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Blauwe Druppel voor Kees Blase
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Het Waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht reikt de 
Blauwe Druppel uit aan 
mensen met een hart voor 
water. Op 14 juli ontving 
Loosdrechter Kees Bla-
se deze onderscheiding. 
Kees zorgt voor schoon 
en veilig water in de Loos-
drechtse plassen. Hij weet 
alles over waterplanten, 
die kennis gebruikt hij 
voor schoon en veilig wa-
ter in die plassen. Hij meet 
de waterkwaliteit en verwij-
dert de waterplant Cabom-
ba. Kees wil iedereen aan-
moedigen deze waterplant 
aan te pakken.

“Ik heb hydrobiologie gestu-
deerd. Je houdt je bezig met 
alles wat in het water leeft. Tij-
dens een onderzoek in 1975 
aan de Universiteit Wagenin-

gen leerde ik alles over water-
planten. Zo is mijn interesse 
in en kennis over waterkwa-
liteit ontstaan. In 2018 heb ik 
meegedaan aan het Schone 
Waterexperiment in de Loos-
drechtse Plassen. Ik woon aan 
de Vuntusplas. Als ik hier vaar 
met mijn bootje is het zo kalm 
en zo mooi. Anderen zeggen 
wel eens: ‘Dit lijkt net het bui-
tenland!’. Maar het is gewoon 
de natuur in ons eigen land.” 
Hij vervolgt: “De combinatie 
van groen en water maakt de 
Loosdrechtse Plassen uniek. 
Je ziet snoeken zwemmen, ijs-
vogels vliegen en zelfs reeën 
lopen.”

Hulpmiddel
Kees wijst naar een schijfje 
aan een touw. “Met dit hulp-
middel meet ik de diepte en 
helderheid van het water. Het 
touwtje heb ik zelf geknoopt. 
Om de 20 centimeter zit een 
knoopje. Je laat de schijf in het 

water zakken. Als je het ver-
schil tussen wit en zwart niet 
meer ziet, weet je hoe helder 
of troebel het water is. En door 
de knopen weet je op welke 
diepte dit is. Sinds 2018 hou 
ik de resultaten bij in een no-
titieboekje. Ook zonder hulp-
middel kun je de waterkwaliteit 
meten. Als je libellen of water-

juffers ziet, weet je dat de wa-
terkwaliteit goed is.”

Cabomba
“Cabomba is een waterplant 
die oorspronkelijk uit Brazilië 
komt. Het verhaal gaat dat ie-
mand ooit zijn aquarium in de 
plassen heeft geleegd. En dat 
de plant sinds die tijd hier in het 

water groeit. De plant groeit 
snel. Door zijn snelle groei 
verdwijnen andere waterplant-
jes. Er doorheen zwemmen is 
lastig. Ook kan je er niet door-
heen varen. De plant komt 
vast te zitten in de schroef van 
de boot. Dat is gevaarlijk. Ik 
wil iedereen daarom aanmoe-
digen deze waterplant aan te 
pakken. Met wortel en al.”

Blauwe Golf
De Blauwe Golf is een bewe-
ging van mensen met een hart 
voor water. Mensen die vinden 
dat het schoner, veiliger en 
beter kan. En die hun handen 
uit de mouwen steken. In hun 
eigen buurt en op hun eigen 
manier. Met hun actie verdie-
nen zij een Blauwe Druppel. 
Samen vormen deze drup-
pels De Blauwe Golf. (bron: 
ww.AGV.nl)

 Foto: www.agv.nl
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Soestdijkerstraatweg 27  ●  1213 VR Hilversum  ●  035-6424474  ●  www.idmakelaars.nl

De favoriete makelaar van 
‘t Gooi en de Vechtstreek

Tel.: 035 5827611  
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl

WWW.TRAPKANO.NL
De kajak met de unieke trapaandrijving
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Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl

✓ Verversen van de olie
✓ Vervangen van het oliefilter
✓ Banden op spanning brengen 
✓ Resetten van het Service Interval
✓ Afstempelen van de 
    onderhoudsboekjes

Rading 158  •  1231 KE Loosdrecht
tel. 035 - 622 87 07  •  06 442 118 92  

Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur 

za. 09.00-16.00 uur

VANAF 59 euro
ALLE  MERKEN  AUTO'S✓

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
•  Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd   1 14-10-19   12:48

Dineke Folkers: 06 524 60 177 ma,di, do en vr
psychosociale hulp

Iris Klarenbeek: 06 516 41 259 ma t/m do
luisterend oor/maatjescontacten

Nicole van Huisstede: 06 823 34 406 di t/m do 
wonen/welzijn/mantelzorg

Lora Hoogland: 06 127 17 948
vragen rondom administratie

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

Alarmnummer  1-1-2

Huisartsen
De huisartsenpraktijk Loosdrecht, Eikenlaan 49 A  035 - 588 90 60
Geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl 
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken/ Huisbezoek aanvragen/Receptenlijn               035 - 588 90 60
Spoedlijn                             035 - 588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen/ Telefonisch advies           035 - 588 90 60
Buiten de openingstijden   088 - 130 96 00.
Versa Welzijn
Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht 035 - 623 11 00
Apotheek  
Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur 035 - 582 65 50
Apotheek spoedtelefoon   035 - 533 06 07 
Thuiszorg Inovum  035 - 588 82 00
Voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijdemeren en Hilversum:
Verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten, 
fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek  035 -692 49 24
Voor alle diensten, 7 dagen per week. Ook bij spoed buiten kantooruren! 
Kraamzorg:   035 - 692 49 22 
Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum:  035 - 692 46 92  
(ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur). 
Vivium Zorggroep   035 - 692 49 24
Voor al uw zorgdiensten, Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden, 
Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
Diëtisten 
DPS Dieetkunde,   085-210 05 75
Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl 
Amaris Thuiszorg en Wonen   085 - 621 40 40
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht 
(met of zonder indicatie), klantcentrum@amaris.nl
Buurtzorg Loosdrecht   06-23670078
Thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding
in Loosdrecht e.o.  loosdrechteo@buurtzorgnederland.com 
Tandartsen    Buiten praktijkuren 0900 - 15 15
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212 088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO):   24 uur per dag/7 dagen per week
Dierenarts Acacialaan 2a,   035 - 582 44  93

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

In verband met de 
situatie in Nederland 
zijn er geen reguliere 
kerkdiensten.

