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goed voor je hart

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.
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Nicole des Bouvrie deed ook mee.

W E L K O M !

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.

M a M ,  b E d a N K t

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

nummer één. 

Met je hart, vanuit je hart, in je hart en voor je hart, 
ook nu weer anders dan anders.

Alles uit liefde met elkaar en voor elkaar, 
het is niet wat ons scheidt, maar wat ons bindt ( toch JW? )

Met code Rood van de liefde als Rode Draad door ons leven en door 
Nicole’s Gooisch Blad en de rode hartenstoel

van pap die door take a seat ingezet wordt bij de stichting met je hart 
om eenzame ouderen meer te kunnen bieden.

Pak me vast en neem me mee, want mijn hart telt voor twee.

Liefs Nicole X

Csinds 1936

        Naarden  -  HuizenLaren  -  Blaricum  

www.voorma-walch.nl

Het Gooi, the garden of Amsterdam.
 

Ze studeerden allebei aan de Vrije Universiteit van 
Amsterdam. Zij (Marlotte) kunstgeschiedenis, hij (Floris-
Jan) rechten. Lekker op de fiets vanuit het centrum van 
de Pijp naar de winderige Boelelaan. 
Twee kinderen later en evenzoveel bakfietsen (eentje 
werd gejat) hadden zij besloten om naar het Gooi 
te verhuizen. Heerlijk op zaterdagmorgen naar het 
hockeyveld, op woensdagmiddag naar ballet, het jonge 
gezin is er maar wat druk mee. 
Ik sprak ze afgelopen zaterdagmorgen in ons mooie 
nieuwe kantoor aan de Torenlaan in Blaricum (De 
Garage by Joost). Even pas op de plaats riep hij. ‘Zeg 
Jacques, wat wonen wij hier toch lekker, een heerlijke 
helft van een dubbele villa uit 1932 met tuin en een 
garage voor mijn oude roestige fiat 500. Soms uit eten in 
de plaatselijke snackbar (the Red Sun) maar iets vaker 
gewoon een borreltje in Moeke Spijkstra of de Oude Tak. 
Niet meer die stress om voor je auto een parkeerplaats te 
vinden en bovendien op zondagmiddag heerlijk naar de 
Tafelbergheide. Het huis past ons als een maatpak maar 
wij moeten de badkamer nog wel even schilderen.’ Tja 
sprak ik, wonen in Blaricum, de parel van het Gooi, is druk 
en rustig tegelijk. Het komt misschien wat raar over, maar 
dat is het ook. Sport, kunst en cultuur het cement van de 
samenleving en een lekkere fijne familie als hoeksteen 
van de samenleving. Wie wil dat nou niet?!  
‘Trouwens Floris-Jan, volgende week zaterdagmorgen 
cappuccino? Hij riep mij nog na op de fiets; ja Jacques, 
liefst met een taartje van Remy.’
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Interview met Lars Snellaars, oprichter ‘Take a seat 
please’ en initiatiefnemer van de LOVE IT! actie ‘#Staop-
tegeneenzaamheid’.

‘take a seat please’ introduceerde zeer recent een stoel 
die symbool staat voor de liefde. Wat heb jij als onder-
nemer en designer met de liefde?
Liefde staat aan de basis van alles. Liefde zorgt voor groei, 
ideeën en verrijking. Als klein jongetje tekende ik al hui-
zen en meubels. Het was dan ook logisch dat ik naar de 
Design Academy ging om deze liefde verder te ontwik-
kelen. Het ondernemen is ook ontstaan vanuit liefde voor 
het vak en vooral de drive om de dingen anders te doen 
dan bestaande ontwerpers en meubelmerken.  Daarbij ga 
ik terug naar de basis, terug naar de essentie van design 
in de architectuur.

Hoe komt de liefde voor design in het algemeen, en voor 
stoelen specifiek, terug in jouw ontwerpen? En wat is 
dus het wezenlijke verschil met de grote verscheiden-
heid aan andere ontwerpen en merken op de markt?

In een stoel komen alle facetten samen waar ik als ont-
werper vrolijk van word. Een stoel is architectuur op klei-
nere schaal.  Daarbij verplaats ik me in de gebruiker want 
die moet er tenslotte verliefd op worden. In één oogop-
slag moet de ontwerpfilosofie duidelijk zijn. De ontwer-
pen creëren wij samen met onze klanten waarbij we de 
Take a seat please filosofie nooit uit het oog verliezen.  
Dat wil zeggen dat we enerzijds inzetten op een optimale 
functionaliteit, waarbij eenvoud van het ontwerp aan de 
basis staat, maar anderzijds altijd zorgen dat wij “a pie-
ce of art” bieden dat bereikbaar is voor iedereen die van 
echt design houdt.

Eenvoud, kunststuk en elementaire functionaliteit dus. 
Vanuit een ontwerpfilosofie is dat een heel heldere vi-
sie, maar wat is volgens jou de belangrijkste reden dat 
liefhebbers van design voor de stoelen van ‘take a seat 
please’ kiezen?
Inspiratie voor onze ontwerpen komt niet voort uit de 
geijkte bronnen. Dat resulteert in buitengewone nieu-
we ontwerpen voor mensen die verandering durven te 

Jan des Bouvrie is in 1964 afgestudeerd aan de Gerrit 
Rietveld academie in Amsterdam. Vanuit de woonwin-
kel van zijn ouders is hij inmiddels uitgegroeid tot de 
bekendste binnenhuisarchitect die Nederland heeft.
De essentie van zijn werk is symmetrie en de drang 
naar eenvoud.

De meesterontwerper heeft gedurende zijn carrière 
ook voor vele fabrikanten meubels ontworpen. Zijn 
ontworpen villa’s en kantoorgebouwen worden er mee 

ingericht van woonkamer, keuken, kantoor tot slaap-
kamer en ook de kinderkamers ontbreken niet. Vaak 
vormen zijn meubels de verbinding tussen interieur en 
exterieur. 

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat Jan des Bouvrie door-
brak met zijn kubusbank, die hij in 1969 voor Meubel-
industrie Gelderland ontworpen heeft. Speciaal voor 
dit jubileumjaar heeft Jan voor Gelderland de ‘Allure’ 
(model 7950) ontworpen.

Is eenzaamheid ons lot? 
De kranten staan er vol van, cijfers liegen er niet om, de 
politiek stelt programma’s op en maakt de aanpak van 
eenzaamheid tot 1 van haar speerpunten. Maar wat dóen 
we er nu echt aan om dit grote maatschappelijke pro-
bleem aan te pakken? 

In 2013 besloot ik een fotodocumentaire te maken over 
de eenzaamheid van het ouder worden.  Ik “wist” wel 
dat eenzaamheid een probleem is, vooral onder ouderen 
als je fysiek niet meer zo goed kan en je sociale netwerk 
steeds kleiner wordt. Maar ik was me er eerlijk gezegd 
niet zó van bewust. En als je niet bewust bent, dan handel 
je niet. Dan kijk je toe. 

En zo ontmoette ik Greetje, een intelligente vrouw, 77 
jaar, die in eenzaamheid leefde. Ik maakte foto’s van haar 
en ik werd zo geconfronteerd met haar eenzaamheid. 
Hoe is dit mogelijk in zo’n rijk en welvarend land als Ne-
derland? Welvaart versus Welzijn. Prachtig in balans, of 
juist schrijnend uit balans…En met Greetje zijn er zoveel 
meer zelfstandig wonende ouderen die onzichtbaar zijn 

geworden voor onze maatschappij.  Hoe kon ik er nu voor 
zorgen dat deze mooie groep mensen weer gezien wordt, 
sociale contacten kan opdoen en nieuwe vriendschappen 
kan sluiten? Op een manier die écht werkt?

Stichting Met je hart is het resultaat. Met heel ons hart 
slaan wij een brug tussen vergeten worden en aandacht 
krijgen. Dat we doen lokaal, inmiddels al in 26 gemeenten, 
met bijna 2000 vrijwilligers en 10.000den ontmoetingen 
voor onze ouderen rijker. Ouderen bij met je hart geven 
aan dat zij weer zin hebben in het leven, hoe belangrijk 
nieuwe vriendschappen zijn en dat hun leven weer een 
nieuw doel heeft. Voor mij en alle vrijwilligers is dat een 
kroon op het werk van Met je hart. Het is een win-win si-
tuatie, er wordt veel gegeven maar je krijgt er ook zoveel 
voor terug. Het verrijkt de levens van de ouderen én de 
vrijwilligers. 

Is eenzaamheid ons lot? 
Niet als het aan Met je hart en haar vrijwilligers ligt. Ik 
heb mijn hart geopend. Anderen hebben hun hart ge-
opend. In 5 jaar tijd hebben wij bewezen dat dit lot in 

omarmen. Stalen stoelen in een spannende vormgeving 
met een luchtige stoffering die uitwisselbaar is. Kunst en 
functionaliteit in balans. 
Mijn design is eigenlijk jullie design. Ontworpen om in, 
op en omheen te leven, zonder dat er wordt ingeboet op 
functie en comfort. Maar natuurlijk altijd met onvermin-
derd oog voor aantrekkelijke, opvallende ontwerpen.

Hoe past de ‘Love it’ in dit verhaal en kun je wat meer 
vertellen over de stichting die ‘take a seat please’ met 
deze stoel ondersteunt?
De Love it! Is een nieuwe klassieker van Jan des Bouvrie. 
Toen ik het ontwerp zag op zijn kantoor in Het Arsenaal 
was ik op slag verliefd.  Hij past alleen niet in ons DNA. 
Maar voor elk probleem is er een verrassende oplossing. 
In dit geval besloten we om die stoel buiten de collectie 
om als éénling te plaatsen en te koppelen aan de stich-
ting Met je Hart. Maatschappelijk ondernemen geeft veel 
voldoening. De stoel is een icoon die mensen verbindt. 
Niemand verdient het om eenzaam te zijn!

Zijn ontwerp voor deze Hartenstoel,  is opgenomen in 
de collectie van ‘Take a Seat Please’ en heeft de lief-
tallige naam ‘Love It’ gekregen heeft. De stoel is een 
regelrechte eyecatcher, niet alleen dankzij het design 
maar ook zeker door de rode kleur van de f luwelen 
stoffering en het gouden frame. En dat deze stoel lek-
ker zit horen we van iedereen die er op plaats neemt. 
Maar ook achterste voren kun je er goed op zitten. 
Wandelend door Het Arsenaal neemt de harten stoel 
een prominente plaats in en nodigt meteen uit om er 
aan te voelen en te proberen. Dat deze stoel symbool 
staat voor de Stichting Met je Hart kan dan ook geen 
toeval zijn. Deze stichting staat op voor eenzame ou-
deren en steunt ouderen om die eenzaamheid te door-
breken.

Zo wordt een mooie stoel nog mooier en ik ben dan ook 
super trots op mijn vader, dat zijn ontwerp zo krachtig 
is en met zijn hart is ontworpen en tevens de verbin-
ding is tussen jong en oud.

ónze handen ligt. In elkaars handen. SAMEN. Bij jou, bij 
jou en bij mij. Met een klein gebaar, vanuit je hart, een 
grote impact maken. Het kan echt. En jij kan het ook. 

Mijn droom is om onze steeds groter wordende olievlek, 
te kunnen blijven faciliteren en Nederland te blijven in-
spireren. Zodat we straks in heel Nederland ouderen in 
ons hart kunnen sluiten. Want dat zijn zij zo waard.

Liefs Babs
Founder Stichting Met je hart

Ps. En dan die prachtige Love It stoel. Zo mooi! Geweldig 
dat Lars en Jan deze stoel hebben verbonden aan stich-
ting Met je hart. Met het stoeltje reizen wij nu door heel 
Nederland om burgers op te laten staan tegen eenzaam-
heid. Om hen te activeren Met je hart op te starten in hun 
eigen gemeente, aan te sluiten bij een bestaand team of 
als bedrijf de handen ineen te slaan. Wil je weten hoe? 
Kijk dan op www.metjehart.nl

Nicole’s Gooisch Blad fotografie: Fotovrouwtje
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covered by...

the making of
Nicole’s Gooisch Blad by: Fotovrouwtje

Warda van der Heide ambitieuze jonge onderneemster en trotse 

eigenaar van Fabulash. De ondernemersgenen van haar vader, maar 

leert vooral door het doen en volgt haar gevoel en creativiteit. 

“Mensen hun schoonheid accentueren is haar passie”

Hobby’s paardrijden en genieten van het leven!!

w a r d a  v a n  d e r  h e i d e

Jullia vrolijke tiener. Ik hou heel erg van nieuwe dingen ontdekken. Ik wil 

later graag iets in de mode gaan doen en verder vind ik tekenen heel 

erg leuk. Ik zit op het Laar & Berg in Laren. Speel hockey met veel plezier. 

Mijn vriendinnen zijn erg belangrijk voor mij.

j u l l i a  k e r v e l

Hi, ik ben Isabelle, mijn lieve dochter Feline en ik wonen samen met 

twee boefjes, genaamd Gizmo en Coco. We knuffelen en spelen veel 

met onze katjes, het is een gezellige bende. Als het weer in Nederland 

wat minder is, vliegen we met oma Marion naar Spanje naar ons 

“tweede” thuis, waar we heerlijk genieten in de zon en nog meer mooie 

herinneringen maken. Family time vinden we zeer belangrijk. 

Mijn werk doe ik met ontzettend veel plezier bij Sint Antonius Cardicare. 

Hier wordt de beste cardiologische zorg gegeven aan patiënten. Het 

 staat hierbij vanzelfsprekend centraal wat toepasselijk is voor deze 

Valentijns editie. Heb je hart lief!

Iven Kiepe. Bijna 2 jaar; Lief, ondeugend en staat graag in the picture! 

“Een echte Kiepe dus” Hij houdt van gezelligheid, samen met opa en 

oma naar de covershoot van het Gooisch Blad was dan ook echt een 

feestje. Bedankt dat ik er bij mocht zijn lieve Nicole!

Duco (7), Tim (4) en Milou (3), zijn de drie prachtige kinderen van 

Robbert en Anouk, de eigenaren van Cool Classic Club. Duco en Tim 

zitten op de Godelindeschool en Milou zit op de Peuterlinde. Met hun 

inzet op deze foto krijgt het geheel heel wat meer flair en kleur. 

Als je ook deze kinderen wil inzetten zijn ze als model in te huren 

tegen een vergoeding van €5.000,- per halve dag.

i s a b e l l e  &  F e l i n a

i v e n  k i e p e

d u c o ,  t i m  e n  m i l o u





CAPITAL CARS & CLASSICS
Op zaterdag 16 en zondag 17 maart 2019 is 
het weer zover. De Kromhouthal aan het IJ in 
Amsterdam opent haar deuren voor de vierde 
editie van CC&C.

BIJZONDERE KLASSIEKE AUTO’S
De mooiste klassieke auto’s van aanbieders uit 
Nederland, België, Duitsland en Engeland. En 
natuurlijk de nieuwste moderne sportcars in het 
Carros Paviljoen.

THE GRAND NIGHT
De officiële opening van de beurs, een exclusief 

diner door een vermaard chef-kok op vrijdag-
avond 15 maart. Eten tussen de auto’s met cu-
linaire verrassingen.

CAPITAL CARS & CLUBBING
Auto’s, muziek en eten. Zaterdagavond en zon-
dagmiddag.

DE AMSTERDAM RALLY
Vrijdag 15 maart. De dag voor de beurs. De rit 
van het jaar, een rally dwars door Amsterdam 
en het Groene Hart.

Kom naar Capital Cars & Classics.

INFO@CC-C.NL  WWW.CC-C.NL

VRIJDAG 15 - ZATERDAG 16 - ZONDAG 17 MAART 2019
Het autofeestje van het jaar!



Er loopt een chique dame in het Clubhuys van de 
Cool Classic Club. Ik zie haar op haar rug. Een 

slanke gedaante met blond halflang gecoiffeerd haar, 
knalrood jasje, mooie hakjes, smaakvol. dan draait 
zij zich om en blijkt zij het onderwerp te zijn van 
mijn volgende interview. Vivian boelen, een coryfee 
van Nederlandse televisie- en radioprogramma’s, 
met haar mooie stem. Wow, wat een uitstraling heeft 
deze vrouw, twee staalblauwe ogen kijken mij aan!

Er volgt een zeer geanimeerd gesprek, waarin we alle 
hoeken van haar leven belichten. Als meisje uit twee 
werelden voelt zij zich overal snel thuis. Zij kan zich 
bijvoorbeeld goed bewegen in het zakenmilieu, wat ze 
via haar vader kent. Maar ook het muziekmilieu is haar 
meer dan bekend. Haar  moeder was concertpianiste, 
waardoor zij de muziek nog steeds een warm hart 
toe draagt. Er werd bij haar thuis altijd gemusiceerd. 
Geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in 
Maastricht, voelt zij zich een echte Southern Belle. 

Een Maastricht’s meisje zegt zij zelf. Zij is het ook liefst 
aan het struinen in deze mooie Maasstad. Waar haar 
moeder woonde tot haar dood twee jaar geleden. Haar 
broer heeft indertijd zijn werk opgezegd om voor hun 
zieke moeder te zorgen. Zij is nog altijd erg trots op 
hem dat hij die zorgtaak toen op zich heeft genomen.

Het zorgen voor anderen hebben zij beiden van huis 
uit meegekregen. Ze komen uit een warm nest, waar 
belangstelling voor anderen, mens en dier centraal 
stonden. Zij noemt dat “ronde” mensen, mensen met 
een hoog EQ. In tegenstelling tot “vierkante” mensen. 

Die noemt zij stug, intolerant en alleen met zichzelf 
bezig en daar heeft zij een hekel aan. 

Vivian straalt een warme energie uit als zij het 
heeft over haar familie en vrienden. Maar ook als zij 
over haar werk praat, is dat vol passie. Zij heeft op 
zondagochtend nu een radioprogramma “Op Verzoek” 
bij Radio M Utrecht (93.1 FM), waar luisteraars 
verzoekplaatjes aan kunnen vragen uit de sixties 
en seventies. Dit vindt zij nog steeds heerlijk om te 
doen. Net zoals het Voice Over werk dat zij doet of 
bedrijfsfilms inspreken; ook in het Duits of in het 
Engels.  Tot 2014 was zij nog op de televisie te zien 
met het programma “Apotheek en Gezondheid”, 
een interessant en veelbekeken programma. Het is 
doodzonde dat het van de televisie is gehaald, omdat 
er echt veel vraag was naar deze informatie.   

Naast haar radio- en tv werk is zij voorzitter van 
de  ledenraad van de ANBO (Algemene Nederlandse 
Bond voor Ouderen). Een enthousiaste club mensen, 
die zich als belangenorganisatie inzet voor de 
belangen van senioren, ook op politiek niveau. Ook als 
discussieleider / dagvoorzitter en presentator in het 
land staat zij haar mannetje.

Toch blijft de televisiewereld trekken. Het is nog 
niet 100% zeker, maar er komt dit jaar weer een 
televisieprogramma aan waarin zij te zien is. Informatie 
hierover volgt in een volgend Gooisch Blad.

Vivian woont met haar hondje Boyke op een woonboot 
op de Loosdrechtse Plassen. Zij is al 16 jaar single, sinds 

de scheiding van haar man. Haar man was fotograaf 
en met hem heeft zij de hele wereld gezien; zelfs de 
Noord- en Zuidpool hebben zij bezocht. Reizen zit 
haar nog steeds in het bloed. Ieder jaar probeert zij 
een cruise te maken, naar bijvoorbeeld Brazilië, maar 
ook Dubai en andere zonnige oorden vindt zij heerlijk 
om te bezoeken.

Verder geniet zij van een hechte, loyale vriendengroep, 
die zij om zich heen heeft verzameld. Maar het 
meest geniet zij  nu van Boyke, die is gered van een 
broodfokker door de “Abandoned Pets Foundation”. Ze 
kan absoluut niet tegen dierenleed en steunt diverse 
dierendoelen.

Naast het feit dat we Vivian een bijzondere 
persoonlijkheid vinden, hebben we haar ook 
uitgekozen voor dit Valentine’s Issue, omdat zij op 14 
februari jarig is. Zij vertelt dat Valentine in haar jeugd 
helemaal niet de betekenis had, die het nu heeft. 
Sinds het tientallen jaren geleden is overgewaaid uit 
De Verenigde Staten en ineens booming business is 
voor de commercie. Het meest bijzondere dat zij ooit 
heeft meegemaakt met Valentine, is dat zij een roos 
kreeg van een aanbidder, met daarbij een kaartje met 
de tekst: “je bent mijn droomvrouw en je moet altijd 
mijn droomvrouw blijven”.

En dat vinden wij wel een hele mooie Valentine’s wish 
van een verliefde man.

“MENsEN zIjN rONd OF VIErKaNt. 
IK bEN VOOr rONdE MENsEN”
Nicole’s Gooisch Blad    tekst: Sylvia Hippolyte      fotografie: Fotovrouwtje
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Altijd leuk hoe de verhalen gaan over hoe iets is ontstaan, met na-
tuurlijk een vleugje kerkelijke romantiek erbij. 
De jongens voornaam Valentijn bestaat nu 40 jaar. Valen betekent 
sterk, gezond en invloedrijk. Als er een zoon geboren wordt dan 
willen we deze betekenis maar al te graag doorgeven. En dat deze 
zoon dan uiteindelijk alle harten van de wereld gaat veroveren…  
dat zou ook mooi meegenomen zijn!

In Nederland is Valentijsdag een beetje hip geworden in de jaren 
90. Het idee van geheime liefdes wordt door de commercialisering 
meer een uiting van de liefde, heb ik het idee. De winkels hebben in 
alle vormen en maten wel een leuk kadootje voor je liggen om het 
aan een geliefde te geven. Eigenlijk kun je het niet maken om jouw 
partner niet een presentje te geven. Bijvoorbeeld heerlijke choco-
laatjes, een lekker taartje, een mooie bos bloemen of gewoon een 
leuk sieraad. 

De eerste Valentijn met mijn man was wel grappig. Door mijn bin-
dingsangst was ik erg voorzichtig om mezelf gelijk emotioneel weg 
te geven. Dus als een soort van “eerlijkheidstest” had ik naar zijn 
bedrijf 6 kaarten gestuurd met verschillende handschriften en ro-
mantische woorden. Deze 6 kaarten waren van zogenaamde ver-
schillende aanbidsters. Ik wilde zijn reactie wel eens zien. Helaas 
was de reactie van zijn boekhoudster, die de post haalde, leuker 
dan die van hem! Hij had het gelijk door. Maar wel geslaagd voor de 
test, hij was mijn liefde waard! Een blijvertje ha, ha...

Aankomende Valentijnsdag wordt het voor ons wel een romanti-
sche dag. Dan haal ik mijn Valen op van Schiphol. Hij is dan twee 
weken met zijn zoon heerlijk naar Zuid-Afrika geweest. 

Het land van alle soorten gevoelens door elkaar. De tegenstrijdig-
heden, alle verschillende culturen die zo duidelijk te zien en voe-
len zijn, de mooie natuur die het op dit moment helaas door de 
droogte zwaar heeft, de dilemma’s van keuzes waar je elk moment 
over nadenkt, de armoede die als buitenstaander niet te beleven 
valt, de rijkdom van het genot van het leven daar, de romantische 
uitzichten, de mooie safari’s en alle andere ervaringen die je op kan 
doen in Zuid-Afrika. 

Als je elkaar dan een tijd niet gezien hebt, dan is het moment van 
aankomst op Schiphol wel een heel romantisch moment waar ik nu 
al naar uitkijk.

Liefde is… het gemis. 
En ik mis je dan ook heel graag!

de geheime liefde… 14 februari, de dag dat, lang geleden, de 
bisschop Valentinus onthoofd werd omdat hij in het geheim 

christenen en heidenen met elkaar trouwde. Net voor zijn ont-
hoofding gaf hij een gevangenisbewaarder een briefje mee voor 
de dochter van een heiden, met de woorden “jouw Valentijn”. dat 
meisje was blind en na het gekregen briefje kon ze weer zien... En 
vader werd natuurlijk een christen.

Orly’s mening
Valen… Ik ga je missen

noor Suttorp iS 
Sporttalent laren 

2018!

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

EVEN IN HEt zONNEtjE 
GEzEt…

GEFELICItEErd

facebook.com/SonSjewelS
unique & handmade

&

WIN eeN LoVe Shoot  
in een studio met je geliefde man, 

vrouw, vriend, vriendin, huisdier, kind of 
familie. Volg eYePhotoS op Instagram 
en like minimaal de foto van de cover 

van dit magazine.  

op 1 maart zal ik de winnaar bekend 
maken van de gratis LoVe Shoot via 

de social media.

Klanten kiezen voor mij omdat ik hun gedachten en wensen goed kan verta-
len naar hele mooie foto’s. Ik ben in staat om een verhaal te vertellen in mijn 
reportages wat aanspreekt en dat tegen een betaalbaar tarief.  

