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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 wederom 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.

Als een raket naar de maan. 
Gooisch Blad gaat skyhigh.

Het voelde als een ruimtereis om dit alweer zesde nummer 1 te maken.
Van de wilde ruimteavonturen van Michiel Mol naar de jonge Maan.

Mijn vader en Jacques hadden een energieke kijk op ruimte.
Joep Sertons vulde samen met Robin en Shardé de ruimte met mooie klanken.

Om nog maar te zwijgen over de locatie van de lancering van dit nummer,
de krachtigste ruimte in ‘t Gooi, De Krachtcentrale.

En Dominique, van jou hou ik, mijn Luna.
Nicole

Veel dank aan alle mensen die meegewerkt hebben 
aan de totstandkoming van de zesde nummer één. 

Cover crew: 
Marius, Jet, Andreas, Arne, Dominique, Vincent, 
Bianca, Martin, Peter, Pieter, Jan Thuijs, Leon, 

Marouschka, Elephant Parade, Coby, Armand, Jazz 
& Günter, Flower van Katinka, Ton & Marijke, 
Jessica, Nicole,  Servé, Bus van Beus, Intertoys

Noem mij maar een dromer, maar ik lig nu wel weer 
in jouw handen. Lang leve Nicole’s Gooisch Blad.

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

© 2017 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 ma-
nier, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van 
de uitgever.

Uitgever: Passion4Media

Drukwerk: Scholma Print & Media

Redactie, abonnement en adverten-

ties: info@gooischblad.nl 

tel. 06 44 40 11 35

Coverfoto: Jet Helsloot & Vincent 

Snoek

Vormgeving: Milan

Artwork: Illu’s en Alles

Eindredactie: Arne & Milan 

Van alles: Jessica

Nicole des Bouvrie doet ook mee...
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Toen mij werd gevraagd twee mij nog onbekende heren te 
interviewen, die eigenaar zijn geworden van een monu-

mentaal industrieel pand in Huizen, aarzelde ik geen moment. 
Als fotograaf én als groot liefhebber van Industrieel Erfgoed, 
mag je mij altijd uit bed bellen om een dergelijke locatie te 
bezoeken.

20 jaar
Wat ik toen echter nog niet wist, was dat de illustere naam “De Kracht-
centrale” niet alleen van toepassing was op het gebouw zelf, maar ook 
op beide heren.. Al snel bleek tijdens het interview, dat de menselijke 
kant van het verhaal minstens zo interessant was als het gebouw zelf. 
Want wat een enorme krachtsinspanning hebben Peter Kos en Pieter 
Hogenbirk de afgelopen jaren geleverd en wat een respectabel door-
zettingsvermogen hebben zij getoond, door hun dromen te realiseren 
ondanks alle obstakels die op hun pad kwamen.

Terwijl ze 20 jaar geleden al hun oog hadden laten vallen op dit terrein 
en de tender voor een nieuwe bestemming al in 2014 werd uitgeschre-
ven, weten ze pas sinds kort dat ze de tender gewonnen hebben en hun 
droom kunnen realiseren: een creatief centrum aan de Havenstraat in 
Huizen.

Geen ego’s maar idealen
Peter staat op de afgesproken tijd al te wachten bij het pand, naast zijn 
tegen het hek geparkeerde fiets. Pieter komt aanlopen. Hun huidige 
pand, Galerie Ateliers De Rookerij, is dan ook op loopafstand. Ook De 
Rookerij is indertijd door Peter Kos voor de sloop behoed, door het 
zwaar verwaarloosde pand te kopen, te renoveren en deels te verhuren 
aan andere creatieve geesten, zoals Pieter Hogenbirk met zijn Cartoony 
– Kunst & Cartoons.

Wat sommige mensen ervaren als ze een kathedraal betreden, ervaar 
ik als ik in De Krachtcentrale sta. Een onmiddellijke rust die je als een 
warme deken toedekt. Schitterend licht dat naar binnen valt. Als je er 
staat, kun je alleen maar respect voor het gebouw hebben en bewonde-
ring voor de mensen die destijds in 1938 verantwoordelijk waren voor 
de realisatie van deze industriële mastodont.

Waar ik ze wil interviewen, vragen ze. Of dat ik eerst wil fotograferen? 
Ik kies voor het interview, het licht wordt straks nog mooier.

Hoe kennen jullie elkaar? “Via de padvinderij kenden we elkaar al. La-
ter, toen ik gevraagd was een ontwerp te maken voor een beursstand 
van Hogenbirk Wegenbouw (geen familie) zijn de onderdelen daarvoor 
gemaakt door Peter, die toen op de MTS zat, afdeling Meubelleer. Weer 
jaren later kocht Peter De Rookerij en was ik daar de eerste huurder van 
een atelier in De Rookerij.” 
Hoe werken jullie samen? “Onze samenwerking is gebaseerd op vriend-
schap. Peter is in onze samenwerking “de bouwer”. Peter is geen ach-
terover leunende projectontwikkelaar, maar zal zelf ook “zijn handen 
vuil maken. En ik ben zijn tegenpool.”

Hoe lang zijn jullie al bezig met deze plannen? “Twintig jaar geleden. 
Peter had toen net een paar jaar De Rookerij en werd gewezen op de 
krachtcentrale op het terrein van BN International, toen nog verscho-
len achter andere gebouwen. De krachtcentrale was toen al niet meer 
in gebruik en werd verwaarloosd. Toch duurde het nog tot september 

HeT veRLeden

De Krachtcentrale is gebouwd in 1938 in 
opdracht van toen nog de firma M.A.S. Nol-
te, importeur van balatum in Nederland, 
die in Huizen een papierfabriek bouwde.In 
1962 werd de naam gewijzigd in Balamun-
di International en tegenwoordig heet de 
producent van decoratieve foliën BN Inter-
national ( BNI). BNI is nog steeds gevestigd 
in Huizen op het aangrenzende terrein van 
De Krachtcentrale.

In de Krachtcentrale werden door mid-
del van twee enorme stoomketels in het 
15 meter hoge ketelhuis turbines aange-
dreven in het 6 meter hoge turbinehuis, 
waarmee stroom opgewekt werd voor de 
papierfabriek. Oud-lasser Jan Ostermann, 
die nog in De Krachtcentrale gewerkt 
heeft, is nog verhalen komen vertellen en 
heeft plakboeken laten zien uit die tijd. De 
indertijd door hem meegenomen ijkplaat-
jes van de stoomketels liet hij achter, met 
de woorden: “Die horen in de Krachtcen-
trale thuis.” 

De KRACHTceNtRAle
Nicole’s Gooisch Blad tekst & fotografie: Marius Hille Ris Lambers



2014 voordat er door de gemeente een tender werd uitgeschreven om 
de Krachtcentrale nieuw leven in te blazen. De raad stemde toen in 
met de aankoop door de gemeente van het in 1938 gebouwde pand, dat 
inmiddels industrieel erfgoed is.”

Was het een strijd? “Het was een flinke knokpartij met de ambtelijke 
molens. Er zijn allerlei spelletjes gespeeld. Ook hebben ze tijdens het 
spel (het tenderproces) de spelregels veranderd. Enkele malen heb-
ben we het punt bereikt dat we wilden opgeven, zo groot voelden we  
de tegenwerking. Maar gelukkig nooit allebei tegelijkertijd, dus de een 
kon altijd de ander weer motiveren en uit het dal trekken. Weet je, veel 
mensen snappen dit niet, die beginnen meteen over rendement.”

Liefde voor detail
Wat is er zo bijzonder aan dit gebouw? “De Krachtcentrale is gebouwd 
in de stijl van De Nieuwe Zakelijkheid, een beweging binnen de Ne-
derlandse architectuur. De stijlrichting is een reactie op vooral de Ju-
gendstil, maar ook op het expressionisme binnen de bouwkunst. Veel 
industrieel erfgoed is in Nederland gesloopt, ook in Huizen. Ook dat 
maakt dit gebouw uniek.” De heren laten me de sierlijke entree zien met 
gebogen ramen en een gebogen deur. Daarna de zorgvuldig afgeronde 
hoeken in een trap. “Kijk nou eens, wat een liefde voor detail. Toch bij-
zonder voor zo’n bedrijfsgebouw. Recht glas, een rechte deur en een 
rechte trap zouden veel goedkoper zijn geweest, maar hier heeft de 
architect echt de vrijheid genomen er iets fraais van te maken.”

Dit unieke gebouw is een beschermd monument? “Nee! Om onbegrij-
pelijke redenen heeft de gemeenteraad van Huizen het voorstel om de 
status “gemeentelijk monument” te verlenen, nooit bekrachtigd. Dit 
terwijl andere gebouwen uit die periode, zoals het Gooilandcomplex in 
Hilversum, zelfs rijksmonument zijn.”

Hoe is de verstandhouding met de buren? “Ik denk dat de eigenaren en 
managers er nog aan moeten wennen dat er een nieuwe invulling wordt 
gegeven aan De Krachtcentrale, terwijl zij er misschien liever hún ge-
bouwen hadden neergezet.” Peter’s ogen beginnen te twinkelen: “Mijn 
ideaal is dat hun werknemers hier straks in de lunchpauze hun boter-
hammetjes komen opeten. Dat zorgt voor verbinding met de buurt en 
een wisselwerking met de activiteiten in De Krachtcentrale.”

Verschillen en overeenkomsten met De Rookerij? “Zie het als een Rook-
erij 2.0. Naast de huurders die we daar hadden en die allemaal meever-
huizen, is er ruimte voor andere creatieve activiteiten. Of iemand hier 
past, bepalen we met z’n allen.” 

Wat zijn de volgende stappen? “Hoogste prioriteit heeft de toren, zodat 
de huidige gebruikers van De Rookerij daar zo snel mogelijk terecht 
kunnen. De Rookerij is inmiddels verkocht, dit was ook nodig voor de 
financiering van De Krachtcentrale, maar daardoor moeten wij en onze 
huurders er 1 juni uit.”
“Daarna komt de tweede fase: het horecagedeelte invulling geven. We 
zijn nog op zoek naar de juiste partner, die wel aansluiting zal moeten 
vinden bij onze ideeën.” 

Wanneer is het openingsfeest? Beide lachend: “1 april volgend jaar wil-
len we toch wel volop in bedrijf zijn”
Een bijzondere ervaring rijker, neem ik afscheid van Peter Kos en Pieter 
Hogenbirk en verlaat ik voorlopig De Krachtcentrale, om er snel terug 
te keren. 

de ToeKomsT

een creatief broeinest aan de Havenstraat 
en een verbinding tussen het Oude Dorp 
en de haven, dat moet De Krachtcentrale 
worden. Met inbreng van lokale onderne-
mers en bewoners. een energieneutraal 
gebouw waar bij de bouw gebruik wordt 
gemaakt van “warm bouwen”.

Het fijne aan het ontwerp van Peter Kos en 
Pieter Hogenbirk is dat het karakter van het 
gebouw blijft zoals het is. Alle nieuwbouw 
wordt als het ware gebouwd als een doos 
in een doos, met zwevende vloeren en al-
tijd weer verwijderbare elementen, zo ook 
bijvoorbeeld de liftconstructie. In het bin-
nenwerk komen o.a. ateliers, een galerie 
en een restaurant. Op het dak van het tur-
binehuis komt een dakterras en op het dak 
van het Ketelhuis een glazen ruimte die 
ook gehuurd kan worden. Ook het voor-
plein wordt aangepakt.
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De bijna voltallige redactie postte het idee om ‘onze 
superstar’ Maan –ieder voor zich- 1 of 2 vragen te 

stellen en zo gebeurde het dat voicewinnares Maan de 
Steenwinkel onderworpen werd aan een soort van ‘re-
dactie-kruisverhoor’. En daar moest iedereen dan ook 
wel weer vreselijk om lachen. Het was duidelijk. Het 
werd geen middag van kniezen, mieren, zeuren en pie-
ren. Want waar Maan komt is het zeker geen halve maan 
en ook geen laatste kwartier. Maar een volle Maan die 
altijd staat te stralen!

MAAN DE STEENWINKEL
GOOISCH BLAD ONTMOET

Uitgewerkt door Dominique Slotboom en opgetekend door Andreas van der Schaaf fotografie: Marius Hille Ris Lambers

(Er komt een grote doos slagroomsoesjes op tafel. Altijd 
gezellig toch?)

Maan; “Oei, ik ben net gaan sporten, man. Dus ik mag dit 
helemaal niet! Moet hierna door naar de ‘Dance, Dance, 
Dance’ training .Maar Oké oké ”.

Wie is je danspartner ?
“Kay van der Voort.”

Hoe was je als klein meisje, familie, sport, school?
“Uhm.. als klein meisje heel eigenwijs. Heel erg mijn eigen 
wil en nu nog steeds. Uhm, best wel excentriek. Jurken, 
hakjes. 

Aan talentenwedstrijden meegedaan? 
Ja wel, op de middelbare school ‘Alkmaars Talent’ die heb 
ik gewonnen met een bandje, met 3 andere dus.

Hoe ontdekte je dat je echt wilde zingen? 
Ja, zolang ik me kan herinneren, in de auto naar Italië, cd-
tje Marco en die kon ik op m’n 3e al meezingen dus dat was 
al heel wat. 

Favorieten toen? 
Kinderen voor Kinderen k3 en Marco. 

Uit ’97.Je bent net 20 geworden, Froger? 
“Nee, Nee. Beyonce vind ik tof en Adele, Aquilera ook vet”. 

Hoe zag het leven van Maan eruit voordat ze bekend werd, 
had je altijd al een droom?
“Ja, ik wil wel heel beroemd worden. Een hele vette show 
voor mezelf zoals de Ziggo Dome in 5 min uitverkocht!  

Is hij je voorbeeld idool? 
Nou euh, niet perse qua muziek ook al heeft hij heel veel 

mooie nummers, en hoelang hij al aan de top staat. Hij is 
lief .

Wat ging er door je heen met dat duet?
“Ja, eerst oefenen. ‘Moon’, zei papa, besef dat je gaat ge-
nieten. Tijdens het optreden was hij plots verkouden dus 
dat ging heel anders dan in de kleedkamer, maar wel heel 
‘emo’”.

De eerste stoel: Marco! Had je dat gehoopt? 
“Ik hoopte dat er ‘iemand’ zou draaien met meerdere zou 
ik Marco kiezen. Heel veel voor mij kregen allemaal ‘nee’, 
terwijl ik ze heel goed vond. Ik voelde me veel minder 
goed. Maar toen drukten ze zo snel en dacht ik ‘wauw’ dit 
is niet normaal!

Sport? 
“Ballet, turnen,  hockey. In het eerste moest ik toneel, 
zangles en piano afzeggen want hockey had prioriteit! 
Toen dacht ik; fuck it ik stop en ben gaan dansen en 
muziek gaan maken. En toen kwam The Voice.Bij Dance 
Dance Dance nu weer veel sporten. 4 uur per dag!

Hoe is dat nu op straat?
“Ik word best wel herkend maar ben eigenlijk heel naïef. 
Dus ik heb het niet eens zo door, maar als ik het gevoel heb 
dat mensen me aankijken dan lach ik, anders ben ik bang 
dat ze me arrogant vinden. 

Hoe ziet je liefdesleven eruit? Heb je wel een relatie gehad 
of was je nooit zo met jongens bezig?
“Ja veel mensen die wat van me willen. Maar dat zijn niet 
echt vrienden. En veel mensen waarschuwen me. Maar ik 
heb daar nu nog geen last van. Ik heb mijn vaste clubje en 
daar ben ik heel close mee.”

Wil je een relatie? 

“Nog nooit relatie gehad dus ben wel benieuwd. Ik ont-
moet nu zoveel leuke mensen. De media is heel happig. 
Een kus op mijn wang van iemand en hups; Maan en buddy 
kussende vrienden? Toen dacht ik waaat?”

Krijg je coaching bij het ‘jezelf zijn’ blijven? 
“Nee ouders en vriendinnen houden mij met beide benen 
op de grond. Hieper de pieper artiestje wil ik niet zijn. Me-
zelf blijven vind ik het allerbelangrijkste

Veel optreden?
Nu alleen nog geboekt op evenementen met meerdere 
artiesten. Dus maar afwachten voor wie ze komen, best 
spannend. De Toppers was echt fantastisch. 

Hoe combineer je nu je nieuwe leven met je oude leven? 
“Ik weet eigenlijk nooit welke dag het is. Booker en mana-
ger plannen gewoon de agenda die we met z’n allen delen. 
Dus ik zie het wel. Soms 3 afspraken op een dag en dan 
kom ik aan en dat weet ik niet eens wat het is. Dat is niet 
goed. Want dan kun je je er niet op verheugen.

Belangrijkste vraag: wat verdient het?
Haha, ik kan er nu van leven, verdiend lekker ja, voor mijn 
doen. Ik werkte in restaurant de Ware Jacob bij ons in Ber-
gen en dan had ik 50 euro op een hele avond. Dat was al 
best veel. 200 per maand dat vond ik gewoon ‘chill’!  En nu 
verdien ik natuurlijk best wel veel. In een half uur soms 
3000. Maar kosten van de ploeg en zo gaan er nog af. 

Hou je het zelf een beetje  bij? 
Nee ik maak me om geld het minst zorgen dat doen meer 
mijn vader en een accountant die houden alles bij. Ik haat 
geldzaken bah. Serieus, alles wat ik nu heb, tas, jas, kleren, 
schoenen zelfs ’t armbandje gekregen. ‘WTF’ alles! Zelfs de 
auto heb ik gekregen.
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MAAN DE STEENWINKEL
foto: Vincent Snoek

Favoriete merken? 
“Niet merkgeil dus. Ik ben er niet heel mee bezig. Nee 
vroeger wel, maar nu totaal niet. Ook dingen uit een 2e 
hands winkel M’n panty’s zijn ook van de feestwinkel”.

Oneffenheden?
“Hockey. stukje tand eraf.”

Nu Amsterdam..en? 
“Ja woon dicht bij het Tropenmuseum. Scheelt veel reis-
tijd. Studio Dance Dance Dance zit in Amsterdam dus han-
dig. Veel vriendinnen zijn in Amsterdam en die blijven dan 
altijd slapen.
Nog steeds keten. Zo leuk!”

Huisdieren?
“Nee buuuh. Snuffel en gedoe. Nee heb er echt helemaal 
niks mee. Lijkt leuk voor even maar na een week denk je 
wat heb je er nou eigenlijk aan?”

Eten? 
“Tortillas! Heel lekker allemaal losse bakjes en lekker kie-
zen. In Amsterdam ‘Spaghetteria’ is ook heerlijk lekker al-
lemaal verschillende pasta’s en zo.

Wat smeer je op brood, duo Penotti zeker?
“Nee, Puck! Arabische smeerkaas, onwijs lekker.

Kook je zelf? 
Ja soms.  

Ben je doordat je nu bekend bent, ook vrienden kwijt ge-
raakt?
“Heel veel nieuwe mensen die ik echt heel tof vind. Maar 
mijn oude vrienden blijven toch echt wel mijn beste.”

Kritiek?

“Mensen gaan heel snel haten, ik probeer het zo goed 
mogelijk te doen vind het belangrijk wat mensen van me 
vinden. Ik wil best wel door iedereen heel leuk gevonden 
worden. 

De familie?
“Mijn vader: ‘Genieten nu. Dit wilde je als klein meisje dus 
doe ‘t. Promoot jezelf.
‘Voice is je springplank. Respecteer dat’.
“Mama: is m’n grootste fan, de hele tijd Youtube op repeat. 
Meer views! En 100 keer klikken op Spotify. Mama is m’n 
allergrootste fan. Whaaw!
Broer Storm: Is heel trots en vind het heel cool. Hij is 17. 
Kan wel zingen maar durft niet echt. Als ik hem tagg dan 
krijgt hij volgers en dan zegt hij whoehoe heb er weer 20 
bij!  

Bier, witte wijn of Cola?
(Hard lachen)”Wodka Red Bull Lime. ‘Puck’ op crackers. 
Niet roken. Wel veel feesten.

Ben je wel eens bang dat je nu geleefd  wordt, en dus jezelf 
verliest als persoon?
Ik leer van andere artiesten. Nee, niet bang. Ik voel me nog 
niet zo’n BN’er. Ik ga gewoon nog lekker in de tram. Zonde 
van het geld met die auto parkeren. Ik blijf gewoon doen 
wat ik al deed.

Vaak zijn mensen die bekent zijn geworden door een ta-
lentenshow, snel weer uit de picture. Hoe ziet jouw toe-
komst eruit qua carrière?
“Ik dacht eerlijk gezegd dat het 2 maanden na The Voice 
wel over zou zijn. Mijn voorgangers hebben het ook niet 
echt zo goed gedaan dus ging van het slechtste uit. Nu is 
het jaar uit en ik word nog steeds gedraaid. Magisch!”

Jouw eigen ‘Perfect World’. Ooit kinderen ? 

Kinderen? Ja, moeilijke vraag. Ik leef met de dag dus vind 
het zo lastig om dat nu te zeggen.
Was laatst in een zo’n Spa. Buitenbad, meertje, toen stond 
ik daar naakt met mijn armen wijd en waaaauw heerlijk. 
Een geluksmoment.

Al in het buitenland opgetreden? 
Lapland, bedrijfsuitje. Verder niet echt.

Zou je dat willen? 
Nah ja tuurlijk zou ik dat willen, maar eerst steady in het 
Nederlands.

Ben je gelukkig? En wat zou je nog anders willen?
Ja, heel vaak realisatiemomentjes. Huilen bij oud en nieuw 
en verjaardag. Afgelopen jaar zo ‘ziek’ geweest, dat ik zo 
gelukkig ben. Ziek vet. Jurylid lijkt me ook vet. Mijn grote 
voorbeeld is Beyonce. En.. (fluisterend) mijn vader”.

Zij gelooft in mij?
Ja in de Ziggo Dome met Jamai ‘Zij gelooft in mij’. Op een 
gegeven moment stilte en het publiek zong mee, dat vind 
ik echt het mooiste kippenvelmomentje. En als ik ooit ‘geld 
genoeg’ heb wil ik voor mijn moeder een Fiat 500 kopen!

Aaah Maan! Wat een ontwapenend interview. Wat een lie-
fie. Als ze is uitgezwaaid zitten  we nagenietend, de doos 
met overgebleven slagroomsoesjes weg te werken. Ze proe-
ven net als Maan. Mooi glanzend en stralend van buiten met  
verrassing van binnen: Een nasmaakje van een beetje ‘Puck’ 
en een tikje Wodka Red Bull Lime.
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Vanaf zijn 6e levensjaar was de taal zodanig bijgetrokken dat Joas de over-
stap kon maken naar het reguliere onderwijs. Al gauw ontwikkelde hij he-
laas een stotterprobleem. De logopedist werd weer ingeschakeld. Dage-
lijkse oefeningen, wekelijkse ritjes naar logopedie. Tot de basisschooljuf 
belde en zei dat het stotteren echt een groot probleem was en Joas meer 
en meer het spreken in de klas ging vermijden. Thuis viel dit ook op. De juf 
adviseerde om naar Del Ferro te gaan…

Zou dit de oplossing zijn of een 1 april grap?

Maandag 1 februari…startdag van de cursus. Docent Patrick legde de me-
thode haarfijn uit aan de groep. Eerst even een rondje voorstellen. Het viel 
direct op, hoeveel cursisten bepaalde woorden of letters probeerden te 
vermijden… Maar wat schetst de verbazing? Methode toepassen? Dan is 
het stotterprobleem direct verdwenen!! Ongelooflijk… Het draait kortweg 
gezegd om methode toepassen, oefeningen zeer consequent uitvoeren en 
oefenen, oefenen, oefenen.

Wat een openbaring… Joas heeft vanaf 1 februari 2016 NOOIT MEER GE-
STOTTERD!! Zelfvertrouwen is met 200% gestegen. Heeft nu zeer regel-
matig tijdens de maaltijden en in het gezinsleven het hoogste woord. Is 
veel vrijer geworden in zijn contacten. Spreekt dagelijks af met vrienden. 
Doet in de klas z’n zegje. Kortom hij is een heel ander kind geworden en is 
letterlijk uit z’n schulp gekropen. Tegen iedereen, maar dan ook iedereen 
zouden wij willen zeggen: stotteren? Mee leren leven? Accepteren? On-
zin!! Kies voor de Del Ferro methode. Volg strikt de methode op, oefen, doe 
je oefeningen en je zult ontdekken: 

Spreken is goud, moeten zwijgen is zo zwaar als lood.

