» DE TAMTAMMER «

GABY FECKEN
VAN GESTEL

˜

dorp van Huizen en dat bevalt ons goed. Momenteel˜bouwen we ons eigen

behoefte om op lokaal niveau maatschappelijk betrokken te zijn
oude

Ik had

We wonen nu in het

De natuur in het Gooi is fantastisch. Ik kom tijdens het hardlopen en˜
huis in de Blaricummer Meent, een wijk die ook de uitstraling van een dorp krijgt

favoriete horecalocaties zijn De Krachtcentrale in Huizen en Chef aan˜de

fietsen door bossen, langs het water en over de hei. Dan voel ik me een geluksvogel
Mijn

Werf in Hilversum. Ik hou van herbestemming, van dat rauwe industriële, en dat je op

idioot dat zo’n˜
geweldig initiatief over een paar jaar moet gaan wijken voor woningbouw ’t Gooi
vrijdagmiddag een biertje kunt gaan drinken om er vervolgens lekker te blijven eten
Ik vind creatieve ontwikkelingen als De Groene Afslag super. Het is

˜

voelt voor mij echt als m’n thuis, terwijl ik mezelf nooit als ‘Gooisch’ zal bestempelen
Ik erger me
GA BY FECK EN VA N GESTEL IS TRENDWATCHER
EN MEDE-EIGENAAR VAN HEMELSBY. GABY
MAAKT TRENDBOEKEN, GEEFT LEZINGEN EN
WORKSHOPS EN MAAKT TRENDVERTALINGEN
OP LIFESTYLEGEBIED.

soms dood aan de bekrompenheid die ik om me

heen zie. Ik begrijp gewoon niet dat mensen niet verder kunnen

elke

week naar de zaterdagmarkt in˜Huizen: pondje Oude

kijken dan alleen hun eigen ‘tuintje’

Het liefst ga ik

Huizer (kaas) bij Verweij halen en bekenden tegenkomen.”

˜

PAULIEN HUIZINGA
fotografeert speciaal voor
Tam Tam markante, bijzondere
en mooie mensen uit het Gooi.

29

ooit een trendlezing in Singer Laren te geven

˜
nooit gedacht dat de winkels in Huizen op zondag open zouden gaan. Halleluja!
Als ik later groot ben, wil ik graag een stijlicoon als Iris Apfel worden. Zij had
˜
fantastisch gepast in het Gooi Kun je je voorstellen dat ik vroeger heel bang
˜
was voor water, terwijl ik nu het liefst elke ochtend zwem in de Sijsjesberg? Ik heb veel
“Het lijkt me geweldig om