Joost Leufkens (eyePhotos) 
mobiel 06-13711059 

info@eyephotos.nl
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We nemen samen met Bas Westerweel 
plaats aan een bijzondere designtafel 
in The Cool Classic Club.
 
Wat een good looking man is dit zeg... 
al gauw hangt de hele tafel aan zijn 
lippen.

Hij vertelt over het doelpunt dat hij 
scoorde in september 2017, waarna 
hij zich niets meer kan herinneren. 
Een hartstilstand. Tot zijn geluk blij-
ken er op en rond het voetbalveld al-
lemaal reddende engeltjes te zijn en 

overleeft hij. Deze ervaring heeft zijn 
rugzak een stukje zwaarder gemaakt, 
maar de schouders eronder laten zich 
niet kennen.

Energiek speren we door het inter-
view heen.  

Bas vertelt zo open over zijn gebeurte-
nis dat hij alle aandacht heeft. Al snel 
blijkt dat aan onze tafel bijna iedereen 
een kritieke situatie bij zichzelf heeft 
meegemaakt en Bas luistert aandach-
tig. We merken dat we allemaal echt 

contact hebben met hem.

Hij heeft goede zin in het leven en 
geniet van de simpele dingen. Die be-
wustwording straalt van hem af en 
laat hem stralen.

Bas blijkt een hele creatieve geest te 
hebben. Onder zijn genereuze leider-
schap werd Sublime FM op het Cen-
traal Station Utrecht een hit en kreeg 
Dierenpark Amersfoort ruim 40% 
meer bezoekers.

Nu is hij CCO bij Knyfe Ealdormann, 
waar hij onder andere het Enterprise 
CardioGram (ECG) ontwikkelde om het 
hart van bedrijven te vinden en te me-
ten. Knyfe Ealdormann richt zich niet 
alleen op bedrijven, maar ook op leiders 
en medewerkers. Wie is er verantwoor-
delijk voor het hart van het bedrijf? Hoe 
gelukkig zou je zijn als je ál je talent kon 
gebruiken? Als je werk je uitdaagt om 
een compleet mens te zijn? Hier valt 
nog zo veel te halen, winnen, groeien, 
verlangen en bereiken. Kijk op Knyfe.
org als u meer wilt weten.

Als f lexitariër kan Bas echt bij ie-
dereen aanschuiven, maar de kans 
is groot dat je vergeet te eten ;-)

Bas Westerweel wordt geboren in 
Amsterdam boven de boekwin-
kel van zijn vader. Op twaalfjarige 
leeftijd staat hij als acteur in een 
hoorspel achter de microfoon in 
de opnamestudio van de AVRO. Hij 
droomt er van acteur te worden of 
professioneel toetsenist. Het wordt 
uiteindelijk twintig jaar achtereen 
een tocht door omroepland. Hij re-

gisseert, bedenkt, interviewt, maakt 
tunes en leaders en presenteert. 
Klokhuis, Fort Boyard, Radio 3, Ra-
dio 4, Duel over de grens, et cetera. 
Met een rugzak vol ervaring wordt 
hij de creatief verantwoordelijke 
en mede-eigenaar van kinder- en 
jongerencommunicatieburo Keesie, 
creatief directeur van DierenPark 
Amersfoort en SublimeFM. Nu is hij 
een van de partners van Knyfe Eal-
dormann en staat aan de vooravond 
van zijn Hartstour. Na een hartstil-
stand en zelfonderzoek naar de mo-

tor die nog steeds verantwoordelijk 
is voor zijn levenslust vraagt hij zich 
hardop af: Mensen hebben een hart, 
hebben organisaties ook een hart? 
Oh ja? Waar dan? Is het gezond? 
Bas is een inspirerend en bevlogen 
spreker, openlijk nieuwsgierig en 
bewust van zijn eigen zoektocht en 
onwetendheid. 

www.baswesterweel.nl 

GOOIsCH bLad ONtMOEt bas WEstErWEEL

Nicole’s Gooisch Blad ont-
moet is regelrecht een ver-
rassing voor zowel de ge-
interviewde als het team, 
want wij zijn anders dan 
anders.

Hartenkoning



Heerlijk, zalig, ik word er uiterst blij van, vrolijk, opgewonden. Er is niks 
mooiers dan de liefde. Ik ben verliefd op de liefde!

Er zijn vele soorten liefde. En dat vieren we de 14e Februari. Sta er eens bij 
stil. En geniet ervan. Van al die liefdes die U heeft: Uw man, Uw vrouw, Uw 
kinderen, Uw ouders, Uw vrienden, Uw collega’s, Uw sportvrienden, Uw 
buren, Uw goede kennissen, Uw hond, Uw kanarie en niet te vergeten Uw 
poesje. Ook in onze mooie dorpen zijn vele vormen van prachtige liefdes. 
Denk maar eens hoe onze bejaarden en zieken met heel veel liefde en zorg  
gekoesterd en verzorgd worden. Zoals in Theodotion, Johanna’s Hoeve. Of 
het Rosa Spier Huis. De Torenhof. 

Op deze plekken worden eenzame mensen uit hun eenzaamheid getrok-
ken op een hele liefdevolle manier. Weerloze en kwetsbare ouderen wor-
den daar uiterst liefdevol verzorgd in vaak de laatste fase van hun fragiele 
leven. Waardeer de verpleegsters en verzorgenden eens ’n keer extra. Dat 
is ook liefde. Niet alleen de verliefdheid tussen twee mensen is liefde, niet 
alleen het knuffelen, het strelen, het vrijen, maar ook de oogopslag, de lieve 
woordjes. En zeggen hoe je die ander waardeert, wil helpen in moeilijke 
tijden. Ook dat is liefde.

Gezellig zijn in Het Bonte Paard is ook andere mensen blij maken, vrolijk 
maken. Geweldig toch. Dat hebben we nodig in deze klote wereld van oor-
logen en zinloze moorden. Vorige maand  werd in Utrecht een jongeman 
van 26 veroordeeld tot 6 jaar cel, omdat hij bij een cafetaria een andere 
jongen had doodgeslagen. Ja, U leest het goed: DOODGESLAGEN!!!  Ja, ver-
domme vlak bij onze prachtige dorpen.

Laat dat ons niet gebeuren. Laten wij met elkaar van de liefde genieten, el-
kaar op de 14e eens wat extra liefde schenken, extra vreugde geven en extra 
blij maken. En laten we daar op Valentijnsdag eens extra aan denken. Er is 
niks mooiers in het leven dan LIEFDE.

ik hou van de

column willibrord frequin
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liefde

GEdICHtEN GEsCHrEVEN dOOr 
MyrNa GOOssEN uIt Haar buNdELtjE 

‘VOOr jOu, EEN bOEKjE VOL LIEFdE’ 
MEt ILLustratIEs VaN MarK baars 

© Myr bV

Op je eerste date wil je als vrouw een onvergetelijke 
indruk maken en dan vooral in positieve zin. ter-

wijl je alles uit de kast trekt om dat te realiseren moet 
je volgens auteur en Love Coach, diederik van Maren, 
jezelf een aantal vragen stellen: Wie ben ik, wat wil ik 
uitstralen en waar ben ik naar op zoek? Want hoe zorg 
je er nou voor dat die date, met misschien wel de liefde 
van je leven, slaagt. In zijn boek ‘trouwen of sEX?’ be-
schrijft hij op vermakelijke wijze het weldenkende da-
tende mannenbrein en geeft vrijgezelle vrouwen een 
handreiking om succesvoller te daten.  

Diederik geeft al jarenlang advies aan vriendinnen die 
moeite hadden met het vinden van die ene juiste man in 
hun leven en het na meerdere geflopte dates niet meer 
zagen zitten. Dat zijn advies waardevol is blijkt wel uit de 
jarenlange relaties die deze vrouwen nu hebben en ook 
zijn eigen liefde van zijn leven is al 20 jaar zijn ‘mooiste 
en liefste vrouw van de wereld’, waarmee hij ook twee 
kinderen heeft. 

Volgens Diederik bestaat er geen ideale plek om iemand 
te ontmoeten, maar is het wel van belang dat je jezelf 
blijft. “Mannen kijken toch anders naar vrouwen dan dat 
vrouwen denken. Verschijnt een vrouw in een minirokje, 
een open decolleté en op hoge hakken op de eerste date, 
dan zal een man niet als eerste denken om met haar op 
safari te gaan. Nee, die man ziet seks, punt. Draag je 
nooit dat soort kleding, maar op je eerste date wel dan 
straal je dus iets en vooral iemand anders uit dan je wer-
kelijk bent. Het is belangrijk dat je je als vrouw openstelt 
in wie je echt bent.” 

Dat ook mannen zich vaak camoufleren tijdens een eer-
ste date is Diederik niet onbekend. Je hebt samen een 
hapje gegeten en het wordt tijd om de avond af te slui-

ten. Dan komt het: de rekening! Wie betaalt die? “Vaak 
wordt de rekening door de man betaald, maar men ver-
geet daarbij een heel belangrijk punt. Betaal je de reke-
ning omdat je met die vrouw naar bed wilt of betaal je 
omdat je een hele gezellige avond hebt gehad? Vaak is de 
eerstgenoemde reden de motivatie en is de man enorm 
teleurgesteld als de vrouw niet met hem de koffer in wil 
duiken. De man is wat gefrustreerd en stuurt de dag na 
het etentje geen gezellig berichtje, maar een tikkie naar 
zijn vrouwelijke date. – Als jij besluit om als man de re-
kening te betalen dan doe je dat vanwege het feit dat het 
een fijne avond was. Met het betalen van de rekening 
heb je slechts het diner gekocht en niet de vrouw!” 

Als ervaringsdeskundige op het gebied van daten en re-
laties, plus zijn brede werkervaring waarbij hij de hele 
wereld over reist, heeft Diederik veel mensenkennis op-
gedaan. Hij ziet een relatie hebben ook echt als een team 
zijn. “In een goede relatie ben je een dreamteam. Je sup-
port elkaar en zeikt elkaar niet af... met bijvoorbeeld na 
een misverstandje: Zie je nou wel!” “Ik vind vrouwen die 
fijn en goed communiceren overigens ontzettend sexy.” 

Zijn boek ‘Trouwen of SEX?’ leest makkelijk weg, maar 
mede door zijn enorme dosis humor en relativerings-
vermogen is het vermakelijk, maar ook open minded 
en vooral eerlijk. Via zijn site komen ook vele reviews 
binnen van vrouwen die het boek hebben gelezen. Stuk 
voor stuk zijn deze lovend en enthousiast. Een enkele 
dame hoopt na het lezen eigenlijk op een date met een 
man als Diederik of écht met hemzelf. Heel verwonder-
lijk is dat niet, want vrouwen voelen zich heel snel bij 
Diederik op hun gemak. Binnen enkele minuten weet je 
dat je met iemand te maken hebt die je kan helpen, met 
vooral het beste uit jezelf te halen. Ook onze Gooisch 
Blad columniste hing aan zijn lippen en heeft het boek 

in een recordtijd van 3,5 uur gelezen. “Geniaal geschre-
ven en volgens mij geen woord van gelogen. Ik laat mijn 
man nu ook gewoon lekker zijn jas over de stoel hangen 
in plaats van aan de kapstok. Blijkbaar vindt hij dat ge-
woon gezellig. Ondanks dat ik een vaste relatie heb, heb 
ik toch wat inzicht gekregen en daarnaast verschrikke-
lijk hardop gelachen.” Dat gezegd hebbende laat Diede-
rik weten met een volgend boek schrijvende te zijn, dat 
gericht is op stellen. 

Diederik biedt een unieke aanpak, waarmee hij al dui-
zenden vrouwen heeft geholpen. Hij leert je in je eigen 
kracht te staan, laat je trots zijn op wie je bent en wat 
je te bieden hebt. Met raad en daad helpt hij vrouwen 
in hun zoektocht naar de ideale man. Via zijn website 
wordt binnenkort gestart met een online programma. 
Een e-coaching van 10 weken, waarbij vrouwen elke 
week opdrachten krijgen. Ook gaat Diederik zijn boek 
zelf inspreken als luisterboek en staan er nog vele ande-
re leuke programma’s in de planning. Voor meer infor-
matie kan men terecht via: www.diederikvanmaren.com

trouWeN of Sex?
dIederIK VaN mareN
Nicole’s Gooisch Blad  tekst & fotografie: Frederique Durlacher



‘astrid Engels is een succesvolle self-made kunstena-
res. Haar werk hangt aan de muren van villa’s en pa-
leizen’ wij citeren uit een persbericht “de stoel” van 
rik Felderhof en gaan terug naar de uitzending van 19 
december 1999. 

En nu, bijna twintig jaar later,ontmoeten wij haar thuis 
en neemt zij ons mee naar haar atelier. Kleurrijke wer-
ken in diverse afmetingen sieren de wanden, maar ook 
beeldhouw werk wat zij gemaakt heeft.

Terwijl Astrid met koffie, thee en gebak in de weer is ne-
men wij haar werk in ons op en zien aan haar werktafel 
dat haar materialen klaar staan voor nieuwe inspiratie.

Haar werkkloffie hangt achteloos aan een stoel, de verf-
spatten verraden de eigenaresse. Klassieke muziek klinkt 
op de achtergrond en vanuit het keukengedeelte wordt 
gevraagd of we melk en suiker gebruiken.

We vermaken ons prima, de werken trekken ons in een 
droomwereld ver hier vandaan, alsof we op een hele ver-
re reis zijn, ons verplaatsend op een kameel.

Naar nu blijkt heeft Astrid heel veel verre reizen gemaakt 
in haar leven en is ze in aanraking gekomen met cultureel 
erfgoed zoals tempels, grafheuvels, piramides en ruïnes.
Ze is gevoelig voor raadselachtige rituelen maar ook voor 
goden en godinnen die aan de basis staan van vele my-
then en legenden.

Ze blijkt al haar herinneringen opgeslagen te hebben in 
haar gedachten en heeft ze ook in een warm kleuren pal-
let, soms in een grootse compilatie, op het doek weer-
gegeven.

Deze innerlijke schatkamer wordt gevolgd door haar 
droom om haar beeld voor de eeuwigheid vast te leggen. 
We zijn op slag verliefd op haar werk en komen graag 
nog een keer terug om de reis langs hemel en aarde op 
de rug van een kameel over te doen. Zo benieuwd naar 
meer van toen.

Nicole’s Gooisch Blad 

aStridengelS.com

Na 8 jaar trotse moeder te zijn van een dochter, raken wij eindelijk  zwan-
ger van een tweede… dat dit een meisje zou worden leek mij logisch… 
want ja een jongen… Dat paste niet bij mij… 9 maanden later werden wij 
de trotse ouders van… u raadt het al, een zoon!. 

Pure liefde bij de eerste blik… Nu staat hij te trappelen om te vertrekken, 
uitgegroeid tot een heerlijk joch van 1.93 m, 19 jaar oud en de wereld aan 
zijn voeten. Leuke studie, fijne vrienden en nu met 3 vrienden op zoek 
naar woonruimte in Amsterdam. Het hoort zo, zijn zus ging door haar 
studie op haar 18e naar Amsterdam hij was 9… Huilend nam hij ‘afscheid” 
van haar maar door zijn tranen heen riep hij “..als ik straks groot ben ga 
ik ook naar Amsterdam hoor mam…” tuurlijk schat… 3 keer knipperen 
en daar sta ik dan… druk met huisraad verzamelen voor Amsterdam, en 
wennen aan het idee dat hij van de zomer niet meer bij ons woont. 

Nu is dit natuurlijk niet bijzonder, alle kinderen vliegen uit maar deze 
zorgde altijd voor veel vertier en plezier waar ik dan weer uitgebreid over 
kon vertellen dat er menig keer gezegd werd… Wil, schrijf een boek: ‘Mijn 
leven met een puber’ dat wordt absoluut een hit . Maar ja wie zit daar nu 
op te wachten… 

Nicole kent ons nu een tijdje en moet iedere keer weer hartelijk lachen 
om mijn verhalen, en vond het tijd voor een column in haar blad… En nu 
ben ik overstag gegaan en neem ik u graag mee in het leven van mijn kind, 
die niet kon “praten” toen hij klein was, die altijd de zon zag en ziet schij-
nen, die vooraan stond en staat met vallen waardoor we beter een strip-
penkaart bij Ter Gooi konden hebben en ik wel eens dacht, straks sturen 
ze iemand voor kindermishandeling op mijn dak, die altijd omringd was 
en is door leuke vrienden en vriendinnen en een bindende factor is voor 
velen… 

Lees dan de volgende keer mee in het leven van mijn kind…mijn zoon.

Wilma

Column 
Wilma Hilhorst 

MOEdEr VaN EEN 

pubEr

en dan lees je ook dit nog eens op 
faCebook... gefeliCiteerd Wilma & marCel!

liefs niCole x

tip: vertel Hier eens Wat meer 
over in Het volgende blad...
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IN bEd MEt...
MarCEL, taNIa, NICOLE EN HÄstENs

tijdens de voorbereidingen van de cover verzame-
len wij allemaal aan de gezellige koffiebar in het 

Clubhuys maar alleen Marcel ontbreekt nog. Inclusief 
chocoladebruine labrador pup in zijn armen stapt deze 
beauty de showroom binnen, strak in een donkerblauw 
kostuum met rode vlinderdas. alle dames draaien hun 
hoofd om en al snel ontstaat er een fotoshoot in een 
fotoshoot. 

Op zijn Facebook zie je zijn bruingebrande hoofd met 
parelwitte tanden met alleen maar positieve teksten er-
bij. Frons minder, lach meer. En zijn post bij George L.A.: 
‘Als de wijn nog koel is en de wind giert om het huis, 
zet je gewoon iemand anders achter het fornuis’  scoort 
goed! Marcel is ervan overtuigd dat je van het leven moet 

(kunnen) genieten en dat probeert hij dan ook enthousi-
ast. Maar je moet er ook iets voor doen.

Je moet het verdienen en je mag jezelf best belonen er-
voor. Hij laat mensen zien hoe zij parttime, zelfs naast 
een fulltime baan een extra inkomen kunnen genereren.
Een manier van ondernemen zonder risico’s. En wij maar 
denken dat hij fotomodel is, maar niets is minder waar. 
Hij is gewoon fotogeniek, niet schuw van een camera 
kijk en volg hem maar op  marcel_terbeek en je ziet 
dat hij precies weet hoe hij moet staan, kijken en liggen. 

De scene die wij met hem hebben in de showroom van 
Hastens in Laren is hilarisch. Als hulp heb ik Tania van 
Raai gevraagd, want alleen in bed met Marcel durf ik niet 

aan... We weten bijna van geen ophouden en Tania be-
gint spontaan te zingen. In het volgende nummer nemen 
we Tania apart... Rode wangetjes, niet alleen bij Marcel. 
De fotograaf kijkt jaloers toe door zijn lens en legt de 
momenten vast. We laten ons niet afleiden want deze 
kans krijgen we niet zo maar nog een keer.

Opgegroeid op een boerderij en hij woont nog steeds in 
het buiten gebied. Heerlijk met zijn Labradors want hij 
heeft moeder en pup. De rust van het buiten wonen met 
allerlei beesten om hem heen. De van origine boeren-
zoon heeft vieze modderlaarzen bij de deur staan, want 
weer of geen weer, lekker naar buiten met de honden 
gaat voor alles.

Nicole’s Gooisch Blad    fotografie: Joost Leufkens EyePhotos

ons paradijs!
Jouw vakantie in  

                          Onze lieve toegewijde medewerkers maken van jouw vakantie op Bali een onvergetelijke reis. Villa Luna is 

                   een luxe privé villa met een infinity pool, yoga en meditatie deck, drie luxe twee persoons slaapkamers met 

            Ocean Vieuw, eigen toilet, douche en airco. Tevens is er een twee persoons studio aanwezig met dezelfde faciliteiten. 

          Check de website www.villalunaresort.com  voor beschikbaarheid of 

        stuur een mailtje naar aliekoolhof@gmail.com.

                           Villa Luna Resort heeft een unieke persoonlijke benadering van 

                 vakantie en resort verhuur en trekt de meest veeleisende wereld-

         reizigers die op zoek zijn naar adembemende huizen voor rust, meditatie, 

massage, spiritualiteit sunset en de schitterende natuur.

                                      Villa Luna is ons tweede “thuis“, zo voelt het voor ons. De villa is drie jaar geleden 

                            tot stand gekomen uit liefde voor Bali en respect voor de Balinese bevolking en natuur.

                  De villa ligt op een berghelling (ca 330meter hoog) in een rustige omgeving met uitzicht over 

           Bali zee, Singaraja, Lovina en aan de horizon de vulka nen op Java.
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In f i n ity poo l met Ocean v i e uw !



Een unieke huwelijksdag

De Kalkovens is een unieke trouwlocatie voor een onvergetelijke 
huwelijksdag! Het prachtige monument ligt pal aan het water met uitzicht 
op ‘t Gooimeer, het Nautisch Kwartier en de Oude Haven. Romantisch 
aanmeren in een sloep om vervolgens elkaar het jawoord te geven onder 
een prachtige wilg, een beter begin van jullie huwelijksdag is er niet. 
Aansluitend kunnen jullie een toost uitbrengen op het terras, culinair 
dineren en een spetterend avondfeest geven in het karakteristieke blushuis. 
Kortom, alles is mogelijk op deze bijzondere trouwlocatie!

Mastspoor 1 | 1271 GL | Huizen | 035 - 523 00 10

Fletcher De Kalkovens
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3.

Hoe mooi zou het zijn om het jawoord te geven direct aan de Loosdrechtse Plassen, omringd 
door veel natuurlijk schoon met uitzicht over het water? Na de huwelijksvoltrekking kunnen 
jullie met een glas Champagne een heerlijke boottocht maken of op het uitgestrekte terras 
genieten van het taart- en toostmoment. Kies voor een barbecue op het terras of voor een 
uitgeserveerd diner in het moderne restaurant om vervolgens jullie liefde te vieren tijdens een 
spetterende feestavond in een van de sfeervolle zalen. Natuurlijk kunnen jullie en alle gasten 
blijven overnachten in de moderne hotelkamers.

Oud Loosdrechtsedijk 253 | 1231 LZ | Loosdrecht | 035 - 58 249 04

Fletcher Hotel-Restaurant Loosdrecht-Amsterdam

Foto credits: 1. Fotografi a | 2. Dolf van Stijgeren Bruidsfotografi e | 3. Station To Station Photography by Majorie | 4. RiCon Fotografi e
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Meer informatie? www.trouwenbijfletcher.nl |  #Trouwenbijfletcher
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audi a5 sportback 2.0 tFsi virtual 
cockpit, navi mmi plus
12.920 km
2018
Blauw
Benzine
automaat  € 39.800,-

audi Q7 3.0 tFsi quattro pano, s-line
111.489 km
2015
Wit
Benzine
automaat  € 59.800,-

bentley continental gt 4.0 v8 gt
62.550 km
2012
Zwart
Benzine
automaat € 99.800,-

jaguar i-pace ev400 se prIJs eX 
btw!
1.348 km
2018
Zwart
elektrisch
automaat € 82.800,-

mercedes-benz gl-klasse 350 cdi 
blueeFFiciencY 7 persoons
106.312 km
2010
Zwart
diesel
automaat € 29.800,-

porsche panamera sport turismo 2.9 4 
e-hybrid pts
8.801 km
2018
Brewstergreen
hybride Benzine
automaat  € 149.800,-

volvo Xc90 t6 awd inscription 7-zits, 
bowers&wilkins
3.012 km
2017
twilight Bronze
Benzine
automaat € 79.800,-

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

Land rover range rover Velar 2.0 I4 
turbo aWd r-dynamic HsE
8.900 km
2018
Grijs
Benzine
automaat € 94.800,-

Het was de voorlaatste nacht dat Rap in 
mijn armen lag. Ik wist dat ik hem nog 
maar eventjes, heel even dicht bij me 
mocht houden.

Rap was meervoudig gehandicapt hondje 
en Langzaam gleed hij verder bij me weg.

Zijn hersentjes lieten zijn geest langzaam 
naar de horizon glijden.

Zijn stralende blinde oogjes gesloten, lag 
hij op mijn borst. Ik was op mijn telefoon 
aan het kijken.

Ik klikte op een linkje en er kwam een 
schitterend stralend gezichtje op mijn 
scherm.

Brigitte, ik wilde weten wie ze is en keek 
ontroerd naar de foto’s en de filmpjes van 
haar.

Stralend, lachend. Een zonnetje scheen 
heel hard mijn slaapkamer in door het 
scherm van mijn telefoon.

Een liedje klonk, Brigitte, Brigitte… op dat 
moment tilde Rap zijn hoofd op.

Begon zijn pootjes te bewegen en schudde 
ritmisch met zijn koppie.