Joas werd in 2005 geboren. Vanaf de leeftijd van ongeveer 2 jaar 
bemerkten zijn ouders dat zijn taalontwikkeling niet goed op 

gang kwam. Zij werden verwezen naar logopedie en later naar 
een Aurispeuterzaal en Aurisschool. (Dit zijn groepen of scholen 
speciaal voor taalontwikkelingsstoornissen.)

Is er in onze maatschappij nog ruimte voor een dolende ridder zonder vrees of 
blaam? Iemand die strijdt voor zijn idealen en bereid is zijn leven te geven voor 
“het Goede”? En hoe reageert de maatschappij op zo iemand? Is hij een gek of een 
idealist? En wat is eigenlijk het verschil tussen die twee? 

De antwoorden op deze vragen staan van 14 juni t/m 18 juni van deze zomer centraal op Land-
goed Eyckenstein en wel tijdens het wereldberoemde verhaal “Don Quichot” van Miguel Cer-
vantes. In het eigentijdse bewerkte toneelstuk belandt Don Quichot samen met zijn trouwe 
knecht Sancho Panza in een Spaans tapasrestaurant. Hij probeert hier zijn ridderidealen in de 
praktijk te brengen. Het aldaar aanwezige bonte gezelschap  restaurantgasten wordt zo geïn-
spireerd dat ze zich langzaam maar zeker verliezen in hun eigen dromen. Maar dromen blijken 
gevaarlijk te worden als werkelijkheid en fantasie steeds meer door elkaar heen gaan lopen. 

Theater in ’t Groen 
“Theater in ‘t Groen” maakt al tien jaar spraakmakende en intrigerende theatervoorstellingen 
in en rondom het dorp Groenekan (gemeente De Bilt). Regisseur Timon Blok, artistiek leider 
van het Groenekanse community art theatergezelschap “Theater in ‘t Groen” bewerkte Don 
Quichot tot een eigentijds verhaal. Elke keer opnieuw werken tientallen vrijwilligers samen om 
een grootschalig theaterspektakel op het toneel te brengen. Laagdrempeligheid, muzikaliteit, 
humor en een verrassend gebruik van de locaties zijn in het oog springende kenmerken. 

Samenwerking 
Voor deze voorstelling wordt samengewerkt met de Koninklijke Biltse Harmonie, waarvan le-
den live de muziek zullen verzorgen. “Don Quichot” wordt gespeeld op het terrein van het 18e 
eeuwse landgoed Eyckenstein, gelegen tussen Maartensdijk en Lage Vuursche. Het klassieke, 
witte landhuis, met zijn kenmerkende witte pilaren, was al eerder de plek voor een voorstelling 
van Theater in ‘t Groen. In 2013 brachten de spelers er een succesvolle uitvoering van Shake-
speare’s komedie “Wat u maar wilt”, die door meer dan 1400 bezoekers werd bezocht.

Landgoed Eyckenstein  is gelegen aan de Dorpsweg 195 in Maartensdijk. Het nabijgelegen res-
taurant de Mauritshoeve serveert een speciaal theatermenu. Parkeerplaats en fietsenstalling 
aanwezig. 

Speeldata en tijden:  Woensdag 14  juni tot en met en zaterdag 17 juni, avondvoorstellingen. Aanvang 
20.30 uur.Zondag 18 juni, middagvoorstelling.  Aanvang 15.00 uur. 

Toegangskaarten voor “Don Quichot” á € 15,00 : 
vanaf medio april 2017 te koop in onze webwinkel 
via www.theaterinhetgroen.nl/kaartverkoop 

Meer informatie en contact 
www.theaterinhetgroen.nl  
 info@theaterinhetgroen.nl

STOTTErEN OVErWINNEN 
IS GEEN 1 AprIL GrAp!

Op NAAr LANDGOED 
EyCKENSTEIN- MAArTENSDIJK 



eLePHAnT PARAde vIeRT 10-JARIG JUBILeUm In LARen

In samenwerking met singer Laren viert de elephant Parade (R) haar 10-jarig jubileum deze zomer in Laren. de 
elephant Parade zet zich in voor de bescherming en het behoud van de Aziatische olifant. vanaf 18 juni tot half sep-
tember veroveren tientallen unieke olifantenbeelden het straatbeeld van Laren en vormen zij een bijzondere open-
luchttentoonstelling. In aanvulling op bestaande olifantenbeelden worden speciaal voor dit jubileum 10 kunste-
naars en artiesten gevraagd om een nieuwe olifant te maken. de parade start op de Brink om via de naarderstraat 
en de nieuwe entree van singer Laren in haar beeldentuin te eindigen. de beeldentuin van singer Laren is vanaf de 
zomer gratis toegankelijk en zonder twijfel een prachtig decor voor een aantal van deze bijzondere olifantenbeel-
den.

elephant Parade
elephant Parade is een social enterprise en organiseert meerdere keren per jaar de grootste openlucht tentoonstelling 
van olifantenbeelden ter wereld. De levensgrote sculpturen, die het formaat hebben van een babyolifant, worden geëxpo-
seerd in wereldsteden zoals Amsterdam, londen, Singapore en Bangkok. Het doel van elephant Parade is om aandacht te 
vragen voor de bescherming en het behoud van de Aziatische olifant en financieel olifantenprojecten over de hele wereld 
te steunen. elk olifantenbeeld dat deel uitmaakt van een expositie is een uniek kunstwerk, gecreëerd door grote artiesten 
en kunstenaars zoals tommy Hilfiger, Paul Smith, Hardwell, Katy Perry, Diane Von furstenberg, Jan des Bouvrie, Ans Markus 
en vele anderen.

elephant Parade is opgericht door vader en zoon Marc en Mike Spits. De eerste expositie vond plaats in Rotterdam in 2007 
en werd door de burgemeester bekroond tot de ‘meest gefotografeerde tentoonstelling ooit.’ elephant Parade is trots op 
alles wat het in de afgelopen 10 jaar voor olifanten heeft kunnen betekenen, maar helaas heeft deze diersoort nog steeds 
heel urgent hulp nodig. De olifant wordt nog steeds zwaar bedreigd door het constante verlies van natuurlijk habitat, het 
stropen voor ivoor en huid en de conflicten tussen mens en olifant.

Na afloop van de tentoonstelling worden de olifanten in het nieuwe theater van Singer laren geveild.

Voor informatie en sponsoring kunt u contact opnemen met Nicole des Bouvrie, info@elephantparade.com 

www.elephaNtparade.com



DUBBEL ZILVEr IS GOUD
JAN & JACQUES

Een dubbel zilveren jubileum. Het is geen hu-
welijk alhoewel Jacques wel veel van Jan 

houdt, roept hij luid bij binnenkomst.

We zijn bij het Arsenaal dat 25 jaar bestaat, in-
clusief uiteraard Jan des Bouvrie alhoewel hijzelf 
al veel langer bestaat. Maar we vieren ook het 25 
jarig jubileum van goede vriend makelaar Jac-
ques Walch. We zitten met koffie en luxe broodjes 
die via de lunchkaart van de belendende Bras-
serie in no time op tafel staan, in een ‘typisch 
interieur’ van Jan: zijn kantoor dus. Met een stil 
vermoeden dat zijn vrouw Monique toch hier en 
daar een accentje heeft geplaatst. Daarover later 
meer. 

We hoeven niks te vragen want het gesprek be-
gint vanzelf en gaat over het plotseling overlij-
den van Jan zijn goede vriend Guus Verstraete Jr.
Verder aanwezig; Dochter Nicole, fotografe Jet 
Helsloot, pas later Susan Blokhuis en ik zei de 
gek. (Andreas).

Jan: Ik ken Guus vanaf z’n 14e. Ik was 18 en mocht via zijn 
vader zijn kamer inrichten. Dus ik riep altijd dat ik zijn 
kinderkamer had ingericht. Ik heb zoveel meegemaakt 
met hem. Echt een heerlijke man. Afgelopen woensdag 
hebben Willem Hendriks, Paul de Lussanet en ik met z’n 
drieën geluncht en daar zou Guus bij geweest zijn! Dus 
met één lege stoel aan de tafel...

Jacques: Ja, dus de moraal van het verhaal is dat je er 
toch weer iets van leert en dat je van ieder moment moet 
genieten. Ik werk heel erg hard tegenwoordig. Toen ik 50 
werd zei ik: Nou ik stop met werken en heb het verkocht 
daarzo. Maar ik vond het nog steeds heel erg leuk. Zo 
was ik gisteravond nog tot 22.00 uur in Bilthoven op het 
landgoed van een familie om de verkoop te bespreken 
en vanmorgen zat ik alweer rechtop omdat een media-
ondernemer belde over de verkoop van een appartement 
in Laren. Ik wil maar even zeggen dat heel hard werken 
ook heel erg hard genieten is. Elke dag gewoon.
Jan: Ja dat is mijn leuze he. 50 procent genieten en 50 
procent werken. Dat zei Joop van den Ende ook nog gis-
teren. Hij zegt Jan, ken jij nog iemand die wat bereikt 
heeft en niet hard gewerkt? Nee, zei ik.

Geestelijke ejaculatie
Jacques: Je kunt ook alleen maar heel hard werken als je 
het ook heel erg leuk vindt, ik vind het gewoon heel leuk. 

En dus wat ik net tegen jou zei, toen ik binnen kwam 
lopen, ik heb een hele complexe villa waar Victor Muller 
nog gewoond heeft. Heel lang in de verkoop, wel niet, 
wel niet, wel of niet en dan vanmorgen: verkocht. Maakt 
niet uit wat de prijs is maar zo’n transactie blijft voor mij 
een soort van… er zitten dames bij maar een van de twee 
kan daar zeker tegen… het is een soort van geestelijke 
ejaculatie.

Andreas: Wie van de twee kan daar tegen?
Jacques: Nou dat kun je zelf uitzoeken, maar het is ge-
woon zo, als je zoiets doet. Ja?!

Jan: Zoals verleden jaar heb ik het huis van Joop en Jeani-
ne gedaan (trouwens verkocht door Jacques) en toen 
kwam ook John (de Mol) daar een paar keer langs.
Andreas: En die is nu bij jou geweest?
Jan: Ja, die is nu bij mij geweest en dat is een stap voor 
me hoor, dan ga ik zijn werkkamer doen en andere din-
gen en wat ik dan zo grappig vind dat ondanks wat hij 
allemaal aan zijn hoofd heeft hij toch geconcentreerd 
met zijn vrouw bezig is over zulke zaken. Ze kunnen heel 
goed dingen segmenteren. Dat is ook een kunst.

Nieuw leuk projectje
Jacques: Maar vertel eens even jongens wat gaan we ei-
genlijk precies doen? Want je weet hè, ik ben verliefd 

op je vader. Toen ik hier nog werkte, was het altijd een 
feestje. Toch was hij ’s ochtends gewoon weer op tijd om 
het hek open te doen. En je bent nog niet dood dus we 
gaan niet extra aardig over je doen, maar het is wel zo. 
Maar ik zou het heel erg leuk vinden om weer eens een 
leuk plannetje samen te doen zoals we hebben gedaan in 
het Naarderbos. 

Andreas: Ja bij die golfbaan.
Jacques: Ja die witte appartementen
Andreas: Waar Koeman ofzo gewoond heeft of één van 
die jongens?
Jacques: Nee joh dat zegt iedereen maar hij heeft er niet 
gewoond, hij heeft het niet eens gekocht.
Jacques: Maar dit zijn echt nieuwe monumenten. Ik hou 
helemaal niet zo van strakke daken en witte dingen maar 
dat heb ik echt geleerd te waarderen. Ik was dus van de 
week bij iemand binnen en die heeft er eentje gekocht 
van Kelderman.  

Geen bloemen
Jacques: Nou toen zei ik: ik zou heel graag iets met Jan 
samen willen doen. Ik ben al 25 jaar, je zou het niet zeg-
gen, beëdigd taxateur van onbesproken gedrag. Keurig 
mijn stafje gekregen. 25 jaar nog nooit een klacht. Maar 
dat is alleen tot de voordeur hé. (big smile)
En Jan is ook van onbesproken gedrag. Dus ik zou 

Nicole’s Gooisch Blad Uitgewerkt door Dominique & Florine Slotboom en opgetekend door Andreas van der Schaaf



het leuk vinden om weer eens iets samen te doen.  
Nu zit ik hier en weet eigenlijk nóg helemaal niks.

Nicole: Ja, Jan zit 25 jaar in Het Arsenaal en dat is een 
beetje de insteek.

Jan: Ja, van mijn kant naar Jacques toe is dat ik eigenlijk 
altijd het meest geleerd heb van mijn opdrachtgevers. De 
meeste architecten of makelaars zijn altijd met hun eigen 
spelletje bezig. En mijn relaties hebben mij het meest ge-
leerd en jij, Jacques, hebt mij ook een hele hoop geleerd. 
Dus de kunst is, als je met elkaar werkt, dat 1+1=3 wordt. 
En dat hebben wij altijd gedaan. En je riep ook altijd als 
het doorgaat hoef ik geen euh..?
Jacques: Provisie.
Jan: Nee je riep altijd iets anders: ik hoef geen eitje of 
koffie of wat was het ook alweer?
Jacques: Nee, wordt het iets, stuur me geen bloemen, 
wordt het niets, stuur me geen rouwkrans.
Jan: Haha ja dat zei je altijd. Ja en dat is het sterke wat 
wij samen hebben geen grote of kleine projecten maar 
vooral leuke. Dat ik de kans heb gekregen om die appar-
tementen te bouwen, daar heeft iedereen het nog over.

Tuttige kapjes
Jacques: Maar weet je Jan, als over 100 jaar niemand 
meer aan ons denkt, dan denken ze nog wel aan dat ge-

bouw. Want dat is een nieuw monument. Het zou me 
verbazen als dat niet op de monumentenlijst gaat, dat 
mag gewoon echt nooit meer gesloopt worden. Ik kan 
me nog goed herinneren, het waren allemaal van die tut-
tige kapjes en dat jij zei nee, dat gebeurt niet en gelukkig 
werd jij gesteund door de provincie Noord Holland, want 
die zei nee, de kap mag niet boven de bomen uitkomen. 
Dat wilden ze gewoon niet. Ze hadden gekeken naar de 
allerhoogste boom. En daar mocht je dan niet voorbij. En 
Jan heeft ze dan ook heel slim verspringend neergezet. 
Niet op een rijtje maar gewoon een beetje speels.

Jan: Ja, de eerste keer was het ook afgewezen door de 
gemeente, maar daar was ik niet bij. Hadden ze heel 
spontaan even gedaan. En de tweede keer had ik de ge-
bouwen verschoven: 1 naar voren 1 naar achter. Waar-
door iedereen vrij uitzicht heeft. Weet je wat het is met 
architectuur en interieur het gaat niet om ‘mooi’ maar 
om functionaliteit. Dat je goed nadenkt hoe mensen daar 
lekker kunnen wonen. En dat je goed nadenkt hoe het 
licht doorkomt. 

Luchtopvullers
Jan: Het probleem in Nederland is ook, dat als je de ar-
chitecten-opleiding volgt, je alleen maar ‘architectuur’ 
maakt. Ik noem dat ‘luchtopvullers’. Maar Le Corbusier 
en Rietveld hebben alles van binnenuit ontworpen en 

dan kwam het huis daarna vanzelf. Hoe beweeg je je in je 
huis, dat is het allerbelangrijkste.
Jacques: Wij vinden dat ‘lekker wonen’ een van de be-
langrijkste dingen in het leven is. Echt lekker wonen, of 
het nou klein of groot is, maar gewoon lekker wonen. 
Een hele lekkere eetkeuken is voor mij persoonlijk het 
belangrijkste.

De W.C. deur
Jan: Ja maar er ontstaat iets nieuws bij mensen. Ze willen 
allemaal een lekker huis, okay. Maar ik ben steeds meer 
bezig om op de plattegrond van de woonverdieping er 
nog maar één deur in te hebben en dat is de wc deur. 
En dat de rest helemaal communiceert met elkaar en de 
ruimtes ook met het licht spelen. En dat trek ik ook door 
naar kantoren. Het moet net zo lekker zijn om náár je 
werk te rijden als naar huis. 
En Jacques, ik heb een vraag aan jou, ik vind dat in Ne-
derland nog veel te veel jaren 30 woningen worden neer-
gezet en ik weet ook dat de vrouwen dat leuk vinden. 
Met kleine raampjes en getuttel. Maar ik vind dat er toch 
veel meer vernieuwende architectuur moet komen. Daar 
is echt veel te weinig van.

Nicole: Hoe zou je dat kunnen veranderen dan?
Jan: Nou ik heb net een prachtige opdracht van Bert Ver-
welius gekregen, met veranda’s en zo. Dat waren er 28 en 



toen waren er 4 niet verkocht en dat werden dan toch 
weer 4 van die tuttenwoningen, want dat bleek makke-
lijker te verkopen.

Andreas: De Blaricummermeent vind ik toch wel een 
leuk concept.

Jacques: Ja, 30’er jaren, maar een courant huis bestaat 
niet. Het valt of staat met je inkoopprijs van het huis. Ook 
als je voor een courant huis veel te veel betaalt is het la-
ter ook niet meer courant qua opbrengst. Het moet een 
combinatie zijn van 30’er jaren en modernere stijlen.
Een architect moet de guts hebben om tegen z’n op-
drachtgever te zeggen wat hij vindt of waar het naartoe 
gaat. Jan had 3 ontwerpen gemaakt en toen zei ik: Dat 
vind ik echt niet mooi. Toen zei Jan: Ja maar dat gaat het 
wel worden en ik zal je vertellen waarom. En dat is be-
langrijk dat je in de samenleving ook eens eigenwijs bent. 

Almere wordt Nieuw-Amsterdam
Jan: In Amsterdam zijn de wethouders er echt een rot-
zooi van aan het maken. De personality gaat weg. In Al-
mere is het wel gelukt waanzinnig mooie gebouwen te 
realiseren. Ik vind dat ze het eigenlijk Nieuw-Amsterdam 
moeten gaan noemen. Almere heeft zo’n vreselijke naam 
terwijl de stad hele mooie architectuur heeft. Buitenwij-
ken met water en groen en als die naam verandert is het 
zó anders daar. 

Andreas: Jacques, jij bent toch meer van de dure panden?
Jacques: Nee, dat denken ze. We doen écht alle prijsklas-
sen. Wij hebben een nieuwbouwteam. Mensen voor het 
middensegment en ik doe met 7 man de top van 1 miljoen 
en hoger. Lang verhaal kort: vroeger was je echt make-
laar maar nu ben je ‘trusted partner’. Maar inderdaad we 
zijn heel sterk in het topsegment. 

Jan: Nou er zei van de week iemand tegen mij:  Jan jij zou 
in staat zijn om met jouw visuele inzicht de burgemees-
ter van Amsterdam te behoeden voor een bouwramp. 
Want het zijn niet de architecten die het bepalen maar 
het zijn de monumenthouders die het bepalen in samen-
werking met het ambtelijk apparaat. En er zit niemand 

bij die denkt: Jee wat een mooi gebouw! Hoe jouw man 
(tegen Jet Helsloot) nu bezig is met dat mooie gebouwtje 
in Huizen (zie cover, red.). Ik was er al jaren verliefd op. 
Dat is net als dit gebouw (Het Arsenaal, red.). Er zijn nog 
wel 400 van dit soort monumenten in Nederland. Laten 
we nou eens met z’n allen kijken wat je daar allemaal mee 
zou kunnen doen. Dat is mijn wensdroom. 
Jet: Dat is ‘DNA’
Jacques; Ja en daarom is het ook heel goed dat Peter Kos 
de Krachtcentrale gaat doen, want die doet het met pas-
sie. Licht gestoord, maar als je dat niet een klein beetje 
bent dan beginnen mensen niet aan zoiets.
Nicole: En al 20 jaar over gedaan.
Andreas: Ik kende het gebouw niet eens.
Jacques: Hij doet dat fantastisch, let maar op mijn woor-
den.

Jong oud worden
Jacques: Even iets anders. We zijn nu 25 jaar bezig. Wat 
is nou het grote verschil met 25 jaar geleden met betrek-
king tot consument en werk. Wat is er nu anders?
Jan: Daar kan ik je heel duidelijk antwoord op geven. 
Jonge mensen in Nederland, man en vrouw die beiden 
werken, een kind hebben en individueel ondernemen, 
die zijn bezig om goed gekleed te gaan, goed verzorgd 
te zijn. Tweede wat ze doen is meteen een woonplek te 
vinden. Maar ook een voorbeeld is: 2 mensen die een 
redelijk goede baan hebben, hebben een stukje grond 
gekocht en die willen door mij hun huis laten bouwen. 
Die kwamen bij de bank en kregen geen hypotheek. Die 
mensen werden meteen geblokkeerd. Dus die man is 
doorgegaan en toen zei hij dat JDB het gaat ontwerpen. 
Wat denk je dat de bank zei? Oké, dan krijg je wél een 
hypotheek. Dus als ze zeker weten dat er een mooi huis 
komt, dan ineens wel. En dat vind ik het mooie van nu dat 
er een enorm smaakvol jong publiek opkomt.
Jacques: Ja ja.

Jan: Dan maak ik een tweede stap. Ik vind dat oudere 
mensen jong oud moeten worden. Bejaardencentra 
moeten totaal opnieuw ingericht worden. Al die mensen 
om zo’n tafel: afgrijselijk. Je moet juist ook voor oudere 
mensen een jongere omgeving maken en dan worden 

ze veel gelukkiger oud. Ook wat ‘Gordon’ en hoe heet ‘ie 
doen, fantastisch! Echt een vondst.

Wereldleiders in design
Wij zijn op dit moment wereldleiders in design aan het 
worden. Eigenlijk een soort van nieuwe ‘Oost-Indische 
Compagnie’. Al die individuele kracht van onze nieuwe 
designers komt het hele Nederlandse volk ten goede. 
Jacques: Ja maar, met als toevoeging meneer des Bou-
vrie, als wij onze samenleving echt willen veranderen, 
dan moeten we eens een keer gaan kijken naar wat ons 
BINDT en niet wat ons SCHEIDT! Ook in de politiek. 
Meer kijken naar wat ons bindt, dan gaat de samenleving 
er zijn voordeel mee doen.
Nicole: Dit is zo mooi gezegd, dit is een applaus waard.

Jan: Ik geloof in ‘energie’. Het heelal is energie en er komt 
geen eind aan. De aarde is ook een bom energie. Gister 
ook nog aan Joop verteld, maar ik geloof dat er slechte 
en goede energie is verdeeld over de aarde. Hier aan ta-
fel is heel veel goede energie. We zitten allemaal in een 
vak waar we van houden, waar we passie voor hebben. 
Er zijn twee scholen naar mij genoemd. Hoe mooi is dat? 
Dat je door kan geven wat je gegeven is. Allemaal ener-
gie en dan dat nu Guus eruit is gestapt met dat enorme 
evenement gisteren, die energie gaat gewoon door, niet 
in Guus maar in anderen. De volgende generatie. En dat 
is een ongelooflijk sterke cirkel van energie. Je kunt het 
geloof noemen, maar laten we het energie noemen.
Andreas: Net als in Star Wars ‘The Force’.

