarige op de straatstenen na. Het 
penseel liet mij sindsdien niet meer los. Nu herken ik die passie ook in mijn leerlingen.

 Muijs is een duidelijke (door)gever, een ondernemer, decorschilder voor di-
verse televisieprogramma’s. Hij maakte muurschilderingen in ‘t Spiegel en 

was dertig jaar geleden de initiatiefnemer voor de plek die inmiddels bekend staat als het 
verborgen kunstenaarsparadijs aan de Vliegdenweg te Bussum. Aangezien wij zijn wie 
we zijn ontmoetten wij daar zomaar ineens Govert met z’n mondharmonica. Werkelijk 
alles klopte van de eerste tot en met de laatste noot en dit blijkt slechts een nevenacti-
viteit. Kortom, een man die geschiedenis schrijft bij leven.

Het is letterlijk één minuut voor twaalf... 
Govert had maar één uur want na ons 
kwam een naaktmodel.

Govert Muijs... 
out of the box

Titel: portret van Olaf - Acryl op doek

EIGEEL
VIJFTIG TINTEN

Een uur met deze inspirerende man was niet genoeg, wordt vervolgd... 15



Gooische roddel en (achter)klap
 

Dat we in het Gooi niet vies zijn van 
een goede roddel is algemeen 
bekend. Roddelen is zo oud als 
prostitutie en hoort er gewoon bij.

Ik ben zelf ten tijde van mijn tweede 
relatie minstens drie keer ‘zwanger 
geweest’. Dit verhaal stak namelijk 
elke keer dat ik in Ziekenhuis Gooi 
Noord gesignaleerd was de kop 
op. Mijn jongste dochter is volgens 
hardnekkige geruchten niet van 
dezelfde vader als mijn andere kinderen en ik woon in een 
villa met zwembad (in mijn tuin past met de beste wil van de 
wereld helaas geen zwembad en een villa is het ook niet). 
Toen ik door een sportongeval mijn neus gebroken had en 
met zo’n plastic beschermkapje op mijn neus na 10 dagen 
binnen gezeten te hebben toch maar een keer het dorp in 
ging, had ik natuurlijk een ‘nose-job’ gehad. En zo noem ik 
maar eens snel wat.

Maar goed, sommige roddels reiken ver. Mijn moeder (van 
toen 74) sprak, een aantal jaar geleden, op het parkeerterrein 
In Laren naast Loetje een jong stel erop aan dat zij duidelijk 
onterecht op de invalide parkeerplaats geparkeerd stonden.  
Het commentaar van mijn moeder zinde de ‘dame’ van het 
stel klaarblijkelijk niet en zij gaf mijn moeder een keiharde 
klap in haar gezicht met haar handtasje. De rechterkant van 
mijn moeders gezicht waar het tasje op terecht gekomen 
was, bloedde en werd de dagen erna bont en blauw.

Een paar weken later bezocht ik mijn vader die in de 
Gemeente Utrecht woonde en waarvan zij inmiddels 40 
jaar gescheiden was en die zij niet meer sprak.  ‘Ik hoor dat 
Mama een facelift gehad heeft’, zei hij. 

tekst: Karen Verhagen    fotografie:  redactie

“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

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

•	 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

Heb je een mooiere advertentie dan deze?
Mail  ons:  info@gooischblad.nl

Ex-Tros omroepster en presentatrice 
Susan Blokhuis verrast en ontroert 
in haar inspirerende en bij vlagen 
‘sexy’ theatershow ‘Open en Bloot’, 
die ze opvoert in haar privé ‘theater’ 
op een meer dan opmerkelijke plek: 
de Amsterdamsestraatweg in Utrecht 
(richting Maarssen). Ze vertelt op 
humoristische wijze over angst, jaloezie, 
schaamte, verdriet en seksuele frustratie, 
maar vooral over het overwinnen daarvan, 
over liefde, vergeving, groei, vrijheid en 
wijsheid.

Laat je verrassen door de kracht van 
kwetsbaarheid en laat je raken door haar 
prachtige liedjes die de kern van het leven 
raken. Susan wordt muzikaal begeleid door 
zangeres/pianiste en componiste Brigitte 
de Boer.

Een avondje Open en Bloot is een 
totaalervaring van begin tot eind. Bij 
binnenkomst wordt u ontvangen in een 
gezellige ambiance met lekkere drinks 
& bites en relaxte muziek. Na de show 
heeft u uitgebreid de gelegenheid om na 
te genieten tijdens de goedverzorgde after 
party.

Op www.openenbloot.nl vindt u 
actuele info.

Fotografie: Jet Helsloot

Susan Blokhuis 
p re s e n t e e r t !

Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk    |   do-vr 13-19u. & za 12-17u.
T +31 (0) 346 21 22 79

Het maakt niet uit waar u ons bezoekt. Op 
een beurs, evenement of in de showroom, 
het is altijd gezellig. Even aanwaaien bij 
BotaBoots is steeds weer een beleving. 
Onze uitgebreide collectie met labels als 
BotaBoots, Riani, Caroline Biss, Silver, 
Deha, Milestone, Mos Mosh, Mala Alisha, 
Ikki en Minnetonka, kunt u op uw gemak 
bekijken. Stelt u een persoonlijk advies 
op prijs, dan kunt u ook een afspraak 
maken, dan zijn we er voor 100%. Wij 
kennen de collectie als geen ander en 
weten verrassende combinaties te maken. 
Bovendien hebben we nooit haast. Koffie, 
een drankje en een versnapering zijn bij 
ons vaste prik.

Kijk voor de openingsdata op
www.botabootscompany.com/events

of maak een afspraak wanneer het u schikt!

Proef de sfeer
bij BotaBoots

Outfits Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots advertentie Gooisch Blad 2016-01 143,5x400mm.indd   1 12-01-16   12:18

Open en Bloot
Theatershow 17



Wat eten we?
Met Culidelight haal je een sterrenrestaurant in huis. Je hebt de 
keuze uit veel verschillende maaltijden. Van Hollandse pot tot oosterse 
keuken. De ingrediënten zijn puur en zo veel mogelijk gekocht bij 
lokale boerenbedrijven en slagers. Alle groenten, vlees en vis worden 
met de hand gesneden. Zo heb je dus altijd een vers bereide maaltijd 
in de diepvries. Dat is handig als een dag net even anders loopt, als je 
geen zin hebt om te koken of onverwachte eters op bezoek krijgt.

Waarom vriesvers?
Vriesverse maaltijden van Culidelight zijn revolutionair. Een van de 
koks was vijftien jaar chef-kok op een marineschip. Hierdoor heeft 
hij de authentieke recepturen kunnen meenemen van lokale markten 
over de hele wereld als hij proviand inkocht. Daardoor zijn er geen 
onnodige conserveringsmiddelen nodig en eet je dus een lekkere, 
pure maaltijd van restaurantkwaliteit. Maar er zijn meer voordelen 
aan dit unieke concept.

* De smaak en de kleur van de maaltijd verandert niet.
* Onze maaltijden zijn lang houdbaar. Zo voorkomen we onnodige 
voedselverspilling.

Bereiding en verpakking
Onze professionele chef koks in Friesland koken jouw maaltijd 
ambachtelijk aan de hand van traditionele recepten. Ze werken 
in een hoogwaardige keuken die vanzelfsprekend voldoet aan de 
strengste HACCP-normen. De koks gebruiken zoveel mogelijk eerlijke 
ingrediënten en streekproducten uit binnen- en buitenland.

Invriezen van de maaltijden
Als de gerechten klaar zijn, worden ze verdeeld in 1-, 2- en 
4-persoons maaltijden en gaan ze direct een zogeheten shockfreezer 
in. Die zorgt ervoor dat de kerntemperatuur razendsnel wordt 
teruggebracht naar 2°C.

Hierna worden de maaltijden geseald en door middel van de 
shockfreezer ingevroren naar -40°C. Door deze techniek blijven alle 
essentiële voedingswaarden zoals mineralen en vitamines behouden, 
ontstaan er geen waterkristallen en is de maaltijd langdurig houdbaar 
in de vriezer. We werken op dit gebied samen met Wageningen 
Universiteit, een extern (microbiologisch) laboratorium en TNO. 
Kwaliteit is dus aan alle kanten gewaarborgd!!

Verpakking van de maaltijden
We willen bijdragen aan een meer duurzame wereld. Daarom 
worden de maaltijden voorzien van recyclebare verpakkingen. Deze 
zijn biologisch afbreekbaar en BPA-vrij.

Geniet in je eentje of samen met familie en vrienden 
van de (h)eerlijke maaltijden van Culidelight. Deze worden 
ambachtelijk gekookt volgens traditioneel recept en met 
-zoveel mogelijk- eerlijke ingrediënten en authentieke 
streekproducten. Zonder toevoegingen uit pakjes of 
zakjes. Onze koks bereiden de maaltijden met liefde 
en laten de ingrediënten hun werk doen. En helemaal 
makkelijk: de vriesverse maaltijden worden gewoon bij 
je thuis bezorgd!
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CULIDELIGHT, HUIZERWEG 24A, BUSSUM
035-6315270 OF SERVICE@CULIDELIGHT.NL

Gooische Doorloper
De gegeven woorden zijn -in alle richtingen- in het diagram verborgen. Sommige letters zijn meer dan een keer gebruikt. 
Plaats de resterende letters in het oplossingsbalkje van de puzzel. Weet je in welk etablissement deze zin te vinden is? 
Mail naar: aktie@gooischblad.nl o.v.v. GooischeDoorloper. De eerste 10 goede inzendingen krijgen een maaltijd van Culidelight
U kunt uw oplossing tot 14 maart inzenden. 

Gooische doorloperGooische doorloper

ANTONMAUVE
APRESSKI
BLARICUMMERHEIDE
BOERENKOOL
BUSSUM
COULISSELANDSCHAP
DOODWEGEN
DOORLOPERS
EEM
ELFSTEDENTOCHT
ERFGOOIERS
ERWTENSOEP
FRANSEKAMPHEIDE
FREDERIKVANEEDEN
GLUHWEIN
GOOILAND

GOOIMEER
GOOISEMATRAS
GOOISEVROUWEN
GRAFHEUVELS
HANDSCHOENEN
HERMANGORTER
HILVERTSHOF
HUIVEREN
HUTSPOT
KERSTFEEST
KOUDE
KRABBELEN
LAREN
NAARDERMEER
NATUURMONUMENTEN
NOREN

OMROEP
OORWARMERS
OUDENNIEUW
SCHAATSBAAN
’S-GRAVELAND
SINGERMUSEUM
SKIES
SNEEUW
SNEEUWKETTINGEN
SPANDERSWOUD
STUDIO
TAFELBERG
TAFELBERGHEIDE
TROMPENBURGH
VECHT
VRIESKOU

WANTEN
WESTERHEIDE
WINTERBANDEN
WINTERJAS
WINTERSLAAP
WINTERTENEN
WOLLENSJAAL
WIJDEMEREN
IJSBLOEMEN
IJSMUTS
IJSPEGEL
IJSPRET
ZUIDERHEIDE
ZUURKOOL

Win een maaltijd van Culidelight
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GOOISCH

Hoe lang zit je in het vak?
Ik ben al mijn hele leven gepassioneerd 
door alles wat met mode en schoonheid te 
maken heeft. Vier jaar geleden heb ik mijn 
vakopleidingen afgerond en sinds twee jaar 
ben ik als zzp-er in de visagie werkzaam. Ik 
heb wisselende opdrachten voor fotoshoots, 
evenementen, bruids make-up en tevens geef 
ik workshops aan volwassenen en kinderen.

