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We zijn trots deze Zomergids 2021 te mogen en kunnen uitgeven.
Nu het dagelijks leven, na een tweede ‘lockdown’, langzaam weer opstart, 
zullen veel mensen kiezen voor recreëren in eigen streek of land.
Deze gids geeft een schat aan informatie over alle mogelijkheden daartoe
in de gemeente Wijdemeren. Ons familiebedrijf bestaat sinds 1972 en
naast alle werkzaamheden op gebied van ‘print & marketing’, zijn we ook 
trotse uitgevers van Weekblad Wijdemeren en De Nieuwsster. 
Daarmee staan we midden in de samenleving en weten we wat er speelt
in onze dorpen, én we realiseren ons ook hoeveel leuke attracties,
natuurgebieden, plassen, horeca en retail er zijn. Dat verdient aandacht 
en - zeker nu - steun. Hopelijk ook van u. Omdat we samen de draad weer 
willen en kunnen oppakken. En doorpakken. Wat dat is altijd het devies bij 
Dunnebier. Daarom zijn we extra trots op deze Zomergids en op de slogan: 
“Natuurlijk Wijdemeren”.

Marije en Thijs Dunnebier

Geniet!

Wijdemeren is een overweldigend mooie gemeente met een overdaad
aan water en bossen en kent een fascinerende culturele geschiedenis.
Glij over het sprankelende water, snuif het weelderige groen op en waan
je van adel bij het bezoeken van de grandeur van de kastelen en
landhuizen. Fiets, zwem, kano, zeil, wandel, waterski of sup de zorgen
van je af. Bezoek een slot, ga lasergamen of bezoek een theater.
Dit plassengebied heeft alles in huis voor een fantastische tijd met
familie of vrienden. Niet alleen in Loosdrecht maar ook dorpen als
Kortenhoef, ’s Graveland, Ankeveen en Nederhorst den Berg zullen je
verbazen met hun diversiteit aan recreatiemogelijkheden.
Laat de drukte even achter je, ontsnap naar dit water-, bos- en
cultuurrijke gebied en ontspan. En vooral; geniet!
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Autobedrijf Jansen & Jansen
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● Onderhoud
● Reparatie

Middenweg 82 - Nederhorst den Berg
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Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

NEDERHORST DEN BERG- Niet alleen won Olivier van den Berg de eerste prijs in de Spektakellote-

rij van het Zomerspektakel, ook waren er nog 30 andere fraaie prijzen, beschikbaar gesteld door 

welwillende sponsors. De prijzen van de loterij kunnen afgehaald worden bij de voorzitter van de 

Stichting Nederhorst den Berg Actief, Jan van Wijk, Paulus Potterstraat 13, Nederhorst den Berg. 

De inschrijving voor de 13e 
editie van Burendag is vorige 
week geopend. Alle buurten 
van Nederland kunnen hun 
Burendagactiviteit aanmel-
den en een fi nanciële bij-
drage aanvragen via www.
burendag.nl. De dag wordt 
ieder jaar georganiseerd 
door Douwe Egberts en het 
Oranje Fonds om buren 
dichter bij elkaar te brengen. 
Deze editie gaan de organi-
satoren zich extra inspannen 
om buren bij elkaar te krijgen 
in buurten waar dat niet van-
zelfsprekend is. Burendag 
valt dit jaar op 22 september. 
In 2017 deden zo’n 1 miljoen 
mensen mee aan duizenden 
activiteiten in heel het land. 

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

D r e n t h
V E R H U I Z I N G E N

� 0294 - 25 12 00
� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

Elke 1e woensdag v.d. maand 
van 14-17 uur: Repaircafé Wij-
demeren. In de Brasserie van 
Veenstaete te K’hoef. Weg-
gooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl of 
bel: Marjolijn Bezemer: 06- 
48545227.

U kunt bij ons terecht voor alle merken
● Airco service
● Banden service
● Banden opslag

Ga met een veilig gevoel de weg op!
doe Voor Vertrek de Vakantiecheck

Lindelaan 8 te Loosdrecht  
ariedekloetuitvaartverzorging.nl 24 uur per dag bereikbaar

06 1035 8100

Uitvaartzorg
        vanuit het hart

UITVAARTVERZORGING

Waar vindt u persoonlijk advies voor een nieuwe wasmachine? Wat 
moet u doen als er een inbouwapparaat in uw keuken defect is? 
Wie kunt u bellen voor reparatie of vervanging? Het antwoord op 
deze vragen is simpel: Vink Witgoed. Op onze website en in onze 
showroom vindt u een uitgebreid assortiment aan vrijstaande en 
inbouwapparatuur. Onze deskundige medewerkers adviseren u 
graag. 

(On)mogelijkheden
Bij Vink Witgoed denken we niet in onmogelijkheden maar 
in mogelijkheden. Onder het genot van een kop koffie of 
thee denken we met u mee en zoeken we naar hoe het wél 
kan. Zo komen we tot een oplossing waar u en wij tevre-
den mee zijn. Indien dit nodig is komen wij bij u thuis om 
een compleet advies te geven, aangepast aan de wensen 
en maten die het beste bij u en uw woning passen.

Blijvende service
“Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service” is niet voor 
niets onze slogan. Als u met een defect apparaat in uw 
keuken staat, wilt u snel vervanging. Vink Witgoed levert 

en plaatst de nieuwe aankoop snel en op een tijd die u het beste 
schikt. Daarbij bieden wij service die verder gaat dan het leveren 
van uw apparatuur. Mocht u na de levering een vraag of storing 
hebben, dan kunt u ook een beroep op ons doen. 

Ook nu
Ook in tijden van de Coronacrisis kunt u een beroep op ons doen. 
Via de telefoon en mail (info@vinkwitgoed.nl) zijn wij bereikbaar 
en is onze showroom geopend. Zolang het verantwoord is en wij 
gezond zijn, gaan wij door met leveren, installeren en inbouwen.  
Natuurlijk houden wij hierbij rekening met de richtlijnen van het 
RIVM en de overheid. Wij blijven er ook in deze tijd alles aan doen 
om u te helpen! 

Alles van A tot Z goed geregeld!

GENIET VAN HET MOOIE WIJDEMEREN. 
UW ZAKELIJKE OMGEVING OOK EXPOSURE GEVEN?  
WIJ MAKEN UW WEBSITE OP AFSTAND.
ONLINE EN TOCH DICHTBIJ. WWW.ANTICIPATE.NL.

2 0  J A A R
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Opgroeien
Zijn moeder was huisvrouw en zijn vader ambtenaar bij de PTT, het 
huidige KPN. Hij leidde daar de afdeling die verantwoordelijk was 
voor het netwerk van koperkabels in de grond. Ze woonden tot zijn 
achttiende in het twintig kilometer ten noorden van Zwolle gelegen 
Zwartsluis, aan het water. “De eerste keer dat ik rechtop stond, was 
in een zeilboot met mijn ouders. Blijkbaar trok ik mezelf op om over 
de rand van de boot te kunnen kijken”. Het was de start van de liefde 
voor de watersport. Zeilen, surfen, zwemmen, hij doet het allemaal. 
Surfen deed hij fanatiek op zee en gaf er ook les in.

Ondernemer
Na de HAVO deed Tim HTS Bedrijfskunde. “Dat was met de gedachte 
om een productiebedrijf te beginnen. Ik wilde wat gaan 
maken. Als klein jongetje wilde ik altijd al ondernemer 
worden.” Vanwege de goedkope arbeidskrachten in het 
toenmalige Oostblok zag hij snel in dat dat teveel tegen 
de stroom in zwemmen werd. Hij is vervolgens in de on-
roerend goed handel terecht gekomen. Huisjes in Am-
sterdam opknappen en met winst verkopen. Dat ging 
hem goed af en hij bleef het zo’n vijftien jaar doen. Toen 
het teveel een bekend kunstje werd, ontstond de wens en behoefte 
naar iets anders. De liefde voor water en de ervaring in vastgoed 
combineerde zich toen in het besluit te gaan handelen in boten. “Die 
moeten wel ergens liggen dus moest ik een jachthaven hebben,” vatte 
hij zijn redenatie kort samen.

Ottenhome
In 2008 kocht Emmelot de jachthaven waar hij nu zit. Die heette toen 
De Zuwe. Ottenhome was destijds nog een jachthaven in Loosdrecht 
en moest van hun plek weg vanwege woningbouw. “Men kon alleen 
geen nieuwe locatie vinden en toen heb ik het overgenomen.” Het 
was een snelle beslissing geweest. Eentje die hij deels op gevoel nam. 

“Ik vertrouwde die dame en we hebben ook niet meer over de prijs 
onderhandeld.” Tim kreeg met zijn aankoop de zeer goede merknaam, 
het klantenbestand, de boten en het personeel. Vervolgens besloot 
hij ook het restaurant zelf te gaan doen, waardoor alles op het terrein 
in eigen beheer kwam.

Droomhotel
Zijn voornaamste toekomstplan is het bouwen van een hotel. “Ik heb 
behoorlijk veel seizoenschommelingen. ’s Winters heb ik twaalf man in 
dienst, zomers vijfenzestig. Dus ik zocht naar iets wat dat kan aanvul-
len.” Hij vertelt hoe toeristen in de omgeving matig terecht kunnen 
als ze willen blijven slapen. Bij slecht weer blijven ze helemaal weg. 
Een hotel is zodoende gunstig voor de aantrekkingskracht van het ge-

bied, en voor Ottenhome zou het betekenen dat hij zijn 
restaurant ’s winters open kan houden, wat zijn omzet 
weer stabiliseert. Hij verheugde zich op de mogelijk-
heden van meerdaagse congressen voor bedrijven en 
de combinatie van pleziervaart met overnachting voor 
de zomergasten. Momenteel lopen de gesprekken met 
gemeente en de buurt. De gemeente staat vanuit haar 
doel het gebied aantrekkelijker te maken voor toeristen 

welwillend tegenover het plan. Emmelot heeft dan ook de hoop over 
een jaar twee van zijn droom realiteit te kunnen gaan maken.

Ontwerpen
Naast dit alles is Tim ook druk met het ontwerpen, laten bouwen en 
verkopen van eigen boten. “Die aluminium tender daar is mijn eerste 
ontwerp. Dat is een soort bijboot”. Hij wijst met lichte trots en glim-
lacht. Op Wikipedia lees je dat het gaat om een schip dat van oudsher 
diende om post en passagiers met hun handbagage naar een zeeschip 
te vervoeren. Een ander ontwerp, een sloep, wordt 3D geprint en 
vervaardigd van gerecycled plastic en is elektrisch varend. “Die gaat 
al ergens in juni in de verkoop.”

Jachthaven Ottenhome
Tim Emmelot: ondernemer in hart en nieren

Op bezoek bij Tim Emmelot (48) – eigenaar van jachthaven Ottenhome in Kortenhoef – viel ik meteen maar met de 
deur in huis: Wat kan je hier allemaal doen? Zonder aarzeling had Tim het antwoord klaar: “Je kan hier natuurlijk van 
oudsher zeilen. We hebben negen zeilboten, we hebben twintig sloepen – met een motortje en stuurwiel dus –, Cana-
dese kano’s waar je met z’n drieën in kan, roeiboten en supboards. Er is een restaurant, je kan hier een vergadering 
maar ook bedrijfsuitjes houden, bijvoorbeeld expeditie Ottenhome. Dan vaar je met een sloep naar de verschillende 
eilanden om verschillende opdrachten uit te voeren. Verder houden we voor de inwoners van Wijdemeren op tien 
woensdagavonden zeilwedstrijden voor de zogeheten Wijdemeren Regatta. Daar kan je dus ook aan meedoen.”

“Over twee jaar 
een hotel erbij is 

mijn droom”

W. de Jongh rijwielen
Emmaweg 5
Kortenhoef

Tel. 035 - 582 47 49

Kroon tweewielers
Brugstraat 1

Nederhorst den Berg
Tel. 0294 - 25 36 46

de kaasstengel die smaakt naar méér!

Kaas
Staafjes

KKaaaassKaas
SSttaaaaffjjeessStaafjes

Loosdrechtse) --
) )

GENIET DEZE ‘ZOMER IN WIJDEMEREN’ VAN ONZE PUUR NATUURLIJKE BORRELHAPJES BIJ:   1244 | BRAMBERGEN | DOCKS | 
FINLEY | DE HAVENCLUB | HET KOMPAS | OTTENHOME | DE OTTER | PORTO | STEIGER 1394 | SYPESTEYN | VLAAR | WETTERWILLE 
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Het komt je vast bekend voor, je gaat een dagje uit of een weekendje weg, maar hebt geen idee wat er in de omgeving 
te zien en te doen is. Dat ontdek je nu heel eenvoudig met onze thematische fietsroutes langs de fietsknooppunten die 
gemakkelijk te vinden zijn op Fietsnetwerk.nl en in de Fietsnetwerk app. Fietsnetwerk.nl heeft het knoopppunten-
systeem uitgebreid met de leukste afstapmomenten zodat je net als honderduizenden fietsers die je al voorgingen, 
niets zult missen onderweg. Met zorg zijn door ons de mooiste plekjes geselecteerd om jouw dagje uit onvergetelijk te 
maken! Met de gebruiksvriendelijke Fietsnetwerk app stap je met een paar klikken op en ontdek je met het grootste 
gemak de mooiste afstapmomenten onderweg!