Goede Tijden fan
Andreas: GTST. Jan jij bent een van de weinigen in onze 
sferen die daar naar kijkt. Ik ook namelijk. Wordt er vaak 
om uitgelachen. 
Jan: Ja ik ben echt fan en heb ontdekt dat als ik hard ge-
werkt heb en thuis kom -met mijn hoofd nog vol- en dan 
GTST aanzet, er een soort van ‘pffff-gevoel’ is. Rust.
Nicole: Heb je het gisteravond nog gezien?
Jan: Ja ja, wat wordt het heftig hè.
Andreas: Vind jij het terecht dat Ludo zo op zijn flikker 
krijgt?
Jan: Haha, het zou eens tijd worden dat hij op zijn donder 
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krijgt. Al jaren zit hij alleen aan de kop en nu pakken ze 
hem bij zijn staart.
Andreas: En hoe zie jij dan de functie van Janine? Ook 
in het écht een echtpaar. Echt een lekkere -euh- mooie 
vrouw toch?
Jan: Ja is het ook.
Jacques: Ik kijk nooit. Maar de paar keer dat ik keek is zij 
me wel opgevallen. Zij is de zonde wel waard. Mijn vader 
van licht joodse afkomst zei altijd: Denken aan de zonde 
is net zo slecht als het doen. Dan kun je beter maar voor 
dezelfde zonde het gewoon doen, toch?

Hoe laat ben je vanavond vrij?
Jan: Dat heb ik een groot gedeelte van mijn leven gedaan. 
Ik zat gisteravond ergens te eten en daar was een ont-
zettende knappe meid aan het werk. Dus ik vraag haar: 
welke wijn vind jíj nou lekker? Dus ze komt met die wijn 
aan. Zei ik:  drink je die wijn ook met je vriendje? Zegt 
ze: ik heb geen vriendje. Wanneer kunnen wíj dan samen 
eens wat wijntjes drinken? Zegt ze, Ik ben om half zes 
vrij. Nee, nee, nee, niets gebeurd. Maar dat meisje maakt 
het voor zichzelf wél leuk en gezellig. Snap je?

Onder de rok
Andreas: Getrouwd Jacques?
Jacques: Wat denk je? Ja, ik ben getrouwd met het lek-
kerste meisje van Blaricum. 35 Jaar geleden zat ze één 
klas onder mij in 5 Atheneum. Ik was 18, Sylvia 17. Ben 
gelijk dat jaar blijven zitten. In 6 atheneum ging ik met 
een ander meisje naar een feestje maar die moest om 12 
uur thuis zijn van haar vader. Ik breng haar dus naar huis, 
komt die vader naar buiten en zegt: Zet die Kever even 
van het pad want die lekt olie. Ik de pest er in en terug 
naar het feestje. Toen zag ik Sylvia. En begon na een tijdje 
babbelen wat te friemelen onder haar rok. En zo rechtlij-
nig als ze is, zei ze: Hebben wij eigenlijk verkering? Toen 
zei ik, waarom vraag je dat? Nou, als we géén verkering 
hebben kan je dáár vanaf blijven. Dus ik zei meteen: Ja, 
wij hebben verkering. 
En sindsdien is de verkering elk jaar 10 keer 1 uurtje uit 
geweest en ben ik één keer in mijn leven verliefd geweest 
op een andere vrouw, maar verder staat de liefde nog fier 

overeind.  

Andreas: En Jan, hoelang met Monique nu?
Jan: 30 jaar en daarvoor was ik heel ondeugend.
Jacques: Ja maar ik ben ook wel een beetje ondeugend, 
want het denken is net zo slecht als het doen. Wil je nog 
meer weten voorzitter?

Een kwartier verliefd
Jan: Ik heb nog een mooi verhaal daarover. Ik was bij 
de ijsbaan die ik had ontworpen in Amsterdam en daar 
stonden 2 leuke vrouwen. Eén had een ringetje in haar 
neus dus ik zeg; Hoezo heb jij niet twee ringetjes? Want 
ik hou van symmetrie. En die vriendin zag dat het ge-
sprek gezellig was, dus die liep weg en liet ons verder 
praten over ditjes en datjes. Toen moest ik weer mee 
voor foto’s en na 20 minuten word ik ineens bij mijn arm 
gepakt door diezelfde vrouw en die zei: Wat mooi hè, we 
zijn een kwartier verliefd geweest. Dat vond ik zo mooi! 
Dus niks aan de hand, geen afspraakje, alleen dat. Vond 
ik zo goed!
Jacques: Nou ik ben een hele saaie man eigenlijk.

Jan: Mag ik nog iets anders zeggen? Ik vind het zo vre-
selijk jammer dat ons koninklijk huis zich zo ontzettend 
ouderwets inricht. Jonge mensen, allemaal goed gekleed 
en dan denk ik: wat een slag hebben jullie gemist? Altijd 
dat ouderwetse. Dat paleis is voor 130 miljoen gerestau-
reerd en dan denk ik: maak er dan een interieur van nu 
van! Maxima is toch ook gekleed in de kleding van nu? 
De oma van Monique ging naar het bejaardentehuis en 
die oma was nogal modern en ik heb die kamer ook heel 
modern ingericht. En weet je waar alle vriendinnen za-
ten? Bij haar in de kamer met kinderen en kleinkinderen. 
Je omgeving vertelt ook wie je bent.

Monique bracht rust en balans
En ik wil nóg even iets zeggen: Monique en ik zijn nu 
30 jaar samen. Zij heeft rust en balans in mijn leven ge-
bracht.
Andreas: Tot op heden een hele bijzondere gebeurtenis?

Jan: Ik weet nog, met andere dames was het hup naar 
huis en door, maar wij werden langzaam vrienden. Ver-
liefd zijn is ook heel mooi maar aan het eind hangen de 
prijzen en daar ligt vriendschap en dat hebben wij heel 
sterk. En het mooiste wat ze gedaan heeft, zonder dat 
ik het merkte: Een bloemetje op tafel, een ander hoes-
lakentje, kaarsje aan... en nu doet ze de hele styling van 
Het Arsenaal!

Jacques: Hoe komt het dat ze dat zo goed doet?
Jan: Nou je merkt het bijna niet aan haar maar ze is heel 
ambitieus. Samen met haar moeder had ze eerst een 
winkel. Daarna heeft ze in mijn Jumbo Design gewerkt en 
echt zonder dat ik het merkte heeft ze haar eigen positie 
hier bepaald en maakt ze de mooiste interieurs. Ik doe 
nog wél de verbouwingen en de nieuwbouw altijd zelf. 
Huizen en plattegronden en zo, maar er zijn ook klanten 
die echt om háár vragen!
Je ziet aan heel veel mensen dat ze heel goed kunnen 
presteren als ze een hele goede vrouw c.q. partner heb-
ben.
Maar wat ik wel heb gemerkt is dat wij mannen slecht 
tegen vrouwen kunnen die zeuren.
Jacques: Precies.

Jan: Een goede vrouw die niet zeurt heeft vaak een hele 
goede relatie met haar man. Dat zijn de vrouwen die wel 
willen zeuren, maar door hebben dat het veel meer ople-
vert als ze het niet doen.
Jacques: Ik vond het zo mooi, ik kreeg een whatsappje: 
Weet je waarom het vandaag vrouwendag is? Ik zei ‘Nee 
hoezo?’ Antwoord: het is namelijk de hele dag al zeik-
weer.

Jan: Nee, maar echt jongens, in een relatie is het belang-
rijkste de vriendschap. Dan kan je heel veel aan. Alles.

Jacques: We gaan een nieuwe afspraak maken en het dan 
een hele dag over dit soort dingen hebben. Beginnen met 
koffie en gebak en eindigen met mooie wijnen,  sigaren 
etc. Of wordt dat jou te veel Jan?  
Jan: Nee natuurlijk niet, maar waarover gaat het dan? (big 
smile)
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IS

(VER)KOPEN

Ben je trots op je product, object of dienst? 
Een goede presentatie maakt hetZIENhetZIENverschilZIENverschilZIENtusZIENtusZIENZIEN-ZIENsen dalende of stijgende omzetcijfers.ZIENomzetcijfers.ZIENZIENHetZIENZIENverZIENZIEN-ZIENschil tussen winst of verlies. HetZIENHetZIENZIENverschilZIENZIENtussen ZIENniet opgemerkt worden of bewonderdZIENbewonderdZIENZIENworden. ZIENBen je trots op je product, objectZIENobjectZIENofZIENofZIENdienst? ZIENdienst? ZIEN
Een goede presentatie maakt het verschil tus-
sen dalende of stijgende omzetcijfers. Het ver-
schil tussen winst of verlies. Het verschil tussen 
niet opgemerkt worden of bewonderd worden. ISworden. ISBen je trots op je product, object of dienst?ISdienst?ISISEen IS

Een goede fotograaf luistert, kijkt en begrijpt 
hetZIENhetZIENbeoogdeZIENbeoogdeZIENdoelZIENdoelZIEN van de foto’s. Een goede ZIENfotoZIENZIENverrast,ZIENontroert,ZIENontroert,ZIEN overtuigt en laat zich ZIENbewonderen.ZIENEen goede fotograaf luistert, ZIENkijktZIENZIENenZIENbegrijptZIENbegrijptZIEN het beoogde doel van de fo-
toZIENtoZIENZIEN’ZIENs.ZIENs.ZIENEenZIENEenZIENgoedeZIENgoedeZIEN foto verrast, ontroert, over -
tuigt en laat zich bewonderen. Een goede fo-
tograaf luistert, kijkt en begrijpt het beoogde 
doel van de foto’s. Een goede foto verrast, 
ontroert,ISontroert,IS overtuigt en laat zich bewonderen. ISEenISgoede fotograaf luistert, kijkt en begrijpt 

Verkopen is verleiden. Laat het mooiste vanISvanISISjeISIS-ISzelf zien, vertel je verhaal en overtuig je klanISklanISIS-IS
ten dat jij de beste bent! Verleid je klanten op 
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klanten met posters, canvasdoeken en banners 

OnestopISOnestopIS Photo fotografeert mensen, bedrij-
ven,ISven,IS gebouwen, producten, gerechten, natuur, 
landschappen, straatbeelden en alles wat rijdt, 
vliegt of vaart. Onestop Photo fotografeert, 
schrijft teksten, maakt advertenties op, ont-
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T. 035-8887721   M. 06-53778279   I. www.onestop.photo   E. marius@onestop.photo

Onestop Photo, dé commercieel fotograaf in ‘t Gooi.

Bel of mail nu om een photoshoot te plannen!

te koopKlassiek Rijden
VLIEGDENWEG 24 • BUSSUM
WWW.PAssIon4CLAssICs.nL      TeL: 035 631 38 81

Passion4Classics is gespecialiseerd in onderhoud en restauratie van alle 

klassiekers. Ook in- en verkoop of consignatie en preparatie van uw rally-au-

to. Op vertoon van deze advertentie in het blad ontvangt u een  gratis check 

van uw old- of youngtimer én een kop koffie. 
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Nicole’s Gooisch Blad tekst: Pieter Pepping

Wat is dat toch, wat Amsterdammers met boten 
hebben? De populariteit  blijft een groot raadsel. 
Iedereen wil graag een boot en daarvoor worden 
grote investeringen zeker niet gemeden  - sterker 

nog- de aanschafprijs van sommige sloepen is vaak een leuke aanbe-
taling op een huis of voor anderen zelfs vergelijkbaar met de jaarlijkse 
kosten voor een leuk pensioen. 

De laatste jaren is het met evenementen zelfs zó druk dat tijdens die 
dagen de mensen op de wal met verbazing naar al die langsvarende 
boten kijken met de vraag: waarom kruipen al die arme stakkers toch 
zo dicht op elkaar? Naar het schijnt stijgt zelfs de prijs van woningen. 
De Gay Parade, maar ook het Prinsengracht Concert is een voorbeeld 
van die gigantische drukte. Grote en zorgvuldige voorbereidingen 
zijn  er aan voorafgegaan. 

Ligproblemen

Mijn vriendin wilde ook een boot. Dus ik ben de klos. Maar voordat 
iemand nu dezelfde wens bedenkt ‘daar wil ik volgend jaar op Ko-
ningsdag ook tussen liggen met mijn sloep en vrienden’  zal ik even 
een idee geven wat ervoor nodig is. Na de aanschaf heb je natuur-
lijk nog een ligplaats nodig. Dit blijkt in Amsterdam geen kinderspel, 
de meeste havens zijn vol. Je betaalt je blauw bij een commerciële 
haven,of je moet diep door je knieën om in aanmerking te komen voor 
een verenigingshaven. Je moet door twee clubleden aangemeld wor-
den en door een ballotagecommissie  aangenomen worden. Dit heeft 
natuurlijk al iets elitairs maar ja, dat moet je er wel voor over hebben 
om je op die mooie zomerdagen te kunnen mengen tussen alle ande-
ren op het water.  Je wordt verzocht een aanvraag in te dienen en dan 
krijg je vragen als “Bent u wel echt een verenigingsmens” en “Wat zijn 
uw kwaliteiten?” . Bovendien moet je  fysiek meerdere werkdagen aan 
de slag met een rooster voor kantinedienst of tuinieren of het onder-
houd van gebouwen…

Sixpackschuitje 

Nu begrijp ik al die boten-energie wel hoor, waarom mensen dit graag 
doen. Al blijft het natuurlijk wel een komisch gezicht als je op de wal 
staat - ik kan de terrasmensen goed begrijpen. Ik keek vroeger ook 
naar dit soort samensmeltingen in de grachten en liep dan glimla-
chend weg met de gedachte: wát een werk,  wát een geld en wat een 
tijd en energie stoppen mensen toch in die boot om daarbij te kunnen 
zijn. Mannen moeten toch wel bijzonder veel van hun vrouw houden 
om het zo te regelen dat ze samen met vrienden volgend jaar ook in 
de Prinsengracht  kunnen liggen. 

Mijn zoete, strelende tegenstribbeling is dat ik onze boot “de Loft” 
heb genoemd. Een terugtrekplek om met mijn maten een sixpack op 
te drinken.

Horizontaal:
1.  Kunnen vet slaan
5.  Begin van een Rally
8.  Achteruit
9.  Voeding uit de palm
10. Om achteruit te kijken
11.  Ijskoude relaties
14. Als je hebt hardgelopen
16. Stomme meid
18. Autobeweging
19. Vind je bij de marathon, maar ook 
 op het schaakbord
20. Kijken naar metaal

 by Frans Velthuizen

Verticaal:
1.  Daar moet iedere auto minstens 
 eens per jaar op
2.  Dat kan het licht, maar ook iedereen
3.  Beeldvorming
4.  Vlees op stokjes
5.  Nodig bij hoog water
6.  Daar kom je bij onze oosterburen 
 niet onderuit
7.  Dat zou wiet kunnen zijn
11.  Dat kun je zelf zijn, maar ook de motor
12.  Vroeger
13.  Ruimte voor de gezamenlijke maaltijd
15.  Zoet, zout maar ook trek
16.  Het is geen wet van EH Perzen
17.  Pas op, bij het zeilen

WWW.VANPARIDON.NL



o d e  a a n  P a u c k  v a n  H e m e r t

Hee Andreas!
Hee Hans. Het eerste wat me te binnen schiet is: Hoe 
staat het met de handicap?
Nou, ik mag niet klagen! Ik had een hele tijd niet 
gespeeld, mijn lieve vriendin Willy heeft een prachtig 
‘gebouwtje’ in Tauro op Grand Canaria en dat kijkt 
uit op een van de heerlijkste golfbanen die ik ken en 
daar heb ik drie keer meegedaan, en ik heb twee keer 
gewonnen! Maar dat komt natuurlijk omdat ik zo’n 
hoge handicap heb... haha.

Nou we kunnen zeggen: de insteek is eigenlijk een ode 
aan ‘Pauck’. Zie haar nog wel voor me, mooi excentriek 
type.
Ja, een hele mooie en erudiete vrouw, met een portie 
beschaving in zich en ook een hele lieve zorgzame 
vrouw. Zij was 11 jaar ouder dan ik.
 
Ja, daar wilde ik niet zelf over beginnen, maar daar 
stond me iets van bij.
Ja, ik viel wat dat betreft helemaal in de pul. Ik heb 
namelijk niet zo’n vreselijk leuke jeugd gehad, mijn 
vader heeft namelijk vijf vrouwen versleten en alleen 
mijn echte moeder ‘lustte’ ons en Carolien! (derde 
vrouw-red) riep zelfs: “Ik ben met jullie vader getrouwd 
om hem en niet om zijn kinderen”. Ik heb twee broers, 
Ruud en Eric. Ruud is 2 jaar geleden overleden en 
een zusje Ellen. Ruud was getrouwd met July. Eric is 
componist en kunstschilder, hij doet het heel goed

De ode is dus aan Pauck
Ja in mijn speech heb ik Pauck eigenlijk bedankt omdat 
zij vanaf het begin af aan al zag dat ik een talentje had 
en dat heeft ze altijd gekoesterd. En ze heeft me altijd 
ongelooflijk gesteund. Daarom heb ik die prachtige 
erkenning, die schitterende ‘Life Time Achievement 
Award’ aan haar kunnen wijden. Wij zaten daar met 
zijn tienen, met mijn vriendin, mijn oudste dochter 
Tatiana met haar vriend en Vanessa met haar man, 
Hannah, de jongste, kleindochter Britt en mijn 
stiefzoon Tycho, met zijn ongelooflijke leuke vrouw. 
Mijn dochters, Hannah en kleindochter Britt, zijn even 
oud en zingen de sterren van de hemel en zijn beste 
maatjes. Ik ging helemaal uit mijn pan. Ze vroegen me 
“Weet jij iemand, die over jou iets kan vertellen?” Dat 
werd Tineke de Nooij, fantastisch! Tot op deze dag en 
dat zal nog wel even duren, zit ik op een roze wolk.” 
 
Hoe oud was je toen je haar ontmoette?
Ik was 19 en zij was dik 29. Voor mij was het of ik 
van de hel in de hemel kwam. Het was niet echt een 
leuke, fijne en beschermde jeugd geweest. Papa was 
altijd aan het werk en mijn stiefmoeders lustten ons 
niet. Toen kwam ik Pauck tegen en ik was meteen, 
de eerste seconde dat ik haar zag -in Laren bij een 
kaartclubje- verliefd op haar. Nee, wacht dat was 
eigenlijk de tweede keer, want de eerste keer had ik 
een vriendinnetje uitgenodigd om mee te gaan naar 
een Oud en Nieuw feest van Kees Brinkman, maar 
zij moest toen last minute afzeggen, dus daar ging ik 

alleen naar toe. Daar was Roy Beltman en dat was de 
zoon van degene waar Pauck werkte. Toen wenste Roy 
haar: “Gelukkig Nieuwjaar!” en ze omhelsden elkaar.
Toen dacht ik: zo’n omhelzing wil ik ook. En verdomd, 
ik kreeg er een. Toen hebben we tot diep in de nacht 
gedanst en ik was helemaal verliefd. Ik wist wel dat 
ze iets ouder was en ze had een beetje een vriendje 
en ze had ook een zoontje, zij dacht daarom dat ze 
niets meer van me zou horen. Toch belde ik haar 
twee dagen later op, want eerder durfde ik niet en 
toen kreeg ik haar zoontje aan de telefoon, Tycho en 
uiteindelijk heb ik die 10 jaar op mogen voeden. Pauck 
heette eigenlijk Paulette Ilona Uhlenbeck, ze was 30 
procent Indisch.
 
Was je al het huis uit op je 19e?
Nee, toen woonde ik met Caroline Kaart en mijn vader 
in Blaricum. Caroline was bepaald niet mijn moeder, 
maar heel af en toe kom ik haar nog wel eens tegen en 
dan zegt ze: “Oohh darling, mijn liefste stiefzoooon!” 
Eerst  vonden wij haar allemaal niet zo aardig, toen 
heb ik haar omgedoopt tot: ‘Calorie Jansen Reet’ (want 
zij heette van zichzelf Jansen, met als meisjesnaam 
Rait)
 
Pauck, van je 19e tot je 40ste. Is dat ook je langste 
relatie geweest?
Ja zeker, we zijn getrouwd op mijn 23e. Mijn ouders, 
familie, vrienden en collega’s waren er, dus dat was 
een prachtig feest. We hadden alleen geen cent te 

Hij bivakkeert af en toe als een koning op Bali of iets dichter bij huis als 
semi-golfer op Gran Canaria of als boer op een trekker in een Franse 

Vallei. Maar ik spreek ‘m in een piepklein studiootje tussen 25 keyboards 
in hartje Laren. Componist, producer, tekstschrijver en soms zelfs zan-
ger. Bekend van ‘Luv’ en hits  als ‘How do you do?’, ‘Hello A’, ‘Mijn Gebed’ 
en ‘Als ’t om de liefde gaat’ en dat laatste, daar gaat ’t bij Hans al zijn hele 
leven om. Met name zijn liefde voor een vrouw die helaas veel te vroeg is 
gestorven en aan de basis stond van zijn imposante carrière : Zijn pauck. 
Niet voor niets dat hij tijdens het in ontvangst nemen van de ‘Buma Life-
time Achievement Award een ode aan haar bracht. Uiteraard zo trots als 
een pauck!

Nicole’s Gooisch Blad Uitgewerkt door Dominique Slotboom en opgetekend door Andreas van der Schaaf foto’s: Persoonlijk fotoarchief

pauck

pauck met Vanessa Hans en pauck Hans Vanessa pauck en Tatiana (in Frankrijk)
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makken, dus ik was zo zenuwachtig van het geheel, dat 
ik ‘s avonds ladderzat ben geworden. We zijn namelijk 
onbeperkt mosselen gaan eten met overvloedig wijn. 
Bij Kees van den Hoek in ’t Kompas in Loosdrecht dat 
was niet al te duur, volop mosselen, want iedereen 
moest zelf betalen. Ziek geweest, man! Ik wilde niks 
liever dan trouwen en kinderen krijgen en dat is gelukt. 
Op mijn 25e kreeg ik mijn eerste kind, Tatiana. Zij is 
thuis bij ons geboren, in Laren. Dit was in 1970. Dus 
zij is nog net geboren op het Hendrikalaantje, daarna 
hebben we een huis gekocht wat heel ver boven ons 
budget lag. Prachtig huis met een rieten dak en ook 
nog eens voor 50.000 gulden laten verbouwen. Dat 
was ver, ver boven ons budget. Dus Pauck moest haar 
auto verkopen en ik kon alleen in het weekend nog 
een biertje drinken. En toen stormde ‘How do you do’ 
binnen in de Amerikaans charts. Toen was het gedaan 
met de armoe.
 
Oké, dus hoe werkt dat dan met  geld en royalty’s?
Auteursrechten en royalty’s duurden wel een tijdje. 
Want in Amerika sjoemelden ze met de ‘echte’ 
verkoopcijfers. Meteen een advocaat op gezet.  
1 Miljoen platen werden het. Dat was relatief niet veel, 
ongeveer een dubbeltje per plaat, maar wel bijna het 
geld voor het huis. En ik kreeg  krediet. Ik werkte nog 
‘freelance’ bij Phonogram maar kon wel meteen van 
alles vragen en eisen. 
 
Toen begon het leven en toen en toen?
Ja toen begon het succes. Het was niet meer aan te 
slepen. Toen kwam ‘Hello A’ en daarvoor hadden we 
natuurlijk enorm succes met ‘Sandra & Andres’. (‘Als 

het om de liefde gaat’). Ik maakte meestal de teksten 
en Dries Holten (Andres) maakte de muziek. Maar voor 
‘Als het om liefde gaat’ had ik de tekst en de muziek 
gemaakt. De eerste grote hit die ik schreef, heb ik 
eigenlijk afgedwongen door mijn vader te bewegen 
‘Love in Copenhagen’ als tune te gebruiken voor zijn 
eerste succesvolle TV-serie ‘De Glazen Stad’. 

En toen denderde LUV the world charts binnen?
Nee joh dat was veel later, gelukkig had ik daarvoor 
ook nog wat leuke successen.

Het is met Luv nooit helemaal goed gekomen, of wel?
Nou ik ben op Marga Scheide nogal boos, die heeft 
namelijk gewoon die naam van mij gejat. De hele 
wereld weet toch dat ik dat bedacht heb en dat ik die 
meiden bij elkaar gebracht heb. In die tijd deponeerde 
je dat niet, dat hoefde toch ook niet als iedereen wist 
dat die naam van mij was? Met José  ben ik wel oké. 
 