Wat vindt je het leukste?
Het leukste aan mijn vak is dat ik met de juiste visagie technieken en haarstyling 
zorg voor een complete look. Het geeft mij een kick om te zien hoe je met 
make-up de mooie lijnen en vormen van een persoon kan benadrukken.

Wat wil je in de toekomst? 
Mijn bestaande klantenkring verder uitbouwen, en als je het mij eerlijk 
vraagt, stiekem zou ik het ook heel leuk vinden om een keer de visagie bij 
de tv te verzorgen.E
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www.elsgroote.nl  Sommige mensen leven voor eeuwig, ze blijven leven in 
het hoofd en het hart van andere mensen. Tante Roos, 

Christina Joanne Slierendrecht–Kitselaar, werd geboren 1-12-1920. 
Haar leven is altijd met dieren verbonden geweest maar vooral 
met paarden, Arabisch Volbloed Paarden in het bijzonder. Paarden 
waren niet vreemd bij familie Kitselaar, haar vader en grootvader 
waren toonaangevende mensen in het draf- en renwezen in 
Nederland en vooral in Hilversum. De iets ouderen onder ons die 
graag een gokje waagden hebben nog goede herinneringen aan de 
drafbaan.

 Na de oorlog trouwde Tante Roos met Pieter 
Slierendrecht en vertrok voor een paar jaar naar 

Thailand waar Oom Piet zich als architect met verschillende 
bouwprojecten bezig hield. Het kon natuurlijk niet uitblijven maar 
er moesten paarden naar Thailand komen. De mooiste en edelste 
paarden zijn Arabisch Volbloed Paarden en dan vooral die van de 
wereldberoemde stoeterij “Crabbet Stud” van Lady Wentworth. 
Twee prachtige hengsten werden gekocht en naar Thailand 
verscheept: Silver Royal en Indian Crystal. Bij aankomst in de haven 
bond Tante Roos één van de twee hengsten aan een palmboom, 
liep met de andere vele kilometers naar huis en ging vervolgens 
de andere halen. Er lopen nog steeds afstammelingen van deze 
twee superhengsten in de prijzen op de renbanen rond Bangkok. 
In 1960 keerden Tante Roos en Oom Piet terug naar Nederland. 
Indian Crystal werd verkocht en Silver Royal kon opnieuw de meer 
dan zes weken durende reis gaan maken. Thaise timmerlieden 
maakten een sterke paardenbox van tropisch hardhout, in deze 
box is Roy ook alle jaren aan de Utrechtseweg in Hilversum blijven 
wonen.

 Tante Roos en Roy waren een twee-eenheid, wie Tante 
Roos zei, zei Silver Royal en wie Roy zei, zei Tante 

Roos. Op elke stal zie je af en toe wel eens een rat maar als er één 
in de paddock (Roy’s uitloop achter zijn stal) ongestoord dacht te 
kunnen rondwandelen dan sloeg Roy hem dood met z’n voorbenen, 
hij was veel nuttiger dan de dikke verwende katten van Tante Roos. 
Natuurlijk zorgde Roy ook voor nageslacht, pony’s werden gedekt 
en de nakomelingen wonnen ook hier vele prijzen op wedstrijden 
en keuringen. Het dekken was natuurlijk altijd een spannende 
aktiviteit voor de iets oudere kinderen die er bij mochten zijn en 
helpen. Volgens Tante Roos was het altijd erg belangrijk dat na 
“de daad” de brave merrie een emmer water over het achterwerk 
gegooid kreeg. “Dan houdt ze het beter vast”, zei Tante Roos (of 
dit een goede tip is voor jonge echtparen weet ik niet maar de 
reactie van de aanstaande moeder kunt u gerust bij ons kwijt... 
red.). Ook kwamen er merries van buiten gebruik maken van Roy’s 
diensten. Dit leverde vaak interessante situaties op: merries met 
bruidssluier in de manen en staart of cassettebandjes met “Hier 
komt de bruid”.

 Natuurlijk was er ook een leven na Silver Royal: er kwam 
een zoon van hem op de HPC die stalnaam Ardjel kreeg, 

Arabisch voor sokje vanwege het witte rechterbeen van Ardjel . 
Ook verhuisde de HPC en dus Tante Roos van de Utrechtse weg in 
Hilversum via de Sparrelaan naar Loosdrecht vlak bij ’t vliegveld. 
Hoeveel Tante Roos heeft betekend voor zovelen in ’t Gooi was te 
zien op 16 Juni 2009. De Sint-Vituskerk in Hilversum was te klein 
voor alle mensen, voornamelijk grootgegroeide kinderen, die de 
laatste eer kwamen bewijzen. De liefde voor dieren is bijgebracht 
door een vrouw die ze voor eeuwig in hun hart zullen meedragen.

Tante Mien, Oom Klaas, men hoort geen kind meer Tante of Oom zeggen. 
Maar voor de honderden zo niet duizenden kinderen in ’t Gooi die de HPC 

(de Hilversumse Ponyclub, opgericht 1961) kennen is er één echte tante: 
Tante Roos.

Eddy de Wolff van Westerrode

o d e  a a n  T a n t e  R o o s
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De Hoefslag is al bijna 110 jaar een begrip in de omgeving van Bosch en 
Duin. Het Michelinster-restaurant, dat in 2015 wederom een 26e plaats 
bemachtigde in de gerenommeerde Lekker500, is een gevestigde naam en 
staat in de regio bekend om haar voortreffelijke keuken. Toch werd in het 
najaar van 2015 besloten dat het tijd was voor verandering: het interieur en het 
concept werden vernieuwd.

Eind oktober 2015 sloot de Hoefslag voor twee  weken haar deuren voor een 
complete metamorfose. Niet alleen het interieur is veranderd, er veranderde 
méér. Het vernieuwde concept van de Hoefslag staat voor een nieuwe ervaring 
op het gebied van culinaire beleving en gastvrijheid. De nieuwe Hoefslag is 
een ‘symbiose’ van fine dining, bistro, bar en conference: vier verschillende 
concepten onder één dak die elkaar positief versterken. De ruimtes hebben 
ieder een eigen sfeer en menukaart en zijn tegelijkertijd in balans. De 
Michelinster van het restaurant proeven gasten ook terug in gerechten die 
geserveerd worden in de bistro en bar. 

Chef-kok Raoul Meuwese licht toe: “Wij zijn trots op onze historie, onze trouwe 
vaste gasten en uiteraard onze Michelinster. Wij kijken echter vooruit en wilden 
van de Hoefslag een Michelinster restaurant anno nu maken. Een toegankelijk 
restaurant waar een ieder zich thuis voelt: zakelijke gast, fijnproever en 
culinaire ontdekker. Daarom is er heel hard gewerkt aan een nieuw interieur 
en nieuwe menukaarten”. Ook zijn de openingstijden verruimd; de bistro is nu 
doordeweeks ook voor de lunch geopend en vanaf 1 maart gaat de bistro ook 
weer op zondag open. “Net als vroeger, gezellig weer op zondag een hapje 
doen in de bistro van de Hoefslag” vult Meuwese aan.

De keuken wordt als vanouds geleid door chef-kok Raoul Meuwese en Karl 
van Baggem, die als executive chef aan de Hoefslag verbonden is. Maître/
bedrijfsleider Jerrie Verleg vult aan: “We hebben zulke leuke reacties gehad na 
de verbouwing en nog steeds! Een bezoek aan de Hoefslag is nu een unieke 
gastronomische beleving zoals in de grote steden, maar dan in de bosrijke 
omgeving van Bosch en Duin”.

de Hoefslag
NIEUW CONCEPT

   tekst: Judith Prins  fotografie interieur: Peter Boudestein  fotografie culinair: Eric Kleinberg 

Vossenlaan 28     Bosch en Duin    T 030 225 1051    www.hoefslag.nl



GEWOON DE BESTE

ZweZerijnen

‘Zwierig 
figuratief’
interview in de
volgende editie

gooisch Blad

fotografie: Jolanda Bel

Verhalen van Eleni’s Eetkamer

 Ergens op een mooie oude boerderij  spe-
len zich de meest grappige, opwindende, 

spannende maar ook droevige zaken af. Aan 
de keukentafel van Eleni’s Eetkamer worden 
deze gebeurtenissen nog eens besproken on-
der het genot van heerlijk eten en veel drank.

Van de wei naar de muur

 Het leven op de boerderij lijkt allemaal heel ro-
mantisch maar blijkt in de praktijk toch anders 

te zijn.Sommigen komen daar alleen wat later achter 
en daar ben ik er een van.... Wil je op een boerderij 
gaan wonen  dan moet je het ook gelijk goed doen. 
Drie rijpaarden, een fokmerrie, twee ponies, wat 
kippen,konijnen, twee schattige varkentjes  schaapjes 
en een ram! Om het plaatje compleet te maken nam ik 
er nog een meute honden bij.

Dylan

 Ik heb altijd al de gewoonte gehad om mijn dieren 
een wat vreemde naam te geven. Sommige hon-

den werden vernoemd naar ex-vriendjes en andere 
dieren werden vernoemd naar de specialiteiten uit 
Eleni’s Eetkamer. Onze ram werd, vanwege zijn mooie 
bos bruine krullen, vernoemd naar Dylan Marley.  De 
eigenaren van Dylan vertelden mij dat het een lief was 
dat geen kwaad in zich had. Toch was Dylan er niet 
vies van om zijn horens te gebruiken. Daar weten mijn 
kinderen alles van. Men waarschuwde ons ook dat de 
rammen weleens eigenzinnig konden zijn, maar ach 
dat zou vast wel meevallen. Na verloop van tijd werd 
de naam Dylan toch vaker vervangen door Satan.

Hoe het in werkelijkheid ging

 Het leven op de boerderij verliep prima, de paar-
den gingen goed en de honden waren waaks. 

Wekelijks was er een herinnering dat onze honden 
ook wel eens  in waren voor de jacht. Of dat nou was 
op een van de bezoekers, konijnen, kippen, eenden of 
schapen was er viel altijd wel een dode of gewonde.... 
De aard van het beestje kan je niet veranderen. Er was 
een soort van stille oorlog aan de gang op de boerderij.

 Dylan zijn terrein was in het weiland waar hij vei-
lig achter een van stroom voorziene afrastering 

stond. Toch bleef Dylan proberen om aan de andere 
kant van de grens te komen en is het hem ook een paar 
keer gelukt. Dylan tiranniseerde nou eenmaal iedereen 
en vooral mijn jongste dochter had een pesthekel aan 
hem. Hoe vaak ze ook voor Dylan heeft weg moeten 
rennen, hekjes heeft moeten springen en in sloten is 
beland, toch moest ze Dylan blijven voeren. “Ik voer 
dat klote beest niet meer”, zei ze. Ik vond dat altijd wel 
grappig en ze werd nog bozer als ze de grijns op mijn 
gezicht zag. 