Wij verwijzen u naar 
de website van uw 
eigen kerk voor de 
mogelijkheden.

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

Openingstijden: maandag 11.00 – 18.00 uur • dinsdag t/m donderdag 9.00 – 18.00 uur
              vrijdag 9.00 – 19.00 uur • zaterdag  8.30 – 17.00 uur.

Van Hogendorplaan 24 Hilversum (Winkelcentrum Heigalerij) • Tel: 035-6218283

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

€ 7,45 
€ 1,98
€ 2,98

Onze winkel is wegens 
vakantie gesloten,

Wij zijn woensdag
5 Augustus open

Team Bien Sûr
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Stemgedrag coalitie vs oppositie
Door: Cor Koster

WIJDEMEREN
Op de website Rading 0 
maakte Cor Koster een 
analyse van het stemge-
drag in de gemeenteraad 
van Wijdemeren. Het blijkt 
dat de oppositie (De Loka-
le Partij en PvdA/Groen-
Links)    opvallend    vaak 
gewoon vóór een voorstel 
van het college stemde.

‘Je zou verwachten dat oppo-
sitiepartijen vaak tegen zijn, en 
coalitiepartijen vaak voor. Dat 
klopt niet helemaal, zoals blijkt 
uit een analyse van het stem-
gedrag van de fracties in de 
gemeenteraad van Wijdeme-
ren. De oppositie is opvallend 
vaak gewoon vóór een voor-
stel van het college. In Wijde-
meren werden in de periode 
september 2019 – juli 2020 in 
totaal 9 openbare raadsver-
gaderingen gehouden, deels 
‘normaal’, deels digitaal. Er 
was geen vergadering in ja-
nuari 2020, en die van april 
verviel vanwege de coronatoe-

standen. In die vergaderingen 
werden 88 besluiten geno-
men, waarvan 39 bespreek-
gevallen en 49 hamerstukken. 
We kijken eerst naar de 39 be-
spreekgevallen.

‘OPPOSITIEPARTIJEN 
(….) PLEGEN BE-
PAALD GEEN OB-

STRUCTIE’

Hieruit blijkt dat D66 en Dorps-
belangen 36x vóór waren, 
CDA 34x, PvdA/GrL 31x; VVD 
en De Lokale Partij 29x. Te-

gen: De Lokale Partij 8x, VVD 
en PvdA/GrL 7x; CDA, D66 en 
Dorpsbelangen 3x. Verdeeld: 
VVD 3x, De Lokale Partij en 
CDA 2x; PvdA/GrL. 1x; D66 en 
Dorpsbelangen 0x.

Merkwaardig: coalitiepartij 
VVD was net zo vaak ‘tegen’ 
als oppositiepartij PvdA/GL (7 
keer) en stemde vaker ver-
deeld dan alle andere fracties.

Bovenstaand overzicht heeft 
alleen betrekking op de 39 
bespreekgevallen. Bij de 49 

hamerstukken was iedereen 
al van tevoren akkoord (er was 
althans consensus), hetgeen 
het totaal aantal raadsbeslui-
ten brengt op 88. Als je dan 
alleen kijkt naar het aantal 
voorstemmen bij alle 88 be-
sluiten (alleen die waarbij frac-
ties eensgezind stemden) en 
dat in percentages omzet, dan 
krijg je het volgende overzicht.

Vóór: D66, Dorpsbelangen: 
97%; CDA: 94%; PvdA/GrL.: 
91%; VVD, De Lokale Partij: 
89%.

Ook de oppositiepartijen stem-
den dus heel vaak vóór een 
raadsvoorstel. Ze verdienen 
daarvoor een compliment. Ze 
laten zich wel eens kritisch uit, 
zeer kritisch zelfs; ze moppe-
ren soms, stemmen af en toe 
tegen, maar ze plegen be-
paald geen obstructie. Ze den-
ken constructief mee, en dat is 
in andere gemeenten wel eens 
anders. Het college heeft mis-
schien zelfs wel meer last van 
de eigen coalitiepartner dan 
van de oppositie’.

MinderHinder mist visie op woningbouw en 
verkeer
Meedenken met oplossingen

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
In gesprek met Nico van 
Zanten en Tom Burgers 
van MinderHinder.nu. Die 
zich zorgen maken over 
een gebrek aan visie en 
samenhang op verkeer en 
woningbouw. Nu toege-
spitst op de intentie om 
250 woningen te bouwen 
in Kortenhoef, het zgn. 
plan Zuidsingel Fase 8. 
Daaraan gekoppeld een 
verkeersonderzoek om 
van de Emmaweg een goe-
de ontsluitingsweg te ma-
ken met misschien wel een 
rotonde op de Smidsbrug.

Op initiatief van enkele Zui-
dereinde- bewoners kwam er 
een groep bijeen, nadat zij 
hadden begrepen dat er een 
haalbaarheidsonderzoek naar 
verkeersoplossingen was ge-
daan en besproken zou wor-

den in de commissie R&E. 
Nico van Zanten was er vanaf 
het eerste begin bij betrokken, 
twee weken later haakte Tom 
Burgers aan.