Beetje genieten nu of eh?
We gaan vaak naar mijn huis op Bali of naar ’t huis van 
mijn vriendin Willy Jacobs op Gran Canaria. Dat huis 
kijkt eerst  uit op het eigen zwembad, dan de golfbaan 
en dan de zee. Zie je prachtig de zon in zee zakken. 
Zij heeft het geërfd van haar vader. Die was een van 
de uitvinders van de Polaroid bril. Dan heb ik nog 
een vallei in Frankrijk. Kocht ik 44 jaar geleden. Daar 
kan ik me helemaal verlustigen aan de bloemetjes, de 
plantjes, de boompjes, de beestjes. Op de tractor! Vijf 
en een halve hectare moet je wel bijhouden. Maaien, 
zagen, fikkie steken , Willy op ‘t aanhangwagentje ‘op 
haar troontje’. En dan wuift ze naar het publiek wat er 

niet is.
 
En Willy is jonger dan jij?
Uhm, maar 2 jaar. We hebben het fijn samen, we gaan 
ongeveer 6 keer per jaar op vakantie, met de kinderen 
erbij. We gaan veel naar Bali. Mijn kinderen zijn ook 
gek op Willy. En het bijzondere is, het huis ligt aan de 
oostkant en toch zie je de zon zo in de zee zakken. 
Zelfs vanaf de plee heb je nog een mooi uitzicht. Als ’t 
te heet is om te golfen gaan we lekker met een lokaal 
vissersbootje naar een strandje. 
 
We praten nog honderd uit en komen uiteindelijk bij 
het ‘Hier en Nu’: het jaar 2017.
Het begon lekker, eerst ben ik door het huis gezakt en 
6 hechtingen in mijn poot. 2 Dagen later gaat de winkel 
–hier voor de studio waaraan ik verhuurde- failliet en 
ze lieten mij achter met een schuld van 60.000 euro. 
Maar diezelfde dag werd ik ‘s avonds gebeld. Het is 
Frank Helmink van Buma Cultuur die zegt; “Hans heb 
je wel eens gehoord van een Buma Award? Nou Frank 
dan kan ik je het volgende melden. Mijn vriendin en 
ik vinden dat altijd een van de hoogtepunten van het 
jaar. Vooral Willy die gaat altijd helemaal uit haar pan. 
Dus die Frank zegt: “Dan ga je het dit jaar nog veel 
leuker vinden”. Ik zeg “wat dan?” “Nou je krijgt van ons 
de Life Time Achievement Award.” “Dat méén je niet”, 
zei ik en begon gewoon te huilen, ik vond dat zo mooi.  
 

Tja als het om de liefde gaat zijn er maar drie woorden 
nodig: Hans van Hemert. Mooie kerel!

Familiefoto vlnr,Julie van Hemert (vrouw van broer 
ruud) Hans, pauck, (van boven naar beneden) Willy 
van Hemert, Caroline Kaart, Eric van Hemert, Ellen 
van Hemert, ruud van Hemert

foto: Marius Hille Ris Lambers
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Wanneer ik vraag “Wat werkt er niet in jouw leven?” zegt hij: “Mijn werk 
werkt niet. Ik wil graag gelukkig zijn…” Hij staat licht gebogen. In zijn 

ogen zie ik angst, nee… meer wanhoop. “Wordt jouw geluk bepaalt door jouw 
werk?” vraag ik. Een vrij overtuigende “Ja” volgt. Hij kijkt me vragend aan. Ik 
zie hem denken: Dat is toch zo? “Voor een deel bepaalt mijn werk toch mijn 
geluk?” “Hoe groot is dat deel?” “Nou, ehhh, 50% …” zegt hij. Ik teken een 
verticale streep op het lege vel waarmee ik het in tweeën verdeel: Geluk, 50% 
bepaalt door werk. “Hoeveel werk je?”. Hij antwoordt: 2,5 dag, 20 uur. “Hoe-
veel dagen zitten er in de week, hoeveel uur?” “7 dagen, 168 uur…”

Ons lijf werkt perfect. Het reageert feilloos op wat ons hoofd ons vertelt. We gaan er 
klakkeloos vanuit dat het waar is wat er in die bovenkamer gebeurt. Wanneer we kijken 
naar de feiten, blijft daar echter vaak niets van over. Als je denkt dat je werk de helft van 
je geluk bepaalt, dan gaat dat ook zo voelen. Onherroepelijk. 

“Mijn gevoel werkt niet meer…” Ze vertelt hoe ze altijd heeft kunnen vertrouwen op haar 
gevoel. Maar nu heeft dat gevoel plaats gemaakt voor onrust. Ze kan geen keuzes meer 
maken. Ze zit in een trein van móeten en verplichtingen, waardoor ze niet meer goed 
kan voelen. “Hoe sterk is dat gevoel?” vraag ik. “Heel sterk”, antwoordt ze. “Hoe voelt dat 
dan?” “Vervelend, naar…” 

“Wat werkt er dan niet aan jouw gevoel?” Ze kijkt me vragend aan. Zo had ze het nog niet 
bekeken. “Vervang ‘mijn gevoel’ nu eens voor ‘mijn denken’ zeg ik.” Ze kijkt me aan met 
een nog voorzichtige glimlach: “Mijn denken… werkt niet meer...”

We houden vast aan de gedachte. Vaak uit angst om iets te verliezen. Meestal een ge-
voel van veiligheid. Als we denken de veiligheid kwijt te raken, waar het lijf op reageert, 
neemt het hoofd het over. De angst en het ongemak voelen zo naar, dat we daar niet 
naar willen kijken. We drukken het weg met gedachten en overtuigingen. Dit kan zoveel 
spanning oproepen dat we daar letterlijk ziek van kunnen worden. 

Er zijn twee soorten realiteit. 
De eerste is gebaseerd op aannames, afspraken, meningen. Meningen die we klakkeloos 
aannemen voor waar. Zo ontstaan concepten en daarmee creëren we een conceptuele 
werkelijkheid. Vaak niet getoetst op feiten, maar gebaseerd op gedachten.
De tweede ontstaat door een ‘natuurlijk weten’: Hier wordt gekeken naar de feiten. Om 
de feiten kun je niet heen. Het is waar, omdat het zo is. Niet omdat je het anders zou 
willen… Dit is de feitelijke werkelijkheid, leuk en niet leuk. Meestal verwarren we de 
conceptuele werkelijkheid met de werkelijkheid van feiten. En de prijs die we betalen is 
hoog: Stress, weerstand, ziekte…

Bewust leven, je gelukkig en gezond voelen, begint door je af te vragen: “Hoe waar is het? 
Is het werkelijk waar wat ik denk? Of is dit gebaseerd op angst?” 

Juriaan Galavazi, arts en coach
Medisch Kwartier Naarden Vesting

Hoe waar is het?
M
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O
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Nicole’s Gooisch Blad fotografie: Marius Hille Ris Lambers
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De lente inspireert: 
              terug naar de basis!

Een handige service die je ziet, altijd mooie, frisse en op sterkte 
beschikbare leesbrillen vervaardigd met materialen van hoge kwaliteit.

Op belangrijke momenten heeft uw gast of klant een leesbril nodig. Voor het lezen van 
de menukaart in het restaurant, check-in formulier in het hotel, ondertekening van 
een contract of akte bij u op kantoor, voor op de leestafel in de salon en showroom.

Met de exclusieve Leesbrillenbox heeft u altijd 
de juiste leesbril voor uw gast of klant binnen
handbereik.

Bestel nu direct uw eigen

Leesbrillenbox via:

www.leesbrillenbox.nl

www.leesbrillenbox.nl

Meer weten?Vraag het ons via:contact@leesbrillenbox.nlof bestel nu direct uw eigenLeesbrillenbox via:www.leesbrillenbox.nl

Iedere Leesbrillenbox bevat leesbrillen in vier gangbare

sterktes. Met de Leesbrillenbox presenteert u een mooi

product en verhoogt u uw service In uw bedrijf voor de

doelgroep onder uw klanten en gasten.

Exclusief, stijlvol en duurzaam.

Het optionele 
Servicecontract garandeert

u dat u nooit meer misgrijpt wanneer
er na gebruik een bril ontbreekt.

De Leesbrillenbox is uitgevoerd in 
notenhout of hoogglans gelakt, 
verkrijgbaar in zwart of notenhoutbruin.

Leesbrillenbox B.V. introduceert een geheel nieuw concept met de 
exclusieve, stijlvolle leesbrillenbox. Een handzame box vervaardigd van 
duurzaam materiaal welke vier kwalitatief hoogwaardige brillen bevat in 
de meest gangbare sterktes. 

Een paar jaar geleden zat ondernemer Ronald Schut aan de bar van een 
hotel. Naast hem deed een gast een poging de menukaart te lezen zonder 
zijn leesbril – die was hij vergeten. Aan de barmedewerker vroeg deze man 
of hij een leesbril voor hem had. Na wat gezoek achter de bar verscheen 
er een roze damesbril die ooit door een andere gast achtergelaten was. 
de zakenman zag er een tikkie potsierlijk uit met de aangeboden leesbril. 
Bovendien was het zijn sterkte niet, dus was hij er niet mee geholpen. Er is 
een behoefte, de barmedewerker wil service verlenen maar kon hier niet 
aan voldoen.

Dát kan anders dacht Schut, en zijn idee voor 
de Leesbrillenbox was geboren: een chique 
houten box met daarin vier brillen met de 
meest voorkomende sterktes, die uitermate 
geschikt is voor horecagelegenheden die hun 
gasten een betere service willen aanbieden 
dan een vergeten leesbril van een andere gast. 
Een simpele maar slimme vinding waar veel 
bedrijven op zaten te wachten, blijkt als Schut 
zijn Leesbrillenbox op de markt brengt. 

“Het mooie van de Leesbrillenbox is dat het 
voor gasten en klanten een extraatje is waar ze 
niet op gerekend hadden”, legt Schut uit. “Je 
biedt een honderd procent maatwerk 
service waar je als ondernemer 
direct mee scoort”. En het 
hotel waar Schut zijn idee 
opdeed? Ja, ook zij 
hebben inmiddels 
de Leesbrillenbox 
aangeschaft. 

In de korte periode  
dat Leesbrillenbox op 
de markt is, zijn de luxe boxen 
inmiddels al op meer dan 2000 locaties 
beschikbaar. Naast de vele horeca gelegenheden wordt de box ook 
aangeboden bij autodealers, sauna’s, advocaten en notariskantoren en 
is er inmiddels sprake van landelijke dekking. Zo mogen o.a. Hanos, 
de Kweker, de Bijenkorf, DeliXL, NH Hotel, Regus, De Librije en het 
prestigieuze Koninklijk theater Carré tot partners gerekend worden. Het 
concept wordt bovendien verder uitgerold binnen Europa. Momenteel is 
Leesbrillenbox naast Nederland ook actief in België, Duitsland, Oostenrijk, 
Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg en Spanje. Het lijkt erop dat iedereen het 
doorheeft: Leesbrillenbox, Service die je ziet!

De leesbrillenbox is beschikbaar in twee uitvoeringen, walnotenhout kleur 
bruin en in zwart beide in hoogglans uitvoering. De boxen worden via de 
webshop als actiepakket compleet aangeboden voor €59,- inclusief 
tafelformaat display, brillenpoetsdoekje , vermelding op de webshop 
met doorlink naar uw website plus de eerste vier brillen extra, gratis na te 
bestellen. Desgewenst kan een partner ervoor kiezen het bedrijfslogo op 
de box te laten ingraveren voor een persoonlijke ‘touch’. 

Voor meer info of direct bestellen: www.leesbrillenbox.nl
facebook.com/leesbrillenbox

Leesbrillenbox,  
Service die je ziet!

Serviceconcept voor alle 
gelegenheden met gasten en klanten.  
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poffertjes in Laren
Graag willen wij van Nicole’s Gooisch Blad Wilma en Marcel Hilhorst fe-
liciteren met alweer een poffertjes seizoen op hun legendarische locatie 
in hartje Laren. En ze gaan nog wel even door, want het contract is weer 
verlengd voor 10 jaar!          Mmmmm, dat wordt weer smullen! 

fotografie: Yvonne Verburg

zomaar van de redactie van Nicole’s Gooisch Blad...

Marcel, Wilma, Bas en Sanne
Met jullie nieuwe seizoen!

GEFELICITEErD

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



ENErGIE IN BALANS
LIESBETH NIJMAN

Deze keer  in de serie ‘Sterke vrouwen van ’t Gooi’, 
Liesbeth Nijman.

Sinds kort heeft ze zich als paramedisch natuurgenees-
kundig Therapeut gevestigd in het gooi en voelt zich al 
vrij snel ingeburgerd. ‘In balans’ om het maar zo te zeg-
gen. In de dierenwereld spreken we wel eens van de ‘the 
big five’. In het menselijk traject gaat het bij Liesbeth 
ook om vijf grote principes: Energie, prikkeloverdracht, 
drainage, voeding en psyche. 

Hoho, we gaan ’t nou niet al te ingewikkeld maken, roep 
ik, dus nu eerst even wat bestellen, want ‘voeding’ staat 
dan wel op 4, maar zonder voeding geen energie! Men-
sen blijken dan toch vaak ‘volgers’ want in het oergezellige 
Huizense etablisement ‘Cornelisz’ bestellen we allemaal 
‘Ceasar Salad’! 

Dus balans daar gaat het om?
Ja, het gaat uiteindelijk om balans in je leven. Dat je in es-
sentie  rust hebt. In mijn praktijk gaat het vooral om be-
wustzijn. Waarom ben ik daar mee bezig en hoezo doe ik 
het zo en wat zit daaronder? 
Ik vind het belangrijk dat mensen bewust zijn van hun ei-
gen stukken en om van hun eigen uniekheid zonder ver-
troebelingen (weer) te kunnen leven. Daar help ik ze bij als 
bewustzijns coach.

Belastingen vanuit families, erfelijke belasting?
Dit kunnen belastingen zijn die van je (voor)ouders zijn,  
bijvoorbeeld jappenkamp en oorlog of ander soort trau-
ma’s. Dit zijn dingen die allemaal worden doorgegeven 
aan, ook wel geprojecteerd, op onze kinderen.
En onze kinderen dragen onze lasten vanuit loyaliteit en 
diep houden van. Want kinderen willen graag dat hun ou-
ders gelukkig zijn. 

Ja, dus als ouders dat niet zijn, trekken kinderen zich dat 
aan? 
Allemaal komen we uit een gezin en in elk gezin zit een 
dynamiek of verleden en bepaalde trauma’s, emotionele 
verstrikkingen, bijvoorbeeld een miskraam of teveel van 
iemand blijven houden. Als dit niet goed verwerkt wordt 
of een plekje gegeven wordt gaat juist een kind dat dragen 
voor zijn ouders. 

Dus er is vaak onbalans tussen ouders en kinderen en dat 
probeer jij in balans te brengen? 
Ja, als ik met kinderen werk, moet ik eigenlijk eerst naar de 
ouders kijken. Want daar zit vaak de verstoring. Vaak zie je 
dat als de ouder ‘heelt’ het kind meedeint op deze heling 
en dat het onbewust al oplost. Dit komt ten goede aan de 
familiedynamiek en zodoende stroomt er meer positiviteit 
waar iedereen in de familie profijt van heeft. 
Bij jou zie ik bijvoorbeeld een klein dingetje dat jij belast 

bent met oorlog, dat geef je dus onbewust door aan jouw 
kinderen. Een klein voorbeeld is iemand die totaal niet te-
gen harde geluiden kan en wat blijkt dat de opa de bom-
bardementen in Rotterdam heeft mee gemaakt. Dat soort 
dingen leg ik bloot en dat heel ik. 

Bekijk je dan ‘de Aura’ of gebruik je ‘EMDR’?
Ja, doe ik ook. Ik werk ‘holistisch’, dus het totale plaatje. Ik 
lees je energie en zie zo wat er aan de hand is en waar de 
blokkades zitten. Eveneens ben  ik een chakrareader en 
healer. Chakra’s zijn de energiepoorten van het lichaam. 
Ik breng de chakra’s weer in balans, zodat je je fysiek maar 
ook gevoelsmatig weer goed voelt. 

Er was ooit een arts in Amerika en die kreeg kanker en die 
heeft zichzelf drie maanden opgesloten en alleen maar ge-
keken naar dingen waar hij om moest lachen en het schijnt 
dat hij zichzelf heeft genezen. 
Lachen is natuurlijk heel belangrijk en het is van belang 
om naar positieve dingen te kijken. Buiten het feit dat we 
belast zijn met negatieve dingen zijn we ook ‘belast’ met 
positieve dingen. Ik vind het van wezenlijk belang om de 
uniekheid in een mens naar boven te halen. En daar hoort 
lachen bij. Ik lach ook heel veel in de praktijk anders wordt 
het te serieus. 

Nicole’s Gooisch Blad tekst: Andreas van der Schaaf      foto’s: Jet Helsloot
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Krijg je ook mensen die bijvoorbeeld in Bosnië hebben ge-
vochten?
Ja, het is bij mij heel breed, ik krijg mensen met vliegangst, 
‘PTSS’, mensen die depressief zijn. ‘Burn Out’, mensen die 
bijvoorbeeld aan de antidepressiva zijn en die er vanaf wil-
len maar niet durven. 

Is ADHD iets van deze tijd?
Dat is eigenlijk een lastige vraag want, weet je, ik denk dat 
het er altijd ergens al was, maar nu benoemd kan worden. 
Vroeger was het wanneer je niet kon lezen dat je dom was 
en nu ben je dyslectisch. Ik denk dat daar de nuance in zit.
De kinderen van tegenwoordig noemen we vaak ‘nieuwe-
tijdskinderen’. Die zijn heel erg bewust van wat er gaande 
is en zeer gevoelig. Veel hoog-sensitieve kinderen voelen 
zoveel, dat ze uit balans raken en komen ze bij mij langs 
om die balans weer terug te vinden.

Het Gooi is natuurlijk ook wel een super voorbeeld van 
een hele hoop fake en poeha terwijl als je er even in koe-
keloert zie je vaak veel narigheid en ellende.
Ik woon pas sinds 6 weken in het gooi, ik kom uit de 
omgeving Utrecht en heb daar mijn hele leven ge-
woond dus dit is voor mij een nieuwe start. Ik heb veel 
vrienden in Huizen en vond het tijd voor een nieuwe 
plek en een nieuwe dynamiek en dat voelt zeer goed. 
Ik ben 8 jaar geleden gescheiden en 1 jaar daarvoor al 

begonnen met studies en ontwikkeling en daaropvol-
gend mijn praktijk begonnen. 

Wat vind jij eigenlijk van mannen tegenwoordig. Zijn ze 
nog wel sterk genoeg?
Ik houd van mannen waar IQ en EQ in balans zijn. Sterk 
genoeg, dat is ook zoiets, per definitie moeten mannen 
sterk genoeg zijn? Nee hoor, dat hoeft dus niet.

Kinderen?
Ja, twee dochters van 21 en 18, Lisa en Julia, de oudste stu-
deert rechten en de jongste gaat ‘Internatonal communi-
cation media systems’ doen.

Meer mannen of vrouwen in de praktijk?
Ik heb wel meer vrouwen in mijn praktijk dan mannen. 
Vrouwen zijn bereid om meer naar hun gevoel te luiste-
ren, mannen zitten wat vaker in hun hoofd. Toch zie ik een 
verschuiving de laatste tijd, mannen willen ook meer naar 
hun gevoel toe en willen graag weten waarom bepaalde 
dingen niet in balans zijn. 

Worden jouw behandelingen vergoed door de zorgverzeke-
raar?
Ja, het wordt helemaal of gedeeltelijk door de zorgverze-
keraar vergoed als je bij de aanvullende verzekering alter-
natieve zorg in je pakket hebt. 

Kijk je veel tv? Nieuws en zo?
Wel documentaires maar ook veel ‘digitaal’ en via face-
book, maar ik ben niet echt een tv kijker. 
Ik werk ook vaak ‘s avonds dus niet veel tijd daarvoor. 
Gisteren toevallig ‘De Witte Helmen’ van Syrië gekeken, 
aangrijpend. 

En boeken?
Ik lees meestal zelfhulpboeken of inspirerende boeken, 
interessant voor mijn praktijk en voor mijzelf.

Hobby’s?
Weinig op het moment. Ik golf en schilder.

Waar is je praktijk?
Gewoon aan huis! Ik heb een mooie grote kamer in mijn 
huis, waarin ik heel fijn werk.

Wat is je toekomt en wat wil je bereiken?
Ik wil mij nog verder gaan verdiepen in kinderen, die zijn 
zo puur en mooi. Daarnaast ga ik ook samenwerken met 
een huisarts in Huizen, dus genoeg te doen.

Ik gooi nog even op het lege ‘Ceasar Salad bord’ –het 
smaakte voortreffelijk- mijn eigen wijsheid: 
Onzekerheid is de grootste zekerheid die we hebben. 

www.liesbethnijman.nl
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Deze kan je heel zwaar aanvliegen. Zo van: de buitenkant doet 
niets vermoeden hoe het van binnen werkelijk gesteld is. Zit 

allemaal in het veld van on-echtheid, interpretaties, invullingen. 
Levensgevaarlijk materiaal waar alleen de vraag en een open mind 
een cure is. Neem gezien de uitkomstdatum van dit blad echter de 
afslag Humor!

Wat kan ik smullen van films van Bridget Jones. Zat ooit in een va-
kantie na aankomst bij te komen in bad (toen nog vliegangst!). Las 
de First Diary van haar en kreeg de slappe lach. Kinderen uit bed, de 
badkamer in: wat is er in godsnaam aan de hand? Gek gezicht na-
tuurlijk een naakte, badderende mama dubbelliggend van het lachen 
midden in de nacht. Wel een Bridget Jones waardige situatie.

Ik haal dit aan omdat zij zo ontwapenend stom en naief doet dat het 
grappig wordt. Zij houdt niks op, is zichzelf, is niet bang om onderuit 
te gaan. Ze functioneert vooral op haar emotie, doet waar ze zin in 
heeft. Ze is wie ze is. Bridget Jones is een voorbeeld van ‘SINC’ met 

zichzelf zijn. Van anders doen dan dat wat het is, heeft Bridget geen last. Hoe 
verfrissend!
Stel voor dat we de dag van de slappe lach op 1 april wereldwijd instellen. Het 
relativeert. Het is ronduit gezond te noemen om op je levensmenu te hebben. 

Wanneer heb jij voor het laatst de slappe lach gehad?

We moeten teveel, mogen te weinig, doen waar we zin in hebben. Terwijl het 
slechts een keuze is. Toevoegen op 1 april dan maar? 
Wordt het Wereldwijde Vrije dag waarop je doet waar je Zin in hebt. Wees eer-
lijk: dat willen we allemaal, alleen doen we het niet. Rijmt ook met het onder-
werp van dit nummer. De wereld veranderen is zeker ambitieus en begint echt 
bij jezelf. Bedankt Gooisch Blad!  

Door jullie thema staat 1 april 2017 in mijn agenda met de slappe lach plus mijn 
neus achterna op de agenda.  

info@sinc.solutions

NIETS 
IS WAT HET LIJKT Linde’s column

Nationaal Huidcentrum zorg(t) voor uw huid en haar.
Botox en fillers  •  Liposuctie  •  Dermatologie (verzekerde zorg)

Haartransplantatie •  Huidtherapie oa huidverjonging, laserontharen, 

 tatoeage verwijderen en cellulite behandelingen.

Olmenlaan 38 - Bussum  088 425 10 50  nationaalhuidcentrum.nl

Behandelingen zoals u die wenst
Bij Nationaal Huidcentrum staat u centraal. Wij behandelen u zoals wij zelf behandeld 
willen worden, dit betekent dat u verzekerd bent van een goed advies en een veilige 
behandeling in een prettige omgeving. Nationaal Huidcentrum heeft al jaren het ZKN 
keurmerk, u bent dus in goede handen. Of u nu bij één van onze dermatologen komt 
voor een medisch advies, op zoek bent naar de juiste behandeling voor een stralende 
huid of interesse hebt in een liposculpture behandeling, wij heten u welkom.



yVONNE DE BOEr
TUSSEN DrOOM EN DrAAD

Stoffen, stoffen, stoffen, meters stoffen, 
leder, borduurwerken en worteldoek!