Op naar de muur

 Na vele vechtpartijen, achtervolgingen en en 
kleine drama’s kreeg het verhaal dit keer  een 

andere wending. Zoals gewoonlijk ging mijn wekker om 
6.15 uur en was het tijd om de dieren te doen. Honden 
uitlaten, paarden, kippen, varkens en natuurlijk de ram 
voeren. Dit keer stond Dylan niet ongeduldig voor het 
hek te wachten, wat ik al heel vreemd vond. Ik opende 
het hek en ging even in het weiland kijken. Dylan was 
nog steeds nergens te bekennen. Eenmaal achter in  
het weiland aangekomen kwam ik tot de ontdekking dat 
Dylan het leven gelaten had. Dat was het dan. Een droe-
vig einde voor onze trouwe en wraakzuchtige Dylan. Ik 
liep weg om een kruiwagen te pakken waarin ik Dylan 
kon leggen. Ik vroeg ik me af waar aan Dylan zijn dood 
te danken had. Waren het de honden, of had  mijn doch-
ter Dylan lange tijd geen eten gegeven en het gevecht 
met hem eindelijk gewonnen. Tot op de dag van vandaag 
weet ik het nog steeds niet.

 Om Dylan toch nog bij ons te kunnen hebben, 
moesten daar een paar handelingen voor ver-

richt worden. Hij werd ritueel gecremeerd in het wei-
land en zijn prachtige kop werd bewaard. Het prepare-
ren van zijn kop zorgde echter voor wat verwarring. Om 
de horens en kop schoon te krijgen moest hij de soep-
pan in en zeker 24 uur op het vuur staan. Mijn dochter 
werkte die avond tot laat en kwam met een stevige trek 
thuis. Ze dacht dat haar moeder weer lekker aan het 
koken was en roerde door de pan heen om te kijken 
wat voor soep het was. Het roeren  ging niet zo soepel 
als verwacht. Ze pakte een tang om te kijken wat dat 
grote ding voor stelde. Tot haar schrik zag ze een sche-
del met grote horens  in de pan. Binnen no time veran-
derde haar stevige trek in een misselijk gevoel. (Had ze 
Dylan maar moeten voeren dacht ik.... ) De volgende 
dag was Dylan klaar en kwam hij glanzend uit de pan. 
Ik belde een goede vriend van me om het lieve beestje 
op een plank te bevestigen zodat hij een mooi plekje 
aan de muur kon krijgen.

De keukentafel van Eleni’s 
Eetkamer

 We hebben Dylan herdacht aan de keukentafel 
onder het genot van een stevige borrel. Ie-

dereen die hem gekend heeft kan hem nu bewonderen 
op het toilet, waar hij een mooi plaatsje aan de wand 
heeft.

tekst: Heleen Georgana    fotografie: Wybrich, Warns
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Ons Singer Laren

 Singer Laren herbergt een museum, beelden-
tuin en theater. Door de jaren heen is dit cul-

turele complex uitgegroeid tot een organisatie die 
een belangrijk en gezaghebbend onderdeel is ge-
worden binnen het culturele landschap van Neder-
land. Het theater en het museum zijn voor publiek 
geopend in 1956 en bestaan dit jaar dus 60 jaar. 
Singer Laren is vrijwel geheel zonder overheids-
subsidies tot stand gekomen en heeft eigenlijk al-
tijd gedraaid op initiatiefrijk ondernemerschap van 
waaruit een actief beleid ontstaan is om fondsen te 
werven zonder daarbij afhankelijk te willen zijn van 
overheidssubsidies. Een beleid dat haar vruchten 
heeft afgeworpen want Singer Laren is gestart met 
een volledige vernieuwing van het theater en een 
centrale entree. Het nieuwe gebouw wordt naar 
verwachting in dat de zomer van 2017 opgeleverd. 

 Voor deze ambitieuze plannen is vanzelf-
sprekend veel geld nodig. Het is mede te 

danken geweest aan dit gekozen beleid dat Singer 
Laren uiteindelijk kan bogen op een zeer uitgebrei-
de vriendenkring die het museum en het theater 
een warm en financieel hart toedraagt en er hard 
aan heeft meegewerkt om deze plannen uiteinde-
lijk te kunnen realiseren. Singer Laren staat aan de 
start van een spectaculair en ambitieus ontwor-
pen nieuwbouw door het jonge architectenbureau 
KRFT in samenwerking met de inmiddels mondi-
aal bekende landschapsarchitect Piet Oudolf. Het 
ontwerp voorziet in een stijlvolle integratie van de 
nieuwbouw in het straatbeeld van Laren waarbij 
het inpassen van groen het karakter van de route 
langs Singer Laren zal versterken en tegelijkertijd 
naadloos zal overgaan in de museumtuin en het 
nieuw beoogde tuin op het dak van de nieuwbouw.

 Als we de geschiedenis van Singer Laren erop 
naslaan leren we dat het museum is opge-

richt door Anna Singer. Anna was de echtgenote 
van William Singer, een telg van een familie die 
hun fortuin vergaarden in de staalindustrie in Pitt-
sburgh aan de Ohio River in Pennsylvania. Samen 
reisden zijn door Europa en in 1901 hebben zij zich 
in Laren gevestigd. Ze lieten villa ’De Wilde Zwanen’ 
bouwen dat nog steeds onderdeel uitmaakt van 
Singer Laren. Na het overlijden van William Singer 
in 1943 heeft Anna Singer de uitgebreide kunst-
collectie ondergebracht in een stichting om haar 
echtgenoot te herinneren en de kunstcollectie die 
zij verzamelden als geheel te kunnen behouden.

 De collectie van Singer Laren bevat be-
langrijke werken van onder andere Albert 

Neuhuys, een van de meest bekende schilders uit 
de ‘Larense School’, de Vlaamse Expressionist Gu-
stave De Smet, de impressionistische Ferdinand 
Hart-Nibbrig en de beeldhouwer Auguste Rodin. 
Daarnaast was William Singer zelf een niet onver-
dienstelijk schilder.

 Anna Singer had een muzikale achtergrond 
en speelde piano. Uit haar liefde voor 

muziek liet zij aan de villa in Laren naast het 
museum ook een concertzaal bouwen. Deze zaal 
heeft sinds de start in 1956 tot in de tachtiger 

jaren een belangrijke rol gespeeld bij de opkomst 
van de televisie in Nederland. Vele programma’s 
met televisie coryfeeën als Mies Bouwman en 
Willem Duys werden vanuit deze zaal uitgezonden. 
Inmiddels is de concertzaal uitgegroeid tot een 
volwaardig theater met brede programmering van 
vrijwel alle podiumkunsten.

 De Stichting Singer Memorial Foundation is 
in haar bestaan een heel ondernemende 

stichting geworden. Er was altijd maar vrij weinig 
subsidie beschikbaar binnen de kleine gemeente 
dus moest men inventief te werk gaan. De nalaten-
schap van de familie Singer is vanzelfsprekend ook 
niet oneindig gebleken. Binnen de organisatie be-
staat er naast het museum, theater en beeldentuin, 
een restaurant, een zaalverhuur en een winkel. Elk 
onderdeel draagt bij om de exploitatie van Singer 
Laren jaarlijks rond te krijgen en de gemiddeld 
200.000 bezoekers per jaar in een prettige ambi-
ance te kunnen laten genieten van kunst in al haar 
uitingsvormen.

 De stichting is uniek in het Nederlandse cul-
turele landschap omdat het zichzelf tracht 

te onderhouden uit al deze activiteiten. Ook wil de 
organisatie ‘sparen’ om  vooruit te komen. De ge-
meente Laren heeft zich ooit garant gesteld voor 
het voortschrijdend onderhoud van het gebouw 
maar uiteindelijk moest er zoveel aan gebeuren 
dat besloten is om nieuw te gaan bouwen. Een stu-
die leerde de organisatie dat ze rekening dienden 
te houden met een begroting van bijna 16 miljoen 
euro. Naast de bijdrage van de gemeente die 3 mil-
joen kon bijdragen draaide Singer Laren op giften 
van heel veel mensen die Singer erkennen als een 
belangrijke uitingsvorm van de kunstenaarskolonie 
die Laren altijd geweest is. Met diverse acties heeft 

de organisatie maar liefst 11 miljoen euro binnen 
kunnen halen aan giften van particulieren uit de 
omgeving. Met nog een restant van 1,5 miljoen euro 
dat is binnengebracht uit diverse cultuurfondsen 
en organisaties als de BankGiroLoterij heeft Singer 
Laren de begroting voor de nieuwbouw nagenoeg 
rond kunnen krijgen. 

 De ontbrekende gelden wil Singer Laren binnen 
zien te halen met een bijzonder benefietgala 

komende zomer waaraan al medewerking is 
toegezegd door diverse artiesten en waar men zeer 
bijzondere kavels zal veilen. De uitnodigingen voor 
dit unieke evenement in de geschiedenis van Singer 
Laren zijn inmiddels aan haar relaties verstuurd. 
Heeft u interesse om bij dit bijzondere gala aanwezig 
zijn, dan kunt u contact opnemen met Singer Laren 
via het mailadres receptie@singerlaren.nl. 

 In feite is Singer Laren vanaf dat het haar deu-
ren opende gedragen door een grote groep 

betrokken kunstminnende mensen uit haar directe 
omgeving. Daarnaast zijn er heel veel supporters 
die giften schenken van 50 euro tot veel hogere 
bedragen per jaar. Het schenken aan Singer Laren 
heeft hele leuke voordelen die supporters van het 
museum vanuit de organisatie ten deel vallen. 

 Sinds 1 januari 2014 is Evert van Os de nieuwe 
directeur van Singer Laren. Hij is een 

energieke ervaren manager die zijn sporen verdiend 
heeft in het bedrijfsleven en is vanzelfsprekend 
iemand die een grote affiniteit heeft met de 
culturele sector. Onder de oude directeur Reinier 
Sinaasappel heeft Singer Laren haar belangrijkste 
groei doorgemaakt. Als dank voor zijn jarenlange 
inzet is hij geridderd in de Orde van Oranje Nassau 
begonnen aan zijn pensioen. 

 Evert van Os en zijn team informeren u graag 
hoe u supporter kunt worden of op een 

andere manier deel kunt uitmaken van dit unieke 
culturele erfgoed. Meer informatie kunt u per 
telefoon of mail aanvragen. 
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www.singerlaren.nl
receptie@singerlaren.nl

035 - 53 93 939

tekst: J. baron Burgwal 
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“I’m happy with my Image.”

IMAGE WEAR QUALITY CLOTHING

www.imagewear.nl

facebook.com/imagewear.nl

instagram.com/imagewear
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Unieke behandeling van (plaatselijk) 
overtollig vet, cellulite en huidverslapping 

Dé ideale behandeling en hét alternatief voor liposuctie. 
Behandeling van cellulite met laser voor onder andere:

 de buik (ook voor mannen), benen, billen, cavitatie en vacuüm.

Bovenbenen en ‘lovehandles’ met Lipo Laser, cavitatie en vacuüm.

info@lipolaserlaren.nl • www.lipolaserlaren.nl • 06 – 398 555 88

vet verwijdering • coaching • personal training 

Met blijvend resultaat! Verlies snel en makkelijk centimeters.

www.dommelgraafencornelissen.nl

t/m 3 mei door het hele land
27 februari 2016 - bussum
3 mei 2016 - amersfoort

Adv_Nonsens_303x406.indd   1 19-1-2016   14:20:37

Het televisie programma ‘Tussen kunst en kitsch’ 
draait vooral om de sensatie, het ontdekken van be-
langrijke kunstschatten of het vaststellen van pure 
kitsch. Voor de rest is het alles wat zich tussen deze 
uitersten bevindt met een hoop er-om-heen-gedraai. 
Het liefst zien we gebeuren dat een stoffige prent 
eigenlijk het werk van een grote meester blijkt te 
zijn, en natuurlijk heel veel geld waard is. Het gaat 
dan met name om dat ene moment, de verbijstering 
van de expert die na een lange omweg uiteindelijk 
een astronomisch hoog bedrag mag noemen. En 
dan nog het gezicht van de eigenaar. Omdat men en 
public doorgaans niet zo scheutig is valt de zin ‘het 
gaat om de emotionele waarde’ vrij snel, maar direct 
onder de oppervlakte gaat het in dit spelletje toch 
echt om de knikkers.