“We voelden ons echt overval-
len. En met ons veel mensen 
op Noordereinde, Zuiderein-
de, Leeuwenlaan en Emma-
weg. Het ging heel snel en 
we zitten nu rond de 150 per-
sonen die zich bij ons willen 
aansluiten”, opent Nico van 
Zanten. “Het plan is nauwe-
lijks bekend bij het publiek en 
wat de inhoud van de inten-
tieverklaring is die de project-
ontwikkelaar heeft opgesteld 
met de gemeente weten we 
ook niet.” Van Zanten en Bur-
gers hebben de indruk dat het 
verkeersplan, in opdracht van 
projectontwikkelaar Timpaan, 
toegeschreven zal worden 
naar het aantal verkeersbe-
wegingen om die woningen 
te kunnen bouwen. Ze missen 

een overkoepelende visie. 
“Het is de omgekeerde weg. 
Eerst zul je moeten bepalen 
of een dergelijk woningbouw-
plan past in de omgeving. Niet 
alleen qua verkeer, maar ook 
leefbaarheid, het milieu, cul-
tuurhistorie en het beschermd 
dorpsgezicht zouden daarbij 
moeten worden betrokken”, 
vervolgt Van Zanten “Zo’n vi-
sie ontbreekt volledig.” Tom 
Burgers vult aan: “Daarnaast 
moet je ook de samenhang 
met twee andere bouwplan-
nen niet loslaten. Die water-
woningen van Afvalzorg naast 
de vuilnisbelt en het plan 
VLEK van de Emmaweg- ei-
genaren om hun bedrijven om 
te zetten naar woningen moe-
ten ook passen in een totaal-

visie. Dat levert voor pakweg 
400 woningen heel veel ver-
keersbewegingen op. Schrik-
barend! Dus ook de veiligheid 
is in het geding.”

Doelstelling
Binnenkort wordt MinderHin-
der.nu officieel, naast Nico en 
Tom zijn er zijn nog 3 kandi-
daat-bestuursleden. “We zijn 
geen actiegroep die tegen 
woningbouw is. We willen 
meedenken vanuit een visie 
op wat mogelijk is in de dor-
pen.” Uit de doelstelling blijkt 
dat men zich inzet voor het in 
stand houden en verbeteren 
van de kwaliteit, leefbaarheid, 
duurzaamheid en veiligheid 
van de leefomgeving. Dit om-
vat ten minste het tegengaan 

en verminderen van overlast-
gevende situaties.

MinderHinder wordt een be-
langengroepering die informa-
tie wil uitwisselen. Maar ook 
willen ze graag gesprekspart-
ner worden van Wijdemeren 
en andere organisaties om te 
werken aan een gezamenlijke 
visie op ruimtelijke ordening, 
inclusief verkeer. Nico van 
Zanten voegt eraan toe dat de 
deur ook open staat naar an-
dere dorpskernen en de regio. 
“Want woningbouw en verkeer 
zou je toch in de eerste plaats 
in een regionale samenwer-
king moeten oplossen.”

Zie ook: www.minderhinder.nu

 Foto: Gemeenteraad bijeen (foto: Douwe van Essen)
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Bloemen, voeding voor de 
ziel
Door: Sijmen Brandsma

Ik heb twee dagen heerlijk ge-
fietst, dwars door het Groene 
Hart, bij Maassluis de Nieu-
we Maas over en dan naar 
Oudorp. Beide dagen naast 
mooie wolkenluchten ook veel 
regen gehad en wat is het dan 
fijn om nat en koud in nie-
mandsland toch ineens een 
droge plek tegen te komen 
met ons nationale gebak, war-
me appeltaart met slagroom.

Of te ontdekken hoe mooi een 
dorpje als Schipluiden is. Wak-
ker te worden in m`n tentje 
op de tuin van een collega en 
omringd te zijn door een kop-
pel fazanten in de ochtendne-
vel. Om uiteindelijk in Oudorp 
tegemoet gefietst te worden 
door onze oudste kleinkinde-
ren. Veel meer is er niet nodig 
om je gelukkig te voelen. Nu 
weer terug en vol aan de bak, 
zoals dat heet. (waar komt 
die uitdrukking eigenlijk van-
daan?). Dezelfde regen die mij 
vergezelde heeft een groei-
spurt gegeven aan alles wat 
we zelf aan de grond hebben 
toevertrouwd, maar ook aan 
alles wat zelf bedacht heeft 
daar te willen groeien.

Bloemen zijn voeding voor 
de ziel. Net als muziek. Maar 

vragen heel veel aandacht in 
planning, zaaien, planten en 
verzorging. Het is ons dit jaar 
weer gelukt maar het gebeurt 
tussendoor, onze prioriteit ligt 
bij de voeding voor het fysieke! 
Daarom zijn we op zoek naar 

mensen die zich willen verbin-
den met de bloementuin. Je 
hoeft geen ervaring te hebben, 
wel tijd en een overschot aan 
liefde. 
Reactie graag per mail: 
info@landenboschzigt.nl

Mammoet in 
Breukeleveen
BREUKELEVEEN
Het gerucht gaat dat enkele 
inwoners van Breukeleveen 
behoorlijk geschrokken zijn 
van het bericht dat er een gro-
te mammoetkies is gevonden 
in de bodem van de Horster-
meer. Weliswaar in een an-
dere uithoek van Wijdemeren 
en 800.000 jaar oud. Maar je 
weet maar nooit. Men heeft 
fors aangedrongen bij het 
gemeentebestuur van Wijde-
meren om een verkeersbord 
te plaatsen. Zodat iedereen 
gewaarschuwd is. Ook zullen 

BOA’s en politie vaker surveil-
leren in Breukeleveen zodat 
de bewoners met een gerust 
hart kunnen slapen.

Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Slagroom-
soesjes

Per doosje € 3,25
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Fietsboot voorziet in   
behoefte
Galerie Wijdemeren steunt recreatie en cultuur

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Voor het tweede jaar vaart 
de Fietsboot over de plas-
sen. Een relaxt tochtje tus-
sen enkele highlights van 
de Loosdrechtse plassen. 
Galerie Wijdemeren uit 
Breukeleveen levert ook 
een bijdrage aan de in-
standhouding van dit vrij-
willigersproject.

