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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.

Heerlijk om dit voorjaar in al haar bloei met jullie te delen.
Vandaag is geel, de kleur van de lente!

Supertrots ben ik op iedereen die mij geholpen hebben 
bij de totstandkoming van weer een Nummer 1!

Eerlijk gezegd, anders dan anders.
Heerlijke A3 met interessante mensen die vertellen 

over hun passies, hun overtuigingen, hun kracht 
en ik heb er ook nog wat foto’s ingezet.

X Nicole

Veel dank aan alle mensen die meegewerkt hebben 
aan de totstandkoming van alweer onze  

nummer één. 

Cover crew: 
Oscar, Isabelle, Milan, Gooische Auto Mediair, Eric, 

Leo, Henk, Céline, Sandra, Nicole, Arne, Susan, 
Andreas, Rogier & Frank, Burgervader Gooische 

Meren, Militairen Naarden Vesting, Stefanie, 
Benjamin, Olivia, Julie, Jessica, Natasja, Lucia, 
Doris, Fotomannetje, Denise en Desmond, Joke, 
Rebecca, Florine, Daan, Dominique, Luna, Lev, 

Rogier, Luca, Winston, Arsenaal Naarden Vesting, 
Marouschka

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

Drukwerk: Damen Drukkers

Redactie, abonnement en  

advertenties: info@gooischblad.nl 

tel. 06 44 40 11 35

Coverfoto: Fotomannetje

Vormgeving: Milan

Artwork: Illu’s en Alles

Eindredactie: Arne & Milan 

Van alles: Jessica en Natasja

Nicole des Bouvrie deed ook mee.

W E L K O M !
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FLETCHER HOTEL-RESTAURANT NAUTISCH KWARTIER ««««

Fletcher Hotel-Restaurant Nautisch Kwartier ligt aan 
de Huizerhaven en is gebouwd in de stijl van een oud 
Zuiderzeedorp. De kamers zijn speels verdeeld over de 
verschillende gebouwen. Geniet van een goed glas wijn in 
de RIVA Wijnlounge en laat u culinair verrassen in het à la 
carte J Restaurant. Uiteraard kunt u ook plaatsnemen op 
het terras. In de omgeving is er genoeg te beleven: maak 
een boottocht over het Gooimeer, fi ets en wandel langs 
heidevelden of ga winkelen in Laren en Blaricum.

Gooimeer!Gooimeer!Gooimeer!Gooimeer!
Toplocatie aan het

FACILITEITEN
 ✓ 80 sfeervolle kamers waarvan 4 suites
 ✓Culinair à la carte J Restaurant
 ✓RIVA Wijnlounge met een ruim assortiment aan wijnen
 ✓Gezellig terras
 ✓De Kalkovens voor feesten en partijen
 ✓ 11 multifunctionele feest- en vergaderzalen
 ✓ (Elektrische) fietsverhuur
 ✓Waterfietsverhuur
 ✓Bootverhuur
 ✓Gratis WiFi en parkeergelegenheid
 ✓Officiële trouwlocatie

8,6
ZOOVER.NL

MEER INFORMATIE OF RESERVEREN? 
BEL 035 - 523 00 10 OF MAIL NAAR INFO@HOTELNAUTISCHKWARTIER.NL 
MASTSPOOR 1 | 1271 GL | HUIZEN | WWW.HOTELNAUTISCHKWARTIER.NL

18-00392 Leisure-Advertentie-Nautisch Kwartier-Toplocatie aan het Gooimeer Gooisch Blad-297x400.indd   1 18-04-18   16:59

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.

© 2018 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.
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als het goed is hebben alle bewoners van het 
Gooi als kind in het Vestingmuseum rond-

gelopen. Iedereen heeft de geiten zien grazen, 
met ingehouden adem door de luistergangen 
gelopen en gezien hoe de kanonnen door de ka-
nonniers werden afgevuurd. Het is iets wat je 
nooit vergeet en wat je ook weer aan je eigen 
kinderen en kleinkinderen wil laten zien. Maar 
waarom is het Vestingmuseum nou zo speciaal?

Sinds 1350 ligt op de weg van oost naar west de 
Vesting-Naarden. Om bij het rijke westen te ko-
men moet de vijand eerst langs het slot op de 
deur. Spanjaarden, Fransen en Duitsers wilden 
hier allemaal langs en derhalve is er veel strijd 
gevoerd om de vesting. De Spanjaarden heb-
ben de stad in 1572 belegerd, veroverd en uit-
gemoord. De Zonnekoning en Napoleon hebben 
Naarden eveneens veroverd maar zijn er ook 
weer uitgezet. Ook de Duitsers hebben hetzelf-
de lot ondergaan in 1945. Omdat de vestingwer-
ken vanaf de 2e Wereldoorlog nutteloos bleken 
te zijn werden ze verwaarloosd. Vijandelijke 
vliegtuigen konden er immers gewoon over-
heen vliegen en het achterland bombarderen. In 
sommige steden, zoals Coevorden en Bergen op 
Zoom, werden de wallen omvergehaald maar in 
Naarden stonden groepen op, zoals de Stichting 
Menno van Coehoorn, die de schoonheid van 
deze werken inzagen en hebben gevochten voor 
behoud. Dat is gelukt en in 1955 is er als visite-
kaartje ook een museum op Bastion Turfpoort 
ingericht: het Nederlands Vestingmuseum.       

Als je als volwassene rondloopt over dit open-
luchtmuseum is het fascinerend om je te reali-
seren dat de verdediging van ‘Vesting Holland’ 
ooit afhing van dergelijke verdedigingswerken. 
Er zat een uitgekiende strategie achter om met 
kanonnen alle hoeken van de vesting te kunnen 
bestrijken waardoor de vijand nooit ongezien 
de wallen kon bestormen. Deze strategie is in 
de loop der eeuwen steeds verbeterd. De Mid-
deleeuwse muren en ronde torens waren niet 
bestand tegen kanonskogels. Aarden wallen, 
uitgezet in een stelsel van bastions met rechte 
hoeken, bleken dat wel. Einde 16e eeuw werd dit 
systeem ontwikkeld door ingenieur Simon Ste-
vin en uitgevoerd in alle opstandige steden van 
de Republiek. De aarde ving de kogels op waar-
door er weinig verwoest kon worden. Het bleek 
een belangrijk geheim wapen in de strijd tegen 

de Spanjaarden en maakte de Republiek tot een 
onneembare vesting, waardoor de laatsten in 
1648 gedesillusioneerd de Vrede van Münster 
tekenden. Na het Rampjaar 1672 is de vesting 
gemoderniseerd en uitgevoerd met ravelijnen, 
eilandjes die in de gracht liggen, om de vijand op 
afstand te houden. Om dezelfde reden is er een 
dubbele gracht aangelegd. In de 19e eeuw, na de 
Frans-Duitse oorlog, is de vesting rond 1875 we-
derom aangepast met de laatste snufjes op het 
gebied van landsverdediging en maakte het deel 
uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tot op 
heden zijn sporen van al deze verbouwingen in 
Naarden terug te vinden. De kazematten uit de 
17e en 19e eeuw staan er nog en je kan er ge-
woon doorheen lopen. En wat is er nou mooier 
om er kinderen doorheen te zien rennen, net 
zoals vroeger de soldaten renden als er groot 
alarm was en de verdediging op orde gebracht 
moest worden.

Het Vestingmuseum is van dinsdag t/m zondag 
open van 10.30 – 17.00 uur. In de zomervakantie 
is het museum ook op maandagen geopend. Je 
kan de geschiedenis van Naarden en Nederland 
zien door de diorama’s in de vele gangen c.q. ka-
zematten. In de oorspronkelijke kruitkamer zijn 
films te zien over de Waterlinie maar er lopen 
op Schuttersdagen ook kanonniers in uniform 
rond die je meenemen in een tijdmachine naar 
het jaar 1827, toen België nog bij het Koninkrijk 
der Nederlanden hoorde. Voor mensen die rust 
willen zijn er parkbankjes neergezet waar ze 
rustig een boekje kunnen lezen en actievelingen 
kunnen een rondje Waterliniegolf lopen. Voor 
waterliefhebbers ligt onze boot op weekendda-
gen klaar voor een rondvaart. Dit jaar is er van 
19 mei t/m 18 november een speciale tentoon-
stelling over Nederlandse forten op Sri Lanka. 
Hierbij wordt aandacht besteed aan de handel 
van de VOC in kaneel en olifanten. In 2019 zijn 
de VOC-forten van Zuid-Afrika aan de beurt. De 
‘Cantine’ op de binnenplaats van het bastion is 
het punt waar iedereen uiteindelijk met mooie 
verhalen samenkomt. Cappuccino, Ceylon thee, 
limonade, appeltaart en ijsjes bezorgen iedereen 
weer een glimlach. Als de kinderen dan nog even 
lekker rondrennen kan iedereen terugdenken 
aan de tijd dat hij of zij zelf nog kind was. De 
tijd vliegt maar het Vestingmuseum blijft altijd 
bestaan. We zien graag nog vele generaties van 
lezers van het Gooisch Blad tegemoet. 

VESTINGMUSEUM
Nicole’s Gooisch Blad tekst: Oscar Hefting   fotografie: Fotomannetje en Nicole
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Élk gewenst merk, élk model, élke gewenste kleur, élke voorkeur; 
de GAM vindt hem via een mondiaal netwerk en levert hem, inclusief alle papieren 

en lopende garantieregelingen ... tegen een aanzienlijk lagere prijs!!

• import van auto’s

• verkoop van jonge gebruikte   

 auto’s

• bemiddeling bij aan- en verkoop

• aircoservice en -onderhoud

• service, onderhoud en APK 

 van alle merken

• inbouw van accessoires, alarm,   

 navigatie en audio

•  opslag en montage  

 zomer- en winterbanden

De GAM is al sinds 2006 het meest gespecia-

liseerde auto-importbedrijf. U bent verzekerd 

van volledige service en (fabrieks)garanties. U 

kunt uw huidige auto in overleg inruilen of in 

consignatie laten verkopen. Het technische 

team van de GAM is gespecialiseerd in het 

onderhouden en servicen van alle merken en 

modellen auto’s.

Download nu de 
Gooische Auto Mediair app!

De voordelen van het importeren van uw volgende auto zijn aanzienlijk. In welk 

merk, model of prijsklasse u ook wilt rijden, de GAM haalt hem voor u uit het 

buitenland tegen een prijs die fors lager is dan een vergelijkbare auto in Ne-

derland. U legt uw autowens op tafel, de GAM zoekt, vindt en levert. Inclusief 

transport, douane, kentekenregistratie, BPM en nagenoeg altijd de lopende 

fabrieksgaranties, of de BOVAG garantie van de GAM.

Energiestraat 25b, 1411 AR Naarden, Tel. 035 - 694 46 46 
www.gam-eu.com of www.gooischeautomediair.nl

Zie voor de actuele showroomvoorraad
 www.gooischeautomediair.nl of kom langs. 

U bent altijd van harte welkom.

Volvo XC60 2.0 D4 AWD
Februari 2018, 3000km. Op voorraad,  
5 stuks Volvo XC60 2.0 D4 AWD in diverse 
kleurstellingen en uitvoeringen,  
panoramadak, met fabrieksgarantie.  
…….........................................…€ 59.900,- 

Porsche Panamera Sport Turismo Turbo
November 2017, 8.500km. Zwart leder, 
sport Design, sport chrono, 21 inch,  
carreraweiß metallic, met fabrieks
garantie ….............................….€ 199.800,-

Porsche Cayenne 3.0 Benzine 
December 2017, 6.400km. 3x op voorraad. 
Nieuw model, zwart leder, panoramadak, 
Bose, PDCC, 21 Inch, diepzwart metallic, 
met fabrieksgarantie …........... € 125.800,-

Porsche 911 Carrera T
Januari 2018, 80km. Handgeschakeld, 
racing geel, half leder zwart met gele 
accenten, glazen schuifdak, sport chrono, 
met fabrieksgarantie …........... € 158.800,-

Audi SQ7 4.0TDI Quattro
December 2016, 23.000km. 7persoons, 
zwart leder met witte stitching, advanced 
onderstel, panoramadak, met fabriek s
garantie ….............................. € 116.800,-

BMW 520d Touring
Mei 2017, 25.700km. Luxury line, zwart 
leder, panoramadak, comfortstoelen, 
headup display, saphierzwart metallic, 
met fabrieksgarantie …............. € 54.800,-

Mercedes-Benz G350d
Juni 2017, 22.500km. Designo mystic 
blue metallic, zwart leder, nightpakket, 
Harman/kardon geluidssysteem, met 
fabrieksgarantie …................... € 136.800,-

Mini Clubman Cooper S
Maart 2016, 27.600km. Automaat, zwart 
leder, panoramadak, headup display, 
JCWpakket, Harman/kardon geluids
systeem …................................. € 35.800,-

OP VOORRAAD OP VOORRAAD OP VOORRAAD OP VOORRAAD

OP VOORRAAD

OP VOORRAAD

OP VOORRAAD

OP VOORRAAD

tijdens een rondreis door Laos bracht ik een bezoek aan het Olifant Conserva-
tion Centrum, een prachtig en uniek project. Ik verbleef daar in een bungalow, 

gemaakt van bamboe, omgeven door een ongerept tropisch bos en met uitzicht 
over een schitterend meer. Maar het belangrijkste… ik verbleef daar tussen de oli-
fanten, een heleboel wijze, grijze en zeer gevoelige olifanten.

Laos is het land van misschien wel een miljoen olifanten. De meeste leven in het wild, 
maar naast deze wilde olifanten zijn er ook veel tamme dieren. Deze olifanten zijn 
‘werkpaarden’: ze moeten bijvoorbeeld bomen uit de grond trekken met hun slurf om 
deze vervolgens uit de bossen te slepen. 

De ‘baas’ van de olifant is de mahout. Een mahout leert meestal al op jonge leeftijd 
van zijn vader of grootvader hoe hij een olifant moet verzorgen en berijden voor de 
rest van zijn leven. Het is belangrijk dat de mahout samenwerkt met de olifant en hem 
traint om de werkzaamheden te kunnen verrichten. Zoals de boeren in Nederland 
met hun tractors werken, werken de mahouts met hun olifanten!

De zwangerschap van de olifant-koe duurt bijna twee jaar, waarna de moeder ook 
nog eens twee jaar lang haar jong zoogt. Al die tijd kan de olifant geen werk verrich-
ten en geld verdienen voor de mahout. Dat is de reden dat de mahout het niet graag 
heeft dat de olifant zwanger wordt en er alles aan doet dat te voorkomen. Immers, hij 
kan het zich niet veroorloven om vier jaar geen inkomen te hebben. Op deze manier 
zal de tamme olifant op den duur uitsterven.  
Om dit probleem op te lossen maakt het Olifant Conservation Centrum een deal met 
de mahouts, namelijk de baby-bonus deal. De mahout krijgt een ruime vergoeding 
voor de zwangere olifant-koe, die vervolgens in het Centrum kan bevallen en de 
kraamtijd daar met haar jong mag doorbrengen. 
Een prachtig initiatief dat ook door de overheid wordt gesteund. 

In het Conservation Centrum beleefde ik enkele fantastische dagen in het wereldje 
van de olifant. Ze worden iedere dag uitgebreid gewassen in het meer, wat een reus-
achtig feest is met veel getetter en geplons. Het is genieten om te zien hoe ze het 
naar hun zin hebben in het water. En daarna hebben ze weer een reuze trek en weten 
bergen hooi, fruit en groenten met hun slurven en slurfjes weg te werken en sma-
kelijk op te smakken. Vervolgens sta je versteld als je ze ziet poepen… wat een hoop 
(van een hoop)!!! En op het moment dat je denkt nu val ik om van de geur dan is de 
afleiding er weer als je ziet hoe het jong bij de moeder drinkt. Mijn respect en liefde 
voor de olifant groeide ter plekke tot een grote hoogte. Deze liefdevolle dieren zijn 
compleet om te zoenen!!!

Ten gevolge van de toeristenindustrie is er vandaag de dag ook een andere kant van 
de medaille. Olifanten worden op een verschrikkelijke manier afgericht om met toe-
risten op de rug rond te stappen of worden bij tempels vastgeketend om als een 
attractie te dienen. De training van deze olifanten, waarbij de wil gebroken wordt, 
is te pijnlijk om te beschrijven en bij mijn gedachten eraan, springen mij de tranen 
in de ogen. Hoe kun je zulke gevoelige, vriendelijke dieren op zo’n vreselijke manier 
mishandelen?

Jaren werk ik in de reiswereld maar nee, wij verkopen geen reizen waar we de toerist 
een wandeltocht aanbieden op een olifant en nee, we brengen ook geen toeristen 
naar de plekken waar de olifant kan schilderen met een penseel in zijn slurf.   
Wij hebben respect voor de olifant.
We brengen wel onze toeristen met heel veel plezier naar zo’n uniek project als het 
Olifant Conservation Centrum in Laos of we organiseren safari’s door parken in het 
Verre Oosten en/of Afrika waar de Olifant nog in het wild te zien is.   
En zo hoort het ook.   

Angeli van de Kerkhof
Laren

OLIFaNtEN
ze zijn om te zoenen

mAkEN
EN wINNEN
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De lente heeft ook een andere kant. De hooikoortspatiënten krijgen 
weer last, de verborgen “dikke buiken” worden weer zichtbaar, de 
vliegjes vliegen weer irritant in je ogen, de vogels maken weer veel 
lawaai, we gaan meer stinken door het zweet en de benen moeten 
weer worden gefatsoeneerd… er is natuurlijk altijd wel weer iets 
negatiefs te benoemen.

Maar nu mijn mening geven over de lente… wat een onderwerp om 
daar iets over te schrijven. Nicole, bedankt!!  Hetgeen ik nu op dit 
moment ervaar is dat ons relatief nieuwe omgeving weer tot leven 
komt. De afgelopen winter was voor mij een echte winter. Het wo-
nen in Schoonhoven is leuk maar in de winter vind ik het eerlijk ge-
zegd ook wel wat saai. De leuke plekjes van vertier zouden hier wel 
wat aangevuld mogen worden. Gelukkig krijgen we steeds meer 
ondernemers die het aandurven weer te investeren. En zo komen 
er gelukkig ook wat meer “hippere” plekjes bij. Bijvoorbeeld een 
erg leuk taartenwinkeltje, BakeWork . Ook een hip fietscafé, Fausto 
(misschien een leuke route voor de Moeke “fietsgang”?!). En erg 
bijzonder wordt De Meesters Van Schoonhoven in de Veerpoort 
(open zo rond Zilverdag).

Wij hebben een Bed en Breakfast “De Blauwe Deur” in Schoonho-
ven en ik mag wel zeggen dat dit een plek geworden is die vreugde 
brengt. We zijn een soort binnen-lente. We hebben veel kleuren 
en gebruiken wat andere materialen dan het gemiddelde interieur. 
Veel mensen laten zich inspireren door onze plek. Dat klinkt wat 
opschepperig maar we zijn er ook trots op. In Nederland heeft men 
snel commentaar als je dat zo zegt maar in Amerika mag het, ha, 
ha. Dus doen we maar even alsof we buitenlanders zijn. Gelukkig 
is Schoonhoven wel een toeristisch stadje… vallen we niet zo op! 

Het gebruik van kleuren, net zoals die ontstaan in de natuur tij-
dens de lente, maakt je blij! Ik vind Jan des Bouvrie een aardige 
vent, knap wat hij heeft bereikt, super mooi om te shoppen bij Het 
Arsenaal maar ik ga voor kleur! Trouwens: ik heb een kunstwerk 
gemaakt… wel heel erg geschikt voor op de witte muur. Misschien 
een idee om deze op te hangen in Het Arsenaal, Jan?

Een leuk onderwerp voor het blad! Vrolijke kleuren, positief 
gedrag weer terug op straat, het seizoen van de liefde, flui-

tende bouwvakkers, sommige mensen ervaren het zelfs als een 
nieuwe start, de wintergedachten mogen weer opgeruimd naar 
zolder, de vitamine d komt weer in ons lijf en door o.a. de do-
pamine krijgen we weer een geluksgevoel. Met andere woorden:  
we worden weer blij!!!

Orly’s mening
over de lente

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!        Mmmmm, dat wordt weer smullen! 

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

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

GEFELICItEERd

Leren riemen: maat 135 cm , makelijk zelf korter te maken
Kleuren Zwart of Cognac , verpakt in prachtige doos, met uitleg voor het inkorten.

Prijs normaal € 79,50  nu speciaal voor het Gooisch Blad lezers € 29,50.