De mooiste fietsroutes
Ontdek de omgeving met de fietsroutes van fietsnetwerk.nl

 

Fietsroute rondom Loosdrecht
https://www.fietsnetwerk.nl/fietsroutes/fietsroute-rondom-loosdrecht/?routeId=58c6bd4e09459

In deze fietsroute fiets je over de dijken van Loosdrecht, rond en over 
de Loosdrechte Plassen. Onderweg kom je door mooie plaatsen en het 
prachtige waterrijke gebied in deze omgeving. Daarnaast brengt deze 
fietsroute je via de Nieuwe Hollandse Waterlinie langs vier historische 
forten: Fort Nieuwersluis, Fort Uitermeer, Fort Kijkuit en Fort Spion.
Het is een Natura 2000-gebied en aangewezen als speciale
beschermingszone voor vogels, planten en overige dieren.
De plaatsjes Breukelen, Loenen aan de Vecht en Vreeland zorgen
voor de afwisseling met het water.

Fietsroute door de Tienhovense plassen
https://www.fietsnetwerk.nl/fietsroutes/fietsroute-door-de-tienhovense-plassen/?routeId=5cb4809b91065

De Tienhovense Plassen is een waterrijk natuur- en recrea-
tiegebied waar veel bijzondere planten en dieren voorkomen. 
Deze plassen zijn ooit ontstaan door vervening, dit wordt ook 

wel turfwinning genoemd. Dit houdt in dat er veenbodemlagen 
worden verwijderd uit een veenderij. Hierbij werd turf gewonnen, 
dat vooral werd gebruikt als brandstof. Verder fiets je tijdens deze 

fietsroute door verschillende mooie bosrijke gebieden en kom je 
langs diverse kastelen en musea. Een fietsroute vol met geschie-

denis en een erg afwisselend landschap.

 

 

Fietsroute bij de Vechtplassen
https://www.fietsnetwerk.nl/fietsroutes/fietsroute-bij-de-vechtplassen/?routeId=58c6712151557

Je fietst door een gebied waar turfwinning een deel van de geschie-
denis heeft bepaald. Daardoor zijn hier diepe, weidse plassen ontstaan, 
een ideaal broed- en overwinteringsgebied voor vogels. Je kunt hier 
dus tientallen watervogels zien. De fietsroute leidt je ook langs de rivier 
de Vecht, waar nog diverse kastelen zoals Zwaanwijck en Nederhorst te 
vinden zijn. In een scherpe bocht van de rivier vindt je het pittoreske dorp 
Vreeland, gesticht in 1252. Het dorp dankt zijn naam aan de bisschop van 
Utrecht, die hier het slot Vredelant liet bouwen. De Loenderveensche 
Plas is een echte veenplas, waar kikkerbeet, kroos, drijvend fonteinkruid 
en krabbescheer volop te vinden zijn. Tijdens het fietsen heb je hierover 
een prachtig uitzicht.

Welkom in het Spanderswoud
https://www.fietsnetwerk.nl/fietsroutes/welkom-in-het-spanderswoud/?routeId=58c3f134616b1

Hilversum staat vooral bekend als de bakermat van onze 
omroep, maar dat er om de stad heel veel prachtige 

natuur te vinden is, is minder bekend. De route brengt 
je naar de rand van de Hoorneboegse Heide waar veel 

grafheuvels te vinden zijn. Je fietst langs de watergebieden
de Wijde Blik, de Spiegel en Blijkpolderplas en door 

de Loenderveense en Ankeveensche Plassen. Je fietst 
dwars door het Spanderswoud, oorspronkelijk een

productiebos, en je komt bij de Bussumerheide,
de Westerheide en de Zuiderheide. 

76



Gooi & Vecht
De streek voor
levensgenieters

Ontdek de highlights en hidden gems van het Loosdrechts Plassengebied, be-
zoek Kasteel-Museum Sypesteyn, wandel over de ’s-Gravelandse buitenplaat-
sen en strijk neer op één van de heerlijke terrassen. Of duik deze zomer in de 
verhalen van Gooise grensverleggers als Mondriaan en P.C. Hooft  tijdens de 
tweede editie van het Erfgoedfestival Gooi & Vecht (t/m 12 september).  

Kijk voor de mooiste routes, inspirerende verhaallijnen, de regionale UITagenda 
en het programma van het Erfgoedfestival op
www.visitgooivecht.nl.

Loosdrechts
Plassengebied

Een ander platform waar u meer te weten komt
over Wijdemeren en de Loosdrechtse

Plassen is www.loosdrechtsplassengebied.nl.
U vindt er de leukste plekken om te overnachten,

de beste locaties om een boot te huren en de
tofste terrassen waar u gewoon met uw bootje aan 

kunt meren. Wilt u meer weten over de
bezienswaardigheden en activiteiten in het gebied? 

Neem dan ook eens een kijkje op
www.loosdrechtsplassengebied.nl of

volg hen op social media:                                      

loosdrechtsplassengebied

       @loosdrechtsplassengebied

Schatzoeken in
Gooi en Vechtstreek 
Kent u het fenomeen geocaching 
al? Dat is een schatzoekspel in de 
buitenlucht voor alle leeftijden.
In Gooi en Vechtstreek is de succes-
volle Garden of Amsterdam GeoTour 
(de eerste officiële GeoTour in Nederland!)
uitgebreid van 24 naar maar liefst 60 
caches. Ontdek schatzoekend indruk-
wekkende vestingsteden, monumentale
buitenplaatsen en het uitgestrekte
Loosdrechts Plassengebied. De caches
zijn verstopt op bijzondere plekken en 
iedere cache heeft een unieke vorm. 
De GeoTour is voor iedereen die houdt
van fietsen, wandelen en buiten de beken-
de paden gaan.

Kijk op visitgooivecht.nl/geotour voor 
een nadere uitleg. 

Voor in de agenda:

Lichtjesfestival
Loosdrecht

‘Om de donkere maanden
gezellig te maken’

Je ziet het steeds vaker: lichtfestivals. Ware 
kunstwerken en kleine lampjes schitteren
door de stad. Ook Loosdrecht kan niet
achterblijven.
Daarom slaan Latoya van restaurant AIM,
Rosemarijn van restaurant Rosa’s Cantina,
Steven van boot The Antonia en Annemieke
van Eetcafé de Eend de handen ineen om
Loosdrecht eind dit jaar te voorzien van
lichtjes. ‘In de zomer is het druk als
watersportdorp, maar in de winterperiode
loopt het terug. Jammer!’, zegt Rosemarijn. 

Het ultieme doel is om uit te groeien tot een 
waar lichtspektakel. Tot die tijd willen de 
organisatoren Loosdrecht letterlijk in de
schijnwerpers zetten. ‘Het voorbeeld is het
Amsterdam Light Festival. We willen op deze 
manier het dorp aantrekkelijker maken en 
mensen enthousiasmeren om ook in de win-
ter een bezoek te brengen aan het gebied.
Bovendien nodigt zo’n lichtfestival uit om
uiteten te gaan of misschien zelfs ee
overnachting te boeken. Maar, het belang-
rijkste is dat mensen een ritje maken langs 
alle lichtjes en (kunst)lichtobjecten tijdens 
die donkere maanden.’ 

Gezellig en fijn, ook in december 
Het unieke aan dit initiatief is dat het plaats-
vindt in het winterseizoen. ‘Behalve als er 
natuurijs ligt, is er in de winter vrijwel niets 
te doen in Loosdrecht’, legt Rosemarijn uit. 
‘Met dit winterthema wordt Loosdrecht het 
jaarrond gezellig en fijn.’ 

Het festival vindt plaats van 6 december tot 
en met 6 januari: de lichten gaan aan als het 
donker is. 

© Martin van Lokven | Visit Gooi & Vecht

© Martin van Lokven | Visit Gooi & Vecht

Heeft u groenafval, puin, hout of grond? 
Dat kunt u bij Cito storten, gewogen 
door de weegbrug.

Bij Cito kunt u diverse afvalcontainers huren. 
Cito heeft afvalcontainers voor bouw en sloop 
afval, hout afval, groenafval, dakafval, puin en 
voor het afvoeren van grond. Ook kunnen we  
meteen grond, zand of een ander product 
meenemen. 

Weer zin om te varen en kan de boot weer in 
het water? Heeft u een jacuzzi en moet deze 
over het huis gehesen worden? Of gaat u 
verbouwen en moet er een dakkapel of kozijn 
gehesen worden? 

Bestel op onze website of neem contact op.
www.citotransport.nl – T. 0294-251451

Al 70 jaar gevestigd op de Middenweg 106 in 
Nederhorst den Berg. 

Op werkdagen is Cito geopend van 
7:00 tot 17:30 en op zaterdag van 7:00 
tot 12:30
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Koninginneweg 25 | 1217 KR Hilversum | T 035 6400989
www.vanspengen.com

O.a. Zilver, Chinees porselein, juwelen, antieke meubelen, design,
sculpturen, horloges, klokken, plateel, Delfts aardewerk, schilderijen, grafiek,

oude kunst, glaswerk en collectables.

- 6x per jaar veiling
- Kosteloze en vrijblijvende veilingtaxatie

door één van onze gecertificeerde
registertaxateurs

- Lid van de federatie TMV
- Internationale kopers

Kunst-, Antiek- en schilderijen
veilingen

Het plassengebied ten oosten van de A2 vormt een 
prachtig gebied waar natuur, cultuurhistorie en
recreatie elkaar ontmoeten. Om al die verschillende 
kwaliteiten op niveau te brengen en te houden,
werken sinds 2017 maar liefst 21 partijen samen in het 
Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.

De pijlers natuur, water en recreatie staan centraal in het programma 
van 25 projecten waar momenteel aan gewerkt wordt. Het gaat om 
grote ingrepen zoals het baggeren van plassen en jachthavens en 
het onderzoeken van mogelijkheden om het aanbod aan vaarroutes 
uit te breiden. Maar ook het verbeteren van voorzieningen op land 
en water, het beschermen van moerasvogels of de aanleg van extra 

steigers voor mensen die op pad zijn met hun kano of SUP maken 
onderdeel uit van het programma. De samenwerkende partijen zijn de 
overheden, natuurorganisaties, ondernemers, bewoners en gebrui-
kers van het gebied.

Als je zwemt, vaart of vist op de 
Loosdrechtse of één van de andere 
Oostelijke Vechtplassen kom je lie-
ver geen cabomba tegen. Gelukkig 
is de overlast van deze woekerplant 
door alle inspanningen minder ge-
worden. Willen we cabomba onder 
controle houden, dan is jaarlijks be-
heer nodig. Ga jij het water op? Dan 
is ook jouw hulp onmisbaar.

Verzamelen losse plantdelen
De woekerende waterplant vormt al jaren 
een bedreiging voor de waterrecreatie en 
natuur in het plassengebied. Cabomba kan 
zich makkelijk verspreiden door losse stukken 
plant die verderop wortel schieten. Het is dus 
belangrijk om niet door deze planten heen te 
zwemmen of te varen. Gebeurt dit per onge-
luk toch? Dan is het zaak de losse plantdelen 
te verzamelen en achter te laten op een plek 
waar ze geen kwaad kunnen. Bijvoorbeeld op 
de oever, minimaal 1 meter van de waterkant. 

Door cabomba heen gevaren?
Bootgebruikers helpen verspreiding tegen 
te gaan door de waterplanten uit de schroef 
te halen als ze hier doorheen zijn gevaren. 
Hiervoor moet de motor een paar keer in de 
achteruitstand worden gezet. Hierna kunnen 
de stukken uit het water worden gehaald. 
Belangrijk is ook dat schroef en romp vrij zijn 
van plantslierten voordat de haven ingevaren 
wordt. 

Andere acties
Ook overheden, beheerders en ondernemers 
zetten zich in om - samen met de Vereniging 
Samen Cabomba Aanpakken - cabomba in 
het gebied aan te pakken en verspreiding te 
voorkomen. Zo zijn in 2019 en 2020 diverse 
jachthavens en recreatieparken cabom-
ba-arm gemaakt. De cabombahaard bij de 
Raaisluis is in 2020 aangepakt. Ook zijn pilots 
opgezet om te kijken hoe verspreiding kan 
worden tegengegaan. Dit soort acties wor-
den dit jaar voortgezet. 

Meer informatie
Op www.noord-holland.nl/cabomba is infor-
matie te vinden over de cabomba aanpak. 
Hier staat ook voorlichtingsmateriaal dat 
gedownload kan worden. Stickers, folders en 
instructiekaartjes kun je tijdens werkdagen 
ook ophalen bij het gemeentelijk Haven-
kantoor in de Porseleinhaven (Boegspriet 19). 