Bij ons is yvonne de Boer, stoffeerster en 
bedenker van het eerste uur. Zowel antieke 
als moderne meubelen worden met vak-
manschap voorzien van nieuwe vering, jute, 
polyether en stoffering.
 
Oorspronkelijk zitcomfort wordt in ere her-
steld en zowel het gebruik als de aankleding 
met allerlei stoffen, zoals de met hand ge-
borduurde Gobelins, staan garant voor ja-
renlang plezier.

‘Mijn stoffeerwerk deed ik aan huis, vanuit 
mijn atelier-garage in Bussum. Nu mijn kin-
deren het huis uit gevlogen zijn heb ik recent 
mijn droom gerealiseerd om in een eigen 

Studio in Kortenhoef, aan mijn creaties te 
kunnen werken. Een enorme ruimte waar, 
naast diverse (on)-gerestaureerde stoelen en 
banken, alle stoffen en materialen uitgestald 
zijn, zodat je meteen kunt zien wat er alle-
maal mogelijk is.’

Yvonne is op dreef en we worden overladen 
met ordners met eigen foto’s van haar bij-
zondere stoffeer- en textielkunstwerken die 
ze gemaakt heeft. Van waar ze geëxposeerd 
heeft en van alle aandacht van diverse media. 
Want haar motto is ‘je kan alles maken & cre-
eren, maar als je iets doet, doe je het goed!’

Yvonne is vroeger begonnen bij Costume 
Designer Jany Temime (o.a. James Bond en 
Harry Potter -red) en heeft veel ervaring 

opgedaan met het aankleden van acteurs en 
het verstellen c.q. aanpassen van allerlei kos-
tuums, voor TV, theater en speelfilm.

‘Na 5 jaar kostuumassistentie ben ik zelf als 
kostuumstyliste gaan werken. In 1991 begon 
ik naast het kostuumwerk met het stofferen 
van meubels, dat sindsdien mijn passie is ge-
worden. De allure en stijl van een meubelstuk 
zien te behouden, soms ondeugend bekleed 
met een tijger of zebra print!’

Yvonne is een 63-jarige Kreeft en weet als 
geen ander dat er zonder verleden geen nu 
is. Enthousiast vertelt zij over schilderen en 
bekleden, hands on, sjouwen van meubels 
-ook naar het buitenland-, meubelen nieuw 
leven inblazen! Typisch iemand die niets 

heeft met geraniums en zeker niet van plan 
is om er ooit achter te gaan zitten...

‘Dagelijks doe ik inspiratie en ideeën op. In 
mijn studio aan de Kortenhoefsedijk 85C, 
deel ik dat met mijn klanten en cursisten. Ie-
dere keer ontdek ik, dat in ieder mens een 
uniek creatief vermogen zit. Samen die stof 
uitkiezen, waar je allebei luid YES bij roept. 
Hoe gaaf is dat?’

Geïnspireerd door haar bruisende en tome-
loze energie zijn wij ervan overtuigd dat het 
in een door Yvonne gestoffeerde stoel wel 
goed zit!

Nicole’s Gooisch Blad tekst: Arne & Nicole  fotografie: Persoonlijk archief

STUDIO BROKAAT • KORTenhOefSeDijK 85C  • 1241LS KORTenhOef • +31 6 22513072 • www.BROKAAT.nL
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Op 19 augustus 2017 vindt de volgende editie van het Prinsengrachtconcert plaats.
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Het stond al 22 jaar op mijn bucketlist, een 
bezoek aan het fameuze “pasta e Basta” 

in Amsterdam, gelegen aan de Nieuwe Spie-
gelstraat. Met een delegatie van Gooisch Blad 
brengen we een bezoek aan dit tot ver over de 
landsgrenzen bekende restaurant. We worden 
welkom geheten door gastvrouw Margot Blans, 
terwijl we wachten op eigenaar en inspirator 
van pasta e Basta, Hans Duijf.

Hans Duijf, oprichter van het piano imperium Cristofo-

ri, de eerste klassieke vloot in de Amsterdamse grach-

ten in 1980 en initiator van het Prinsengrachtconcert,  

leidt ons rond door het warm romantisch ingerichte 

pand met een bijna huiselijke sfeer. 

De zitplaatsen zijn verdeeld over lange en ronde tafels, 

enkele knusse zithoeken en een gezellige (eet)bar. In 

een van de zithoeken hangen foto’s van alle beroemd-

heden die hier ooit gedineerd hebben, zoals Bill Gates, 

Jerry Springer, Mariah Carey, Eros Ramazotti, Sting, 

George Benson, Andrea Bocelli, David Hasselhoff, de 

familie Bush en leden van diverse koninklijke families. 

Maar  ook studenten en buurtbewoners komen hier 

veel, zo vertelt Hans Duijf. 

pasta e Basta
Eigenlijk geeft de naam “Pasta e Basta” niet volledig 

weer wat er zo bijzonder is aan dit etablissement. Het 

is namelijk niet alleen maar pasta wat hier geserveerd 

wordt, het is een “totaal-ervaring” voor alle zintuigen. 

Je smaak wordt gestreeld met culinaire verwennerijen 

terwijl je gehoor verwend wordt met  schitterend ge-

zang. Wat dat betreft had het restaurant ook “Pasta con 

Canzone” kunnen heten (pasta met gezang). 

Waarom dan “Pasta e Basta” (vrij vertaald: pasta, en nu 

niet meer zeuren!) vraag ik aan Hans. “Alhoewel ik zelf 

geen vegetariër ben, zou ik de gedachte niet kunnen 

verdragen indien er in mijn restaurant door de jaren 

heen duizenden dieren zouden worden opgeofferd 

voor mijn gasten. Al lang voordat er in de horeca werd 

gepraat over verduurzaming, hadden we bij Pasta e 

Basta al een concept waarbij er geen hoofdgerechten 

met grote porties vlees of vis worden geserveerd, on-

der het motto “Save the planet, eat less meat!””

Tuned by ron Blaauw
Dat dat geen simpele pasta is zoals bij de Italiaan op de 

hoek, mag blijken uit de inbreng van meesterkok Ron 

Blaauw. Chef-kok Diederik Landhuis en meesterkok 

Ron Blaauw werken al enige tijd nauw samen om de 

keuken van Pasta e Basta op een hoog culinair niveau 

te houden. Daarnaast introduceerde Ron Blaauw het 

‘shared dining’ concept, om iedereen zoveel mogelijk 

te kunnen laten proeven van de kaart. Hierdoor kun je 

met elkaar genieten door van verschillende gerechten 

te proeven. Hans Duijf: “De keukenbrigade van Pasta e 

Basta werkt met zo eerlijk en ambachtelijk mogelijke 

producten. Onze kaart verandert mee met de seizoe-

nen om de meest lekkere én verantwoorde traditionele 

Italiaanse gerechten op tafel te kunnen zetten.”

De huiswijn laten we na één glas voor wat het is en be-

stellen een bijzonder goed smakende Chianti Classico 

uit het Pèppoli domein, ideaal voor pastagerechten 

met tomaat. Over de wijnen: sommelier Isaac Solomon 

wist ons telkens goed combinerende wijnen te serve-

ren. Ook de Amerone van Masi was zo’n mooie wijn.

We bekijken de kaart: de orechiette peperonata met 

‘pulled lamb’, een compote van geroosterde aubergi-

nes, een frisse yoghurt crème en smaken van lavas en 

munt, getuigt van de moderne inslag en vrije interpre-

tatie van de Italiaanse keuken van Pasta e Basta. Wij be-

stellen echter de favoriet van Hans Duijf, een pasta bo-

lognese, met als tweede gerecht een met ricotta-kaas 

en waterkers gevulde ravioli in een bruine boter saus, 

geserveerd met gefrituurde knoflook, salie en aman-

delen. En als derde gerecht een rode bieten risotto 

met zoetzure bietjes, mascarpone, schuim van Parme-

zaan, zwarte olijven crumble en krokante dragon. Het 

smaakt ons allemaal bijzonder goed. 

Musica è
Dan komt het grote moment: serveerster Esther blijkt 

niet alleen serveerster te zijn, maar ook mezzosopraan. 

De aria die ze ten gehore brengt, klinkt betoverend. 

Geroezemoes en geklingel van bestek hoor je niet 

meer, iedereen is muisstil. Dit is zoveel leuker dan een 

gewoon avondje uit eten... 

Tussen de gerechten door worden we regelmatig ple-

zierig onderbroken door diverse korte optredens, in 

ons geval van Tessa, Jessie, Lotte en Chrissy. Ook de 

jazzy nummers combineren fantastisch met het eten, 

de wijn en de hele sfeer. Hans Duijf vertelt ons over 

de reizen die teamleden van Pasta e Basta elk jaar ma-

ken naar diverse uithoeken van de wereld, om ook daar 

mensen te laten genieten van dineren met gezang. De 

laatste reis was naar Dubai, terwijl de nieuwe reis naar 

Curaçao medio mei zal plaatsvinden. Dan kunnen De 

Telegraaf-lezers een arrangement boeken in het Avila 

Beach Hotel, waar typische Pasta e Basta-avonden ge-

pland staan en waarbij chef Robert Kranenborg Itali-

aans zal koken met gebruikmaking van lokale Antilli-

aanse ingrediënten.

Nagenietend van een paar tongstrelende nagerechten, 

waaronder de huisgemaakte tiramisu met een pas-

sende dessertwijn, overdenken we de avond. Wat een 

overweldigende ervaring!! 

Muziek is de waardevolle aanvulling op een avond uit 

eten en het allang niet meer geheime wapen van Pasta 

e Basta.

Prinselijk genieten

Een podium voor klassieke muziek, op een bijzondere plek 
in de open lucht en het allerbelangrijkste: voor iedereen 
toegankelijk. Dat was in 1981 het idee van ondernemers 
Hans Duijf en Theo Inniger, destijds directeur van Hotel 
Pulitzer.

Het Prinsengrachtconcert was geboren en groeide uit tot 
een jaarlijks terugkerend spektakel. Maar liefst 10.000 be-
zoekers laven zich elk jaar vanuit hun bootjes, raamkozij-
nen of op de kade aan de prachtige klanken op de gracht. 
Het evenement is inmiddels het best bekeken klassieke 
muziekprogramma op de televisie- en de uitzendrechten 
zijn aan meer dan 20 buitenlandse zenders verkocht.

Primeur

Vlak voor dit Gooisch Blad naaar de pers ging, bereikte ons 
een primeur! Hans Duijf is bezig met een nieuw avontuur in 
de buurt van het Rijksmuseum:  een restaurant met invloe-
den van Hotel Costes in Parijs en Bagatelle in New York, met 
een tijdloze internationale bar op de eerste etage. Er wordt 
ook gedacht aan een besloten wijnclub.

pasta e Basta
Nieuwe Spiegelstraat 8

1017 DE Amsterdam
+31 20 422 2222
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Bij de haven van Huizen, aan het woelige wa-
ter van het IJsselmeer, had ik zomaar op 

een zondagmiddag een plezierig gesprek met 
tandarts Eva Müller van Dental Art en eige-
naar van het gezondheidscentrum en –platform  
Allyounity in Laren. Een vrouw met een missie. 
In haar manier van werken is er alerte zorg en 
aandacht voor de hele mens: hoofd, hart en li-
chaam. Zij kijkt samen met de behandelaars van  
Allyounity naar de werkelijke oorzaak van de 
symptomen. Met een team van 12 professionals 
met allemaal verschillende expertises, worden 
gezondheidsklachten zo effectief mogelijk ver-
holpen.

Het gaat erom dat bij de tanden en kiezen die ik als 
tandarts zie een persoon hoort en die moeten we in 
zijn geheel behandelen en koesteren. Het geeft mij als 
tandarts een onbevredigend gevoel als mensen binnen 
komen voor een slaapbitje- een slaapbitje gaat snurken 
en apneu tegen- waardoor men beter zal gaan slapen- 
Het probleem ”snurken en apneu” is hiermee dan wel 
verholpen maar de oorzaak van het slechte slapen zit in 
hele andere factoren. Ook als iemand bijvoorbeeld lang-
durig ontstoken tandvlees heeft en daarbij ook zijn ei-
gen tanden en kiezen dreigt te verliezen, dan helpt het 
niet om alleen tandsteen en tandplaque te verwijderen. 
Dan kijken we ook naar meer, bijvoorbeeld naar de bac-
teriële flora in de mond, de algehele gezondheid en hoe 
we iemand van binnenuit weer beter en sterker kunnen 
maken. Dit begint  o.a. met een gezondheidscheck, waar 
we in de meeste gevallen veel  informatie uit kunnen ha-
len. Hierdoor kunnen we de oorzaak van het ontstoken 
tandvlees gedegen aanpakken. 

Slaap is een van de meest essentiële 
basisbehoeften van de mens! 

Hoe belangrijk is de kwaliteit van goed slapen niet? 
Dat merk je pas als die onvoldoende is en je te maken 
krijgt met een veelheid aan klachten en verschijnselen 
die optreden bij onvoldoende kwantiteit of kwaliteit van 
de slaap. Op de lange termijn heeft onvoldoende goede 
slaap vaak veel meer invloed  op de gezondheid dan men 
beseft en is een echte sluipmoordenaar van bijvoorbeeld 
hart- en vaatziektes, diabetes, auto-imuunziektes tot 
zelfs vroegtijdig overlijden. De oorzaken hiervan kunnen 
behoorlijk divers zijn. Van psychosomatische, stress-
gerelateerde oorzaken, verkeerde voedingspatronen, 
zwaarlijvigheid, hormoonverschuivingen als menopauze  
tot snurken en apneu. Bij Allyounity werken we dan sa-
men met verschillende disciplines om dit probleem bij 
de kern aan te pakken en op te lossen. Denk hierbij aan: 
een Slaapclinic met neurofeedback training, een algehe-

le gezondheidscheck door een hormoonspecialist, voe-
dingsdeskundige, osteopaat, mesoloog etc. Voldoende 
en de juiste aandacht geven aan slaapproblemen levert 
je een langer, gelukkiger en gezonder leven op.

Als tandarts zie ik ook regelmatig mensen die slecht 
kunnen omgaan met angsten en emoties. Daar hebben 
ze niet alleen bij mij last van maar hun hele leven kan 
hierdoor in een draaikolk van opgebouwde emoties en 
stress veranderen waar ze zelf niet meer uit kunnen ko-
men.

Ook hier kunnen wij aandacht aan besteden. We kun-
nen behandelingen aanbieden ten behoeve van de per-
soonlijke ontwikkeling en het beter leren omgaan met 
angsten en stress. Ook een slechte of niet goed functio-
nerende relatie kan hier debet aan zijn.

Al deze disciplines zijn in mijn gezondheidscentrum 
onder één dak gevestigd zodat we constant en in goed 
onderling overleg een vinger aan de pols kunnen hou-
den. Op deze manier kan een patiënt echt alle kennis 
en behandelingen ervaren die te maken hebben met zijn 
probleem. Zo kunnen wij dieper en beter ingrijpen om 
het probleem en de klachten langdurig en efficiënt te 
verhelpen.

Dat maakt mij een gelukkige tandarts 
en professional

Ik ben er in de loop der jaren van overtuigd geraakt dat 
ons lichaam en geest als één geheel functioneren en 
constant met elkaar in verbinding staan. We moeten wat 
meer gaan ervaren in plaats van alles te willen verklaren. 
Het serieus nemen wat je hoofd en je hart je vertellen en 
daar ook naar handelen. 

Bijna dagelijks spreek ik in mijn praktijk mensen met seri-
euze gezondheidsklachten die direct te relateren zijn aan 
de emotionele druk van de dagelijkse gekte waar we in 
leven. Ik probeer in dat soort situaties duidelijk te ma-
ken dat er bijna altijd wel een keuze is waardoor het leven 
weer een stuk comfortabeler wordt. In plaats van gelaten 
af te wachten tot een situatie vanzelf hopelijk verbetert, 
stimuleer ik dat er concrete stappen genomen gaan wor-
den waar iemand weer blij van wordt. Pak de regie over je 
leven, dat ben je aan jezelf verplicht. Durf de stappen te 
zetten die nodig zijn voor een beter en gezonder leven, 
werk aan je angsten en je gezondheid, je problemen, je 
lichaam. Kijk naar wat er nodig is en gooi het roer om. 
Ervaar hoe het is als je jezelf goed kunt uiten, je gewicht 
op peil is en je algehele gezondheid in balans. Uiteindelijk 
ben je daar zelf verantwoordelijk voor. 

Kortom, zorg zo goed mogelijk voor jezelf, dat verdien je!

eeN krachtige Vrouw  
met eeN missie

Nicole’s Gooisch Blad tekst: Anja Hols      foto’s: Jet Helsloot
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Praktijk En Balance

Voedings geneeskunde • Neurofeedback therapie • Laboratorium onderzoek

Waarom wordt de een dik van een glaasje water en kan de ander eten wat hij wil? 
Is een calorie een calorie en maakt het niet uit waar deze vandaan komt? 
Waarom stresst jouw vriend(in) minder dan jij?

Niet ieder lichaam is gelijk. Daarom maken we voor jou een Persoonlijk 
Gezondheids Programma dat mede op basis van laboratorium  onderzoek  
wordt samengesteld. Verstoringen worden hersteld met voedings-, lifstyle en 
suppletie advies.

Vergoed vanuit de aanvullende verzekering

Drs Claudia Lanson     M: 06-51 27 99 11     www.en-balance.nl

Golden Shine

Wil jij het stralende middelpunt zijn voor welk event dan ook, dan ben ik de 
juiste visagiste voor jou! Met respect voor jouw persoonlijkheid weet ik de 

juiste make-up of make over te geven.  
GS is gespecialiseerd in (bruids)make-up, workshops,  wimperextensions 

en wenkbrauwen.  Thuis, studio of op locatie.
GS is mobiel en kan óók naar jou toekomen.

www.goldenshine.nl     tel. (0)343 - 44 58 34

Slaapclinic

Slaapclinic staat voor gezond Slapen en Lekker in je Vel zitten. Kan jij je 
hoofd niet ‘af’ zetten? Lig je nachtenlang wakker terwijl je de volgende dag 

weer fit moet zijn? Heb je al van alles geprobeerd maar niets helpt blijvend? 
Neem dan contact op met Marijke van Dellen. Zij  werkt al twaalf jaar aan het 
oplossen van hardnekkige slapeloosheid. Haar aanpak is anders dan andere 

met hele goede resultaten. Ook als je al langdurig slecht slaapt. 

Vestigingen in Laren - Allyounity, Amsterdam - Centrum de Roos 
en Wijk bij Duurstede.

www.slaapclinic.nl.

Tineke Kok Hypnotherapie

Hypnotherapie is een behandelwijze voor talrijke en veelzijdige klachten: 
hoofdpijn waarvan de oorzaak niet te vinden is, problemen met je partner/
gezin/kinderen, onbegrip van familie of vrienden, leren omgaan met het 
gemis van een geliefd persoon, angst voor de tandarts, het oplossen van 
lichamelijke problemen (door middel van het zoeken naar de oorzaak),  

problemen met werk, zoeken van werk en het oplossen van slechte relaties 
binnen de werkkring.

tel. 06 12 41 84 90  e-mail: tineke.kok@kpnmail.nl

Yvonne Wagenaar

Regelmatig komt het voor dat betrokkenen last hebben van verschillende 
klachten, zoals: slapeloosheid, angstklachten, depressieve gevoelens en 

somatische klachten. Heel normaal bij een scheiding.
De klachten belemmeren en vertragen een goed verloop van het 

echtscheidingsproces. Een vicieuze  cirkel ligt op de loer. Het blijven “hangen” 
in een echtscheiding.  Een advocaat-scheidingsmediator is geen therapeut.
Indien deze problematiek speelt is het prettig dat ik cliënten kan wijzen op 
verschillende vormen van therapie/hulpverlening die de professionals van 

ALLYOUNITY wel bieden.
Door het samenwerkingsverband zijn de professionals goed op de hoogte van 
elkaars (on)mogelijkheden om klachten te behandelen, te verlichten of weg te 

nemen. Men voelt zich sterker en beter in staat beslissingen te nemen.
Doel: een voortvarende echtscheiding en weer een  

positiever zicht op de toekomst.

www. wagenaaradvocaten.nl 

Perfect Age Beauty Center

Vanaf 2 april is De Gooische vestiging  
Perfect Age Beauty Center Laren geopend ! 

In dit Beauty Center kun je terecht voor hoogwaardige beauty behandelingen , 
welke door Margaret Remken en haar team worden uitgevoerd. Uiteraard zijn 

deze behandelingen ook uitermate geschikt voor de man. 
Robert Schoemacher zal verantwoordelijk zijn voor alle injectables , 

cryolipolyse en duurzaam ontharen. 

tel. 06 26 13 42 10     www .perfectagebeautycenter.nl/ Facebook 

STERK Praktijk voor Mesologie

Als je last hebt van gezondheidsklachten en daar graag iets aan wilt doen is 
mesologie iets voor jou! Door het hele lichaam te onderzoeken ga ik op zoek 
naar de oorzaak van jouw klacht, stel vast wat de disbalans in jouw lichaam is.  
Die disbalans gaan we samen aanpakken door aanpassingen in voeding en 

levensstijl,  en behandeling met kruiden en supplementen.

Klachten die door de mesoloog behandeld worden zijn bijvoorbeeld: 
problemen met de spijsvertering, spieren en gewrichten, ademhaling, hart en 

circulatie, allergieën en intoleranties, vermoeidheid, huidproblemen.

tel: 06 14 46 41 91     www.sterkmesologie.nl

Dental Art

Dé tandartspraktijk voor algemene tandheelkunde, verschillende moderne, 
geavanceerde facings, beetverhoging, invisalign, slaaptandheelkunde, angst 

voor tandheelkundige behandelingen en alles wat je nodig hebt voor je 
gezonde, happy Smile!

Samen met het medisch-sociaal-integrale ALLYOUNITY dé oplossing voor 
alle slimme, hedendaagse, multi-disciplinaire, geavanceerde manieren om 

gezonder, gelukkiger, succesvoller en jonger in het leven te staan.

Stay Healthy Be Happy! Shine! Team Dental Art staat graag voor u klaar!

tel. 035 - 53 10 375     www.dental-art.nl

etièn horse healing
Magnetiseur voor mens & dier

Ik ervaar heel duidelijk stromende of niet stromende energieën bij mensen 
en dieren.  Hierdoor is het voor mij mogelijk om opgelopen blokkades op te 

heffen zodat het zelf genezend vermogen weer aan het werk gaat. Dit kunnen 
lichamelijke en/of geestelijke klachten zijn bij zowel mens als dier.

Ik behandel dieren met  o.a. rug, poot/been blessures, gezichtsveld en oog 
problemen, angsten, stress en zelfs cystes in het hoefbeen bij paarden.

tel. 06 45 16 52 84     www.etienhorsehealing.com  

SLAAPCLINIC





The MAKInG Of...
update De creatie van het spel verloopt voorspoedig, bijna alle straten zijn al 
verkocht. Voor de stations bedenken we een alternatief, denken jullie met ons 

mee? Stuur ons een app of bel 06 53 47 41 69. 

een spel voor ‘t Gooi en door ‘t Gooi.
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Ik spreek met Michiel af op zijn kantoor, een gere-
noveerde boerderij in het hartje van Blaricum. Bij 

binnenkomst vallen de geëtaleerde ruimtepakken en 
schaalmodel spaceshuttles direct op. Terwijl ik even op 
Michiel wacht, nippend aan een kopje koffie, realiseer ik 
me hoe groot het contrast is. Misschien wel een treffen-
de weerspiegeling van Michiel, een man met meerdere 
facetten. Menigmaal afgeschilderd als flamboyante bon 
vivant, maar wanneer je hem eenmaal beter kent een 
gedreven ondernemer, succesvolle investeerder en visi-
onair. Een wereldse avonturier die je vrijdags tegenkomt 
in de lokale stamkroeg. Een dromenjager met een jon-
gensachtige charme, maar ook een betrokken vriend en 
vader. ‘s Ochtends brengt hij zijn kinderen naar school 
om vervolgens zijn jongensdroom om raketten de lucht 
in te schieten na te streven. 