Tony Tetro Meastro Shoes. Geheel leder met hand gestikte lederen zool.
Croco print in Zwart & Cognac. Maten: 41-42-43-44-45-46.
Prijs  normaa € 189,50 nu speciaal voor het Gooisch Blad lezers € 79,50

Heren Boxershorts:
95% katoen & 5% elastién
Soft Like Silk.
Per Box van 3 stuks Maten: M-L-XL-XXl.

Prijs normaal € 29,50 nu speciaal voor het Gooisch Blad lezers € 14,75.

Dit alles te bestellen bij Tony Tetro.
www.tonytetro.nl

TT automatic Horloge geheel Rosé goud plated. Prachtig horloge van zeer
hoge kwaliteit werkt automatish, dus ZONDER batterijen,
Dag-Datum-maandaanduiding, water Resistant 5 bar (5atm/ 50M) Lederen
band met Rosé goud plated vlinderklap sluiting. Verpakt in chique luxe houten
kist. 1 jaar Garantie.

Prijs normaal € 399,50 nu speciaal voor het Gooisch Blad lezers € 169,50

Tony Tetro Meastro Shoes. Geheel Donker blauw Suede met hand gestikte lederen zool.
Maten: 41-42-43-44-45-46.

Priis  normaal € 189,50 nu speciaal voor het Gooisch Blad lezers  € 79,50

Tony Tetro Meastro Sneakers. Geheel leder met hand gestikte lederen zool.
Zwart & Cognac. Maten: 41-42-43-44-45-46.
Prijs normaal € 189,50 nu speciaal voor het Gooisch Blad lezers € 79,50

Leren riemen: maat 135 cm , makelijk zelf korter te maken
Kleuren Zwart of Cognac , verpakt in prachtige doos, met uitleg voor het inkorten.

Prijs normaal € 79,50  nu speciaal voor het Gooisch Blad lezers € 29,50.

Tony Tetro Meastro Shoes. Geheel leder met hand gestikte lederen zool.
Croco print in Zwart & Cognac. Maten: 41-42-43-44-45-46.
Prijs  normaa € 189,50 nu speciaal voor het Gooisch Blad lezers € 79,50

Heren Boxershorts:
95% katoen & 5% elastién
Soft Like Silk.
Per Box van 3 stuks Maten: M-L-XL-XXl.

Prijs normaal € 29,50 nu speciaal voor het Gooisch Blad lezers € 14,75.

Dit alles te bestellen bij Tony Tetro.
www.tonytetro.nl

TT automatic Horloge geheel Rosé goud plated. Prachtig horloge van zeer
hoge kwaliteit werkt automatish, dus ZONDER batterijen,
Dag-Datum-maandaanduiding, water Resistant 5 bar (5atm/ 50M) Lederen
band met Rosé goud plated vlinderklap sluiting. Verpakt in chique luxe houten
kist. 1 jaar Garantie.

Prijs normaal € 399,50 nu speciaal voor het Gooisch Blad lezers € 169,50

Tony Tetro Meastro Shoes. Geheel Donker blauw Suede met hand gestikte lederen zool.
Maten: 41-42-43-44-45-46.

Priis  normaal € 189,50 nu speciaal voor het Gooisch Blad lezers  € 79,50

Tony Tetro Meastro Sneakers. Geheel leder met hand gestikte lederen zool.
Zwart & Cognac. Maten: 41-42-43-44-45-46.
Prijs normaal € 189,50 nu speciaal voor het Gooisch Blad lezers € 79,50



o d e  a a n  H a n s  V e r m e u l e n

Zondag 8 april werd een dag om niet meer te 
vergeten. Hier werd muziekgeschiedenis geschreven. 
De optredens en het eerbetoon hebben de harten 
van velen diep geraakt. Het werd een middag vol 
weemoed en verlangen naar de mens én muzikant 
Hans Vermeulen. Zijn muzikale erfenis werd deze 
middag op een fantastische en respectvolle wijze 
vertolkt door een aantal van de beste artiesten die 
ons land rijk is, waaronder een flink aantal bekende 
Haagse muzikanten. De nummers van Vermeulen 
blijven ook anno 2018 tijdloos goed. Zijn composities 
zijn van alle tijden.

The Rest in een glansrol met onder meer 
Bert Heerink, Edward Reekers en Rinus 

Gerritsen

Radio en TV coryfee Tineke de Nooij deed de betrokken 
presentatie van dit eerbetoon. De Haagse mannen 
van The Rest met Len Bouman, Polle Eduard, Beau 

Wassenbergh, Ron Knoester en André Sommer waren 
in muzikale topvorm. Ze werden op indrukwekkende 
wijze vocaal bijgestaan door Edward Reekers en Bert 
Heerink én met Rinus Gerritsen van Golden Earring in 
enkele songs op bas. Nummers als ‘True love that’s a 
wonder’, ‘Just a friend’, ‘The Weight’, ‘Ohio’, ‘Domestic 
affairs’, ‘Ophelia’, ‘The Eyes of Jenney’, ‘Summertrain’, 
‘Capital Punishment’, het kwam allemaal langs. 
IJzersterke vertolkingen en met zo’n passie dat het 
publiek steeds weer uit zijn dak ging. Het werd een 
indrukwekkend eerbetoon aan een groot muzikant.

Hilde, Anita en Martha van Rainbow Train 
met prachtige vocalen

Zanger Lo van Gorp oogstte veel waardering met het 
liedje ‘Little by little’ het publiek was muisstil, het 
applaus daverend, zijn collega Dennis Paijc deed mee 
in de backingvocals bij ‘Heaven on earth’ en ‘Another 
band’. Suzanne Michaels deed er niet voor onder. Juan 
Antonio Caffiero zong met zijn zoon ‘La Oma’. Zij waren 

speciaal overgekomen uit het buitenland voor dit mooie 
eerbetoon. TV persoonlijkheid én zangeres Marlayne 
Sahupala ontving voor haar vertolking van ‘House for 
sale’ een ovationeel applaus van de 650 toeschouwers. 
Anita Meijer kwam onder groot applaus op het podium 
en hield het publiek in haar vocale greep, de apotheose 
kwam met haar nummer 1 hit ‘The Alternative Way.’ 
waarbij ook Dennis meezong. Topzangeressen Hilde 
Marchal, Anita Meijer en Martha Pendleton voerden 
je mee naar de hoogtijdagen van Rainbow Train met 
ijzersterke vertolkingen van ‘Heaven on Earth’ en 
‘Another Band.’ Ze werden instrumentaal bijgestaan 
door Shell Schellekens, Hans Jansen, Phaedra Kwant, 
Lex Bolderdijk en Dany Sahupala. Muzikant Eric Tagg 
was speciaal voor het optreden overgekomen uit het 
buitenland.

Ontroering bij het liedje ‘Should I be lonely’ door Jose 
Hoebee. Na afloop viel ze presentatrice Tineke de 
Nooij vol emotie in de armen. Het nummer van Hans, 
prachtig gezongen door José, kwam dan ook recht 
binnen in het hart van velen en was tranentrekkend. 
Jody Pijper zong solo ‘Subject of my thoughts’ 
op grootse wijze. Het Surinaamse liedje ‘Teygro 
Makandra’ met onder meer zang van Humprey 
Campbell wat een groot deel van de line-up ontroerde. 

De Haagse cabaretier Sjaak Bral kondigde deze 
middag onder meer mede-organisator Erik Kuylaars 
aan. Erik had een daverende verrassing in petto. Aan 
de eigenaar van het befaamde Voorburgse Groene 
Huisje, waar ooit ook Hans Vermeulen repeteerde 
werd een straatnaambord met zijn naam overhandigd. 
Voortaan zal het laantje de naam dragen van Hans 
Vermeulen. De grote finale werd een ware apotheose, 
alle optredende artiesten deden nog eenmaal ‘True 
love that’s a wonder’ waarbij ook Edward Reekers 
en Dennis Paijc een prominente rol hadden.  De zaal 
was een dansende en zingende massa. Tussen de 
optredens door gingen de herinneringen terug naar 
de broer van Hans, Jan Vermeulen, waarop hij zeer 
gesteld was, maar ook naar Okkie Huysdens die in 

Rainbow Train meespeelde.  Alle drie zijn er inmiddels 
niet meer. De mooie herinnering blijft.

Tim Vermeulen genoot van dit prachtige 
eerbetoon aan zijn vader, Erik Kuylaars 

roemt het warme samenzijn

Tim zegt daarbij : ‘Ik vond het indrukwekkend. Ik heb 
veel mensen gezien. Maar helaas niet kunnen spreken. 

Maar ik vind het een mooi eerbetoon. De sfeer was zo 
goed.’ Erik Kuylaars roemt de warme onderlinge band 
tussen de muzikanten, de mooie wisselwerking met het 
publiek en kijkt eveneens terug op een onvergetelijk 
evenement: Copyright© Hans Vermeulen.

De organisatoren Erik Kuylaars, Hilde Marchal, 
Erik Westra, de mannen van The Rest, het team van 
de Boerderij en schrijver dezes hebben met alle 
muzikanten gezorgd voor een gedegen voorbereiding, 
niets werd aan het toeval overgelaten en dit 
resulteerde in een onvergetelijke middag die in het 
teken stond van een groot en onvergetelijk muzikant 
die Hans is geweest.

Op 9 november 2017 overleed popfenomeen 
Hans Vermeulen. Een aantal van zijn vrien-

den en zijn eerste vrouw Hilde Marchal besloten 
al snel dat er een groots eerbetoon moest komen 
voor Hans. de animo van het publiek was groot. 
Het evenement was dan ook snel uitverkocht bij 
poppodium de boerderij in Zoetermeer.

Nicole’s Gooisch Blad    Tekst: Martin Reitsma - fotografie: Jerrold Mallee en Nicole des Bouvrie

Hans Vermeulen

Ontroering en passie bij het Hans Vermeulen Tribute concert



SaNS CONFItuRE!
La VIE ESt duRE 

Het is een bijna zomerse lentedag op het ter-
ras van het fameuze Restaurant Rust Wat in 
ons lommerrijke Blaricum. Daar waar o.a. 
‘Gooise Vrouwen’ in de tv-serie maar ook in 
het ‘echt’ hun hoofdkwartier schijnen te heb-
ben en waar uw vliegende reporter samen 
met stijlicoon Jan des Bouvrie en woonicoon 
Jacques Walch de dingen des levens nog eens 
even de revue laten passeren.

Jacques: Ik was op jouw verjaardag, stond ik heel lang 
met Herman te praten. (red: Herman Heinsbroek oud-
minister en top zakenman). Toen kwam er een fotograaf 
naar mij toe, die zei: Goh, zou ik een foto van u mogen 
maken meneer Walch. Toen zei ik: Nou, laten we dat niet 
doen, want ik ben hier niet met mijn eigen vrouw en ik 
zou het onplezierig vinden als dat verder voor het voet-
licht kwam. Toen zei hij gelijk tegen mij: Dat respecteer 
ik meneer Walch, dan maak ik geen foto. Waarop Her-
man Heinsbroek zei: da’s een goeie tip van je! 
Jan: Ja maar hij heeft een leuke vrouw, joh.
Jacques: Ja, leuk mens ja.
Jan: Ja, die komt hier uit Laren. Ze zijn smoorverliefd. 
Jacques: Ja, dat was me wel duidelijk.
Jan: Ik vond zijn toespraak ook heel mooi. 
Jacques: Ja geweldig. 
Jan: Wat een fijne vent he.
Jacques: Ja, mooie kerel.

Onze lunchmeeting is feitelijk een voortzetting van ons 
eerste gesprek in het Arsenaal. Er waren nog best veel 
‘open eindjes’ en ik vond het dermate amusant en kreeg 
het idee dat er nog genoeg stof was om weer eens bij 
elkaar te komen.
We gaan eerst eens even bestellen. Jan gaat voor een 
‘steak tartaar’ die toch even aangebakken dient te wor-
den. Jacques houdt het bij zijn ‘eigen salade’. (Coquilles 
St. Jacques!) En ik doe het af met de ‘krokante boerenkip’. 
Het idiote is dat we praktisch allemaal hetzelfde jasje aan 
hebben. Lichtblauw katoen c.q. linnen. En steek dan ook, 
na een eerste slokje Chardonnay van het huis, van wal 
met:

The Old Boys Network in een nieuw jasje.

Jacques: Ik heb helemaal geen nieuw jasje aan! Maar we 
hebben wel ongeveer dezelfde kleding aan. Daar maak ik 
me wel zorgen om. 
Jan: Ken je de uitdrukking ‘ La vie est dure sans confitu-
re?’ …Het leven is zwaar zonder jam! Een van de mooiste 
uitdrukkingen van Rijk de Gooijer. 
Jacques: Dat doet me een beetje denken aan het lied van  
Bert van Aalten (red: de zingende Gooise tandarts) …la 
bicyclette de canapé… terratatom.
Jan: Rijk mocht altijd mijn huis in Frankrijk lenen. We wa-
ren hele goede vriendjes en dan was hij daar een week 
geweest en kwam ik met Monique daar en dan stond er 

op mijn keukentafel een fles met: ‘Jan, bedankt!’ Dan liep 
ik naar mijn wijnkelder, nou die was helemaal leeg en die 
fles kwam ook uit mijn kelder! Ach ik vond het niet erg, 
want hij gaf er zoveel voor terug. 

Jacques: Jan bedankt! Hahaha! 
Jan: Nou deze nog. Hotel Valkeveen ging open. Daar 
moest Rijk ‘optreden’. Prins Bernhard was er ook en To-
nio Hildebrand had alles geregeld. 
Dus wij komen daar aan, toen nog met mijn eerste vrouw 
Joke en Rijk zegt: Jan hou me vast want ik heb me al drie 
dagen ingedronken hier, totale aso’s. Hij rukt zich toch 
weer los en hij ligt meteen in een saladetafel van Bert van 
de Boer en zingt ‘How about you’ dwars door een zigeu-
nerorkestje heen, dat heel iets anders speelt. Uiteindelijk 
komt de burgemeester met een tekstje om het hotel te 
openen, zo’n lap tekst. En Rijk zegt: Jan, gaat te lang du-
ren en die loopt naar de burgemeester en zegt: goh, wat 
zit jouw haar leuk. En die man had heel raar haar dus. Rijk 
stapt op het kathedertje en hij vraagt: Neukt jouw vrouw 
nou ook zo lekker. En die man, met dat hele pakket tekst 
zegt alleen maar: Het is geopend!
Rijk zegt: dat lukt me altijd zo Jan.

Jan: Oh ja we zitten een keer bij Restaurant de Hoefslag  
bij een of andere happening en Rijk zit naast me en aan 
de overkant zit de burgemeester van Bosch en Duin en 
allemaal bekende mensen. Rijk gaat naar de wc en komt 
helemaal ingepakt in wc-papier terug en zegt: ik heb 
overal schijt aan.
Jacques: Wanneer is die precies overleden?
Jan: dat is 11 jaar geleden. En toen belde de kleindochter 
van Toon Hermans mij: Jan, Rijk wil je spreken. Het gaat 
heel slecht en hij is heel verdrietig. Huilen, huilen, dus ik 
ging bijna meehuilen, maar toen dacht ik: nee dat moe-
ten we niet hebben. Ik zeg: Rijk, luister eens naar me. Je 
hebt alle vrouwen geneukt die je tegen bent gekomen. Je 
hebt alle stickies en coke en drank in je lijf gestopt die je 
lekker vond. Maar het allerbelangrijkste, Rijk, van jouw 
leven is dat je de allerbeste toneelspeler, de allergrootste 
humorist en de mooiste filmmaker bent. Ik kreeg hem 
aan het lachen. En de volgende dag was ‘ie overleden. 
Jacques: Echt waar?
Jan: Ik was zo gek op die man. Hij was een keer in Duits-
land en hij belt me: Jan, met Rijk. Kun jij wat hoeslakens 
en beddengoed en kussens naar mijn vrouw sturen in 
Giethoorn, want ik ben weer stout geweest. Ik zeg is 

goed. Kijk een tijd later in de boekhouding heeft hij me 
nog steeds niet betaald. Dus ik bel Rijk: Ik zeg, joh je hebt 
nog helemaal niet betaald. Zegt hij: Ja maar ik heb ook 
alleen maar gevraagd of je het op wilde sturen. Die man 
had een humor jongen. 

De keerzijde van de confiture; Use it or Loose it!

Inmiddels staat ‘de eenvoudige lunch’ -nou niet te dam-
pen, want het zijn min of meer salades- op tafel. Of het 
daar aan ligt weet ik niet maar het gesprek krijgt een iet-
wat andere wending. Jacques komt plots tot wat diepere 
gedachten.

Jacques: ‘Human knowledge’, kennis is natuurlijk belang-
rijk. Ik vind het feit dat we bezuinigen op goed onderwijs 
gewoon schandalig. Net als handen aan het bed, ook ge-
woon niet goed geregeld in onze samenleving. Het op-
voeden van kinderen op school, het begin en het einde 
zijn niet goed geregeld. Er tussenin is een beetje ieder 
voor zich en God voor ons allen maar het eind is niet 
goed geregeld. 
Ik kwam dus een keer bij mijn vader.
Hij was heel ernstig ziek. En dan kom je op een verzor-
gingstehuis en dan liggen er 2 mensen op een kamertje. 
Het ruikt er niet zo lekker fris. Dan heb je een gordijntje 
ertussen, dus je hebt niet of nauwelijks privacy. 
Ik zou er enorm voorstander van zijn Jan, dat we betere 
wooneenheden maken voor mensen die een bepaalde 
leeftijd bereikt hebben, met veel betere voorzieningen. 
Ik ben een keer geweest bij een lezing van een professor 
van het Humanistisch Verbond en die ging adviseren op 
het gebied van verzorgingstehuizen en bejaardencentra. 
En die man had als thema: ‘Use it or Lose it’. Hij zei bij-
voorbeeld; trappen moet je smal maken en niet te breed 
want als je ze namelijk smal maakt dan kom je elkaar te-
gen. “Hee, hallo, hoe is het ermee”. De lift moet je lang-
zaam naar boven laten gaan. Zodat je denkt “het duurt 
zo lang voor die lift, laat ik maar even de trap nemen”. 
Het derde aspect wat hij zei: In veel verzorgingstehuizen 
is een hele discussie geweest of je wel huisdieren zou 
mogen hebben. Hij zegt: Je moet ze verplicht stellen om 
huisdieren te nemen! Waarom? Je moet elke keer buk-
ken om dat bakje te vullen en je moet er twee, drie keer 
per dag uit om te wandelen met dat beest. Kom je elkaar 
tegen. Als je vaak niet meer bukt, dan kan je het straks 
ook niet meer. Hij had allemaal dingen die enorm goed 

onderbouwd waren. En ik denk dat er enorme behoefte 
is de komende periode, aan het bouwen van wooneen-
heden met eigen karakter en eigen sfeer, waar mensen 
kunnen wonen die een klein beetje extra zorg nodig 
hebben. En niet van die ordinaire idiote verpleeghuizen, 
maar met ‘kleinschalig’ karakter. Daar zouden we veel 
meer ruimte voor moeten maken. Use it or Lose it!

De Conclusie & de Cheesecake

andreas: Laatst bij die overstromingen in Amerika dat 
shot van die bejaarden die tot half onder water in hun 
rolstoelen zaten, heb je dat gezien.
Jan: Jazeker.Ik ben een nieuwsvolger, iedere ochtend om 
7 uur naar Nederland 1. 
Jacques: Geen radio, maar TV.
Jan: TV.
Jacques: Grappig, ik luister iedere ochtend uitgebreid 

radio, het nieuws van half 7 tot 7 uur. En dan kijk ik op 
mijn app Telegraaf, FD en Radio. En dan ben ik helemaal 
bij in 3 kwartier.
Jan: Ik ben dyslectisch, dus ik lees de Telegraaf alleen 
grote koppen zeg maar en dan merk ik dat slechts 3% 
in de Telegraaf positief is. En de rest is negatief. En dat 
is helemaal niet nodig, want je kan de mens ook wakker 
maken met hele mooie positieve verhalen die ook gebeu-
ren. Moet je eens even kijken hoe wij hier zitten. Als we 
naar huis rijden, hoe een leuk keukentje we hebben en 
hoe fantastisch we het voor elkaar hebben.  
Jacques:  Is je boodschap nu dus eigenlijk  dat we positie-
ver denken en schrijven, in plaats van dat negatieve gelul 
in de hele samenleving?
Jan: Alle mensen die hier zitten zijn leuke verhalen met 
elkaar aan het delen, dat hun kleindochter in verwach-
ting is bijvoorbeeld of dat de bevalling goed was gegaan.
Jacques: Ja, en wat goeds doen in de samenleving. Heb-

ben we de vorige keer volgens mij ook over gehad. De 
film: ‘Un monde meilleur’ die moet iedereen zien! Doe 
eens wat voor een ander, zonder er wat voor terug te 
vragen. Als die ander dat ook doet en dat steeds drie 
maal krijg je een andere samenleving. 

andreas: Nemen jullie nog iets na, want ik ben nogal een 
cheesecake freak. 
Jan: Koffie.
Jacques: Koffie. 

