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Welkom in ‘De Garage’

Het ‘mooiste makelaarskantoor van 

Nederland’ is op 1 november j.l. feestelijk 

geopend en staat in Blaricum. ‘De 

Garage’ is het resultaat van een unieke 

samenwerking tussen makelaar Joost 

Wester, Voorma en Walch Makelaars in het 

Gooi en Clairz Interior Design. Wie een huis 

zoekt en het meteen wil laten renoveren 

wordt hier op zijn wenken bediend.

Jacques Walch, Clairz Interior Design en Joost Wester 
rollen de rode loper voor u uit

Wat niemand in het Gooi voor mogelijk had gehouden, gebeurde 

toch: makelaar Joost Wester sluit zich aan bij Voorma en Walch 

Makelaars in het Gooi, verlaat zijn vertrouwde honk naast 

Moeke Spijkstra en verplaatst zijn hele hebben en houwen 

vijftig meter verderop naar ‘De Garage’, want daar was ooit de 

garage van de familie Keijer, dat herinnert u zich vast nog wel.

 

Zo onvoorspelbaar kan het leven dus zijn. Maar er is nog 

iemand die zich bij dit illustere gezelschap aansluit en van De 

Garage haar onderkomen maakt: interior-designer Anne-Claire 

Winkelhagen, die enkele jaren geleden Amsterdam verruilde 

voor Blaricum. Het beeldbepalende pand – je kunt het niet 

missen als je vanuit Laren over de Torenlaan Blaricum binnenrijdt 

– hield haar al enige tijd uit de slaap. En toen gebeurde er dus 

een wonder. Jacques Walch was het karakteristieke pand ook 

niet ontgaan – hij reed er iedere dag na een lange dag huizen > 
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Makelaars onder elkaar: Joost Wester en Jacques Walch 
flankeren Alfred de Kleermaeker, NVM-voorzitter voor het 
Gooi. Links: Jacques spreekt Jan des Bouvrie toe. Onder 
links: Anne-Claire Winkelhagen richt het woord tot de 
genodigden en onder: Jan richt het woord tot Anne-Claire.
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verkopen op weg naar moeder de vrouw bijna tegenaan en 

dacht: ik moet hier wat mee. Hij koesterde bovendien al enige 

tijd de vurige wens om een mooie vestiging in Blaricum te 

openen, maar wilde collega Joost niet op de tenen trappen. 

Met Anne-Claire, een goede bekende, zat Jacques direct op 

een lijn, maar de grootste horde moest nog worden genomen. 

En toen verscheen uit het niets Junior Zegger op het toneel en 

bracht Jacques en Joost nader tot elkaar. Zo kon het gebeuren 

dat de oude garage, waar ooit Peugeots en Talbots werden 

verkocht en gerepareerd, als een Phoenix uit de as herrees. 

Stijlvol onderkomen 
Onder de bezielende leiding van Anne-Claire – haar onmis-

kenbare talenten kwamen bij deze klus goed van pas – werd 

het versleten gebouw getransformeerd tot een superchic en 

uiterst stijlvol onderkomen voor Voorma en Walch Makelaars 

in het Gooi (by Joost) en Clairz Interior Design. Vandaag, het 

is 1 november 2018, staan zij hier gedrieën met een glas 

champagne in de hand op de rode loper en verwelkomen de 

honderden gasten, die voor deze bijzondere gebeurtenis naar 

Blaricum zijn gekomen. Onder hen ook Jan des Bouvrie, die 

met een mooie speech het pand voor geopend verklaarde. 

De éminence gris van het Nederlandse interieur had lovende 

woorden voor het smaakvolle design van Anne-Claire en de 

ondernemersmentaliteit van Jacques Walch. Joost Wester, 

al ruim zeventien jaar actief in de Gooische makelaardij, 

stond er een beetje beduusd bij, alsof hij een verkeerd zaaltje 

was binnengelopen. Zo in de spotlight te worden gezet was 

duidelijk even wennen voor hem, maar hij herpakte zich snel en 

kwalificeerde zijn nieuwe onderkomen niet geheel onterecht 

als ‘het mooiste makelaarskantoor van Nederland’. 

Uiteindelijk was het Jacques Walch die met het plan rondliep 

om drie bedrijven terug te brengen tot twee complementaire 

bedrijven, die hier samen kantoor voeren. Anne-Claire heeft met 

dit prachtige pand haar visitekaartje afgegeven en een unieke 

etalage voor haar bedrijf gecreëerd en voor Joost begint er een 

nieuwe periode in zijn leven als makelaar. En ook Jacques is 

blij: Hij heeft zijn vierde kantoor in het Gooi – op een absolute 

toplocatie. Laat dat maar aan hem over. 

De Garage 

Torenlaan 12D

1261 GD Blaricum

035 - 531 53 00 

Linksboven: Jim Bouwmeester legde de prachtige vloer in De Garage en kwam met zijn charmante vrouw Karin. Boven: De ‘Heren van Blaricum’, 
v.l.n.r.: Pim Berkel, Junior Zegger, Joost Wester, Jacques Walch en Hans Borgers. Links: Jan verklaart De Garage voor geopend. Rechtsonder: 
Jacques in gesprek met Gerard Dorepaal van de plaatselijke Albert Heijn.