Je kunt zes dagen per week 
drie keer per dag opstappen, 
met of zonder fiets, bij diverse 
haltes langs dit rondje Loos-
drecht. Vanaf de Porseleinha-
ven vaar je langs de Bibian 
Mentelpier naar het recrea-
tie-eilandje Marcus Pos. Voor 
wie geen eigen boot heeft een 
handig vervoermiddel om pak-
weg tussen 10 en 16.30 uur 
te recreëren, met een zwem-
poeltje, picknicktafels en zelfs 
een toilet. Je kunt verder va-
ren naar het aanlegpunt De 
Fuut/ Muyeveld, omringd door 
prachtige villa’s aan het wa-
ter. De derde halte is het lang 
gestrekte grasstrand van De 
Strook. Daar staan Gijs van 
Maanen en Beert Hennephof 
gereed om een speciale loop-
plank voor een scootmobiel 
aan te leggen. Helaas komt de 
dame in kwestie niet opdagen. 
Zij vormen het technisch team. 
Samen met andere vrijwilligers 
zijn ze onmisbaar om de Fiets-
boot II te laten varen.

Galerie Wijdemeren
In juni meerde de Fietsboot 
aan bij de steigers van Gale-
rie Wijdemeren aan de Heren-
weg. Een team enthousiaste 
vrijwilligers heeft keihard ge-
werkt om de boot tijdig veilig en 
vaarklaar te krijgen. Jeanette 
Schipper van dit fraaie kunst-
huis in Breukeleveen vertelt 
dat galeriebezoekers genoten 
van de gezellige bedrijvigheid 
en enthousiaste verhalen van 
de bemanningsleden. De Ga-
lerie Wijdemeren sponsort de 
boot met deze ligplaats, elek-
tra en stromend water. En de 
hardwerkende bevlogen vrij-
willigers natuurlijk met de no-
dige koffies, water en sappen. 
Stichting Veerdiensten op de 

Vecht exploiteert het Fietsboot 
Project, waarbij zij voor hun 
voortbestaan afhankelijk zijn 
van subsidies, sponsoren en 
vrijwilligers. Daar zijn er nooit 
genoeg van: Ook vrouwen zijn 
zeer welkom, aldus de ‘crew’, 
die nu voornamelijk uit man-
nen bestaat. Het plan is de 
boot te verduurzamen, pas-
send in het Gebiedsakkoord 
om natuur, recreatie en cultuur 
hand in hand te laten gaan. 
De eerste gulle donaties van 
ANWB en Rabobank zijn daar-
voor al binnen.

Heerlijk
Aan boord zijn twee echtpa-
ren die uit Belgisch Limburg 
komen. Ook een mooi gebied, 
maar dit tochtje over de plas-
sen vinden ze fantastisch. “Het 
is een heerlijke kans om een 
indruk te krijgen van Loos-
drecht en de omgeving”, ver-
telt meneer. Aan de Strook is 
het stil op deze vrijdag, een 
enkele visser daargelaten. 
Triest zijn de restanten van 
de patatkraam die een paar 
dagen tevoren door vandalis-
me in vlammen opging. Katin-
ka Bouman, penningmeester 
en planner van de Fietsboot, 
vertelt dat ze redelijk draaien, 

maar dat het nooit kwaad kan 
om je aan te melden. Er is nog 
wel een pijnpunt, de stichting 
is hard op zoek naar een vas-
te afmeerplek. Het liefst bij de 
Fuut.

Doe of vaar mee
Bent u nieuwsgierig gewor-
den naar de mogelijkheden 
voor sponsoring of andere 
ondersteuning van dit mooie 
project? Kom gerust eens 
een kijkje nemen op de boot. 
Op maandag kunt u daarvoor 
ook terecht in de haven van 
Galerie Wijdemeren. Wil je 
alleen een ‘Rondje Plassen’ 
doen? Daarvoor is de Fiets-
boot heel geschikt: Één rondje 
varen langs alle opstappunten 
en weer terug duurt bijna 2,5 
uur, voor nog geen 15 euro! 
Doelstelling van de fietsboot 
is deze voor iedereen toegan-
kelijk en betaalbaar te houden. 
Voetgangers, fietsers en rol-
stoelgebruikers zijn van harte 
welkom om mee te varen en 
te genieten van het Plassen-
gebied. Dienstregeling: www.
defietsboot.nl

Galerie Wijdemeren vanaf het 
water

“Liefde overwint alles”

Dankbaar voor de vele jaren die we samen
 mochten beleven, hebben we afscheid genomen van 
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, 

trotse opa en overgroot opa

Teunis Ariesen
Teus

* Ede, 19 april 1926 † Loosdrecht, 16 juli 2020

Nel Ariesen - Schoenmaker

Magda en Ger
    Stefanie en Steffan
        Noor en Lou
    Eelko en Femke
        Lauren en Seppe

Wilma en Henk
    Eline en Luuk
    Maarten en Elsemieke

Gerrit en Nelly
    Remco en Ginger
    Michel en Claudia

Everliene en Arnold
    Lisanne en Tim
    Nando en Hannah

Mevrouw N. Ariesen - Schoenmaker
De Beukenhof
Afdeling De Bloemenhof
Nieuw-Loosdrechtsedijk 24
1231 KX  Loosdrecht

De begrafenis heeft inmiddels 
in besloten kring plaatsgevonden.

FAMILIEBERICHTEN

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Opgave van een Sterretje kunt u 
on-line doen via www.denieuwsster.nl, 

inclusief de betaling daarvan.
 Aanleveren tot maandag 10.00 uur 
voor verschijning. Het tarief is € 1,50 

per gedrukte regel

Geef 
mij 
Geef 

ij 
Geef 

tijd.
ij 

tijd.
ij Geef voor 

nieuwe 
doorbraken 
in kanker-
onderzoek.
Ga naar 
kwf.nl/doneer



Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken

HSB B.V. Rijksstraatweg 3    3631 AA Nieuwersluis   Tel: 0294 - 23 13 96   www.hsbbv.nl   Email: info@hsbbv.nl 

HSB voor al uw plannen en ideeën: 
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer   van zand, grind, grond  en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen

Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken, 
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.

Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve  oplossing te vinden die 
zowel prijstechnisch uitstekend  als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.  

Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois 
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook fi nancieel 
beheersbaar blijft.

Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op 
met Harry Spruijt    tel.: 0294-23 13 96          email: info@hsbbv.nl 

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN

035-6562624 www.bouhuisen.nl

www.devlindertuyn.nl

• 6 luxueuze villa ’s
•  omringd door ongeëvenaard      
    natuurschoon
•  direct aan + uitzicht op het water
•  buitengewone kans op 
 waterrijk wonen

N E D E R H O R S T  D E N  B E R G

VLINDERTUYN

6  TO PV I L L A’S  A A N  H E T  WAT E R  I N  N E D E R H O R ST  D E N  B E RG

V E R KO O P : O N T W I K K E L I N G :

Prijzen villa’s vanaf € 798.000,- v.o.n.

De Vlindertuyn gaat Nederhorst den 
Berg verrijken met 6 fantastische villa’s. 

Gesitueerd aan de noordoostkant van het dorp. 
Nabij de Spiegel- en de Blijkpolderplas. Direct 
aan het water.

O N L I N E  V E R KO O P LO O P T  D O O R !BEL MAKELAAR VOOR PRIVÉ-AFSPRAAK: 035-6562624

ABOUGROEP
LOCATIEONTWIKKELING
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Jonge techneuten van de oude stempel
Gooitech in Loosdrecht

Door: Sarah Cuiper

LOOSDRECHT
Van het schoonmaken van 
je pc tot het afsluiten van 
telefoonabonnementen; 
Gooitech doet het allemaal. 
Drie jaar geleden sprongen 
de twee jonge, ambitieuze 
techneuten Bas Walet en 
Ricardo Schutte in het die-
pe en richtten het bedrijf 
Gooitech op. Gooitech is 
van alle markten thuis en 
is het beste te omschrijven 
als een allround reparatie- 
en installatiebedrijf voor 
tablet, computer en mo-
biele telefoon. Sinds kort 
is het bedrijf gevestigd op 
Rading 154 in Loosdrecht.

Oplossingsgericht
Het motto van Gooitech is ‘We 
hebben altijd een oplossing’, 
Bas en Ricardo werken alle-
bei erg oplossingsgericht, al 
hebben ze beiden hun speci-
alisme. Bas identificeert zich 
als de sociale techneut en Ri-

cardo is een planner met een 
liefde voor hardware. Voordat 
zij hun eigen bedrijf startten, 
hebben ze veel ervaring op-
gedaan bij Staples, nu Office 
Centre. Door deze werkerva-
ring wisten zij dat hun eigen 
bedrijf advies en service op 
maat moest gaan aanbieden. 
“Het belangrijkste is dat we 
kijken naar wat de klant daad-
werkelijk nodig heeft.” zegt 
Schutte.

‘KLANT STAAT
CENTRAAL’

Lesgeven
Het advies dat Gooitech geeft, 
is altijd vrijblijvend. Walet en 
Schutte willen zelfs nog meer 
bieden dan adviezen: “We 
willen dat ouderen ook met 
technologie kunnen omgaan.” 
Met engelengeduld en in 
Jip-en-Janneketaal willen ze 
de ouderen de basis van de 
moderne technologie uitleg-
gen, zodat zij er ook zelf mee 
aan de slag kunnen gaan, in 

plaats van dat ze bij de kinde-
ren of kleinkinderen moeten 
aankloppen met hun techni-
sche problemen. Dit concept 
staat nog in de kinderschoe-
nen, maar het doel is om in de 
toekomst ook voorlichting te 
geven in verzorgingstehuizen.

Betrokken
Schutte en Walet staan voor 
ieder technisch probleem 
klaar . Gooitech is niet alleen 
een reparatie- en installatiebe-
drijf, maar biedt ook dienstver-
lening aan op het gebied van 
(telefoon)abonnementen. Ze 
krijgen de meest uiteenlopen-
de vragen van klanten en zijn 
zeer betrokken. Zo hebben ze 
speciaal voor een trouwe klant 
een film met emotionele waar-
de gemonteerd en ondertiteld, 
een bijzonder verzoek dus. 
Daarnaast hebben ze fraude 
opgelost voor een klant waar-
bij er geld van zijn rekening 
werd afgeschreven zonder dat 
hij het wist. Gooitech zorgt bo-
vendien voor een vertrouwde 

en ontspannen sfeer, zowel in 
hun winkel in Loosdrecht als 
thuis bij installaties.

Extra’s
Naast de wel bekende servi-
ces zoals schermreparaties 
gaat Gooitech een stapje ver-
der. Zo bieden zij ook acties 
op het gebied van anti-virus-
software en ontwikkelen ze 
een eigen schoonmaakspray. 

Deze maakt niet alleen je 
scherm schoon, maar doodt 
ook bacteriën en zelfs virus-
sen op beeldschermen. Wel 
zo handig tijdens de huidige 
pandemie.

Gooitech verwelkomt u 
graag op de:
Rading 154, Loosdrecht; 
035 205 7222; open: maandag 
tot vrijdag. 09:00 – 17:00 uur

Vriendinnen duiken de voorraadkast in om te 
onthamsteren
KORTENHOEF
Vriendinnen Emma Zuidam 
en Bianca Krijnen-Splint 
staken de afgelopen we-
ken hun koppen en pan-
nen bij elkaar. In figuurlijke 
zin – vanwege corona. Ze 
mestten hun volle voor-
raadkasten uit en sloegen 
aan het kokkerellen, met 
als uitgangspunt hun ham-
stervoorraad. Met Het ‘Gro-
te’ Onthamsteren Kook-
boek – dat vanaf 23 juli in 
de boekhandel ligt – willen 
de dames op een creatieve 
manier alle hamsteraars in 
Nederland weer van hun 
voorraad af helpen.