De liefhebber kiest z’n eigen kunstcollectie, maar 
vaak is het dus ook anders. Dan komt het werk in be-
zit van een erfgenaam die er misschien niet dezelfde 
waarde aan hecht als de erflater. En wat dan? Schen-
ken aan een museum! In eerste instantie ondenkbaar, 
in werkelijkheid schijnt schenken best lucratief te zijn. 
Te mooi om waar te zijn, wij van Gooisch Blad gingen 
dus op bezoek bij Singer Laren voor tekst en uitleg.

We worden hartelijk ontvangen door de directie 
van het museum. Er blijken tal van mogelijkheden 
en regelingen om zo voordelig mogelijk te kunnen 
schenken. Zo is er naast de “eenmalige gift” ook de 

“periodieke gift”, “lening en kwijtschelding”, “be-
gunstiging in uw testament”, “verkopen kunstvoor-
werp en schuldig blijven koopsom” en er  bestaat 
zelfs een zogenaamde “turbogift”. Wij, namens de 
leken die zijn bevoorrecht met een meesterwerk, 
vallen in de categorie “erfbelasting betalen met een 
kunstvoorwerp”.

Vooraf hadden we al de belastingdienst website ge-
checkt en daar stond het luid en duidelijk: ‘je krijgt 
maximaal 120% van de waarde van het voorwerp’. Dit 
is uiteraard iets uit z’n verband gerukt, het ligt iets ge-
nuanceerder. Het object moet namelijk een wettelijk 
beschermd voorwerp zijn. Als dat niet het geval is zal 
je er voor moeten zorgen dat dat het alsnog wordt, 
dat kan blijkbaar ook. Je stuurt vervolgens een ver-
zoek incl. taxatierapport aan de belasting en geeft 
daarbij ook aan waar je het wil hebben hangen, Singer 
Laren dus. Het mooie van de hele actie is dat de ver-
goeding in mindering wordt gebracht op de erfbelas-
ting zodat je toch nog onbekommerd in je ouderlijk 
huis kan wonen, weliswaar zonder Appel in de keuken. 

Het alternatief is dat je het meesterwerk gewoon van 
de hand doet op een veiling en zo haal je  met een 
beetje mazzel nog meer winst uit je erfenis maar dat 
neemt niet weg dat schenken aan een museum als 
Singer Laren je de zekerheid geeft dat je 120% van 
de getaxeerde waarde ontvangt.

Frans Huysmans, Kermis in de Rustende Jager in Bergen, 1914, olieverf op doek, 150 x 180 cm, Singer Laren, schenking Renée Smithuis.

tekst: Maarten Brandt    foto: archief 

www.singerlaren.nl
receptie@singerlaren.nl

035 - 53 93 939

Geld voor je eieren
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Het mooie IJsselstein is niet alleen “groots” door de grootste kerstboom van 
Nederland. Ook al is de kerst al weer even voorbij, er wordt nu weer heel hard 
gewerkt om IJsselstein op een andere, vrolijke en heel bijzondere manier op de 
kaart te zetten. IJsselstein is namelijk ook groot in het meeleven en het mee-
werken aan een heel bijzonder evenement voor ouderen.
 
Door High Heels Event & More wordt er op zondagmiddag 10 april 2016 een 
compleet verzorgde ouderen feestmiddag georganiseerd met als thema “IJs-
selstein terug in de tijd van toen”. 750 Ouderen krijgen een onvergetelijke 
middag aangeboden. Zij worden spectaculair ontvangen, verrast met leuke 
acts, krijgen optredens van artiesten uit “de tijd van toen”, worden getrak-
teerd op lekkere hapjes en drankjes en nog veel meer andere onverwachtse 
verrassingen. Kortom: een middag om nooit meer te vergeten.
 
Om deze leuke middag voor de ouderen neer te zetten heeft High Heels 
Event & More bedacht om op vrijdag 8 april 2016 en 9 april 2016 twee  
super feestavonden in IJsselstein te organiseren 
met een geweldige line up. Van Nederlandstalig tot 
zeer opzwepende dansmuziek, een fantastische 
show door één van de beste zangers van Neder-
land, een waanzinnige zangeres uit een geweldige 
musical die net een grote prijs heeft ontvangen, aan 
alles is gedacht. Door de inkomsten die verkregen 
worden uit deze avonden en de steun die wij van de 
plaatselijke en regionale middenstand mogen ont-
vangen, is het mogelijk om de ouderen een mooie 
beleving van vroeger aan te bieden. De reacties op 
deze plannen zijn hartverwarmend en er wordt dan 
ook uitgekeken naar een weekend vol nostalgie.
 

Uw grafische businesspartner: www.printcenternieuwegein.nl

vrijdag 8 APRIL 2016
vanaf 19:00 tot 01:00
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PASSION CLASSICS

Vliegdenweg 24-26 | 1406 MZ Bussum | T. +31(0)35 631 38 81
E-mail: info@Passion4Classics.nl | Web: www.Passion4Classics.nl

Triumph Bonneville 1981 (NL),
Limited Edition Royal Wedding

NSU Quick 98 uit 1939,
perfecte staat, D-papieren

Citroën AZ 1959, perfecte originele staat,
ruim 20 jaar in Nederland

Jaguar S-type R 2002 (NL)
Supercharger!

Rolls-Royce Corniche 1978, 
bare metal restored, nieuwe mohair kap, 

origineel leder interieur

Jaguar Mk2 3.8 Automaat 1960(US),
roestvrij, originele kleur, leder

Zondag 10 april 2016 
IJsselstein slaat op TILT 750 ouderen!

Wij van Gooisch Blad mogen 50 kaarten verloten voor 8 april.
Grijp je kans en mail naar: 

aktie@gooischblad.nl o.v.v. IJselstein 8 april

Welke opa en/of oma wil je verrassen? Voor zondag 10 april mag Gooisch Blad 4 
kaarten weggeven.

Pak aan en mail naar: aktie@gooischblad.nl o.v.v. IJselstein 10 april

Moeders mooiste???!!!!

Aan de hand van bovenstaand motto, gepassioneerd door extreme sporten en een hart voor acteren weerhoudt niets dit jonge talent ervan te doen 

wat hij wil. “Ik leef in het moment en geniet van wat er nu allemaal mogelijk is voor mij als twintiger. Straks is het hard werken!” Het plan is om na 

zijn studie door het zonnige Europa te gaan toeren op de motor. “Daarna zie ik wel weer verder.”

- Jaimy Vrakking (21)

model: Jaimy Vrakking (21)    fotografie: Peter Boudestein

Kansen? “Die maak je zelf.”

31



Kop of kont
 

Naar verluidt was het Mademoiselle Coco Chanel die sprak: “Na haar 
veertigste moet een vrouw kiezen tussen haar kop of kont”. En gelijk had 
ze.

Niet alleen komen we sneller aan als we ouder worden, tegelijkertijd 
neemt het volume (onderhuids vetweefsel) in ons gezicht af waardoor 
onvermijdelijke lijntjes en rimpels meer zichtbaar worden. Terwijl we 
moeiteloos groeien op heupen, billen en buiken lijkt ons gezicht met het 
jaar meer in te vallen. Help! Kop of Kont!?

Wanneer we besluiten onze leefstijl aan te passen aan onze billen, 
heupen en onze taille, die er schijnbaar een eigen leven op nahouden, 
en gaan lijnen en sporten verdwijnt met de snelheid van het licht juist 
dat kleine beetje onderhuids vet in ons gezicht waar we zo graag aan 
vasthouden voor die gezonde, jeugdige verschijning. “Als ik ga afvallen 
krijg ik zo’n ingevallen kop”.

Dus ja, het lijkt erop dat we moeten kiezen.

Wil je op wat hogere leeftijd rimpelloos door het leven gaan en kies je 
voor je kop, dan zul je vaak die kussentjes op de dijen en dat buikje voor 
lief moeten nemen. Kies je echter voor die slanke billen…?

Verstandig is om dat punt te zoeken waarop je je lekker in je lijf voelt 
maar nog niet te veel volumeverlies in je gezicht hebt. Plaatselijke 
vetophopinkjes zijn tegenwoordig in combinatie met een gezond 
voedingspatroon en leefstijl goed te behandelen. Dit is altijd beter dan 
jezelf uitmergelen en uren op de loopband staan om net dat buikje, die 
love-handles of die iets te brede heupen kwijt te raken ten koste van je 
gezicht.

tekst: Karen Verhagen   fotografie: Glenn van Joost

BOEK NU DEZE BIJZONDER
MOOIE BED & BREAKFAST

EEN PRACHTIGE BED & BREAKFAST
IN HET MOOIE NAARDEN VESTING

Bel voor reservering en info:
T: +31 61 723 8496

M: info@bnbnaardenvesting.nl
W: www.bnbnaardenvesting.nl

Jan Massenstraat 17 - 1411 RW Naarden - The Netherlands Zo
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Als eerste kwam ik dit jaar bij mijn geliefde 

merk mbyM en er was duidelijk iets veran-

derd. Van de Scandinavische stijl, dat bestaat 

uit cleanheid, wijde basics en hooggesloten 

tops, liep ik regelrecht de set van ‘That 70’s 

Show’ op. Flairs, kanten jurkjes en ruime 

leren jasjes voerden de boventoon. Vanuit 

daar stuitte ik op een rek met gestreepte 

coltruitjes en doorgeknoopte suède rokjes. 

Blij verrast paste ik alle kleding en bestelde 

in grote getale. Door het seizoen heen ston-

den de Jaren ’70 centraal, maar ook de over-

sized overhemden en zwarte jurkjes zijn nog 

niet vergeten.

Het verboden woord is toch wel ‘festival’ 

deze zomer. Ook al teren salesafdelingen 

al jaren op dit gouden codewoord en komt 

de stijl behoorlijk overeen met de vintage 

look waarmee de meisjes het festivalterrein 

betreden, dit jaar moeten we het toch echt 

anders noemen. Hoe cool is het om juist 

met een term te komen die niet iedereen 

al gebruikt en om zelfs je festival eens geen 

festival te noemen! Tenslotte bestaat het 

kleurenpalet vooral uit steenrood en ge-

broken wit. Warme kleuren passend bij het 

weer! Inmiddels hangt de eerste lading al in 

de winkel, maar ik kan niet wachten om het 

ook daadwerkelijk te dragen. Laat die zon 

maar komen!

tekst: Isabel Strijland   

www.imagewear.nl
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Van het Gooi naar Schotland
KASTEELHEER & BENTLEY BOY

Een echte vent heeft een kanon in zijn tuin, een Bentley in zijn 
garage, en hij woont in een kasteel, met wapenkamer, maar 
zonder kleuter. Bugatti’s zijn hem een tikje te vettig en voor 
het kiezen van een vrouw is zeven uur genoeg. Op bezoek bij 
de 1/8 Schot Paul Veenhuijzen, die het Gooise voor de Schotse 
Hooglanden heeft verruild.