Legde zijn hoofdje weer op mijn borst en 
genoot.

Tranen liepen langs mijn wangen, want ik 
had contact, via Brigitte. Maar hij was weer 
even helemaal hier. Bij mij.

Brigitte is een meisje met heel bijzondere 
gaven, ze is ook gehandicapt, net als Rap.

Maar zij brengt vreugde en liefde waar ze 
gaat. Net als Rap. Ik keek elke foto en elk 
filmpje van Brigitte die nacht.

Vertelde Rap over haar en hoe ze me 
raakte, hij kon haar niet zien, maar voelde 
haar door de muziek.

Hoe de liefde van haar ouders voor haar 
me raakte. Hoe bijzonder en wijs mensen 
zijn die anders zijn.

Hoe bijzonder en wijs dieren zijn die an-
ders zijn.

Hoe Rap, mijn Rap. Jij Rap mijn zonnetje 

die jaren is geweest.

Juist door wat hij niet kon.

Hoe Brigitte een zonnetje is, juist doordat 
ze niet perfect is.
Liefde komt in vele gedaantes. Soms noe-
men we dat gehandicapt.

Maar dat is het niet. Gehandicapt ben je als 
je niet geholpen wordt.

En pas als je hebt geholpen weet je, ik was 
degene met de beperking.

Dat ik volmaaktheid zocht in kunnen en 
niet in zijn!!!

Liefs Norma.

je bent zo… 
rap en brigitte

NOrMa’s COLuMN

wiseguysuspenders .com

aCtieCode: niColedb voor 15% korting

schorem



“MOOIE MENsEN? zIj, dIE NIEt 
sCHrOMEN zICHzELF tE zIjN!”
yurI rOsMaNI EXpOsEErt bIj jOHNy HEuCKErOtH IN LarEN

Hij dendert maar door. In vele 
gedaanten, maar steeds met 

dezelfde gulle lach. Met zijn tikkeltje 
excentrieke geest draaft hij door het 
leven dat hij afwisselend zeer uitbundig 
en dan weer ingetogen leeft. dat in alle 
facetten zijn bron van inspiratie vormt. 
yuri rosmani krijgt vleugels van lief 
en leed. de gulden middenweg kan 
hem gestolen worden. die levert hem 
geen enkele inspiratie op. Hoe meer 
hij zich laaft aan zaken die hart en 
ziel beroeren, des te intenser dezelfde 
onderwerpen hem ook laten lijden. ja, 
met een lange ‘ij’. Hoe de bevlogenheid 
groeit die daaruit ontstaat, laat hij zien 
in Laren, tijdens zijn nieuwste expositie 
bij johny Heuckeroth.

Rosmani weet als geen ander wat het is 
om zich te laven aan de liefde voor het 
leven en de kunst. En ook hoe het voelt 
in perioden waarin het leven hem minder 
welgezind is. Hij kent de toppen en dalen 
in het dagelijks bestaan als geen ander. 
Hij veegt de restanten slagroom van zijn 
lippen, het souvenir van een fikse punt 
taart. Daarna proosten we op het leven 
en de goede afloop van de reden van 
ons samenzijn. Het heeft er alle schijn 
van dat hij mijn komst zorgvuldig heeft 
voorbereid.

Op tafel liggen keurig gerangschikt 
en op volgorde van tijd de werken die 
hij maakte toen hij nog in Antwerpen 
studeerde. Naast de tafel staat een 
schildersezel met een werk waaraan hij 
bezig is de laatste hand te leggen. Een 
nieuw schilderij dat samen met ander 
recent werk tijdens zijn nieuwe expositie 
in Laren zal worden getoond.

Je kijkt werkelijk je ogen uit bij een 
bezoek aan huize Rosmani. De kamer 
ademt rust en schoonheid. Ingetogen 
pracht en praal. Paars en goud, glitter en 
glamour voeren de boventoon. Uitbundig 
en ingetogen tegelijkertijd. Met 
aandacht voor de kleinste details. Zijn 
grote bewondering voor de kunstenaar 
Salvador Dalí steekt hij daarbij niet onder 
stoelen of banken.

Een object bestaande uit de goud 
gekleurde benen van een etalagepop 
met daarop een dienblad met wijnglazen 
waarlangs een parelketting is gedrapeerd, 
staat pontificaal naast een luie stoel. Als 
een butler die zich voorover buigt en je 
uitnodigt om een dronk uit te brengen. 
Wat onopvallender, maar niet minder 
artistiek, staat op een klein tafeltje in 
de buurt van de keuken liefdevol een 
schedel te pronken. “Ja, die is echt.” De 
dood heeft zichtbaar een plekje in zijn 
huis en leven verworven. Uit de wijze 
waarop Rosmani dat plekje vormgeeft, 
kun je opmaken dat enige morbiditeit 
hem volkomen eigen is.

Hij loopt naar een kast achterin 
de hoek van de kamer. Het blijkt 
een soort rariteitenkabinet waarin 
hij herinneringen aan bijzondere 
momenten exposeert en bewaart. De 
passie en toewijding waarmee hij over 
de voorwerpen en foto’s vertelt en 
ze stuk voor stuk tevoorschijn haalt, 
spreken boekdelen. Diezelfde passie en 
toewijding spat af van zijn schilderijen 
en fotokunst.

De kiem van zijn liefde voor schoonheid 
en kunst in de meest brede zin van het 

woord is gelegd toen hij als achtjarig 
jongetje niet was weg te slaan uit de 
boetiek in damesmode van zijn moeder, 
beeldend kunstenares Nanny Weeland. 
Hij had een mateloze bewondering 
voor de wijze waarop zij haar clientèle 
aankleedde en advies gaf. “Ik keek 
mijn ogen uit bij de metamorfoses die 
vrouwen ondergingen als mijn moeder 
met grote toewijding hun sterke punten 
accentueerde en als de dames steeds 
weer zichtbaar gelukkig en tevreden 
met hun aankopen de winkel verlieten.” 
De kleine Rosmani genoot en slurpte 
de sfeer van schoonheid, gezelligheid 
en zijn moeders oog voor detail met 
volle teugen in zich op. Hetgeen niet 
zonder gevolgen bleef en vele jaren later 
uitmondde in zijn aanmelding bij de 
kunstacademie in Antwerpen.

Enthousiast en met grote gebaren 
legt hij uit hoe hij weer wat later in de 
ban raakte van het modeontwerpen 
en modetekenen. Hoe zijn werk een 
vlucht nam in het vervaardigen van 
zelfportretten en hij op zeker moment 
werd uitgenodigd om deel te nemen aan 
een internationale tentoonstelling ‘In 
Search of Lost Time’ (2014) bij Castrum 
Peregrini in Amsterdam. Curator Ronit 
Eden beschreef in niet mis te verstane 
bewoordingen haar bewondering voor 
zijn daar geëxposeerde werk. “Unlike 
his sculptures and paintings, Rosmani’s 
photographs focus on his self-portrait. 
Digitally manipulated to produce images 
that capture his personality, they contain 
pain, passion and sorrow, conveying his 
intense emotions and the difficulty in 
dealing with them. Masks and pretenses 
are thus removed, revealing truths about 

the artist which society fails to discern 
and accept. At the same time, this praxis 
enables him to observe himself from a 
distance, as if he were looking through a 
mirror at a reflection of his true self. ‘The 
photograph conveys who I really am. 
The connection between myself and the 
camera drives me. Photography contains 
an accuracy which comes closest to my 
truth’.”

Rosmani’s beeldende kunst van de 
laatste jaren laat zich niet makkelijk 
vangen. Indringende geheimzinnige 
portretten, merendeels van vrouwen, 
die met een zwoele sluikse blik dwars 
door je heen lijken te kijken. Intrigerend 
en opvallend door de combinatie van 
compositie, kleur en techniek. Voor 
bekende namen als Hans Klok, René 
Froger, Roland Kahn (CoolCat, M&S 
mode) en Alides Hidding (Time Bandits) 
heeft Rosmani ook zulke portretten 
en vrij werk gemaakt. “Schoonheid 
hangt voor mij af van hoe innerlijk en 
uiterlijk op elkaar zijn afgestemd en van 
karakters die me boeien. Mensen die 
genieten en worstelen.” Hun vreugde en 
worstelingen wil hij tegenwoordig wat 
zachter en genuanceerder overbrengen 
in portretten. “Niet meer zo extreem en 
hard zoals ik ze in het verleden ook heb 
afgebeeld. Misschien heeft dat wel met 
mezelf te maken, met de fase in het leven 
waar ik in zit.” Hoe dan ook, Rosmani 
blijft gegrepen door de schoonheid van 
mensen, vrouwen én mannen. Die het 
leven doorleven. “Mensen die zichzelf 
zijn en niet schromen om dat te tonen. 
Die dus.”

Nicole’s Gooisch Blad  tekst: Debby Struijk-Buitelaar  fotografie: Joost Leufkens EyePhotos

NXXT rijscholen

Stellendam - Rijschoolketen NXXT is in de categorie rijscholen 
winnaar geworden van het RTL-programma ”De Beste van 
Nederland”. De franchiseformule wist na een spannende strijd 
nipt met de titel aan de haal te gaan.

Ondernemer Jan Catsburg is bijzonder trots op de uitverkiezing 
omdat het een echte publieksprijs is. Hij ziet de overwinning als 
bewijs dat de NXXT-rijscholen het bijzonder goed doen bij de 
klanten. ”Dit drukt echt hun waardering uit en daar doen we het 
allemaal voor. We willen de beste rijles voor de beste prijs 
aanbieden. We hebben hard gewerkt voor dit resultaat.”

Het principe achter De Beste van Nederland is dat ondernemers 
via persoonlijke vlogs de strijd met elkaar aan gaan. Door te 
stemmen op het filmpje van hun voorkeur bepalen de bezoekers 
van de Beste van Nederland-site wie zich in de verschillende 
categorieën winnaar mag noemen.

NXXT ging in haar klasse direct aan de leiding, maar slechts met 
een paar procenten. Toen Jan Catsburg zijn klanten om steun 
vroeg, kreeg hij die ook. De reacties op de titel zijn volgens hem 
hartverwarmend. 

”We krijgen veel mooie reacties. Op Facebook las ik dat mensen 
schreven: ”Ik ben echt blij dat ik voor NXXT heb gekozen.” 
Anderen zeggen tegen vrienden: ”Hier moet je lessen.” De prijs- 
kwaliteitsverhouding is heel belangrijk voor ons.”

NXXT is een relatief jonge franchiseketen. Begonnen in 2009 
heeft de onderneming inmiddels landelijke dekking met ruim 
honderd auto’s. NXXT garandeert door middel van uniforme 
opleiding in eigen huis en eisen aan de lesauto dezelfde 
constante kwaliteit door heel Nederland. De leswagens zijn 
herkenbaar aan de NXXT-stickering en de zwarte kleur. Een 
proefles is bij alle aangesloten rijscholen altijd gratis. 

Geef jezelf of je vriend(inn)en 
op via onze website 
www.nxxt.nl
of bel 085 - 040 00 00

Gratis proefles!
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zeg Valentijnsdag en ik hoor onmiddelijk de heerlijke stem van Nathalie 
Cole in ‘My funny Valentine’. Haar album kocht ik ooit op aruba ten 

tijde van een Carribean sea jazzfestival daar. Het is lang geleden en de aru-
baanse resorts werden toen nog voornamelijk bevolkt door pasgetrouwde 
stellen uit New york. In het zwembad en in de zee luisterde ik, gekoeld 
door turkooise wateren, naar de gesprekken van kersverse bruiden over 
hun ‘weddingday’. 

Natalie zong haar Valentine-song tijdens een zwoele festival-avond, die 
geurde naar exotische bloemen en foodtrucks. We zaten op eenvoudige klap-
stoeltjes onder een heldere, Caribische hemel en zagen later die avond Sheila 
E. alle sterren van diezelfde hemel trommelen. Virtuoos gitaarspel van Kevin 
Eubanks maakte het tot een muzikaal, onvergetelijke avond. 
Wat je noemt een ‘heimwee-herinnering’. 

‘Funny Valentine’ zong ik later mee bij het wiegen van mijn babyzoon. 
‘Your looks are laughable, unphotographable’ is, nu hij volwassen is, nog 
steeds van toepassing. Hij laat zich het liefst niet of juist uiterst onflatteus 
fotograferen. Gelukkig ken ik naast zijn warrige uiterlijk ook zijn zuivere, 
goede inborst en zijn heerlijke humor. We kunnen samen om de bizarre fo-
to’s lachen en ik koester die ene, redelijk geslaagde, van twee jaar geleden. 
Daarnaast vind ik het ook leuk dat hij niet voortdurend bezig is zich anders te 
laten zien dan hij werkelijk is; 
een beetje ‘nerd’ met een grote ongeordende haardos.

‘Don’t change a hair for me… not if you care for me’

Dit geldt ook voor mijn partner Theo. Weliswaar tegenwoordig met wat min-
der wilde haren, maar wel onder het gesternte Leeuw geboren, dus zeer pre-
sent. 

Dit eerste couplet draag ik op aan mannen met ontembare manen. 

‘Behold the way our fine feathered friend,
His virtue doth parade
Thou knowest not, my dim-witted friend
The picture thou hast made
Thy vacant brow, and thy tousled hair
Conceal thy good intent
Thou noble upright truthful sincere,
And slightly dopey gent’
(uit My Funny Valentine by Rodgers & Hart)

Zoek je op internet naar een betekenis, dan wordt veelal de commercie rond 
deze dag benadrukt en als hoofdreden genoemd voor de viering. Dat is mis-
schien wel waar (Calvijn versus Valentijn?)
Rode rozen, harten-chocola en andere verrassingen zijn toch juist zo leuk 
om te geven en om te ontvangen. De enige kritiek die ik heb is, dat Valentijns-
dag maar een keer per jaar gevierd wordt. Laten we proberen wat vaker stil te 
staan. Zeg iets leuks, schrijf iets rechtstreeks uit je hart. Vind, maak of koop 
iets moois om de liefsten in je leven te verwennen en te vieren. 
Doe dat vooral vaak.

 ‘And each day will be Valentine’s Day.’

ELKE daG 
Is VaLENtIjNsdaG

columneer babS keyner

geFeliciteerd

met je nieuwe winkel
yVEttE
aMbEr GEENa
IN NaardEN VEstING

álleS voor je feeSt
vandaag beSteld, vandaag in huiS

06 24 35 41 43
www.Feestverhuurhetgooi.nl

Lettertype: Art Brush, Ballpark Weiner

Wanneer er behoefte is aan beveiligingsondersteuning, in 
welke vorm dan ook, biedt Security Control een oplossing. 

Sinds 2003 bieden wij als onafhankelijk beveiligings- en 
adviesbureau maatwerk bij diverse beveiligingsvraagstuk-
ken in de Benelux. Onze jarenlange passie, expertise en er-
varing gebruiken we om een oplossing te creëren die past 
bij de situatie. Of het nu gaat om beveiliging van personen, 
objecten, privacy of een evenement. We beseffen goed dat 
geen enkele dreiging hetzelfde is. Daarom besteden wij 
veel tijd aan het in kaart brengen van de situatie. 

We hechten bovendien veel waarde aan een goede vertrou-
wensband met onze cliënten. Samen werken we eraan om 
veiligheid te creëren en projecten en evenementen tot een 
succes te maken.

Kwaliteit en vertrouwen staan bij ons altijd voorop. Onze 
vakmensen werken allemaal volgens onze zeven kernwaar-
den: persoonlijk, integer, discreet, beschaafd, ethisch, een-
voudig en vertrouwd. Daarmee onderscheiden wij ons. Bij 
ons heeft u de zekerheid dat alles veilig is geregeld. 

W W W. S e C u r i t y C O n t rO l . n l

Verwen je liefste 
of jezelf met 
een heerlijke 

beauty-relaxtreatment!

06 - 28 78 47 18
Sint Janslaan 61 Bussum
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burGErVadEr bErt WassINK
Onze special van terschelling is een compilatie 

van natuur, beeldbepalende plekken en onder-
nemingen. Onder bezielende leiding van burge-
meester bert Wassink is de gemeente terschelling 
uniek te noemen. Want hier is geen criminaliteit en 
geen werkloosheid. Ook geen vervuilende industrie 
en het aantal uitkeringen is op minder dan zes han-
den te tellen.

Getooid met ambtsketting, gebracht door Prins Hen-
drik in 1920, schenkt hij onze koffie in en begint te 
vertellen:

‘Ons gemeentehuis dateert van 1954 en is uitgebreid 
in 2007 met een volledig geïsoleerde aanbouw.

Onlangs is de raadzaal in het oude gedeelte aangepast 
en zijn er isolatiewerkzaamheden geweest en dub-
bel glas geplaatst. Door de verbouwing zijn vergade-
ringen van de raad nu voor het publiek ook beter te 
volgen. Vergaderingen die overigens live en integraal 
worden uitgezonden door Terschelling TV.’

Hiermee geeft Wassink één van de uitdagingen van 
Terschelling prijs: CO2 uitstoot verminderen en 
duurzaamheid promoten.

Ambstwoning A+++

‘Mijn ambtswoning is bijvoorbeeld energie neu-
traal, zwaar geïsoleerd en voorzien van energiela-
bel A+++. Geen gasaansluiting, zonnepanelen op het 
dak en verwarming door middel van aardwarmte. Dit 
is één van de volledig duurzame woningen op Ter-
schelling’ vertelt hij trots.

‘Een andere uitdaging is het realiseren van geschikte 
woonruimte voor alle bewoners van het eiland. Van 
jong tot oud. Met name voor jongeren en jonge stel-
len die willen gaan samen wonen is er nauwelijks pas-
sende huisvesting te vinden op Terschelling. Het doet 

pijn als je mensen hoort zeggen dat ze om deze reden 
soms vertrek van het eiland moeten overwegen’.

Er is weinig nieuwbouw en omdat Terschelling voor-
al natuur is (85% van het eiland is van Staatsbosbe-
heer) zijn er dus weinig locaties waar eventueel ge-
bouwd kan worden.

Er is wel veel werk, maar geen woningen. Dus ook 
voor werkgevers is er een probleem. Dagelijks ko-
men al heel wat forensen ‘van de wal’ om hier te wer-
ken.

Haven 2.0

‘Het havengebied verdient een opknapbeurt, maar 
dat is in financiële zin wel een uitdaging. Behalve 
voor jachten en charterschepen moet er voldoende 
plaats zijn voor de vissers, vrachtboten, werkbo-
ten, rederij Doeksen, bergers en de KNRM. Het ha-
vengebied is ons visitekaartje omdat je er je eerste 
voet op Terschelling zet.’ Dat vinden we ook mooi 
hier. Je komt aan in het dorp West-Terschelling.

Het klimaat verdient iedere dag onze aandacht want 
we moeten ervoor zorgen dat ons eiland in al haar 
schoonheid overgedragen wordt aan onze volgen-
de generaties. Zeespiegelstijging en kustbeveili-
ging zijn prioriteiten.

Op onze vraag wat de sterke kanten zijn  van zijn be-
woners antwoordt de Burgemeester kort en bondig: 

‘Terschellingers zijn inventief en innovatief, ze wil-
len iets te bieden hebben. Ze zijn ondernemend en 
harde werkers. Ze zijn bereid meerdere baantjes 
op te pakken om zodoende voldoende inkomsten 
te genereren. Ook zijn ze enorm veerkrachtig, want 
met zo’n 5.000 inwoners weten ze jaarlijks toch zo-
maar 450.000 bezoekers op te vangen’. Verdeeld 
over ca. 22.000 slaapplaatsen en rond de 100 hore-

ca bedrijven is dat een hele uitdaging, waarbij grote 
evenementen als Oerol topdrukte betekenen. Het is 
bijzonder hoe alle toeristen zich over het eiland ver-
spreiden, zodat je niet gauw het gevoel hebt dat het 
druk is. 

Ook steeds meer dagjesmensen ervaren het vakan-
tiegevoel waarbij boottochten inclusief fietshuur een 
mooie combi zijn.

Wanneer inventiviteit en innovativiteit grote tegen-
stellingen veroorzaken tussen individuele en alge-
mene belangen en de goede ruimtelijke ordening 
wellicht in het gedrang komt, ontstaan soms lange 
procedures tot aan de Raad van State om tot de juiste 
beslissing te komen. Dat heeft alles te maken met de 
schaarse ruimte en de wens Terschelling mooi en au-
thentiek te houden. We liggen niet voor niets aan het 
Werelderfgoed Waddenzee.

Brandaris 425

‘Met betrekking tot evenementen die zoveel bezoe-
kers trekken hebben we nog geen voorkeursbeleid. 
Veiligheid en openbare orde staan bij ons wel altijd 
voorop en (geluids) overlast willen we beperken. On-
dernemende Terschellingers bedenken af en toe wat 
nieuws, maar natuurlijk zijn er ook eilanders die op 
een gegeven moment aan de bel trekken en zich af-
vragen of het niet al druk genoeg is.’

‘Komend jaar bestaat onze trots, de vuurto-
ren de Brandaris, 425 jaar. Misschien zomaar weer een 
herdenking waard’. In ieder geval is er bijna altijd 
wel iets te doen op dit prachtige eiland.

‘Terschelling staat ook bekend om de vele zonuren 
per jaar. Dat is een soort garantie die ik als burge-
meester kan geven. U bent hier van harte welkom en 
dat zult u merken ook.’

Inmiddels is het ruim 30 jaar geleden dat we voor het eerst naar  

Terschelling gingen en iedere keer als we in Harlingen op de boot 

stappen kan de boot niet snel genoeg gaan.

Onze kinderen en kleinkinderen gaan graag mee en met name  

dankzij de kilometers lange fietspaden genieten we ons te pletter.

We zijn ieder seizoen wel geweest en het is altijd weer  

genieten van alle schoonheden die het eiland dan te bieden heeft.

Onze compilatie op de middenpagina’s is een samenspel van lieve 

mensen die we ontmoet hebben gecombineerd met karakteristieke 

panden, beelden, natuur en zee.

Maar zelfs ons A3 formaat is nog te klein om alles te laten zien. 

Daarom komen we binnenkort weer, want voor ons is Terschelling 

liefde van hier tot aan de horizon en weer terug.

XXX Nicole



Contact:
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Organisatie ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling

Leiderschap

Verbindt ontwikkeling met de 
kracht van Terschelling

43

FaCE.bOdy.zaNdra.sOuL...

sytsE, WEEr IN HEt NIEuWs
Topfotograaf Sytse Schoustra, want zo kun je hem 
echt wel noemen! 

Bijna dagelijks worden zijn foto’s bij het weerbericht 
van RTL4 geplaatst: Terschelling - Sytse Schoustra.

Ooit heeft hij een foto gestuurd naar de redactie en 
prompt werd die geplaatst. Maar ook de tweede en de 
derde en al gauw kreeg hij de smaak te pakken.

Wars van foto’s bewerken, het moment vastleggen, 
dat moet je doen. Nou dat kan hij. Met fotografisch 
oog gaat hij over het eiland. Schone lucht en overal op 
Terschelling kun je de horizon zien.

En foto’s maken, de horizon voorbij.

We ontmoeten Sytse in ‘t Wakend Oog, de koffie en 
lunchroom die je direct opvalt als je je eerste stappen 
zet in de haven van Terschelling. Sytse runt ‘t Wakend 
Oog met zijn zoon en fotografie blijkt dus zijn hobby 
te zijn. Diverse foto’s sieren de wanden, adembene-
mend sommige.

Tijdens zijn opleiding op de Zeevaartschool van Ter-
schelling heeft hij in de kelder onder het internaat 
begin jaren zeventig de sociëteit ‘De Kelder’ opgezet.

Als geboren Leeuwarder sliep hij op 18-jarige leeftijd 
op het internaat in een slaapzaal met 40 man. Na zijn 
opleiding is hij gaan varen.

Na jarenlang als machinist gevaren te hebben 7 maan-
den weg en dan 1 à 2 maanden thuis werd hij afge-
keurd om nog te varen en kwam een gedwongen car-
rièreswitch. Zijn oog was gevallen op het koffiehuis in 
de haven: ‘t Wakend Oog. En dat was alweer in 1982.

Zoals de Burgemeester ons vertelde dat Terschellin-
gers enorm veerkrachtig zijn, van alle markten thuis 
en hulpvaardig hebben we hier een sterk voorbeeld.

Terug bij ‘t Wakend Oog vertelt Sytse over de rijke 
historie van het gebouw. Ooit als ziekenboeg en zelfs 
uitvaartcentrum. Nu ook voorzien van webcam om 
de (weers) situatie in de haven te kunnen vastleggen. 
Hoe toepasselijk.

Vrienden van Oerol opgezet en 34 jaar erbij betrok-
ken geweest. Inmiddels een festival van formaat en in 
staat zijn eigen broek op te houden.