We praten nog wat door over ‘de dingen des levens’. De 
nieuwe lente zit er volop in en nieuwe geluiden. Ze lijken 
toch nog wel een beetje op de oude. Alhoewel, ik hoor nu 
toch iets waarvan ik denk… Heee wat is dat?

Naar waarheid opgetekend door: andreas van der 
Schaaf
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Vol bewondering en zeker verbaasd 
ben ik, want jij bent echt een dui-
zendpoot.

Toen Opa 90 werd speelde je op zijn 
feest voor alle genodigden op je gi-
taar en iedereen luisterde aandach-
tig en je bracht ons allemaal in ver-
voering.

Je speelt ook in een bandje en hebt 
een keer per week gitaarles.

Ook ga je naar Jiu Jutsu en zit je sinds 
je zesde op turnen en daar moet je 
1 à 2x  voor trainen. En dat allemaal 

iedere week. Op school zit je in de 
sportklas wat betekent dat je naast 2 
uur gym ook nog 6 uur andere sport-
lessen hebt!

Ik begrijp dat je leren niet zo leuk 
vindt ( zeg maar saai ;-) ) en dat je 
sporten wel superleuk vindt!

Met je Frisbee-schoolteam ben je re-
gio-kampioen geworden en hebben 
jullie een knoeperd van een beker 
gewonnen. 

Nu gaan jullie door naar de Olym-
pic Moves finale in Papendal. Met je 

turnteam heb je de vierkamp gewon-
nen en zijn nu kampioen Midden-
West Nederland!

Je weet nog niet of je later verder 
gaat met turnen, of dat je gaat stu-
deren, maar je hebt in ieder geval 
natuur, leven en techniek en Busi-
ness Sport Management in je pakket, 
want dat heeft je interesse. 

XXX je trotse oom

tekst: Arne, fotografie: Fotovrouwtje

duIZENdPOOt LuCIa HaK, 14 JaaR, 3 HaVO.

dOOR dE OGEN VaN EEN KINd

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

Goed verkocht!

Een NVM-makelaar  
gaat altijd voor  
het beste resultaat

VERKOCHT

rijles
vanaf 29,-

30 rijlessen

1x slipcursus

1x praktijkexamen

voor slechts

De laagste lesprijs
met de beste
rijinstructeurs!

super voordelig, super snel je rijbewijs!!

Gratis proefles!

1199,-

Super snel beginnen!

Hoog slagingspercentage!

De nieuwste lesauto’s o.a. 
VW Polo, VW Golf, Fiat Punto,
Audi A3 en Ford Fiësta!

Vriendelijke rijinstructeurs!



FRaNK EN ROGIER
GOOISCH bLad ONtMOEt

Nicole’s Gooisch Blad    Tekst: Arne Hak fotografie: Fotomannetje

Zoals jullie inmiddels van ons gewend zijn zijn wij con-
tinu op zoek naar mensen die het verschil maken. die 

uitblinken of beter gezegd opvallen en dat laatste kun 
je van Frank Jansen en Rogier Smit wel zeggen. Een ge-
soigneerd stel op en top. toen wij Rogier vroegen of hij 
samen met Frank op onze cover wilde was hij meteen 
dolenthousiast. 
Hij hoefde niet met Frank te overleggen, want die is er 
zeker voor te porren. 

Getooid in zondags chique kwamen ze vergezeld door 
hun lieve Flat Coated Retriever Coco aanlopen bij het Ves-
tingmuseum. Direct werd Frank aangesproken door een 
mevrouw dat hij haar zo bekend voor kwam en speels ver-
baasd ging Frank hier op in.

Wat een enthousiast stel is het en ze genieten zichtbaar 

van alle aandacht.

Een post op Instagram rogiersmit levert Rogier ter plekke 
5000 views op.
En ook Frank’s Insta frankjansen070 wordt vaak aange-
klikt!

‘Toen we benaderd werden om mee te werken aan het tv-
programma Paleis voor een Prikkie hebben we Ja gezegd’ 
zegt Rogier ‘Hoe enig is dat?’

Knap hoe een tv-producent zo’n formule verzint en de 
juiste mensen erbij weet te vinden! 
‘Spontaan zoals we zijn reageren we op situaties tijdens 
de opnames.
We zijn het namelijk niet altijd eens met elkaar en dat laten 
we dan ook wel merken...’ zegt Frank.

De kijkcijfers bewijzen hoe Nederland Frank en Rogier 
omarmt en de opnames  vinden inmiddels plaats voor het 
nieuwe seizoen in Leeuwarden, Enkhuizen, Hoogeveen, 
Tilburg etc.

‘Met een leuk team zijn we bezig om een prachtig, creatief 
programma te maken, maar wat vinden jullie van www.
kadovooreenprikkie.nl, een webwinkel waar je betaalbare 
kado’s kunt vinden?

Maar eerst gaan we voor de Televizierring voor Paleis voor 
een prikkie! We zijn genomineeeeeeerrrrrd!!! We gaan 
voor GOUD!

Daarna gaan we snel weer naar Frankrijk want daar wonen 
wij ook.’ zegt Frank, ‘want naast werken willen we vooral 
veel genieten!’



Ken je dat? dat je ergens een allergie op hebt? dat je je mateloos kan irriteren 
aan een situatie of het gedrag van iemand anders? dat je het liefste wil dat de 

situatie verandert of dat die persoon zich anders gaat gedragen? Kortom: je wil iets 
anders dan er is. Je wilt iets buiten jou veranderen en diep van binnen besef je dat 
je daar nooit controle over zal krijgen. En of het nou een allergie voor boompollen 
is of een allergie op het gedrag van je partner, collega of werkgever. In alle gevallen 
zal je weerstand ervaren. Stress en spanning die voelbaar zijn als irritatie, boosheid, 
wanhoop.

Ook hier kan je je klacht gaan zien als kans. En geeft je lichaam feilloos aan waar je 
(nog steeds) in het verzet gaat. Waar in jouw leven wil je eigenlijk dat de omgeving het 
anders gaat doen, zodat jij een beter gevoel krijgt? Waar in jouw leven laat je je ver-
langen naar rust en ruimte afhangen van anderen? Maak je jezelf afhankelijk, ontloop 
je je eigen verantwoordelijkheid en zet je jezelf in de wachtkamer van je eigen leven? 
In de hoop dat ooit, op een moment, ergens, misschien, de wereld om je heen zodanig 
veranderd is dat jij het naar je zin hebt?

Er is maar één manier om je hier weer beter te kunnen voelen. En die begint bij “ac-
ceptatie”. Nu vind ik persoonlijk “acceptatie” een ongemakkelijk woord. Het heeft iets in 
zich dat je het bijna leuk moet gaan vinden dat de situatie is zoals die is. “Aanvaarding” 
geeft voor mij meer ruimte. “Ik aanvaard de situatie zoals die is, ik baal ervan, maar oké 
ik zal het aanvaarden...” En van daaruit hoef je jezelf in feite maar één vraag te stellen: 
“Wat kan IK nu doen (of laten!) zodat ik me wat beter ga voelen?”

Kans is groot dat je het antwoord niet direct hebt. Het antwoord zal komen wanneer 
je de vraag blijft herhalen. Misschien niet meteen, misschien na een paar uur, een dag, 
een week… het antwoord zal komen. In de tussentijd kan het zijn dat er ongemakkelijke 
gevoelens opkomen. Dat je weer weerstand voelt. Dat je de neiging hebt om het door 
iets of iemand anders op te laten lossen. Door een vriend, een partner, arts, medica-
tie... Geheid dat je dan weer iets anders wilt dan wat er is. Dat je opnieuw de ander of 
de situatie verantwoordelijk houdt voor wat jij doet, denkt of voelt. Keer dan terug naar 
“aanvaarding”, en sta jezelf toe dat lastig te vinden. En stel jezelf opnieuw de vraag: 
“Wat kan IK nu doen (of laten) om mezelf iets beter te voelen?”

Alleen vanuit die plek neem je je eigen verantwoordelijkheid. Pak je je invloed weer 
terug. En waar je invloed hebt, krijg je ook weer meer controle over jouw leven. Dan 
kan je gaan doen wat goed is voor jou. Wat denk je dat dat met je weerstand gaat doen? 
Met je gevoel van stress en spanning?

Het kan zijn dat daarmee je klacht en irritatie verdwijnt. Het kan zijn dat het minder 
wordt. Het kan ook zijn dat het nog aanwezig blijft. Maar ook dan zal het een andere rol 
in je leven gaan spelen. Dan zal de klacht of irritatie niet meer jouw leven gaan leiden, 
maar krijg jij weer leiderschap over jouw leven. Al dan niet met de klacht daarin.

Juriaan Galavazi

(holistisch) huisarts en coach www.dokterjuriaan.nl

allergie op jou
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Nicole’s Gooisch Blad fotografie: Marius Hille Ris Lambers

fotografie: Jet Helsloot

de lente, een nieuw begin. Eindelijk weer licht, warmte en zon. de heerlijke belofte die 
de lente in zich draagt, de belofte van een nieuw begin, een nieuwe frisse start. alles 

wat dood leek in de winter komt in de lente weer tot leven. de ontluikende levenskracht 
van de natuur – lust en energie stromen en dat voelt héérlijk. Iédereen is dol op de lente.

We laten de donkere wintermaanden maar wat graag achter ons. Die maanden die één van 
mijn beste vriendinnen steevast haar “zwarte doodskist” noemt omdat zij (harde werkster die 
ze is) ’s morgens in het donker haar huis verlaat en ’s avonds in het donker weer thuis komt. 
Weken-, maandenlang ziet zij geen daglicht. Behalve dan door het raam van haar kantoor 
op de Zuid-As en in het weekend. Maandenlang proberen we onze donkere wereld letterlijk 
‘licht’ te houden, het duister te verdrijven door werkelijk overal lichtjes in te hangen: in de 
kerstboom, achter onze ramen, in de buxus, de appelboom, de dakgoot, de heg, de bomen 
in het dorp en in de winkelstraten. Sommige mensen hebben zelfs een mini-kerstboompje 
met verlichting aan de binnenspiegel of op het dashboard van hun auto. Een enkele luie 
huisvader of -moeder rijdt daar trouwens hoog zomer nog mee naar Zuid-Frankrijk maar 
dan is de batterij voor de lichtjes inmiddels wel op en schommelt het boompje onverlicht 
nog steeds vrolijk aan de spiegel of op het dashboard heen en weer. Gewoon zo laten, voor 
je het weet is het weer Kerst en dan koop je een nieuw batterijtje. Eerlijk gezegd heb ik 
me er ook weleens schuldig aan gemaakt mijn kerstverlichting tot ver in april buiten in de 
klimop te laten hangen. Of was het mei?

Dit gedoe met al die lampjes had vroeger natuurlijk vooral te maken met het feit dat het 
kindje Jezus ‘licht en verlossing bracht naar de aarde’. De Christenen vierden dit heugelijke 
feit onder andere door middel van kaarsjes in de kerstboom. Die kaarsjes werden later 
makkelijke lampjes, aan onmogelijk lange snoeren die elk jaar zó in de knoop worden 
weggeborgen op zolder dat elk tuincentrum er ieder jaar opnieuw aan dezelfde mensen 
een hele nieuwe voorraad verkoopt. De verlichting die niet in de knoop is geraakt moet 
evengoed worden weggegooid als het jaar erop één lampje het niet meer doet. Niemand 
weet namelijk om welk lampje het gaat. Maar goed, we trekken onszelf met lichtjes en al 
door de donkere winter in het besef dat we afstevenen op een nieuwe lente en daarna een 
heerlijke zomer.

Lente, de vogeltjes fluiten, er komen nieuwe blaadjes, alle knoppen en de hele natuur staat 
op springen, we ‘vieren’ Rokjesdag en we worden allemaal weer een beetje jong(er) en 
onrustig(er). Ik ken de statistieken niet maar het zou me niets verbazen als alle datingsites 
een hoogtepunt aan inschrijvingen hebben aan het begin van iedere lente.

Alle clichés over de lente ten spijt, blijkt de term lentekriebels echter niet van toepassing 
op onze geslachtshormonen. Het is namelijk niet zo dat er jaarlijks in januari en februari 
meer kinderen geboren worden. Onze lentekriebels vertalen zich niet in een explosie van 
geboortes 9 maanden later.

En daar is een verklaring voor. Het hormoon testosteron staat bekend als het mannelijk 
geslachtshormoon. Maar ook bij vrouwen is het een graadmeter voor lust; testosteron 
stuurt ons libido. De hoeveelheid testosteron schommelt met de seizoenen heen en weer 
maar is juist in de lente op een dieptepunt. Vroeger namelijk, (ja heel vroeger, nog voor 
de centrale verwarming) was het namelijk niet heel handig een kind te krijgen in de koude 
wintermaanden. En ja, de natuur is nog steeds grotendeels bepalend. Ons testosteron 
niveau is dus juist in de lente op z’n laagst omdat kinderen die in de lente verwekt worden 
in de winter worden geboren. Dus mannen die zeggen te moeten vreemdgaan vanwege de 
lentekriebels kunnen die leugen vaarwel zeggen.

(Zomerkriebels bestaan echter weldegelijk. Zon op je huid vergroot de lust en zin in seks. 
Dat hebben we allemaal wel ervaren denk ik. De hypofyse wordt door zonlicht geactiveerd 
en stimuleert de bijnieren en teelballen om meer testosteron aan te maken.)

Maar vanwaar dan de lentekriebels? In de lente wordt de zon sterker en neemt het licht 
toe (Lang leve de zomertijd!). Na de winter verlangen we naar licht en warmte en voelen we 
weer hoe heerlijk de eerste zonnestralen zijn. Het geeft je meer energie en levenslust, je 
bent meer buiten en beweegt waarschijnlijk meer.

Daardoor daalt je bloeddruk, de ademhaling wordt rustiger, bloedsuikerspiegels dalen. We 
hebben meer energie, betere weerstand tegen stress en we zien er allemaal weer minder 
grauw, wit en vermoeid uit. Vrolijkere, kleurrijkere, minder verhullende kleding. Bovendien 
zorgt de lentezon ervoor dat het slaaphormoon melatonine uit onze hersenen verdwijnt en 
hiermee haalt het de rem van ons verliefdheidssysteem. Er zit dus toch wel waarheid in. En 
dat zal niemand van ons verbazen want we kennen de lentekriebels toch zeker allemaal? Ik 
verheug me nu al op mijn zomerkriebels. 
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Joy’s cadeaus en woonaccessoires in Loosdrecht is een 
bezoekje meer dan waard.

In onze mooie winkel vindt u een grote collectie woon-
accessoires, huisparfums, heerlijke geurkaarsen en de 
origineelste kadootjes.

Maar u kunt ook uzelf verwennen met de nieuwste col-
lecties kleding, schoenen, tassen en sieraden.

In onze babyhoek staan de allerliefste en stoerste kraam-
kado’s en babyartiken van VIB Very Important Baby voor 
u klaar. Alles wordt bij ons met extra veel zorg en liefde 
ingepakt en gaat als prachtig cadeautje de deur uit.

Nootweg 43
1231 CR Loosdrecht

035 582 40 40
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CREatIEVE duIZENdPOOt
Myrna Goossen is een creatieve duizendpoot. Haar 

kernwaarden: vakmanschap, interesse, volledige 
inzet, empathie en vriendelijkheid. Een gesprek over 
hoe zij ambassadrice werd van Fletcher Hotels, over 
TV, het geheim van filmpjes en commercials maken, 
schrijven en hoe haar eigen kledinglijn tot stand kwam. 
Kortom: een gesprek dat bol staat van enthousiasme.

‘Alles waar ik nu mee bezig ben, heb ik te danken aan die 
kernwaarden. Voor mij is het normaal, zo ben ik gebak-
ken en ik zou niet anders willen leven of werken. De twee 
directeuren van Fletcher Hotels weten dat en geven me 
de vrijheid en verantwoordelijkheid waar ik in gedij. Ik 
maak vele filmpjes per jaar, iedere keer met een nieuwe 
invalshoek. Voor op de site, maar ook drie-minuten-
items voor in diverse programma’s en natuurlijk impres-
sies van de hotels. Daarnaast schuif ik regelmatig aan bij 
Harry Mens in Businessclass. Met 87 hotels is Fletcher 
Hotels de grootste hotelketen van Nederland en is al 8 
jaar op rij uitgeroepen tot de beste hotelketen van Ne-
derland. Je begrijpt hoe trots ik op deze samenwerking 
ben. 

Een mooie blijk van waardering en vertrouwen kreeg ik 
toen mij gevraagd werd een commercial te bedenken 
voor het 20 jarig bestaan. Laat dat nou altijd mijn groot-
ste droom zijn geweest, een commercial bedenken. Ik 
had iets bedacht met een man in bed en de keuze van 
uitzicht als je ’s morgens wakker wordt… Je begrijpt de 
dubbele betekenis, want alle hotels liggen op prachtige 
plekken. Nu ik eraan terugdenk moet ik er weer om la-
chen. De pers had het opgepakt: Myrna heeft een relatie! 
Hoe een goede commercial eruit moet zien? Wel, volgens 
mij moet de boodschap duidelijk zijn, gelardeerd met een 
vleugje humor en de beelden moeten er natuurlijk gelikt 
uitzien. De directie vond hem zo mooi dat er extra zend-
tijd is ingekocht. Ja, dat is wel het grootste compliment 
dat ze mij, in dit geval in functie als creative director, 
konden geven.’

Ik zag je laatst in een bruidsjurk…
Ja, dat was ook zoiets. Ik zit in Hotel Willibrordhaeghe in 
Deurne aan het ontbijt met cameraman Paolo de Graaff 
en bedacht ineens dat ik de (trouw)kapel van het hotel via 
een droom in het item wilde integreren. Gelukkig vond 
de manager van het hotel een bruidswinkel in Helmond 
waar ik even snel een werkelijk schitterende jurk kon le-
nen. 

Je bedenkt zoiets ter pekke?
Ik werk wel vanuit een basis, maar een plek of een situa-
tie kan me ineens dermate inspireren dat ik het verander. 

Laat je jouw creativitiet ook voor andere bedrijven bor-
relen?
Zeker, maar wel altijd achter de schermen en op project-
basis. Dat is wel zo fijn voor de kleinere bedrijven. 

Je schrijft ook kinderboeken. Hoeveel pannetjes heb je ei-
genlijk op het vuur staan nu? 
Ik heb een vijf-pits gasstel nodig. Als ik opsom wat ik nu 
doe, dan klinkt het bijna opschepperig. Ja, daar moet ik 
nog vanaf, van die bescheidenheid. Natuurlijk, beschei-
denheid siert de mens, maar het heeft mij ook wel in de 
weg gezeten hoor. Ik was niet die presentatrice die vol 
zelfverzekerdheid op een directeur afstapte en hem om 
een op mijn maat gemaakt programma vroeg. Maar zo-
dra mij een programma werd toevertrouwd voerde ik dat 
altijd met volledige inzet uit. Zo is trouwens ook de sa-
menwerking met Fletcher Hotels ontstaan. Ik deed het 
programma Jetsetters en was drie dagen op pad met de 
oorspronkelijke eigenaar. Hij zag mijn gedrevenheid en 
zei toen, zo’n twaalf jaar geleden: ‘Zodra de keten groot 
genoeg is, dan word jij mijn ambassadrice.’ Hij heeft 
woord gehouden en daar ben ik hem zeer dankbaar voor.