© Martin van Lokven | Visit Gooi & Vecht

© Vereniging Samen Cabomba Aanpakken

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

Inloopspreekuur 
Heeft u vragen over projecten die worden voorbereid of
uitgevoerd in het kader van het Gebiedsakkoord Oostelijke 
Vechtpassen? Op www.vechtplassen.nl is veel informatie te 
vinden. In de zomermaanden kunt u natuurlijk ook binnenwan-
delen bij het gemeentelijk Havenkantoor in de Porseleinhaven. 
Elke woensdagmiddag is er tussen 15 en 17 uur een apart 
spreekuur voor zaken die met het gebiedsakkoord te maken 
hebben. U bent van harte welkom!

Peddelen over de 
Plassen
Door de aanleg van twee nieuwe 
steigers in oktober vorig jaar zijn 
de Wijde Blik en de Vuntusplas in 
het Loosdrechts Plassengebied met 
elkaar verbonden voor
kanovaarders en suppers. Nu het 
vaarseizoen weer is gestart, is dit 
een goede gelegenheid om deze ka-
no-overdraagplaats, die twee mooie 
kanoroutes van Natuurmonumenten 
met elkaar verbindt, uit te proberen. 

Het gaat om de routes in de Kortenhoefse 
Plassen (9 km) en de Vuntus (5 km). Beide ka-
noroutes leiden door smalle slootjes en langs 
legakkers met een diversiteit aan planten en 
moerasbos. Ga lekker op pad met je eigen 
kano of SUP-board of huur er één bij de vele 
lokale aanbieders. Kijk voor de kanoroutebe-
schrijvingen op
www.routesingooivecht.nl.

Help mee en voorkom de verspreiding 
van cabomba! 

Zowel de aanleg 
van de steigers als de 

aanpak van cabomba maken 
onderdeel uit van het Gebieds-

akkoord Oostelijke Vechtplassen 
waarbij 21 partners werken aan ruim 

25 projecten die samen de natuur, de 
waterkwaliteit en de recreatiesector 

in dit unieke beschermde natuur-
gebied verbeteren. Bekijk alle 

projecten op
www.vechtplassen.nl. 
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De Fietsboot op de Vecht
De lijndienst op de Vecht start om 10.00 uur in Nieuwersluis en vaart 
via Breukelen, Geesberge naar Maarssen en weer terug (enkele reis: 
1 uur en 35 minuten). Deze route wordt 2x per dag gevaren en in juli 
en augustus op elke zaterdag 3x per dag. Onderweg ontdek je de 
prachtige monumentale buitenplaatsen uit de 17e eeuw, roemruchte 
kastelen en rustieke theekoepeltjes. De gastvrouw of -heer vertelt 
tijdens de tocht over de imposante buitenplaatsen en andere wetens-
waardigheden van de Vecht.

De Fietsboot op de Loosdrechtse Plassen
De lijndienst op de Loosdrechtse Plassen start om 10.00 uur in de 
Porseleinhaven in Oud-Loosdrecht en vaart via recreatie-eiland 
Markus Pos en de Fuut naar de Strook in Breukeleveen en weer terug 
(enkele reis: 1 uur en 10 minuten). Deze route wordt 3x per dag geva-
ren en in juli en augustus op de zaterdag 4x per dag. Tijdens de vaart 
geniet je van het weidse uitzicht, langsvarende bootjes en de mooie 
huizen aan de oevers van de plassen. Speciaal voor vogelspotters en 
natuurliefhebbers is er iedere zondag van 06.00 – 09.00 een speciale 
vaart door de mooiste gebieden van de plassen. Deze tochten gaan 
uitsluitend op reservering. Kijk voor meer informatie en de vaartijden 
op www.defietsboot.nl.

Begin 2021 is de Fietsboot op de 
Loosdrechtse Plassen volledig duur-
zaam gemaakt zodat deze elektrisch, 
schoon en geruisloos kan varen. De 
boot is voorzien van een hybride 
aandrijving met lithium batterijen en 
zonnepanelen, zodat deze naast de 
dieselmotor ook elektrisch, schoon 
en geruisloos kan varen.

Aanjager voor deze transformatie 
was gebiedsloods Nanette Elfring 
die de middelen bijeen bracht om 
de verduurzaming tot stand te bren-
gen. Het lukte haar maar liefst vier 
overheden te enthousiasmeren: de 
provincies Utrecht en Noord-Holland 
en de gemeenten Wijdemeren en

Stichtse Vecht maakten dit project 
mogelijk. Unieke samenwerking voor een 
uniek pro ject!

De ombouw van de boot is prachtig 
in beeld gebracht door fotograaf 
Marije de Rooij. Een selectie van 
haar fotoreportage  kunt u bekij-
ken bij het gemeentelijk Haven-
kantoor in de Porseleinhaven. Loop 
gerust even binnen bij Boegspriet 
19 voor tekst en uitleg. Van harte
welkom!

© Martin van Lokven | Visit Gooi & Vecht

© Kwestie van fotografie | Marije de Rooij

Fietsen en varen combineren?
Dat kan in Wijdemeren!

Ga mee met de Fietsboot en wissel je fietstocht af met een ontspannen vaartocht op het water. Stap
samen met je fiets aan boord, en stap af bij de halte van jouw voorkeur. De Fietsboot vaart met ruim
vijftig vrijwilligers twee lijndiensten: over rivier de Vecht en op de Loosdrechtse Plassen. Beide
boten zijn ook geschikt voor wandelaars en rolstoelers.

Duurzaam alternatief

Jachthaven 
Spiegelzicht
Met Dick Bergman aan het roer weer opgebloeid

Een andere uitbreiding naast deze camperplekken betreft een activiteit van zoon Mike, die is begon-
nen met de verhuur van fluisterboten op de Spiegelplas en Vecht (www.ecosloepen.nl). “Vier elek-
trische boten,” specificeert Dick. Hij ziet dat als de toekomst en het wordt ook van overheidswege 
gestimuleerd. “Vogels vliegen niet weg als je aan komt varen.” Spiegelzicht is een rustige haven. Je 
mag op de Spiegelplas ook niet harder dan negen kilometer per uur. “Je motor zet je pas aan als je 
wegvaart en de radio als je op de plas bent,” klinkt het vanzelfsprekend.

De familie Bergman bestaat uit watermensen. Dick woont met zijn vrouw Gerda, Mike dus en dochter 
Dieuwertje op een woonark aan de Vecht. Hij groeide ook op aan de rivier met een broer en zus. Zijn 
ouders hadden een boerderij met pluimvee en varkens. Water was dus toen al belangrijk maar ook het 
werk op het land. “Net als op een boerderij is ook een jachthaven een ‘way of living’. Het is alle dagen 
van de week.” Als iemand in een camper zich om acht uur ’s avonds meldt, kan hij die moeilijk pas de 
volgende ochtend helpen. Rustige momenten zijn er eigenlijk niet, want dan is er altijd het onderhoud 
aan het terrein of de boekhouding. “Mijn kantoor is ook een soort tweede huiskamer,” zegt hij om zich 
heen kijkend.

“In 2012-2013 deed de kans zich voor de jachthaven te kopen,” vertelt hij. Grappige overeenkomst 
met Tim Emmelot van jachthaven Ottenhome (zie elders in dit magazine, red) is dat hij net als zijn 
collega uit de onroerend goed handel kwam. “Ja, als het niet in de familie zit, kom je normaal niet snel 
aan zo’n bedrijf als Spiegelzicht.” Beide eigenaars grepen hun kans toen die zich voordeed. Opmerke-
lijk is verder dat zijn dochter Dieuwertje - weliswaar nu nog net te jong met haar zestien jaar - ook de 
makelaardij in wil.

Op het terrein is ook een restaurant: Steiger 1394. Dat zijn de cijfers van de postcode. Je kunt daar 
als inwoner en buitenstaander heerlijk vertoeven, maar uiteraard kunnen zijn gasten daar ook gebruik 
van maken. Het completeert alle mogelijkheden op Jachthaven Spiegelzicht. Het voelt aan als een 
florerend bedrijf en dat is toch bijzonder gezien de staat waarin Dick het destijds kocht. “Er lagen nog 
maar 87 boten, dat zijn er nu zo’n 240.” Er was ook veel achterstallig onderhoud aan de gebouwen, 
wat nu allemaal weer opgeknapt is. Toenmalig eigenares Melanie Snel had hij via zijn werkzaamheden 
als makelaar persoonlijk leren kennen. “Dit past bij jou” had ze tegen Dick gezegd, toen het bedrijf 
haar teveel was geworden na het overlijden van haar man en het wilde verkopen. De rest is geschie-
denis en is aan de Dammerweg 84 in Nederhorst den Berg te bewonderen.

Het terrein opkomend zag ik Dick Bergman (56) meteen al in de weer met een toerist die 

net met zijn camper was gearriveerd. Hij wenkte en even later zaten we op zijn kantoor.

“Er wordt flink gereisd met campers in Nederland en er is een ernstig tekort aan plekken 

in deze regio. Dus we zijn net begonnen met het verhuren van vier plaatsen,” legt hij uit. 

Ze kunnen gebruik maken van een akker en allerlei voorzieningen zoals water, stroom en 

wifi. De nieuwe activiteit sluit mooi aan bij de al bestaande verhuur van chalets en woon-

arken. Hoofdmoot blijven niettemin de ligplaatsen voor boten.

We hebben al zoveel privileges en mijn werk is ook mijn ontspanning.
Waar ze nooit tussen kunnen komen, is zaterdags naar het voetbal als mijn zoon

Mike moet spelen. En met m’n dochter Dieuwertje naar haar kickboksen.
Ik ga ook graag naar Ajax met Mike. Fietsen, varen doen we ook en we gaan wel

 eens met zijn drieën op de scooter langs alle dorpjes hier.

“Vogels 
vliegen niet 

weg als je 
aan komt 

varen.”
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De Vrijbuiter
Volgend jaar is het 100-jarig jubileum van De Vrijbuiter. “Het is een 
vereniging die staat voor plezier, gemoedelijkheid en natuurlijk vrij-
heid,” geeft Bob aan. Hij komt er van jongs af aan. “Zeilen, zwemmen, 
voetballen, tosti’tje aan de bar halen en als je wat nodig had naar ha-
venmeester Mark Kroneman,” vat hij zijn beleving kermachtig samen. 
“Die hulpvaardigheid en gemoedelijkheid maakt het dat je altijd met 
een fijn gevoel naar De Vrijbuiter gaat.”

Heineke
Vader Martin – die met Bob als duo op 71- jarige leeftijd in 2014 zijn 
18e nationale titel won - is een icoon in de nationale wedstrijdzeil-
sport. Als “zoon van” brengt de naam Heineke vaak een verwach-
tingspatroon met zich mee. “Het is een klein wereldje, dus ik had daar 
als kind zeker mee te maken, maar het was ook een stimulans om ex-
tra m’n best te doen.” Uit school was het zo snel en zo vaak mogelijk 
met de boot het water op. Op zijn zeventiende ging hij met zijn vader 
mee in de Pampus. Het was uniek om van zijn vaders zeilwijsheid te 
kunnen leren.

Topzeiler
Wat is het hoogst haalbare in de nationale zeilsport? “Alle kampioe-
nen van Nederland uit de verschillende nationale eenheidsklassen 
varen in één weekend tegen elkaar.” Ze doen dat allemaal in dezelfde 

boot, een zogeheten 16m2, wat duidt op het totale zeiloppervlak. “De 
winnaar is Primus Inter Pares (PIP), de beste onder zijn gelijken.” Bob 
werd tot nu toe twee keer PIP. Om er meer te halen dan de vier van 
zijn vader, speelt niet. “Nee, en inmiddels is er daarbij al een zeiler – 
Thijs Kort - die hem zeven keer heeft gewonnen. Ik wil gewoon mijn 
best blijven doen en er zoveel mogelijk uithalen.”
Wat ervaart hij in een wedstrijd? “Ik ben zoveel mogelijk buiten de 
boot bezig,” vertelt hij. Vlaggen op de kant, de rimpelingen op het 
water. Een windvlaag die gunstig lijkt, kan dat tien seconden later niet 
blijken te zijn. Continue fixatie op het water. “Je moet vijftig meter 
vooruit kunnen kijken maar ook honderd en driehonderd.”

Platform
De afgelopen decennia is de aanwas van nationale wedstrijdzeilers af-
genomen. Via zijn deelname aan het bestuur van “Het platform wed-
strijdsport voor zeilen, kite- en windsurfen”, wil Bob Heineke daar iets 
aan doen. “Zoals mijn vader mij leerde zeilen, gebeurt nu nauwelijks 
meer.” Kinderen kiezen andere hobbies en je schaft ook niet zo maar 
even een boot aan. Het platform wil zeilscholen en instructeurs speci-
aal voor het wedstrijdzeilen opleiden en faciliteren. Bob ziet daarnaast 
een mooie kans bij de honderdduizend kinderen die in Nederland aan 
scouting doen. Zij zijn veel in de natuur, ook bij het water, en hij wil 
deze groep kennis laten maken met het wedstrijdzeilen.

Bob Heineke 
Over de sport, De Vrijbuiter en zijn vader

Bob Heineke (31) bezit een waslijst aan zeiltitels. Hij is lid van de vermaarde Gooise Watersportvereniging
De Vrijbuiter in Loosdrecht en neemt zitting in het bestuur van een platform dat het wedstrijdzeilen nieuw leven
in wil blazen.