 Een kasteel in Schotland, twee kanonnen en een man die 
‘Girls, girls, girls’ roept. En ja hoor, daar komen ze aan, hun 

bruine lokken wapperend in de wind, hun prachtige bruine ogen 
vol verwachting. Paul Veenhuijzen graait in de zak wintervoer en 
trakteert zijn Schotse Hooglanders. Behendig als een toreador 
wurmt Veenhuijzen zich vervolgens tussen zijn lievelingen door, de 
wei uit. Hij wijst op de grote horens. “Daar moet je voor oppassen. 
Het zijn schatten, maar ze zijn soms een beetje lomp.”
Paul Veenhuijzen, bon-vivant en al járen met pensioen, is een man 
van de oude wereld die echter precies daar in het moderne leven 
staat waar hij verkiest te staan. Excentriek en recalcitrant, maar 
ook lief, vol humor en elegant. Tweemaal kreeg hij een hoofdrol 
in Rik Felderhofs ‘De Stoel’ (in 1994 en 2000) en diverse malen is 
hij in Jort Kelders ‘Hoe heurt het eigenlijk?’ te zien geweest, maar 
autominnend Nederland kent hem al langer, want met zijn 4,5 liter 
Bentley van 1928 is hij altijd een fervent deelnemer geweest aan 
rallies en ritten. Heel Rusland, Zuid-Afrika, de Azoren, Madeira, de 
Baltische Staten, noem het maar en Paul Veenhuijzen is er met zijn 
Bentley geweest.

 Iedereen die hem ooit in ‘De Stoel’ zag, kent zijn favoriete 
act met de zogenaamd onbemande Bentley. Zo’n vooroor-

logse Bentley laat zich met het handgas vanaf de treeplank be-
sturen, een mogelijkheid waarvan Veenhuijzen gretig gebruik 
maakte om omstanders angst aan te jagen. Hij verschanste zich 
op de treeplank, ging er als een haas met die machtige machi-
ne vandoor en liet zich dan diep door zijn knieën zakken, zodat 
hij schuil ging achter het plaatwerk en het leek alsof de Bentley 
stuurloos rondraasde. Dat stukje voerde hij ook op toen ik in 
1987 de rally versloeg die de jubilerende kaasfabrikant ERU sa-
men met Michelin had georganiseerd, van Nederland naar Por-
tugal. Ik volgde het gezelschap toen met een moderne auto en 
herinner me nog levendig hoe ik moest trappen om de machtige 
Bentley in de bergen in het zicht te houden. Als er iemand wist 
hoe de maximale vaart uit zo’n ding te halen, dan was het Paul 
Veenhuijzen wel. Daarna volgden er meerdere ontmoetingen, 
bijvoorbeeld als hij zijn luidruchtige autovrienden, de Bentley 
Boys, in zijn huis Oud Crailoo in Huizen ontving.
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Tekst & Fotografie Ton Roks
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 Daar, in dat prachtige landhuis, woont hij al 
lang niet meer. Linda de Mol heeft zich er 

verschanst, na er jaren een oogje op te hebben 
gehad. Het was deze ‘Gooische Vrouw’ die Veen-
huijzen als ‘lief, vol humor en elegant’ typeerde 
toen ze in het tv-programma ‘Zomergasten’ het 
verhaal van haar huis vertelde.

 “Ze belde bijna elk jaar wel een keer of Oud 
Crailoo te koop was, maar wij wilden niet weg, 

dus ik noemde altijd een fancy prijs, torenhoog”, 
herinnert Paul zich. “Ze zei dan altijd dat ze nog 
weleens zou terugbellen, waarop ik antwoordde 
dat de prijs dan nog hoger zou zijn. Omlaag zou tie 
nooooiiitttt gaan. Op een keer, toen ik uiteraard weer 
een feestelijke prijs noemde, hapte ze warempel 
toe. Toen moesten we wel weg. Via een tussenstop 
zijn we hier terechtgekomen, in Earlshall Castle. 
Daarmee hebben we een droom verwezenlijkt. Ik 
wilde altijd al in Schotland wonen”. 

 Die hang naar Schotland, die zit hem letter-
lijk in het bloed. “Ik heb een Schotse over-

grootmoeder, Sutherland heette ze, een echte 
clan-naam, met een eigen tartan. Ik ben voor 1/8 
Schots”, verklaart Veenhuijzen niet zonder trots. 

 Verliefd, dat was hij meteen op Earlshall 
Castle, toen hij een nieuwe woonstede 

zocht, op het Britse eiland. Maar hij heeft toch 
geaarzeld met de koop want het kasteel ligt na-
melijk pal naast een luchtmachtbasis vanwaar 
Tornado’s over zijn rennen met honderd kippen, 
over zijn vier reeën en zijn kudde Highlanders 
af en aan vliegen. Hij kocht het kasteel de eer-
ste keer niet, maar later, toen het weer te koop 
kwam, volgende hij zijn hart en luisterde naar de 
roep van Schotland. Als gevolg waarvan hij zich 
nu officieel baron mag noemen, een titel die de 
eigenaar van het kasteel vanzelf toekomt.  

 Maar Paul is wars van dat soort decorum, 
in tegenstelling tot de vorige eigenaar 

die zichzelf met graagte ‘The Baron of Earlshall’ 
noemde en zich daarmee heimelijke spot van de 
dorpelingen van Leuchars op de hals haalde. 

 Een aantal dingen typeren de 65-jarige Paul 
Veenhuijzen, hij is gek op alles dat militair 

is, op Engeland en vooral op Schotland, op Bent-
ley’s en op historie. Hij is wars van conventies, 
maar ook gek op tradities en hij verzamelt van 
alles en nog wat. Earlshall Castle heeft dan ook 
wel wat van een museum. Letterlijk overal staat 
of hangt het vol met memorabilia, waaruit overi-
gens geregeld een pronte vaderlandsliefde blijkt, 
zo illustreren fragmenten en coupletten van het 
Wilhelmus en foto’s van het koningshuis. Een 
tijd geleden bood Paul op twee door Bolomey 
geschilderde portretten van Wilhelm V en Wil-
helmina van Pruisen. “Dat zou hier wel mooi ge-
weest zijn, een paar Oranjes aan de muur. Maar 
ze zijn voor mijn neus weggekaapt”, aldus Paul. 
Een beetje jammer lijkt hij dat wel te vinden, 
want hij duikt geregeld met zijn neus in de An-
tique Trade Gazette, die ons gehele bezoek lang 
op de keukentafel zal blijven liggen, geopend op 
de pagina’s waar de schilderijen in staan. Af en 
toe bladert hij erin en trekt iets anders zijn aan-
dacht. Met zijn vinger op een foto van een Patek 
Philippe tikkend: “Zo’n klokje wil ik ook nog wel 
eens hebben”.

 Wat zijn liefde voor Albion ook heeft 
aangewakkerd is dat hij er al vroeg, in 

1970 (hij was toen 25), aan de slag ging, als ma-
nagement trainee bij de Westminster Dredging 
Company in Liverpool. Hij werd naar Schotland 
gestuurd en woonde in Edinburgh. Dat waren 
mooie tijden, waarin zijn liefde voor Bentley’s 

zich ontplooide. Vandaar stuurde het werk hem 
naar Nigeria waar hij havens en kanalen aanlegde 
en zogenaamde swamp locaties voor olieboorin-
stallaties.  Hij werkte ook mee aan de aanleg van 
een rondweg rond Lagos. 

 In 1976 keerde hij terug naar Engeland om 
daar een baggermaatschappij te reorgani-

seren, maar daarna ging hij voor tien jaar te-
rug naar Nigeria met de opdracht van Damen 
Shipyards een scheepswerf te beginnen en aan 
het bouwen te gaan. Dat waren duidelijk de 
gouden jaren. “Het eerste jaar was het moeilijk, 
toen heb ik mijn eerste grijze haren gekregen, 
daarna ging het fantastisch, we verdienden zo-
veel dat het leek alsof we legaal ons eigen geld 
drukten”. 

 Ondanks die vele jaren in het buitenland 
heeft hij een Nederlandse vrouw. 

“Het huwelijk is geen gemakkelijke taak, het 
verlangt veel van je. Daarom moet je geen extra 
beletselen opwerpen door culturele verschillen 
op te zoeken”, waarschuwt Veenhuijzen, 
terwijl hij nog een van de vele ham-kaas tosti’s 
neemt die zijn vrouw Josine in de oven heeft 
bereid. Ondertussen roept hij zijn labrador 
tot orde, die opspringt zodra Veenhuijzen zijn 
tanden in de tosti zet. De hond wijkt van de 
standaard af doordat ze kortpotig is, maar ze 
beantwoordt volledig aan de beschrijving van 
het ras door haar vraatzucht. “Go back, go 
back’, bast Veenhuijzen en wijst ons erop dat 
zijn hond Engels verstaat. “We roepen dat go 
back zo vaak dat bezoekers soms denken dat 
ze zo heet, ha, ha. Maar ze heet Fern, naar een 
soort varens.” 

 Paul is een snelle beslisser. “Ik heb op veel 
plekken gewoond en altijd als ik een huis 

binnenstapte wist ik binnen twee minuten of dat 
het ging worden of niet.” Niet alleen met huizen 
besliste hij snel, ook toen hij een echtgenote koos. 
Toen hij in 1973 naar een feest moest in Wales wil-
de hij daar met een vrouw aan zijn arm verschij-
nen. Paul besloot de zus van een goede vriendin 
mee te vragen. Dat was Josine van Benthem. De-
zelfde avond vroeg hij haar nog ten huwelijk, na 
haar te hebben opgehaald op Heathrow en een 
autorit van een uurtje of zeven, waarin en passant 
nog een te koop staande Bentley bezichtigd werd. 
“Een pijp stoppen kon ze niet, maar we waren very 
compatible. Ik wist het eigenlijk meteen, deze gaat 
me nooit bedonderen”, zegt Veenhuijzen, terwijl 
hij me een Monte Christo 2, een Torpedo aan-
biedt. “Mijn favoriet”, zegt hij, terwijl hij me een 
korte blik gunt in zijn subliem geurende humidor 
dat net zo tot de nok gevuld is als zijn arsenaal aan 
verhalen en opinies.

 Hij is nog altijd met Josine van Benthem 
getrouwd en ze hebben drie dochters sa-

men. Ondanks het feit dat hij het huwelijk geen 
gemakkelijke opgave vindt, heeft hij Josine nim-
mer ‘ingeruild voor een kleuter’, zoals hij het 
noemt als mannen op latere leeftijd scheiden en 
een jongere vrouw huwen.

 Zijn bekendste uitspraak is dat iedere ‘echte 
vent’ een kanon voor zijn huis moet heb-

ben. Hij heeft zelf uiteraard de daad bij het woord 
gevoegd. Voor de poort van Earlshall Castle 
houdt een kanjer de wacht, en voor het kasteel 
zelf staan er twee van een kleiner kaliber. “Die 
staan er niet om het huis te beschermen, hoor”, 
zegt Paul Veenhuijzen, “maar ze zorgen ervoor 
dat de mensen kunnen zien dat wij weten hoe het 

hoort.” In het kasteel staan nog veel meer kanon-
nen: miniatuurexemplaren, die wel echt zouden 
werken. “Die komen van een fabrikant uit Bilbao. 
Ik denk dat hij ze maakte om mee te geven aan de 
vertegenwoordigers, voor als ze regeringen be-
zochten. Dan konden ze laten zien wat ze maak-
ten en het nog demonstreren ook.” 