En nu mooie draagbare kleding met het label Myrna by 
NED in de hals. Hoe kwam dat dan op je pad?
Ik maakte vroeger zelf mijn kleding, paste de patronen 

van de Burda (een zelfmaakblad voor kleding, red.) aan 
aan mijn smaak. Na een gesprek met een styliste waarin 
ik mijn enthousiasme uitte over hoe een jasje in elkaar 
was gezet, linkte zij mij aan een productiebedrijf. Het is 
allemaal best snel gegaan. Nog steeds vind ik de pasvorm 
het belangrijkste dat er is als we het hebben over kleding. 
Het kan je dikker of slanker maken. Myrna by NED ken-
merkt zich door de mooie prints, de slank makende pas-
vorm, het rekbare materiaal en de combinaties. Je hoeft 
bij mij niet na te denken of iets bij elkaar staat, want van 
1 print hebben we jurken, jasjes, broeken, shirts. Trek het 
aan en gaan! Ha, ha, best een leuke slogan eigenijk… 

Heb je nog een uitgaanstip voor ons?
Direct aan de eerste plas, Oud Loosdrechtse Dijk, het 
terras en het restaurant van Fletcher Hotel Loosdrecht-
Amsterdam. Het is onlangs verbouwd volgens een mooi 
nieuw concept: “Marina Lounge”. Goede sfeer, heerlijke 
gerechten. Kan je je voorstellen? Drankje in je hand, zon-
netje, beetje over het water staren, gezellige mensen om 
je heen, lekker eten… 
Zullen we daar volgende keer afspreken?

Tuurlijk Myrna, graag zelfs! We hebben immers nog veel 
meer te bespreken…

Nicole’s Gooisch Blad tekst: Nicole des Bouvrie   foto’s: Salvador Pozo Photography

Paolo de Graaff
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VAKANTIEHUIS GRILtJE

Net voorbij West Terschelling staat aan een 
rustig bospad een karakteristiek vakantiehuis-
je. Volgens de laatste isolatienormen nieuw ge-
bouwd in 2017, voorzien van vloerverwarming 
en gemakken zoals een vaatwasser, wasmachi-
ne en een droger. Het grote terras is vanuit de 
woonkamer bereikbaar via een schuifpui. Op 
de bovenverdieping bieden twee grote slaap-
kamers plaats aan vier volwassenen en centraal 
gelegen is de ruime badkamer. TV en WiFi ont-
breken uiteraard ook niet.

Voor meer informatie en boekingen bent u van 
harte welkom op onze website.

Nicole’s Gooisch Blad fotografie: Persoonlijk archief

www.griltje.nl of bel gerust 0562-442321 Peter en Anneke groeneveld-Cnossen 

Waar zoek jij
kantoorruimte?

Bel: 085 7500 440
wehaveanyspace.com

seiZOENEN

de ZOmERSE zon

geeft jou glans

een bruine gloed

als chocolade zo zoet

de kleuren van de HERFST

het mysterie van de dauw

ik zie het in jouw ogen

grijs, groen en blauw

de sfeer van de wINTER

wanneer het sneeuwt

en de vlokjes teder

jouw wangen streelt

wanneer de LENTE valt

en alles gaat bloeien

zie ik overal

de liefde groeien...

-ShE BY ME-

www.JEthELSLOOt.NL

www.JEthELSLOOt.NL

Voor meer informatie of het 
bestellen van een gedichtenbundel 
ga naar www.shebyme.nl 
nu lezersaanbieding voor € 12,50 
per stuk (actiecode: LENtE)

 foto: Silvester Kok  foto: Silvester Kok  foto: Silvester Kok

 foto: Silvester Kok foto: Silvester Kok
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Op één van de eerste warme lentedagen van 
april spraken we ada Laarakker en Ma-

delon beek van de Stichting Samen Varen. We 
hadden een paar ontroerende verhalen over de 
mooie inzet van deze vrijwilligers gehoord en 
we waren toch wel heel nieuwsgierig wie daar 
dan achter zaten.

Plek van samenkomst: de welbekende poffertjes-
kraam van Marcel en Wilma Hilhorst, midden in 
Laren. Ada (voorzitter van stichting Samen Va-
ren) is een vriendin van Wilma en zo kwam het 
dat Wilma een keer met haar meeging om te kij-
ken en te voelen op het schip. Dat maakte indruk. 
Ze werd geraakt door de onderlinge warmte, iets 
wat je eigenlijk niet zo goed kunt uitleggen zegt 
ze nu, maar wat je echt moet voelen. Ook Nicole 
des Bouvrie heeft dit mogen ervaren toen ze tij-
dens een week varen een dag aan boord was als 
fotograaf. Van heel dichtbij en soms met tranen 
in haar ogen maakte Nicole de prachtige foto’s 
van de gasten en vrijwilligsters. Nicole draagt de 
stichting een warm hart toe. Ook zij weet: aan-
dacht maakt het verschil, zeker voor deze doel-
groep.

Want wat de stichting doet, is één keer per jaar 
een vakantieweek organiseren op het schip de 
Prins Willem-Alexander, een week speciaal voor 
vrouwen (van 25-75 jaar) met, of herstellende 
van, borstkanker. Vrouwen die daarnaast ook nog 
eens in financieel troebel water terecht zijn ge-
komen. Sommige vrouwen komen er na de diag-
nose achter dat ze verkeerd verzekerd zijn. Soms 
kan en wil de partner de druk niet aan en verlaat 
hij zijn vrouw en kinderen. Vaak blijft de vrouw 
daarna met schulden achter. Voor die vrouwen 
wil Samen Varen een onvergetelijke week bieden, 
even weg van alle zorgen. Samen met 30 andere 

vrijwilligers maken Ada, Madelon, Belinda en Do-
rina die droomvakantie waar.

Ada vertelt met veel passie in haar stem en glin-
sters in haar ogen hoe het ooit begon. Ze was 
vrijwilligster bij vaartochten van het Rode Kruis 
en ontmoette daar, tijdens een zorgtrip, Jannie 
Pol. Jannie had borstkanker en zag door allerlei 
omstandigheden die daar bovenop kwamen het 
leven niet meer zitten. Jannie’s huisarts raadde 
haar aan eens mee te gaan op een vaartocht van 
het Rode Kruis. Daar ontmoette ze Ada, de klik 
groeide uit tot een diepe vriendschap en wekte 
bij Ada de energie op de droom van Jannie waar 
te maken: iets doen voor vrouwen die in dezelfde 
situatie zitten als zij.  Zo werden in juni 2015 de 
eerste schreden gezet voor het project ‘een vaar-
verwenweek’ opzetten voor bijna 50 vrouwen. 
Ada liet er geen gras over groeien: het schip kon 
in november 2015 voor het eerst uitvaren en het 
project bleek een groot succes. In november dit 
jaar vaart het schip voor de vierde keer uit. 

Ada vertelt hoe zo’n week in elkaar zit: “Vanaf de 
eerste dag dat de vrouwen aan boord komen, be-
gint het grote verwennen en zorgen al. De koffers 
worden overgenomen en aan boord gebracht. Alle 
vrijwilligsters staan klaar voor een warm onthaal 
en natuurlijk maken we foto’s om zo die mooie 
herinneringen vast te leggen. Dat gevoel van 
thuiskomen is heel belangrijk, want veel vrouwen 
hebben toch een behoorlijke drempel moeten 
overstappen om zich aan te melden en om mee te 
gaan. Daarom willen we aan alle kanten laten zien 
en voelen dat ze bij ons mogen zijn wie ze zijn.”

Er worden themafeesten georganiseerd, vrouwen 
kunnen naar de kapper, schoonheidsspecialiste 
of masseuses, er wordt veel gezongen en er is 
gedacht aan workshops in welke vorm dan ook. 

Maar er is meer: verpleging, coaching, een heel 
keukenteam en nachtverzorging. Er is zelfs een 
arts aan boord. En als er dan toch onverhoopt 
nog iets ontbreekt, dan valt dit via de vrijwilligers 
altijd wel te regelen. “Elkaar gelukkig maken, daar 
gaan we voor”, straalt Ada. “Want niet alleen de 
vrouwen die meevaren worden hier blij van, het 
team van vrijwilligers haalt ook heel veel geluk uit 
deze week.”

Er ontstaat vrijwel altijd heel erg snel een band 
tussen de lotgenoten op het schip, maar ook ze-
ker met de vrijwilligsters die er werken. “Soms 
weet een gast niet eens wie lotgenoot is en wie 
vrijwilligster”, lacht Madelon. “Het belangrijkste 
is dat het gevoel van vrouw-zijn weer even hele-
maal terugkomt. Dat er vriendschappen ontstaan 
die de dames na de vakantie zelf onderhouden op 
social media is ontzettend mooi. Wij ondersteu-
nen dat door na iedere vaarweek een reünie te 
organiseren. Want ‘samen’ is toch wel het sleutel-
woord: samen eten, drinken, zingen, huilen, maar 
vooral weer even lachen.”

Natuurlijk kost zo’n week veel geld. “We moeten 
het echt van sponsors hebben”, vertelt Ada. Ge-
lukkig zijn er veel kleine sponsoren, maar het zou 
extra fijn zijn als er zich voor dit fantastische ini-
tiatief ook grote sponsoren zouden melden. “Dat 
zou heel veel zorg schelen”, beaamt Ada. “Dan 
kunnen wij ons volledig richten op al het andere 
wat deze reis tot een mooie herinnering voor zo 
veel vrouwen maakt.” Een reis waar de essentie 
van geluk en het vrouw-zijn komt bovendrijven 
en waar de zorgen even kunnen worden gepar-
keerd op de kade.

Sponsoring of vragen aan de stichting kun je  
mailen naar: info@samen-varen.nl
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EEN buRGEMEEStER IN HEt HaRt VaN HEt GOOI.

Onze vliegende stafreporter Andreas van der Schaaf bezoekt:

HaN tER HEEGdE

Het is bijkans een zomerse dag in deze 
nog prille lente als ik arriveer op het 

verbouwde gemeentehuis van deze nog jonge 
fusiegemeente Gooise Meren. Het is in ‘de 
kern’ Bussum waar Burgemeester Han ter 
Heegde sinds een dik jaar met de scepter, nee 
laat ik zeggen, met de ambtsketen zwaait. 
Hij ontvangt mij –de warmte vraagt hierom-
in luchtige kledij, met korte hemdsmouwen 
en getailleerd! De koffie is bruin en het lijkt 
wel alsof de koekjes-verborgen in een vintage 
Droste Cacaoblik met de oneindige verpleeg-
ster-gebakken zijn door een soort van Saar-
tje. U weet wel die schommelende goedlachse 
huishoudster uit de tv-serie Swiebertje. We 
gaan beginnen!

De kracht van de kernen

andreas: Kijk, ik ben eigenlijk een ‘Bussumer’ of moet ik 
nou Gooise Meerder zeggen? 
Han: Nee, je bent of Bussumer, Naardenees of Muide-
naar..uhm ‘Muier’. In de volksmond ook wel ‘Spiering’ ge-
noemd. Deze fusie heeft altijd als missie gehad om de be-
staande kernen van de twee steden Naarden en Muiden 
en de dorpen Bussum en Muiderberg in hun kracht te 
zetten en te houden én te versterken. Dus als ik mensen 
verwelkom in het stadhuis van Naarden dan zeg ik altijd 
Welkom in Naarden, Gooische Meren. 
De kracht, bekendheid en identiteit van die kernen die 
zit er nou eenmaal in en die moet gewaarborgd worden. 
En dat er een administratief sausje overheen is gekomen 
van zeg maar een gemeentelijk apparaat en dat soort 
dingen dat is mooi efficiënt maar de burger, de stedeling, 
de dorpsgenoot die moet daar niet iets van merken. Je 
moet gewoon weten ik woon in Bussum, Muiden, Naar-
den of in Muiderberg. 

andreas: Maar weet iedereen dit wel? 
Han: Nou, dat dragen we dus heel goed uit. In de fusie is 
dit ook afgesproken met elkaar en dat zijn we ook lang-
zamerhand  aan het uitrollen. Wij gaan niet permanent 
maar rammen Gooise Meren, Gooise Meren. We hebben 
een nieuw wapen van Gooise Meren maar dat hanteren 
we heel beperkt. Het staat dan wel op mijn ambtsketen 
en voor de rest hangt het hier in de hal beneden toege-
kend door de hoge Raad van Adel en daarmee houdt het 
op. Dus de eigen identiteit van de kernen, daar gaat het 
om! 

Swiebertje, Saartje, koffie en koekjes

andreas: Ik ben nooit van het idee af gekomen dat een 
burgemeester is eigenlijk euh.. dat is helemaal niet nega-
tief bedoeld hoor, maar nog zo’n ‘echte burgemeester’-
meestal in jacket –zoals in ‘Swiebertje’ . Bij iedere burge-
meester die ik tegenkom zie ik dat beeld voor me. Saartje 
in de keuken en Bromsnor niet te vergeten en Swiebertje 
die stiekem huisgebakken koekjes uit de trommel pikt. 
En het zou best kunnen dat een hoop ouderen hier in het 
Gooi dat beeld ook nog hebben. Of zeg ik nou iets geks? 

Han: Nou de koekjes zijn er nog wel en die cacaobus 
stamt ook behoorlijk uit die tijd. Dus dat klopt wel een 
beetje, maar ik hoop wel dat ze ook zien wat een burge-
meester in de moderne tijd inhoudt. Want dat geeft toch 
wel een heel ander plaatje. 
Je kan zeggen dat de functie van burgemeester inder-
daad soms nog wel een ‘burgervader’ karakter heeft zo-
als in de tijd van Swiebertje , maar naast dat ‘burgerva-
der’ of ‘burgermoederschap’ ook heel nadrukkelijk een 
management functie is. Iemand die in het kader van 
openbare orde en veiligheid zijn mannetje c.q. vrouwtje 
moet staan. 

Openbare orde en veiligheid bovenaan

Han: De portefeuille openbare orde en veiligheid is in de 
laatste 15 jaar ontzettend verzwaard. Was ik misschien 
ooit een halve dag per week mee kwijt, maar op dit mo-
ment is dat ongeveer de helft van de uren per week van 
mijn werktijd. In andere gemeenten waar het soms hef-
tiger is kan het zelfs nog meer zijn. Of het nu gaat om 
branden, grotere ongelukken of jongerenproblematiek, 
de eerste taak van de overheid is toch wel orde en vei-
ligheid. Nieuwe verschijningsvormen zoals cybercrime 
vereisen aandacht. De problematiek van de drugs is veel 
zwaarder geworden. Toename van verwarde personen, 
die moeten we niet meer weg stoppen in inrichtingen 
zoals vroeger. Dan krijg je wel dat ze de grenzen gaan 
opzoeken en er overheen gaan vallen en daar heeft ‘de 
buurt’ dan weer veel last van.
andreas: Toch als je het afzet bij vele andere gemeenten 
staan we niet hoog op het lijstje denk ik.
Han: Klopt. We hebben al die verschijnselen wel hier, 
maar met mate. Wij zijn geen havenstad waar je toch wel 
vaak prostitutie hebt. We hebben geen enorme indus-
trieterreinen waar ook onzalige dingen kunnen gebeu-
ren. In die zin zitten we aan de gematigde kant van deze 
problematiek, maar alertheid is geboden! Bij ons speelt 
behoorlijk wat jongerenproblematiek. Alleen al in Bus-
sum hebben we drie grote middelbare scholen en bij tijd 
en wijle gebeurt daar wel wat. De problematiek van de 
jongeren is hier wel wat sterker dan elders want deze 
jongeren hebben over het algemeen veel geld en er wordt 
zodoende veel geëxperimenteerd. Het is hier de cultuur 

van “een glaasje af en toe moet kunnen” en dan gaat het 
ook snel naar “een blowtje wat moet kunnen”, etc. 

‘Kroegtijger’ & Chili Con Carne
 
andreas: Ik zit net aan een vraag te denken ‘zo van het 
leukste komt nog’, maar na dit heerlijke ambtelijke huis-
gebakken koekje ben ik het subiet vergeten. 
Han: Dat komt door de slechte voorbereiding. (red: met 
big smile)
andreas: Ja of sterker nog géén voorbereiding. …Euuh 
ah heb ‘m weer: 
Komt u wel eens in de kroeg, restaurant, terrasje pikken?
Han: Ja ik kom best graag in de kroeg. Laatst nog toen 
we afscheid namen van enkele agendacommissieleden 
zijn we op een avond in ‘t Raedthuys hierachter geweest. 
En in de Kapelstraat samen met wethouder van Meerten 
mocht ik een aantal etablissementen bezoeken. 
andreas: Maar bijvoorbeeld ook in en om het Gooi, zoals 
Het Bonte Paard, Moeke?
Han: Ben ik geweest. Ik ga daar ook wel eens uit eten met 
het gezin. Heel recent zijn wij met elkaar op de sterf-
dag van mijn vrouw gaan eten in het Hert in Naarden. 
Daarvoor met mijn jongste zoon en vriendin hebben wij 
in het Arsenaal gegeten. Ik word ook vaak uitgenodigd 
voor dingen zoals een receptie. En had laatst nog een 
etentje op de Blaricumse hei. Als ik privé ga hangt het er 
een beetje van af. Ik ben nog niet hier bij Bregje geweest, 
maar heb gehoord dat het heel goed is. 
andreas: ‘Zorba de Griek?’.
Han: Nee nog niet, maar daar heb ik Sinterklaas ontvan-
gen. Wel in Muiderberg in het Rechthuis en op het Mui-
derslot gebak met koffie. Graaf Floris en Ome Ko.
andreas: Vergeet Jan Tabak niet hè?
Han: Nou kom er wel, maar nog niet gegeten. Ga ik doen.

andreas: Dat behoort dus feitelijk bij het ‘culinaire as-
pect’ van het burgemeesterschap. Want als de burge-
meester er komt dan geeft dat toch cachet en brengt ‘t 
een kwaliteitsaspect mee. En is zo een stimulering van 
de plaatselijke economie.Lijkt me. Toch? 
Han: U zegt het.
 
andreas: Anyway, favoriete gerechten. Wat eet u graag?
Han: Nou ik ben echt een alleseter. 

andreas: Dus ook nog ‘rood’ vlees?
Han: Rood vlees zeker. Zij het minder dan vroeger. 
andreas: Flinke steak?
Han: Fantastisch. 
andreas: Varkenshaasje met champignon-roomsaus met 
bloemkool? 
Han: Heerlijk. Ik vind alles lekker behalve broccoli ben 
ik niet zo gek op. Van mijn vrouw moest dat, want het 
was een ‘super food’, maar ik vond daar nauwelijks smaak 
aan. Maar wat gebeurt er? Mijn kleinzoon vind het heer-
lijk dus elke keer als hij komt moet ik nu broccoli maken.
En tegenwoordig bijna nergens meer op de kaart: lever! 
Vind ik heerlijk. Als het nog op de kaart staat neem ik het 
meteen. 
andreas: Nou ik ook! Ze liggen niet altijd bij de super-
markt maar bijvoorbeeld kippenlevertjes! 
Han: Ja heerlijk aaaah. Met spekjes en zo! En wat ik ook 
heel lekker vind, het oude studentenvoer, ‘Chili Con Car-
ne!’

andreas: Oh ja, mijn vader was er verslaafd aan.
Han: Ik zeg in alle eerlijkheid ik kook niet voor mezelf. Ik 
heb het druk en dan heb ik het geduld er niet voor. Vaak 
als je gekookt heb ben je zo druk, heb je geen zin meer. 
Dus twee keer in de week magnetronmaaltijd. Eens per 
twee weken bij de Chinees voor twee avonden. Dat sys-
teem kent u ook. 
andreas: Nou zeker. Dan de frietboer tegenover America 
Today. Een keer in de twee weken. Twee ‘Kwekkeboom’ 
krokketten en een patatje met.
andreas: Al een ‘Kapsalon’ gehad?
Han: Nee dat gaat me te ver, maar wel een ‘döner’ zo’n 
Turkse pizza. Ook lekker.

Groot Gemis

andreas: U zei ergens ‘op de sterfdag van mijn vrouw’. 
Dus u bent ‘weduwnaar’ zoals het dan gezegd wordt. Dat 
is best een ‘zwaar’ woord, dat je op je pad krijgt. Lijkt me.
Han: Weduwnaar is een zwaar woord maar iedereen 
wist dat ik de burgemeester-weduwnaar was en dat mijn 
vrouw 4 jaar geleden overleden is. Twee en een half jaar 
ziek geweest. Ze had een vorm van borstkanker en vanaf 
de eerste dag wisten we dat het terminaal was. 
Het lijdensproces is beperkt gebleven omdat zij speci-
ale pillen kreeg om de kwaliteit van het leven nog goed 
te houden. Maar het was een hele moeilijke tijd. Dat is 
allemaal nog in mijn vorige standplaats Heerhugowaard 
gebeurd. Ik ga nu overal alleen naar toe, maar ik mis mijn 
vrouw het meeste als het over de kinderen gaat. Dat je 
dan normaal dingen met elkaar bespreekt en dat kun je 
dan niet meer samen doen. Je kunt het ook moeilijk met 
anderen delen. Daar mis ik haar als eerste. En ik miste 
haar met het binnentreden in het Gooi want wij kwamen 
hier geregeld en zij vond het zo mooi. Bij Singer kwamen 
we veel en gingen wel eens winkelen in Laren En nu kom 
ik dingen tegen waarvan ik denk wat was het leuk ge-
weest als we dat samen hadden kunnen doen. Dus daar 
mis ik haar ook en zeker nu in deze nieuwe situatie. Ik 
ben wel gewend om alleen naar dingen toe te gaan, maar 
dat je samen kunt genieten en er samen over kunt napra-
ten, dat is een groot gemis. Aan de andere kant- ik ben 
katholiek- geloven we dat we elkaar weer tegen komen 
over zoveel tijd. Dat ze nu in de hemel is en dat ze het 
goed heeft. Dat geeft ook rust.