Een ongeopend pak lasagne 
dat al twee jaar in de voorraad-
kast staat, een pot verstofte 
bruine bonen die keer op keer 
genegeerd is. Een zakje losse 
rijst waarvan er inmiddels al 
meer door de kast zwerft dan 
ooit nog op je bord zal belan-
den. Zomaar wat hamsterpro-
ducten die te lang in menig 

Nederlandse voorraadkast 
staan.

Zonde!
“Tijdens de coronaperiode 
werkten we allebei vanuit huis 
en hadden het idee opgevat 
om met al die ingeslagen pro-
ducten aan de slag te gaan. 
Want, zeg nou eerlijk, wat 
moet je in hemelsnaam met al 
die potjes bonen, bieten, mais, 
tonijn etc.? Het blijft vaak in je 
voorraadkast of kelder staan 
tot de datum is verstreken en 
het uiteindelijk in de prullenbak 
belandt. Maar om nou elke dag 
uit een (Hollandse) pot te eten, 
dat komt snel je neus uit.”

De vriendinnen trokken de 
keukenkastjes, diepvriezer en 
kelderkast leeg en toverden in 
krap twee maanden tijd meer 
dan 50 onthamsterrecepten 
op tafel. “We wilden vooral 
makkelijk te bereiden en ge-
varieerde gerechten maken 
waarin geen ingewikkelde in-
grediënten voorkomen, want 

hamsterproducten vormen de 
basis.”

Hamburgers van tonijn (Tonijn 
(ont) hamsterburgertjes), cake 
met ananas (It’s a piece of 
(pineapple) cake), zalm in bla-
derdeeg (Het zalm je maar ge-
beuren) en pannenkoeken van 
bruine bonen (Make American 
pancakes great again) zijn zo-
maar een greep uit de ruim 50 
geïllustreerde recepten.

Dat onthamsteren loont bleek 
wel uit de boodschappenre-
kening. “Doordat we de keu-
kenkasten hadden geleegd en 
slechts een handjevol ingredi-
enten moesten kopen hielden 
we geld over voor andere leu-
ke dingen. Hamsteren als een 
bezetene is echt niet nodig. 
We houden onze kleine ham-
stervoorraad vanaf nu gewoon 
op peil. Als we onverwachts 
bezoek krijgen, duiken we 
eerst in die voorraadkast. Dan 
grijpen we nooit mis en zetten 
we zo iets lekkers op tafel. We 

zijn gewoon een stukje bewus-
ter geworden. We houden de 
ten minste houdbaar tot- en te 
gebruiken tot-producten goed 
in de smiezen en gooien niks 
meer weg. Mooi toch?”

Beschikbaarheid
Het ‘Grote’ Onthamsteren 

Kookboek is vanaf 23 juli ver-
krijgbaar in de (online)boek-
handel.

Hardcover, 128 pag. full co-
lour, € 15,99
ISBN 978-94-93042-21-6

 Foto: Ricardo Schutte en Bas Walet

 Foto: Emma Zuidam en Bianca Krijnen-Splint
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Jachthaven Manten
Wat voor bedrijf is Jacht- 
haven Manten?
Onze haven is gelegen aan 
de Vuntus, een prachtige plas 
in Loosdrecht waar je schitte-
rende tochten op en rond het 
water hebt. Wij verhuren boten 
voor verschillende gelegenhe-
den: roeibootjes, kano, motor-
boten, sloepen, zeilboten en 
zelfs een kajuitboot.

BOOT VERHUUR 
MANTEN, VOOR EEN 

DAGJE PLEZIER

Wat bieden we nog meer?
Buitenleven maakt hongerig 
en daarom bieden wij verschil-
lende picknickmanden aan om 
je dag op het water compleet 
te maken! Als je deze voor-
af bestelt, zorgen wij ervoor 
dat er een mand gevuld met 
lekkers voor je klaarstaat. Als 
afsluiter van de dag verzor-
gen we desgewenst ook een 
barbecue. Verder bieden wij 
verschillende weekendarran-
gementen waarbij je een boot 
huurt voor het weekend en 
je tent kunt opzetten op ons 
kampeerterrein. Ook voor be-

drijfsuitjes ben je hier aan het 
juiste adres.

In onze haven bevindt zich 
een kleine horecagelegenheid 
“windroos 24” met een gezellig 
terras waar u belegde brood-
jes pistoletjes, koffie, drankjes, 
menu’s en snacks kunt bestel-
len.

In onze gezellige ingerichte 
zaak zijn 16 zitplaatsen en 
5 plaatsen aan de bar. Daar-
naast kunt u buiten genieten 
op terras en zit u direct midden 
in de haven.

De kracht van Jachthaven 
Manten
We kunnen goed inschatten 
wat mensen willen en waar ze 
voor komen en spelen daar 
goed op in. Ook streven wij 
ernaar om de best mogelijke 
service te geven zodat onze 
klanten onbezorgd en totaal 
ontspannen hun vakantiege-
voel op het water kunnen be-
leven.

Jachthaven Manten
Oudloosdrechtsedijk 204A, 
1231 NG Loosdrecht
Tel (035) 5824551
www.bootverhuur-loosdrecht.nl

Fluistersloepverhuur
aan de spiegelplas

Zelf varen over het mooiste water van Nederland
Ontdek het water van de Spiegelplas en de prachtige stranden voor jong 

en oud met een ECO fluister sloep van boothuren-plas,
maar u kunt natuurlijk ook doorvaren via de sluis naar de Vecht.

Door de geluidsloze motor, die zonder vaarbewijs en eenvoudig te 
besturen is, kom je helemaal tot rust in de prachtige natuur.