Dit festival wordt door en met iedere Terschellinger 
gedragen. En hierdoor is het uitgegroeid tot een ei-
land dekkend festival waar Terschelling trots op is.

Inmiddels loopt ‘t Wakend Oog vol en we maken 
plaats voor nieuwe gasten.

Bedankt Sytse, voor de lekkere koffie!

Om de hoek bij de oude Vosserschool zit Zandra met 
haar studio aan huis. In de open keuken staat een 
lange leeftafel en we gaan daaraan zitten terwijl Zan-
dra het avondeten aan het voorbereiden is. Heerlijke 
ingredienten vliegen voorbij, gespiest en gescalpeerd 
door vervaarlijke messen, waarna alles in twee grote 
pannen verdwijnt.

Zoete geuren vullen de keuken en al snel is voeding 
ons gespreksonderwerp, want goede voeding is een  
van de peilers van je gezondheid. Maar ook innerlijke 
rust in je eigen ik want je lichaam moet in balans zijn.
Veel klachten komen voort uit trauma’s die je gedu-
rende je leven oploopt en die je niet volledig verwerkt.
(Zakelijke) geschillen die al dan niet met de mantel 
der liefde bedekt worden, maar toch blijven knagen. 
Vaak leef je gehaast door, zonder halt te roepen tegen 
jezelf. 

Zo’n plek om tot rust te komen biedt Zandra. Samen 
met haar wordt je eigen film vertoond en regelmatig 

is er een pauze zodat je dat moment goed kunt herbe-
leven. Je lichaam heeft toleranties en naarmate je ou-
der wordt ook meer intoleranties en de vraag is of het 
tijdelijk is en je lichaam in staat is het op te vangen.

Zandra leeft sterk in het NU en zo intens mogelijk 
samen met partner Jens en hun 4 kinderen. Inmid-
dels zijn de kinderen allemaal bij ons aangeschoven 
en worden heerlijke soepen uitgeserveerd. Middenin 
hun gezin vindt ons interview plaats, een warm ge-
voel bekruipt ons. Door veel liefde te geven verlicht 
je jezelf en doorbreek je zomaar de blokkades van 
je hart. Omarm het verleden, maar laat het wel los. 
Hierin geeft Zandra tijdens haar behandelingen graag 
een opening of een rode draad om goed te onderzoe-
ken. Dit soms met woorden maar ook vaak zonder. 
Door stilte kom je bij je ziel terecht.

Inmiddels is hun hond op mijn voeten gaan liggen en 
wordt de andere soep ook toegediend. De kinderen 
zijn aan het tekenen en kleuren en van de jongste 

dochter Dante krijg ik een tekening van iets groens, 
wellicht iets wat in de soep zat en haar op ideeen ge-
bracht heeft.

Maar niet alle blokkades komen door opkropping in je 
lichaam. Soms zijn inspanning of slijtage de veroor-
zaker van lichamelijke klachten. Vaak komt een client 
om een zeurend schouder maar komen we tijden de 
massage uit op een heup die niet goed zit. Dan vraag 
ik altijd om ook naar de dokter te gaan. Want er werkt 
niets zo goed als de oosterse energieleer en de wes-
terse geneeskunde samen gebundeld. 

Behandelingen zijn verbonden door lichaam en geest. 
Door deze 2 te verbinden leer je je ziel kennen en als 
je die eenmaal kent dat kom je thuis.

Danooooontje! Klinkt het vanuit de woonkamer...
Het Nu, Stilstaan bij Het Nu, bij Zandra kan het en de 
Danoontjes komen voorbij.

Wilt u een zakelijk event organiseren 
op Terschelling? MooiWeer verzorgt 
het graag voor u! Een bedrijfsuitje op 
Terschelling is altijd bijzonder door de 
schitterende natuur, de ongedwongen 
eilandsfeer en het gevoel er helemaal 
tussen uit te zijn.

MooiWeer B.V. | Burgemeester Reedekerstraat 56b | 8881 CB West-Terschelling | Nederland
tel: +31 (0)562-444060 | mobiel: +31 (0)6-53995996 | email: info@mooi-weer.nl | web: www.mooi-weer.nl
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HEt GELuId VaN 
tErsCHELLING

De liefde voor Terschelling 
wordt door zeer velen erva-
ren. Woorden, boeken, poëzie, 
film, social media: uitingen in 
alle denkbare vormen door 
zowel eilanders als badgasten. 
Prominente eilanders Hessel 
en Tess geven fraai vorm en 
geluid aan hun eilandliefde 
met onder andere het num-
mer Eilandliefde.

Ik quote slechts een paar 
prachtige regels: 

Een klein eiland aan de Noord-
zee. Een zandplaat op het wad. 
De wind die houdt me uit mijn 
slaap. Als hij gierend buiten 
huilt. Het stuifzand ‘s nachts 
zijn gang gaat. De zee woest 
golven loslaat. Dan schreeuwt 
mijn hart verliefd uit, terecht. 

Hoe verwoord je het geluid 
van bladeren in de bossen op 
Terschelling die speels zin-
deren onder de krachten van 
zee, zon en wind.

Hoe beschrijf je het geluid van 
de serene en soms ook isole-
rende stilte en kracht van de 
mist en misthoorn.

Hoe verwoord je de kracht 
en pracht van de rust en de-
solaatheid in januari, als de 
badgasten weer druk aan het 
rennen zijn aan de Wal. Het 
eiland van de eilanders is.

Hoe duid je dat het zakenle-
ven graag Terschelling kiest 
als decor omdat de impact van 
zakelijke sessie daar groter is 
voor mens en organisatie dan 
elders in Nederland.

Hoe benoem je het geluid van 
water en wapperende zeilen 
van boten in de haven van 
boten die in- en uitvaren op 
zeil onder wakend oog van de 
Brandaris.

Hoe breng je over wat de stilte 
met je doet als tijdens een be-
grafenis de politie alle verkeer 
stil legt voor de rouwstoet en 
het rondje om de Kerk. Het 
respect, de traditie en de stil-
te. Tevens de irritatie als ie-
mand wel zijn motor start.

Het geluid van het Wad met 
afgaand Tij en als hoogtepunt 
Eb als alle dieren in en boven 
de bodem zich roeren. Met als 

ondertiteling die unieke geu-
ren.

Ik kan het niet en wil het ook 
niet leren om dit te kunnen 
benoemen. Ik voel het, in die 
stille verwondering en ont-
roering ben ik optimaal Ge-
lukkig. Domweg gelukkig op 
Terschelling. 

Herken jij het geluid van Ter-
schelling? 

Karin Lodder X
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ONVErWaCHts GELuK

G E N I E T E N  O P  H E T  M O O I S T E  E I L A N D  V A N  N E D E R L A N D . 

Welkom in L ies, Terschel l ing. In ons gloednieuwe, heerl i jke, sfeervol le en luxe 

vakantiehuis De L iefde Van L ies. We hebben het huis zelf ontworpen en ingericht 

zoals wi j graag wonen. Wij z i jn vaak in onze “ l iefde“ te v inden en misschien jul l ie 

ook want je kunt de “ l iefde’ voor een lang weekend, midweek of vakantie huren. 

Het huis staat op een fijne plek; door de duinen (die wi j onze achtertuin noemen) 

      loop je in een half uurtje naar de Noordzee met de prachtige stranden of v ia 

                   de wei landen naar de Waddenzee. Voor vragen of boeking stuur je een 

                                 ber icht naar al iekoolhof@gmail .com .

DE LIEFDE
VAN LIES
PRACHTIG SCHUURHUIS
OP SCHITTERENDE LOCATIE 
TE HUUR.

VOLG DE LIEFDE

Week ervoor nog geroeid met haar 
team in de grote sloep en ook naar het 
Meivuur geweest, maar toen kreeg ze 
een onverklaarbare pijn in haar buik.  
‘s Nachts de dokter gebeld en prikken 
gekregen tegen de pijn om weer te kun-
nen slapen. Toen opnieuw gebeld. De 
hele familie de Jong in rep en roer. Am-
bulance broeders waren bang voor een 
verstopping in de darmen en alarmeer-
den de helikopter toen de druk op haar 
buik niet afnam. Melanie, hun jongste 
dochter, moet mee naar het vasteland 
voor onderzoek. Na de landing hoefde 

Melanie eigenlijk niets meer te doen: 
het hoofdje kwam eruit en na een keer 
persen was er een baby geboren. Het is 
1 mei 2016.

Een totale verrassing want niemand had 
iets gemerkt van een zwangerschap. 
Hilarisch, onze lieve vriendin Anneke is 
opeens oma Annie! Het moet niet gekker 
worden.

Jongetje de Jong kreeg na twee uur zijn 
naam: Lucas Gerrit Arjen. Gerrit is Me-
lanie’s opa en Arjen is haar vader. Grote 

zus Melanie en Annie ontfermden zich 
met hart en ziel over de baby, want de 
eerste drie maanden waren echt zwaar 
voor de kersverse jonge moeder door de 
plotselinge komst van Luuk. Broer Ferry 
en vader Arjen zijn halsoverkop terug 
gekomen van de vaart, want dit wilden 
ze geen seconde missen.

Frank is de papa en nu ruim 2,5 jaar later 
is de gelijkenis frappant, als twee drup-
pels water. Mama lacht de hele tijd naar 
haar mannetje en tussendoor wordt de 
luier verschoond. Oma Annie is alleen 

maar bezorgd en Luuk pakt van alles dus 
drukte alom.

Wat de toekomst brengt weet Mel nog 
niet, maar voorlopig bevalt het haar 
prima op Kinnum. Luuk gaat graag naar 
school en is middenin zo’n mooie en 
hechte familie geboren dat hem nooit 
iets te kort zal komen. 

Dag reus, tot gauw XXX tante Nicole en 
oom Arne

CLaudIa HEK KLEurt HEt EILaNd

Toevallig hebben wij Claudia ontmoet 
toen we een keer bij haar vriendin Zandra 
thuis waren. Ze vertelde ons dat ze kun-
stenares is en dat haar grootste droom is 
ooit nog eens een kinderboek te illustre-
ren. Alleen dat al wekte onze nieuwsgie-
righeid. 

Onder de witte druivenstruiken in de 
tuin genoten we van de mooie nazomer 
en van elkaars gezelschap. We vroegen 
ons af of we haar kunst zouden kunnen 
(her)kennen en dat bleek een CD hoes 
van Berry Hays Golden Earring te zijn.

Geboren op Terschelling maar daarna 
lang aan wal gewoond in Amsterdam 

waar ze ook iets met muziek deed en 
sinds 3 1/2 jaar weer terug op het eiland. 
Wat haar betreft voor eeuwig.

De prikkels die Amsterdam haar gaf wa-
ren heel sterk en op Terschelling is dat 
veel minder. Doordat ze hoog sensitief 
is en soms ook onrustig geeft haar kunst 
een goede manier om rust te vinden. Rust 
is een belangrijke factor dus. Ze vraagt of 
we bij haar in haar atelier langs willen ko-
men en een paar weken later hebben we 
dat gedaan tijdens de atelierroute in de 
oude Ds. Vossersschool, Burgemeester 
Reedekerstraat 47 op West.
 Via claudiahek.com en facebook hadden 
we alvast een indruk gekregen van wat zij 

allemaal maakt, zoals prints, logo’s en t-
shirt ontwerpen maar in haar atelier zie 
je dat de website maar een glimp ervan 
is. Stapels boeken met stickers en flyers 
voor evenementen. Rekken met ansicht-
kaarten. Tientallen posters, schilderijen, 
t-shirts. Wow, dit hadden we niet ge-
zocht achter Claudia.

Terwijl klassieke muziek duidelijk aan 
staat werkt zij onverstoord door aan een 
groot werk, voorover gebogen met een 
potlood in haar hand. Zij tipt net een mi-
nuscuul detail aan en roept: Klaar!

Ik wijs naar een foto met een klassieke 
Landrover en ze vertelt dat dat de oude 

Landrover van haar vader was en dat zij 
die geërfd heeft. Hij was strandjutter. 

Gaaf om te zien op Facebook hoe deze 
Landrover afgeladen is met rommel wat 
zij onlangs gejutterd heeft afkomstig van 
de aangespoelde containers. Dit heeft zo 
moeten zijn.
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Waar dE WEduWEN zIjN, 
Is HEt FEEst

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 
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Het theaterfestival Oerol op Terschelling is al jaren 
een begrip. Elk jaar trekt het evenement meer bezoe-
kers en ook in juni 2019 zal menige veerboot volge-
laden zijn met eilandbezoekers. Onder hen – voor de 
vierde keer - ook de Weduwen. De Weduwen zijn 18 
gepassioneerde zangeressen en zes muzikanten. Ze 
zijn niet in het officiële Oerol-programma opgeno-
men, maar trekken niettemin heel veel bezoekers met 
hun smartlappen, nederpop en eigen repertoire. Van 
14 tot 16 juni treden ze op.

Sweet 18

Al dik een kwart eeuw, 28 jaar om precies te zijn, weet 
deze theater-zanggroep van (voornamelijk amateurs) 
zich succesvol staande te houden in de wereld van 
festivals, theaters, feesttenten, bedrijfsfeesten en 
privéfeesten. De dames treden elk jaar een aantal 
keer op tijdens het vermaarde Smartlappenfestival in 
Utrecht , ze vormen jaarlijks de openingsact van de 
grootste ijsbaan van midden-Nederland Maarssen on 
Ice en trekken het land in. Voor optredens in kroegen 
trekken ze hun neus zeker niet op. Ook buiten ’s lands 
grenzen zijn de 18 gepassioneerde dames plus bege-
leidende musici soms te horen en te zien. 

De Weduwen bestaan dus uit zo’n 18 zangeressen, 
van jong tot wat ouder. Ze worden begeleid door zes 
muzikanten: een pianist, twee gitaristen, een accor-

deonist, percussionist en een saxofonist. De muziek 
die ze brengen is zeer gevarieerd, van Nederpop tot 
smartlap, (zelf)vertaalde klassiekers en eigen teksten 
op bekende nummers van bijvoorbeeld André Hazes, 
Ramses Shaffy, Robin Williams tot muziek van De Dijk. 

Zweet tranen en glitters

Het credo van De Weduwen: ‘Door onze persoonlijke 
praatjes en aangepaste teksten is elk optreden weer 
anders. Maar wat altijd hetzelfde blijft, is dat er naar 
hartenlust meegezongen kan worden. En er valt ook 
veel, heel veel te swingen.’ Zelf omschrijven de da-
mes het aldus: ‘De Weduwen doen veel meer dan zin-
gen. We smachten, fluisteren, bezweren, imponeren, 
schreeuwen, ontroeren en sporen het publiek aan om 
vooral mee te doen. Het is feest, het is theater, het is 
het leven. Vol met zweet, tranen en heel veel glitters. 

Enkele jaren geleden werden De Weduwen op een 
speciale manier in het zonnetje gezet. Er werd een 
tulp naar de zanggroep vernoemd: Tulipa De Wedu-
wen. De exclusief gekweekte dieprode bloem werd 
overhandigd tijdens het Holland Flowers Festival in 
het Noord-Hollandse Middenmeer.
 
De rode draad in hun keuze wordt gevormd door Ne-
derlandstalige muziek. Enkele nummers, waarmee de 
vrouwen die voornamelijk in Utrecht en omgeving 

wonen, zijn Malle Babbe, Vrouwen van de Rooie brug, 
Ik doe wat ik doe, Ik heb je lief, Ik kan het niet alleen, 
Buena Sera, La bamba, Kom dansen, Wat zou je doen, 
Kleine café aan de haven, Geef mij nu je angst, Zing 
vecht huil bid, Sweet inspiration, Halleluya, Bloed 
zweet en tranen, Eigen vent, Boerenkool en kaviaar, 
Avond, Leven zonder angst, Lekker stout en nog (veel) 
meer. De nummers worden aan elkaar gepraat in een 
theaterachtige setting. Speciaal voor het festival heb-
ben De Weduwen een Oerol-lied geschreven.

De schare fans groeit ieder Oeroljaar. Dit is vooral 
te zien als je over het hele eiland mensen tegenkomt 
met een flikkerende Weduwenbutton opgespeld.

Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat de zanggroep te-
rugkeert naar de fundamenten van Oerol, zoals het 
festival ooit is begonnen: vrolijke zang, theater, in-
teractie met het publiek met ook niet al te veel pre-
tenties.

Voor boekingen van de Weduwen: 
zie www.deweduwen.nl

Programma 2019 onder voorbehoud (in het voorjaar van 2019 
wordt het definitieve programma bekend):

14 juni 2019: Café De Rustende Jager en Camping De Mast
15 juni 2019: Café Het Wrakkenmuseum en Café Dammesaan
16 juni 2019: Café Onder de Pannen



109



1211

dE LIEFdE VOOr tWEE 
bIjzONdErE EILaNdEN IEdErs 

pLaKbaLI
VILLa LuNa rEsOrt
tErsCHELLING

dE LIEFdE VaN LIEs
 Graag neem ik jullie mee. Na het afronden van mijn studies Shiatsu, Ayurveda, 
Reiki en Yin Yoga docenten opleiding, was dit het begin van mijn spirituele rondreis 
door Bali in April 2016 
 Het eiland in de Indische Oceaan, het eiland van de meeste Goden, Hindoes, 
Spiritualiteit, bijzondere Energie en een ongelovige schoonheid aan Natuur.
 Zo ontstond de Liefde en het idee daar mijn werk voort te zetten door mensen 
in Nederland uit hun habitat te halen, door in een groep naar Bali af te reizen en 
zichzelf hier weer te vinden met behulp van Meditatie, Yoga en Wellness.
 Samen met Priester Sanatara en de mensen uit ons dorp Selat hebben we het 
huis, zwembad, Yoga-deck en de massage tempel gebouwd. Er staan 3 goden tem-
pels in een driehoek op het land rondom het huis ter protectie.
 tugun Karang, betekent letterlijk beschermvrouwe van de aarde
 surya, betekent god van de zon en beschermt de Villa en zijn gasten vanuit het 
heelal.
 Ganesha, betekent god van de kennis en wijsheid maar vooral beschermheilige 
van de reiziger, zowel het reizen naar als de reis in jezelf gedurende je leven.

 Het huis is ook te huur voor particulier gebruik, kom en ervaar de schoonheid en 
de liefde in Villa Luna gelegen in Noord Bali
 Onze vriendelijke “staff” zullen jullie in de watten leggen. Wij, Wim en Alie hopen 
jullie daar een keer te mogen ontvangen.

www.villalunaresort.com

    

als je samen een droom hebt...
 Hoe bijzonder is het je nieuwe liefde te vinden en samen vanuit de liefde voor het 
eiland Terschelling een schuurhuis te bouwen op een van de mooiste plekken in Lies 
tegen de imposante Duinen aan.
Het land was snel gekocht en nu moesten we bedenken wat gaan we erop zetten. Ik 
wilde graag een soort schuurhuis, Wim ging gelijk aan de slag en voila daar stond 
ons schuurhuis inclusief “Skuntjes” op papier

de Liefde van Lies was geboren.
 Het eiland heeft voor ons een grote aantrekkingskracht, zodra we voet aan wal 
zetten komt er een geluksgevoel en rust over ons heen.
We zijn met De Liefde van Lies een met de natuur.
  De welkbekende natuur van Terschelling in al zijn pracht en verscheidenheid.
 Vanuit ons huis is het 20 minuten lopen naar de dijk waar altijd weer het prach-
tige Wad ons verbaast qua luchten en licht over het water.
 Tevens op 20 minuten loopafstand door de duinen, kom je aan bij de  uitgestrek-
te indrukwekkende Stranden aan de Noordzee.
 Hier op het eiland is de goede energie duidelijk voelbaar en zo ook de liefde, kijk 
om je heen en voel het ook als je na een koude harde wind door de duinen en over 
het strand hebt gelopen, terugkomt in ons huis met dezelfde energie en liefde aan-
wezig.
 Heerlijk je nestelen bij de warme houtbrandkachel met bijvoorbeeld warme cho-
colademelk.
 Ook hier wordt door ons een verbinding gelegd met het ontvangen van kleine 
groepen voor Yin Yoga, meditatie en mindfulness.
 Natuurlijk is onze luxe schuurhuis ook te huur voor een lang weekend, midweek 
of een langere periode.
 We hebben het boekje “Bestemming Terschelling” op de keukentafel liggen want 
er is veel meer te doen en te beleven op Terschelling naast wandelen, fietsen en 
zwemmen.
 Even een greep uit het aanbod, voor jong en oud, het Wrakkenmuseum, varen 
met de TS3  waar de visnetten over de bodem slepen, je daarna met de visser een 
uitleg krijgt over de schatten uit de zee, als beloning krijg je daarna wat zelfgevan-
gen garnalen en vergeet dan niet dat je de zeehonden kunt aanschouwen, storytel-
lers bij kampvuur over Terschelling, paard- en pony tochten, Yoga of laat je coachen 
met behulp van paarden van Jaeike.
 Boek nu de Liefde van Lies te Lies op Terschelling; www.deliefdevanlies.nl
Of bel met Alie; 06 46 43 15 15
 We hopen jullie gauw te mogen ontvangen op  een van deze bijzondere eilanden.

Wim en Alie

Plek voor werk, inspiratie, sport & ontspanning. Ieders Plak daagt uit en inspireert 
om te ontdekken waar je voor gaat en staat. Om het te ontwikkelen, te ontplooien 
en te delen met anderen.

Sporten, ontspannen, zakelijk, persoonlijk ontwikkelen, op jezelf, in teamverband, 
actief, rustig: het kan allemaal bij Ieders Plak. Jezelf breed ontwikkelen draagt bij 
aan een succesvoller, gezonder, fijner en gelukkiger leven. Ieders Plak is een fysieke 
plek waar alle ruimtes zijn ingericht op inspiratie, ontwikkeling en ontmoeting.

Werk, inspiratie, sport en ontspanning

Werk je in het zweet of ontspan tijdens een van onze groepslessen, small group trai-
ningen of met een van onze personal trainers. Plof bij ons op de bank met een kop 
thee, kom op adem in de Finse sauna, geniet van het zonneterras in de zomer of raak 
geïnspireerd door onze eilander art expositie. Inspirerende werkplek nodig? Plug je 
laptop in bij Ieders Plak waar je werkt met uitzicht op het bos. 

zoek je een eigen ‘plak’ op terschelling? 

Je wilt iets organiseren op Terschelling en je zoekt een locatie, een ruimte om je 
ideeën te faciliteren. Bij Ieders Plak hebben we de mensen (netwerk van zelfstandige 
professionals) en de faciliteiten (locatieverhuur, catering, zaalverhuur, per uur, dag-
deel, dag, dagen, week, weken…). Alles wat nodig is voor een geslaagde bijeenkomst, 
sessie, training of workshop op Terschelling is bij ons aanwezig.

Wil jij ervaren wat Ieders Plak voor jou kan betekenen? Neem contact op met ons. 
We helpen je graag verder. www.iedersplak.nl

Huiskamercafé

boszaal Ieders plak buiten

yoga, balance pilates

HEt buNKErMusEuM tErsCHELLING

Verscholen in het bos komen we via een kronkelend 
pad bij de Tigerstelling, een voormalige Radarstelling 
van de Duitsers uit WOII, terecht. Een grote groep 
bunkers bij elkaar.

Enthousiast worden we welkom geheten door Peter 
de Jong en hij nodigt ons uit voor een rondleiding.

Al snel blijkt dat Peter geen Terschellinger is, want in 
onvervalst Amsterdams neemt de praatgrage gids ons 
bevlogen de bunkers in.

Bijna dagelijks verzorgt hij samen met andere vrijwil-
ligers de rondleidingen. Bij grote drukte, tijdens het 
seizoen, loopt ook zijn vrouw Mary soms mee als vrij-
williger.

Peter is gepensioneerd en heeft zomers dan ook 
heeeeel lang vakantie en wilde iets te doen hebben. 
Dat hij dit nu al ruim 6 jaar jaar doet had hij van te 
voren niet gedacht, maar hij heeft er dan ook geen 
seconde spijt van. 

De Tigerstelling maakt deel uit van The Atlantic Wall, 
17 Radar Stellingen heeft de Duitse Luftwaffe in Ne-
derland gebouwd om aanvallen van de geallieerde 
luchtmacht op te sporen en af te wenden.

Iedere stelling kreeg een dierennaam beginnende met 
de eerste letter van de plaats of gebied waar die ge-
bouwd werd. Voor Terschelling werd voor een tijger 
gekozen vandaar de naam “Tigerstellung”.

Alleen al op de Tigerstelling zijn ruim 100 bunkers ge-
bouwd waarvan er zo’n 85 overgebleven zijn. De jaren 
na de oorlog zijn de meeste bunkers op de stelling 

door Staatsbosbeheer dichtgemaakt en ondergescho-
ven. Het gebied werd een duin / boslandschap. Sinds 
2012 is een groepje Eilanders begonnen om de bun-
kers uit te graven met als doel authentiek herstel. 