Je houdt je onder andere bezig met investeringen in tech-
nologie en ruimtevaart. Had je die fascinatie al op jonge 
leeftijd? 
Ik was vrij laat met praten en heel vroeg met programme-
ren. Ik denk dat ik niet ouder was dan een jaar of acht toen 
ik een Teleac-cursus ging volgen om te leren program-
meren. Ik had het geluk dat we thuis een van de eerste 
microcomputers in Nederland hadden. Ik stond zaterdags 
om half zes op en kroop achter de computer om spelletjes 
te maken. Dat vond ik het mooiste wat er was. En dat is 
eigenlijk niet veranderd. Wat me enorm boeit, toen ook 
al, was die mens-computer interactie. De hersenen na-
bootsen op de computer om computers lerend te maken.  

Dat was allemaal nog erg nieuw en spannend. Ergens ben 
ik nog steeds die nerd, die het liefst achter zijn computer 
duikt. 

Wist je op jonge leeftijd al dat je ondernemer wilde wor-
den?
Ja, dat ondernemen zit er wel in. Dat is deels misschien 
door genen, deels door gesprekken aan tafel vroeger. Ik 
heb tijdens mijn studie twee jaar stage gelopen en dan 
werk je voor een baas. Dat vond ik eigenlijk ook best wel 
leuk, maar ik miste wel de snelheid, het aanpakken, die 
lat hoog leggen en er vol voor gaan. Bij Lost Boys heb ik 
geleerd dat ik geen echte manager ben. Ik vind het top 
om een kleine groep van 5, 10 of zelfs 20 gedreven, gemo-
tiveerde en slimme mensen aan te sturen om samen iets 
geweldigs op te bouwen. In de fase daarna, dan moet je 
het bedrijf managen. Ik ben daar niet secuur genoeg voor 
en het boeit me gewoon te weinig. 

De bedrijven waar je je mee bezig houdt zijn allemaal high-
end, state of the art. De lat kan bijna niet hoog genoeg lig-
gen lijkt het wel?
Dat is misschien wat in de aard van het beestje zit. Ik 
word altijd heel moe van mensen met de grootste ambi-
ties, maar alleen in Nederland. Waarom? Er zijn toch geen 
grenzen? We leven nu met internet, het is één wereld. Ik 
snap dat dat eng is. Vroeger werkte je als bakker hier in 
het dorp en je concurrentie zat een dorp verder. Dat is nu 
niet meer zo. Het is aan de ene kant heel moeilijk om uit 
te blinken, maar aan de andere kant heb je de opportu-

nity om de beste van allemaal te zijn. En dat geeft me een 
enorme kick. 

Heb je ooit ervaren dat je vanuit je achtergrond ook tegen 
vooroordelen aanvecht?
De vooroordelen zijn er, maar ik heb er goed mee leren 
omgaan. Het maximale wat je kunt doen is gewoon laten 
zien dat je dingen afmaakt. Als je gymnasium in 6 jaar doet 
en in 3,5 jaar een informatica studie afrondt, dat is niet 
iets wat je kunt doen omdat je ouders zoveel geld hebben. 
In Nederland niet in ieder geval. En daarna een bedrijf-
je starten, dat is altijd simpel. Maar succesvol verkopen, 
dat is niet zo simpel. Dat is misschien wel iets goeds wat 
daaruit voortgekomen is, dat ik laat zien dat ik dingen niet 
alleen start maar ook succesvol afmaak. Als je iets afge-
maakt hebt, laat dat zien dat je doorzet.

Je reist voor je werk de hele wereld over. Hoe ziet een ge-
middelde werkdag eruit? Is het een strijd tussen werk en 
privé? 
Kwart voor zeven gaat de wekker, zeker als de kids er zijn. 
Ik ben ’s ochtends op mijn sterkst, dus vroeg opstaan vind 
ik niet erg. De balans vinden, ja het is een beetje cliché 
maar dat is wel een dingetje. Na de scheiding waren de 
kids er een week wel, een week niet. Ik vind de balans 
moeilijk in de week dat ik de kids heb; ontbijten, naar 
school brengen, met huiswerk helpen. Mijn zoon komt om 
3 uur uit school en dan ga ik met hem naar huis. Maar ik ga 
thuis gewoon verder met mijn mails en conference calls. 
Soms hebben kids immediate attention nodig, dan valt er 



iemand van de trap terwijl ik net cijfers zit goed te keuren. 
Dat is dan weleens lastig. 

Ik probeer de borrels, etentjes en late middag meetings 
allemaal in die ene week te stoppen, die is dan ook hele-
maal ram vol en de andere week dat niet te doen. Dat is 
natuurlijk het lastige als je met meerdere bedrijven bezig 
bent. Soms is het te veel en dan moet je keuzes maken. 
Dan moet ik altijd iemand teleurstellen. Maar daar zal ie-
dereen weleens last van hebben.

Het vele reizen kun je goed plannen. Een Formule 1 race 
kan ik niet bepalen wanneer die is, maar als ik bij XCOR 
een boardmeeting heb in Los Angeles of met de VR (virtual 
reality) in San Francisco of New York moet zijn, dan kan ik 
zelf wel afspraken inplannen. Zo ben ik de ene week brave 
huisvader en de andere week weg.

Hoe kom je uiteindelijk in Het Gooi beland? Als ik je zo 
beluister zou je misschien beter gedijen in, ik noem een 
dwarsstraat, de San Francisco area. 
Ja, maar ik reis zo veel. Ik heb soms het idee dat ik meer 
miles verdien dan een piloot bij de KLM. Ik zie de hele 
wereld. Met Formule 1 kom ik op de mooiste plekken en 
ontmoet ik spannende mensen. En met VR is het allemaal 
Silicon Valley, maar ook LA Hollywood en New York. Ik ben 
er zo veel dat ik het heerlijk vind om zo’n rustpunt te heb-
ben. Gewoon even thuis. Ik vind die balans heerlijk.

Virtual reality en commerciële ruimtevaart; de toekomst 
lijkt de grootste gemene deler van jouw werk. Denk je dat 
mensen de snelle technologische ontwikkeling kunnen bij-
houden?

De technologische ontwikkeling gaat zo snel dat ik niet 
weet of de mens zich wel snel genoeg kan aanpassen. Ik 
ben er al aan gewend, maar toch ga ik er anders mee om 
dan mijn kinderen. Die vinden dat de normaalste zaak van 
de wereld, die hebben daar geen moeite mee. Dat mensen 
het in zo’n korte tijd normaal zijn gaan vinden om op Twit-
ter te zetten wanneer ze naar de wc gaan, had ik totaal 
niet aan zien komen. Het geeft wel aan dat de acceptatie 
steeds sneller gaat. Bij de vaste telefoon duurde het 50 
jaar voordat 80% er een had. Bij de computer duurde dat 
25 jaar, bij de mobiele telefoon 10 jaar. En Facebook had 
dat binnen een paar jaar voor elkaar. 

“Ik hou van verandering. De meeste mensen vinden dat 
vreselijk. Ik vind dat heerlijk. Het liefst verander ik wel zelf 
dingen. Als anderen dingen veranderen, ben ik daar niet 
altijd blij mee.”

Je krijgt steeds meer robotisering. Er worden steeds com-
plexere taken overgenomen. Dat wil niet zeggen dat er 
geen werk meer is, maar het type werk gaat veranderen. 
Ik denk niet dat mensen daardoor minder gaan verdienen, 
alleen meer vrije tijd voor minder werk. Er zal een hele 
verschuiving plaatsvinden. Misschien dat de gemiddelde 

werkweek over 40 jaar nog maar 20 uur is. Misschien is 
het weekend wel 4 dagen over 50 jaar. 

Hoe verwacht je dat de toekomst eruit zal zien?
Er komt een dag dat men niet de snelweg op mag met een 
auto die niet zelf rijdt. Dan rijdt alles zonder file overal 
heen. Dat soort dingen voorspellen is niet zo moeilijk. 
Het is moeilijk te voorspellen wanneer het gaat gebeuren. 
Maar veel spannender zijn de dingen die we niet zeker 
weten of ze gaan gebeuren en nu nog niet kunnen voor-
spellen.

“Het is jammer dat er op school alleen ‘geschiedenis’ ge-
geven wordt en geen ‘toekomst’. Dat lijkt me een veel leu-
ker vak.”

Elke keer komt er weer een uitvinding waar nog nooit ie-
mand aan gedacht had. Als je mensen 50 jaar geleden ver-
teld had over het internet, ja dat zijn dingen waar niemand 
nog over na had gedacht. 10 jaar geleden was er geen so-
cial media. Nu is het niet meer weg te denken. Dat gaat 
elke tien jaar gebeuren. Over tien jaar is er weer iets waar 
we met z’n allen nooit aan gedacht hebben. Dat vind ik 
zo’n raar en tegelijkertijd fantastisch idee. 

Het enthousiasme waarmee Michiel praat over zijn werk 
en visie over de toekomst is aanstekelijk. Misschien is dat 
wel de clue van succesvol ondernemen, grenzeloos blijven 
dromen. Niet ‘the sky’, maar ‘the space’ is the limit.

Bio

Geboren: 4 augustus 1969
Woont: In Het Gooi
Vader van: Paulus, Mirthe, Pieter, Maike
Werk: Succesvolle ondernemer en investeerder. lost 
Boys, Media Republic, Guerilla Games, force field 
VR, formule 1, XcOR Aerospace.

“Het is jammer dat er op school 
alleen ‘geschiedenis’ gegeven 

wordt en geen ‘toekomst’. 
Dat lijkt me een veel leuker vak.”



Een aantal jaren geleden is er op een beurs, de Miljonairs Fair of de Auto rai, dat weet 
ik niet meer, een experiment gedaan. Ik kan het nergens meer terug vinden maar 

ik herinner mij de televisiebeelden nog heel goed. Een zwerver (een échte, zo van de 
straat geplukt) werd compleet gesoigneerd, gekapt en geschoren in een duur maatpak 
en op dure schoenen de beurs op gestuurd. rechtstreeks naar de stand van één van de 
duurste automerken. Een miljonair (ook een echte) werd uitgedost als zwerver, compleet 
met ongeschoren baard, oude kleding en afgetrapte schoenen. Hij werd even later 
naar dezelfde stand gestuurd. Het laat zich raden: de als zwerver uitgedoste miljonair 
werd door niemand aangesproken, geen van de gedreven, snelle verkopers of beeldige 
beursdames stapten op hem af, daar viel toch geen cent aan te verdienen. Op de als 
miljonair vermomde zwerver daarentegen kwamen ze wél af. Ze boden hem koffie, 
champagne, brochures en een gratis proefweekend met de auto van zijn keuze aan. Als ik 
mij goed herinner was dit experiment opgezet, juist om de verkopers te laten zien dat je 
niet in iemands portemonnee kunt kijken. Kortom, dat ‘Niets is wat het lijkt’.

Niets is wat het lijkt

‘Niets is wat het lijkt’ is een regelmatig gehoorde uitdrukking. Deze zin is oorspronkelijk van 
de Utrechtse dichter C.C.S. (Cees) Crone (1914-1951) en staat op een huis niet ver van het 
Utrechtse Centraal Station. De eigenlijke zin van de dichter was “Niets is wat het lijkt, als je 
maar goed kijkt”. 

Want natuurlijk is ‘Niets is wat het lijkt’ gewoon onzin. In de eerste instantie is alles meestal 
gewoon precies wat het lijkt. ‘Als het loopt en kwaakt als een eend, ís het hoogstwaarschijnlijk 
een eend’. Die zwerver die met een winkelwagentje vol met plasticzakken door Amsterdam 
sjokt of ligt te slapen in een portiek is gewoon een zwerver en die man die eruit ziet als 
een succesvolle zakenman is waarschijnlijk precies dát. (Behalve dan natuurlijk bij het 
experiment op de Auto Rai of Miljonairs Fair.)

Schoothondje

Onze hersenen zien wat we denken dat we zien. We relateren wat we zien aan wat we 
kennen, weten en ook (door ervaring) geleerd hebben voor waar aan te nemen. Ik had een 
keer ergens een harige, bont-achtige, grijs/witte tas op mijn schoot liggen toen iemand 
langs me liep en zei “Oh, ik dacht dat je een hondje op je schoot had”, best een heel logische 
aanname eigenlijk, zo werkt dat dus. We zullen van een man niet snel denken dat hij eigenlijk 
een vrouw is, we zullen van een heel mager iemand niet direct denken dat hij veel eet en 
we zullen van een heel dik iemand niet denken dat hij bijzonder sportief is en als lunch een 
groentenshake neemt. Allemaal heel logisch.

Maar dan het tweede deel van het oorspronkelijke zinnetje ‘als je maar goed kijkt’. In de 
meeste gevallen zeggen wij ‘Niets is wat het lijkt’, als het gaat om een plaatje dat wordt 
neergezet en ontvangen als eerste indruk en dan komt er een extra variabele bij. Als we 
goed kijken zien we dan dat er achter die eerste indruk, die eerste conclusie, een heel ander 
verhaal schuilt. Die beeldige vrouw bijvoorbeeld, die stralend rondloopt, er altijd goed 
uitziet, in dat prachtige huis woont, een baan heeft en ook nog eens voor haar 3 kinderen 
op de hockeyclub en school bezig is en ogenschijnlijk een heel compleet en gelukkig leven 
leidt. Daarvan horen we dan later dat ze alcoholiste is, door haar man geslagen wordt of 
borstkanker heeft. ‘Zo zie je maar weer’, zeggen we dan, ‘niets is wat het lijkt’. Maar ze is 
precies wat het lijkt maar dan mét borstkanker of nare man. Sommige mensen gebruiken 
het ook als soort van troost zo lijkt het, zo van ‘Het leek zo mooi maar zo zie je maar weer, 
bij hen is het ook niet altijd rozengeur en maneschijn.’

Roze bril

Het is tweeledig: Ik ben misschien een optimist en bezie de wereld door een knalroze bril 
maar volgens mij is het voor de meesten van ons niet zo dat we niet welwillend zijn om 
goed te kijken en ook de andere kant te zien en te omarmen. We laten vaak zelf, bij keuze, 
niet alles aan de buitenwereld zien (Facebook – Fakebook - is daar een goed voorbeeld van). 
We laten graag aan de buitenwereld zien hoe goed het ons gaat en houden onze ellende en 
tegenslagen (vaak uit schaamte) liever voor ons. Of in elk geval behouden we dat alles voor 
aan de mensen het dichtst om ons heen. En waarom zouden we ook? Waarom zou je ook je 
faillissement, je ziekte, je scheiding, je armoede, je kind aan de drugs of in de penarie aan de 
hele buitenwereld laten zien? Ik begrijp dat heel goed. Maar ergens ligt daar misschien toch 
ook een gemiste kans. Want wie heeft het niet weleens meegemaakt? Die collega, vriend, 
oma of buurman die achteraf ongelukkig, eenzaam of ziek bleek te zijn, problemen bleek te 
hebben? Dat je achteraf dacht ‘Als ik het maar geweten had, dan had ik wat kunnen doen, 
dan had ik dit of dat gedaan’. Als we wat beter kijken én als we tegelijkertijd in eerlijk- en 
openheid wat meer van onszelf zouden laten zien zou het leven weleens heel troostrijk 
kunnen blijken te zijn.
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U kunt bij ons terecht voor nieuwe en gebruikte auto’s waar u gegarandeerd bent van de scherpste prijs en de beste 
kwaliteit op het gebied van service en onderdelen. Wij hebben doorlopend zeer exclusieve modellen staan. Wij leveren 
vakkundig onderhoud voor alle merken. Ook kunt u uw auto bij ons APK laten keuren. Passie voor auto’s en aandacht 
voor elk detail zit bij ons in het bloed. Wij hopen u snel te mogen verwelkomen in onze showroom.

Wij zijn onafhankelijk importeur van 
exclusieve auto’s met fabrieksgarantie

Adres: Amersfoortsestraatweg 108
          1411 HJ Naarden

Site: novusauto.nl
Telefoon: (035) 69 97 600
Fax: (035) 69 97 604
Email: info@novusauto.nl

Openingstijden Showroom
Maandag t/m vrijdag: 09:00 – 18:00 uur
Zaterdag: 09:00 – 17:00 uur
Zondag: Gesloten

Openingstijden Werkplaats                                                                            
Maandag t/m vrijdag: 08:00 – 17:00 uur
Zaterdag: Gesloten
Zondag: Gesloten

novusadgooiseblad.indd   6 22-03-17   16:57



DeCOReeRT en veRfRAAIT 

Op SpeCIALISTISChe en AMBAChTeLijKe wijze 

uiteeNlopeNde oBjecteN eN iNterieurs

Vakmanschap en kwaliteit staan bij Atelier2Adorn altijd voorop

Ieder werk heeft een unieke uitstraling

in ‘hoe heurt het’ 2016grissaille ornamentenvergulden in uitvoering

ornament in 23,75 karaat goud

De oprichters van Atelier2adorn zijn Jet crone en 
Hermance van Heeckeren van Kell. twee ervaren 
decoratieschilders die jarenlang samen gewerkt 
hebben aan diverse decoratie- en verguldprojec-
ten. Zij werken voor zowel particulieren als bedrij-
ven in binnen- en buitenland. 

In hun atelier decoreren en verfraaien zij op spe-
cialistische en ambachtelijke wijze uiteenlopende 
objecten. Op locatie creëren zij op dezelfde wijze 
diverse wand- en plafond decoraties. Met zorg en 
precisie worden techniek, kleur en materiaal geko-
zen. Met oog voor kleur en detail creëren zij vol-
strekt unieke decoratieve kunstobjecten en -wan-
den. Specialiteiten van Atelier2adorn zijn klassieke 
hout- en marmerimitaties, tromp- l’oeil, verguld-
werk en vele andere technieken. Vakmanschap en 
kwaliteit staan daarbij altijd voorop.

Alle objecten en wanden kunnen op bestelling en 
naar wens worden bewerkt.

tel 06 53 95 37 90   of   06 40 51 22 24   e-mail info@atelier2adorn.nl   www.atelier2adorn.nl   www.facebook.com/atelier2adorn

springbok en dikdik 
in roze koper

reebok 23,75 karaat 
caplain goud

koppen op statief tegen 
vergulde wand



Perfect Age Beauty Center Laren
Eemnesserweg 45

1251 NB Laren
T. 06 – 26 134 210

www.perfectagebeautycenter.nl

zomaar van de redactie van Gooisch Blad...
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Ze kwam binnen en niet slechts in je huis. 

Ze wandelde met haar gebroken lichaam en 

gekwetste ziel direct je hart in.

Dat hart dat nog niet eens genezen was van 

het laatste afscheid, het huilde nog…

Ze voelde zich er thuis, ze had zelf zo’n hart.

“Deze keer zal ik me niet hechten”, spreek je 

jezelf toe. ”Houd wat afstand, toe bescherm 

jezelf”.

Maar je weet het is al veel te laat, je bent 

verkocht.

Alles gaat in werking dit broze leventje te 

redden, soms zelfs tegen beter weten in.

De liefde overspoelt je en er is niets wat je 

niet wilt geven haar te redden…

Je ziet het mis gaan en neemt jezelf voor het 

juiste te doen.

Die laatste zo belangrijke tijd in te vullen 

met dat wat er toe doet.

Het leven is kort, zo kort dat het soms zo 

lang duurt voor de nacht eindelijk komt. 

Maar tien jaar in een zucht voorbij zijn.

Op de schaal van de oneindige tijd die het 

heelal al bestaat, lijkt ons leven minder dan 

een zucht.

Een korte rimpeling in de zee.

Hoe je ook nadenkt over het leven na de 

dood één ding staat vast, er is leven voor 

de dood.

En zolang er niemand terug gekomen is 

met keihard bewijs zullen we het daarmee 

moeten doen.

Want ook een rimpeling kan een zee in be-

weging krijgen met de juiste wind in de rug.

Ook een zucht kan een leven ingrijpend 

veranderen met de juiste kus op je mond.

En dan juist stap je de oneindigheid in.

Wie kent het gevoel van de juiste kus, de 

juiste wind... die weet? Er is alleen maar 

dat..

En “dat” houdt nooit meer op en ligt veran-

kerd in je wezen. Dat is wat je geeft, dat ene 

moment van diep houden van...

Ze werd snel minder, haar ademhaling werd 

zwak haar ogen verloren hun glans.

Je wist dat het moment snel zou komen, je 

moet haar laten gaan.

Schreeuwend vloekte je, terwijl je stilletjes 

wegliep en je tranen liet lopen.

Je wilde sterk zijn voor haar en niet laten 

zien wat je voelde.

Maar zij wist dat veel beter dan jij en strekte 

met haar fluwelen klauwtjes naar je hand.

Zo één met het leven en zo volledig één met 

de dood.

Geen woede en geen angst, alleen maar ac-

ceptatie en overgave. Oh god ze wist het 

zoveel beter dan jij.

Een dier te moeten laten gaan is moeilijk, 

je wilt het niet meer voelen. De ene wond 

is nog niet dicht en de andere wordt open-

gereten.

Keer op keer weer afscheid te nemen is 

een taak die maar weinigen op zich durven 

nemen, het is een last en een zegen. Het is 

zwaar en schitterend.

Je sterft steeds zelf een beetje en je hebt 

nooit intenser en heftiger geleefd.

Je raakt verdoofd en je schudt weer wakker. 

Je huilt en je lacht.

Je verliest jezelf en je komt jezelf weer te-

gen.

Je raakt verloren in de sterfelijkheid en ont-

moet oneindigheid.

Cynisme lijkt een redding. Een korte pleis-

ter op je wond, maar is het niet.

Je hielp om ze te redden en niet slechts van 

de dood. De grootste reddingen zijn die van 

het leven, de pijn en eenzaamheid. Dat le-

ven waar er niet meer dagen, weken of ja-

ren voor ze waren ingepland.

Maar een laatst intense liefde wel. Kort 

misschien, maar wie telt uren als de warmte 

tijdloos is...

Door van ze te houden gaf je ze vleugels zo-

dat ze vol liefde direct door mochten vlie-

gen naar wat uiteindelijk ons aller bestem-

ming is.

Want het is de zoete pijn van voelen die ons 

vleugels geeft.

Norma.

1 april

Het was bijna liefde
1 april heeft maart verlaten

gevoel te pril
een eigen wil

verlangend naar terrasjes vol sfeer
lente op tafel, boten op het meer…

Met heimwee naar maart
roert het z’n staart

hemel jankt druppels op de grond
onweer spuwt bliksem uit mond

wind schreeuwt…
takken in het rond

laat bomen achter met een ‘wond’ 

Een nestje met een vers ei
doet smachten naar de maand mei

een hartslag pril maar puur
de afdronk nog wat zuur

April als een toverbal mooi
kleuren vallen in je mond ten prooi…

Zwanen dansen een zwijmeldans
hier en daar flirt er een sjans
vlinders gevangen in buiken

wijnen decanteren in kannen en kruiken
Jack Liemburg exposeert;

heb het leven lief…
en wordt door Gooisch blad
warm onthaald en vereerd…

1 April, een tinteling van dichten
Lancering van Nicole’s Gooisch blad vol inspirerende berichten…

Heb het leven lief!

VLEUGELLAND
COLUMN Norma Miedema

Natasha ten BroekeShebyme





Dé Anton Bouwhuis van goede tijden, slechte tij-
den, genaamd Joep Sertons heeft veel meer in 
zijn leven gedaan dan Anton Bouwhuis spelen. 
Joep was 24 en besloot van acteren zijn beroep 
te maken. Verschillende musicals en een hoofdrol 
in Medisch Centrum West was voor Joep niet ge-
noeg. Zijn definitieve doorbraak was toch de bad 
guy rol in Spijkerbroek. In 1992, na 5 seizoenen 
was dit genoeg geweest en bleek er toch stie-
kem een droom naar een internationale carrière. 
Joep vertrekt dus naar Amerika. Hier speelt hij in 
een serie en krijgt een rol in de Amerikaanse film 
“Remember”. Terug in Nederland speelt Joep ver-
schillende rollen in series naast zijn rol in Onder-
weg naar Morgen. Na zijn vertrek bij Onderweg 
naar Morgen beginnen de opnamens van Wester-
wind in 2001. Na nog een aantal rollen ging Joep 

op 22 augustus 2010 de rol van Anton Bouwhuis 
spelen in GTST. 