“Ik ben zoveel 
mogelijk buiten 
de boot bezig”

1514



De Fietsboot van Loosdrecht 
gaat duurzaam varen

Omdat de Fietsboot in Loosdrecht gedurende 8 uur per dag met een 
dienstsnelheid van minimaal 10 km per uur moet varen om op schema
te blijven, bleek volledig elektrisch niet tot de mogelijkheden te behoren. 
Daarom is er voor de Fietsboot voor een zgn. hybride oplossing geko-
zen. Hybride houdt in dat de boot zowel op de dieselmotor als op de 
elektrische aandrijving kan varen.
De EU gecertificeerde zuinige hoofdmotor gebruikt zogenaamde 
blauwe diesel EN590, deze reduceert de uitstoot van CO2.

Wij verwachten 60 % elektrisch en 40 % op blauwe diesel te kunnen 
gaan varen. Ruim voordat de haltes worden bereikt, schakelen we 
over op elektrisch varen. Daardoor veroorzaken wij geen geluid en 
stankoverlast in de havens en drukke gebieden. Zodra er op blauwe 
diesel gevaren wordt, worden de accu’s direct weer terug opgeladen 
door dezelfde hybride motor. Tevens zijn er 8 zonnepanelen op het 
speciaal daarvoor ontworpen dak aangebracht, die bij zonnig weer 
de accu’s constant bijladen. De verduurzaming van de boot is mede 
mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de gemeenten
Wijdemeren en Stichtse Vecht, de provincies Utrecht en
Noord Holland, ANWB, Rabobank en Heijmans.

De Fietsboot in Loosdrecht vaart vanaf 4 juni drie rondes per dag 
over de Loosdrechtse Plassen tussen de Porseleinhaven in Oud Loos-
drecht via het recreatie-eiland Markus Pos en de Fuut/Muyeveld naar 
de Strook in Breukeleveen. 
Dit veer vaart vanaf half juni tot en met augustus 7 dagen per week, in 
de overige maanden op vrijdag, zaterdag en zondag. In juli en augustus 
is er iedere zaterdag een extra avondronde van 17.15 uur tot 19.35 uur.
Vanaf juni tot en met half september is er op de zondag, uitsluitend 
op reservering, ook een “vroege vogel” ochtendvaart van 06.00 uur 
tot 09.00 uur. Deze vaart is voor natuur- en vogelliefhebbers en
de Fietsboot vaart dan elektrisch door de natuurgebieden van de 
Loosdrechtse Plassen.
 
De hele tocht van de Porseleinhaven naar de Strook duurt 1 uur en 
10 minuten inclusief de stops bij de andere haltes. Kortom ruim een 
uur heerlijk genieten op het water van de Loosdrechtse Plassen. De 
Fietsboot is onderdeel van de Stichting Veerdiensten op de Vecht en 
wordt volledig geleid door vrijwilligers.

  Voor de dienstregeling en alle vertrektijden zie www.defietsboot.nl.

Vanaf juni 2021 vaart de Fietsboot duurzaam door middel van een hybride aandrijving en wordt de dienstregeling geruisloos 

en zonder stank gevaren.

Halte

Porseleinhaven
Oud Loosdrecht

Markus Pos
Recreatie eiland

De Fuut/Muyeveld
Nieuw Loosdrecht

de Strook
Breukeleveen

Tijd
Heen

10.00 uur 

10.20 uur 

10.40 uur 

11.10 uur   

Tijd
Terug

12.20 uur 

12.00 uur 

11.40 uur 

11.10 uur   

Tijd
Heen

12.20 uur 

12.40 uur 

13.00 uur 

13.30 uur 

Tijd
Terug

14.40 uur 

14.20 uur 

14.00 uur 

13.30 uur 

Tijd
Heen

14.40 uur 

15.00 uur 

15.20 uur 

15.50 uur 

Tijd
Terug

17.00 uur 

16.40 uur 

16.20 uur 

15.50 uur 

Avondvaart
Alleen zaterdag

17.15 uur 

17.35 uur 

17.55 uur 

18.25 uur 

Avondvaart
Terug

19.35 uur 

19.15 uur 

18.55 uur 

18.25 uur 

Dienstregeling Fietsboot Loosdrecht
Lijndienst Porseleinhaven - de Strook, drie keer per dag. / Vanaf maandag 14 juni t/m 5 september, 7 dagen in de week.
Vanaf vrijdag 10 september t/m zondag 3 oktober, vrijdag t/m zondag / Vanaf zaterdag 3 juli t/m zaterdag 4 september, iedere zaterdag
een avondvaart van 17.15-19.35 uur
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Kasteel Nederhorst
Slotlaan 4
1394BK Nederhorst den Berg
www.kasteelnederhorst.nl

Kasteel Nederhorst is gebouwd in de middeleeuwen, maar de precieze stichtingsdatum is niet bekend. De oudst 
bekende vermelding van een kasteel stamt uit de 13e eeuw. Mogelijk is het kasteel ouder of heeft het voorgangers 
gekend. De naam was in eerste instantie Horst maar om verwarring met andere kastelen met dezelfde naam te voor-
komen werd het Nederhorst genoemd. Nederhorst den Berg dankt zijn naam voor een deel aan het kasteel. In 1819 
werd Nederhorst den Berg, en daarmee het kasteel Nederhorst, bij Noord-Holland gevoegd.

Molen Hollandia
Loodijk 30
1244NL Ankeveen

Molen Hollandia werd op dezelfde plek in 1640 gebouwd. Het is een poldermolen en bemaalde de Ankeveense 
polder. De molen staat aan de kop van de molenwetering die parallel loopt met het Hollands End. Hij waterde uit via 
de 's-Gravelandse vaart op de Vecht. In 1931 werd naast de molen een elektrisch gemaal gebouwd. Hierdoor kwam de 
windmolen buiten bedrijf te staan. Tot 1937 bleef de molen wel behouden als reserve gemaal. Molen Hollandia is een 
rijksmonument. In 1938 kreeg de begane grond al een horecabestemming, die de molen nog steeds heeft.

Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek
Noordereinde 54b
1243JJ ’s-Graveland

Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek ligt op de ‘s-Gravelandse Buitenplaatsen vlak bij de Loosdrechtse Plassen en 
Ankeveense Plassen. Het is gevestigd in de historische boerderij Brambergen. Deze boerderij werd gebouwd in 1634 
en is daarmee de oudste boerderij van 's-Graveland. Een bezoek aan het Bezoekerscentrum is het startpunt om het 
gebied te ontdekken. Hier kom je alles te weten over het schitterende en afwisselende landschap met water, bos en 
heide. Je vind er informatie over wandel- en fietsroutes, er zijn interactieve games om te spelen en je kunt tussen de 
boeken en kaarten snuffelen. Leuk voor jong en oud.

Landgoed Gooilust
Zuidereinde 47b
1243KL 's-Graveland

Van maart tot half november geopend. Siertuin Gooilust was ooit het pronkstuk van de welgestelde bewoners.
Zij legden de siertuin aan in 1823. Vanaf 1990 is de tuin geleidelijk omgevormd naar vier verschillende delen.
Een kruidentuin, rozentuin, traditionele moestuin en moestuin met wilde planten. Siertuin Gooilust is een ommuurde
oase van rust vol exotische bomen, gevarieerde borders, stinzenplanten, een arbotum, bijzondere fruitrassen en rozen. 
Een bezoek waard tijdens een mooie fiets- of wandeltocht.

Kasteel Sypesteyn
Nieuw-Loosdrechtsedijk 150
1231LC Loosdrecht

Het levenswerk van jonkheer Henri van Sypesteyn. Sypesteyn geeft een unieke blik in de wereld van jonkheer Henri 
van Sypesteyn (1857-1937).Tegenover de 15de-eeuwse Sijpekerk bouwde de jonkheer, aan het begin van de vorige 
eeuw, het kasteel op oude fundamenten; de plek waar hij zelf dacht dat zijn stamslot zou hebben gestaan. Later bleek 
dit slechts een droom, maar het resultaat was wel een stijlvol gebouw, omringd door grachten en een prachtige histo-
rische tuin. Met Sypesteyn wilde de jonkheer zijn familie eren.
De inrichting van het kasteel is nog grotendeels zoals de jonkheer het in de jaren dertig achterliet. Tijdens de rondlei-
dingen maakt u kennis met alle facetten van de rijke verzameling van de jonkheer en ziet u onder meer de Wapenka-
mer, de Gotische Kamer en de 17de-eeuwse Lage Zaal. Op de eerste verdieping staan Oosters en Hollands porselein 
tentoongesteld, evenals veel familieportretten uit het rijke regentenleven van de achttiende eeuw.

Fort Spion
Bloklaan 9a
1231AZ Loosdrecht

Fort Spion is een mooie historische locatie. Het is een fort dat deel uitmaakte van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, en 
is gelegen bij Loosdrecht. Het fort is een verdedigingswerk dat is aangelegd tussen 1844 en 1847. Het fort had de taak 
om de Bloklaan, de weg van Loosdrecht naar Loenen, af te sluiten.

Moerasvogels:
doe de enquête

Wijdemeren
informeren

Behoefte aan een
praatje?

Mist u door het coronavirus uw visites en contacten 

en vindt u het fijn om even met iemand te praten? 

Dan kunt u bellen met het telefoonnummer van de 

ouderenbonden (0348) 46 66 66 of met de hulplijn 

van het Rode Kruis (070) 44 55 888. U kunt bij hen 

terecht voor vragen, advies of een praatje.

>   Aangepaste dienstverlening
In verband met het coronavirus hebben wij 

onze dienstverlening aangepast. We vragen 

u om alleen naar het gemeentehuis te ko-

men als dit spoed heeft, zoals bijvoorbeeld 

bij een geboorteaangifte of de aanvraag van 

een reisdocument of rijbewijs dat binnen 

twee weken verloopt. U kunt hiervoor 

een afspraak maken via telefoonnummer 

14 035. Helaas kan de wachttijd aan de 

telefoon momenteel langer zijn dan u van 

ons gewend bent. Wij blijven uiteraard ook 

bereikbaar via info@wijdemeren.nl.   

>   Noodopvang kinderen
Het Regionaal Meldpunt Kinder- en School-

opvang Cruciale Beroepen inventariseert 

alle vragen rondom de noodopvang in de 

regio Gooi en Vechtstreek. Als in een gezin 

één ouder een cruciaal beroep uitvoert, 

wordt gevraagd om de kinderen zelf op te 

vangen. Is dat niet mogelijk? Dan kan er 

beroep worden gedaan op de noodopvang. 

Het meldpunt is op werkdagen van 9.00 tot 

17.00 uur bereikbaar via (035) 69 26 202 of 

via kinderopvangcorona@regiogv.nl.

Zie ook www.wijdemeren.nl/onderwijs.

>   Bereikbaarheid huisartsen
Huisartsen in de Gooi en Vechtstreek 

stoppen vanaf maandag 23 maart met hun 

inloopspreekuur. Indien nodig kunt u nog 

wel op afspraak naar de praktijk komen, 

maar probeer dit zo veel mogelijk te be-

perken. Heeft u lichte luchtwegklachten? 

Dan wordt u vriendelijk gevraagd niet meer 

naar de praktijk te bellen. Bel de huisarts pas 

wanneer de klachten verergeren, wanneer 

u koorts heeft of tot de kwetsbare groep 

behoort. Dit zijn 70-plussers en mensen 

met een aandoening waardoor ze minder 

weerstand hebben. 

>   Drukte GAD
Ook aan het opruimen of tuinieren?

We zien het aan de grote drukte op de 

afvalscheidingsstations. Er wordt maar een 

beperkt aantal auto’s tegelijk toegelaten, 

dus kom alleen als het echt noodzakelijk is. 

(Her)bruikbare spullen zoals tafels, kasten 

of kleinere spullen kunt u, in verband met 

de sluiting van de kringloopwinkels, niet 

meer kwijt op het scheidingsstation. Laatste 

informatie: www.gad.nl.

Officiële
bekendmakingen

De wereld om ons heen veran-
dert met een enorme snelheid. 
Ingrijpende maatregelen zijn nodig 
om Nederland zo goed mogelijk 
door deze periode te begeleiden. 
Hierdoor worden wij geconfronteerd 
met een situatie die de meesten van 
ons niet kennen: beperkt worden in 
onze vrijheid. En dat is eng. Zeker als 
je dit koppelt aan de angst om ziek te 
worden.

Verstandig blijven
Onze natuurlijke reactie is dat we proberen 

grip te krijgen op onze nieuwe werkelijkheid. 

Daar is niets mis mee, integendeel, hieruit zijn 

ontzettend veel mooie initiatieven ontstaan. 

Zeker in Wijdemeren. Waar we voor moeten 

waken is dat we verstandig blijven: de maat-

regelen nauw volgen, geen onbetrouwbare 

informatie delen en vooral niet toegeven aan 

struisvogelgedrag “mij overkomt het niet”.  

Vooral dit laatste is een ernstige bedreiging 

voor de volksgezondheid. 