 Naast kanonnen heeft Veenhuijzen genoeg 
ander materiaal in huis om zijn manne-

tje te staan, mocht zich een clan melden die nog 
een appeltje te schillen heeft met de Sutherlands: 
degens, geweren en legio uniformen, waarvan 
dat van het elite artilleriekorps De Gele Rijders 
het indrukwekkendst is.  Zijn sympathie voor het 
leger was er natuurlijk al toen hij in dienst ging, 
maar het werd daar een regelrechte passie, die er 
uiteindelijk toe leidde dat Paul majoor bij de re-
servisten en plaatsvervangend commandant van 
de beroemde Gele Rijders werd. “Het soldaten-
leven spreekt natuurlijk elke jongeman aan. Die 
combinatie van een disciplinaire omgeving met 
veel vrijheden, daar voelde ik me erg in thuis. Ik 
kom bovendien uit een militair geslacht, ik wilde 
op het vliegdekschip Karel Doorman, maar daar 
zaten alleen maar beroeps op, geen dienstplich-
tigen. Toen is het de artillerie geworden. Waar ik 
ook ter wereld was, ik heb ervoor gezorgd dat ik 
elk jaar op herhaling ging, was het niet bij het Ne-
derlandse leger, dan was het wel bij het Engelse. 
Zo ben ik altijd militair gebleven en uiteindelijk 
luitenant-kolonel geworden met een eigen batal-
jon artillerie.”

 Tegenover Rik Felderhof bekende hij ooit, 
als stoere mannen onder elkaar, dat hij 

liever van zijn vrouw afscheid zou nemen dan 
van zijn 4,5 liter Bentley, als hij zou moeten kie-
zen. Maar de werkelijkheid is anders, Josine heeft 

stand gehouden en de Bentley is weg, na 34 jaar 
de ware te zijn geweest. “Hij liep zo mooi hard, ik 
had er een 5,3 liter motor in, ik kon er 160 km/h 
mee kruisen met 2500 op de toerenteller. Maar 
op een gegeven moment kreeg hij kuren, drie 
keer achter elkaar een vastloper, binnen twee 
jaar. Toen was het tijd time to go.” 

 Wat niet wil zeggen dat Paul geen Bentley 
Boy meer is. Voor de dagelijkse ritten 

heeft hij een rode  Continental GT en dat vindt hij 
de beste Bentley die hij ooit gehad heeft. 
“Ik denk wel eens na over een Ferrari 612 Scag-
lietti of een Bristol maar misschien is het op mijn 
leeftijd beter niet meer te wisselen. Al is de ver-
leiding soms groot, laatst heb ik zo’n mooie 612 
zien staan, zes jaar oud, 6000 mijl op de teller, 
80.000 pond. I was so tempted….”. 

 Veenhuijzen heeft als werkpaard een Rolls-
Royce Type 20/25, een Shooting Brake 

van 1934, die hij al jaren voor allerlei ritjes en voor 
de patrijzenjacht gebruikt, en hij heeft een S2 
Continental die maar liefst al drie jaar in restau-
ratie is – in Nederland. 
Tijdens het bezoek staan er twee klassieke Bent-
ley’s in de garage, naast natuurlijk een kanon - 
een Franse ‘Schneider’ met ervaring in de Spaan-
se burgeroorlog. Een is een zwarte Speed Six van 
1929 die hij op zicht heeft van een goede vriend 
en de andere is een Mark VI Special, door Bob Pe-
tersen gebouwd  op een chassis uit 1950, en lij-
kend op een Brooklands racer. De ene heeft een 
8 liter zes-in-lijn onder de huif en de andere een 
6,5 liter acht-in-lijn. Ze gaan allebei als de brand-
weer, vertelt Veenhuijzen. De beperkte origina-
liteit van de Petersen Special deert hem niet. “Ik 
krijg geen kick van het bezit van een auto, maar 
van het rijden”. 
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Het kasteel van Paul Veenhuijzen 
dateert waarschijnlijk uit het 
begin van de 16e eeuw, Mary 
Queen of Scots zou er meerdere 
malen geslapen hebben. Het 
kasteel is, toen de bewoners 
minder gefortuneerd waren, sterk 
vervallen geraakt maar in 1890, 
na een halve eeuw leegstand, is 
het prachtig gerestaureerd door 
de befaamde Schotse architect 
Robert Lorimer, die het bovendien 
van enige bijgebouwen voorzag. Ze 
zijn herkenbaar aan onder meer 
de aapjes op het dak, Lorimer 
hield van dat soort versieringen. 
Earlshall Castle is voorts bekend 
vanwege het unieke, met wapens 
beschilderde plafond van The Long 
Gallery, waar vroeger niet alleen 
banketten worden gehouden, 
maar ook recht werd gesproken. 
Veenhuijzens woonstede is 
bovendien bekend vanwege de 
tuin met zijn in allerlei vormen 
geknipte 200 jaar oude taxussen. 
Ze zijn 68 jaar lang geschoren 
en verzorgd door wijlen Henry 
Colliar, de tuinman van Earlshall 
Castle.
Veenhuijzen heeft uiteraard 
bezoek gehad van The Ghost 
Society om zijn kasteel op de 
aanwezigheid van spoken en 
geesten te controleren, maar deze 
vond (helaas) niets. Veenhuijzen 
meende echter op een nacht de 
voetstappen van Bloody Bruce 
(een ‘wicked and violent’ vroegere 
kasteelheer) te horen. “Maar 
dat bleek het slaan van een 
vlaggentouw tegen de mast te 
zijn”, aldus de Veenhuijzen.

Earlshall 
Castle

 Vanwaar die passie voor Bent-
ley’s? “Het zijn altijd auto’s 

voor vrijbuiters en onafhankelijke 
lieden geweest, vooral in de periode 
vanaf 1919 tot aan 1931. Auto’s voor mij 
dus. Toen werd het voor 126.000 pond 
aan Rolls-Royce verkocht en daarna 
was het niks meer. Tot dan toe waren 
het altijd snelle en sterke auto’s met 
veel bravoure geweest, die hebben 
me altijd gefascineerd. Vroeger was ik 
zo strikt in mijn voorkeur, dat ik niet 
sprak met mensen in een Bentley van 
na 1931, nu ben ik een stuk milder”. 

“Bentley’s zijn altijd 
auto’s voor vrijbuiters 
en onafhankelijke lieden 
geweest, auto’s voor mij 
dus.”

 Die kerels in oude Bugatti’s, dat 
zijn toch ook vrijbuiters, zou 

een Bugatti wat voor Paul Veenhuij-
zen zijn? Hij schudt zeer beslist zijn 
markante kop. “Een Bugatti-rijder is 
een ander type. Heb je weleens in een 
Bugatti gekeken? Alleen maar blank of 
gespoten metaal, altijd vettig van de 
olie. Daarom zijn die kerels in die Bu-
gatti’s altijd vies. Dat vind ik niks, geef 
mij maar een Bentley, daarin is alles 
keurig afgewerkt en hoe oud hij ook 
is, je kunt er altijd in je zondagse pak 
in rijden.” 

 Een paar laatste woorden ten 
afscheid van de scheepsbou-

wer in ruste, de plaatsvervangend 
commandant van de Gele Rijders, 
de Bentley Boy en de kasteelheer, 
die zich nimmer baron zal noemen. 
Woorden waaruit blijkt dat Paul 
Veenhuijzen ondanks zijn kanonnen 
met beide benen op de grond is blij-
ven staan. Daar helpt het kenteken 
van zijn rode Continental GT hem 
elke dag opnieuw mee: VIB46. “Weet 
je waar dat VIB voor staat?”, grijnst 
hij. “Very Insignificant Bastard”.

te koopVorstelijk wonen
Baarnseweg 24 • BOSCH EN DUIN

www.burgersdijk.com      tel: 030 - 228 76 11

Dit rietgedekte landhuis ademt stijl en grote klasse. Het ligt daar zo heel ele-

gant, aan het einde van een majestueuze oprijlaan van wit grind, omzoomd 

door een haag van zorgvuldig ‘in wolken’ gesnoeide taxus, temidden van een 

vorstelijk aangelegde tuin van ruim 8.500 m². Een waar paradijs, inderdaad.
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Bertien 50 Thomas 16 Jiulia 14
Een half uur van Amsterdam maar s’ochtends 

gewekt door je eigen hanen. Op loopafstand 

de bakker voor warme croissants en koffie in 

je eigen winkel. Wijn bij de sociëteit Wexx en 

een daghap bij Moeke. Het kan allemaal in 

Blaricum dorp. Heerlijk wonen in de buurt 

van het water, de hei en de stad. Het huis met 

vele oude elementen is bepalend voor de sfeer.
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Kunst  vertaalt 
EMOTIE
“Gefascineerd kan ik kijken naar mensen, naar hun ty-
pische uitdrukkingen en gedragingen. Geraffineerd, 
doortastend, overpeinzend, arrogant, kwetsbaar, ver-
wonderd, gepassioneerd, zelfverzekerd... Deze, en vele 
andere, zijn de momenten die ik probeer te vangen. De 
stand van het hoofd, de blik in de ogen, een lichte bui-
ging van de nek. Nauwelijks waarneembaar, maar zo 
veelzeggend!”

Schuin achter de Basiliek op de Eemnesserweg 3A in  
Laren vind je het atelier van Charlene van den Eng, een 
Parel in Laren. Als je de inspirerende ruimte binnen-
treedt ruik je meteen al de geuren van olieverf. Char-
lene heeft een unieke stijl van schilderen ontwikkeld die 
vooral de emotie en innerlijke schoonheid van haar mo-
dellen blootgeeft. Penselen zul je er tevergeefs zoeken, 
alle portretten worden door middel van de scherpe sne-
de van de paletmessen neergezet. Met ongekende preci-
sie en kracht van passie snijdt Charlene door de olieverf.  
Hieruit ontstaan fantastische krachtige portretten die 
van het doek afspatten. Deze imposante afbeeldingen op 
grote doeken snijden door je ziel.

Vanuit haar mode- en design-achtergrond heeft zij leren 
denken vanuit thematiek en kleurgevoel. Charlene heeft 
gestudeerd aan een aantal belangrijke kunst & textiel-
opleidingen, waaronder ook het Amsterdam ArtFashion 
Instituut (AMFI). In 2013 heeft ze tijdens de ‘London Art 
Biennale’ de ‘Award for Painting’ mogen ontvangen. Het 
is daarom ook geen toeval dat ze is gevraagd voor het 
geweldige TV-programma ’Sterren op het doek’. In 2014 
kon heel Nederland ademloos genieten van haar bijzon-
dere manier van werken. Sinds haar bijdrage hieraan, en 
ook Johnny de Mol zijn weg wist te vinden naar haar ate-
lier, heeft haar carrière een vlucht genomen. 

fotografie: Peter Boudestein  tekst: Hans Slim en redactie



Jaren geleden alweer... En toch blijft het zo nu en dan 
hardnekkig de kop opsteken. Een groep paarden ingesloten door 
het water die op heroïsche wijze gered werden. De beelden gin-
gen de hele wereld over, er werden mensen serieus bekende we-
reldbewoners voor een paar dagen. Waarom? Omdat beslist werd 
om de redding drie dagen uit te stellen zodat elke mogelijke ca-
mera van elke mogelijke nieuwszender aanwezig was.

Ik was daar als eerste die zwarte dag in november, heb letter-
lijk de paarden zien verdrinken en de opgezwollen buiken voorbij 
zien drijven van de paarden die al dood waren. Ik zag ze, de gol-
ven die hun dode lichamen tegen de prikkeldraden aanwierpen. 
Hoe hun verdronken manen verstrikt raakten in de draden en ze 
een vastgebonden speelbal van de storm en de zee werden. Ik 
zag een merrie met haar veulen door de golven ploegen om land 
te bereiken. Terwijl jammerlijk haar veulen verdronk ze radeloos 
en hysterisch gillend weer de golven in wilde rennen. Ik zag het, 
want ik was erbij die dag. Ik telde de lijken, de kadavers van ze, ik 
huilde terwijl het mediacircus op gang kwam.