Workshop

Naast dit alles geeft hij ook nog acteerlessen in 
de sportschool van zijn vriendin Babette in Laren. 
Joep is een interessante man en wij wilden graag 
weten hoe dit dan in zijn werk gaat. Samen met 
Robin Pels en Shardé Elstak gingen wij op zon-
dagmiddag eens kijken hoe dit zou zijn.  

Robin en Shardé kunnen beiden heel erg goed 
zingen en Robin heeft dan ook de Frank Sanders 
academie gedaan in Amsterdam. Ze dromen ervan 
om hier hun beroep van te maken. Kortom, twee 
aanstormende talenten die tips en tricks moch-

ten krijgen van Joep. Een workshop tv-acteren. 

Mijn moeder Nicole kwam natuurlijk weer aan 
in te opzichtige, veel te grote, roze sloffen. Ge-
lijk de voeten van Pino. “Dat je je daarin durft te 
vertonen” zei ik, maar ik kreeg het antwoord dat 
ze zich bij niemand zo thuis voelt als bij Joep en 
Babette. En dat warme gevoel konden wij al heel 
snel delen. 

Handen uit de mouwen. De twee krullenbollen 
mochten meteen de visagie in. Robin werd nog 
meer krullenbol dan ze al was vanwege het wil-
de touperen van de visagist. Ze werden steeds 
mooier en mooier, echte actrices. Ondertussen 
kregen wij van lieve Babette allemaal een kopje 
thee. Joep was nog even bezig met twee andere 
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mensen. Toen de meiden mooi waren werd Joep 
ook nog even onder handen genomen. 

Kickboksbal

Joep was best streng, heel streng, dus Robin en 
Shardé luisterden goed wat tegen hen gezegd 
werd. 

De kickbokshandschoenen werden aangedaan, 
de boksbal werd opgehangen en ze gingen in ge-
sprek. Joep gaf een korte uitleg wat het plan was 
en hoe acteren werkt. Hij vertelde dat goed ac-
teren alleen kan als je goed in het moment kan 
zijn. “Goed acteren is leven in het nu. Als acteur 
moet je present zijn, je moet aanwezig zijn. Besef-
fen dat er een vogel langs vliegt, dat je schaduwen 
ziet en als je dat 2 minuten achter elkaar doet en 
dat oefent, dan doet je dat als acteur heel goed. 
Als je dat ook doet in bijvoorbeeld een drukke 

winkelstraat, dan merk je dat heel veel mensen 
recht voor zich uit kijken of naar beneden en dat 
je alleen contact hebt met de mensen die ook in 
het nu zijn. 

Passie

Na deze uitleg begon het repeteren en nog licht 
zenuwachtig deden de meiden wat ze geoefend 
hadden. Het was zo leuk te zien dat de eerste 
keer repeteren een wereld van verschil was met 
het uiteindelijke resultaat. Er werden natuurlijk 
steeds wat verbeterpunten aangegeven en al snel 
was het duidelijk dat Joep minder streng werd 
toen hij zag dat de meiden het toch best goed de-
den. 

Joep zelf is een heel bescheiden mens en je zou 
hem niet snel zien op feesten en partijen. Toen 
hij achter de camera stond verbaasden we ons 

dat hij ook net zo goed achter de camera is als 
voor de camera. Hij let natuurlijk op alle details. 
De klok werd verzet. Wat zien we in de spiegels. 
Moeten de jassen niet wat leuker hangen? 

In een korte tijd konden we achter de schermen 
alles bekijken. Hoe vaak alles opnieuw moest en 
alles weer opnieuw belicht werd. Hij geeft je zelf-
vertrouwen. In een hele korte tijd hebben we echt 
ervaren wat acteur zijn is. We leven in een droom. 
Kunnen we nog wel gewoon over straat? 

Leuk om te zien dat Joep zoveel geduld heeft met 
onervaren mensen zoals wij. Kortom: Joep, passie 
voor zijn vak.

www.joepsertons.nl

PA s s I e  v o o R  z I J n  v A K een dAG UIT HeT Leven vAn 
RoBIn, sHARdé en JoeP



Dit is geen 1 april grap:
Voelt u zich de laatste tijd minder vrolijk?

Botox biedt mogelijk de oplossing!
Wist je dat als je blij gaat kijken, je 
jezelf ook happy gaat voelen? Dat 
wanneer je glimlacht, je er ook 
voor zorgt dat je daadwerkelijk 
blij gaat voelen. Dat komt 
omdat een positieve fysieke 
gezichtsuitdrukking zorgt voor een 
positieve emotionele ervaring.

Dit noemen we de Facial Feedback 
Theorie.

Hierbij gaat men ervan uit dat 
gelaatsuitdrukkingen emoties 
kunnen beinvloeden, dus gezichtsspieren emoties kunnen beinvloeden. Dit gebeurt 
doordat gezichtsuitdrukkingen een impuls sturen naar het centrale zenuwstelsel 
waardoor de stemming wordt beinvloed. 

Zoals positieve gezichtsuitdrukkingen (een lach) je een goed gevoel geven geldt 
echter omgekeerd helaas hetzelfde. Het willekeurig aanspannen van de spieren 
bijvoorbeeld in de fronsregio kan leiden tot het ervaren van negatieve emoties. 
Het aanspannen van de spieren in de fronsregio zijn namelijk geassocieerd met 
negatieve emoties zoals boosheid, verdriet , somberheid en angst.

Uit onderzoek blijkt dat mensen met een depressie een overactieve fronsregio 
hebben. Welnu, bij behandeling met botuline toxine (in de volksmond “Botox”) trad 
een duidelijke verbetering op van hun gemoedstoestand ten opzichte van degenen 
die niet met Botox waren behandeld. Ontspanning van de spieren in het gelaat 
stuurt minder stress-signalen naar de hersenen, waardoor depressiesymptomen 
afnemen.

De onderzoekers hebben 2 mogelijke verklaringen voor dit effect:

1. Doordat de mensen minder konden fronsen en meer glimlachten ondervonden 
ze meer positieve sociale interacties wat hun stemming verbeterden.

2. Doordat mensen minder of niet konden fronsen, ziet het centrum in de 
hersenen die emoties en angst reguleert niet dat de persoon stress of angst 
had of boos en verdrietig was. 

Botox is een eiwit dat geproduceerd wordt door de bacterie Clostridium Botulinum. 
Het zorgt ervoor dat de “communicatie” tussen een spier en zenuw wordt stilgelegd. 
De spierspanning wordt hierdoor onderdrukt. In de medische wereld wordt Botox 
voor heel veel verschillende doeleinden gebruikt. Het meest bekend is het gebruik 
voor cosmetische ingrepen (vermindering van rimpels), maar het middel wordt 
ook ingezet bij de behandeling van bijvoorbeeld migraine, tandenknarsen en 
overmatig zweten.  Ook al heel lang wordt het door neurologen en revalidatieartsen 
gebruikt bij behandeling van aandoeningen met verhoogde spierspanning en 
onwillekeurige spieractiviteit zoals bijvoorbeeld bij spasticiteit, dystonie (spontane 
spiersamentrekkingen) en strabisme (scheelzien). Een Botox behandeling tegen 
depressie is een van de nieuwste medische toepassingen van het medicijn. 

Onderschat niet de kracht van de lach, mensen een goed 
gevoel geven, dat is het mooiste aan mijn vak.

Wilt u hierover meer weten? 
Neem dan gerust contact met mij op via e-mail info@kliniekdemedici.nl

de medICI
K l I N I e K

tekst: Chantalle van de Pas, cosmetisch arts   fotografie: Carola Vanos

drs. Chantalle van de Pas, cosmetisch arts

www.kliniekdemedici.nl
info@kliniekdemedici.nl
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TeamworkEntertainment is een bureau wat is opgericht door Bianca van der 
Schaft en Martin Kuus in samenwerking met Jan van den Heuvel van De John 

Hill groep. 

Bianca is al jarenlang de vaste p/a van de Nederlandstalige zanger Johan 
Kettenburg, waarvoor zij o.a. zijn boekingen verzorgt. Martin Kuus heeft jarenlange 
ervaring als tekstschrijver en is manager van zijn vrouw, zangeres Ngina Devis. 
Jan van den Heuvel heeft als geluidstechnicus al tientallen jaren ervaring in de 
entertainmentbranche.

Teamwork entertainment is opgericht met als doelstelling verschillende takken 
van entertainment met elkaar te verbinden. Zo kunnen alle betrokken artiesten en 
muzikanten ook zelfstandig opereren en ook onderling samenwerken. Wanneer 
er echter sprake is van evenementen en andere gelegenheden waarbij meerdere 
partijen betrokken zijn, fungeren Bianca en Martin als aanspreekpunt(en) voor de 
opdrachtgever(s) en sturen zij de projecten samen aan. Dit heeft als voordeel dat 
opdrachtgever(s) 1 aanspreekpunt hebben en alle eisen en wensen naar Bianca en/of 
Martin kunnen aangeven. Zij werken dan de line-up, het programma, het thema enz. 
geheel uit en koppellen dit terug naar de opdrachtgever(s). Tevens dragen zij zorg 
voor een passend repertoire en zijn zij op de hoogte van welke nummers vocalisten 
ten gehore gaan brengen, om zo te voorkomen dat er bijvoorbeeld meerdere keren 
het zelfde nummer wordt gezongen. Door met een vaste groep mensen te werken, zijn 
de lijntjes kort en zijn aanvragen door potentiële opdrachtgevers snel en doelmatig 
te beantwoorden.

Bianca en Martin werken met de John Hill groep samen, daar dit een zeer 
gerenommeerd bedrijf betreft wat beschikt over “state of the art equipment” aan 
geluidsapparatuur. Uit ervaring weten zij als geen ander hoe bepalend geluid is voor 
een vocalist, maar bijvoorbeeld ook voor een muzikant of DJ/VJ, het is waar alles mee 
valt of staat.

Teamwork-entertainment is zo de juiste partij voor allerlei verschillende gelegenheden 
en evenementen en vanwege de eerdergenoemde korte lijntjes, blijken de kosten 
vaak in goede verhouding tot de baten te staan, daar men niet wordt geconfronteerd 
met verschillende partijen die er telkens een marge tussen zetten.

De John Hill groep is een echte expert 
op het gebied van licht en geluid. 
Al jarenlang een vertrouwde partij 
voor vele artiesten en muzikanten. 
Zo kan er gebruik gemaakt worden 
van geluidsapparatuur van derden 
op evenementen om vocalisten te 
begeleiden, maar ook de gehele 
apparatuur, verlichting, podium 
enz. behoort bij John Hill tot de 
mogelijkheden.

Michael Oomen: Voor Michael is het 
podium een soort 2e huis, met hits uit 
het American songbook, hits uit de 
discotijd en Hollandse hits staat een 
optreden garant  voor meezingen en 
dansen. Michael kreeg veel aandacht 
als zanger op de bruiloft van Wesley 
Sneijder en Yolanthe.

vooR BoeKInGen en InfoRmATIe - BIAnCA vAn deR sCHAfT 06 - 14 46 56 05  -  mARTIn KUUs 06 - 12 96 90 90

TEAMWOrK ENTErTAINMENT

DJ/VJ Keb Kinteh is als voormalig 
presentator van RTV Utrecht de ideale 
persoon die op basis van de line-up de 
artiesten inleidt met stemmig repertoire. 
Dit kan eventueel worden aangevuld met 
bijbehorende videoclips behorende bij 
de muziek die hij ten gehore brengt. Van 
de bekende classics tot hedendaags, van 
Nederlandstalig tot Jazz, Keb is van alle 
markten thuis.

Johan Kettenburg: Een echte volkszanger 
en zeker geen onbekende in de 
muziekwereld. Johan staat al vanaf zijn 
18e op de diverse podia van Nederland en 
daarbuiten. Hij weet met zijn krachtige 
en ietwat rauwe stemgeluid vele harten 
te raken. Johan gooide hoge ogen bij het 
programma Bloed Zweet en Tranen.

Ngina Devis: Een allround zangeres en 
voormalig winnares van Suripop. Ngina 
heeft meerdere nummer 1 hits in het 
Caribisch gebied op haar naam staan en 
heeft met vele internationale sterren 
het podium mogen delen. De bekende 
ballads, maar ook disco, soul en Motown 
behoren tot haar repertoire. Los van 
haar solorepertoire, vormt zij samen met 
Tarnaz Amarello ook het duo T.U.S.

pierre roomenburg is een aan het 
Utrechtse conservatorium - in 1995 -  
afgestudeerde saxofonist en sindsdien 
actief als professioneel muzikant en 
saxofoon-docent. Door de jaren heen 
heeft Pierre vele muzikale ervaringen 
opgedaan in verschillende bands, 
studiowerk, theaterproducties en TV-
optredens. Momenteel is hij ook actief 
als saxofonist en bandleider van de band 
Celebration en dit zowel nationaal als 
internationaal.

rowena begon haar muzikale carrière op 
19 jarige leeftijd. Ze begon in 1984 in een 
meidengroep, genaamd “KICK”. Na een 
aantal jaar gingen de 5 meiden ieder hun 
eigen weg. Rowena is solo gegaan en kwam 
in 2009 met haar eigen nummer, “Lach”. 
Er volgden nog 5 singles, waaronder ook 
duetten. Op het moment is ze druk bezig 
met haar nieuwe single en zij hoopt in de 
toekomst met een album uit te komen. 

Tarnaz Amarello is een zanger met 
Surinaamse roots. Hij maakte deel uit 
van een A-capella groep. Hij is sinds 17 
jaar in Nederland en maakte  tussen 
2002 en 2004 deel uit van de R&B groep 
TWISTED. Vervolgens heeft hij in 2004 
tot 2006 veel in Duitsland getourd met 
de groep DEJA en was destijds een van de 
meest geboekte R&B acts. Zijn stemgeluid 
doet denken aan vervlogen tijden met 
artiesten als Donny Hathaway. Samen 
met Ngina Devis vormen zij het duo T.U.S 
(The United Souls) waar vele oude Soul, 
Motown en R&B classic de Revu passeren.
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Wij hebben allemaal wel een buurman met een klassieker, of wij hebben er zelf 
misschien wel één. En die klassieker die vertroetelen wij. Nog een extra beurt-
je als de bladeren van de bomen beginnen te vallen, accu er uit en tot de bollen 
weer uitkomen lekker onder een doek in een verwarmde garage laten staan.

Gelukkig zijn er ook mensen die van mening zijn dat een klassieker 
is om mee te rijden. Dat deden zij vroeger dus waarom nu dan niet? 

Vandaar dat Bart Kleyn, organisator van o.a. de Via Flaminia in Italië een 
rally organiseert waar alle moeilijke elementen bij elkaar komen. Het rij-
den met een vooroorlogse auto, liefst zo origineel mogelijk, het rijden in 
het donker en het rijden als de nachten het langst zijn.

Vlak voor Kerst verzamelden zo’n 57 equipes zich op de Grote Markt in 
Haarlem voor de 7de editie van The 100 Miles of Amsterdam. Na de keuring 
en een copieus maal met voldoende calorieën om te verbranden was het 
aan Jules Deelder om de aftrap te doen.

De weergoden waren de ijzervreters aardig gezind, geen sneeuw of andere 
gladheid, vandaar dat de organisatie de Slotemaker slipschool maar had 
gevraagd om wat gepaste narigheid te organiseren. In Amsterdam zouden  
met name de 25 buitenlandse teams het zwaar krijgen. Niet de fietsers, ook 
niet de grachten en bruggetjes waren het grootste obstakel, maar het haring 
eten bij Café Hoppe.
In de Reestraat waren diegene die het makkelijk dachten te hebben in een 
dichte auto het haasje. Men moest een bal in een hoge basket werpen, haast 
ondoenlijk vanuit een auto met dak.

Na bij Chopard gefêteerd te zijn op drank en poffertjes ging de rally verder 
onder het Rijksmuseum door tot verbazing van menig Mokumer. 

Een nachtrit vlak voor Kerst zorgt altijd 
voor verrassingen. Was het in 2009 de 
50 cm sneeuw, enkele jaren later de op-
komende ijzel, dit jaar was het de haast 
tastbare mist op de Ronde Hoep. Geen 
belijning, geen zicht op het glinsterend 
water van de sloot links en rechts, alleen 
het verschil tussen grijs asfalt en donker 
bruine modder om de rand van de weg 
aan te geven. 

Een uitdaging die deze echte mannen en 
vrouwen alleen maar wisten te waarde-
ren en waardoor de warmte na afloop 
meer dan welkom was en de sterke ver-
halen het gedruis van het feest welhaast 
overstegen.

Het Junghans horloge, ter beschikking 
gesteld door De Amsterdam Watch Com-
pany, zou gaan naar de meest originele 
auto. De 1908 Lane Steamcar van Michel 
en Maryan Laarman.

Wees er volgend jaar bij, of kom kijken. 
Houd de site www.via-flaminia.com 
in de gaten .

Sinds 2005 organiseert Via Flaminia rally’s met een “Smile”. Voornamelijk in 
Italië maar dit jaar ook in Spanje (voor vooroorlogse auto’s) en in Griekenland 
(voor klassiekers tot 1975). De insteek blijft altijd hetzelfde, een gezellige 
rally zonder al te veel poespas organiseren. Het land en de bevolking leren 
kennen en dat voor een goede prijs/kwaliteitverhouding.

Voor zover mogelijk sluiten de rally’s aan op de autoslaaptrein naar Verona.

Het programma voor 2017: 

AndeRe RALLy’s dooR vIA fLAmInIA GeoRGAnIseeRd

Voor 2018 staat er uiteraard weer een Via Flaminia op stapel, maar er wordt 
ook gewerkt aan een rally in Georgië.

Kijk voor meer informatie op www.via-flaminia.com

Via Flaminia Classic : 20 – 27 mei: Van Verona over de 
Apennijnen, Toscane in en via Umbrië naar het land 
der Etrusken. Terug via de Abruzzen en de Marche.

Via Iberica Pre War: 4 – 13 juni: Vanaf Bilbao over the 
Picos de Europa naar Santiago de Compostela en 
finish hoog op de Picos.

Via Flaminia Cinquecento: 1 – 8 juli: U krijgt een klein 
bommetje om mee te spelen, een Fiat 500 Abarth 
Cabrio. Met name voor diegene die geen oldtimer 
heeft maar toch graag een ontspannen rally rijd. Veel 
deelnemers van overzee.

Via Hellenica Classic: 18 – 27 september: Met de 
autoslaaptrein naar Verona en met de ferry naar 
Patras. Van daar 10 dagen door de Peloponnesos 
en het vaste land. Af en toe een stop bij één van de 
hoogtepunten van de Oude Griekse beschaving. En 
verder de gastvrijheid van het Griekse volk ervaren. 
Terug vanuit Igoumenitsa.

Dit jaar zal de 100 Miles op 17 december plaatsvinden.

Nicole’s Gooisch Blad tekst: Bart Kleyn - via-flaminia.com   fotografie: Wico Mulder - WMfotografie.nl

een RALLy
dIe Je nIeT veRWACHT



Deze overleefde hij en bracht ons naar een 
nieuwe wereld. De wereld van nu. Een wereld 
waarin wij al lang geen honderden jaren oud 
meer worden. 100, als we geluk hebben. Of 
geluk? Vraag een gemiddeld mens of hij 100 
jaar wil worden en de hel�  zal zeggen: voor mij 
hoe�  het niet. Tenzij echt in goede gezondheid. 
Vorig jaar bezocht ik Daan, gerespecteerd arts, 
vriend en wijsgeleerde in zijn nieuwe wereld: 
Los Angeles. Volgens Daan worden de kleuters 
van nu straks met gemak 120. En ergens geloof 
ik hem.

Beginnen met leven
Kijk naar het besef van de huidige vij� iger en 
vergelijk dat met onze lieve ouders en groot-
ouders. Was men toen begonnen met de laat-
ste levensfase, nu zijn ze net begonnen met 
leven. Men loopt hard, let op de lijn en hee�  
de karbonade met aardappelen ingeruild voor 
een vet stukje vis en een zoete aardappel. Biol-
ogisch, wel te verstaan. Ik heb een zoontje van 
elf. Hij en de meeste van zijn vriendjes willen 
water als ik ze wat te drinken aanbied. Cola 
hee�  zijn langste tijd gehad. Althans in ons 
land. Ik geloof dat het land van Daan nog veel 
verschillen kent. Meer dan bij ons. 

Ik voorspel dat de Ne-
derlander over 50 jaar niet 
alleen het langste, maar ook het gezondste 
volk ter wereld is. Meer dan ooit is de me-
dische technologie in ontwikkeling. Stamce-
londerzoek, vroegdiagnostiek en DNA-testen 
zijn vol in ontwikkeling. Waar 15 jaar geleden 
kanker nog werd gezien als een onbehandel-
bare aandoening, is het nu vaak te genezen. 
Als je er op tijd bij bent.

Fit blijven en op tijd ingrijpen
Zal het morgen behandeld worden als een 
doodgewone griep? Kunnen we straks or-
ganen klonen in een reageerbuis en simpel-
weg de oude, minder werkende vervangen? 
En weten we bij de geboorte van een kleuter 
welke ziekten hij in zijn leven door zal maken 
en waaraan hij op welke lee� ijd zou kunnen 
overlijden? Silicon Valley draait overuren. Ap-
ple, Google en IBM, allemaal storten ze zich 
op ons, de mens. ‘Quantify yourself ’ gonst het 
door de straten van San Jose naar Mountain 
View, van Fremont naar Saragota. Allemaal 
zien ze toekomst in het in kaart brengen en 
het monitoren van ons kostbaarste bezit: ons 
lichaam. En op tijd ingrijpen, indien nodig.

Apps om ons � t te 
houden, chips om kanker 

op te sporen, hartonregelmatigheden di-
rect aan onze arts door te zenden en een bi-
ometrische routekaart om ons eraan te herin-
neren wanneer we welke ziekte gaan krijgen. 
En het orgaan dat al klaar ligt om de oude te 
vervangen. Alles om dat ene doel te behalen: 
� t blijven, zo lang mogelijk genieten en ge-
zond en gelukkig oud worden. In de nabije 
toekomst had Steve Jobs nog geleefd en spoort 
zijn Apple Watch kankercellen in het lichaam 
op, nog voordat er een tumor is. En die tijd is 
dichterbij dan we denken. Nostradamus voor-
spelde het al in zijn Les Propheties, in 1555: In 
het begin van de 21ste eeuw kunnen we onze 
eigen organen klonen. Ook stamcelonder-
zoek laat zien dat dit niet lang meer gaat du-
ren. Kunnen we straks ons eigen lot bepalen? 
Zullen we in 2390 n. Chr. weer zo oud worden 
als Noach? God wist het toen en zal het nu ook 
wel weer weten. Voor nu verblijf ik met de vol-
gende woorden: Geniet van het leven, geniet 
van elkaar en blijf dit zo lang mogelijk doen.

Ons kostbaarste
bezit: ons 
lichaam

“Vraag een 

gemiddeld mens 

of hij 100 jaar wil 

worden en de 

helft zal zeggen: 

voor mij hoeft 

het niet. Tenzij 

echt in goede 

gezondheid.”

Noach is een mythisch persoon uit de Tenach, de Bijbel en de 
Koran. In Genesis 6 tot en met 9 wordt over hem verteld. Volgens de 
Bijbelse tijdlijn zou Noach in 2990 v.Chr. zijn geboren. Toen hij 500 
jaar oud was bouwde hij de ark en 100 jaar later vond de Zondvloed 
plaats (in 2390 v.Chr.).

Door Eddy van Heel, CEO Prescan

Er is al een Total Body Scan vanaf € 890,-. Kijk voor onze onderzoeksprogramma’s en prijzen op prescan.nl, of bel 074 255 9 255.

Wij vinden dat (preventief) medisch onderzoek mogelijk zou moeten zijn voor 

iedereen die waarde aan het leven hecht en zichzelf een lang leven gunt. 

Met of zonder verwijzing, omdat je zelf je eigen lichaam het best aanvoelt.