Uitdagingen
Onze nieuwe werkelijkheid brengt vele uitda-

gingen met zich mee. Wij zullen de komende 

maanden moeten leren op een andere wijze 

om te gaan met onze behoefte om contact 

te hebben met elkaar. Hoe steunen we elkaar 

en hoe geven we überhaupt invulling aan ons 

dagelijkse leven dat nu grotendeels wordt 

gekenmerkt door sociale isolatie? Deze uit-

dagingen kennen geen pasklare antwoorden, 

daar zal ik eerlijk over zijn. Mijn overtuiging is 

dat wij in Wijdemeren deze uitdagingen het 

hoofd zullen bieden en nieuwe manieren 

zullen vinden om dat wat ons kenmerkt te 

laten voortbestaan: saamhorigheid, zorg voor 

elkaar en gemeenschapsgevoel.

Ik wens u veel sterkte de komende tijd. Veel 

beterschap gewenst aan wie ziek is, veel 

sterkte aan inwoners en ondernemers die op 

welke wijze dan ook getroffen zijn door dit 

virus en vooral veel dank aan iedereen die er-

voor zorgt dat onze samenleving blijft draaien. 

Zorg goed voor uzelf en voor elkaar. Take care.

Crys Larson

Burgemeester Wijdemeren 

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren (06) 12 79 45 41 www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:
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Kort

   Burgemeester Crys Larson: 

  “Blijf verstandig; volg de maatregelen op” 

#mooiWijdemeren
@redpet67

De maatregelen die genomen 
worden tegen de verspreiding 
van het coronavirus treffen onze 
Wijdemeerse ondernemers hard. Het 
kabinet maakte op 17 maart al een 
pakket aan steunmaatregelen be-
kend. Ook op lokaal niveau kijken we 
hoe we onze ondernemers kunnen 
ondersteunen.

Het landelijke pakket met maatregelen wordt 

momenteel verder uitgewerkt door de Rijks-

overheid. Voor meer informatie kunt u kijken 

op www.rvo.nl. 

Lokale maatregelen
Voor Wijdemeren geldt dat er op dit moment 

geen aanmaningen of dwangbevelen ge-

stuurd worden voor de gemeentelijke belas-

tingen. Ook de activiteiten van de deurwaar-

der zijn voorlopig stopgezet en er wordt geen 

boeterente gerekend bij uitstel van betaling.

Zelfstandig ondernemers
Zelfstandigen kunnen voor een periode 

van drie maanden inkomensondersteuning 

krijgen voor levensonderhoud. De uitvoering 

van deze regeling wordt gedaan door de 

gemeente Hilversum. U kunt een aanvraag

indienen via zelfstandigenloket@hilversum.nl.

Contact
Heeft u zorgen, vragen of goede ideeën om 

het Wijdemeerse bedrijfsleven een hart onder 

de riem te steken? We horen het graag! U kunt 

ons bereiken via het algemene telefoonnum-

mer 14 035, rechtstreeks bij onze onderne-

mersmanager Natasja Zak via

n.zak@wijdemeren.nl of telefoonnummer 

(035) 65 59 412 of bij de gebiedsloods voor de 

recreatiesector Nanette Elfring via

n.elfring@wijdemeren.nl  of telefoonnummer 

06 37 32 42 61. 

Steunmaatregelen ondernemers 

www.loosdrechtsplassengebied.nl

Kasteel Nederhorst

Molen Hollandia

Bezoekerscentrum NM

Kasteel Sypesteyn

Landgoed Gooilust

Fort Spion

2120



De route
De Kortenhoefse Plassenroute is aangegeven 
met gele bordjes met zwarte nummers en blauwe 
pijltjes. De lengte is 9 km (in te korten tot 7 km) 
en duurt ongeveer 4 uur. Bij paal 15 kun je kiezen 
uit twee routes om een stukje af te snijden. Het 
water is voor het grootste deel vrij toegankelijk 
voor kano’s en roeiboten. Het land is uitsluitend 
toegankelijk bij de aanlegplaatsen, op het Oppad 
en in Kortenhoef. Heb respect voor de natuur 
en kom met de kano niet in het riet en pluk geen 
planten. Honden mogen mee in de boot, bij de 
aanlegplaatsen moeten ze aan de lijn blijven.

Start
Vanaf de kano-opstapplaats (zie kaartje) of 
Jachthaven Kortenhoef volg je de route naar het 
Hilversums Kanaal tot je het bordje met nummer 
1 ziet. Vanaf hier is de route aangegeven met 
nummers. Vanaf Moby Dick peddel je achterlangs 
naar paal 14. De kanoverhuurder informeert je 
graag over de aanvaarroute.

Kortenhoefse plassen
De Kortenhoefse plassen worden beheerd door 
Natuurmonumenten en zijn onderdeel van de 
Vechtplassen. Dit waterrijke gebied tussen de 
Vecht en de Utrechtse Heuvelrug was in de 
oertijd een haast ondoordringbaar moeras, waar 
na duizenden jaren ophoping van plantenresten 
veen is ontstaan. Later is dit moeras door 
het afgraven van het veen veranderd in een 
afwisselend cultuurlandshap met een wirwar van 
plassen, sloten, weilanden, rietvelden, moerasbos 
en lintdorpen. Spoor de oude veenpatronen 
op en luister naar het luidkeels gezang van de 
rietzanger. Natuurmonumenten werkt er hard 
aan om de waardevolle natuur en de rust rond 
Kortenhoef te behouden. Geniet dus van de 
weldadige rust en een rijkdom aan moerasplanten 
en -dieren.

Welkom op de Kortenhoefse plassen! Een gevarieerd veenlandschap van 

plassen vol waterlelie’s en bloemrijke hooilandjes. Het domein van de kleine 

karekiet en rietzanger. Ontdek dit bijzondere gebied vanaf het water.

Een routebeschrijving met allerlei 
wetenswaardigheden vind je op 
www. natuurmonumenten.nl/routes

Heb je vragen of opmerkingen over deze 
route? Bel of mail dan met de boswachter 
van Natuurmonumenten: 
vechtplassen@natuurmonumenten.nl of 
T (0294) 268 222
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Namens Natuurmonumenten heet ik u van harte welkom in de Vechtplassen, een
verzameling van verschillende natuurgebieden waaronder de Ankeveense Plassen,de 
Kortenhoefse Plassen en ten zuiden daarvan de Loosdrechtse Plassen. In dit typisch 
Nederlandse landschap kom je weidse plassen, smalle slootjes, open polders en wuivende 
rietlanden tegen. Stap in een kano en vaar op de Kortenhoefse plassen of de Vuntus.
Of vaar mee met de boswachter en ervaar de bijzondere natuur en de rust van de
Ankeveense plassen. Wil je de Vechtplassen liever zwemmend ontdekken? Ga dan zwem-
men in het kraakheldere water van de Spiegelplas of Wijde Blik. Kijk voor meer informatie 
op www.natuurmonumenten.nl/varenindevechtplassen. Verrassend genoeg voor een 
gebied met zoveel water kun je in de Vechtplassen ook heerlijk wandelen en fietsen.
Op de website en de routeapp van Natuurmonumenten staan alle routes.

De Vechtplassen zijn door Europa aangewezen als Natura 2000 gebied. Dat betekent
dat de natuur hier uniek, maar ook kwetsbaar is. In de Vechtplassen broeden namelijk 
purperreigers, kleine karekieten, zwarte sterns en roerdompen. Er leven reeën, dassen, 
boommarters en bijzondere libellen en vlinders. Maar ook zeldzame planten als
orchideeën, moeraskartelblad of het vleesetende plantje zonnedauw kun je zomaar
tegenkomen. Kortom, geniet van de natuur, maar betreed het thuis van deze dieren en 
planten met respect.

Tamara Overbeek, Boswachter Natuurmonumenten

P.s. U krijgt onze kanoroute hierbij alvast cadeau!

De route
De Kortenhoefse Plassenroute is aangegeven met gele bordjes met zwarte 
nummers en blauwe pijltjes. De lengte is 9 km (in te korten tot 7 km) en duurt 
ongeveer 4 uur. Bij paal 15 kun je kiezen uit twee routes om een stukje af te 
snijden. Het water is voor het grootste deel vrij toegankelijk voor kano’s en 
roeiboten. Het land is uitsluitend toegankelijk bij de aanlegplaatsen, op het 
Oppad en in Kortenhoef. Heb respect voor de natuur en kom met de kano 
niet in het riet en pluk geen planten. Honden mogen mee in de boot, bij de 
aanlegplaatsen moeten ze aan de lijn blijven.
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Kanoroute Kortenhoefse 
Plassen
lengte: 7,8 of 9 km

Start
Vanaf de kano-opstapplaats 
(zie kaartje) of Jachthaven 
Kortenhoef volg je de route 
naar het Hilversums Kanaal 
tot je het bordje met nummer 
1 ziet. Vanaf hier is de route 
aangegeven met nummers. 
Vanaf Moby Dick peddel je 
achterlangs naar paal 14. De 
kanoverhuurder informeert je 
graag over de aanvaarroute.

Kortenhoefse plassen
De Kortenhoefse plassen 
worden beheerd door Na-
tuurmonumenten en zijn on-
derdeel van de Vechtplassen. 
Dit waterrijke gebied tussen 
de Vecht en de Utrechtse 
Heuvelrug was in de oertijd 
een haast ondoordringbaar 
moeras, waar na duizenden 
jaren ophoping van plan-
tenresten veen is ontstaan. 
Later is dit moeras door 
het afgraven van het veen 
veranderd in een afwisselend 
landschap met een wirwar van 
plassen, sloten, weilanden, 
rietvelden, moerasbos en 
lintdorpen. Spoor de oude 
veenpatronen op en luister 
naar het luidkeels gezang van 
de rietzanger. Natuurmonu-
menten werkt er hard aan 
om de waardevolle natuur 
en de rust rond Kortenhoef 
te behouden. Geniet dus van 
de weldadige rust en een 
rijkdom aan moerasplanten 
en -dieren.Een routebeschrijving met allerlei wetenswaardigheden vind je op www. natuurmonumenten.nl/routes. Heb je vragen of opmerkingen 

over deze route? Bel of mail dan met de boswachter van Natuurmonumenten: vechtplassen@natuurmonumenten.nl of T (0294) 268 222
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Vereniging
Hengelsportvereniging Hilversum (HSVH) is met bijna 3500 leden 
de grootste visvereniging in Hilversum. Aangezien HSVH het meeste 
water op de Loosdrechtse Plassen pacht, is het voor vissers aldaar dé 
aangewezen organisatie. “De vereniging beheert ook het Hilversums 
Kanaal, dat grotendeels in Wijdemeren ligt en heeft kortgeleden te-
genover de Intratuin vijfentwintig visplekken aangelegd, inclusief een 
invalideparkeerplaats,” aldus Erik. Die plaatsen zijn geschikt voor zowel 
recreatie als voor wedstrijden. 

Bestuur
Erik zit in het bestuur als voorzitter van de roofviscommissie.  “Het 
vissen is onderverdeeld in drie groepen,” legt hij uit. ”Je hebt een 
commissie voor witvis, zoals voorntjes en brasem, eentje voor karper 
vissen en tot slot heb je dus de commissie voor roofvissen. Als vierde 
is er voor jongeren van acht tot achttien de jeugdcommissie. HSVH 
telt een paar honderd jeugdleden.

Sociaal
Als roofviscommissie wil Erik één á twee keer per jaar een tocht orga-
niseren waarbij leden met een boot, leden zonder boot meenemen. 
Zo kunnen ook de kadevissers een keer mee de plas op. Niet iedereen 
heeft de luxe van een boot en zo deelt men die vorm van vissen. “Er 
zijn ook leden die elkaar daardoor hebben leren kennen en nog steeds 
met elkaar gaan vissen,” vertelt Erik.

Roofvissen
Voorbeelden van roofvissen zijn de snoek, de baars, de snoekbaars, 
de roofblei en de meerval. Laatstgenoemde kan wel drie meter groot 
worden. “In Spanje pakt zo’n grote meerval wel eens een duif die aan 
de oever van een rivier zit te drinken.” Met hun grote bek open wordt 
de vogel met een sprong gevangen en verorberd. “In de Wijde Blik 
zitten zeker ook meervallen, omdat het daar dieper is.” Erik meende 
dat er in Loosdrecht ooit een van 1,80m is gevangen. Of ze ook in de 
eveneens diepe Spiegelplas voorkomen, wist hij niet.

Strategie
Bij witvis gaat het er plat gezegd om, zoveel mogelijk en zo groot 

mogelijk te vangen. Dat laatste geldt ook voor het roofvissen. Op vele 
foto’s van vissers met hun vangst kun je zien wat voor joekels er in 
onze wateren leven. Over het karpervissen legt hij uit dat je daar heel 
veel geduld voor moet hebben. De karper is erg schuw. Als je niest, 
is ie weg. Deze tak van vissen gaat zelfs zo ver dat vissers op een 
bepaalde stek een paar dagen voorvoeren om de vis te lokken. De 
karper verwacht dan het voedsel op de plek waar de visser dit telkens 
achterlaat en kan dan gevangen worden. Dit hele proces kan overi-
gens met op afstand bestuurbare bootjes worden uitgevoerd. “Die 
hebben een voerluik waardoor ze het eten kunnen laten zakken,” licht 
Erik toe. Net als het voer wordt ook het uiteinde van de hengel met 
het aas naar de bewuste plek gevaren en door het luik gedropt. Zelfs 
drones hebben bij dit proces al hun intrede gedaan.