U kunt een dagdeel of een hele dag een boot huren.

Kijk voor meer informatie op:

www.boothuren-plas.nl

Dammerweg 84,
1394 GR  Nederhorst den berg

Tel: 06 224 866 25
Mail: boothurenplas@gmail.com

 

Zuwe 20 (langs N201) Kortenhoef ● ottenhome.nl 
T. 035 – 5823331 ● info@ottenhome.nl 

• Restaurant met terras(vlotten),  
   borrelboten, daghap, lunchdeals  
   & barbecues op vrij- en zaterdag 

 
 

    
 

• Sloep-, sup, kano & zeilboot verhuur  
• Zeilles voor kids & volwassenen 

 
 

    
 

Boot verhuur Boot verkoop Schaatsen verkoop
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Varen in de dorpen
Vier ondernemers heten u welkom

WIJDEMEREN
Nu veel mensen niet ver 
weg trekken tijdens de zo-
mervakantie, kun je heerlijk 
recreëren in de omgeving. 
Als je in een van de zes 
dorpen van Wijdemeren 
woont, bof je, want vlak-
bij huis kun je een heerlijk 
dagje uit. Of een weekend 
erop uit. Het water met gro-
te plassen en kleine vaar-
wegen biedt zowel rust als 
actie. De Spiegelplas in 
Nederhorst den Berg, de 
Loosdrechtse plassen, de 
Wijde Blik, de Vuntusplas 
zijn plekken waar het heer-
lijk toeven is. De recreatie-
ondernemers ontvangen u 
met open armen.

Fluistersloepen
Anton de Bruin verhuurt vier 
ECO- fluistersloepen, duur-
zaam en doodstil. Gelegen 
aan het terras van restaurant 
Steiger 1394 aan de Dammer-
weg kun je de Spiegelplas ver-
kennen, een weidse plas met 
idyllische strandjes, eilandjes 
en moerasbossen. Een para-
dijs voor recreanten. De boten 
van bijna 6 meter lengte en 2 
meter breedte zijn eenvoudig 
te besturen. Een dagdeel van 
3,5 uur kost € 125 en voor een 
hele dag, van 10 tot 18 uur, be-
taalt u € 225. Ervaar de rust, 
je kunt een goed gesprek voe-
ren. Zo lekker varen met een 
kalm gangetje past perfect op 
dit mooie natuurlijke water. 
Echt 100% genieten.

Dammerweg 84, NdB 
www.boothuren-plas.nl

Ottenhome
Voor een ruime variatie aan 

varen kun je terecht bij Otten-
home. Centraal gelegen aan 
de Wijde Blik kun je hier opti-
maal genieten. Er is een ruime 
keuze aan sloepen, van 8 per-
sonen tot aan Van Gents met 
18 personen (met schipper). 
Ook kun je ontspannen zeilen 
in een zestienkwadraat, met 
gaffel en fok (max. 6 pers.). 
Voor kinderen liggen er Opti-
misten om de eerste zeilme-
ters te maken op de Zuwe. 
De traditionele roeiboten op 
spierkracht zijn natuurlijk ook 
een prima vervoermiddel om 
het water te verkennen. De 
sportievelingen kunnen ont-
spannen in een Canadese 
kano voor max. 3 personen. 
Of je springt op een sup board 
om je soepel over het water te 
bewegen. Er is veel mogelijk 
bij Ottenhome, waar het ook 
goed toeven is in het restau-
rant of op het terras.

Zuwe 20, Kortenhoef
www.ottenhome.nl

Bootverhuur Manten
Familiebedrijf Manten aan de 
Oud-Loosdrechtsedijk is het 
adres voor een dagje plezier 
op het water. Of het nu met 
een kano, sloep of motorboot 
is. Direct gelegen aan de Vun-
tusplas kun je genieten van de 
rust van dit deel van de plas-
sen. Maar ook kun je via twee 
smalle doorgangen varen naar 
de andere Loosdrechtse plas-
sen. Met iedere portemonnee 
kun je terecht bij Bootverhuur 
Manten dat al 90 jaar volop 
vaarplezier biedt. Naast de 
talloze roeiboten kun je lekker 
zeilen in een Polyvalk. Of erop 
uit varen in diverse soorten 
sloepen: Oud Huijzer, Icelan-

der of Kaaglifeboat (tussen 5 
en 10 pers.). Sportief pedde-
len in een Toerkano of Cana-
dese kano behoort ook tot de 
mogelijkheden. Aan wal kunt u 
in de Windroos 24 terecht voor 
lekkere snacks, drankjes en 
broodjes.

Oud-Loosdrechtsedijk 204, 
Loosdrecht
www.bootverhuur-loosdrecht.nl

Bonnema Watersport
Ook aan de Oud-Loosdrecht-
sedijk tref je Bonnema Water-
sport. Dit recreatiebedrijf ver-
huurt een groot assortiment 
boten: van kano tot roeiboot, 
van motorboot tot sloep, zelfs 
tot borrelboot. Je hebt de sloe-
pen Maril, Volta (in 2 maten) 
en de Oud Huijzer, voor 8 tot 
12 personen. Daarnaast is er 
ook de keuze uit diverse types 
motorboten met buitenboord-
motor, uiteraard met brandstof 
en elektrische start. Met een 
gezelschap een sloep huren is 
al een hele belevenis. Maar de 
ontdekkingstocht krijgt een ex-
tra dimensie wanneer je door 
middel van GPS navigatie zo 
efficiënt mogelijk moet navige-
ren. Daar kun je een leuk spel 
van maken in teamverband 
(vanaf 20 pers.). Wil je alleen 
maar ontspannen, dan kun je 
ook lekker rondtuffen met een 
schipper op een sfeervolle 
rondvaartboot. Zo bieden de 
jonge ondernemers Sanne en 
Sjoerd Bonnema, samen met 
hun ouders Jolanda en Rin, 
nog meer aantrekkelijke arran-
gementen aan.