In 2014 is Stichting Bunkerbehoud Terschelling opge-
richt, want iedereen was het erover eens, Tigerstel-
ling moet behouden blijven vanwege de historische 
waarde en daar komt echt wel wat bij kijken. Project-
matig worden de klussen in kaart gebracht en soms 
met een begroting aangeboden bij sponsoren. 

Dankzij deze financiële steun en het entreegeld van 
inmiddels 25.000 betalende bezoekers is het moge-
lijk stapsgewijs vorderingen te maken die via Face-
book (BunkermuseumTerschelling) en de Website  
bunkersterschelling.nl worden gedeeld.

Het immense geheel is heel indrukwekkend. We zijn 
er stil van en realiseren ons dat deze plek uniek is.

De grote bunker Bertha, die tussen najaar ‘42 en voor-
jaar ‘43 is gebouwd heeft 2 verdiepingen en meet plm. 
20x20x9m, met 2m dikke muren en plafond. Hiervoor 
was ruim 3000m3 beton nodig! Alle materialen voor 
het bouwen van de bunkers werd via de Waddenzee 
aangevoerd. De materialen werden o.a. via een spoor-
lijntje richting de werkplaatsen vervoerd. Een stukje 
spoorlijn ligt er nog.

Naast Duitsers hebben hier ook veel eilanders en 
ruim 600, vanuit de drie Noordelijke Provincies aan-
gevoerde (dwang) arbeiders, moeten werken.

De Bertha bunker is na de oorlog lange tijd feestkel-
der geweest voor de Terschellingers, sporen daarvan 

zijn nog zichtbaar.

Maar ook andere bunkers waren toen gewoon open, 
want Peter vertelt dat hij als kind al, in de jaren ’50 
met familie, naar Terschelling op vakantie ging en dan 
ging spelen bij of in de bunkers.

Bij de Officieren bunker realiseren we ons des te 
meer dat de Duitsers hier ook woonden. Elke bunker 
is zelfstandig en vervulde met de manschappen een 
functie.  

De vrijwilligers gebruiken, om bunkers te kunnen lo-
kaliseren, plattegronden die na de oorlog gemaakt 
zijn door het Bureau Registratie Verdedigingswerken.

Veel materialen uit de oorlogsperiode die te zien zijn, 
zijn bij graafwerkzaamheden aangetroffen. Maar ook 
verkregen door schenkingen van eilanders of bezoe-
kers die deze materialen wellicht al meerdere gene-
raties in hun bezit hadden.

De vrijwilligers van Stichting Bunkerbehoud Ter-
schelling zijn ook continu bezig om oorspronkelijke 
onderdelen of originele apparatuur op te sporen en 
hopelijk te kunnen aanschaffen.   

Samen met meer dan twintig vrijwilligers van alle 
leeftijden praten we over de werkzaamheden welke 
die dag gaan plaatsvinden en na een break van amper 
een kwartier komt iedereen in beweging om aan de 
slag te gaan. 

En ook een volgende groep mensen staat alweer klaar 
voor een rondleiding.
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HEt bruINE EN HEt bLauWE HuIsjE
Midden op het eiland terschelling, vlakbij de mo-

len, staat in een weiland een klein bruin hou-
ten huis met een veranda. Op het erf zie je een ge-
zellige drukte: veel vrolijke kinderen en... een lieve 
wollige ponykudde! Het is de prairie, het thuishonk 
van de kudde shetlanders en Ijslanders. 

Veel kinderen maken op de Prairie voor het eerst ken-
nis met ponyrijden: met je ouders en een wandelpony 
naar het bos, of -als je al goed kan rijden- een stoere 
rit met galop op het strand. De volwassenen maken 
lange tochten met de sterke IJslander paarden. In hun 
wintervakantie gaat de Prairiekudde naar de eilander 
duinen om daar te grazen voor Staatsbosbeheer.

Maar deze winter is het niet stil op het erf van de 
Prairie. Er staat een huisje bij: de “My Little Pony 
Noodopvang”. Echt. Dat komt zo:

Begin januari verloor het vrachtschip de MSC Zoe mi-
nimaal 345 grote zeecontainers in de Noordzee. Een 
deel van de inhoud spoelde (en spoelt nog steeds) aan 

op de Waddeneilanden. De stranden lagen al snel vol 
mandjes, kleding, plastic verpakkingen, piepschuim, 
maar ook roze, paarse en gele My Little Pony’s. Klets-
nat, zand en wier in de manen, de buikjes vol zout 
zeewater.

Marleen Zorgdrager van de Prairie was, zoals veel ei-
landers, ook op het strand. Zij voelde zich als pony-
liefhebber verantwoordelijk voor de My Little Pony 
drenkelingen die aanspoelden en begon een “My 
Little Pony Noodopvang”. Het geredde felgekleurde 
speelgoed kreeg een tijdelijke thuishaven op de Prai-
rie. 

Straks, in de schoolvakanties, kunnen ponyfans een 
Twilight Sparkle, Fluttershy of Pinkie Pie adopteren 
en een fijn nieuw thuis geven. Om mensen bewust te 
maken, en om impulsadopties te voorkomen, wordt 
er een bijdrage voor het goede doel “By the Ocean we 
Unite” gevraagd. 

De stichting “By the Ocean we Unite” is een groep 

enthousiaste jonge onderzoekers naar plastic soep, 
zij maken zeiltochten met gasten over het Wad en 
Noordzee, geven lezingen oa voor de VN en doen pro-
jecten bijvoorbeeld met schoolkinderen. Een van de 
teamleden is de Terschellingse marine bioloog Roos 
Swart en als ponyfan maakt zij het cirkeltje rond.

Wil je ook een My Little Pony van het containerschip 
adopteren? Dan moet je toch echt naar Terschelling 
afreizen. (En als je ergens anders op vakantie gaat: 
een bijdrage aan www.BytheOceanweUnite.org mag 
altijd natuurlijk) Tot die tijd wonen ze gezellig in de 
zeeblauwe “My Little Pony Noodopvang”. 

DAAROM staat er naast het kleine bruine houten huis 
met veranda, een nog kleiner blauw houten huisje, in 
het weiland, vlakbij de molen, midden op het eiland 
Terschelling.

www.BytheOceanweUnite.org
Shetlanders en IJslanders de Prairie Terschelling 

tErsCHELLING bEdaNKt
w o r d t  v e r v o l g do n d e r d a k  v o o r  t w i l i g h t  s p a r k l e ,  F l u t t e r s h Y  &  p i n k i e  p i e
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niet meer los laat. Eenmaal op vakantie geweest 
naar een Waddeneiland ben je verloren. Je wilt te-
rug naar jouw eiland. 

Voor mij hebben de eilanden een speciale beteke-
nis. Inmiddels 29 jaar geleden ontmoette ik de lief-
de van mijn leven op het strand van Vlieland. Later 
gingen we ook met de kinderen naar de eilanden. 
Even helemaal weg en genieten van het ware ei-
landgevoel. Eenmaal bevangen door dit virus blijf je 
verlangen, je krijgt heimwee naar je tweede thuis.

Een tweede thuis dat ik inmiddels op Terschelling 
heb gevonden. Een eiland dat je het echte ware ei-
landgevoel laat beleven. Waar je ook bent, je ziet, 
voelt, ruikt en ervaart de zee.

Een eiland waar je heerlijk op ontdekkingstocht 
kunt in een fantastische natuur. Buiten de dijk fiet-
sen langs de Waddenzee over een fietspad dat ach-
ter elke bocht een nieuwe verrassing heeft. Of met 
een stoere fatbike over het strand naar het Dren-
kelingenhuisje. 

De luchten op Terschelling zijn spectaculair, roze 
wolken in de ochtend, hemelsblauw tijdens de dag 
en een fantastische afsluiter in de avond. Vuurro-
de luchten boven de zee, samen genieten van een 
zonsondergang op het Groene Strand. 

Momenten waarbij je even aan helemaal niets 
denkt. Het hoofd leeg, alleen maar plaats voor in-
drukken. Dit gevoel wil je elke dag, je wilt terug, je 
bent bevangen door de eilandliefde.

Michel Aaldering
Directeur VVV Terschelling



Royal Business Meetings
a a n  d e  c ô t e  d ’ a z u r

Meetings

De RBM module is gecreëerd voor succesvolle meetings 
voor uw bedrijf in de rustige en luxueuze omgeving van 
de Franse Rivièra. RBM biedt U en uw gasten een verblijf 
in prachtige Franse villa’s met ruime vergadergelegenhe-
den en de nodige functionele voorzieningen. Het vol-
ledige RBM service pakket geeft U de mogelijkheid het 
verblijf naar wens in te richten volgens uw bedrijfsiden-
titeit. Van transfer tot vrijetijdsbesteding staan wij voor 
U klaar. 

activiteiten

Versterk de relatie met uw klanten en partners in een 
ontspannen sfeer tijdens uw verblijf: Wij kunnen de meest 
uiteenlopende activiteiten organiseren zoals golfen in 
Saint-Maxime, wijnproeven op prachtige landgoederen of 
een boottocht op de Middellandse Zee. Daarnaast bieden 
we een adembenemend mooie tocht met kayak door de 
Gorges du Verdon met aansluitend een etentje in Mous-
tiers-Sainte –Marie. De opties zijn eindeloos, op basis van 
uw wensen.

Over ons

RBM Villa’s is onder leiding van Caroline Boot, een Neder-
landse dame, woonachtig aan de Côte d‘Azur. Onze werk-
ervaring aan de Côte d’Azur maakt het mogelijk de juiste 
locatie voor uw meeting te vinden en deze tot een succes 
te brengen. Vaak zijn hotelkamers en vergaderzalen on-
persoonlijk en daarom creëren wij sfeervolle vergader- en 
privéruimtes in prachtige Franse villa’s. Het zeer uitge-
breide RBM pakket maakt het organisatorisch en financieel 
aantrekkelijk om bij ons te boeken.

contact:
info@rbmvillas.com  
www.rbmvillas.com 
tel.: 00.33.6.23.52.12.58

als online videocoach en professioneel videomaker maak ik ondernemende 
vrouwen bewust van hun kansen en mogelijkheden met video. Video is na-

melijk dé nummer 1 tool waarmee je jouw fans en volgers kunt prikkelen op jouw 
unieke manier. zeker door de komst van Hd-camera’s in onze smartphones en 
video-edit-apps kan je je eigen professionele video’s maken. 

Maar hoe zorg je er nu voor dat kijkers aanhaken en zich met jou verbonden voelen? 
Hier vind je mijn vijf verbindende videotips:

tIp 1: FOCus jE Op ÉÉN dOEL. 

Bij het maken van video’s is het heel belangrijk om één duidelijk onderwerp te kiezen. 
Als je je focust, voorkom je dat je te veel uitweidt, gaat brabbelen en je video veel 
te lang wordt. Veel online gebruikers klikken pas op een video wanneer deze niet te 
lang duurt. Hoe lang een video mag duren, hangt van veel factoren af. Houd je het 
kort en krachtig en smaakt je video naar meer, dan zal je kijker eerder doorklikken 
naar een volgende video of contact met je opnemen als je daartoe aanzet in je call 
to action.
 
tIp 2: VINd jOuW pErsOONLIjKE VIdEOVIbE.

Ondernemers werken vaak voor opdrachtgevers waar ze een persoonlijke klik mee 
hebben. Juist met video kan je naast je expertise jouw authentieke energie over-
brengen. Zorg er daarom voor dat jij jouw humor, enthousiasme of rust er op jouw 
manier inbrengt. Meestal zijn dit eigenschappen die je het meest natuurlijk afgaan. 
Als je hier een blinde vlek voor hebt, vraag dan eens aan mensen in je omgeving: wat 
maakt mij anders dan anderen?

tIp 3: Laat jE bEVLOGENHEId zIEN.

Wil je jouw kijkers betrekken bij jouw verhaal, laat dan jouw bevlogenheid zien. Je 
enthousiasme is heel aanstekelijk voor anderen. Houd je dus zeker niet in, maar geef 
jouw passie juist de ruimte in je stem, gezichtsuitdrukking en lichaamstaal. Op die 
manier ‘lezen’ jouw kijkers je non-verbale boodschap, waardoor ze zich onderbe-
wust bij je betrokken voelen.

tIp 4: VOLdOE aaN jOuW KWaLItEItsEIsEN.

Een kijker bepaalt binnen vijf seconden of diegene blijft kijken of niet. Deels hangt 
dit af van de beeld- en geluidskwaliteit. Ga eens bij jezelf na: als je een slecht uitge-
voerde video ‘moet’ bekijken, haak je zelf ook eerder af. Dit is een gemiste kans voor 
beide partijen. Wil je jouw kijkers wel bereiken met video, zorg dan voor stabiele 
beelden en een helder stemgeluid. Een slecht uitgevoerde video kan je imago als 
ondernemer ook compleet onderuit halen. Pas hiermee dus op en verdiep je in de 
mogelijkheden om je video’s beter op te nemen.

tIp 5 pLaN jE VIdEO’s VOOruIt.

Wil je maximale verbinding maken met je publiek, post dan minimaal één video per 
week, hooguit eens per 2 weken. Om de betrokkenheid van je kijkers vast te houden, 
is het meest effectief om een bepaalde logica of structuur aan te brengen. Maak dus 
voor jezelf een lijstje met onderwerpen waar jij graag video’s over maakt waardoor 
je jouw kijkers meer betrekt bij jouw vakgebied. Je kunt ook meerdere video’s op 
één dag opnemen, zodat je voldoende content hebt voor een aantal weken en je niet 
constant met video bezig hoeft te zijn. Heb je tussendoor nog een leuk idee, noteer 
het voor je opnamedag of neem een spontane proefversie op die je later wat pro-
fessioneler uitwerkt.

Ga je met deze tips aan de slag? Tag mij dan via LinkedIn, Facebook of Instagram. Of 
mail je vraag naar info@fabulousbusiness.nl 

Tot de vloggende keer!

Liefs, Laura

PS Op zoek naar handige videotools? Download nu mijn nieuwe GRATIS e-book  
“Tips & Tools voor Video in 2019” via www.fabulousbusiness.tv 

Column laura elsman | online videocoach voor ondernemende vrouwen

HOE zOrG jE MEt VIdEO VOOr MEEr 
VErbINdING MEt jOuW FaNs EN VOLGErs?

RecheRchebuReau 

ulaan
v o o r  d e  w a a r h e i d

partneralimentatie

overspel

onrechtmatige 

ziektemelding

interne dieFstal

woonFraude

voor:
advocatenkantoren

particulieren
bedrIJven en organisaties

onze kernpunten:
7 dagen per week bereikbaar

betrouwbare en snelle service
goede prIJs-kwaliteitverhouding

ruime juridische kennis op hbo niveau
geen onverwachte kosten
een vrIJblIJvende oFFerte

bent u geïnteresseerd oF heeFt u een vraag? neem vrIJblIJvend 
contact met ons op. 

ulaan.nlFoto’s: Esther van Putten. Laura Elsman werkt onder meer samen met VA School.

Foto: Fotovrouwtje
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Nicole’s Gooisch Blad tekst: Pieter Pepping

Ooit ergens in het heidense romeinse rijk is het katholieke Va-
lentijnsdag bedacht. Wie doet er nu niet mee met zo’n gewel-

dige dag als Valentijnsdag. In een stad als amsterdam die bekend is 
door de vele vrijgezellen is het een bijzondere spannende dag. 

Velen gaan samen naar een heerlijk restaurant en tonen zo hun bij-
zondere liefde voor elkaar. Er zijn romantische boottochtjes of hotel-
kamer arrangementen. Anderen krijgen een kaartje in een enveloppe 
of misschien wordt er een bloemstuk afgeleverd op je werk of bij je 
thuis. Het krijgen van een liefdescadeautje zal velen weer beroeren. Je 
kunt wel zeggen ‘daar doe ik niet aan mee’ maar hoe leuk en hoe span-
nend is het als je een bericht krijgt van een onbekende lover. Er zijn 
wel dames die een paar kaartjes krijgen of meerdere bosjes bloemen. 
De bedoeling is wel dat het echt niet vermeld wordt wie de afzender is 
want dat maakt het juist zo intrigerend. Wie is nu diegene die aan mij 
denkt en wie is er zo attent dat hij aan mij gedacht heeft speciaal op 
deze dag van de liefde? Hoe fijn is het om heerlijk te dromen en weg te 
dwalen over een knapperd die aan jou denkt? Je ziet jezelf al samen op 
een romantische plek en natuurlijk zijn de kussen vurig en intens. Het 
vergt ook een bepaalde moed het is toch een blijk van je eigen diepe 
gevoelens voor een ander om zo’n verrassing te versturen.

Je kunt dan zelf wel bedenken dat de ontvanger misschien tegen een 
kleine kans geen idee heeft van wie de enorme grote bos rode rozen 
nu is. Het wordt een ongemakkelijk gevoel in je buik als je bedenkt 
dat de ontvanger echt niet alleen jouw naam kan reproduceren. Het 
wordt pas echt heel ongemakkelijk als de ontvanger iemand anders 
verdenkt van deze leuke verrassing. Natuurlijk wil je wel even je bij-
zondere moeite beloond zien worden en moet je als verzender er 
achter zien te komen of de ontvanger wel overtuigd is dat het van de 
juiste lover is. Wat ik echt niemand toewens is dat je als verzender 
een heel ander verhaal krijgt te horen. Jij als lover in geheim hoort 
bijvoorbeeld dat iemand anders de credits krijgt. En dan is de door 
jou zo beminde ook nog eens totaal in hogere sferen en oh zo blij en 
nu verliefd op de verkeerde. Nu wordt het alleen maar erger want 
wie gaat het de ontvanger vertellen dat jij de romanticus was en niet 
degene die in het verkeerde hartje zit.

 Amsterdammers nemen van bovenstaande echt wel de gok. Alle re-
cords worden hier ieder jaar verbroken. De bloemenzaken en bloe-
menstallen staan overvol met natuurlijk de meest vurige bloemen, 
dat zijn dus tienduizenden rode rozen en de pakketbezorgers hebben 
een zware dag. De oude PTTer ziet deze Valentijnsdag als een van de 
drukste van het  jaar. 

Dus bij deze mijn oproep stuur iets liefs iets leuks naar een persoon 
die je liefde had kunnen zijn. De verrassing is zo leuk en je zet mensen 
toch even aan het denken, Ik vind maar een ding in het leven echt er 
toe doen en echt het aller belangrijkste wat een mens moet bewegen 
en dat is de LIEFDE. 



Alles is liefde
Voor wie dat wil
En voor wie nog durft te dromen
Over wonderlijke prinsen op witte paarden
Die niet goed kunnen rijden
En hun geheimen lang bewaarden
En alles is ook liefde
Voor wie stilletjes verlangt
Alles is liefde
Alles is liefde
Voor iemand zoals jij
Voor hem, voor haar, voor mij

Sinds ik weet dat ik deze maand een column schrijf voor Nicole’s Gooisch Blad met als onder-
werp “Alles is liefde” zingt dit lied van Bløf vaak in mijn hart. Alles is inderdaad liefde al is het 
woord liefde ook verwarrend omdat de meeste mensen liefde beschouwen in relatie tot de 
ander. 

Maar over wat voor liefde wil ik het hier dan hebben? Ik wil het hebben over de liefde die voor-
bijgaat aan woorden en concepten. De liefde die voorbijgaat aan ieder geloof en elk gevoel. De 
liefde die voorbijgaat aan alles wat we kennen. De liefde die voorbijgaat aan relaties en iedere 
scheiding. Er is niets te ‘krijgen’ in deze liefde want deze liefde is de oorsprong van het bestaan: 
de stille aanwezigheid. Deze liefde is alles. Deze liefde BEN jij! 

Het leven is best wel liefdevol voor mij geweest de afgelopen vijftig jaar; ik kreeg daardoor de 
mogelijkheid om naar binnen te mogen reizen . De enige weg om deze liefde te ervaren is name-
lijk om naar binnen te reizen in ons eigen hart.  Tijdens die weg naar binnen heb ik o.a wijze hulp 
gehad van de eeuwenoude Yoga beoefening .  En natuurlijk is het voor degenen die een vredige 
jeugd hebben gehad en onvoorwaardelijke liefde hebben ontvangen veel makkelijker, maar het 
is in principe voor iedereen mogelijk om in dat liefdesveld te vertoeven. Ik heb persoonlijk geen 
verschrikkelijke dingen meegemaakt; geen #metoo ervaringen , ik ben geboren uit liefde en was 
zeer gewild door beide ouders, ik had en heb een liefdevolle familie & vrienden, ik trouwde jong 
met mijn grote liefde en kreeg twee gezonde kinderen. 

Na de geboortes van onze kinderen voelde ik heel sterk waarvoor ik geboren was. Moeder zijn 
en onvoorwaardelijke liefde mogen voelen & delen. Ik heb altijd in sprookjes kunnen geloven en 
droomde van mijn prins op het witte paard. 

De eerste keer in het leven dat ik echt diepe pijn voelde was toen mijn ouders gingen scheiden 
in mijn zesde levensjaar en ik mijn vader niet meer dagelijks om mij heen had. Ik wilde niet meer 
eten en was doodziek van heimwee. Toen ik begreep dat mijn vader mij niet verlaten had en er 
elke dag kon zijn als ik dat wilde ging ik weer eten en werd al snel beter. Ik zong weer de hele 
dag:  

“Ik richt de wereld in wiede wiede naar mijn eigen zin
Hai Pipi Langkous
Chalahee chalahee chala hopsasa
Hai Pipi Langkous die doet haar eigen zin
Drie maal drie is vijf
Wiede wiede wie wil van mij leren.”

Door de scheiding van mijn ouders had ik de ambitie om altijd verliefd te blijven op de vader van 
mijn kinderen en samen als opa en oma oud te worden. Wat moest ik daarvoor doen? Ik moest 
een man vinden die trouw zou zijn en waar ik lekkere seks mee kon hebben zodat vreemdgaan 
nooit een optie was en met wie ik altijd transparant en eerlijk kon zijn. 

Nu kennen we allemaal het gezegde: “Zeg nooit, nooit.” Een betere intentie is dan ook om altijd 
transparant en eerlijk te zijn . Verliefd zijn is nu eenmaal verwarrend en vooral om dan te blijven 
zien dat jij zelf eigenlijk die liefde bent. Bij verliefdheid denk je namelijk dat liefde in de ander zit 
en dat je zonder diegene niet kan leven. Terwijl de waarheid is dat jij zelf liefde bent die je in de 
ander herkent. In verliefdheid maak je contact met je natuurlijke staat maar we maken de fout 
te denken dat het de ander is die dat gevoel veroorzaakt; we herkennen het bruisende en stro-
mende niet als onze natuurlijke staat. We voelen de liefdesenergie zo door ons heen stromen 
omdat we in contact komen met een diepere laag van onszelf; het doorbreekt ons ego patroon 
en gaat verder dan onze identiteit. Daarom maakt verliefdheid vaak blind omdat ons niet geleerd 
wordt dat we de ander niet nodig hebben, wat natuurlijk niet wil zeggen dat als je die natuurlijke 
stroom in jezelf ontdekt hebt, het niet heerlijk is om die te delen met een ander die dezelfde 
ontdekking deed. Ik ben benieuwd naar jullie ontdekkingen in alles is liefde .

Met een glimlach van liefde

Danielle

Danielle van’t Schip- Oonk: Moeder , Vrouw , Schrijfster & Yoga lerares zij woont in Naarden 
en deelt wekelijks in groepsverband door het land Mantra Meditatie en op afspraak geeft zij 1 
op 1 coaching in Naarden Vesting . In 2014 heeft ze een Mantra cd Heart Flow uitgebracht en 
in 2015 is haar eerste boek “ De Grote Waarheid “ verschenen . Ze is op dit moment bezig met 
het schrijven van haar tweede boek , wat na verwachting in het najaar van 2019 uitkomt . www.
danielleoonk.nl
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Pascal en Jim winnen een handdoek en
fotograaf Kim Kemper ook.

Nina wint een hästens kofferset

Nanne arens wint een handdoek

Goosch dineren: helaas... 

en deze ook niet... 

huizen: haardstedelaan 3
almere: Veluwezoom 5

afspraken maken kan online via de website of 
tijdens kantooruren telefonisch 035 8200426

Valentijnsactie: afspraken gemaakt in februari 
€ 50 korting op behandeling met een lipfiller

d o k t e r a n d r e . n l



Van zingen op de camping naar het grote 
podium van Holland’s Got talent. pietje 

tomassen veroverde niet alleen met zijn stem, 
maar ook met een vrolijke dosis humor, de har-
ten van de jury. de 10-jarige pietje heeft maar 
één grote droom en dat is zanger worden. Met 
een plek in de halve finale van HGt komt dat 
al heel dichtbij.

Muziek brengt mensen samen, 
we zijn één grote familie.