Ojé, ik voel ‘m al aankomen want we hadden eigenlijk vier 
pagina’s moeten hebben. Dus noem ik toch nog maar even 
in globale opsomming: dat onze ‘burgervader’ verder geen 
tijd heeft voor Netflix, maar wel voor ‘de TVshow’ en uiter-
aard voor Journaal, Pauw, Jinek of RTL late night. Een do-
cumentaire serie over jongeren die ongeneeslijk ziek zijn. 
Hier en daar wat schaatsen en voetbal, maar voor de rest 
echt geen tijd heeft. De Gooi & Eemlander en de lokale pers 
en GooiTV uiteraard nog wel, maar dan houdt het echt op. 
Als hij geluk heeft is hij nog wel eens op zondag vrij, maar 
dan is het wel weer ‘stukken’ lezen. De taken die normaal 
een vrouw des huizes doet als moeder en als oma liggen nu 
ook in zijn handen. Dus ‘geen tijd’ is in bepaalde zaken een 
legitiem excuus. Door een blessure staat de hockeysport 
‘even’ op non-actief, maar voor de accordeon en het ‘Gu-
antanamera’ is altijd wel een gaatje te vinden.

andreas: Kortom heeft U het naar uw zin in Gooise Me-
ren?
Han: Ik heb met heel veel genoegen 12 jaar in Heerhugo-
waard gezeten en ben daar op een goede manier wegge-
gaan en dan denk je hoe lang gaat het duren voordat ik in 
mijn nieuwe gemeente datzelfde gevoel heb. En tot mijn 
verbazing heb ik dat gevoel in een dik jaar nu ook al hier. 
Daar moet je wel een beetje mee oppassen, zeker in de 
politiek. Maar ik heb wel het gevoel in die zin dat ik me-
zelf heel erg geaccepteerd voel door de mensen. Ik voel 
me heel welkom. ik ben hier heel gelukkig en ik hoop dat 
de mensen ook gelukkig zijn met mij. Nog een koekje?
andreas: Nou als dat zou kunnen! Wie heeft ze eigenlijk 
gebakken?

Nicole’s Gooisch Blad tekst en fotografie Andreas van der Schaaf

foto: Fotomannetje
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De zon schijnt in de polder van Putten. Ik parkeer mijn 
auto bij een prachtige boerderij. De achterdeur wordt 
opengedaan door een vrouw met een prachtige glimlach 
en stralende blik, ze lacht de wereld tegemoet! Dit is 
mijn eerste ontmoeting met Liesbeth Mekkering. Ik zie 
een mooi verzorgde, krachtige, vol zelfvertrouwen stra-
lende vrouw. In tweede instantie zie ik dat ze krukken bij 
haar draagt en moeilijker loopt. We gaan naar binnen en 
zij stelt mij op mijn gemak. We besluiten lekker buiten te 
gaan zitten en terwijl ze haar verhaal vertelt, genieten 
we van het zonnetje.

Tien jaar later- tien jaar na het ongeval of beter gezegd 
tien jaar na de medische missers. Ze neemt me mee in 
haar levensverhaal.

Liesbeth en paarden, dat hoort gewoon bij elkaar.
Als klein meisje vond ze paarden al geweldig. Later 
leerde ze haar man Dick kennen, ook een echte paar-
denman. Ze trouwden en krijgen twee kinderen. En na-
tuurlijk zijn ook hun zoon en dochter met de paarden 
opgegroeid. Met z’n allen maakten ze de mooiste paar-
denritten. Daarnaast was ze ook nog eens een zeer ge-
slaagde zakenvrouw. Kortom, een superleuke man waar 
ze ontzettend veel van houdt, prachtige kinderen Derck 
en Elize, glansrijke carrière, mooie woonomgeving. Een 
en al rijkdom en geluk!

Totdat in 2006 bij Dick maagkanker werd geconstateerd. 
Dick wilde geen maagverwijdering, chemo of bestraling 
meer. Dick was al iets ouder en hoe moeilijk ook hij wist 
dat hij afscheid van het leven moest nemen. In mei 2007 
is Dick gestorven. 33 jaar waren ze samen geweest! Dick 
liet een grote leegte achter en er volgde een periode van 
diepe rouw. Bij de jaarwisseling 2007 nam Liesbeth zich 
voor dat het haar jaar zou worden! Dit vertelde ze ook zo 
tegen haar kinderen “2008 wordt mijn jaar”. Goed dat je 
niet alles van te voren kan weten.

12 april 2008 - de dag.
De dag begon zonnig, Liesbeth rijdt op haar paard Theo 
tijdens kampioenschappen, het rijden gaat goed. Totdat 
Theo vlak voor een hindernis 90 graden draait en ze van 
haar paard afglijdt.

Ze kon haar voet niet meer bewegen en had vreselijke 
pijn. Haar been zwol gedurende de weken op en moest 
geopereerd worden, een snee vanaf knie tot aan enkel. 
Het bleek een compartiment syndroom. Ik mag de foto’s 
van haar been op dat moment zien. En echt zoals ze zelf 
ook zegt, haar been leek wel een rollade. Om de dag trok 
men de wond dicht aan hechtingsdraadjes. Een keer trok 
de dokter zo hard aan het “rolladekoortje” dat alles uit 
elkaar viel en ze met spoed geopereerd moest worden.

Na twee weken mag ze naar huis. Wat kan je dan van je 
huis en tuin genieten, ze was blij dat ze weer thuis was. 
Binnen twee weken gaat het toch niet goed. Ze krijgt pijn 
in haar nek en tussen haar schouders. De neuroloog die 
haar opneemt denkt aan een nekhernia of een bloeding 
en laat haar opnemen. ‘s Avonds stopt haar blaas  ermee 

zodat ze niet meer kan plassen. De volgende ochtend 
moest ze naar de douche en zakt door haar benen, de 
verpleegster ging koffie drinken . Nu ben ik geen dokter 
maar toch genoeg “vreemde dingen” zou je zeggen. Oh 
ja, praten ging ook traag en met haar rechterarm kon ze 
geen lippen meer stiften. Het enige wat ze in het zie-
kenhuis deden was de medicatie opschroeven, zodat ze 
knock-out de nacht in ging. En dan komt de verschrik-
kelijke dag erna. Ze wordt wakker en wil op haar rug 
draaien, dit lukt niet. Verlamd. Ze kan niets meer en 
wordt ontzettend bang. Complete wanhoop.

Ze leefde toen als een kasplantje. Ligt op haar rug naar 
het plafond te staren. Zo wilde ze niet leven. Ze geeft dit 
ook aan haar kinderen aan: “ik wil dood, ik wil naar Dick”, 
hun vader.

Liesbeth wordt geopereerd en na de operatie komt de 
arts aan haar bed vertellen dat er mogelijk functies terug 
kunnen komen. Dit is voor haar de trigger. Ze geeft niet 
op, ze gaat er voor! Op dat moment besloot ze dat de 
functies terug moesten komen.

Ze vergeet het nooit meer, tijdens de voetbalwedstrijd 
Nederland-Italie bewoog haar grote teen. De revalidatie 
kan beginnen. Het wordt ontzettend zwaar. Maar op-
geven is voor haar geen optie! Het is duidelijk, Liesbeth 
denkt niet in problemen maar in oplossingen! Ze stelt 
zichzelf een doel, in april loop ik achter de rollator en ze 
belooft aan de kinderen: met kerst loop ik door de deur 
naar buiten.

Kei, kei, kei en keihard heeft ze gewerkt. Was op een ge-
geven moment zelfs overtraind, wat een wilskracht!

Dan komt eindelijk de dag dat ze naar huis mag.
Liesbeth vertelt zo haar verhaal aan mij, de zon schijnt 
nog steeds, we nemen nog wat te drinken. Bij alles wat 
ze vertelt , hoor en voel je haar enorme liefde voor haar 
man, kinderen en al haar familie en vrienden!
Daarnaast is er uiteraard de boosheid, het had niet zo 
hoeven te gaan.

Ze wil erkenning van de medische misser en belandt in 
een strijd tegen de verzekeraar die meer dan 7 jaar zou 
gaan duren. De verzekeraar probeert zeker in het begin 
tijd te winnen, 12 procent van de dwarslaesie gevallen 
sterft namelijk het eerste jaar. Artsen die ontzettend 
lang over hun rapportages doen. Constant vertraging 
na vertraging. Dit zorgde voor veel spanning en had ef-
fect op haar gezondheid, voelde zich leeg en lusteloos. 
Na 7,5 jaar is het slepende verhaal met de verzekering 
eindelijk afgesloten. Dit soort criminele praktijken door 
verzekeraars zou bij wet verboden moeten worden. Ze 
handelen nog steeds zo. De advocaten strijken in ieder 
geval tonnen op.

Ik mag maar een aantal woorden gebruiken in Nicole’s 
Gooisch Blad. Gelukkig heeft haar uitgever Theo Oskam 
van Einstein Books haar gevraagd of hij haar levensver-
haal uit mocht geven in een boek om het verhaal met 
zoveel mogelijk mensen te delen. Het boek heet ,,Terug 
in het zadel”. Een echte aanrader!

Het wordt iets kouder buiten en we gaan terug naar bin-
nen, het is ondertussen al bijna einde middag. Liesbeth 
vraagt heel lief aan me of ik alles heb kunnen vragen wat 
ik wilde.

Thuis was ik erg benieuwd hoe haar leven er nu uitzag. 
Uitslapen? ‘s Morgens het programma Koffietijd kijken? 
‘s Middags knutselen? Al deze vragen hoef ik niet te stel-
len, helemaal niets mis mee maar absoluut niet hoe haar 
leven er uit ziet. Elke dag daagt zij zichzelf opnieuw uit. 
Fysiek wil ze elke keer beter en sneller worden. Daar-
naast geeft ze lezingen, kun je haar vragen voor coa-
ching, spreker, inspirator. Helpt mensen die ook na een 
medische misser een conflict hebben met de verzeke-
ring. Nog een eigen bedrijf? ‘Nee dat zou ik niet meer 
willen, alhoewel...’ en ze lacht erom, ‘ja misschien zou ik 
het toch wel doen’. Kortom nog volop energie!

Als laatste vraag ik haar of ze nog tips voor me heeft.
‘Zorg dat je nooit alleen bent als de arts uitleg geeft. Je 
bent patiënt in het ziekenhuis en hebt dus iemand nodig 
die meeluistert.
Volg je eigen lijn.
Denk niet in problemen maar in oplossingen.
En een erg belangrijke: Never ever give up!’

Na een mooie middag, dankbaar dat ik haar heb mogen 
ontmoeten, loop ik terug naar mijn auto. Voor ik instap 
kijk ik nog even achterom. In de achterdeur zwaait een 
mooi verzorgde, krachtige, vol zelfvertrouwen stralende 
vrouw. Ze lacht de wereld tegemoet.

NEVER ever GIVE uP

Nicole’s Gooisch Blad tekst & fotografie: Fotovrouwtje en Wybrich Warns

Michael van Batenburg

Gepassioneerde jonge filmmaker met een rijke 
ervaring in de film en media industrie.

Doelgerichte opleiding gevolgd in Brighton 
2008-2012 en afgerond als Bachelor of Arts, film 
en tv.

Na twee jaar film regie-assistentie kwam de eer-
ste opdracht online video content te maken van 
American Express. En veel opdrachten volgden 
waardoor dit nu zijn specialisatie is.

toch is zijn droom een speelfilm te produceren, 
het liefste in hartje Amsterdam!

Gespecialiseerd in film en new media; productie 
van online video content, film, aerial dynamics, 
animatie en livestream voor sociale platforms  
apps zoals Linked In, Instagram en facebook. 

Ook voor uw website de ideale partner, laat 
zien wat je doet. Resultaat is meer conversie en 
bekendheid. 

www.mvbmotionpictures.nl

Neem contact op voor bewegend beeld, 
Michael van Batenburg 

06 54 79 04 81 
of michael@mvbmotionpictures.nl

VAN HARTE

GEFELICITEERd

OPA, mET uw
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S e c r e t  O B J e c t S
Een groeiend aantal cliënten heeft goede 

redenen om te kiezen voor maximale discretie 

omtrent de verkoop van hun villa. Bekende 

Nederlanders, CEO’s, Captains of Industry.  

U vindt ons complete huizenaanbod op Funda, 

met uitzondering van de objecten die wij via 

stille verkoop aanbieden. In een prijsrange van 

twee tot dertig miljoen euro hebben wij de meest 

exclusieve villa’s beschikbaar voor een zeer  

selectieve doelgroep. Het zijn de ‘secret 

objects’ in onze portefeuille. Neemt u 

gerust contact met mij op Jacques E. Walch, 

Register Makelaar en Taxateur, Lid NVM/Fiabci

v o o r  e e n  c a p p u c c i n o  o p  o n s 

k an t o o r  a a n  d e  B r i n k  t e  L a r en ! 

www.voorma-walch.nl

Voorma en Walch Makelaars in het Gooi

Laren, 035 - 539 90 80
Huizen, 035 - 525 31 35

Naarden, 035 - 699 03 99

s inds 1936



Een week waarin vrijheid en overgave centraal staan. Je kán het niet controle-
ren: de weersomstandigheden, de wind. Het hele proces van leren vliegen: 

er zullen momenten zijn waarin je weerstand zult ervaren. Hoe leer je jezelf 
daarin te begeleiden? Ook zal je ontdekken waar je wél invloed kan uitoefenen. 

“Na twee dagen oefenen sta ik nu op 600m hoogte. 
M’n hart klopt in m’n keel, dit is spannend. 

Ik trek het scherm op, loop naar voren 
en een paar passen later vlieg ik. 

Dit is dus hoe vrijheid voelt…” 

Duidelijk zijn, daadkracht, richting geven. En daarna weer loslaten. Paragliden 
leert je belangrijke lessen van het leven: richting bepalen, visualiseren, bijstu-
ren, overgave en vertrouwen.

De Coach
Juriaan is arts en coach. Lichaam en geest zijn onlosmake-
lijk met elkaar verbonden. In zijn werk helpt hij mensen 
om zich op beide vlakken weer echt fit te voelen door coa-
chingsprogramma’s waarin hij mensen laat ervaren dat ze 
zelf een enorme invloed op hun welbevinden hebben.

Kijk voor meer informatie op www.dokterjuriaan.nl/paragliden

Zaterdag 2 t/m zaterdag 9 juni 2018
Locatie: Slovenië, Nova Gorica Een week coa-
ching en training zelfstandig leren paragliden 
(tandemvlucht ook mogelijk) 
Aantal personen: maximaal 8 deelnemers 
Coach: Juriaan Galavazi / Remco Boffen 
Kosten: gereduceerd tarief voor particulieren € 
1.950,-. 
Bedrijven € 2.950,- (prijzen incl BTW) 
Prijzen inclusief zelfstandig leren paragliden, 
transfer van en naar vliegveld Venetië, zeven 
overnachtingen, halfpension. Exclusief vlucht 
en overige consumpties.

Omschrijving 
Zeven inspirerende dagen in de natuur van Slo-
venië. Paragliden in een prachtige omgeving, 
gecombineerd met individuele coaching. In de 
ochtend en avond is er een groepscoaching. 
Geen verplichtingen en geen verwachtingen. 
Om volledig op jezelf te kunnen focussen scha-
kelen we de mobiele telefoon gedurende deze 
week uit.

Zaterdag 29 sept t/m 6 oktober 2018
Locatie: Spanje, omgeving Malaga 
Een week coaching, training en zelfstandig le-
ren paragliden (tandemvlucht ook mogelijk) 
Aantal personen: maximaal 8 deelnemers 
Coach: Juriaan Galavazi / Remco Boffen 
Kosten: gereduceerd tarief voor particulieren € 
1.950,-. 
Bedrijven € 2.950,- (prijzen ex BTW) 
Prijzen inclusief zelfstandig leren paragliden, 
transfer van en naar vliegveld Malaga, zeven 
overnachtingen, halfpension. Exclusief vlucht 
en overige consumpties.

Omschrijving 
Paragliden als metafoor van het leven. Vrij-
heid en persoonlijk leiderschap ervaren in het 
berglandschap van Zuid-Spanje. Werken aan 
jouw persoonlijke ontwikkeling via groeps- en 
individuele coaching. Daarnaast is er ruimte 
voor rust en reflectie. Om je volledig op jezelf 
te kunnen focussen schakelen we de mobiele 
telefoon uit.

C O A C H I N G S W E E K -  S L O V E N I E  2  t / m  9  j u N I  2 0 1 8
C O A C H I N G S W E E K -  S p A N j E  2 9  S E p t E m b E r  t / m  6  O K t O b E r  2 0 1 8

P A R A G L I D E N
Avontuur – vrijheid – reflectie – rust – PrAchtige omgeving – coAching – digitAle detox 

“Als je wilt dat je leven anders is, moet je eerst bereid zijn om iets anders te doen.” 
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Nicole’s Gooisch Blad tekst: Pieter Pepping

Meestal kan je de lente pas echt voelen als de bloesem in de 
bomen komt. als het net 21 maart is geweest dan willen de 

meeste mensen meteen mooi weer. Maar de eerste dagen is het nog 
steeds 8°. Je kunt niet wachten met het opknappen van je tuintje of 
je eerste schilderklusje maar daar heb je 15 graden voor nodig. 

Wij Amsterdammers merken het aan heel veel dingen dat de lente is 
begonnen. De vogels beginnen langzaam steeds vaker te zingen. Een 
enkele vogel start een serenade op de rand van het dak. Bijvoorbeeld 
de merel is zo’n vroegeling. Deze heeft echt een betoverend geluid in 
de stad, evenals de parkieten in het Vondelpark. 

Maar je ziet ook weer de veegwagentjes uit de remise komen. Die be-
ginnen de laatste lagen bladeren en takken weg te vegen. Na de laatste 
winterstorm ligt alles vol met grote takken maar ook deze verdwijnen 
langzaam. Wij wonen vlakbij het Amsterdamse Bos en ik gebruik dit 
prachtige stukje natuur ook als mijn achtertuin. In de laatste dagen 
van de winter wordt het bos klaargemaakt voor de lente. Vele bomen 
sneuvelen onder het geweld van de hakbijl van de boswachter. Overal 
zie je grote gaten ontstaan en heel veel houtsplinters op de eigenlijk 
prachtige stukken gras. Maar langzaam wordt alles wat blankhout was 
weer groen en de kale takken worden weer vol met bladeren. 

De tennisbanen worden weer aangeharkt en ook weer klaargemaakt 
voor de komende wedstrijden. De terrasstoeltjes staan weer op de 
straten waar mensen bij het eerste zonnestraaltje meteen plaatsne-
men. Onze boot ligt in een verenigingshaven aan het Nieuwe Meer, 
een parel van de stad. Ook daar zijn vele voorbereidingen voor de 
start van de lente. Alle grachtenbootjes zijn weer vaarklaar gemaakt 
in de winter en worden nu weer in het water gelaten. De haven zelf 
wordt ook opgeknapt met een groep vrijwilligers.  

Zoals wij stadsmensen gaan kijken naar vrijgelaten koeien gebeurt het 
weldegelijk ook zo bij de mensen zelf. Je ziet mensen nog wennen aan 
de 10° temperatuur verschil. De ene rijdt in een T-shirt rond op de 
fiets en de andere rijdt nog met handschoenen en een muts. 

In de verschillende stukjes gras komen nu de narcissen volop in bloei 
en de in januari aangelegde nieuwe struiken krijgen de eerste kleur-
tjes. Ook de hardlopers beginnen weer vroeg door de stad te rennen 
want je kunt weer in je dunne sportkleding zweten.

Kortom wat zijn we blij dat we 4 seizoenen hebben en de lente is 
waarschijnlijk de leukste. De hele stad maakt zich klaar voor de zo-
mer en iedereen heeft een kleine glimlach omdat er weer zoveel leuke 
dingen aankomen.