Ik loodste de brandweer binnen die de juiste locatie niet kon vin-
den. Huilend aan de telefoon schreeuwde ik: “Ik zie jullie rijden! 
Hier! Hier moet je zijn.” Nog vol hoop dat we ze konden redden.

Iedereen weet hoe het af liep, dat de helden die de helden waren 
vergeten werden en de rest gehuldigd tot aan de paarden aan 
toe. Niets over de mannen die ‘s nachts met bootjes zoet water 
en hooi brachten.
Niets over een politieagent die zelfs zijn pistool in het gras wierp 
om een veulen uit de zee te trekken, niets van dat alles.

En natuurlijk niets over mijn aandeel in dit drama. Toen wist ik 
natuurlijk niet dat er een nog grotere ramp aan zou komen die me 
nog dieper zou treffen dan het paardendrama van Marrum.

7 juni 2015 brandde ons thuis af. De genadeklap, het nekschot. 
Meer dan honderd dieren vonden de dood in het vraatzuchtige 
vuur. Ik verloor het laatste stukje onbevangenheid en veiligheid 
die dag. Samen verloren we alles…

Waarom ik? De meest gestelde vraag na een ramp, zware te-
genslag of teleurstelling. Het rare is, dat ik geen enkel moment 
deze vraag heb gesteld, geen moment heb ik naar boven gekeken 
en gevraagd waarom ik. Ik geloof niet dat er ergens in het enorme 
universum een soort jury zit te beslissen wie wat voor zijn kiezen 

tekst: Norma Miedema, fotografie: Lisette de Zoete 
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de lucht hun slachtoffers aanwijst. Even naar beneden kijken en 
denken, hé, die hebben we nog niet gehad, of potver die heeft een 
lesje nodig.

Ik geloof ook niet dat rampen en ellende straffen zijn die uitge-
deeld worden. Ik geloof niet dat er een spirituele achtergrond van 
tegenslag is. Rampen en tegenslagen gebeuren!!! Elke dag zijn er 
rampen in de wereld, een tsunami ontstaat niet om een heel volk 
te treffen. Een aardbeving evenmin. Hoe verschrikkelijk ook, ze 
gebeuren met alle gevolgen, trauma’s en verdriet van dien. Ram-
pen treffen geen land, volk of individu als straf. 

Spiritualiteit en karma is sterker zijn dan je natuurlijke vlucht-
gedrag. De saamhorigheid die ontstaat na een ramp, mensen die 
elkaar helpen, samen gaan staan. Spiritualiteit is: terwijl je fles-
sen wijn naar binnen wilt gieten om maar niet te hoeven voelen. 
Om te ontsnappen aan de waanzin die je in zijn greep probeert 
te krijgen? Dat niet te doen. Dat je schreeuwt zonder dat iemand 
je hoort en breekt als niemand je ziet. Maar dat je ondanks dat 
doorgaat. De pijn, je lichaam en ziel laat vullen maar dat je de 
deur in de neus van de waanzin dichtslaat en roept: ik laat jou 
niet binnen.

Dat is Karma, dat is kracht, dat is boven jezelf uitstijgen, dat is 
liefde en dat is spiritualiteit. De vraag, “Waarom ik?” was nooit 
van toepassing, immers iedereen is een ik. Had ik dit wat ik mee 
moest maken liever iemand anders gegund?
Nee, natuurlijk niet dat is ondenkbaar voor mij. Mijn karma is het 
vermogen er mee om te gaan en er sterker uit te komen.
Er sterker uit te moeten komen. Het waarom is geen vraag meer, 

die vraag is beantwoord juist door hem niet te stellen.
In een uur tijd is mijn leven opnieuw gevormd, is er een nieuwe 
Norma ontstaan. Een Norma die nog meer durft te voelen en nog 
veel meer heeft te geven dan voor die tijd. Een sterker mens, juist 
doordat ze nog kwetsbaarder werd. En de mens lijdt het meest 
door het lijden wat hij vreest. En mijn vrees werd werkelijkheid. 
Wij mensen moeten veel ondergaan, de ene meer dan de ander. 

De bijbel zegt dat je krijgt te dragen wat je aankunt, bij deze draag 
ik het. En ik draag het uit.

De vraag is nooit waarom, de vraag is waarheen.
Liefs Norma.
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TIEN JAAR LATER

Precies tien jaar geleden spraken 
wij Nick Lammers, toen elf jaar 
oud en een veelbelovend voet-
baltalent. Vol passie vertelde hij 
destijds over zijn droom om prof-
voetballer bij FC Barcelona te 
worden. Nu een decennium later 
spreken we hem weer! Heeft hij 
zijn droom waar kunnen maken? 
Het blijkt anders dan verwacht…
Alles heeft Nick Lammers uit Blari-
cum ervoor gelaten. Het leven was 
voor hem, hoewel hij er wel achter 

stond, geen feest maar hard werken. 
Terwijl zijn leeftijdgenootjes aan de 
boemel gingen, draaide bij Nick alles 
om de bal. Op tijd naar bed, een spe-
ciaal dieet, geen alcohol, geen vakan-
ties… Kortom, discipline! Hij ging 
zelfs niet naar een gewone school. 
Maar Nick wist wat hij wel en niet 
kon. En zo heeft hij ook zijn tennis-
racket aan de wilgen gehangen voor 
zijn voetbalcarrière. Maar dat heeft 
hem geen windeieren gelegd, want 
hij heeft gevoetbald bij Ajax, AFC, 

AZ, Anderlecht en Almere City. 
En hij kwam weer terug bij Ajax: 
eens een Ajacied, altijd een Aja-
cied! Echter, in het hoogste ama-
teurteam. Nick heeft namelijk zijn 
vroegere plan om profvoetballer te 
worden laten varen. Nick is nu stu-
dent aan de HvA voor de gespecia-
liseerde afstudeerrichting Commer-
ciële Economie-ondernemerschap. 
Met het geld dat hij nu verdient bij 
Ajax bekostigt hij zijn studie. Dat 
hij meer kan dan voetballen beves-

tigt hij zeker met zijn eindpresenta-
tie, want zijn product ‘Plus d’unSac’ 
is gekozen tot beste idee van 2015. 
Wij van Gooisch Blad zijn trots op 
Nick. Over tien jaar gaan we hem 
weer benaderen. Benieuwd waar hij 
dan staat! Maar voor nu: Nick geniet 
samen met zijn vrienden van het le-
ven in Amsterdam: “het Leidseplein 
op” en gekkigheid op vakantie! 
Dankzij jarenlange training is zijn 
torso ook een genot om naar te kij-
ken. Dames hij is vrijgezel, dus…

tekst: Pepita de Jager, fotografie: Rob van Vliet (actiefoto’s) en Nicole

EEN NIEUW LEVEN EEN NIEUWE DROOM

TOEN EN NU
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Orly’s mening

Vreemd gaan
Heeft	u	6	mei	ook	een	snipperdag?

Vreemdgaan	is	onder	andere	een	kwestie	van	ei-
gen	keuzes	maken.	Niemand	trekt	jouw	broek	uit	
of	giet	dat	biertje	in	jouw	mond.	Dat	doe	je	echt	
zelf.	Daarnaast	is	vreemdgaan	ook	het	gevolg	van	
slechte	communicatie.	Houd	je	zelf	de	broek	aan,	
dan	dan	loop	je	het	risico	dat	die	van	je	partner	bij	
iemand	anders	alsnog	uit	gaat.	Een	eigen	keuze,	
slechte	communicatie.	

Dan	is	er	nog	het	onbeschermd	vreemdgaan.	Het	
niet	melden	en	daarna	weer	seks	hebben	met	je	
eigen	partner	is	hetzelfde	als	een	misdrijf	plegen.	
Vergelijk	het	met	dronken	achter	het	stuur	gaan	
zitten.	 De	 voorbijganger	 kan	 de	 situatie	 niet	 in-
schatten	en	kan	er	wel	flink	de	dupe	van	worden.	
Zeg	eerlijk	wat	jij	wel	of	niet	wilt,	denkt	en	voelt.	
Dat	is	het	enige	wat	er	voor	kan	zorgen	dat	je	het	
liegen	en	bedriegen	de	kop	indrukt.	Maak	anders	
afspraken	met	elkaar.	Wij	sluiten	wel	vaker	over-
eenkomsten	af	toch?	Er	is	vast	in	het	Gooi	nog	wel	
een	aardige	notaris	te	vinden	die	ons	een	model	
overeenkomst	kan	aanbieden.

Hoewel	het	vaak	niet	echt	handig	is	kan	vreemd-
gaan	soms	ook	erg	verhelderend	werken,	de	sleur	
doorbreken.	Je	zou	zelfs	heel	voorzichtig	kunnen	
stellen	dat	heel	soms,	puur	hypothetisch,	het	mis-
schien	ergens	te	begrijpen	is…in	bepaalde	situ-
aties.	Het	is	lastig	om	vreemdgaan	te	definiëren.	
Er	zit	zoveel	gevoel	bij	dit	woord	en	het	 is	soms	
zo	 in	 tegenstrijd	met	 ons	 verstand,	 waarden	 en	
normen.	 En	 niet	 te	 vergeten…onze	 hormonen!	
Zelfs	 een	erotische	 fantasie	 kan	als	 vreemdgaan	
ervaren	 worden,	 terwijl	 een	 ander	 er	 druk	mee	
doende	 is	 en	dat	 helemaal	 niet	 zo	 ervaart.	Voor	
de	één	een	spannende	kick	en	voor	de	ander	een	
moeilijke	emotie.	

Meneer	 de	 notaris,	 zou	 u	 misschien	 een	 over-
eenkomst	willen	opstellen	met	bijvoorbeeld	het	
aantal	 vrije	 dagen	en	wellicht	 1	 verplichte	 snip-
perdag?	6	mei	-	Nationale	Vreemdgaan	dag…
Wat	vinden	jullie?

Orly

ANNIE’S

APPPassion4Classics
Vliegdenweg 24-26, 1406MZ Bussum (NL)

T: +31 (0)35 631 38 81 
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Wil je iets kwijt?
 GOOI HET ER 

MAAR UIT!!
mail: redactie@gooischblad.nl
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Ejonge ondernemers aan het woord

Als je iets wilt, 
bereik je het!
Het begin
Het begon met een idee, door ideeën raak je ge-
passioneerd, maar daar kom je niet verder mee 
als je het niet uitvoert. Dus namen wij ruim een 
jaar geleden de stap om onze plannen op papier 
te zetten. En kwamen wij erachter dat ons plan 
ook daadwerkelijk uitvoerbaar was. Zolang er ge-
noeg tijd en energie in gestopt zou worden. Naast 
onze fulltime banen deden wij research naar al-
les wat wij nodig hadden om onze droom waar 
te maken: Een eigen chocolade bedrijf beginnen!
Chocolade staat voor passie, vreugde, feest, ge-
not, lust, en het aller mooiste: Liefde!
Dat zijn alle componenten die wij belangrijk vin-
den in het leven. Welke wij graag willen over-
brengen naar de rest van Nederland.