Samen met zijn moeder gaf Pietje zich op voor de 
auditie bij het grote talentenjacht tv-program-
ma van RTL en hij mocht komen. “Ik zong eigen-
lijk alleen maar thuis, of gezellig op de camping, 
dus zo’n groot podium was wel even spannend. 
Daarnaast was het een hele lange dag, waarbij 
alle deelnemers urenlang moesten wachten. Je 
komt uiteindelijk steeds dichterbij het podium, 
maar het enige wat wij konden horen was die 
harde zoemer als een jurylid op het kruis druk-
te. Dat maakte het extra spannend,” vertelt Piet-
je. Manager en zangcoach Sasja Brouwers knikt 
bevestigend, maar trots. “Pietje kwam via een 
bevriende zanger bij mij op zangles en het klikte 
direct tussen ons. Met de ervaring als zangeres, 
maar ook om op te treden tijdens zo’n grote ta-
lentenjacht bijvoorbeeld, voelen we elkaar goed 
aan en ik voelde me enorm vereerd dat Pietje 
vroeg om hem als manager te begeleiden in 
deze carrière als opkomend zangtalent. De ze-
nuwen die hij voelde en nu ook weer voelt ken 
ik zelf maar al te goed en voor zo’n jonge jongen 
is dat helemaal heftig.” Ook de ouders van Pietje 
kunnen het goed vinden met Sasja, haar man 
Eric Olij en is er onderling leuk contact met de 
kinderen, waardoor Pietje in een warm familie-
nest is terechtgekomen.

De hartendief

Sasja is maar al wat trots op de jonge tiener, 
want Pietje neemt het zingen heel serieus en 
werkt er naast school echt ontzettend hard voor 
om dit avontuur waar te maken. “Het valt voor 
een jongen van zijn leeftijd niet altijd mee, maar 
ik vind het ontzettend knap hoe hij dit aangaat. 
Niet lekker schreeuwend een balletje trap-
pen met vriendjes, maar juist proberen je stem 
te sparen in stilte is soms een lastige opgave,” 

knipoogt Sasja naar Pietje, die ondertussen met 
een vernevelaar in zijn mond zit. Naast de se-
rieuze manier van aanpak valt het op hoe ont-
zettend beleefd en lief de kleine zanger is. “Ik 
heb geleerd dat ik gewoon altijd beschaafd moet 
blijven tegen mensen. Hoe ze ook tegen mij zijn 
of over me praten, iedereen verdient dezelfde 
glimlach,” vertelt Pietje terwijl hij bevestiging 
zoekt bij Sasja. Die bevestiging komt regelrecht 
uit het hart, want Sasja veegt lachend een paar 
tranen van haar geëmotioneerde gezicht. “Wat 
ben je toch een lieverd!”

Goed voorbeeld doet volgen

Als we vragen wie voor Pietje nou echt een 
voorbeeld is, antwoordt hij rap: Jan Smit! De 
Volendammer die ook rond deze leeftijd begon 
te zingen blijkt niet alleen een inspiratie voor 
Pietje, maar ook wordt hij regelmatig met hem 
vergeleken. De kleine Jantje die nu nog steeds 
succesvol als Jan voor volle zalen staat is voor 
velen een gemakkelijke vergelijking, denkt  
Sasja, want heel veel kindsterretjes die nu van-
daag de dag ook nog een succesvolle carrière 
hebben zijn er niet veel van. Ook André Hazes jr. 
is een enorm groot voorbeeld voor Pietje en hij 
zou André heel graag een keer ontmoeten.

Een kinderhand is snel gevuld

Dat Pietje, naast alle serieuze zaken voor zijn 
droombaan als zanger, ook gewoon een tiener 
is blijkt wel als hij bijna wippend op de bank 
van enthousiasme vertelt over zijn bezoek aan 
het voetbalstadion in ‘zijn’ Utrecht. “Ik was nog 
nooit in het stadion geweest en toen kreeg ik 
de uitnodiging om de wedstrijd tegen PSV bij te 
wonen, wat ik al heel leuk vond, maar ik mocht 
ook vóór de wedstrijd het veld op, hand-in-hand 
met de spelers. Als mijn kinderen later vragen: 
papa hoe was jouw eerste keer in een voetbal-
stadion? Dan kan ik vertellen dat ik het veld op 
mocht met de spelers. Dat is toch gaaf!” Dat de 
10-jarige grootse plannen heeft om zijn droom 
te verwezenlijken als zanger en het al over kin-
deren heeft, lijkt de toekomst al te zijn uitge-
stippeld. Maar op de vraag of hij al een vrien-
dinnetje heeft en de aandacht van meisjes leuk 
vindt, valt Pietje verlegen stil, met een grote 
rode blos op zijn wangen.   

IN dE VOEtspOrEN VaN jaN sMIt
a a n s t o r m e n d  t a l e n t  p i e t j e  t o m a s s e n

Nicole’s Gooisch Blad  fotografie & tekst: Frederique Durlacherhouse of art Laren 
N a a r d e r s t r a a t  2 3  L a r e N  •  H O a L . N L
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FELdErHOF

tijdens de voorbereidingen van deze Valentijns edi-
tie kozen we code rood, de kleur van de liefde. En 

de rode hartenstoel zal ons blad sieren vanaf de eerste 
tot en met de laatste pagina. Maar toen wisten we ook: 
rik Felderhof mag in deze editie niet ontbreken. Want 
wie kent rik nou niet van zijn programma ‘de stoel’? 
(en later Villa Felderhof)

Reservestoel

We praten over zo maar twintig jaar geleden en iedere 
keer ontmoette hij in het programma De Stoel markante 
personen. Kunstenaars zoals Cornelis le Mair, Corstiaan 
de Vries, Gertie Bierenbroodspot en Astrid Engels, zan-
geres Pia Beck en actrice Mary Dresselhuys. Helaas zijn 
enkele gasten ons inmiddels ontvallen, maar het pro-
gramma had een enorm hoog kijkcijfer. Op een eigenzin-
nige manier liet Rik zijn stoelzitters hun verhaal vertel-
len. Volgens beeldhouwster Ondine Buytendorp lijkt het 
leven op een pizza. Als het even wat minder gaat moet je 
proberen je pizza zo snel mogelijk de goede kant op zien 

te draaien. Bij dichter Ad Maas vormt de grote spiegel in 
de woonkamer zijn publiek. Na de voordracht applaudis-
seert hij voor... zichzelf!  De stoel heeft veel te verdu-
ren gehad, niet alleen door de markante mensen die erin 
plaats genomen hebben. Op de imperiaal van een Franse 
limousine was nog te doen, maar toen de parachute niet 
open ging moest spoorslags een opvolger ingevlogen 
worden. Naar nu blijkt staat er nog steeds een reserve 
stoel in de kelder bij de NCRV, ‘just in case’.   

Bestseller

Uiteraard kennen we Villa Felderhof waarin mensen op 
een warme wijze hun levensverhaal vertellen. Nu alweer 
bijna dertig jaar op tv en als schrijver ook nog lang niet 
klaar! Naast tv programma’s maken heeft Rik onder een 
pseudoniem (Ravelli) ‘De Vliegenvanger’ geschreven. Zo 
maar 200.000 exemplaren vlogen over de toonbank en 
via webwinkels. En nu is daar onder zijn eigen naam ‘Een 
zomer in Italië’ bij gekomen. Een reisverslag waarin al-
lerlei gebeurtenissen plaatsvinden en de mooiste plek-

ken van Italië bezocht worden. Uitgeverij is de ANWB en 
naast de ANWB-winkel kunt u het boek ook vinden in de 
betere boekhandel. Een aanrader dus.

Bad & Brood

We sluiten af met de badscène van Herman Brood met 
Majoor Bosshardt van het Leger des Heils. In Villa Fel-
derhof zijn Herman en de Majoor te gast en voordat de 
uitzending begon zat bijna heel Nederland al met span-
ning voor de tv te wachten en het wachten werd be-
loond! Onder de Franse zon lieten beide mensen zich van 
een hele persoonlijke kant zien en volgens mij hebben 
ze ook echt van en met elkaar ervan genoten! Zodra de 
Majoor de rug van Herman boent terwijl hij in bad zit 
ontploft het kijkcijferkanon! Dit is nog eens TV, dit is nog 
eens Felderhof...

Nicole’s Gooisch Blad 

EEN stOEL EN EEN VILLa sCHrIjVEN tV GEsCHIEdENIs 

no photoshop • all on set •  PhotoBaSa



We stappen het terras op bij de 
binnentuin van Het Arsenaal en 
Jan zit heerlijk buiten in de zon 
en wijst meteen naar een stel dat 
daar zit te lunchen en zegt dat we 
de groeten van haar krijgen, want 
wij hadden haar gered.

Terwijl we dichterbij lopen her-
kennen we Betty en na een dikke 
knuffel worden we voorgesteld 
aan haar nieuwe vriend: Jack 
Liemburg.

Een paar jaar geleden kwam Betty 
naar ons toegerend op de pro-
menade in Scheveningen met op 
haar rug een tas waar een ijzeren 
pijp uitstak.

Of ze bij ons mocht blijven, want 
de hele tijd had er een man achter 
haar aan gelopen en ze was bang.

Wij waren net aangekomen bij de 
strandtent voor de verjaardag van 
een vriendin en we hebben haar 
toen maar meegenomen met naar 
later bleek een fietszadel. 

Het werd een super gezellige 
avond en Betty vermaakte zich 

ook prima. Via Facebook werden 
we vriendjes. En nu ook met Jack. 

Toen we weggingen nodigde Jack 
ons uit om in zijn atelier in Apel-
doorn een keer langs te komen en 
twee weken later was het zover.

Aangekomen op het industrie-
gebied stapten we een ENORME 
fabriekshal in, denk wel 2000m2. 
Achteraan rechts was een bar en 
Jack zwaaide naar ons.

We liepen naar hem toe langs een 
beschilderde vleugel, een bespat-
te chesterfield met ernaast een 
knal roze varken en in het midden 
van de hal zien we een groot po-
dium van 60 m2 met grote spea-
kers eromheen. Mooie plek om 
een feest te geven zeggen we te-
gen elkaar, podium, geluid en bar 
zijn er al.

Bij Jack aangekomen valt ons op 
dat zijn kleren en laarzen volledig 
onder de verfspatten zitten, nog 
meer dan op de chesterfield.

Hij vertelt ons dat hij in plaats van 
een overall dit draagt tijdens zijn 

werk, nou dat gaat er dan wel hef-
tig aan toe...

Het was ons al opgevallen dat 
wanneer het werk klaar is hij 
toch nog even met een penseel 
een spreuk erop aanbrengt in een 
mooi handschrift.
Of een mededeling of alleen maar 
een groot hart met Love erdoor. 
En een paar spetters en ook zo-
maar een paar strepen. En dan 
nog zijn handtekening.

Onmiskenbaar werk van Jack en 
hij vraagt of we niet mee wil-
len doen aan een workshop. Pak 
daar even een doek dan heb je dat 
maar alvast.

Leuke verrassing en uitdaging 
want toen we uit ‘t Gooi weg re-
den hebben we nooit gedacht dat 
we nu mee zouden gaan doen met 
een workshop.

Binnen een uur stroomt de hal vol 
en we begrijpen waarom Jack ons 
alvast een doek liet pakken.

Zo maar 80 mensen kopen een 
doek van klein tot groot en ieder-

een wordt gevraagd een plek te 
nemen rond het podium.

Onder oorverdovend lawaai start 
Rocky 3 en Jack stapt op het po-
dium: Wat een held is dit zeg! 

We krijgen instructies hoe het 
werkt, liever gezegd hoe hij werkt 
en we gaan aan de slag. Onwennig 
in eerste instantie en ook andere 
mensen aaien het doek.

Maar al snel stijgt de adrenaline 
en gedreven door Rocky en Jack 
ontstaan meesterlijke werken.

Onder de indruk en onder de verf-
spatten rijdt iedereen ‘s avonds 
naar huis en we wilden jullie dit 
niet laten missen.

Jack’s Art is kunst in het kwadraat!  

Kunstenaar Jack Liemburg onderscheidt zich 
door creatieve uniciteit met een symbiose 
van fotografische schilderkunst en combi-
neert dit met zijn voorliefde voor groteske 
monumentale onderwerpen en de kwetsbare 
rauwe schoonheid van het alledaagse. Niets 
is wat het lijkt en zonder conventies plooit 
Jack als een sjamaan gewapend met symboli-

sche trommels en ongekend kleurenpalet de 
wereld in een schouwspel waarin de kijker als 
een ontdekkingsreiziger wordt meegevoerd 
naar onbekende dimensies waarin de fanta-
sie tot volle wasdom kan komen. Ieder kunst-
werk van Jack is een belevenis, een dynamisch 
avontuur dat je in vervoering brengt, een  
blueprint van the dark & the bright side of the 

moon, energetisch en poëtisch tegelijk. Een 
handreiking om met de niet alledaagse wer-
kelijkheid in contact te komen met de kennis 
en kracht van andere werelden waarmee we 
veelal onbewust in verbinding staan. Jacksart 
herenigt het bovennatuurlijke en alledaagse 
in zijn fascinerende kunstwerken, onnavolg-
baar zoals alleen Jack dat kan.

Nicole’s Gooisch Blad fotografie: Angela Stouten
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bEN jE sINGLE?        bEN jE 35+?        HOu jE VaN rEIzEN?

HOu jE VaN EEN uItdaGING?        HOu jE VaN LuXE?

daN HEbbEN WIj dE MEEst COMpLEEt VErzOrGdE rEIs VOL VErrassINGEN.

Kijk voor het hele programma op onze website 
www.singleevent.rbmvillas.com       00.33.6.23 52 12 58

dE MEEst LuXuEuzE sINGLE rEIs 
aaN dE CôtE d’azur

MIssCHIEN uIt EEN arM arbEIdErsGEzIN, 
Maar MEt EEN ENOrME GEEstELIjKE rIjKdOM

jOKE bruIjs
Wat een eer om Joke Bruijs, icoon van de Ne-
derlandse televisie- en theaterwereld, te mo-
gen interviewen! En wat een heerlijk “normaal” 
mens is zij. Ik voelde mij gelijk op mijn gemak 
bij haar. We hebben een klein uurtje met elkaar 
aan de telefoon gezeten en Joke heeft honderd-
uit verteld over haar uitzonderlijke carrière, 
waarin zij door haar talent alles heeft kunnen 
doen waar zij ooit van droomde. Dat zij niets 
meer te wensen heeft begrijp ik dan ook echt.
Als jongste dochter uit een Rotterdams arbei-
dersgezin met drie oudere broers, is haar nooit 
iets aan komen waaien. Er werd binnen het 
gezin heel hard gewerkt, er was weinig geld, 
maar wel veel allure en humor. Dat er weinig 
geld was, was voor de buitenwereld niet te zien. 
Haar moeder deed er alles aan om dat te voor-
komen: “je kowed ophouden”, werd er dan ge-
zegd. Van oorsprong een Jiddisch woord, wat 
zoveel betekent als je “eer” hoog houden. Haar 
oudste broer Cees, duidde dat altijd als: “Ma 
heeft de allure van een keizerin, maar het bud-
get van een kraanmachinist”. De kleren voor het 
gezin werden dan ook op af betaling gekocht en 
iedereen zag eruit als om door een ringetje te 
halen.Haar moeder voegde er nog aan toe: “Je 
hebt geen kleren aan, maar je draagt kleding”.
En zo ging het hele gezin de buitenwereld in.

Joke is haar ouders daar nog steeds dankbaar 
voor, zij voelt zich een bevoorrecht mens. Zij 
mag dan avond aan avond op het toneel staan, 
maar zij staat wel met beide benen op de grond. 
De reden waarom zij het zo heeft gemaakt in 
deze wereld is niet alleen vanwege haar instel-
ling maar ook door  haar grote talent. Zij is bij-
voorbeeld nog nooit met een man naar bed ge-
weest om een rol te krijgen. Wat je nu wel vaak 

hoort bij jonge meiden. Door het opgroeien met 
3 broers is zij ook niet snel onder de indruk van 
mannen. Toen zij 15 was, is zij begonnen bij het 
Vara’s dansorkest, zonder de fantastische po-
dia, belichting en geluid zoals bijvoorbeeld nu 
bij de Voice of Holland, waardoor je al gelijk 
een ster lijkt. Maar wel met een geweldig live 
orkest mogen spelen. Toeren met de Ramblers 
was heerlijk om te doen. Zij is zelfs nu weer met 
hen op toer.

Daarnaast heeft zij op dit moment haar twee 
grote liefdes; theater en zingen verenigd in het 
theaterprogramma Café du Monde. Met 5 mu-
zikanten, waaronder een vrouwelijke violiste 
spelen zij onder leiding van Ben van den Dun-
gen in twee maanden tijd door het hele land 
35 voorstellingen. Hierin zingt zij levensliede-
ren van over de hele wereld in het Nederlands. 
Doordat het publiek zo enthousiast is worden 
wij als muzikanten ook steeds enthousiaster. 
Iedereen ziet dat ik daar heel veel energie van 
krijg. Tot op de dag van vandaag is de liefde 
van het publiek de reden dat ik iedere dag weer 
met volle moed en veel passie op het toneel sta, 
zegt Joke.
 
Op de vraag wat het meest geweldige is wat zij 
ooit heeft gedaan, moet zij het antwoord schul-
dig blijven. Natuurlijk was: “Toen was geluk heel 
gewoon”, met Gerard Cox en Sjoerd Pleysier 
heel bijzonder om te doen en na 16 jaar af te 
sluiten met een televizierring. Maar ook “Don 
Quischoking”, haar soloprogramma’s, een thea-
tertoer met de luchtmacht, het Metropole Or-
kest, Cor Bakker, “alles went behalve een vent” 
etc. was allemaal geweldig. Met als hoogtepunt 
haar 50-jarig jubileum 2 jaar gelden in de Doe-

len in Rotterdam.

Er staat nog voor dit jaar een serie of film met 
Gerard Cox op stapel. Het speelt in Spanje, 
waar Joke een Bed & Breakfast runt. Gerard 
komt daar dan met vrienden naartoe en dan 
ontstaat er iets leuks. Het is van de schrijfster 
van de populaire serie Divorce. Ze moeten al-
leen nog groen licht krijgen van de omroepen 
en het filmfonds, wat hopelijk wel lukt.

Omdat dit het Valentine’s Issue is van het 
Gooisch Blad wilden we graag weten wie de 
grote liefde is van Joke. Op de eerste plaats is 
dat natuurlijk haar man, de muzikant Frits Lan-
desbergen, maar ook honden en dieren in het 
algemeen hebben een belangrijke betekenis in 
haar leven. Zij draagt honden maar ook kinde-
ren een heel warm hart toe en spoort iedereen 
aan om gul te geven aan deze goede doelen. 
Hoe ouder je wordt hoe meer je je hart open-
stelt voor het leed van de wereld, zoals bijvoor-
beeld de Rotterdamse arts, dokter Casper, die 
de stichting voor alvleesklierkanker heeft op-
gericht. Joke noemt het een plicht om als je het 
zelf goed hebt, ook goed te zijn voor anderen. 
Zo heeft zij dat van huis uit meegekregen.

Naast het publieke leven gaat haar hart sneller 
kloppen van een dagje thuis met Frits. Dan gaan 
ze samen graag boodschappen doen, lekker ko-
ken, glaasje wijn erbij en warmen ze zich aan 
de open haard in hun mooie Wassenaarse huis. 

Tot gauw Joke, bij een van je mooie voorstel-
lingen!

Nicole’s Gooisch Blad  tekst: Sylvia Hippolyte  fotografie: Fotovrouwtje



In zo’n 3 uur rijden vanuit het Gooi waan je je in ‘het 
Gooi van duitsland.  Het idyllische ‘kuurdorp’ bad 

Driburg herbergt het 4 sterren ‘Gräflicher Park Health 
& balance resort’. al sinds generaties vanaf 1782, onder 
bezielende leiding van Graaf Marcus en Gravin anna-
belle von Oeynhausen-sierstorpff.

Dit elegante echtpaar leidt niet alleen dit prachtige re-
sort, maar zijn ook eigenaar van de schitterende nabij-
gelegen golfbaan een een aantal zogeheten ‘rehab’-kli-
nieken (zeg zorghotels) waar zorgverzekerde Duitsers 
kunnen bijkomen van een burn-out tot en met een heu-
poperatie en alles wat er tussen zit.

In de rust ligt de kracht.

“In die Ruhe liegt die Kraft”, fluistert de gravin mij als 
welkomstboodschap toe tijdens een heerlijk kopje ‘Hi-
malayathee’ waar voor mij toch wel een behoorlijke ‘Ap-
felkuchen mit Schlagsahne’ bij moet, maar dit ter zijde.
Ja, het is heerlijk om weer eens terug te zijn hier midden 
in Duitsland, waar de tijd ‘gelukkig’ een beetje stil heeft 
gestaan, tenminste als het om zuivere lucht, eindeloos 
groene panorama’s en vooral ‘geen stress’gaat ! De laatste 
keer dat ik ze bezocht had ik toch weer geen tijd gehad 
om de unieke, en wereldberoemde veen-modderbaden 
te beleven, maar dit keer stond mijn reservering al ge-
boekt! Het veen wordt uit de eigen veengronden achter 
het park via een ingenieus systeem opgehaald en in een 
speciaal soort van ‘Badhuis’ gefilterd en gemixt en opge-
warmd. Het schijnt de ultieme oplossing voor vele licha-
melijke en geestelijke ongemakken. En ook ons grootste 
orgaan ‘de huid’ krijgt een gelukzalige impuls. De ‘bad-
meesteres’ had inderdaad iets van een ‘meesteres’ toen 
ze mij beval om in de roestvrijstalen kuip te gaan liggen 
in m’n geheel blote toges. Maar al gauw begreep en voel-
de ik dat deze treatment wel eens heel doeltreffend kon 
zijn om mijn boven gestelde ultieme doel te halen en dat 
ook nog allemaal in een weekendje!

Scala aan gezonde -en sportieve activiteiten

Behoudens zo’n veenbad –in het Duits ‘Moorbad’ –(maar 
ga me nou niet ‘zwarte pieten’ he!) biedt Gräflicher Park 
een topscala aan gezondheids-en relax therapieën. Van 
Ayurveda Detox dagen, Clarins re-balansmassages met 
etherische oliën. F.X Mayr behandelingen tot natuurge-
neeskunde en hightech diagnostiek. Een binnen-buiten-

zembad en Sauabaden. Er liggen op de immense terrei-
nen met parken die zijn aangelegd door wereldberoemde 
Nederlandse tuinacrhitect Piet Oudolf, ook nog drie na-
tuurlijke waterbronnen met alle drie hun specifieke mi-
neralen en eigenschappen. Het hele terrein bevat een 
tiental zogeheten traditionele Duitse vakhuizen en an-
dere klassieke gebouwen met een daarvan het ‘bronnen-
huis’ inclusief kleine concertzaal. Ook in de tuin staat een 
muziekkapel in de vorm van een gigantische schelp waar 
als het weer het enigszins toelaat ‘live’ gespeeld wordt. 
En bijvoorbeeld ook een perpetuum mobile vijverschotel, 
die zich eeuwig blijft vullen en blijft legen.
Verder eindeloze rododendronhagen in een paars-witte 
kleurschakeringen.
Oeroude eiken, beuken en platanen. Het Gräflicher Park 
Resort is eigenlijk een soort ‘secret-garden-dorp’ op zich. 
I stop er nu mee want ik ga er bijna lyrisch van worden!
Je kunt er trouwens ook bij uitstek huwen of het nu je 
eerste, tweede of derde huwelijk is, het maakt de Oeyn-
hausen-Sierstorpff’s kein Flaus aus ! 

Hechte band met de Oranje’s

Al generaties bestaat er een hechte band tussen het Ne-
derlandse koningshuis en de Oeynhausen-Sierstorpff’s. 
Prinses Beatrix en Claus von Amsberg leerden elkaar 
kennen op een oudejaarsavondpartijtje uitgenodigd door 
de vader en moeder van Marcus, Graaf Caspar en Gravin 
Ramona hier op het landgoed. 
De eerste echtgenoot van Armgard von Sierstorpff-
Cramm, de moeder van Prins Bernhard, was een graaf 
Bodo von Oeynhausen. In de oorlog vluchtte Prinses 
Armgard en verbleef hier in het woonhuis, waar Prins 
Bernhard haar dan ook af en toe bezocht. Prins Claus re-
cupereerde hier in de kliniek van de vader van Marcus, 
Graaf Casper. Zo was graaf Casper bruidsjonker bij het 
huwelijk van Juliana en Bernhard  en zoon Markus was 
dat bij het bij het huwelijk van Beatrix en Claus en de 
kinderen van Markus en Annabelle weer bij het huwelijk 
van Constantijn en Laurentien.

culinaire topklasse!