Liefde
“Ik ben opgegroeid in Loosdrecht aan de plas. Surfen, waterskiën, zei-
len. Ik deed alles. M’n ouders hadden een caravanpark en daar zaten 
altijd veel vissers.” Hoewel zijn vader helemaal geen visser was, leerde 
Erik zo toch op jonge leeftijd de hengelsport kennen. “Het is gewoon 
vrijheid. Je gaat het water op met een of twee maten, ziet de zon 
opkomen, ziet de hertjes huppelen aan de kant, zoals bij de Drecht 
bijvoorbeeld.” Erik vertelde dat een van de bekendste vissers in Ne-
derland, cabaretier en ADHD’er Jochem Myjer, in het landelijk visblad 
schreef dat hij helemaal tot rust komt als hij vist. Genoeg vissers die 
deze rust opzoeken vanwege een huidige of eerdere troebele fase in 
hun leven. 

Visgids
Het caravanpark van zijn ouders heeft hij ooit geërfd en kortgeleden 
verkocht. Tegenwoordig kan je Erik Verloop inhuren als visgids. Daar 
zijn er in Nederland niet veel van. Groepjes krijgen een beetje les en 
gaan proberen een mooie vis aan de haak te slaan. Het kan om een 
vrijgezellenfeestje gaan, een bedrijfsuitje maar het betreft ook vaak 
de eerdergenoemde groep die geen boot heeft. Het gemak van een 
boot zorgt ervoor dat je op meerdere plekken kan komen en veel 
moois te zien krijgt. En Erik voert je natuurlijk naar de plekken waar de 
vis ook daadwerkelijk zit! Zie www.vissenoploosdrecht.nl.

De hengelsport in Wijdemeren
Erik Verloop over vissen en vrijheid

We zien ze vaak langs de kant: vissers. Velen gaan er ook op uit met een boot, alleen of met vrienden. Wat maakt vissen zo aantrekkelijk en zijn 
er clubs waar je terecht kan als liefhebber? Welke leuke ins en outs zijn er te melden over de hengelsport? Erik Verloop is visgids en zit in het 
bestuur van Hengelsportvereniging Hilversum. Hij vertelt ons meer.

“In Spanje pakt

zo’n […] meerval

wel eens een duif” 

Gezin
Hij is geboren en getogen in Kortenhoef en 
woont daar al zijn hele leven. Vader Co was een 
bekend radiomaker voor de VARA (nu BNN-
VARA) en in Wijdemeren lang actief binnen de 
gemeentepolitiek als raadslid en als wethouder. 
Hij overleed eind vorig jaar. Jan-Jaaps moeder is 
kleuterjuf geweest in Loosdrecht op de Irene-
school. Zij leeft nog en hij heeft twee broers: Co 
en Derk die ook allebei in Kortenhoef wonen. “We 
zijn nogal honkvast. Begrijpelijk natuurlijk, want 
het is een fantastisch dorp om in te wonen.”

Ouders
Vader Co leerde zijn zoons een aantal dingen 
na te streven. Eén: geluk in je leven. Rijk hoef je 
niet te worden, gelukkig wel. Twee: respect voor 
anderen. En tot slot: altijd kritisch zijn op wat je 
tegenkomt. De zaken niet zozeer zuur of negatief 
maar wel scherp en ook onbevangen bekijken. 
“Jezelf laten verrassen in het leven, gebeurtenis-
sen mooi vinden, enthousiast zijn over dingen,” 
voegt Jan-Jaap er aan toe. In het kielzog van deze 
waarden en wijsheden ontstond ook de liefde 
voor de literatuur, schilderkunst en muziek in 
Kortenhoef.
Niet exclusief maar iets meer van moeders kant 
kwam de waardering en liefde voor het water en 
daarmee een groter gebied rondom zijn thuis-
haven. Jan-Jaaps opa en oom waren fanatieke 
zeilers en hij zelf zeilt dan ook al vanaf zijn vierde.

Journalistiek
Via zijn ouders heeft De Kloet ook geleerd naar 
zijn gevoel te luisteren. Dat was een van de rede-
nen om al op jonge leeftijd in 1981 voor de journa-
listiek te kiezen. Tijdens zijn studie zocht hij eigen-
lijk een bijbaantje. Dat vond hij als sportjournalist 
bij de Gooi- en Eemlander. In 1982 schreef hij een 
stukje over de oprichting van de partij Dorpsbe-
langen, waarna hij meer en meer naast de sport 
ook de lokale politiek begon te verslaan. Twee 
studiepogingen – De Hogere Tuinbouwschool en 
de lerarenopleiding in Utrecht – verloren het van 
deze nieuwe passie. Ondanks een overstap naar 
De Telegraaf, waar hij zesentwintig jaar voor heeft 
geschreven, bleef hij de Wijdemeerse politiek vol-
gen – inclusief zijn vaders reilen en zeilen. Later 
- in 2014 – is hij in het bestuur van Dorpsbelangen 
gekomen.

Watersport
Het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is 
een heel pakket aan maatregelen ter stimule-
ring van de natuur, waterkwaliteit en economie 
in onze regio. Initiatiefnemers zijn de provin-
cies Noord-Holland en Utrecht, de betrokken 
gemeenten, horeca- en recreatieondernemers, 
waterbeheerders en Natuurmonumenten. Eén 
van de plannen die bestudeerd wordt, is het ma-
ken van een vaarverbinding tussen het Hilversums 
Kanaal en De Loosdrechtse Plassen via De Wijde 
Blik. De watersportsector geeft aan dat dit het 

aanbod van vaarroutes in belangrijke mate zou 
vergroten, wat het gebied aantrekkelijker maakt 
voor toeristen. Aan de andere kant tast zo’n vaar-
verbinding de natuur aan en is meer onderzoek 
nodig om te kijken of dat voorkomen kan worden. 
En er zijn uiteraard ook bewonersbelangen om 
rekening mee te houden. Dit maakt het een inge-
wikkeld en langdurig proces van vele afwegingen 
waar de samenwerkende partijen op dit moment 
ook nog niet uit zijn. De Kloet benadrukt dat de 
watersportbranche aan de ene kant die verbin-
ding graag ziet komen maar aan de andere kant 
niet het kernbelang van onze aantrekkelijke natuur 
vergeet. Het biedt hen immers bestaansrecht.
Naast de verbinding is bijvoorbeeld ook de
horeca een factor die de aantrekkelijkheid op en 
rond het water kan verhogen. “Voor Loosdrecht 
gek genoeg redelijk uniek heb je nu restaurant
De Haven Club waar je aan het water op een
terras kan zitten.” Los van de terrassen van de 
jachthavens zijn dat soort plekken schaars en 
Jan-Jaap ziet dit dan ook als een kwaliteitsinjectie 
voor de recreatieve mogelijkheden in Loosdrecht.

Bagger
Een hele andere belangrijke invloed op de water-
sport in Loosdrecht heeft de modder op de wa-
terbodems: de bagger. We hebben vaak een (zuid)
westelijke wind in ons land. Het oppervlak van het 
water wordt daardoor naar het oosten geduwd. 
Onder het oppervlak onstaat daardoor een te-
genstroom die slib westwaarts meeneemt. “Dat 
slib hoopt zich zodoende voornamelijk op aan 
alle westelijke oevers, waardoor het water soms 
nog maar tien centimeter diep is!” In zijn stem 
klinkt door dat spoedige actie noodzakelijk is. 
Volgend jaar start – mede door zijn inbreng in het 
Gebiedsakkoord - het grote baggerplan, zodat alle 
vijf de plassen weer overal een vaardiepte krijgen 
van tegen de twee meter, tot vreugde van onder 
meer de zeilverenigingen. “Het water wordt er ook 
schoner en helderder door en het is goed voor de 
waterplanten en vissen”, aldus de wethouder.

Impulsen
Komen er nog op andere vlakken impulsen ten 
bate van recreatie en toerisme? “Ja, dit jaar gaan 
we nog een nieuwe kano- en supsteiger maken. Er 
komen ook meerdere nieuwe e-bike laadpunten.” 
Verder plaatst men op een aantal mooie plekken 
voorzieningen zodat voorbijgangers ter plekke 
kunnen genieten van het uitzicht. Via fysieke 
kaarten maar waarschijnlijk ook een app worden 
toeristen verder op interessante plekken in onze 
gemeente - zoals kasteel-museum Sypesteyn - 
gewezen. Met betrekking tot toezicht op bijvoor-
beeld drukke plekken en het opruimen van eigen 
rommel werkt de gemeente sinds vorig jaar met 
zogenaamde hosts. Ook is er voor de zomerperi-
ode een Informatiepunt geopend in de Porselein-
haven met op woensdagmiddag tussen 15 en 17 
uur een inloopspreekuur voor iedereen die meer 
wil weten over het Gebiedsakkoord.

Wet- en waterhouder
Jan-Jaap de Kloet, een man met passie voor de plassen
Als wethouder namens Dorpsbelangen heeft Jan-Jaap de Kloet Ruimtelijke ontwikkeling, 
het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, Water, Recreatie en Toerisme & Vastgoed 
in portefeuille. Hij is eerste locoburgemeester en bekleedt meerdere nevenfuncties bij al-
lerlei overleggen, raden en stuurgroepen op het gebied van cultuur, natuur en toerisme.

“[…] het is een

fantastisch dorp

om in te wonen”
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Ook de consument kan bij ons terecht voor gas ten behoeve 
van de barbecue, de buitenkeuken, vuurtafel, terrasverwar-
ming, de sta- en toercaravan. Bij ons op de bedrijfslocatie in 
Loosdrecht kunnen wij uw fles ruilen of (bij)vullen. 

Nieuw Loosdrechtsedijk 120  -  1231 LB Loosdrecht
Tel: 035 - 5823238       @mail: info@vanreenengas.nl

L

ROSA’S CANTINA
“DE LEKKERSTE PIZZA’S VAN HET GOOI!”

Oud Loosdrechtsedijk 272
1231 NK Loosdrecht

035-5825751
06-54781381

www.rosascantina.nl

BESTELLEN OF 
RESERVEREN

Woensdag t/m maandag 
van 16.00 tot 21.30 uur, 

zondag tot 21 uur!

TAKE AWAY
Alle gerechten 

kun je ook (warm) 
meenemen of laten 

bezorgen *
* vraag naar de condities

L L

L

L
L

Bent u op zoek naar verkoeling in de zomer en/of warmte 
in de winter, dan is airconditi oning DE oplossing

Bij ons kunt u terecht voor oa Airconditi oning - Verwarming – Warmtepomp
Nieuw in ons assorti ment Remeha Airconditi on 2,5 – 3,5 – 5 KW
Compleet geinstalleerd vanaf € 1.495,00
(standaard installati e) Diva 2,5 KW

ACTIE bij inleveren van deze advertenti e 
een korti ng van € 100,00

Kantoor en Showroom ( op afspraak )

www.inspecti e-keuringen.nl

JM Inspecti e & Keuringsbedrijf
Kastanjelaan 20, 1231 ZA Loosdrecht
info@inspecti e-keuringen.nl
M 06 5473 3853 • T 035 624 22 63

Oud Loosdrechtsedijk 95
1231 LT Loosdrecht

035-5828485
bml.loosdrecht@planet.nl

Als u dit leest zijn wij op zoek naar u,
bent u geïnteresseerd om als monteur aan de slag 
te gaan of voor hand en span diensten voor part-
time/fulltime, twijfel dan niet en neem contact met 
ons op en wie weet versterk u ons team verband.

Woord BOARD moet eigenlijk op y = 39,73

Lettertype BigNoodletitling 105%

SUP&BOARD EXPERIENCE INTRODUCEERT
DE FIETS-SUP

Sup&Board Experience
035 205 72 65
info@supandboard.nl

BIKESURF PADDLESURF KAYAKSURF GYMSURF TANDEMSURF

MEER INFO : W W W.SUPANDBOARD.NL

NIEUWSTE
TREND

Verkoop van de Red Shark Fiets-Sup en accessoires via onze site. 

Kosten € 22,50 per uur, kant en klaar inclusief instructie.
Bel of mail ons voor een boeking. 

PROBEREN ?

www.waterevenementenloosdrecht.nl

Nieuwe eigenaar van Bistro De Molen:

‘We waren gesloten 
wegens corona toen ik 
het overnam’  

‘Toen MS The Antonia tot leven kwam,
gooide corona roet in het eten’ 

Een restaurant overnemen in coronatijd, ga er 
maar aan staan. Ondernemer Frank Schouten 
(56) die al ruim 25 jaar restaurant De Colonie in 
’s-Graveland runt, deed het. Hij werkt al veertig 
jaar in de horeca en kwam afgelopen jaar aan 
het roer te staan van zijn tweede restaurant: 
Bistro De Molen in Ankeveen. 