AFmETING 1/4 PAGINA AdVERTENTIE
NIET AFLOPENd FORmAAT: 1/4 PAGINA STAANd 133,5 x 185 mm

(alleen staand is mogelijk, voor info: redactie@gooischblad.nl)

OPGEmAAkT dOOR:W W W . J a c k s a r t . n l

WWW.VANPARIDON.NL
Contact: info@kzjmr.design



Met ruim 80 dames (40 equipes)  is  er op 10 september 2017 een 
prachtige dames rally gereden, de eerste Grande dame rally was 

zeer geslaagd! Het werd een geweldige dag en een meer dan succesvolle 
start van een echte “blijver” de inschrijving voor de tweede editie van de 
Grande dame op 27 mei 2018 loopt dan ook storm! 

Terugblik: 

Op 10 september 2017 verzamelde er zich een geweldig gemêleerd wagen-
park bij Kasteel Cammingha te Bunnik, een verborgen juweeltje uit 1395 in 
het midden van het land. Na een stijlvol ontvangst door het team van de 
BHG (Brothers Horeca Groep) gingen de dames gehuld in Grace Kelly stijl! 
De dag startte vanuit de prachtige kasteeltuin van Kasteel Cammingha, 
een echte vrouwen rally powered by Michelin sterren restaurant HFSLG 
(de Hoefslag), Bosch en Duin.

Het was een bijzonder gezellige dag welke zich kenmerkte door mooie 
hippe auto’s, karakteristieke oldtimers, afwisselende routes met spannen-
de spelelementen en ongelooflijk bijzondere tussenstops. Een spannende 
hogenhakken race en een vintage kapsalon mochten onderweg uiteraard 
niet ontbreken, tijdens de Rally werd er bovendien gezorgd voor heerlijke 
hapjes en drankjes.  

Voor de dames was het een hele klus om alle opgestelde plaatjes met aan-
wijzingen onderweg te vinden om vervolgens  de juiste route te rijden, wij 
kunnen je vertellen dat de vriendschap van de dames enkele uren flink op 
de proef gesteld werd. Na vier uur sturen zat de Rally er bijna op en als het 
goed is reden de dames vol adrenaline terug richting restaurant HFSLG 
(de Hoefslag). Onder het genot van een heerlijk glas bubbels werden de 
dames verrast met een geweldig driegangendiner, geserveerd in sterren 
restaurant HFSLG (de Hoefslag).

De gemoederen kwamen weer tot rust en vervolgens werden Susanne 
en Sabine uitgeroepen als absolute winnaars van de 2017 editie van onze 
vrouwen rally. Los van de felbegeerde eerste prijs werden er ook prijzen 
uitgereikt voor het beste team en de best geklede equipe. Maar dat was 
nog niet alles! Na het overheerlijke diner gingen de voetjes van de “Grande 
Dames” van de vloer en zette rasartieste en altijd positieve powervrouw 
Ingrid Simons de hele zaak op zijn kop! Ingrid is bekend van onder andere; 
Ik hou van Holland, Sing-It en ze is de zangcoach & inspirator van de Top-
pers. 

We kijken terug op een bijzondere vrouwen rally de Grande Dame!
Ook dit jaar staat het onderwerp “zichtbaarheid van vrouwen” met onder 
andere de relevantie, het zichtbaar zijn en vrouwen in het bedrijfsleven 
centraal. Rally de Grande Dame levert met dit soort netwerkinitiatieven 
een belangrijke bijdrage om vrouwen meer zichtbaarheid te geven. Wat 
we hierbij niet uit het oog mogen verliezen is dat het ook gaat om plezier 
maken met elkaar. 

Nicole’s Gooisch Blad tekst: Janita Noorlander   

Leo Vogelzang

Leo Vogelzang

Leo Vogelzang

Rally de grande daMe is een blijveR!

www. www.degRandedame.nl



bij Restaurant Vlaar draait alles om lekker en stijlvol uit 
eten in een ontspannen en vriendelijke sfeer. basis is de 

Franse keuken met een modern accent. alles is huisgemaakt 
en er wordt met de seizoenen meegekookt. Restaurant Vlaar 
ligt in het idyllische ’s-Graveland bij Hilversum. deze prach-
tige locatie centraal in het Gooi biedt veel en gratis parkeer-
gelegenheid voor de deur, een tweetal privé ruimtes en een 
groot terras in een geweldige omgeving. Eigenaar arlo Vlaar 
en zijn gastvrije brigade nodigen je van harte uit!
  
GaultMillau
Restaurant Vlaar behoort inmiddels tot de top van Nederland en is bekroond 
met 12 GaultMillau punten. De wijnkaart biedt een uitgebreid en kwalitatief 
assortiment wijnen. Laat je verrassen met het gastronomische 2- tot 6-gan-
gen surprise menu, of kies van de betaalbare en toegankelijke kaart met Vlaar 
specials, á la carte gerechten en een maandelijks wisselend menu du marché.

Nieuwe tasting Room aan het water 
Als exclusieve vergader- en trainingslocatie biedt Vlaar twee luxe privéruim-
tes voor vergaderen en private dining: het authentieke koetshuis en de Tas-
ting Room. Deze nieuwe ruimte ligt aan het water en is voorzien van een 
moderne kookunit met privé steigerterras. Verras je gasten in jouw eigen 
privéruimte met live cooking; een unieke culinaire ervaring! Ook catering 
behoort tot de opties. 

Elke dag lunch en diner
Restaurant Vlaar is zeven dagen per week geopend voor lunch, diner, verga-
deren, catering en private dining. Ga voor meer info naar www.restaurant-
vlaar.nl of kom gezellig langs! 

Restaurant Vlaar, Noordereinde 129 in ’s-Graveland, 
tel. 035-6561661, www.restaurantvlaar.nl

ZONdAG 9 SEPTEmbER
GOOISCHE RALLy 2018
LIONS OLd TImER FESTIVAL

SCHRIJF JE Nu IN!

www.GOOISCHERALLy.NL

bLARICum

Het voorjaar staat weer voor de 
deur, de bomen staan weer in 

bloei, de terrassen stromen vol en de 
Chardonnay vloeit weer rijkelijk ook 
al weet u sinds kort dat ieder glas uw 
levensvreugde hier op aarde weer 
verkort met ca 7 uur. En wat u niet 
allemaal kan drinken in 7 uur… Maar 
gelukkig nuttigt u uitsluitend als het 
beregezellig is. Helaas is dat komend 
voorjaar met al die Gooische evene-
menten bijna iedere dag het geval.

En als het weer eens gezellig is ge-
weest wordt u de volgende ochtend 
helaas weer hard gestraft  want uw 
hoofd bonkt, uw maag protesteert, u 
voelt zich zwak, ziek en misselijk en u 
realiseert zich dat dat laatste glas mis-
schien toch niet zo’n goed idee was. 
Uiteraard was het weer de schuld van 
Pieter Bas of Anne Claire die toch zo 

nodig die laatste fles Aix moest bestel-
len.

Het beste ter voorkoming van een ka-
ter is natuurlijk niet drinken maar een 
beetje genieten in het leven moet toch 
kunnen ook al kost het een paar dagen 
(of weken) van ons leven.

Zijn er eigenlijk middelen die werken 
tegen een kater en wat moet u beslist 
niet slikken als u van de algehele ma-
laise af wilt?

Paracetamol slechte keuze 
bij een kater

Paracetamol is een slechte en on-
verstandige keuze ter voorkoming of 
behandeling van een kater. Waarom? 
Dat ga ik u uitleggen: uw lever beschikt 
over een dagelijkse hoeveelheid gluta-
thion. Een lichaamseigen stof die werkt 

als een natuurlijke detox. Zowel alcohol 
als Paracetamol worden door dit detox 
afgebroken in de lever. Aangezien Pa-
racetamol een aanzienlijke hoeveelheid 
glutathion nodig heeft om afgebroken 
te kunnen worden ontstaat er snel een 
tekort aan dit detox en wordt de Alco-
hol die zich nog in uw lichaam bevindt 
nog trager afgebroken en zult u dus 
langer last hebben van een kater.

Wat is wel nuttig ter behandeling 
en voorkoming van een kater?

Allereerst onttrekt alcohol vocht aan 
de lichaamscellen en de dehydratie 
zorgt voor die knallende koppijn. Dit 
voorkomt en corrigeert u het beste 
met het drinken van voldoende wa-
ter. Bij voorkeur al tussendoor tijdens 
het nuttigen van alcohol, maar ook ‘s 
nachts. Tip: zet een volle bidon met 
water naast uw bed en drink ’s nachts 
voldoende. 

U kunt zich voorstellen dat de alcohol 
beter wordt afgebroken als uw lever 
over meer van het detox glutathion 
beschikt. Indien u bij voorkeur al voor 
het drinken maar in ieder geval voor 
het slapen bijvoorbeeld het veilige voe-

dingssupplement DJ Repair inneemt 
die de stoffen Cysteine en Glutamine 
bevat wat in het lichaam wordt om-
gezet in Glutathion, dan beschikt uw 
lever over een veel grotere hoeveelheid 
van dit detox en wordt gedurende de 
nacht de alcohol beter afgebroken. De 
volgende ochtend wordt u aanzienlijk 
frisser en fruitiger wakker. 

Let er op dat dit niet betekent dat u ’s 
avonds aan het verkeer mag deelne-
men want het heeft geen invloed op uw 
alcohol promillage! 

Er zijn ook andere middelen verkrijg-
baar tegen een kater maar let erop dat 
het product bij voorkeur een combina-
tie bevat van Cysteine en Glutamine en 
geen Paracetamol.

Uiteraard wil ik hiermee niet stimule-
ren dat u meer gaat drinken want al-
cohol blijft volgens het recente nieuws 
slecht voor uw gezondheid. Dus drink 
zoveel mogelijk met mate en bij voor-
keur niet meer dan 1 glas per dag.

DJ Repair en andere voedingssupplementen 
zijn verkrijgbaar bij deVitamineapotheek.nl

HaN 
SIEM
APOTHEKER VAN DE VITAMINEAPOTHEEK
tIPS tER VOORKOMING VaN EEN KatER

CuLINaIRE PaREL IN HEt GOOI
REStAURANt VLAARNicole’s Gooisch Blad

Nicole’s Gooisch Blad



“bestemming bereikt”, vertelde de stem van 
mijn navigatie. Ik ben gearriveerd op de Ko-
ninginneweg te Hilversum en heb een afspraak 
met Loes Koot, directeur/eigenaar van praktijk 
iCoaching.

Daar staat ‘ze’, het pand De Koningin, een sfeer-
vol authentiek gebouw met een mooie uitstraling. 
Eénmaal binnen waan ik mijzelf in een fijne ont-
vangstruimte waar rust en sfeer voelen als gebor-
genheid en waar een bijzondere energie voelbaar 
is. In het, in 2015, opgerichte centrum wordt sa-
mengewerkt met coaches en behandelaren om 
een zo compleet mogelijk aanbod van diensten 
te geven. Een bijzondere verbinding tussen een 
netwerk van specialisten in hun vakgebied zo-
als: Cranio Sacraal Therapie, Shiatsu, Reiki, Yoga, 
Hypnotherapie en Hartcoherentie.

Ik maak kennis met Loes Koot, een indrukwek-
kende vrouw met een vriendelijke en open uit-
straling. Loes heeft 3 jaar geleden het centrum 
opgericht. Het is ontstaan vanuit haar praktijk 
iCoaching, waar zij coach, trainer en docent is. 
Na 12 jaar begeleiden van mensen en organisa-
ties en vanuit een rijkdom aan tradities, rituelen, 

zienswijzen en methodieken heeft zij een eigen 
manier ontwikkeld om op diep niveau te werken 
aan levensvragen en organisatieontwikkeling. 
“Deze manier van werken heeft een perfecte in-
bedding gekregen sinds de intrek in De Koningin. 
Een gebouw dat volledig ten dienste staat van alle 
activiteiten.” 

Bij iCoaching kun je terecht voor relatiecoaching, 
opstellingen (zowel familie als systeemopstel-
ling), re-intregratie trajecten en opleidingen. Om 
een breed aanbod van diensten aan te bieden 
werkt zij samen met collega’s en bedrijven, waar-
onder Sonnevelt opleidingen. Tevens is iCoaching 
leverancier voor het UWV voor re-integratietra-
jecten. Voor dit laatste heeft iCoaching vorig jaar 
in de klanttevredenheidsaudit een 9 gescoord. 

“Dat komt omdat we eigenlijk alles aankunnen. 
We werken net zo makkelijk aan een loopbaan-
vraag als met de diepste trauma’s. Er is ruimte 
voor alles wat een mens beroert en die ruimte 
wordt door iedereen gewaardeerd. Ik zeg vaak: 
“er gebeuren veel wonderen bij ons”.  

En dat brengt mij in gesprek met Rinus Bedeker, 

collega en levenspartner van Loes. Rinus is vita-
liteitscoach/counsellor en brengt met het toe-
passen van hartcoherentie lichaam en geest in 
balans. Hartcoherentie klinkt als een wonderlijk 
iets, maar het is gewoon een zeer effectieve, be-
wezen, methodiek voor stressreductie. 
Langdurig onder druk staan van stress kan o.a. 
leiden tot een burn-out, depressie en chronisch 
ziek-zijn. 

Met stress bedoelen we de belasting die je li-
chaam en geest ondervinden als reactie op ge-
beurtenissen. Een leven zonder stress is voor 
niemand weggelegd. Het goede nieuws is dat we 
wel kunnen leren omgaan met zaken die stress-
gerelateerd zijn.

Rinus werkt aan veerkracht, vitaliteit en welbe-
vinden. Met een stressreductie programma waar-
bij je met behulp van oefeningen en een werkboek 
kan werken aan stabiliteit. Deze training bestaat 
uit 7 sessie’s van ongeveer een uur. In tijden waar 
social media onze dagelijkse “zijn” beïnvloeden, is 
stress ook een factor geworden voor kinderen. Er 
wordt binnen iCoaching ook gewerkt met speci-
ale programma’s voor kinderen, zodat zij minder 

stress ervaren, beter kunnen focussen en zich 
dus beter zullen voelen.

Naast hartcoherentie, waarbij coherentie staat 
voor hartritme, werkt Rinus ook met beweging 
en voeding. Lichaam en geest zijn één. Dit is de 
basishouding in zijn werkwijze die empatisch en 
motiverend is. . 

Vanuit het verhaal van Rinus word ik door het 
mooie pand naar een heerlijk ruikende behandel-
kamer gebracht van Babs Keyner. Babs beoefent 
Acupressuur/Shiatsu en voelt zich diep verbon-
den met haar medemens en met de natuur. Tij-
dens een behandeling kan zij het leven belichten 
volgens de Oosterse filosofie. 

‘SPANNING IS WIE U DENKT TE MOETEN ZIJN.
ONTSPANNING IS WIE U BENT.’  

(Oosters gezegde)

Babs komt al meteen als een bron van rust op mij 
over en met heerlijk zachte muziek op de achter-
grond mag ik plaats nemen op de behandelbank 
voor een behandeling. De rust en het gevoel van 
veiligheid brengen mij verder tot ontspanning 

tijdens deze shiatsu, waarin ook de Tibetaanse 
‘Kum nye’ gewrichtenmassage is opgenomen.

Stap voor stap legt zij, op een rustige en duide-
lijke manier, uit waar zij de blokkades in mijn li-
chaam voelt. Ook hier wordt weer benadrukt hoe 
lichaam en geest samenwerken. Mijn lichaam laat 
even van zich horen. Mijn buik begint te borrelen. 
Niet van trek in iets lekkers, maar door de energie 
die weer vrij kan stromen. Met haar hand op mijn 
bovenbuik voelt zij hoe vast en gespannen ik mijn 
organen letterlijk klem zet door mijn hoge adem-
haling. Door de rust die Babs creëert en door de 
lichte drukpunten-massage begint mijn lichaam 
weer te ontspannen.

Babs geeft ook uitleg over de energiebanen die 
verbonden zijn met onze interne organen. Door 
deze meridianen stroomt onze levensenergie. De 
drukpunten of zogenaamde ‘acupunten’ zijn de 
poorten naar de organen.
Shiatsu/acupressuur helpt bij angst, burn-out, 
depressie, gebrek aan energie en tal van andere 
klachten.

Tevens kun je terecht in de praktijk van Babs voor 

een gezichtsbehandeling, gebaseerd op de Ja-
panse drukpuntenmassage. Deze gezichtsbehan-
deling is zo effectief, dat deze ook wel ‘Natural 
Facelift’ wordt genoemd. De ‘Tsubo Vital Treat-
ment’ is een zeer uitgebreide behandeling die ge-
richt is op ontspanning en verzorging, vitalisering 
en harmonisering van de organen. 

Babs werkt ook aan bewustwording van het be-
lang van gezonde voeding. Zij geeft hiervoor voe-
dingsadviezen volgens de Oosterse Vijf Elemen-
ten.

Ik hoor Babs zachtjes zeggen dat ik voorzichtig 
overeind mag komen. Ze klinkt wat ver weg om-
dat ik me ergens in mijn onderbewustzijn bevind. 
Eigenlijk wil ik nog helemaal niet naar huis.
In deze villa voel ik mij thuis en veilig en dan heb 
ik nog niet eens alle mensen ontmoet die hier 
werkzaam zijn. Zo kun je hier terecht bij Leonie 
Linssen (relatiecoach/auteur/inspirator), Joop 
Haarman (Cranio Sacraal Therapeut), Astrid Im-
mikhuizen (Hypnotherapeut) en nog vele andere 
professionals. Kijk voor meer informatie op de 
website www.gebouwdekoningin.nl 

“wE VERRICHTEN REGELmATIG wONdEREN” VEILIGHEId EN VERTROuwEN
GEVEN bEwEGING

Nicole’s Gooisch Blad tekst: Jessica en Natasja ten Broeke



De passie en warmte waarmee Susan dit aan ons ver-
telt, neemt ons mee in haar droom en zo stellen wij ons 
een wereld voor waarbij de liefde geen ruimte geeft aan 
angst en macht. 

ZE ZEGGEN DAT HET GOED GAAT KOMEN

En laat dit nou net een liedje op haar cd zijn. Het gaat 
over onrust in de wereld en de hoop dat het wel goed 
gaat komen. Er gebeurt iets moois met elkaar, juist door 
alle ellende zoeken mensen naar verbinding en liefde. Er 
zit meer achter dit liedje, dit is terug te vinden in een 
prachtig boekje dat bij de CD te verkrijgen is. Het bijzon-
dere aan dit nummer is dat het is uitgebracht in de vorm 
van een rap. Dit idee is ontstaan omdat de kinderen van 
Susan, namelijk Gijs van 17 en Zara van 9 jaar, allebei van 
rappers houden. Zo is de hippe liefdevolle rap ontstaan 
waarbij Zara het refrein in mocht zingen.

Zara heeft dezelfde passie en gedrevenheid als haar 
moeder en wilde meer. Zo is deze rap opnieuw opgeno-
men in de studio met Zara en kinderen van school, met 
een echte clip. 

Inmiddels staat dit online en komen er hartverwarmen-
de reactie’s binnen.

ZE ZEGGEN DAT HET GOED GAAT KOMEN,
ZE ZEGGEN DAT DE ANGST VERDWIJNT
ZE ZEGGEN DAT WE DROMEN MOGEN
EN DAT HET GOED KOMT METTERTIJD

Maar er komt binnenkort nog meer online. Susan zit in 
haar flow waarbij zij alles door krijgt vanuit de atmos-
feer en dit opschrijft om de boodschap door te geven. 
Zo krijgt zij per keer een engelen meditatie binnen die zij 
uitwerkt en wil vormen tot een mooi boek en online wil 
zetten. En dat vormgeven is wel aan haar en haar team 
besteed. Met haar team, bestaande uit Brigitte de Boer, 
Tom Bakker, Richard Poot en Tico Pierhagen, heeft zij 
het allemaal voor elkaar weten te krijgen. Wanneer je de 
CD “Voor iedereen” bestelt ontvang je ook écht een ca-
deautje, een CD met een prachtig boekje met de teksten 
in een mooie organza verpakking.
Liefde en verbinding, de rode draad in haar leven. Hoe 
kan het ook anders dan dat ook deze titels op haar cd 
zijn terug te vinden. Liedjes met een gevoel, een bood-
schap, verbinding.