Alleen het ontbijt al zou ik een ‘Michelin ster’ willen ge-
ven. Want los van de typische zelf gebakken Duitse Kai-
ser Brötchen is er een keur aan landbroden, muesli’s, 
zaden, noten, yoghurts, fruit, zalm, vleeswaren, sappen, 
etc, etc. Koks maken ter plaatse uw gebakken individuele 

eierwensen af. In restaurant Caspar’s wacht u een ele-
gante internationale keuken met regionale inslag. In het 
open-keukenconcept van restaurant ‘Pferdestall’ ligt de 
nadruk op regionaal met rustieke inslag. Maar geloof me 
hoe en waar dan ook, je smaakpapillen komen niets te 
kort. En als ik ‘pommes mit mayo’ wil kan het ook!
En dan heb ik nog niet eens genoemd de gezellige ‘Os-
car’s Bar’ en het ‘Café im Park’ met een heel Duitsland 
bakt vitrine!

Golfclub Bad Driburg, Dudok van Heel & Grastennis.

De Oeynhausen’s zijn ook eigenaar van een fraaie 
18-holes golfbaan naast het park. Ontworpen door de 
Nederlandse architect Joan Dudok van Heel. 
De Engelse pro van de Club is Donald Sanders (ooit tij-
dens een toernooi blijven hangen aan een mooie ‘Deut-
sche Jungfrau’ en nooit meer weggegaan) en hij speelt 
dan ook zelf mee met mij en de voorzitter van de Club 
op deze schitterende bos-en bergbaan op de grens van 
het Teutoburgerwoud en het Egg-gebergte. Golfclub 
Bad Driburg is hier de pachthouder en de ‘dag’ green-
fees voor gasten zijn alle dagen van de week tussen de 
50-55 euro. Ik kan u verzekeren ‘een koopje’ voor deze 
uitdagende championship course! De golfbaandichtheid 
van dit gebied is trouwens de hoogste van heel Duits-
land! Ook de partnerbanen ‘Paderbornerland’ (27 holes), 
Lippischerland(18 holes) en Sennelager Golfclub (9 holes 
‘Old Course’ en Forest Pine Course van 18 holes) zijn een 
rondje meer dan waard.  
Oh ja! Gräflicher Park beschikt over heuse ‘gras-tennis-
banen’! Echt gras dus! Bijna niet van Wimbledon te on-
derscheiden. Say no more! Oh ja, dan vergeet ik bijna 
nog dat je hier ook optimaal kunt vergaderen of een luxe 
bedrijfsuitje kunt houden inclusief de nieuwste hightech 
toepassingen.

Mooie arrangementen & Specials

Ik zou zeggen ‘Nu’ zo snel mogelijk naar de website! Kie-
zen en boeken want het voorjaar en de oranjesportzo-
mer lachen ons straks tegemoet en wie wil daar nou niet 
volledig uitgerust aan beginnen. Toch ? Graaf Marcus & 
Gravin Annabelle staan te popelen om hun nieuwe Hol-
landse-en Gooische-Bladgasten te ontvangen!

Special Reporter Andreas van der Schaaf ontsnapt even aan de hectiek van over-
bezette agenda’s, utopische klimaatdoelen, extreme afvalscheidingen, tv produc-
tie deadlines, gasloze dromen, milieu zones en leeggezogen accu’s. Hoogste tijd 
om de eigen accu maar eens flink op te laden en de rode bloedlichaampjes voor 
zich te laten spreken

Nicole’s Gooisch Blad Tekst & Fotografie : Andreas van der Schaaf 

MaGIsCH ONtstrEssEN IN bad drIburG

www.graeflicher-park.de  

 Tel : +49 (0) 5253.95 23-0

www.youtube.com/graeflicherpark 

www.bad-driburger-golfclub.de

www.gcpaderbornerland.de

www.lippischergolfclub.de

www.sennelagergolfclub.de



KOONINGS
WORLD
Beleef de magische wereld van bruidsmode bij Koonings The Wedding Palace!  
De bijzondere en liefdevolle momenten die een huwelijk met zich meebrengt, 
ervaar je in een unieke winkelbeleving bij Koonings! Al jaren is Koonings de 
vaste host van het programma ‘Say Yes to The Dress Benelux’ en met 50 jaar 
ervaring, ruim 11.000 m² aan winkelbeleving en meer dan 4.500 jurken op voor-
raad, mogen wij ons de grootste bruidsmodezaak ter wereld noemen.

De wereld van Koonings nodigt uit voor een totaalplaatje op het gebied van 
trouwen. ‘Where Dreams Come True’ past dan ook perfect bij het trouwpaleis. 
Zodra je de deuren van Koonings The Wedding Palace opent, voelt het alsof 
je een heus sprookje binnenstapt. Zowel voor de bruid, bruidegom, gasten en 
kinderen.  Een wereld waar trouwen en beleving samenkomen: dat is Koonings. 

Als de meest ervaren en vertrouwde bron in de 
bruidsmodebranche is het de missie van Ramona Koonings 
om elke toekomstige bruid om te toveren naar de beste 
versie van zichzelf. Ramona’s jarenlange ervaring in de 
bruidsmodebranche hebben haar gevormd tot de designer die 
zij nu is.

Na ruim twintig jaar ervaring en als host van “Say Yes To The 
Dress Benelux” was dit dan ook HET moment! Het perfecte 
moment om haar eigen collectie te creëren, House of Bridal 
by Ramona Koonings. House of Bridal staat centraal voor de 
bruid die graag gezien wil worden en het stralende middelpunt 
wil zijn op haar trouwdag. Gevolgd met het volgende principe: 
voor iedere bruid met elk budget, de trouwjurk van haar 
dromen. De nieuwste trends in combinatie met jarenlange 

kennis en ervaring worden door Ramona samengebracht in 
één uniek design. Het unieke aan House of Bridal is dat alles 
mogelijk is maar dat iedere trouwjurk ‘one of a kind’ is. House 
of Bridal hangt samen met het Engelse versje “Something old, 
something new, something borrowed, something blue” welke 
refereren naar de vier geluks objecten. Onder ieder geluks 
object hangt een uniek designproces. Op deze manier is het 
mogelijk om iedere bruid in haar wensen te voorzien.

SOMETHING OLD
Heb jij er altijd van gedroomd om te trouwen in een bestaande 
trouwjurk van een geliefde? Maar sluit deze niet aan bij de 
modernere stijlen of jouw wensen? Dan is de Something Old 
lijn perfect voor jou. Ramona ontwerpt samen met jou een 
nieuwe versie van een bestaande jurk. Wat resulteert in een 
uniek design speciaal voor jou.

SOMETHING NEW
Ben jij op zoek naar een statement trouwjurk maar heb je nog 
niet een duidelijk beeld hoe deze eruit komt te zien? Dan is 
de capsule collectie ‘Something New’ perfect. ‘Something New’ 
bestaat uit een veelzijdige collectie van klassiek of sexy tot 
modern.

SOMETHING BORROWED
Omdat Ramona als designer graag iets wil meegeven aan haar 
bruiden ontvangt iedere House of Bridal bruid een ‘lucky 
penny’. Een geluksmuntje dat iedere House of Bridal bruid kan 
doorgeven aan haar geliefde. En zeg nu zelf, iedereen kan op 
zijn tijd wel een beetje extra geluk gebruiken toch? 

SOMETHING BLUE
Ben jij op zoek naar een uniek design én een waar couture 
exemplaar? Dan is de ‘Something Blue’ lijn perfect voor jou. 
Ramona zal al schetsend jouw droomjurk tot leven brengen.

House of Bridal weerspiegelt Ramona’s creativiteit en spreekt 
een breed scala aan bruiden aan door middel van de vier 
verschillende collecties van het merk: Something Old, 
Something New, Something Borrowed en Something Blue. 
Elke collectie is geïnspireerd op het vermogen van Ramona om 
verschillende aspecten van haar persoonlijkheid te clusteren 
of het nu gaat om een statement ontwerp voor een kleiner 
budget, Something New, of om een one of a kind custom made 
couture jurk, Something Blue, of een bruid die wil gaan voor 
een aangepast ontwerpproces, Something Old.  House of Bridal 
by Ramona Koonings trouwjurken overstijgen traditionele 
trouwjurkopties, waardoor bruiden de mogelijkheid hebben 
om onderdeel te zijn van het ontwerpproces van het meest 
gekoesterde kledingstuk dat ze ooit zullen dragen - een 
trouwjurk.

HOUSE OF BRIDAL
BY RAMONA KOONINGS

Wij heten u van harte welkom in ons trouwpaleis. 
 

www.koonings.com 
info@koonings.com 

 
Koonings The Wedding Palace 

Dukaat 5A 
5751 PW 
Deurne

0493313220 
 

Liefs,
Team Koonings

‘GROOTSTE
BRUIDSMODEZAAK

TER WERELD,
DE ULTIEME BELEVING 

VOOR JONG EN OUD’

WESTWING VIP ROOM

GENTLEMEN’S MANSION

AVONDMODE

SISSI BALLROOM

ACCESSOIRES

RESTAURANT

IBIZA ROOM

Nu heb ik weleens naar het tv programma 
‘Say yes to the dress’ gekeken en verbaasde 
mij steeds hoe dunne, dikke, mooie en lelijke 
mensen in een trouwjurk worden gehesen. 
Met een klappende verkoper springend erom-
heen, waarna de jurk werd afgekeurd door de 
meegenomen vriendinnen en moeder. Werd 
de jurk wel goedgekeurd dan zat het hele 
publiek te huilen van ontroering inclusief de 
moeder bij de aanblik van haar dochter, want 
daar staat ze, daar gaat ze, moment komt nu 
wel heel snel dichterbij. De aanstaande bruid 
straalt van geluk en als het hele verkoopteam 
hoopvol vraagt: “Do you say Yes to the Dress?” 
Waarna ze huilend “Ja” stamelt. De koop is ge-
sloten!

Goed, dit ter inleiding, mijn allerliefste oudste 
kleindochter gaat trouwen.

Ondanks de weersvoorspelling code Geel 
vanwege ijzel en sneeuwbuien kon niets ons 
tegen houden, die jurk gaat er komen!

Kauwend op een roggebroodje met kaas 
vroeg ik aan mijn dochter waar gaan we ei-

genlijk heen? Naar Deurne! Naar de grootste 
bruidskleding winkel van de wereld! Nu kan 
mijn lieve dochter soms erg enthousiast zijn, 
dus dacht ik... het zal wel! Ik heb n.l. die t.v. 
programma’s gezien, nou uh... dat zijn pas 
winkels! Deurne… wat een end en dat met dit 
weer!

De reis verliep heel voorspoedig, geen 
sneeuwvlok te zien, laat staan regen of ijzel. 
Alles weer ruim overdreven en iedereen bang 
gemaakt! En daar stonden we na anderhalf 
uur voor een giga wit gebouw met etalages 
vol bruiden, een blinkende witte trap met aan 
weerszijden pilaren. We werden naar binnen 
gezogen en konden niet wachten!!!
Hier was het dan: de grootste bruidskleding 
winkel van de wereld. Koonings van Ramona 
Koonings! De ontvangst was allerhartelijkst, 
alle deuren gingen open, het was oogverblin-
dend! Mijn dochter had gelijk.

Daar betraden wij na een kopje thee te heb-
ben genuttigd het Walhalla der bruiden! Door 
elkaar riepen we wat onze wensen waren… 
Waar haal je de juiste vandaan tussen dui-

zenden jurken??? Heel rustig luisterde een 
alleraardigst meisje aandachtig… ze pakte wat 
links, ze pakte wat rechts... en toen de paska-
mer in. Liever gezegd een aparte salon, waar 
we geheel privé op een heerlijke bank konden 
aanschouwen welke verrassing er achter de 
gordijnen vandaan zou komen. Die konden bij 
ons open blijven. Ik heb mijn kleindochter ge-
boren zien worden, dus is er geen gene. Ik heb 
haar vaak bloot gezien.

Even later kwam Ramona samen met haar 
zus Natasja erbij. Twee mooie jonge vrouwen.
Ramona heeft een gigantisch bedrijf opgezet 
waar alles rondom trouwen mogelijk is. Zowel 
voor de bruid, bruidegom, gasten, kinderen en 
zoveel meer! En dat in Nederland… ik werd er 
stil van. En dat is nog niet alles. Ramona’s zus 
Natasja kan nog fantastisch zingen ook! Heeft 
haar 1e single uitgebracht en er gaan er meer-
dere volgen.

Na veel gepas, de ene jurk nog mooier dan 
d’andere, werd het moeilijk kiezen. Nog meer 
thee, hersengekraak en onzekere blikken... ze 
waren allemaal prachtig, maar de toekomstige 

bruid wilde knallen! Wat nu gedaan? Ramona 
zei “haal die ene jurk even van die pop, die 
moet ze even passen”. Nu ging het gordijn wel 
dicht. Een hoop geschuifel. Het gordijn open-
de zich... daar stond ze, mijn bruid, stralend 
van geluk! In een schitterende jurk, haar op 
het lijf gesneden. Ik keek naar haar, de tra-
nen kwamen en niet zo’n beetje ook. De bruid 
huilde spontaan mee, haar moeder snikte van 
geluk, de twee blonde zusjes konden het ook 
niet droog houden. Dit was um! En jawel, 3x 
raden wat er gevraagd werd? Precies! Do you 
say yes to the dress? Yessss! Was het ant-
woord.

Wat een schoonheid van een jurk, die gedra-
gen gaat worden door mijn prachtige klein-
dochter. Verder zeg ik niets, de bruidegom 
mag niet weten hoe dit pronkstuk er uit ziet, 
maar het kost mij moeite. Sorry Desmond...

Een trotse oma.
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We zijn op bezoek bij Conny van ber-
gen in haar woning aan het water 

te Huizen NH. Ik mag vrijelijk door haar 
privé-archief struinen en ik kom een 
aantal prachtige foto’s tegen uit vervlo-
gen tijden. Er hangt een 200-tal jurken 
in haar Walk-in Closet en tussen haar 
muziek vind ik een aantal originele ar-
rangementen voor de skymasters, een 
gesigneerde foto van het Golden Gate 
Quartet en natuurlijk foto’s met be-
roemdheden als Vicky Leandros, En-
gelbert Humperdinck (“saggerijn” klapt 
ze uit de school), Van Morrison, tom 
jones en shirley bassey. En haar goede 
vriendinnen anneke Grönloh en Greetje 
Kauffeld ontbreken niet. tijd dus om 
herinneringen op te halen, want Conny 
is weer helemaal “hot” getuige het tele-
visieprogramma andere tijden en een 
column in de telegraaf van twee febru-
ari  jongstleden.

dOOrbraaK IN KNOKKE

Conny van Bergen werd als Cornelia Jo-
hanna van den Berg op 22 september 
1938 op de Bosdrift in Hilversum gebo-
ren. Ze wilde eigenlijk danseres worden 
maar werd kapster. Bij toeval rolde ze de 
muziek in omdat zij werd ontdekt bij een 
jamsessie bij Van Dijk in Loosdrecht met 
onder meer Bert Grijzen en Kees Kranen-
burg Sr.

Ze werd meteen op zangles gestuurd bij 
Bep Ogterop maar zegt over die lessen: 
“Ik vond er niks aan, vooral de solfège 
(stelselmatige training van het muzikale 
gehoor, red.) niet! De logopedie die ik 
daarna had was veel nuttiger!”

Haar grote doorbraak kwam met het 
Knokkefestival van 1965 waar zij samen 
met onder meer Liesbeth List en Greetje 
Kauffeld de hoofdprijs won. Daarna lag 
Europa aan haar voeten. Zij werd geduch-

te concurrentie voor sterren als Nana 
Mouskouri (“zij zong in de club naast mij”), 
Vicky Leandros en vele anderen. Daar-
voor had ze al een hit gescoord met Salty 
Dog dankzij orkestleider John Kristel.

VaN tIENErIdOOL Naar sErIEuzE 
jazz-zaNGErEs

Maar Conny had zelf ook idolen: vooral 
Rita Reys en haar jazzmuziek maakten 
een grote indruk op haar. Ze trok de stou-
te schoenen aan en ging naar mevr. Reys 
voor zangles. Na één les zei Rita Reys: “Je 
hebt geen les van mij nodig, ga maar ge-
woon verder”. 

Conny wilde eigenlijk van de Nederland-
se liedjes af; “ik ben geen tienerster met 
suffe liedjes” zegt ze in het blad Illustra-
tie (zie foto waarop zij de originele editie 
vasthoudt).

Uiteindelijk weet zij, mede dankzij haar 
manager de TV-presentator van Top of 
Flop Herman Stok, terecht te komen bij 
The Dutch Swing College Band en het or-
kest van Edmundo Ros. Door deze laatste 
verblijft zij een lange tijd in London, niet 
verwonderlijk want wij kennen de heer 
Ros natuurlijk van zijn hit London is the 
Place for Me. In die tijd ziet zij in de le-
gendarische jazzclub Ronnie Scott’s vele 
jazzlegendes en raakt nog meer gefasci-
neerd door de jazz.

VaN LONdEN Naar LarEN

Behalve in Loosdrecht was er inmiddels 
in het kunstenaarsdorp Laren (NH) een 
kleurrijke “jazzscene” ontstaan. Dit was 
mede te danken aan de Hilversumse om-
roepen die op steenworp afstand veel 
geld staken in programma’s als TROS 
SESJUN, vanaf 1973 in de Boerenhofstede 

(het huidige Loetje), en AVRO’s Swingtime 
vanuit Nick Vollebregt’s Jazzcafé aan de 
Naarderstraat.

Toen Conny een keer bij The Skymasters 
zong sprong de vonk over met pianist/ar-
rangeur Henk Elkerbout. Ze raakte zwan-
ger. Conny trad in die tijd ook op met het 
Vara Dansorkest, Boy Edgar en andere 
orkesten maar toen zij in 1976 in Nick Vol-
lebregt optrad met de band van Boy Edgar 
braken haar vliezen op het podium. Ge-
lukkig was huisarts Edgar ter plaatse en 
Conny beviel (uiteindelijk in het zieken-
huis) van een dochter.

aNtI-rOOK rECLaME

Als ik door haar privé-archief ga zijn er 
zijn opvallend veel foto’s van Conny met 
een sigaret maar... schijn bedriegt. “Ik 
deed juist mee aan een ANTI-rook recla-
me, daar zijn die foto’s van, want ze zoch-
ten bekende mensen die gingen stoppen 
met roken. Door het roken is mijn stem 
wel rauwer geworden maar ik rook al ja-
ren niet meer. Ik zal je het merk maar niet 
noemen Kent”.

Henk Elkerbout overlijdt uiteindelijk 
in 2000. Conny gaat niet bij de pakken 
neerzitten en begint haar derde jeugd. 
Zij treedt op met haar band “De Onder-
linghe” (mainstream jazz, red.) en maakt 
een plaat met de Roemeense pianist Eu-
gen Cicero. Laatstgenoemde had inmid-
dels faam verworven met het “verjazzen” 
van klassieke muziek, iets wat vandaag de 
dag nog steeds wordt gedaan door onder 
meer Peter Beets en Cor Bakker.

GraaG GEzIENE GastE 
Op HuIdIGE jaMsEssIEs

Zelf heb ik Conny voor het eerst ont-

moet in Wakker. In het voormalige Oude 
Raadhuis van wijnhandelaar en -impor-
teur Arend-Jan van den Broek realiseerde 
jazzliefhebber en Eemnesser entrepe-
neur Adrie Hoogland halverwege het eer-
ste decennium van deze eeuw zijn droom: 
een jazzbrasserie. Nick Vollebregt had in 
die tijd de live jazz in de ban gedaan dus 
tout het Gooi spoedde zich naar het lan-
delijke Eemnes. Men kwam van heinde en 
verre en er was echte kwaliteits-jazz. Ik 
herinner mij nog een optreden van Tcha-
volo Schmitt, niet de eerste de beste in 
Gipsy-jazz land en uiteraard Rita Reys. 
Conny was er vaste gast. Na de sluiting 
van Wakker ging de jam –inmiddels on-
der leiding van Paul Poulissen Sr.- verder 
in Fort Werk IV en de Vorstin te Hilver-
sum. Tegenwoordig moeten we naar de 
Boerderij  in Huizen om te jammen maar 
Conny van Bergen schuwt een uitstapje 
met haar vriendin Silvia Kwist-Nauta naar 
Amsterdam niet! Zondag drie februari 
jongstleden trad zij nog op met Mylène 
van de Vintage Band Whoshedo en met 
Corinna Kramer (zie vorig artikel van mij 
over brasserie Nel) op de prachtige loca-
tie Thuis aan de Amstel.

Ik eet de cake-jes die zij speciaal voor 
mij heeft gekocht maar snel op, haar kat 
spint en ik word als een Vorst uitgeleide 
gedaan. Keep Swingin’ Conny! Een tuin-
concert in het Brinkhuis te Laren zit in de 
pipeline!

Kent Hanson (Zeist, 1964) is, behalve 
radiopresentator en presentator van 
jazzfestivals, docent Frans en Klassie-
ke Talen. Zijn programma Yes to Jazz 
is elke zondagavond te beluisteren op 
NH Gooi Radio FM 92.0 of wereldwijd 
via de livestream van www.nhgooi.nl 
Reacties via kent@nhgooi.nl
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“ v o l g  d e  r o d e  s c h o e n t j e s ”

s p e c i a a l  v o o r  d e  l e z e r s  v a n 
n i c o l e ’ s  g o o i s c h  b l a d ! 

i e d e r e  “ v a l e n t i j n ”  b o e k i n g  k r i j g t 
e e n  F l e s  r o d e  t e l l u s  v a n  h e t 

b i o l o g i s c h e  w i j n h u i s  s a s s o t o n d o 
( p i t i g l i a n o  e n  s a v o n a )

c o d e  r o o d ! 
g e w o o n  d o e n  d u s .

w w w . v o l g d e r o d e s c h o e n t j e s . n u

Nicole’s Gooisch Blad    tekst: Kent Hanson     foto’s: Kent Hanson en archief CvB

Waar beter kun je een column over de liefde schrijven dan in Parijs? 
Het schitterende, romantische Parijs waar ik zoveel geweest ben en ook 
verliefdheid gekend heb. Ooit ontmoette ik hier een fotomodel uit Los Angeles, 
Christopher Schwarz. Hij woonde aan de andere kant van de ‘cour’ van waar 
mijn zusje Claudia woonde waarbij ik logeerde. Precies de buurt waar ik dit 
weekend ook weer ben; het heerlijke Saint-Germain-des-Prés, in het 6de en 
7de arrondissement. Christopher en zijn collega-fotomodel gooiden net zolang 
witte druiven tegen ons raam tot wij reageerden. De rest is history. Bloedmooi, 
1.94, Amerikaanse McCleans Smile* en verschrikkelijk vol van zichzelf... dat 
werd, buiten nog een weekend in Zurich, dus helemaal niks. Ik was 19.

Toen ik gisteren (op zondagmorgen) met mijn lief zat te ontbijten in Café 
Louise, schuin tegen over Les Deux Magots en Café de Flore, wederom aan de 
Boulevard Saint-Germain-des-Prés, zat daar een man met zijn hoog zwangere 
vrouw. Een vriend van het stel kwam binnenlopen en begroette hen beiden, 
naar goed Frans gebruik, met kussen. Toch was hij overduidelijk een vriend van 
de man. Zodra de aanstaande vader opstond om zijn vriend te begroeten leek 
de man twee meter te groeien. Hij gebaarde met zijn arm naar zijn zwangere 
vrouw met haar grote, trotse hoogzwangere buik vooruit, en straalde, Nee hij 
gaf licht!, alsof hij wilde zeggen: ‘Kijk eens wat ik kan, zij hier draagt míjn kind.’ 
Hij stond daar en keek erbij alsof hij de eerste en enige man ter wereld was die 
dat kunstje ooit geflikt had, die ooit een vrouw zwanger gemaakt had. Trots 
en liefde gaan hand in hand. Het was prachtig en hartverwarmend om te zien. 

Liefde maakt kwetsbaar. Liefdesverdriet schijnt één van de ergste soorten van 
verdriet te zijn. De romantische liefde kan op vreselijke wijze je hart breken. 
Ikzelf heb ooit een moment beleefd waarop dat ik dacht: ‘Dít is een gebroken 
hart, dít is wat men bedoelt met een gebroken hart’. Een heel vreemd gevoel, 
maar ik kan het niet anders omschrijven. 

Maar er is geen liefde in de wereld die een mens zó kwetsbaar maakt als de 
liefde voor je kind. Liefdesverdriet slijt maar een kind dat je moet missen, daar 
kom je nooit meer overheen. Een kind moeten missen is het aller aller grootste 
verdriet wat een mens te verdragen kan krijgen. En tegelijkertijd is het hebben 
van kinderen voor veel mensen het aller aller grootste geluk. 20 Jaar geleden 
tijdens de zwemles van één van mijn zoons voltrok zich het verschrikkelijke 
drama dat er een meisje verdronk. Haar moeder heeft later gezegd: “Als ik had 
geweten hoeveel pijn dit zou doen was ik nooit aan kinderen begonnen”.  