In november 2020 nam Schouten de zaak 
over van de vorige eigenaren. Zij moesten 
de stekker eruit trekken wegens corona. En 
inderdaad, toen was de horeca al gesloten. 
Spannend, maar niet onmogelijk. ‘Mensen zeg-
gen wel eens: wie begint er nou zoiets in deze 
tijden? Maar ja, je moet toch een beetje blijven 
ondernemen.’ 

Facelift 
De binnen- en buitenkant hebben een facelift 
gekregen. ‘Bij De Colonie heb ik acht man vast 
personeel in dienst die niet konden werken.

Hen heb ik gevraagd te helpen bij het opknap-
pen van De Molen. We hebben alles schoon-
gemaakt, opgeruimd, de keuken heringericht 
met nieuwe apparatuur en het terrein aange-
pakt.’ Zo is er groot onderhoud aan de tuinen 
en parkeerplaats gepleegd én zijn er nu twee 
terrassen waar je droog zit – helemaal fijn in 
deze tijden. 

Laagdrempelig en knus, mét bistro vibes 
Schouten heeft grote plannen met De Molen: 
het moet een laagdrempelig, knus restaurant 
worden met bistro vibes. Ook de menukaart is 
natuurlijk aangepakt. ‘We willen met het keu-
kenteam leuke gerechten maken die aanslaan 
en waar mensen voor omrijden.’ We hopen op 
iets als de carpaccio van De Colonie, waarvoor 
mensen van heinde en verre naar de bistro 
komen. Schouten: ‘Het wordt geen carpaccio, 
maar we proberen iets te maken dat mínstens 
zo lekker is.’  

www.bistro-de-molen.nl

MS The Antonia is niet zomaar een boot. Het 
is een boot met een verhaal. Schipper Steven 
Voorn (51) liet hem bouwen nadat zijn vrouw 
Anja (doopnaam Antonia) in 2018 overleed aan 
de gevolgen van kanker. ‘Voordat ze ziek werd 
hadden we samen een boot, maar die verkoch-
ten we vanwege haar ziekte. Deze boot laat haar 
voortleven; haar hartslag zit zelfs verwerkt in 
het logo.’ 

De missie van Steven is om Loosdrecht vanaf 
het water bekend te maken. ‘Het verbaast mij 
dat veel dorpsgenoten, maar ook inwoners uit 
buurtgemeenten, Loosdrecht vanaf het water 
niet kennen. En júist met The Antonia heb je 
een onvergetelijke ervaring. Hapjes, drankjes, 
vergezicht over het water: de schipper doet 
het werk voor je.’ 

Liefde voor boten
De liefde voor het water kwam niet uit de 
lucht vallen. Als kleine jongen ging Steven al 
regelmatig mee met zijn opa naar de boot en 
was bij hem in de leer. ‘Ik deed ook mee met 
alle zeil- en surfwedstrijden. Tot ik een jaar 
of negentien was, toen stopte ik even. Op 
mijn vijfendertigste kocht ik mijn eerste eigen 
sloepje, daarna een iets grotere en nu heb ik 
een nóg grotere’, lacht de schipper. Bovendien 
woont hij aan het water en kijkt dus iedere dag 
uit op zijn prachtige The Antonia. 

Corona 
De oorspronkelijke planning om de boot te 
water te laten was 22 maart 2020, maar dat 
werd juli 2020. Geheel 2020 hebben we klei-
ne en grote aanpassingen (moeten) verrich-
ten. Zo moesten we ineens aan nieuwe regels 
voldoen: ‘Er moest een tweede motor in en 
er waren andere veiligheidseisen.’ 24 april 
2020 kwam The Antonia dan echt tot leven, 
maar gooide corona weer roet in het eten. 
‘We hadden veel kosten, maar hebben nog 
niet veel omzet kunnen draaien.’ Maar Steven 
probeert toch de lichtpuntjes ervan in te zien: 
‘We hadden meer tijd, dus hebben elektrische 
ramen en een elektrisch dak erin laten zetten. 
Nu voldoet The Antonia echt aan alle eisen 
van de moderne tijd. ‘Vergaderingen, trouwe-
rijen, trainingen, brainstormsessies, feesten 
en private dining: alles kan op deze boot, met 
ruimte voor groepen tot zestig man.’

Horecahart 
Volgens Steven is Loosdrecht het mooiste 
dorp van Nederland en dat wil hij delen.
‘Afhankelijk van het weer en de duur van de 
vaart laten we de gasten de veelzijdigheid
van de Loosdrechtse Plassen zien. Watersport, 
het zeilen en sloepen, de horeca, maar ook 
trekgaten en eilanden. Loosdrecht is genieten 
bij weer en wind, zon en regen. Maar Loosdrecht
is op haar mooist met een blauwe lucht en een 
beetje wind.'

www.theantonia.nl
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Het is zover: zomer! Na lang wachten kunnen we eindelijk 

lekker het water op. Misschien wel met de fiets! Kan dat dan? 

Jazeker! Suppen kende je waarschijnlijk al maar nu is er ook 

de Sup Fiets. De Sup Fiets van Red Shark is hèt nieuwe wa-

tersportvaartuig van 2021. De fiets kent een stoer en robuust, 

maar ook rank en sportief design. Fiets deze zomer lekker 

het water op om te ontspannen of ga juist voor een sportie-

ve work-out. In elk geval is de Sup Fiets van Red Shark jouw 

nieuwe allround watersportmaatje.
 
Vanaf zaterdag 22 mei zijn we de Sup Fiets op de Vuntusplas
(Moleneind 83, Kortenhoef) aan het introduceren. Daar gaan we de 
komende maanden op diverse locaties mee verder zodat iedereen 
kennis kan maken met deze nieuwe trend. Kijk op www.supandboard.com 
voor de data en locaties. Later dit jaar zal SUP&BOARD ook een eigen 
plek voor verhuur en verkoop hebben. 1 juli maken we de locatie daar-
van bekend, ook weer op onze site. Veel te tof allemaal om te missen!

Het zal voor velen als muziek in de oren klinken dat de Sup Fiets is 
gemaakt voor stabiliteit en beweging. Door de royale afmetingen is 
op- en afstappen heel eenvoudig. Het board kan niet omslaan!
Sup Fietsen kan je het hele jaar door doen en is voor bijna alle leeftijden. 
Het plaatsen van de fiets op het board is gelukkig heel eenvoudig. 
Binnen vijf minuten kan je het water al op. Ook na gebruik is de Sup 
via de reistrolley en trolleywielen in slechts enkele minuten weer
klaar om mee te nemen. De opblaasbare Sup is uit hoogwaardige 
materialen vervaardigd.
 
Ga er op uit met vrienden en vriendinnen, of zelf en ervaar de 
schoonheid van de Plassen. Je hebt geen waterkleding nodig dus je 
kan zo in je dagelijkse kleren de prachtige omgeving vanaf het water 
gaan ontdekken. Je kan met de Sup Fiets zo aanleggen bij een terras 
of je gaat heerlijk picknicken op een rustiger plekje aan het water. 
Alles kan mee: lunch, fototoestel, extra kleding. Het is zo makkelijk en 
echt cool om te doen!

Breaking news van SUP&BOARD:
Hij is er, de Sup Fiets!

Ook kennismaken met de
Sup Fiets? Reserveer snel!

Voor € 17,50 per uur fiets jij
binnenkort ook zo het water op! 

Voor boekingen en informatie 
over de demo dagen:

035 205 7265
www.supandboard.com 

info@supandboard.nl

Feestjes, lessen, yoga, pilates, met je kind, het kan allemaal bij 

Ik Sup Loosdrecht van Margriet Koeman (50). In het prach-

tige gebied rond de Vuntus kan je heerlijk suppen onder haar 

deskundige begeleiding. Ze hoort vaak dat een paar uurtjes 

suppen voelt als een week vakantie!

Relaxen
Het is watersport maar bovenal gaat suppen om ontspannen in de 
natuur. Bijvoorbeeld na het werk. “Bij elke slag merk je dat je alles los 
laat,” verklaart Margriet de aantrekkingskracht. Sommige geïnteres-
seerden maken zich zorgen over de stabiliteit van het supboard maar 
het blijft water waar je in valt. “De meeste mensen zie je na een paar 
minuten al wennen,” klinkt het geruststellend. “We beginnen altijd met 
peddelen op de knieën en daarna ga je pas staan maar er valt bijna 
niemand, hoor!”

Techniek
Genoeg mensen die vrij snel kunnen blijven staan en gaan peddelen. 
“Maar dan kan je nog niet suppen,” zegt Margriet. Met de juiste tech-
niek hou je het veel langer vol. Die kan je met een paar lessen al onder 
de knie krijgen. “Het is een korte slag die je van voren pakt en vooral 
uit het centrum van je lichaam haalt, niet uit je schouders.” Het is een 
sport, dus wedstrijden zijn er ook; er is zelfs een Elfstedentocht!

School
De vorige eigenares van de supschool deed aan hondensup. Mar-
griet woonde in Assendelft en deed graag mee met haar hond Jules. 
Ze werd verliefd op de omgeving en na een tijdje kwam de vraag 
of ze lessen wilde gaan geven. Dat deed ze en na twee jaar kwam 
het aanbod de school over te nemen. “Dat heb ik natuurlijk meteen 
gedaan!” Inmiddels werkt ze samen met zes instructeurs in haar eigen 
supschool. Haar bedrijf zit in een van de huisjes aan de haven. “Heel 
gemoedelijk, en ik woon er naast!”

Natuur
Haar werkgebied ligt achter het strandje aan de Vuntus. Daar mogen 
geen boten komen. Margriet werkt samen met Natuurmonumenten. 
“Ja, en omdat we daar mogen suppen, maken wij twee keer per jaar 
het gebied schoon. Eigenlijk wel vaker… Tja, jongeren hè!” Mensen die 
lid worden van Natuurmonumenten, krijgen korting bij Margriet. Sinds 
kort kunnen supliefhebbers ook naar de Kortenhoefse Plassen. Er is 
daartoe een overstapplaats gemaakt voor kanoërs en suppers.

Suppen met Margriet
Over lessen, natuur en ontspannen

“Bij elke slag merk je dat je
alles los laat”

Zomer in

Oud-Loosdrechtsedijk 182
Welkom bij Albert Heijn Loosdrecht

de buurt

De zomer van.......

Olivier Goetheer 
Geboekt naar Zuid-Spanje. Het 
lijkt door te gaan maar we kun-
nen annuleren. Hier is alles op en 
rond het water favoriet. Zwem-
men met een oranje boei in de 
Vuntus, zeilen op de Wijde blik of 
gewoon varen met een sloep en 
relaxen op het water. Ook zit ik 
veel op de gewone en racefiets 
en de mountainbike. Dat is met 
mooi weer toch net wat fijner 
dan in de winter. Wel moet deze 
zomer nog even blijken wat een 
pasgeboren dochter voor impact 
heeft op je eigen wensen! Verder 
vind je mij ook met een boek 
in de zon in een bootje op de 
plassen. Wat wonen wij dan toch 
in een mooi gebied.

Patricia IJsbrandij
We (man plus twee honden) 
hebben door heel Frankrijk 
verschillende vakantiehuizen 
met omheinde tuin gehuurd. Zo 
hebben we voldoende ruimte 
voor onszelf en de honden, en 
kunnen we op meer dan één plek 
van de diversiteit van het land 
genieten.
Het ultieme vrije gevoel is niks 
hoeven en toekomen aan de 
stapel boeken die ik wil lezen! 
Ook geniet ik enorm als we 
spontaan met vrienden op een 
terras blijven hangen, omdat het 
zo beregezellig is. 
Niks is fijner na een drukke dag 

de plassen op te gaan om te va-
ren of te ankeren. Magazines en 
versnaperingen mee, helemaal 
zen.

Lichaamsbeweging brengt mij 
ook ontspanning. Dagelijks 
met de honden lopen, door de 
bossen stevig doorstappen of 
langdurig slenteren langs de 
Noordzeekust. Zand, water en 
wat wind doen de trick. Daar-
naast vind ik gezond, puur en 
vakkundig bereid eten belangrijk. 
Van twee dagen junkfood word 
ik sikkeneurig. Super ontspan-
nend om te genieten van pure 
gerechten en een mooi wijntje.

Chiel van Praag
Wij gaan trekken met de camper 
maar weten vanwege corona 
nog niet waar naar toe. Ik zit dan 
graag voor de camper een boekje 
te lezen. Verder ben ik een sport-
fanaat: in de zomer (race)fiets 
en golf ik veel. Maar dit alles wél
met mooi weer en een aangename
temperatuur!

Ria Hennis-Steijn
Na anderhalf jaar beperkingen: we 
gaan op vakantie! Traditiegetrouw 
koop ik allerhande toiletartikelen 
en leg die klaar. Extra was ge-
draaid en alles gestreken want het 
moet netjes in de koffers. Geen 
drie weken naar Cornwall, Por-
tugal, Spanje of zelfs de Moezel. 
Nu druk met vier dagen Friesland. 
Toch voelt de voorpret gelijk. Ein-
delijk even lekker weg, even geen 
pandemie als hoofdgerecht in de 
conversatie, even niet zelf koken!
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Zomer op Sypesteyn 
Sypesteyn bloeit weer op deze zomer. 
De bezoekers kunnen weer volop genieten van kunst, cultuur en evenementen in deze bijzondere nalatenschap van 
Henri van Sypesteyn. In de slottuin bloeien voor het eerst sinds vijftig jaar weer rozen, bij de restauratie van de tuin 
is gekozen voor oude geurende soorten. 