Oud-Loosdrechtsedijk 272C, 
Loosdrecht
www.bonnemawatersport.nl
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Zonnebloemen !!!

WIJDEMEREN
Deze prachtige zonnebloemen 
zijn van Gert Hendrickx uit Ne-
derhorst den Berg en meten 
2.55 meter. Ter vergelijk, de 
schutting heeft een hoogte van 
1.92 meter.

Gert daagt u uit om met een 
foto te komen met daarop zon-
nebloemen met een grotere 
hoogte.
Deze stuurt u dan naar:
redactie@dunnebier.nl

   

Vrijwilligers    
gezocht !
Vacature gastvrouw-/heer Kasteel 

Museum Sypesteyn

LOOSDRECHT
Wij zijn op zoek naar enthou-
siaste en flexibele gastvrou-
wen-/heren ter versterking van 
ons vrijwilligersteam.
In deze functie bent u in het 
kasteel en de historische tuin 
verantwoordelijk voor het in-
formeren en begeleiden van 
onze museumbezoekers.
Tevens zorgt u voor het toe-
zicht op onze rijke museum-
collectie gedurende de ope-
ningstijden. U werkt in een 
team van vrijwilligers die – in 
overleg – volgens een rooster 
ingedeeld worden. Ook in het 

weekend is het kasteel open 
en bent u in principe beschik-
baar. Op termijn kunt u opge-
leid worden tot rondleid(st)er. 
Voor de opleiding en eventu-
ele bijscholing wordt gezorgd.

Als uw interesse is gewekt 
kunt u voor nadere informatie 
bellen naar
035-5823208 of mailen naar 
info@sypesteyn.nl.

Voor meer informatie over het 
kasteel en de historische tuin 
kunt u onze website bezoeken:
www.sypesteyn.nl

Bevers in de Wildernis

WIJDEMEREN
Scouting Klaas Toxopeus 
heeft deze zomer ondanks 
alle COVID perikelen toch 
voor de verschillende spel-
takken een zomerkamp 
weten te organiseren. In 
de komende weken laten 
we zien welke avonturen 
onze leden hebben meege-
maakt.

Deze week beginnen we met 
de speltak van onze jongste le-
den (5 tot 7 jaar) de BEVERS.

Het kamp van de bevers had 
als thema ‘In het Wild’. Op het 
scoutingterrein aan de Kwakel 
in Kortenhoef was een klein 

wildpark ingericht met tropi-
sche tenten, stoere klimtorens 
en waaiende bomen.

Bij aankomst hadden de be-
vers allemaal hun beste kos-
tuum meegenomen; er liepen 
kleine tijgers, apen en andere 
wilde beesten op het terrein.

Voor een avontuur in de wil-
dernis was er veel regen en 
wind, maar dat mocht de pret 
niet drukken.

We genoten van het kamp-
vuur, het apenklimrek en eten 
zonder mes en vork. We kre-
gen een verdere inkijk in de 
wildernis van het natuurpark 

Flevolandschap, met een uit-
leg van oud -Scout Hans Bok-
hoff over het leven van dieren 
zoals de otter, het wild zwijn 
en de wisent. De laatste avond 
sloten we af met de mooie film 
‘Junglebook’.

Volgende week kun je meer le-
zen over het zomerkamp van 
de welpen. Is na het lezen van 
dit verslag je interesse voor 
scouting gewekt?

Kijk eens op onze site of insta-
gram: www.klaastoxopeus.nl
@scoutingklaastoxopeus en 
laat een berichtje achter om 
een keer te komen proefdraai-
en.

   

Ludolph uit Loosdrecht wint  
10.000 euro
‘We gaan iets moois 

voor het huis kopen’

LOOSDRECHT
Een grote verrassing voor 
Ludolph uit Loosdrecht. 
Hij heeft in de trekking van 
de BankGiro Loterij een 
bedrag van 10.000 euro 
gewonnen. Hij werd vori-
ge week thuis verrast met 
het goede nieuws. Ludolph 
(53) weet wel raad met zijn 
prijs: “We gaan iets moois 
voor het huis kopen en een 
keertje extra uiteten als we 
op vakantie zijn in Portu-
gal.”

Deelnemers én cultuur win-
nen bij BankGiro Loterij

De BankGiro Loterij maakt ie-
dere dag de winnaar van een 
prijs bekend. Alle dagen gaat 
er 10.000 euro uit, elke week 
100.000 euro en iedere maand 
wint een deelnemer van de lo-
terij maar liefst 1 miljoen euro. 
De BankGiro Loterij is de cul-
tuurloterij van Nederland: niet 
alleen deelnemers winnen, 
ook tal van culturele organisa-
ties zoals musea, molens en 

monumenten. Met minimaal 
40 procent van ieder lot dra-
gen 751.000 BankGiro Lote-
rij-deelnemers maandelijks bij 
aan cultuur in Nederland. Hier-
door kon de Loterij in 2020 een 
recordbedrag van 84,3 miljoen 
euro verdelen onder 77 cultu-
rele organisaties.

Foto: Jurgen Jacob Lodder

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier

(boedel) Taxaties / -ontruimingen

Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl

Online shoppen: www.kunstkamer.online

Herenweg 71-73, Breukeleveen

GEVEN OM MOLENS IS
GEVEN AAN
MOLENS

molenfonds.nl



Openingstijden 
Maandag - zaterdag 
08.00 - 21.00 uur 
zondag 
10.00 - 18.00 uur 
 
Volg ons voor nieuwtjes  
en acties via 

 ahloosdrecht

Een compleet nieuwe winkel met héél 
veel vers, nóg meer gemak èn voordeel.
Dàt vind je nu in Oud-Loosdrecht. 
Kom je snel langs? Wij staan graag voor 
je klaar.

Ontdek de nieuwe 
Albert Heijn in 
Oud-Loosdrecht.

Oud-Loosdrechtsedijk 182, Loosdrecht
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