Het schijnt zo te zijn dat als een huis in brand staat, de mán naar binnen gaat en 
in eerste instantie zijn vrouw redt terwijl een vróuw daarentegen naar binnen 
rent en in eerste instantie haar kinderen redt. Ik vind dat een ontroerend 
gegeven en tegelijkertijd ook wel invoelbaar. Het is iets waar ik over nadenk.

Maar vandaag is het Valentijn’s dag en dus vieren we de liefde. Waar Valentijn’s 
dag vandaan komt schijnt onduidelijk en onbewezen te zijn dus dat laat ik voor 
wat het is. Mijn Valentijn’s boodschap is: vier de liefde elke dag; de liefde voor 
jezelf, voor je partner en voor je familie maar vooral de liefde voor je kinderen: 
omarm je kinderen, omhels je kinderen, vier je kinderen, koester je kinderen, 
support je kinderen, draag je kinderen. Vul je kinderen met liefde want wat je 
erin stopt komt eruit. Mijn kinderen zijn mijn alles: Daniël, Christian, David en 
Lotus: voor altijd. Leve de liefde! ;-) 

GOOISCHE RODDEL 
EN ACHTERKLAP
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tekst: Karen Verhagen    
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Er bOVENOp 
adVOCaat
regelmatig komt Conchita van 

rooij in de media en ja, ze is 
een prettige verschijning. zo pret-
tig dat wij haar niet alleen in maar 
ook graag op onze cover willen 
hebben.

Conchita is advocaat en gespecia-
liseerd in scheidingen en alles wat 
daarbij komt kijken. Ze beheerst de 
kunst om alles in goede banen te 
leiden maar dat is iedere keer een 
uitdaging. Ze wordt tijdens haar 
werk vaak geconfronteerd met zo-
veel ellende, veroorzaakt door haat 
en nijd. Haar zakelijke kant is uitste-
kend in staat om voor haar cliënt(e) 
haar uiterste best te doen en hoopt 
desalniettemin dat er na haar tus-
senkomst voor beide partijen rust 
en vrede in het verschiet liggen.

Soms valt dat natuurlijk niet mee, 
want tijdens de procedures is er over 
en weer meestal geen spatje liefde 
meer te vinden maar bij de cliënt die 
ze onlangs toevallig weer sprak was 
het zelfs nu weer meer dan dat!  En 
samen weer trouw plannen.

Gelukkig heeft ze geen last van be-
roepsdeformatie. Ze waakt tijdens 
haar werk over haar cliënt(e) en 
daarbuiten over zichzelf en staat 
als jongeling toch soms een tikkel-
tje naïef in het leven.  (maar dat zijn 
haar eigen woorden...) Ook zegt ze 
een liefdevolle vrouw te zijn die niet 
verhard of cynisch is en dat brengt 
ons bij liefde en relatie.

Geloof in de liefde is een belangrijk 
aspect van het leven en geduld. Haar 
relatie duurt alweer 8 jaar maar ze 
wonen niet samen want zij woont 
vlakbij Amsterdam en haar partner 
in Groningen en is als galerie houder 
met ... vestigingen daar druk mee.

Door de drukte op haar kantoor in 
Amsterdam - Zuid lukt het niet om 
huisdieren te hebben. Dat is een 
groot gemis want dat is zo’n kost-
baar bezit en de liefde om dieren 
goed te verzorgen komt recht uit 
haar hart. 
Voordat ze advocaat was heeft ze 
jarenlang zielige dieren opgevangen 
en weer sterk gemaakt, waarna ze 
ze niet meer kwijt wilde want dieren 
liefde is onvoorwaardelijk.

Naar de vraag wat haar droom is 
naast haar zakelijke succes is dan 
ook meer doen voor dieren en in alle 
rust ergens buiten wonen wat dat 
mogelijk maakt. Maar waarschijnlijk 
moet je dan oud en grijs zijn, want 
door haar werk is ze niet langere tijd 
op één plek. 

Maar ook meer tijd hebben om met 
ouderen om te gaan, want hun in-
formatie is onuitputtelijk. Hun kijk 
op liefde en andere vraagstukken 
staan voor alles. 

Nicole’s Gooisch Blad  foto’s: Fotovrouwtje
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Sinds december is er een bijzondere galerie in het Gooi te 
vinden. In het hart van Laren vindt u IrisLove. Zij bieden een 
uniek concept waarbij er kunst gemaakt wordt van de eigen iris. 
dit Spaanse concept is door de eigenaresse vanuit Spanje naar 
Nederland gehaald sinds zij daar verliefd werd op haar eigen iris. 

de Iris, ook wel het “regenboogvlies” genoemd, is met al haar 
kleuren en schakeringen een directe afspiegeling van het 
menselijk lichaam. door de speciale fototechniek waarmee ze bij 
IrisLove werken zijn structuren en kleuren waar te nemen die met 
het blote oog niet te zien zijn.

In de galerie kunt u ontdekken hoe prachtig en verrassend uw Iris 
er uit ziet en kunt u een kunstwerk laten maken op uw specifieke 
wensen afgestemd. Zij bieden uitsluitend maatwerk, alles is 
mogelijk.

hoe persoonlijk is het om een artwork aan de muur te hebben 
hangen met de iris van iemand die u lief is? een familieportret 
2.0 wordt het ook wel eens genoemd. een huwelijkscadeau? 
een herinnering? of gewoon omdat het erg mooi is om in uw 
interieur te hebben hangen.

de werken worden afgedrukt op museumkwaliteit plexiglas, 
daarnaast bieden zij ook varianten aan op artblocks en Led-
werken.

IrisLove nodigt u graag uit in haar galerie om de mogelijkheden 
te komen bekijken, een vrijblijvende testfoto te komen laten 
maken en u te laten verbazen door uw eigen iris.

t: 0356316910
INfo@IrISLoVe.NL
WWW.IrISLoVe.NL
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de liefdeswijn 
van Ilja Gort

www.tulipe.nl/chateauwijn

Op mijn wijnkasteel Château La Tulipe wordt 
deze topwijn gemaakt, een prachtige Bordeaux 
Supérieur, gemaakt van gezonde, rijpe Merlot-

druiven, met een toefje Cabernet Sauvignon en 
Cabernet Franc; winnaar van vele medailles op 

internationale wijnconcoursen. 
Zij is 9 maanden gerijpt op nieuw Frans  

eikenhout en direct drinkbaar.

Château La Tulipe Bordeaux Supérieur  
is verkrijgbaar bij Albert Heijn.

Adv_GooisNB_ChateauLaTulipe_2019_297x400.indd   1 04-02-19   13:20

Wat is het tegengestelde van liefde? Het eerste dat wellicht in je opkomt is “haat” of 
“boosheid”. 

Maar wat dacht je van “weerstand”? Weerstand tegen wat er is. Dat je eigenlijk iets 
anders zou willen. Datzelfde geldt voor zelfliefde; weerstand tegen wat er is in jou. 
Het onderdrukken van je angst, boosheid, verdriet, frustratie… Het onderdrukken 
van deze emoties kan uiteindelijk leiden tot onderdrukking van je immuunsysteem.

Onbewust scheiden velen van ons het hoofd van het lijf. Zo kwam er laatst een me-
vrouw op mijn spreekuur van begin zestig. Op de vraag wat ze dan precies in haar lijf 
voelde antwoordde ze: “Ik ben eigenlijk nooit zo bezig met wat ik voel”… Alsof het lijf 
louter een voertuig is dat moet doen wat de bestuurder, het hoofd, ervan vraagt. En 
als het voertuig hapert, dan moet het gefixed worden. Liefst zo snel mogelijk.

Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden
Hoofd en lijf zijn niet van elkaar te scheiden. We kunnen het apart beschrijven: de 
hersenen, maag en darmen, hart en bloedvaten, hormoonsysteem, immuunsysteem, 
emotionele systeem… Maar het is allemaal met elkaar verbonden. Het hoofd com-
municeert met de darmen via het zenuwstelsel, hormonen en bloedcellen commu-
niceren met elkaar via chemische processen. Zo hebben emoties ook hun effect op 
het lijf. Op het moment dat je gaat starten met je droombaan, dan zal je met veel 
energie en enthousiasme naar je werk gaan. Maar wanneer je geen plezier meer 
hebt in je werk dan heb je minder energie.

Hoe werkt ons emotionele systeem? Wanneer we iemand aardig vinden, dan zul-
len we die persoon omarmen. We zullen hem of haar toelaten. Datzelfde geldt voor 
bepaalde situaties. We zullen de plekken en omstandigheden opzoeken waar we 
ons fijn voelen. Wie ons niet respecteert en waar we ons niet fijn voelen, zullen we 
geneigd zijn te vermijden. Daar komen we liever niet mee in aanraking. Kortom: wat 
goed is of goed voelt laten we binnen. Wat slecht voor ons is sluiten we buiten.
En hoe werkt ons immuunsysteem? …. Het immuunsysteem doet exact hetzelfde! 
Wat goed is zal het binnenlaten, wat slecht is zal het buiten de deur houden (virus-
sen, bacteriën…).  

Wanneer leidt dit dan tot ziekte? Wat gebeurt er als je blijft onderdrukken wat wer-
kelijk goed voor je is?  Als je dagelijks dat blijft doen wat eigenlijk niet goed voelt? 
Wanneer er steeds iets anders is dan je zou willen dan levert dat spanning op. Een 
korte periode van spanning kan het lichaam aan. Stresshormonen worden geacti-
veerd als adrenaline en cortisol. Je ademhaling gaat sneller, je hartslag gaat omhoog, 
je spierspanning neemt toe. Klaar om te vluchten of te vechten. Maar wanneer dit 
langere tijd aanhoudt dan gaat het tegen je werken: hoge bloeddruk, hartkloppin-
gen, spierklachten, verminderde werking van je immuunsysteem. Dan heeft niet al-
leen een virus eerder kans om toe te slaan, maar kunnen ook klachten optreden ten 
gevolge van bijvoorbeeld schildklieraandoeningen, reuma, maag- darmproblemen 
en suikerziekte.

Voor de duidelijkheid: niemand heeft hier schuld. Je bent niet “schuldig” aan je eigen 
ziekte. Het betreft hier een onbewust proces dat veelal haar oorsprong vindt in de 
angst om de verbinding te verliezen. De verbinding met die personen en omstandig-
heden waar we ons afhankelijk van voelen en vaak afhankelijk van hebben gemaakt. 
Wanneer ons verlangen dan aangeeft dat we eigenlijk iets anders willen dan kan 
het zijn dat we deze gevoelens gaan onderdrukken uit angst om te verliezen. Dat 
leidt onherroepelijk tot weerstand. Daarmee ondermijnt jouw eigen weerstand je 
immuunsysteem. 

Ook hier ligt de oplossing in het weer leren kiezen vanuit je verlangen in plaats van-
uit angst. En jezelf te leren begeleiden in de lastigheden die je daarbij tegenkomt. 

Juriaan Galavazi
Huisarts en coach
www.dokterjuriaan.nl
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dE LIEFdE 
Gaat dOOr dE MaaG…

Nicole’s Gooisch Blad

als rond Valentijnsdag de pijlen van Cupido weer langs onze oren vliegen en de 
juweliers- en bloemenzaken hoogtijdagen vieren staat alles in het teken van de 

liefde. Huwelijksaanzoeken onverwachte liefdesverklaringen coming outs, geen per-
fectere dag hiervoor dan op donderdag 14 februari! Verliefd zijn, een heerlijk gevoel 
maar als de vlinders  weer lang zijn uitgefladderd komt helaas soms ook de stress om 
de hoek kijken. En in plaats van vlinders in uw maag voelt u een licht brandend gevoel 
op komen borrelen… maagzuur!

Volgens de meest recente cijfers gebruiken ruim 3,5 miljoen Nederlanders een maag-
zuurremmer. Grotendeels middelen zoals omeprazol en pantoprazol (de zogenaamde 
protonenpompremmers) die sinds enige jaren nu ook zonder recept verkrijgbaar zijn. 
Een zeer dubieus besluit van de overheid omdat deze middelen de volledige zuurpro-
ductie plat leggen.  Ook worden dit soort maagzuurremmers steeds vaker preventief in-
gezet door uw huisarts, ook al heeft u (nog) helemaal geen last van uw maag maar wordt 
het ingezet als maagbeschermer. 

tekorten aan mineralen
Hoe schadelijk zijn reguliere maagzuurremmers nu eigenlijk en zijn er ook alternatie-
ven?
Ieder geneesmiddel heeft een therapeutische werking maar helaas door het gebrek aan 
100% specificiteit ook bijwerkingen. Zo ook de maagzuurremmers. De modernere maag-
zuurremmers zoals omeprazol en pantoprazol blokkeren de aanmaak van maagzuur vol-
ledig in het lichaam waardoor het milieu in de maag licht alkalisch wordt in plaats van 
zuur. Dit heeft consequenties voor de opname van voedingsstoffen, vitamines en mine-
ralen. Zo geeft langdurig gebruik van deze middelen op termijn een ernstig tekort aan 
Magnesium wat weer een tekort kan opleveren aan calcium en kalium. Hierdoor kunnen 
klachten ontstaan zoals onder andere osteoporose, misselijkheid, hartritmestoornissen, 
spierkramp, verwardheid. Daarnaast wordt vitamine B12 minder goed opgenomen en 
kunnen hierdoor ook veel klachten ontstaan zoals moeheid, concentratieproblemen, 
verminderde reuk en smaak. 

advies
Artsen schrijven over het algemeen (te) snel maagzuurremmers voor en onderschatten 
de impact van de tekorten die hierdoor kunnen ontstaan van deze essentiële mineralen 
die belangrijk zijn voor ons lichaam. Ook wordt hier niet op geanticipeerd en wordt er 
niet gedacht aan het innemen van een goed voedingssupplement om deze tekorten te 
compenseren. In veel gevallen wordt niet voor niets een maagzuurremmer door uw arts 
voorgeschreven en is het medisch noodzakelijk dat u deze inneemt om een maagzweer 
te voorkomen maar het is raadzaam om bij langer gebruik dit te combineren met een 
goed opneembaar voedingssupplement. Kies daarbij voor een goede multi of suppleer 
een vaste combinatie van Magnesium met Calcium van bijvoorbeeld goede merken zoals 
NOW, AOV en kies een goed opneembaar vitamine B12 supplement waar de actieve vorm 
in zit (adenosylcobalamine en methylcobalamine) zoals van Vitals, Vitakruid en Ortho-
lon. Het beste is en blijft natuurlijk het opsporen van de oorzaak waarom u last heeft 
van maagzuur waarbij een verkeerd voedingspatroon of stress (bijvoorbeeld door een 
verkeerde huwelijkspartner) of teveel drank vaak een oorzaak kan zijn.

Mildere maagzuurremmers
Heeft u mildere maagzuurklachten of slechts incidenteel dan zijn er ook natuurlijke al-
ternatieven dan de sterk werkende protonenpompremmers. Bij Zuur en Acicalm van 
AyuCare of Gasex van Holisan bevatten combinaties van 100% natuurlijke kruiden die 
verzachtend kunnen werken bij maagzuur gerelateerde problemen. Ook Iberogast is als 
natuurlijk kruidenproduct inmiddels geregistreerd als geneesmiddel bij maagklachten 
en zeer effectief. Daarnaast is er natuurlijk ook het bekende reguliere geneesmiddel 
Zantac dat milder werkt dan de protonenpompremmers en nog enige zuurproductie 
toelaat. Hou er rekening mee dat zuur een lichaamssignaal is en voor u eerder een teken 
dat u iets moet wijzigen aan uw lifestyle en dat u met het onderdrukken van  het zuur 
niets doet aan de oorzaak.

Alle genoemde middelen zijn met korting verkrijgbaar op 
deVitamineapotheek.nl
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Nog voordat we de Kersteditie van 
Nicole’s Gooisch blad in de Hallen 

studio’s amsterdam lanceerden wisten we 
al dat we 14/2 een Valentijns editie wilden 
maken, code rood, code van de liefde. 

En daar past Bas Westerweel in, wat 
een knapperd is dat! Na diverse mail en 
messenger pogingen kwamen we bij zijn 
vriendin Marieke uit en vroegen haar of zij 
het wilde ‘vragen’. Juist op dat moment zat 
Bas naast haar en hij zei Ja! Nou, dat was 
dus geregeld en het klikte zo goed tussen 
Marieke en mij dat we elkaar erna nog een 
keer belden en spontaan spraken we met 
elkaar bij ons thuis af. Klik noem ik haar in 
mijn telefoon. Grappig hoe wij elkaar nu 
ontmoeten. 

Geboren in de buurt van Zutphen en 
haar ouders zijn ook creatief. Haar vader 
is kunstschilder en haar moeder maakt 
portretten. De zeventigers geven allebei 
ook nog tekenles. Vanaf haar zesde 
probeerde Marieke langs de deur haar 
eigen tekeningen te verkopen en toen wist 
ze al wat ze later wilde worden.  

Marieke is net 40 en moeder van twee 
tieners, heeft een supergave baan als hulp 
juf op een Vrije School midden in het land 
en is kunstenares. Ze heeft monumentale 
kunst gestudeerd, maar vervolgens een 
eigen stijl gemaakt: Marieke kunst.

Ze creëert steeds iets nieuws wat er 
nog niet is en wordt altijd verliefd op het 
eindresultaat: Een man wordt toch zomaar 
een vrouw. Herkenbaar voor onze lezers die 
ook creatief zijn en in eerste instantie een 
heel ander plan hadden?

Vrolijk praat Marieke over haar kunstwerken 
en tussendoor roept ze ook dat herhaling 
de kunst van vernieuwing is. Zodra het 
gebeurt ontstaat het.

Heerlijk hoe ze bij ons op de bank zit alsof 
we elkaar al jaren kennen en stiekem willen 
we weer kind zijn en haar als hulp juf 
hebben en samen naar haar kunst kijken.

Nicole’s Gooisch Blad foto’s: Hedy Vermeer



Er stond een enorme bos ingepakte blommen op de stamtafel. Het moest echt 
en onecht door elkaar. Was mijn verjaarsdagswens aan mijn zuster. En aan-

gezien zij bijzonder smaakvol is was de verrassing des te groter toen ik de bos 
uitpakte. prachtige rode echte en valse bessen gecombineerd met een amaryllis 
en diverse kleine rode en groene takjes en peertjes. Helemaal diVino.

We zaten te keuvelen over de Jordaan-concerten die diVino (ik zei de gek) wil gaan 
organiseren pal voor de deur. Ben benieuwd hoeveel mee- dan wel tegenwerking ik 
ga krijgen… De hut liep vol, barstens vol. Het was zaterdagavond 19.00 uur en dan is 
het spitsuur. Maar deze gasten waren anders dan onze reguliere clientèle.

Mijn zuster wees naar de voordeur en zei dat ik even mijn hoofd om moest draaien.
Ik moest twee maal kijken voordat mijn hersens het schouwspel registreerde. Een 
piepklein moppie met een zelfgemaakt zwart lampionnetje met oranje oogies en een 
rode mond stond heel zachtjes te mummelen. Ik was totaal verrast en draaide mij 
volledig om. Ik zag een spektakel in een spektakel, typisch diVino. Altijd wat, altijd 
reuring, altijd bijzonder, altijd iets..

Het meisje had haar houtje-touwtje jasje strak dicht gebonden, want het was 11 no-
vember. Met rode blosjes en springende krullen bleek ze te zingen, zo, dat niemand 
het hoorde. Het ging over Sinte Maarten denk ik. Ze raakte door mijn aandacht ge-
motiveerd om ietsje meer geluid te maken dan een beetje gelispel en toen was het 
liedje klaar. 

Ik keek haar aan en wist niet zo goed wat te doen. Maar mijn nieuwe personeelslid, 
haar eerste avond God beter het, kwam al aangerend met de grote zakken dikke 
BonBons, die ik die middag nog ff snel in de kar van een horecainkooporganisatie 
had gekwakt, voor het verjaardagsfeest van mijn lieve moeder en mij (ja samen jarig 
op 11 november..) Het moppie nam er voorzichtig één uit.
“Kijk mam, wat een grote snoep!”
“Ja lieverd, je hebt prachtig gezongen.”
Maar de kleine was al weer buiten, op naar de volgende buit.

Deze avond werd een BonBon avond. Rijen kids verdrongen zich binnen de kortste 
keren tot achter de bar voor de lekkerste bonus van het jaar.

Kan alleen maar in wijnbar diVino. Boomstraat 41 Amsterdam

diVino Als de folders binnen komen dwarrelen. Als reclame alleen nog 
maar gaat over rood, hartjes, bonbons en geurtjes. Er alleen nog 
maar romantische films voorbij flitsen, zelfs on demand. Als een 
bekende ontwerper rode stoelen ontwerpt. Als de dresscode 
rood is.  Dan weet je hoe laat het is, dan is Valentijnsdag in 
aantocht.

Maar wat nu als je a-romantisch bent. Dan is die romantische 
aanloop een horror scenario. Al beeld van mijn romantisch hart? 
Nee? Voorbeeldjes!

Kaarsjes, ach dat is wel gezellig maar de walm maakt de muren 
zwart. Haardvuur is er om warm van te worden en daarom vindt 
deze koukleum pur sang dat wel fijn, maar romantisch bij het 
vuurtje in de ogen van je lief staren, nou nee.

Cadeau(s) regel ik graag zelf, het ligt klaar in de winkel of ik geef 
instructies op hoog niveau, denk aan foto’s en een uitgebreide 
beschrijving, daarna graag de kaart door het apparaat trekken 
maar als ik dat zelf moet doen ook geen probleem. Verrassing, 
nee, alsjeblieft niet. Ruilen, ja graag. 

Etentjes, niet aan mij besteedt. Vroeger gingen we nog wel eens 
uit eten maar ik vind dat wachten op eten helemaal niks aan en 
man, tja die hoeft ook niet zo nodig.

Strandwandeling, ik denk dat man dat wel leuk vindt, niet voor 
de romantiek hoor maar ff lekker uitwaaien past wel in zijn 
straatje, ik daarentegen, kkkkkouudddd, en bij 30 graden wil ik 
alleen maar op een bedje liggen en zeker niet wandelen.

Bloemen, het water stinkt zo snel en rode rozen, die houden 
niet van mij, na 1 dag laten ze de kopjes al hangen, hoe ik ook 
mijn best doe om ze in leven te houden.

Toen ik man leerde kennen dacht ik, kom laat ik op Valentijnsdag 
eens een romantisch en lekker ontbijtje maken. Zalm, roerei, 
champagne en ja ja, hartvormige boterhammen. Man had nog 
nooit zulke rare boterhammen gezien, champagne bij het 
ontbijt? Terwijl je gewoon de hele dag moet werken? Ben je gek 
geworden? 

Kijk, dat is pas liefde, dat je in je gebrek aan romantiek de ware 
ontmoet.

Vandaag zijn man en ik, om en nabij, 21 jaar verder, helemaal 
ongevoelig zijn we natuurlijk niet. Ik heb vandaag de ruiten van 
man’s auto van ijs ontdaan en hij heeft mijn fiets buiten gezet. 
Happy Valentine!

VaLENtIjNbaH
Is OOK LIEFdE

C O L u M N
Mil ia  Bosboom
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BMW maakt 
rijden geweldig

Amersfoort 
Ruimtevaart 2
3824 MX Amersfoort
T (033) 462 15 00

Amstelveen
Burg. A. Colijnweg 6-8
1182 AL Amstelveen
T (020) 503 23 00

Heemstede
Cruquiusweg 25
2102 LS Heemstede
T (023) 528 52 84

Hilversum
Bussumergrintweg 12
1217 BP Hilversum
T (035) 624 11 56

Naarden
Energiestraat 51
1411 AS Naarden
T (035) 699 76 76

Noordwijk
Keyserswey 91
2201 CX Noordwijk
T (071) 409 09 10

Premium Selection Center
Amsterdamsestraatweg 13
1411 AW Naarden
T (035) 699 76 76

VAN POELGEEST VESTIGINGEN:
I      www.van-poelgeest.nl 
E    info@van-poelgeest.nl

VAN POELGEEST IN HET GOOI, 
SCHOONHEID UIT DE KUNST.

SINGER LAREN.
Museum Singer Laren herbergt een fascinerende en brede verzameling van internationale beeldende kunst uit de periode 1880-1950. Een ‘klassiek 
moderne’ collectie die veel aanknopingspunten biedt met de nieuwe BMW 8 Serie Coupé. Niet voor niets is de bijnaam van dit kunstwerk ‘the  
gentlemen’s racer’. Bewonder deze verschijning nu in één van de Van Poelgeest vestigingen.
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