LIEFDE , HEB VERTROUWEN IN DE LIEFDE
LIEFDE IN ZIJN PUURSTE VORM

DE KRACHT IS ECHT ENORM
JA LIEFDE, GEEF JE OVER AAN DE LIEFDE

LIEFDE IN ZIJN PUURSTE VORM
DE KRACHT IS ECHT ENORM

Onze wereld is aan verandering toe en dat kan door 
middel van onze gedachten. Met onze gedachten kan 
men alles beïnvloeden, alles is mogelijk om met onze ge-
dachtenkracht eenheidsbewustzijn te creëren. We zijn 
toe aan een hogere dimensie, van donker naar licht, van 
angst naar liefde, van afgescheiden naar eenheid.

ZE ZEGGEN DAT...

En met dit mooie, warme gesprek is voor ons een vrouw 
op ons pad gekomen die ergens voor staat. Wij zijn 
dankbaar dat wij haar liefde hebben mogen voelen en 
gaan met een lichtje in ons hart naar huis, dank je wel 
lieve Susan.

Wil je ook deze liefde ervaren en doorgeven dan kun je 
de CD bestellen of downloaden. Een bijzonder cadeau 
voor jezelf of om cadeau te geven aan iemand die wel wat 
troost, hoop en liefde kan gebruiken. Dat kan via www.
susanblokhuis.nu of mail naar: vooriedereen@gmail.com

Daarnaast zet Susan zich in voor stichting Free a girl. 
Op woensdag 16 mei laat zij zich opsluiten in restaurant 
Gasto in Den Haag van 8 tot 20 uur in een hokje van 1 
bij 2 meter. Zo vraagt zij aandacht voor dit goede doel 
om geld op te halen. Kijk voor meer informatie op www.
lockmeup.nl/deelnemers/Susan-Blokhuis/ 

EN DAN KOMT ALLES GOED...

Susan Blokhuis is een gevoel van ‘thuiskomen’. Soms heb 
je geen huis van steen nodig om je thuis te voelen of lief-
de te vinden. Het kan zomaar gebeuren dat er iemand op 
je pad komt of dat je je ergens op een plek in de natuur 
bevindt waar je je helemaal veilig en thuis voelt, een ge-
voel van samen, geborgenheid en vooral liefde.

HALLO MOOI MENS

Dat was onze ervaring in de ontmoeting met Susan. Zij is 
een veelzijdige vrouw, van omroepster bij de Tros, pre-
sentatrice van tv programma’s tot bedrijfspresentatie’s 
in het zakelijke circuit.

Susan is, zoals zij zelf zegt, een ziel in de vorm van vrouw, 
moeder, dochter, zus , vriendin, maar vooral sinds 7 jaar 
haarzelf.

Waarom pas de laatste 7 jaar? Dat is simpelweg om de 
reden, zoals bij zo velen, dat zíj een bewogen leven ach-
ter de rug heeft. Kenmerkend hierin zijn: diepe dalen, 
drama’s, frustraties maar ook geluksmomenten en hoog-
tepunten. Susan leefde haar leven onbewust en nam ge-
noegen met alles en iedereen hier om heen.

DAARDOOR LEERDE IK MEZELF, ONBEWUST, 
NOOIT ECHT KENNEN...

Tót 7 jaar geleden zij tijdens de Gay Canal Pride te Am-

sterdam een mystieke ervaring beleefde, bijna inherent 
aan haar 2 bevallingen. Deze ervaring kreeg zij tijdens 
het dansen op een tafel, met enige onstabiliteit, in de 
stromende regen. Doordat zij gezien werd door de men-
sen om haar heen, maar vooral dat zij mocht ‘ZIJN’. Het 
was de geboorte van haarzelf.

Vanaf dat moment begon voor haar een ontdekkingsreis 
door het lezen van boeken, het volgen van workshops en 
door te leren luisteren naar de stem van haar ziel. Haar 
zielendoel wilde de vrijheid in om te ontwikkelen waar 
deze voor bestemd is. 

Susan trok zich een tijdje terug in een huisje op de Velu-
we om daar in stilte naar die stem te luisteren en bewust 
te worden wie zij is en wat zij wilde gaan doen. Na een 
paar dagen werd haar duidelijk dat zij mensen wilde hel-
pen met hun bewustwording. Zij kreeg de ingeving om 
dit via een theatershow te doen, maar hoe en wat moest 
nog ingevuld worden. 

Door haar besef van wie ze is en dat zij haar zielendoel 
wilde gaan delen, kreeg zij stap voor stap woorden en 
zinnen in haar hoofd, die zo een tekst vormden. Bij het 
lezen hiervan zag Susan dat het een liedje was, wat zij 
had geschreven. 

Door de juiste mensen die op haar pad verschenen, ont-
stond een mooie theatershow, namelijk: Open en Bloot. 

Een show waarin zij haar levensverhaal vertelt en na-
tuurlijk haar mooie liedjes zelf zong. Dat Susan kon zin-
gen had ik nog niet vernomen, maar bij het eerste liedje 
dat mij ten gehore kwam, vloeiden er tranen uit mijn 
ogen. Niet alleen de tekst raakte mij maar ook haar stem 
vol liefde en zachtheid. 

EN ZO BEGON EEN HEEL NIEUW AVONTUUR

Na 8 optredens van Open en Bloot manifesteerde haar 
creativiteit zich tot een explosie van inspiratie van 
mooie teksten. Helaas hebben wij deze show zelf gemist 
en hopen wij stiekem op een herhaling.

Door middel van liedjes wil Susan liefdevolle bood-
schappen meegeven en zo ontstond in samenwerking 
met een fantastisch team haar eigen CD met de titel:  
Voor iedereen.

ANGSTEN VERLIEZEN HUN MACHT DOOR 
DE LIEFDEVOLLE BOODSCHAP VAN DE TEKSTEN

Susan gelooft dat alles en iedereen met elkaar verbon-
den is en dat we de wereld met elkaar echt mooier kun-
nen maken. We zijn allemaal op zoek naar liefde, geluk 
en mooie herinneringen, waarbij we angst ver naar de 
achtergrond schuiven. Een droom van Susan is om een 
schakel te zijn met haar CD en dit aan iedereen door te 
geven met en voor elkaar.

SuSAN bLOkHuIS.
Nicole’s Gooisch Blad tekst: Jessica en Natasja ten Broeke  fotografie: Jet Helsloot

foto: Edgar Broekman



Eind maart vertrokken Shishir bestebreur 
(redacteur tV bij avrotros) en Marlous 

Kuijer (Waarnemend hoofd pre-analyse kli-
nisch chemisch hematologisch laboratorium 
in tergooi Ziekenhuis) voor twee weken naar 
het Indiase Mumbai.
 
De reis had een doel. Al jaren is Shishir bezig 
met zijn zoektocht naar familie in India. Hij 
werd geboren op 15 oktober 1979 in Mumbai 
en is geadopteerd door het Nederlandse echt-
paar Henny en Hugo Bestebreur, wonende in 
de Hoeksche Waard.
 
Sinds 2010 probeert Shishir informatie te ver-
krijgen over zijn achtergrond. Tot op heden 
kreeg hij geen toegang tot zijn adoptiedossier. 
Gesteund door Marlous, maakte hij opnieuw 
een reis naar India om een doorbraak te for-
ceren bij het kindertehuis, waar zijn dossier in 
de kluis wordt bewaard.

Vanuit ons geliefde Gooi vertrokken we 27 
maart jl. voor twee weken naar Mumbai. Deze 
Indiase wereldstad met meer dan 11 miljoen 
inwoners heeft een oppervlakte van de hele 
provincie Utrecht. Het is beslist niet te ver-
gelijken met het lieflijke en pittoreske dorpje 
Laren, waar wij zo graag vertoeven.
 
Aangekomen in Mumbai moeten we even ac-
climatiseren. Het lijkt wel elke dag koningsdag 
met alle eettentjes en kleine winkeltjes langs 
de weg. De eerste dagen genieten we enorm 
van de stad met zijn kleuren en geuren. Al zijn 
de prijzen beslist anders dan in het Gooi. Een 
leuk jurkje kost maximaal tien euro en dan heb 
je ook echt waar voor je geld.
 
We eten in de wat luxere Indiase restaurants, 
maar zijn ook zeker te vinden in de kleine 
theehuisjes, waar de thee met melk en suiker 
lijkt op klappertjesmelk. Een uur met de taxi 
van de ene kant naar de andere kant van de 
stad kost je maximaal drie euro. Het is een to-
tale omschakeling.
 
De stad is bepaald niet rustig. Honderden 
auto’s, riksja’s en bussen toeteren de hele dag 
langs elkaar heen. Dat toeteren is om je ter-
ritorium aan te duiden. Na een paar dagen ben 
je het gewend.
 
India kent van oorsprong mensen die óf leven 
in diepe armoede óf een exorbitante rijkdom 
genieten. Daar tussenin is er de afgelopen 
jaren wel een middenklasse opgestaan met 
mensen die ook een gewone baan hebben en 
met een mobieltje aan het oor druk telefone-
rend zich door de armoedige straten heen be-

wegen. We kijken er niet meer van op. Je aan-
vaardt de grote verschillen. Op de ene hoek 
een club met welvarende mensen die uitge-
breid dineren en dansen, terwijl een straat 
verder de kinderen op straat liggen te slapen.  
 
Verkopers hebben het vooral op Marlous ge-
munt. De knappe Gooische blonde wordt door 
verkopers regelmatig gevraagd of ze een nieu-
we sari wil aanschaffen. Inmiddels is de koffer 
rijkelijk gevuld met fel gekleurde outfitjes. Na 
dagen van shoppen, lekker eten en drinken is 
het tijd om iets aan Shishir’s roots te doen.
 
Shishir is in Mumbai geboren. Na een kort 
verblijf in een kindertehuis kwam hij met ge-
zondheidsproblemen terecht in het katholieke 
ziekenhuis ‘Holy Spirit Hospital.’
 
We hebben een ontmoeting met de verpleeg-
kundige en non Hermanelde, die werkzaam is 
in dit ziekenhuis. Deze vrouw heeft zich al die 
jaren ingezet voor geadopteerde en ook niet 
geadopteerde kinderen in India. Zij was het 
die Shishir heeft ontvangen en bijgevoed toen 
hij zo klein was. Zuster Hermanelde die nu 
tachtig jaar is, kwam op haar vijfentwintigste 
vanuit Keulen naar India.
 
Ze vertelt hoe ze in India is beland. Als jong 
meisje zei haar vader, dat alle meisjes in het 
gezin een goede studie moesten volgen en zij 
werd verpleegster. “Waar ik nodig ben,” was 
haar antwoord, op de vraag waar ze wilde 
werken. Ze heeft zich over vele pasgeboren 
hulpbehoefende kinderen in India ontfermd, 
zo ook over Shishir.
 
Ze vraagt Shishir of hij al iets meer succes 
heeft gehad met de zoektocht naar zijn bio-
logische moeder. Ze luistert aandachtig en is 
geïnteresseerd. Aan het eind van zijn verhaal 
zegt zij, mocht je je moeder niet vinden, weet 
dan dat er toch een moeder is. Zij is de moeder 
van alle kinderen en ook van jou, ze heeft het 
over Maria.
 
Dan wordt het die week tijd om Shishir’s kin-
dertehuis te bezoeken. Na veel telefoontjes 
en een geforceerd bezoek krijgen we eindelijk 
een afspraak.

De president van zijn kindertehuis Shraddha-
nand Mahila Ashram heet Achala Joshi. Het 
kindertehuis ligt in de chique wijk Matunga. 
Als de president binnenkomt buigen wij ne-
derig, zij beslist nog steeds alles in het tehuis, 
ondanks haar hoge leeftijd.  
 
De president is namelijk gevreesd bij alle ge-
adopteerden. Tot op heden vingen velen bot 
bij haar, als ze kwamen informeren naar hun 

roots. Op ons komt ze zeer zachtaardig over.
Haar secretaresse brengt een dun oud dossier 
bij haar. We zijn emotioneel en gespannen als 
we het dossier zien.
 
President Achala Joshi slaat de ravelige bruine 
papieren van het adoptiedossier voorzichtig 
om. Ouderwets getypte letters, een stempel 
en een aantekening hier en daar. Vol spanning 
kijken we hoe elke bladzijde wordt omgesla-
gen.
 
De eerste pagina is een intake formulier. Shis-
hir’s naam staat in Hindi geschreven. Mevrouw 
Joshi spreekt zacht de details uit van zijn eer-
ste ademtocht. “Je bent geboren op 15 oktober 
1979 om kwart over 6 ‘s middags in het Family 
Hospital in Dadar, een wijk hier in de buurt. 
Om half 3 ‘s nachts ben je hier gebracht en is 
er een intake formulier ingevuld. Ik heb hier 
ook een naam staan.”
 
In eerste instantie geeft ze de naam niet. Shi-
shir vraagt haar twee keer voorzichtig of ze 
de naam mag noemen. “Ze heet Felsy,” zegt 
ze voorzichtig. De naam staat in Hindi en ze 
schrijft de naam op een papiertje. In een paar 
zinnen krijgen we zoveel informatie te verwer-
ken. In de wijk waar Shishir dacht geboren te 
zijn, is hij niet geboren. Zijn moeder heeft hem 
in een ziekenhuis gebaard en niet op straat en 
de naam Felsy is een openbaring.
 
“Dezelfde nacht ben je nog bij dokter Ramesh 
Potdar geweest. Hij heeft je onderzocht en 
toen is besloten je naar het Holy Spirit Hospi-
tal te brengen om aan te sterken.” Ze hebben 
Shishir in 24 uur drie keer verplaatst. Het is        

compleet nieuw voor hem.
 
“Hij lijkt een beetje op mijn zoon, daarom zeg 
ik eigenlijk meer dan ik normaal zou doen,” 
zegt de President met pretoogjes tegen Mar-
lous. De president die een voorvechtster is 
voor vrouwen, complimenteert Marlous met 
haar mooie ziel. 
 
Na 8 jaar zoeken komt er eindelijk duidelijk-
heid. “Je bent geboren als een katholiek jon-
getje. Je moeder was katholiek, dat staat in dit 
formulier. Hier in ons tehuis gaven wij je de 
naam Shishir. Een Hindoestaanse naam, maar 
eigenlijk had je een katholieke naam moeten 
hebben,” besluit mevrouw Joshi.
 
Shishir’s moeder was ongehuwd zwanger ge-
worden. Hopelijk van een kortstondige liefde, 
maar het kan ook een verkrachting zijn ge-
weest. Een zwangerschap zonder getrouwd 
te zijn is een schande. De vrouw en haar kind 
worden verstoten.
 
Anoniem ging Shishir’s moeder een aantal da-
gen het ziekenhuis in om te voorkomen dat 
haar en zijn leven gevaar liepen. Na de beval-
ling heeft ze hem direct afgestaan.
 
Na 38 jaar heeft Shishir eindelijk een geboor-
teplek en een geboortetijd. Het voegt weer 
iets toe aan zijn identiteit.
 
We hebben ook een achternaam van Felsy en 
we zullen proberen haar te achterhalen. Dat 
zal niet eenvoudig zijn. Wie was Felsy? Zijn 
moeder, tante of zijn oma?  Felsy is mogelijk 
afgekort van Felici, wat ook een katholieke 

naam blijkt te zijn. Haar achternaam komt 
oorspronkelijk uit Goa. Alle puzzelstukjes val-
len op zijn plek.
 
De volgende dag bezoeken wij het Family Hos-
pital waar Shishir geboren is. Het is onze laat-
ste vakantiedag. Een klein ziekenhuis naast 
het treinstation van de wijk Dadar West. We 
nemen de lift naar de derde verdieping waar 
een aantal verpleegkundigen ons opwacht. Er 
is werkelijk geen enkele patiënt. We vertel-
len dat ik in dit ziekenhuis geboren ben. De 
hoofdverpleegkundige wordt meteen emoti-
oneel. “Je bent ook een zoon voor mij. Ik heb 
namelijk ook een zoon van dezelfde leeftijd,” 
zegt ze met tranen in haar ogen.
 
Ze leidt ons rond langs de kamers en waar-
schuwt streng dat we geen foto’s mogen ma-
ken.

De kamers zijn in veertig jaar nauwelijks ver-
anderd. Daar zijn we blij om. Dit beeld klopt 
met 1979. Ze zijn nog even armoedig gebleven. 
Opeens versnelt ze haar pas en loopt ineens 
een kamer binnen. We volgen gedwee. “Hier 
ben je geboren. Dit is de kamer waar jouw 
moeder is bevallen,” zegt ze met een snik in 
haar stem. De kamer is even armoedig als de 
anderen. Een gynaecologen-bed met twee 
lampen erboven tonen een trieste aanblik. 
Hoeveel vrouwen hebben in dit treurige ka-
mertje gehuild en het uitgeschreeuwd van de 
pijn? Veel baby’s kwamen hier in een omgeving 
van angst en gevaar ter wereld.
 
Op deze plek komen we wel heel dichtbij Shis-
hir’s Indiase moeder die hem bijna veertig jaar 
geleden baarde. Er schieten nu zoveel gedach-
ten door ons hoofd. We maken stiekem twee 
foto’s. Deze plek moeten we vastleggen. Hier 
begon Shishir’s leven.
 
Na het bezoek zijn we nieuwsgierig naar Fel-
sy. Hier in deze wijk heeft ze gelopen. Woont 
ze hier nog? We krijgen allebei het Derk Bolt 
gevoel. Op straat vragen we naar ene Felsy. 
Als we bij één vrouw ook het woord katholiek 
noemen, vergroten haar ogen.
 
“Je moet naar de katholieke kerk van Dadar 
West. Daar weten ze misschien wel meer,” zegt 
ze vriendelijk. We kijken elkaar aan, hier had-
den we even niet aan gedacht. Shishir’s moe-
der was tenslotte katholiek en als dit de enige 
kerk is, dan is ze misschien bekend daar. Na 
ruim een half uur lopen bereiken we de enige 
katholieke kerk van Dadar West.
 
De ‘Our lady of Salvation Church’ is indruk-
wekkend mooi. Als we ons melden als Hollan-
ders, wordt zelfs de slapende priester van zijn 

bed gelicht. Op slippers komt hij ons tegemoet 
lopen.

Wij spreken niet over adoptie maar informe-
ren naar een familielid die we al lang zoeken. 
Bij het woord adoptie en een ongehuwde 
moeder had hij ons vast naar het biechthokje 
doorverwezen.
 
Nu zet hij drie aardige kantoormensen aan het 
werk met de achternaam die we hebben. De 
computer is gestart, de boekregisters gaan 
open en er wordt rondgebeld.
In de computer doemt de achternaam veelvul-
dig op. We kijken stomverbaasd. De halve kerk 
blijkt gevuld met deze familie. We voelen dat 
we op de goede weg zijn.
 
Als er een Felsy of Felicy tussen staat kunnen 
we haar niet zomaar confronteren met een 
adoptiekind uit Holland. Dan zullen we haar 
met een smoes moeten vragen voor een kopje 
chai thee en één op één ons verhaal moeten 
vertellen. Als ze Shishir’s moeder is, mag haar 
man niet van zijn bestaan weten. Dat kost haar 
misschien haar huwelijk.

Na een halfuur wordt de zoekactie gestaakt. 
Er is geen Felsy of Felicy die hoort bij de Por-
tugees klinkende achternaam. Felsy kan mis-
schien nog wel een doopnaam zijn.
 
De priester beloofd de familie te contacteren 
en mij te bellen als er een Felsy of Felicy be-
staat in deze katholieke familie. We keren te-
rug naar ons hotel en vanuit daar vertrekken 
we naar de AirPort. Dat de familienaam veel-
vuldig in Dadar West voorkomt sterkt ons dat 
we ‘warm’ zijn.
 
De volgende keer gaan we zondag braaf naar 
de mis en leggen onze oortjes te luisteren bij 
de koffietafel om te horen of de naam Felsy er-
gens valt...
 
Later dit jaar zullen wij terugkeren naar India 
om de zoektocht te hervatten.
 
Een reisverslag van Shishir Bestebreur en 
Marlous Kuijer, die van 27 maart t/m 7 april in 
Mumbai verbleven.
 
 
Tijdens de reis van Shishir en Marlous is er ook 
geld ingezameld om de kinderen in een ander 
kindertehuis (Bal Anand) te voorzien van nieu-
we kleding en schoenen. Zij willen de donateurs 
en sponsors heel hartelijk danken voor hun 
steun en donatie. 