We spreken uit eigen ervaring dat er dan een plek moet zijn waar je terecht kunt, 

waar een team van de beste medische specialisten voor je klaarstaat en waar men 

alle tijd voor je heeft.

We geloven in gezondheidszorg, meer dan in ziekenzorg. Dat je er beter op tijd 

bij kunt zijn, dan te laat.

Daarom zijn wij er. Voor jou. Voor het leven. Uit liefde voor het leven



Op jouw locatie, bedrijf of gewoon thuis.
Mail of bel ons op:  info@JRT-Music.com   Tel: 06 54 730 470

JRT-Music.com
PARTY? Wij zorgen voor de muziek.

BUS VAN BEUS.NL 
BIOLOGISCHE BOCCA KOFFIE
ORGANISCHE EN VERSE THEE
HOME BAKED TAARTEN

06 48 82 33 46 



Muzikale  laatbloeier?
Nee, ik denk het niet  maar ik begrijp je vraag. Over het 
algemeen sta je op mijn leeftijd niet meer echt aan het 
begin van iets volledig nieuws, alles is wel ergens aan te 
relateren. Het is nooit weggeweest, het blijft altijd zoals 
de andere dingen die ik doe of heb gedaan verweven met 
jezelf, een soort van rode draad, een spoor naar wat je 
bezig houdt en een manier om dingen tot uiting te laten 
komen.

Was er een trigger om je schrijven en muziek meer naar 
voren te laten komen?
Ja, ik denk het wel. De dood van Leonard Cohen in no-
vember vorig jaar heeft me enorm aangegrepen. Het 
doet je beseffen dat alles eindig is en wanneer je gehoor 
wilt geven aan dingen waarvan jezelf vindt dat ze er zijn 
dan moet je daar gevolg aan geven want de tijd raakt 
blijkbaar ooit zomaar op. Begrijp me goed, ik koester 
geenszins de illusie ook maar in de schaduw van Cohen 
zijn  kleine teen te kunnen staan maar nochtans herken 
je daardoor wel dingen in jezelf die er zijn en die naar 
buiten willen.

“Ik besef opnieuw in de kille wind
dat altijd alles wat begint

ook een einde heeft”

Hoe ga je dat dan doen?
Door de jaren heen heb je ervaren dat wanneer je iets 
echt wilt en erin gelooft het ook kan. We begonnen in 
1987 in Bussum aan een culinair avontuur. Eigenlijk let-
terlijk vanuit het niets met behoorlijk wat risico’s. Een 
verbouwing van 6 maanden om gestalte te geven aan 
ook iets waar we in geloofden... creëren is misschien 
wel het kernwoord, een moeilijk te stoppen drang om 
“vorm” te geven, dingen tastbaar te maken in woord, 
beeld, klank en smaak.

Je zegt  “we”...
Eppine mijn vrouw heeft daar altijd een enorm aandeel 
in, een creatieve duizendpoot met bijzondere en eigen-
zinnige  ideeën.  

En voor ‘87 hoe ging dat toen?
Ik stopte met school op mijn zeventiende, woonde op 
mijzelf in een boot in de Muidertrekvaart, had mijn ei-
gen auto en was volledig overtuigd dat muziek het zou 
worden. Het leek een heel eind te lukken maar ik was 
er totaal niet klaar voor, raakte verstrikt in de commer-
ciële onzin van de studio’s en het dictatoriale gedach-
tegoed daaromheen. Het spelen door het hele land was 
wel bijzonder alhoewel ik mijzelf moest verkopen als de 
“Engelse singer songwriter  Paul Seeger.” Wat een circus.

Maar dan opeens een restaurant...
Ja,  zo kan dat zomaar gaan. Omdat er toch zo nu en dan 

ook iets verdiend moest worden kwam ik in de horeca 
terecht, volstrekt niet gehinderd door enig gebrek aan 
kennis en... ik vond het ook wel leuk. Ik zal je een lang 
verhaal besparen maar inderdaad plotseling heb je een 
restaurant. En nu ruim dertig jaar na dato bestaat het 
nog, met een Michelin ster, onder de naam Soigné, vrij-
wel in de vorm zoals neergezet in 1987 en dat vervult 
toch wel met enige trots.

Je verkocht “Restaurant Negliche”in 2006 en toen?
Toen ontstond Classic Emotions: “Toeren met klas-
siekers en koken in het buitenland”. Alweer een ei dat 
behoorlijk wat tijd nodig had om uit de schil te komen 
maar echt goed gaat en heel bijzonder is om te doen. 
Ook hier komen de dingen toch weer samen: Een palet 
van beleving, kleuren, geuren, klank en smaak.  Ook de 
restauraties van een aantal klassieke Alfa Romeo’s  waren 
heel bijzonder, voor wie meer wil zien of weten kijk maar 
op www.classicemotions.nl

Welke rol heeft Leonard Cohen gespeeld?
Ik was 13 toen ik van iemand de LP “Songs from a room” 
kreeg  en die heeft mij enorm geraakt, zal alles te maken 
hebben  gehad met de momenten van toen maar de im-
pact was enorm, alsof iemand je aanraakt en beweegt.

Was  LC je enige muzikale held?
Nee, zeker niet maar wel een hele belangrijke. Ik ben zelfs 
in die tijd nog lid geweest van de Creedence Clearwater 

STILL 
GOING 
SONG

EEN INTErVIEW MET ZANGEr/SCHrIJVEr /DICHTEr/ pAUL SEEGEr/CLASSIC EMOTIONS

“Verstand”

Als een smeulend vuur

dat maar niet uit wil

niet meer branden kan

of mag

Zoals de wind soms zinloos waait

en wegebt als een lach

De golven zich vervreemden

van het strand

tegen beter weten in

niets aan de hand 

“laten we maar doen alsof”... 

Nicole’s Gooisch Blad Tekst: Nicole des Bouvie  Fotografie: Kees van der Meer/  fototeam-kenm.nl
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Revival fanclub, maar ook Dylan, Pink Floyd en Jimmy 
Hendriks waren aanwezig, de scene van Woodstock, 
Crosby Stills & Nash en zeker Neil Young maken deel 
uit van de bagage. De meesten lijken inmiddels toch wel 
wat vervaagd maar de manier waarop Cohen zich heeft 
doorontwikkeld, zijn oudere nummers heeft bewerkt 
en zijn repertoire heeft vernieuwd in soms adembene-
mende songs zoals in “You want it darker” is indrukwek-
kend. Misschien is dat een antwoord op je eerste vraag: 
muzikale laatbloeier? Misschien wel, maar laat de knop-
pen wel bescheiden blijven, het is in ieder geval dieper 
geworteld en beter gefundeerd dan 40 jaar geleden en 
dat moet je ergens in terug kunnen horen zowel in tekst 
als muziek.

Wat gaat het worden?
Het krijgt langzaam vorm, ik denk een combinatie van 
verhaal, foto’s, gedichten, recepten en muziek. Eigenlijk 
zoals ik het nu verwoord, een optel som van alles en dan 
in een boek/cd vorm.

Oud of nieuw werk?
Eigenlijk beide. Ik heb me de laatste maanden min of 
meer opgesloten om de vergeten kratten met teksten 
en muziek eens te ordenen en door te spitten. Eigen-
lijk bijzonder confronterend om in zo’n koffer vol gehei-
men rond te dwalen, dingen te vinden die verdwenen 
leken opnieuw te lezen. Oud zeer, melancholie van de 
bovenste plank, milde weemoed, tranen en zo. Dat is 

het bijzondere, muziek en gedichten kunnen net als een 
klassieke auto een tijdreis zijn naar toen, het decor van 
ooit, een wezenlijk besef van heden en verleden en het 
verschil daartussen.

Waar gaat het over?
Over dingen die pijn doen en deden, over verdriet en 
verlies, over afscheid en begroeten, over het leven zelf,  
over dromen en gedachten  met alles wat daarbij komt, 
vooral pure schoonheid en  eenvoud maar het moet wel 
echt zijn, geen sinterklaas gedichten of appeltaart re-
toriek daar loopt de wereld wel van over. Soms denk ik 
weleens dat het eind zoek is in deze wereld maar eigen-
lijk is het begin weg. Als je het paradijs zoekt na je dood 
heb je volgens mij pech,  want we zitten er midden in 
maar we zien het niet meer.

Wie spelen er mee in dit nieuwe project?
Wat oude bekenden, mensen die je niets hoeft uit te leg-
gen. Zo ben ik diep geraakt toen ik voor het eerst met 
een cellist speelde. Het geluid van een cello... koude ril-
lingen, fantastisch. Ook hier zal de eenvoud de boven-
toon voeren. 

“Ik begrijp licht en donker, warm en koud.
Honger, dorst, pijn en verdriet,
misschien nog een paar dingen

maar verder snap ik er 
geen barst van”

Wanneer komt het uit?
De bedoeling is toch wel eind van dit jaar 

Engels of Nederlands?
Misschien wel beide, taal leeft zo zijn eigen leven  en kan 
soms beter een kant op in een andere klank.

Gaat het bloeien?
Ik heb voldoende voedingstof gehad.

Voor wie maak je het?
Voor een ieder die er wat in ziet of wil zien, het is zeker 
geen “alle dertien dood” of “ik hou van jou en de lucht 
is blauw”. Dat heb ik nog nooit gedaan. Als het iets of 
iemand raakt ben ik al blij. Het voordeel van deze tijd is 
dat je alles in eigen beheer kan doen.

Eigenwijs...?
Moet haast wel... schade en schande wellicht maar 
toch... still going song!

SOMetIMeS SPRING cOMeS tO SOON

SOMetIMeS It NeVeR StARtS.

tHeN tHe cOlD ReMAINS

lIKe fROZeN flOWeRS IN yOuR HeARt.

OPeN uP AND tHeN

yOu’ll fIND tHe SuMMeR cOMe AGAIN.
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peter belde mij een half uur van te voren op: “Worden 
er ook foto’s gemaakt?” Ja zeker! “Oké goed” zei pe-

ter. “Ik ben in dat geval iets later want mijn tanden liggen 
nog thuis, dus ik kom er zo snel mogelijk aan.” Tuut, tuut, 
tuut. Zo begon mijn dag met de slappe lach en zo eindigde 
hij ook. Een half uur later komt peter dan ook aan met 
zijn tanden die erg wit zijn dus ik gooi de vraag: rook je? 
er maar meteen uit. peter: “Ik ben heel erg verslavingsge-
voelig maar aan de andere kant ook wel zo gestopt. Echter 
als er een doos ligt is hij op, dus daarom koop ik nu één 
keer in de zes weken een doos sigaren. En ja, die rook ik 
dan ook in één keer op, ben je al aan het typen? Anders 
vertel ik even iets leuks over mijzelf.”

Oké in dat geval, hoe is het nu met je 12 jaar later?
“Haha Ik ben operazanger geworden... daar ligt nu mijn hart! 
Daar ben ik nu wel aan toe, zoiets?”

Maar vertel, opera?
“Op het moment ben ik met meerdere hele leuke dingen bezig.
Onder andere doe ik mee aan een concert waar ik één van het 
trio ben. Dit is extra leuk omdat wij hier echt contact maken met 
het publiek, ook omdat wij praten en zingen. Ik doe dit met ope-
ra zangeres Selma Harkink en pianist Frans van Tuijl. Selma is 
een fantastische zangeres, ze maakt echt contact ook op kleine 
afstand, ja, ze is fantastisch, maar niet echt carrièregericht.

“Het andere waar ik mee bezig ben is de opera Le nozze di Fi-
garo, van Mozart, in het Nederlands. Dit doe ik samen met twee 
topzangers, een daarvan is mijn zangleraar Frans Fiselier en Jo-
hannette Zomer. Hier zing ik maar kleine stukjes want zij zijn 
veel beter. Ik ben dan meer de verteller en daar mee houd je dat 
contact. De pianist Roele Kok zingt ook mee met een enorme 
uithaal die ineens achter de piano vandaan komt. Heel leuk!”

Naast opera doe je vast nog wel iets van theater?
“Jaha, ik heb de laatste jaren meer kindertheater gedaan. Daar-
naast wordt er in April een app gelanceerd, “Boekenwurm TV” 
dus voorlees tv. Een aantal mensen, waar ik er één van ben, 
gaat zitten in een grote luie stoel met ongeveer 4, 5, 6 kinderen 
eromheen. En dat doe ik dan, voorlezen. Dit is zo leuk omdat 
voorlezen een beetje verdwijnt, terwijl het voor kinderen zoveel 
beter is. Voor je fantasie is het ook zo belangrijk. Hier word ik 
sentimenteel en echt, écht gelukkig van!”

Wat ben je dan voor sterrenbeeld?
“Kreeft en mijn ascendant is ook Kreeft. Dus dat ik geen homo 
ben is een wonder. Want ik ben zo gevoelig als de pest!”

Hoe oud ben je nu? “57 jaar.”

Oké, dus je begint gewoon een tweede jeugd?
“ja zeker en daar heb ik totaal geen moeite mee.”

Waarom ben je nu weer begonnen? Voor het inkomen of omdat je 
het leuk vindt?
“Ja, goede vraag. Ik heb een paar jaar wat gezondheidsproble-
men gehad, dus ik doe het vooral omdat het nu weer kan en daar 
ben ik heel blij mee. Ik heb er weer zin in. Natuurlijk is het fijn dat 
het inkomen genereert...”

Is het nu lastiger om aan werk te komen?
“Ja, er is minder geld voor ons vak en er worden veel minder 
kaartjes gekocht. Ook alle producenten en medewerkers dur-
ven veel minder en kiezen hierdoor allemaal dezelfde acteurs. 
Dus dit maakt het lastiger om er op mijn leeftijd weer tussen te 
komen. De wereld is zo ontzettend veranderd, ook eigenlijk heel 
erg leuk, maakt weer ruimte voor nieuwe dingen.”

En ben je in die ruimte gesprongen?
“In het theater is er meer consumptie en minder publiek, ook 
door musicals. Publiek zit er gewoon en neemt niet echt deel. Dit 
is de reden dat ik nu kindertheater ben gaan doen voor peuters 
en kleuters. Kinderen doen dat van nature natuurlijk wel. En dat 
is zo ontzettend fijn. Als je geen contact hebt met je publiek dan 
is dat zoveel minder stimulans. Met kinderen heb ik dat wel, je 
houdt nooit op met leren. 53 was ik toen ik in een volle zaal alle 
kinderen stil kreeg, dit duurde een paar minuten maar ook dat 
heb ik dan toch weer geleerd op  mijn 53e.”

Ik zie je nooit in het Gooi, waar hang je dan uit?
“Ik ga eigenlijk nooit echt de deur uit.”

Oké, maar dan heb je vast een relatie! Met wie?
“Met Sascha. Die heb ik ontmoet in Waalre. Ik gaf een huiska-
merconcert en daar zat ze. Op de eerste rij met haar moeder. De 
vonken sloegen over. Dit is nu ruim 3 jaar geleden.”

Heeft ze kinderen?
“Ja dat is nog een reden dat ik graag bij haar ben!
Ik heb zelf geen kinderen, omdat ik nooit echt een stabiele rela-
tie had en ik vond dat mijn leven ervoor ingericht moest zijn en 
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Nicole’s Gooisch Blad Tekst: Dominique Slotboom en opgetekend door Andreas van der Schaaf fotografie: Jet Helsloot en Marius Hille Ris Lambers
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dat was het niet. Dat is het nu wel dus het is superfijn dat Sascha 
kinderen heeft.”

Hoe oud zijn de kinderen?
“Ze zijn 9 en 11, dus echt jonge kinderen! Sascha is ook bijna 12 
jaar jonger dus vandaar dat ze jonge kinderen heeft en ik ben zo 
gek op kinderen. Laatst kwam de musicaljuf naar de oudste toe 
en die zei ‘Hee die man is toch Peter Lusse?’ Waarop er werd 
geantwoord ‘Ja en dat is mijn stiefvader.’ Nou dat was zo’n emo-
tioneel mooi moment. Je kan mij niet blijer maken.”
(“Dit is trouwens echt het bizarste interview ooit mee gemaakt. 
En dat mag je opschrijven!”)

Haha goed en door.... Je ziet er wel heel jong uit!!
“En bedankt. Hier ben ik ook trots op, zit in m’n genen maar dat 
is natuurlijk niet mijn verdienste-haha-maar sowieso vind ik dat 
een geboortedatum iets heel anders is dan oud worden.”

Goed.. heb je nog dromen?
“Ik had altijd de droom cabaretier te worden, maar mijn dromen 
zijn eigenlijk allemaal vroeg uitgekomen dus dat is echt gewel-
dig. En toen kwam die machtige musical Chicago naar me toe op 
m’n 50e. Ik vind zingen heel erg leuk en dat wil ik zeker blijven 
doen. Maar ik doe wat ik leuk vind, in de liefde gaat het goed! Dus 
wat kan ik nog dromen? Soms denk ik, ik word ouder, maar mijn 
vriendin zegt: ‘Geen gelul, als je daar staat ben je helemaal wie 
je bent dus jij gaat gewoon door.’ Soms moet je luisteren naar je 
vriendin!”

En ga je niet eens solliciteren bij GTST ofzo?
“Ik kan niet boos zeggen “jij bent met mijn vrouw naar bed ge-
weest” want ik maak altijd een grapje en doe er dan een knipoog 
bij en dat komt dan toch gek over. Een soap is één dimensionaal, 
dus dat kan ik echt niet!”

“Ik schrijf al mijn hele leven en kan goed dingen bedenken en 
uitwerken maar structuur erin brengen is niet mijn ding.
Je hebt 2 dingen in het leven: ‘stroming en structuur’, stroming 
heb ik te over en structuur heb ik te weinig. Ik ben goed in dia-
loog schrijven. Humor is ritmisch, als je de woordvolgorde ver-
andert kun je dat letterlijk horen aan de dikte van de lach. Dit 
betekent niet dat er geen ruimte is voor improvisatie, maar wel 
in het kader. Zo zongen we de opera een keer in een kerk en daar 
ging toen de kerkklok aan het luiden. En dat ging maar door, dus 
ik wachten, wachten, wachten. Doodse stilte en toen vroeg ik: 
‘Oké, wie z’n telefoon is dat?’ En dan ga je weer door.”

Komt er ooit een boek van Peter Lusse? Je bent zo optimistisch en 
je kunt iedereen zoveel leren!
“Nee ik schrijf alles maar dat niet. En zo optimistisch ben ik ook 
niet altijd hoor. Ik merk nu ik 57 ben dat ik het fijn vind om bezig 
te blijven en dat ik blij ben dat ik geen reguliere baan heb want 
dan was ik helemaal afgeschreven.”

Wij denken dat de huidige Peter het ook goed zou doen op tv! De 
tijd zal het leren! Wat een leuke middag en wat een ontzettend 
leuke, grappige man. Die altijd jong en vrolijk blijft!
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Afgelopen maand hield ik een Video Feel Good Challenge. Een 
interessant onderzoek voor mij als videocoach om te zien hoe 

het vrouwelijke geslacht omgaat met zichzelf op video te vertonen. 
Velen vinden dit namelijk spannend en doen het daarom niet. 
Een gemiste kans, want op dit moment is video nr 1 medium voor 
online zichtbaarheid. Maar ja, hoe blijf je jezelf voor de camera? 

Vijf dagen achter elkaar een filmpje maken over jezelf geeft vele inzichten. 
De  driehonderd vrouwen die JA zeiden op mijn vraag of ze wilden meedoen 
aan dit experiment werden flink aan het werk gezet. In de besloten 
Facebookgroep ontstond een hechte community van vrouwen die een 
videodagboek bijhielden in het kader van dit zelfonderzoek. Onder mijn 
begeleiding werden de vrouwen gevraagd om liefdevol en aandachtig naar 
zichzelf en elkaar te kijken, want aan negativiteit en onnodige (zelf)kritiek, 
daar krijgt niemand een feel good gevoel van. Bovendien heeft iedereen de 
ruimte nodig om zichzelf te ontwikkelen.

Vanaf dag 1 werden de deelnemers uitgedaagd: pak je telefoon en vertel 
voor je camera niet alleen wat je doet, maar vooral wat dit met je klanten 
doet. Uit ervaring kan ik je melden dat de meeste pitchvideo’s namelijk 
vooral met feiten en weinig met emotie gevuld worden. Terwijl video hét 
medium is om een gevoel over te brengen.

Een andere vraag was: noem je positieve eigenschappen en vertel wat je 
klanten hieraan hebben. Sommige participanten moesten erg nadenken 
over deze vraag. Vertellen hoe goed je bent is nu eenmaal not done in 
Nederland, met uitzondering van de Gooische regio wellicht. Anderen 
vertelden hoe blij ze worden om hun klanten te zien stralen wanneer ze 
door hen geholpen zijn. En dat is slim, want door je eigen enthousiasme in 
beeld te brengen raak je je kijker.

Terugkijkend op de Video Feel Good Challenge, was mijn afsluitende vraag: 
waar was je het meest trots op? Voornamelijk ‘het gewoon doen’ bleek 
een veelvoorkomend antwoord. Glunderende vrouwen, grote grijnzen en 
twinkeling in de ogen… Ongelofelijk mooi om te zien dat je mensen positief 
krijgt door ze te complimenteren en in beweging te zetten. 

Mijn missie is hiermee geslaagd! Als je durft zou ik zeggen: doe eens gek en 
laat jezelf ook zien voor de camera. Veel succes!

Volg Laura via Facebook of kijk op www.fabulousbusiness.tv
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H e T  I S  m A A R  H O e  J e  H e t  B e K I J K T

Maartje Slot
COLUMN

Zo’n twintig jaar geleden werd Maartje op veertienjarige leeftijd ziek, het bleek te gaan om de invaliderende ziekte Myalgische Encefalomyelitis (ME). Alles werd anders. Het behalen van haar Atheneum 
diploma en de wens om te studeren maakten plaats voor een reis over ongebaande paden. 

“The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes”
Marcel Proust

Onlangs las ik een artikel waarin werd verteld 
over de waarneming van zeven aardachtige 

planeten bij de dwergster Trappist-1. Behalve dat 
deze ontdekking fascinerend te noemen is, was ik 
ook nogal onder de indruk van de duizelingwek-
kende afstanden waarover wordt gesproken. 

De dwergster staat op 40 lichtjaar van de aarde. 
Met onze huidige rakketten zou de overbrugging 
van deze afstand anderhalf miljoen jaar duren. Het 
wordt nog duizelingwekkender wanneer blijkt dat 
40 lichtjaar een peulenschil is in de onvoorstelbare 
uitgestrektheid van het heelal. En het allermeest 
duizelingwekkende aan deze uiteenzetting is dat 
wij ergens in deze onvoorstelbare uitgestrektheid 
leven. Wauw. 

Een perspectief als deze helpt mij om de vernauw-
de bewegingsvrijheid voortkomend uit mijn ziekte 
in een groter geheel te plaatsen, het anders te be-
kijken. Want ook in tijden van bedlegerigheid staat 
mijn bed nog altijd op een wonderschone planeet 
omringd door sterren en planeten. 

Wanneer je waarneemt vanuit een ander perspec-
tief, kan het zomaar gebeuren dat er een nieuwe 
wereld voor je opengaat. Ik hou van die verborgen 
wereld achter een aanname of concept. De wereld 
buiten gebaande paden, vol vrijheid en oneindige 
mogelijkheden.

Mijn beleving van tijd is daardoor ook veranderd. 
Zoals 40 lichtjaar in verhouding tot de enorme 

grootte van het heelal een loopje naar de bakker 
om de hoek zou kunnen zijn, zo is het leven van 
een mens op aarde als een vingerknip in de zee 
van tijd. Dit zou fatalistische machteloosheid kun-
nen oproepen, maar het gevoel van een fantastisch 
machtige ervaring komt voor mij veel dichter in de 
buurt! 

Daarbij relativeert het enorm en dat komt goed uit 
want daar kunnen we hier en daar wel een korrel-
tje van gebruiken.

In de malle molen van het leven draait de aarde om 
haar as en om de zon en draaien wij ons rondje met 
haar mee. Hoe wonderlijk om daar een vingerknip 
getuige van te mogen zijn!

Workshop

Geen 18, geen alcohol
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