De aanpak
Wij wilden niet alleen door middel van de choco-
lade onze boodschap overbrengen, maar ook via 
een mooie persoonlijke verpakking. Na enige tijd 
hadden wij ons assortiment verpakkingen ont-
worpen. Verschillende thema’s, maten verpak-
kingen, plaatjes, teksten en kleuren. Voor ieder-
een geschikt en voor ieder wat wils!
Daarna was het een uitdagende klus om de per-
fecte bonbons te vinden voor in onze verpakkin-
gen. Onlangs hoorden wij tevens in het nieuws 
van de ongezonde E-nummers in voedsel, waar-
onder ook in chocolade. Het betreft de E-num-
mers: E102, E110, E122, E124 en E129. Heel be-
langrijk voor ons was dus dat onze bonbons deze 
kleur- en smaakstoffen niet zouden bevatten. En 
dit is ons gelukt! Onze bonbons zijn dus niet al-
leen heerlijk van smaak en een lust voor het oog, 
maar je kunt ze ook nog eens met een gerust hart 
eten.
We waren bijna compleet. We hadden de juiste 
chocolade in huis, prachtige verpakkingen met 
alle thema’s van het jaar en kleine tools zoals top-
kaarten en folders waren klaar om te versprei-
den. Natuurlijk wilden wij dat onze producten 
op een mooie presentatie kwamen te staan. We 
deden een klein onderzoek bij ondernemers naar 

wat zij graag in hun winkel zouden willen. We 
presenteerden onze producten en onze ideeën, 
en al snel merkten we dat iedereen enthousiast 
werd. Alleen het belangrijkste voor een onderne-
mer is hun plek in hun winkel. Want elk hoekje is 
een stukje inkomen van hun portemonnee. Wij 
kwamen tot de conclusie dat wij een compacte 
maar zichtbare display moesten ontwerpen.
Ook dit is ons gelukt, om verschillende kleuren 
presentaties te maken, zodat de ondernemers 
zelf kunnen kiezen welke display in hun winkel 
past.

Klaar voor de start!
Alles was compleet, wij waren er klaar voor, en 
onze producten waren er klaar voor. Nu was het 
onze taak om onze producten te presenteren in 
de winkels, zodat wij eindelijk in de verkoop kon-
den staan! Wij wonen zelf in Bussum, dus wij wil-
den in het begin nog alles dichtbij huis verkopen. 
Er stonden een aantal supermarkten op onze 
lijst om als eerste langs te gaan, Plus supermark-
ten in Huizen en Naarden, en de Albert Heijn en 
de Jumbo in Hilversum. Vol zenuwen stapten 
wij naar binnen en lieten wij onze displays zien 
met onze producten, dit was het moment van de 
waarheid!
En toen… kwam onze droom uit! Alle winkels 
wilden onze displays, alle winkels waren laaiend 
enthousiast, en in alle winkels staan wij nu in de 
verkoop. Wij hadden ruim een jaar later, na kei-
hard gewerkt te hebben, ons eigen chocolade 
bedrijf! Genaamd ‘Happy Chocolate Day’
Onlangs is 1 van ons gestopt met de fulltime 
baan, en zijn we van plan om onze ideeën nog 
verder uit te werken, en de rest van Nederland te 
veroveren met onze vrolijke producten!

Make every day… a Happy Chocolate Day!
www.happychocolateday.nl

Jamy Velthuis & Danny Paats
Bussum
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Waar zoek jij
kantoorruimte?

Bel: 020 800 60 60
wehaveanyspace.com

Werken doe je zo!

www.weahaveanyspace.com T. 020 800 60 60

Debiteuren Crediteuren
Ken je nog de serie debiteuren crediteuren? Oude werkplekken 

met vies tapijt weinig daglicht en veel TL verlichting met een hoog 

gehalte aan plafondplaten. In de hoek staat een airco met een 

slang naar buiten waardoor je elkaar niet meer kan verstaan.

Oude werkplekken met vies tapijt weinig
daglicht en veel TL verlichting …

Onze klanten vragen juist naar een inspirerende werkomgeving  

en geven ook aan dat ze dit belangrijk vinden. Een omgeving die 

als inspirerend wordt ervaren, verhoogt de productiviteit in sterke 

mate. Maar wat is nu precies een inspirerende werkomgeving en 

hoe creëer je die?

Wij worden s ’morgens op kantoor keurig 
ontvangen door de bemande receptie en lopen
dan naar de koffiemachine met verse bonen…

Hoe werken wij!
Wij worden s ’morgens op kantoor keurig ontvangen door de 

bemande receptie en lopen dan naar de koffiemachine met verse 

bonen en drukken op de knop cappuccino. Daarna lopen wij door 

het sociale hart van het industriële pand en doen nog even een 

praatje in de huiskamer met een collega ondernemer. 

Tijdens de lunch met andere medehuurders in het hippe restaurant 

die in het gebouw aanwezig is doen wij goede ideeën op voor 

onze business. Na de lunch hebben wij nog een meeting in de 

inspirerende vergaderzaal die hier aanwezig is! Na de meeting 

doen wij nog een hapje en een drankje aan de bar om zo de dag 

succesvol af te sluiten.

Zo werken wij en hoe werk jij?

Martijn Wolbers en Ed Bouterse
WehaveAnyspace B.V.

2.4L DOHC Engine - 173 HP, 764 kg, 5 speed transmission

Electronic power steering and stability control (ESC)

Traction control, ABS brakes, LED lights, Premium wheels 

Media Console:  4.3” LCD Screen, Backup Camera,

6 Speaker Audio System, Bluetooth® Integration

Floralaan 2, 2231 ZV Rijnsburg

WWW.POLARISSLINGSHOTBENELUX.COM.

Hollandse Auto Import Hollandse Auto ImportHollandse Auto Import

  “IF YOU WANT
TO SURF ASPHALT
...THAT’S IT.”

SEE PAGE 6

SEE PAGE 22-23

SEE PAGE 31

SEE PAGE 43

SEE COVER

SEE BOUDESTEIN.NL
photography

SEE PAGE 58
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Happy 
Valenmine   

“What lies behind us and what lies before us are tiny 
matters compared to what lies within us” 

– Ralph Waldo Emerson   

Gemiddeld is een mens zo’n tachtig jaar aan zichzelf verbonden. Voor 
de één vliegt die tijd, voor de ander is het een beproeving. Voor mij 
gold aanvankelijk dat laatste. Toen ik twintig jaar geleden ziek werd 
stond de relatie met mijzelf behoorlijk onder druk. Ik was veertien 
jaar, zat in de vierde klas van het Atheneum en de ziekte ME nam 
mijn leven over. Ik kon niet meer meedoen aan waar ogenschijnlijk 
iedereen mee bezig was. Ik had het gevoel dat alles aan mij voorbij zou 
gaan, dat het leven mij zou vergeten. Want als ik op zo’n jonge leeftijd 
al moest afhaken, zonder diploma, studie, werk en wonend in een li-
chaam met een ziekte die te raadselachtig lijkt om opgelost te kunnen 
worden; wat komt er dan van mij terecht? 

Alles waarmee ik mijzelf identificeerde viel weg. Achteraf is dit een 
grote aanmoediging gebleken om het allemaal eens heel anders te 
gaan bekijken. Dat was niet eenvoudig, want waar begin je als je denkt 
met lege handen te staan. Ik begon precies daar; “Waarom denk ik 
dat er niets meer overblijft”. Ik had een beeld gevormd van hoe het 
zou moeten zijn aan de hand van hoe de mensen om mij heen leven. 
Ik kon niet aan die verwachtingen voldoen, verwachtingen die ik mij 
had eigen gemaakt. Ik was teleurgesteld in mijzelf en had het gevoel 
voortdurend tekort te schieten. Ik voelde mij zo klein van binnen als 
iemand vroeg: “Wat doe jij zoal in het leven?”. 
Ik schaamde mij voor het feit dat ik zo vroegtijdig was gestrand. 

Ik ging op ontdekkingsreis. Aanvankelijk verdwaalde ik vaak omdat 
oude gedachten over ‘hoe het zou moeten zijn’ mijn blik vertroebel-
den. Maar naarmate de tijd verstreek en ik mij langzaam maar zeker 
ontdeed van mijn eigen overtuigingen, begon ik mijn nieuwe wereld 
helderder te zien en ontdekte ik een prachtig veld, een veld van moge-
lijkheden. Mijn nieuwe leven begon te stromen. Ik leerde dat er zoveel 
ruimte was voorbij het plaatje waaraan ik dacht te moeten voldoen. 
Waar ik vermoedde dat ik strandde, bleek het eigenlijk pas te begin-
nen. En waar ik dacht opgesloten te zijn, trad ik stilaan een oneindige 
ruimte binnen. 

De relatie met mijzelf werd sterker. Hoe meer ik ontdekte hoe meer ik 
op mijzelf leerde vertrouwen. Wanneer ik dacht vast te lopen, streek 
er als bij toverslag een ingeving neer en kon ik de reis met hernieuwde 
inzichten voortzetten. Het is als een wonderlijk spel, telkens wanneer 
je een raadsel hebt opgelost dient zich een nieuwe ruimte aan. En zo 
werd de vraag “Wat komt er dan van mij terecht” beantwoord met een 
avontuur over ongebaande paden en kwam ik terecht in een wereld 
waar zich zoveel meer ontvouwde dan ik kon vermoeden. Het werd 
een reis waarin ik JA zei tegen mijn leven en tegen mijzelf, in voor- en 
tegenspoed zal ik er zijn. Happy Valenmine!

Myalgische encefalomyelitis (ME) betekent met spierpijn (myalgie) 
gepaard gaande ontsteking van ruggenmerg (myelitis) en/of 
hersenen (encefalitis). bron: wikipedia
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50 JAAR...

BUURMAN EN BUURMAN

GOOISCHE
RALLY

KOFFIEOCHTEND
WOUTER DE WILD

OPENING
L’AFFETTO



Na	geweldige	jaren	in	de	“Gooische	scene”	heeft	de	Gooische	Vrijdagborrel	zich	goed	gevestigd	in	het	Gooi	
en	niemand	kan	dan	ook	meer	om	deze	gezellige	borrel	heen!

Op	vrijdag	26	februari	a.s.	wordt	de	Gooische	Vrijdagborrel	in	Kasteel	De	Hooge	Vuursche	te	Baarn	gehouden.
Met	zijn	rijke	geschiedenis	en	schitterend	uitzicht	zullen	we	een	bijzondere	borrel	beleven.

Heb	je	iets	te	vieren,	ben	je	jarig,	wil	je	een	collega/vriend	verrassen?	
Dat	kan	allemaal	tijdens	de	Gooische	Vrijdagborrel.	Mail	naar:	info@vrijdagborrel.nl

Entree:	tussen	19:00	en	20:00	uur	is	gratis	daarna	10	euro	p.p	Voor	lidmaatschap	en	informatie	zie	www.vrijdagborrel.nl

Entree:	tussen	19:00	en	20:00	uur	is	gratis	daarna	10	euro	p.p	Voor	lidmaatschap	en	informatie	zie	www.vrijdagborrel.nl

de	GOOISCHE	VRIJDAGBORREL!
Van	harte	welkom	

bij

LOCKMEUP.NL

VERBORGEN
KUNSTENAARS
PARADIJS
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C U  I N  N O  2

P A P / P A P O E ,  M A M / M A T A  D A N K  V O O R  W I E  W E  Z I J N

N I E T S  I S  B L O N D  W A T  J E  Z I E T

U I T  L I E F D E
D O O R  L I E F D E

E N  D O O R R R . . .

UNLEASh YOUR
POTENTIAL.