VAN LAREN tOt mumbAI
Nicole’s Gooisch Blad tekst & fotografie: Shishir Bestebreur en Marlous Kuijer  ❤
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Eastcorner Carcleaning is hét professionele full-service was- en poetsbedrijf voor 
exclusieve auto’s en is gevestigd in ’t Gooi. Sinds 2003 vertrouwen dealers van topmerken, 

particulieren en verzamelaars de meest bijzondere auto’s toe aan onze vakmensen.
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Word je eigen uitgever 
Schrijf je eigen boek...

Al vanaf 1 exemplaar

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

Noor Suttorp
Met het behalen 
van al je prijzen

GEFELICItEERd

Lange tijd hikte ik aan tegen vloggen. de joligheid ervan bij jongeren weerhield mij. Ook 
vond ik mezelf filmen met een smartphone niet bijster boeiend. Als videomaker was ik 

gewend met een professionele camera te werken en als ondernemer wilde ik wel serieus 
genomen worden. Mijn grootste angst was: is vloggen met je smartphone wel goed genoeg? 

Toch ben ik ermee aan de slag gegaan. Ik wist dat er kansen op mijn pad lagen die ik niet be-
nutte. Dagelijks ontpoppen zich YouTube sterren waar je U tegen zegt. Mensen kijken graag 
naar video, zegt het exorbitante aantal views. Kan de “simpele sterveling” dat ook? Wat heb-
ben wij als ondernemer daaraan toe te voegen? Zijn wij wel hip genoeg? Wie zit er op mijn 
‘blablabla’ te wachten? Gedachten die door ons hoofd kunnen spoken. Geen know, like of 
trust factor so far…

Hoe begin je met vloggen?
Aan kennis over filmen en editen had ik geen gebrek. Maar praten en tegelijkertijd jezelf fil-
men is een hele kunst. Toch kan het, zo blijkt! Op mijn YouTube kanaal experimenteer ik volop 
met mijn supersimpele iPhone 5 en Canon EOS M3 vlogcamera. Als je er positief in staat en 
met kleine stapjes vooruit gaat, ben je nog dit voorjaar vrolijk aan het vloggen. Het begint met 
een positieve mindset.

Meer zichtbaarheid voor je bedrijf
Voordat het zover was wilde ik eerst een plan hebben. Zodat mijn reis met vloggen kon begin-
nen. Hoe ik dit heb aangepakt en hoe het me is gelukt om steeds meer zichtbaarheid met vi-
deo voor mijn bedrijf te creëren deel ik graag en veel. Via alle sociale kanalen en mijn website 
Fabulous Business.TV ben ik te vinden. Overal kom je me tegen, want zichtbaarheid geeft mij 
inmiddels vleugels. Toen ik wist hoe ik dit kon aanpakken kreeg ik er steeds meer plezier in. Je 
wordt er creatief, inventief en ondernemend van. En je boodschap wordt gezien en gehoord. 
Dáár gaat het om. 

Stap 1: Wie ben jij?
Hoe pak je dit aan? Om te beginnen met video is het belangrijk om jezelf te kennen. Vertel in 
je vlogs dus niet alleen wie je bent en waarin je bent gespecialiseerd, maar laat vooral zien wie 
je bent als mens en waarom je doet wat je doet. Wat is jouw bijdrage van mens tot mens? Zo 
word je op een positieve manier onthouden.

Stap 2: Verzin boeiende onderwerpen
Bij het maken van video’s (van zo’n 2 tot 3 minuten) wil je je kijker blijven boeien. Zet een aantal 
interessante onderwerpen op papier waarmee je jouw ‘ideale kijker’ waardevolle informatie 
geeft. Welke vragen krijg je bijvoorbeeld binnen van je klanten? De leukste vragen beant-
woord je in je vlog.

Stap 3: Maak het jezelf gemakkelijk
Met handige vlogtools is de drempel naar “even leuk een filmpje maken” lager. Zo zijn er 
staande selfiesticks en sticks die automatisch je beeld stabiliseren. Gebruik echter het ont-
breken van die tools niet als smoesje om het dan maar niet te doen, want ook zónder al die 
poespas kun je prima vloggen.

Stap 4: Ken de basis van filmen en editen
Als je jezelf zichtbaar wilt maken met video, film dan zeker niet tegen het licht in, maar laat 
zoveel mogelijk licht in je gezicht vallen. Houd het beeld horizontaal, je camera op ooghoogte 
en kijk goed in de lens. Bestudeer een app als iMovie of Viva Video en zie elke nieuwe ontdek-
king als een overwinning.

Stap 5: Laat je enthousiasme zien
Onze grootste angst is om ‘voor aap’ te staan. Je wilt je goede naam in het Gooi niet te grabbel 
gooien. Bepaal hierin je eigen regels en leg de lat in het begin niet te hoog. Houd het simpel en 
vraag eventueel om hulp. Blijf je liefdevol en met enthousiasme richten op mensen die jouw 
missie steunen. Dit zorgt voor een positieve kettingreactie. 

Vrouwen en video
Als videocoach en videomaker help ik dagelijks vooral vrouwen met video. Vrouwen zijn goed 
in het afwegen van voor- en nadelen. Gezien worden betekent ook afgekeurd kunnen wor-
den. Ik help je graag met het aandachtig kijken naar jouw business video’s.

Gratis tips, trainingen en inspiratie
Twijfel je over je boodschap, hoe je jezelf neerzet of de techniek van video, maar wil je dit 
wel heel graag leren voor je bedrijf, opleiding of nieuwe baan? Schrijf je gratis in voor mijn 
maandelijkse Videomagazine of doe mee aan mijn 3-delige Fabulous Body, Mind & Soul video-
training voor vrouwen. Kijk op www.fabulousbusiness.tv 

Liefs,

VROLIJK VLOGGENd HEt VOORJaaR IN
Tips van online videocoach Laura Elsman
Nicole’s Gooisch Blad



En koud was het op deze avond! We waren op weg naar Henk van den bergh voor 
een gesprek. Onze ontmoeting vond plaats in zijn Smederij in blaricum. bij 

binnenkomst vlogen de indrukken ons om de oren: wat een bijzondere werkplek!

Samen met Henk van den Bergh, Céline Godfroy en Leo Wiegmans zaten we rondom 
het grote smidsvuur. Een mooi contrast. De warmte van het vuur en het verhaal van 
de overgave aan de kou. De mens die zich verbindt met de natuur en met elkaar.

Henk van den Bergh kreeg op 23-jarige leeftijd reuma. Na een lang proces werd hij in 
2012 niet meer geschikt bevonden voor zijn werkzaamheden in de Smederij. Hij had 
dagelijks pijn en veel last van zijn ledematen. Werken in de Smederij ging hem lastig 
af. In die tijd liep Henk bij de reumatoloog. Doordat zijn reuma-activiteit dusdanig 
was toegenomen, week de reumatoloog uit naar andere medicatie. Maar de bijwer-
kingen, zoals bijvoorbeeld chronische verkoudheid, werden door Henk als zeer on-
prettig ervaren. Dit was voor hem een reden om te zoeken naar mogelijkheden om 
het leven aangenamer te maken. Hij veranderde zijn levenswijze door onder andere 
op zijn voeding te gaan letten: minder vlees en zuivelproducten. 

Via een vriend kwam Henk bij Wim Hof terecht, ook wel bekend als “The Iceman”. De 
kou was absoluut niet Henk z’n vriend, maar Wim Hof kreeg hem zover dat hij de kou 
als dagelijks ritueel ging omarmen. Sinds 2013 is hij in de winterperiode dagelijks bij 
het Gooimeer te vinden. Hier gaat hij onder alle weersomstandigheden een drietal 
minuten het water in. Vanuit absolute focus en gecontroleerde ademhaling laat hij 
zich in het koude water zakken. 

Dit doet Henk nooit alleen. Zijn vriend Leo Wiegmans staat hem vrijwel vanaf het be-
gin altijd bij. Zo ontstond er een groep die inmiddels is uitgegroeid tot een fervente 
“Plonsclub”! Meer dan 100 personen hebben zich hierbij aangemeld en allemaal trot-
seren ze de kou.  Ook zijn vriendin Céline Godfroy (Beeldend Kunstenaar) heeft de 
verbinding met het koude water ontdekt.

Je wordt één met de natuur 
en het water  

Wat maakt het voor jou dan zo bijzonder? vroeg ik aan Céline. Zij begint te vertellen 
hoe fijn het is om één te worden met de natuur en door de dwingende kracht van het 
koude water naar binnen te keren, gewoon ‘zijn’. Meer is er niet. Dat woordje ‘zijn’ 
kom ik vaker tegen en vraag haar wat voor haar gewoon ‘zijn’ is. 

Het is de magie van het water en van de verbinding met elkaar. Iedereen komt hier 
bij het Gooimeer in een bepaalde functie die men heeft in het leven. Maar als we dan 
het water in gaan in zwembroek of bikini en we dompelen ons onder tot schouder-
hoogte ontstaat er een soort eenheid. Een gevoel van gelijkwaardigheid, even geen 
functie maar gewoon ‘zijn’ wie je bent.

Kan iedereen dan zomaar deze ijsbaden nemen? Nee, zegt Henk, het is belangrijk 
dat je hierin begeleiding krijgt. Je moet leren voelen hoe het lichaam reageert bij 
blootstelling aan het koude water. Dit vereist focus, juiste ademhaling en overgave, 
want de huid is het grootste orgaan van de mens. Zodra je huid in aanraking komt 
met het koude water en je sterk uit je comfortzone raakt, krijg je een soort shock-
reactie. Hierdoor raakt onder andere je ademhaling van slag. Dan is het belangrijk 
dat je deze onder controle krijgt. Hierdoor vind je je rust. De ademhaling is de enige 
verbinding tussen lichaam en geest die je zelf kunt controleren. Dit is tegelijker-
tijd een meditatieve oefening en brengt je dus naar dat onderbewuste gevoel waar 
Céline al eerder over vertelde. Door verbinding te maken tussen lichaam en geest 
ervaar je innerlijke balans. Iets wat we allemaal nodig hebben in dit hectische leven 
vol prikkels en informatie. 

Kan het ook gevaarlijk zijn? Ja, zegt Leo. Als je zomaar wat doet en je blijft te lang 
in het koude water kunnen er zich complicaties voordoen zoals kortstondig ge-
heugenverlies. Voor mensen met hartproblemen en hoge bloeddruk is het aan te 
raden eerst een dokter te raadplegen. Voor mensen met huidproblemen, stress of 
burnout-achtige aandoeningen is het zonder meer een aanrader. Wetenschappelijk 
bewezen is het nog niet. Maar de reeds opgedane ervaringen binnen de groep zijn 
heel positief. 

Het is de laatste jaren een ritueel geworden om met een groep te “Plonsen” in het 
Gooimeer. Er is een “Plons-app” aangemaakt waarmee men elkaar op de hoogte 
houdt van de plonstijden. Het mooiste moment is in de winter aan het einde van de 
middag, tijdens de ondergaande zon. Dagelijks unieke beelden waarin je wegdroomt 
in de sprookjeswereld van jezelf en de natuur. 

Als dit je aanspreekt en je zou een keer mee willen met de groep, dan kan dit onder 
begeleiding van Henk of Leo. Dit is mogelijk in de vorm van een korte cursus. Tijdens 
de cursus leer je het belang van de ademhaling. Dan krijg je ook uitgelegd wat de 
vele voordelen zijn van het koude water op de hart en bloedvaten, het aanmaken van 
“Bruinvet” (snelle-warmte-energie-gever), versterken van het auto immuunsysteem 
en stressbestendigheid.

Bij juiste insteek geeft het koude water je 
energie met bijbehorende boost aan het li-
chaam waarmee je alle ingeslapen systemen 
laat ontwaken!  Het zelfherstellend vermogen 
wordt aangesproken.

Henk is door deze Wim Hof Methode vol te-
rug in het leven gekomen. Henk is door deze 
sessie’s weer gaan werken en kan zijn vingers, 
waar hij zoveel pijn aan had, weer gebruiken. 
De medicatie gebruikt hij nog wel als aan-
vulling maar veel minder dan hem ooit werd 
voorgeschreven en dus heeft hij ook minder 
last van de bijwerkingen.
Het werk gaat weer lekker in de smederij en 
ook traplopen is voor hem weer normaal.

Het smidsvuur brandt nog volop en verwarmt 
ons in de sfeervolle smederij van Henk. Céline 
vult aan hoe mooi het is om te ervaren wat 
voor verbindingen er ontstaan met de men-
sen die het koude water in gaan. Het is inmid-
dels een bijzondere groep geworden. 

Hoe gaat het dan in de zomer als het water 
boven de 10 graden Celsius komt?
Nou, daar hebben Henk en Leo ook wat op 
bedacht, namelijk een oude melk-koel-in-
stallatie van 1000 liter. Deze ton staat in de 
Smederij en in de zomermaanden is deze ge-
vuld en gekoeld tot wel 0 graden. Jammer dat 
deze nu net niet gevuld was voor mijn eerste 
gevreesde ijs-plons! Maar misschien ook wel 
weer een opluchting bedacht ik me met mijn 
handen rond een warme beker thee. Wie weet 
kom ik in de zomer nog een keer terug om te 
dompelen in “de Tank van Henk” om het te er-
varen en mijn immuunsysteem te versterken.

Nicole’s Gooisch Blad tekst: Jessica en Natasja ten Broeke  fotografie: Fotovrouwtje

ijSkONING
kRACHT VAN wATER, kRACHT VAN kOu



LENtE IN MIJ
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. 

“Mijn hart stroomt, bloeit en 
bruist, ik leef op mijn manier 

met heel mijn wezen”

Lief lichaam, ga je mee? de lente wenkt ons naar buiten. Ze stroomt, ze 
bloeit, ze dartelt en ze bruist. de in zichzelf gekeerde winter maakt 

plaats voor uitbundig vogelgezang. Moeder natuur laat ons zien dat ze een 
ware kunstenares is die in stilte een meesterwerk voorbereidde waarin 
alles samenkomt.

Energie, zon, licht, lief lichaam, beweeg je mee? De lente is voelbaar in 
iedere vezel. Ik zie voor me hoe de zachtmoedige maar zo sterke kracht 

zich ontluikt in mijn lichaam. Hoe er in het schijnsel van de lentezon belof-
tevol knoppen opengaan. Ik stel mij voor hoe de lente door mijn lichaam 
stroomt, mij verwarmt, mij optilt en mij doordrenkt met helende energie. 

Nieuw leven, lief lichaam, herleef je mee? De natuur werkt toe naar een 
schitterende apotheose. Een wonderlijk schouwspel vol pracht en praal 

waarin de behaaglijke warmte je bijna doet vergeten hoe koud de winter kon 
zijn. Mijn kleine nichtje riep verheugd: “Tante Maartje, kom eens naar buiten, 
we kunnen met-zonder jas!”

Transformatie, lief lichaam, verander je mee? Nu alles om mij heen op-
bloeit en wakker wordt uit de winterslaap, ben ik weer gaan geloven in 

die mogelijkheid. Ik zie voor me hoe een intern verrassingscomité zich klaar-
maakt om mij op een wonderbaarlijk moment te vervullen met lente. Een 
moment waarop er narcissen feestelijk uit de hemel dwarrelen, met hun gele 
toeter wedergeboorte aankondigen en nieuw leven mijn lichaam inblazen. 

Er was eens een gevoel van je-weet-maar-nooit, ingegeven door de lente. 
Met een glimlach denk ik aan hoe dat zou zijn maar tegelijkertijd besluit 

ik vastberaden te leven met alles wat ik nu heb en binnen de fysieke grenzen 
mijn vrijheid te vinden. Het leven is maar zo kort en begint niet pas als het 
aan jouw voorwaarden voldoet. Het is al begonnen, het is er nu. En nu. Pre-
cies waar jij nu bent. 
De lente is als een bezielde groet van moeder natuur om je daaraan te herin-
neren.

Ik vul mijn rieten mand met fruit en thee om samen met mijn hond Abel te 
gaan picknicken. 
Omringd door weidsheid en groen, te midden van de dieren, voel ik mij on-
danks of wellicht dankzij alles een gelukkig mens. Want ook al zit het licha-
melijk dikwijls niet mee, ik leef op mijn manier met heel mijn wezen. Mijn 
hart stroomt, bloeit en bruist. Er is zoveel om van te houden, ik heb het leven 
lief; het is Lente in mij.

JE AUtO GEtEKEND DOOR KUNStENAAR PIEtER hOGENBIRK... 

BEL DIRK SChAAP: 06 36 34 21 25
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Een luid klepperend geluid klonk.

Verbaasd keek ik op en zocht waar het 
geluid vandaan kon komen. Weer klonk het 
luid en duidelijk.

Kekekekekekeke, elke paar seconden, ik 
kon het niet direct thuisbrengen en ging 
op zoek.

De zon scheen in mijn gezicht en voelde 
warm en dichtbij.

Zo dichtbij dat de huid op mijn gezicht 
voorzichtig verwarmd werd door haar 
stralen.

Tedere vlagen van lentegeuren stroomden 
mijn lichaam binnen.

De natuur ontwaakt!

Even verderop stond Maya, een groot oud 
fries paard.

Ze is hier met pensioen, haar hele leven 
heeft in het teken gestaan van braaf rond-
jes lopen.

Wedstrijdrijden met een keur aan enthou-
siaste tienermeisjes op haar rug.

Zoals zo vaak werd ze overbodig, haar 
plaats ingenomen door een jonger exem-
plaar en werd ze met grote dank voor haar 
jarenlange inzet naar de slacht gestuurd.

En dus woont Maya hier.

Traag wandelend komt ze achter me staan 
en legt haar grote hoofd op mijn schouder, 
briest zachtjes. ‘Hallo Norma, ik wilde je 
even ruiken’ en loopt weer verder.

Ik loop met haar mee, ik wil de bron van 
dat geluid vinden. Het is iets magisch, iets 
prachtigs.

Ik weet dat!

Samen staan we ineens stil, over ons hoofd 
scheren twee kleine donkere schaduwen.

In een sierlijke zwaai vliegen ze zo door 
het open raam de schuur in.

Maya en ik kijken elkaar aan.

Daar zijn ze weer, de belofte van het leven, 
de lente en de zon.

Aan alles komt een einde, het leven doet 

dat. Verdriet verlies tegenslag, de donkere 
dagen.

Stil probeer je daarmee om te gaan, zoe-
kend in jezelf of er nog een plekje is waar 
je het kunt plaatsen.

En dan ineens besef je, niets eindigt. Het 
begint alleen anders opnieuw.

Kekekekeke, weer horen we het duidelijk 
en Maya en ik lopen verder.

Het gras elke dag een beetje groener, 
schittert in het avondzonnetje.

En daar zien we hem, roepend, trots en 
sterk staat daar een ooievaar.

Zomaar. Vlak voor ons.

Als symbool van geluk en nieuw leven riep 
hij de zwaluwen binnen. Riep hen de weg 
naar huis.

Kleine vogeltjes, met bijna papieren vleu-
geltjes die de halve wereld rond vliegen, 
over oceanen en bergen, woestijnen en 
steden vol mensen.

Niets houdt ze tegen om weer terug te 
keren naar waar hun leven begon.

Op sommige dagen dat het leven tegen-
valt en zeer doet. Denk ik aan die kleine 
vogeltjes.

Denk ik aan de tegenslagen die ze onder-
weg te verduren krijgen.

Storm, regen, droogte, mensen… En dan 
vlieg ik door. Net als zij…  dwing mijn 
vleugels verder te gaan. Waar verder gaan 
soms onmogelijk lijkt.

En dat plekje wat ik zocht, dat ene plekje 
wat ik wilde vinden om mijn verdriet of 
teleurstelling op te bergen?

Dat plekje dat niet een oceaan of een con-
tinent, maar een paar vleugelslagen van me 
verwijderd was.

Daar stond ik met mijn paard aan mijn zij, 
we lieten de lente tot ons doordringen.

De schoonheid van de natuur, de warmte 
van de zon.

Vleugels heb je niet om niet te vallen, maar 
om te vliegen!!!

COLuMN Norma Miedema

LENtE
NORMa’S COLuMN
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®

Wij ruimen onze beste showroommodellen op 
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Kom snel naar de Hästens winkel want voor je 
met je ogen knippert, zijn ze weg.
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FOTOGRAFIE mOudy dE JONG EN SANdRA VEENSTRA

FOTOGRAFIE bOb HOGENdOORN 
& NICOLE dES bOuVRIE



FOTOGRAFIE NICOLE dES bOuVRIE

FOTOGRAFIE GINO mAC GILLAVRy 



FOTOGRAFIE wybRICH wARNS & GINO mAC GILLAVRy 
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fotogrAfie: gino MAC gillAvry 
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