Ria Hennis-Steijn
Na anderhalf jaar beperkingen: we gaan op vakantie! Traditiegetrouw koop ik allerhande toiletartikelen en leg die klaar. Extra was gedraaid en al-
les gestreken want het moet netjes in de koffers. Geen drie weken naar Cornwall, Portugal, Spanje of zelfs de Moezel. Nu druk met vier dagen 
Friesland. Toch voelt de voorpret gelijk. Eindelijk even lekker weg, even geen pandemie als hoofdgerecht in de conversatie, even niet zelf koken!

Ook de stenen beelden en ornamenten werden gerestaureerd en 
teruggeplaatst. 
De tentoonstelling ‘De terugkeer van de verloren tuinkunst’ vertelt 
het verhaal achter de aanleg van tuinen. Het complex van tuinen, park 
en bos werd door Henri van Sypesteyn aan het begin van de vorige 
eeuw aangelegd als pamflet voor eerherstel van de oude Nederland-
se tuinkunst. 

Met de expositie ‘Kunstbeleving in de tuin van Sypesteyn’ leggen 7 
kunstenaars hun verbinding tussen kunst en natuur. De expositie is 
van 19 juni t/m 31 oktober a.s. 
Ook het kasteel met zijn collecties is weer (beperkt) open voor pu-
bliek. Zie de website! 

Het 131-delige rozenservies van Loosdrechts porselein is gerestau-
reerd en wordt in een nieuwe presentatie in zijn volle glorie getoond. 
De ervaring op Sypesteyn beperkt zich niet tot kijken en ruiken. 

Op zaterdag 3 juli a.s. verzorgt Govert Muijs, kunstenaar uit Bussum, 
een workshop ‘Landschap schilderen’ in de tuin. Ook het oor wordt 
gestreeld. Op zaterdag 17 juli a.s. geeft het Valinor Harp Trio een och-
tend- en een middagconcert in de tuin.

Kinderen van vijf tot tien jaar kunnen iedere zondagmiddag vanaf 20 
juni t/m 25 juli onder begeleiding porselein schilderen.
 Wij verwelkomen u graag weer op Kasteel-Museum Sypesteyn. 
Voor meer informatie en openingstijden: www.sypesteyn.nl

Karakter
Het is bijzonder toeven op de rug van een paard. De meeste 
eigenaren hebben dan ook een speciale band met het edele 
dier. Priscilla: “Ze hebben allemaal verschillende karakters. 
De ene is meer eigenwijs, de andere weer zachtaardiger.” Zit 
je een keer wat minder in je vel, heb je kans dat je paard dat 
opmerkt en zijn of haar hoofd op je schouder legt. “Het is 
ook een wisselwerking omdat je dan rustiger bent maar een 
paard voelt dat wel aan, ja.”

Familiebedrijf
Priscilla is mede-eigenaar van het bedrijf, samen met haar 
ouders, partner en zus. Ze is er opgegroeid en woont nu 
vlakbij met haar man en kleine Stan van anderhalf. Heeft 
Stan al op een paard gezeten? “Ja, we hebben een kleine 
Shetlander rondlopen en daar is hij op geweest!” Ze hebben 
een stuk of achttien paarden die ze verhuren aan rijvereni-
ging Nederhorst den Berg. De vereniging verzorgt groeps- 
en privélessen en levert de instructeurs, waarvan Priscilla er 
zelf ook weer een is. Het bedrijf heeft verder boxen die ze 
verhuren aan eigenaars van paarden. “Wij doen de dagelijk-
se verzorging van hun dieren en houden de stal schoon.”

Lessen
Veel lessen zijn weliswaar gestopt als gevolg van de beper-
kingen in de lockdown maar het aantal paardenbezitters is 
flink toegenomen. Er is daardoor ook een wachtlijst voor 

het pension. Wat betreft hun kinderfeestjes, ponykam-
pen en lessen is het geduld van het team van Laanhoeve 
natuurlijk behoorlijk op de proef gesteld.  “We krijgen nu 
heel veel aanvragen voor lessen, ook van volwassenen die 
willen gaan rijden. Als iemand interesse heeft, beginnen 
we gewoon met een één-op-één les.” Als het klikt met de 
vierbenige dieren en het paardrij-virus slaat toe, wordt een 
reeks lessen ingepland. Daarnaast kan je op allerlei niveaus 
aansluiten bij de groepslessen.

Sport
De paardensport kent meerdere disciplines. Op hun 
manege kunnen beoefenaars terecht voor trainingen in 
dressuur of het springen. Naar de zomer toe wordt laatst-
genoemde uitgebreid naar cross-lessen. Bij crossen gaat 
het om een combinatie van tempo maken en springen. “De 
meesten die hier rijlessen nemen, raken zo enthousiast dat 
ze uiteindelijk wedstrijden gaan doen.” Daarin verschilt de 
paardensport dus niet van de meeste andere sporten. Rond 
de 250 mensen beoefenen de sport op Laanhoeve: de ruim 
tweehonderd leden van rijvereniging Nederhorst den Berg 
en daarbij nog een kleine vijftig paardeneigenaars.

Paardrijroutes in en rond Loosdrecht
https://www.wijdemeren.nl/4/vrijetijd/Sport-en-recreatie/
Paardrijroutes-in-en-rond-Loosdrecht.html

Paardrijden op manege Laanhoeve
Kennismaking met een fraai gelegen familiebedrijf “Ze hebben

allemaal 
verschillende

 karakters”

Wijdemeren, het woord zegt het al, associeer je snel met watersport. Maar ook op het land kan je
natuurlijk van alles: wandelen, fietsen en… paardrijden! We namen een kijkje bij Manege Laanhoeve 
in Nederhorst den Berg. Priscilla Brouwer (33) stond ons te woord.

Maarten Gillissen (barcommissie) en Sjoerd Oskam 
(zeilcommissie) zitten in het bestuur van Watersport-
vereniging De Spiegel. Wat is daar allemaal te doen?

Lessen
Vanaf acht jaar kan je hier terecht voor zeillessen. De instruc-
teurs zijn allemaal lid. Zij vinden het te gek om les te geven en 
doen dat in hun vrije tijd. Door de beperkingen van afgelopen 
tijd waren lang niet alle klassen gestart. Maarten: “De bond  
heeft flink gelobbyd om meer vrijheid te krijgen.” Belangstel-
ling is er genoeg: alle aankomende lessen deze zomer bijna 
vol. Voor het (Gig)roeien zijn nog iets meer mogelijkheden.

Gig roeien
De Gig is van oorsprong een lange smalle sloep van bijna tien 
meter. Hierin bracht men de loodsen (havengidsen) naar de 
schepen die voor de zuidwestelijke kust van Groot-Brittannië 
lagen. “Je kon geld verdienen als je jouw loods als eerste kon af-
zetten,” vertelt Maarten. De boot is dus zo ontwikkeld dat je snel 
door de golven kan. Het roeien doe je met zes personen plus 
een zogeheten ‘stuur’. Bij WSV De Spiegel kan je zowel recre-
atief als in wedstrijdverband Gig roeien. Helaas lag dat lang stil 
gezien de onhaalbaarheid van het anderhalf meter afstand hou-
den. “Maar, 23 oktober hebben we hier een grote Gig-wedstrijd 
en dan zijn er zo’n driehonderd man over de vloer,” kondigde 
Maarten aan. Ook voor de nationale kampioenschappen zeilen 
zijn ze geregeld ‘host’ in verschillende klassen, zoals de Javelin, 
O-jol, Sharpie en 2.4. Die laatste boot is een paralympische 
klasse en is geschikt voor minder valide zeilers.

Verenigingsleven
Een belangrijk verschil tussen een vereniging en een com-
merciële jachthaven is dat je de haven met elkaar in leven 
houdt. Zo help je mee met klussen of bijvoorbeeld een 
bardienst. Dat bevordert de betrokkenheid met de haven 
maar ook die met elkaar. Hoewel niet exclusief voor hun 
leden noemt Sjoerd specifiek de populaire zomerse com-
petitie De Woensdagavondwedstrijden. “Iedereen met een 
zeilboot, ook van buiten de vereniging kan meedoen. Heel 
gezellig!”

Spiegelplas Cleanup Day
De Spiegel is ook een jachthaven die faciliteiten biedt voor 
passanten. Vanuit heel Nederland kan men via de Zanderij-
sluis van de Vecht naar de Spiegelplas. Deze sluis is de
enige verbinding en gaat elke dag ’s ochtends één keer en
’s avonds één keer open, wat de plas schoon en rustig 
houdt. Het schoonhouden van het gebied krijgt vanuit de 
vereniging veel aandacht. Mede-lid Wim Dujardin organi-
seert de jaarlijkse actie Spiegelplas Cleanup Day. Hij doet 
dat in lijn met de World Clean Up Day, die in Nederland in 
2020 werd georganiseerd door de Plastic Soup Foundation 
en Nederland Schoon. Samen met Natuurmonumenten, de 
Gooise Onderwatersport Vereniging en de Bergse Runners 
Club werd afgelopen september in en rond de plas veel 
plastic en ander vuil verzameld. “Veel watersporters pakken 
rommel uit het water als ze het tegenkomen” zegt Maarten. 
“Kort geleden stuitte ik op een heus kerkhof van bierblikjes. 
242 stuks! Het bevestigt het belang van continue aandacht 
voor dit onderwerp.

“Iedereen
met een

zeilboot kan
meedoen op 

woensdagavond”

WSV De Spiegel
Sjoerd Oskam en Maarten Gillissen bevlogen vrijwilligers
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De Boektique heeft een mooi assortiment 
boeken beschikbaar, van bestsellers tot 

unieke pareltjes.
 

U vindt ons elke 1e en 3e zaterdag van de maand op het 
Willie Dasplein in Nederhorst den Berg, van 10 tot 16.30 uur.

 
035 206 29 56 - www.deboektique.nl

Pssst ...
hier ben je 
gebleven

Wie van boeken 
houdt, gaat nooit 
alleen naar bed

Lezen is denken 
met andermans 

hoofd

Lezen is 
dromen met 
open ogen

Naast jou.... met liefdevolle zorg
Kun je nog heel veel wel, maar niet alles meer? Inovum staat naast je met de zorg waar jij om vraagt. Een luisterend oor en
een beetje luchtigheid. Zodat er ruimte overblijft voor wat wel kan.

Inovum is een middelgrote zorgorganisatie in Hilversum en Wijdemeren die vanuit verpleeghuizen, thuiszorg en behandel- en
adviescentra zorg levert.  Een vooruitstrevende organisatie waar jij onderdeel van kunt worden! Werken met fijne collega’s in
een informele sfeer en samen kijken naar de best passende zorg. Kenmerkend voor Inovum is de kleinschaligheid,
persoonlijke aandacht en het regio-gevoel. 

Inovum beweegt mee met de huidige tijd en stemt  zorg en dienstverlening  daarop af om de juiste zorg mét aandacht te
kunnen geven. Natuurlijk zijn hiervoor de juiste collega’s nodig, medewerkers die uitstekende zorg en service leveren. Zij
zorgen dat cliënten en bewoners de aandacht, begeleiding én zorg ontvangen waar ze recht op hebben en die ze nodig
hebben. 

Benieuwd? Kijk op inovumwerkt.nl of neem contact op met de afdeling recruitment.

035 - 588 84 32 vacatures@inovum.nl

Werken 
bij
Inovum

Nieuw Walden 12  |  1394 PB Nederhorst den Berg
0294 252 221  |  06 2527 9674
info@tt-cars.nl  |  www.tt-cars.nl 

Laat de zomer maar komen!
Nieuw bij Mooistekinderkamer.nl het prachtige
buitenspeelgoed van Quut, gemaakt van sterk
duurzaam gerecycled plastic.

Nu met 20% zomerkorting!
Gebruik kortingscode
quut20

Check de collectie op www.mooistekinderkamer.nl

De Ondernemer van Wijdemeren,
ook in 2021, vertrouwd, dichtbij.

www.bodyandbeautyhetgooi.nl

• Definitief ontharen
• Huidverjonging
• Huidverbetering
• Microdermabrasie
• Fruitzuurpeeling
• Wimperextensions
• Wenkbrauwextentions
• Gezichtsbehandeling
• Massage
• Schimmelnagelbehandeling

tel:  06 - 53 7227 56 
adres:  Middenweg 104 B, 1394 AM

Nederhorst den Berg
mail: info@bodyandbeautyhetgooi.nl

Fatima Taki 

www.bodyandbeautyhetgooi.nl

• Definitief ontharen
• Huidverjonging
• Huidverbetering
• Microdermabrasie
• Fruitzuurpeeling
• Wimperextensions
• Wenkbrauwextentions
• Gezichtsbehandeling
• Massage
• Schimmelnagelbehandeling

tel:  06 - 53 7227 56 
adres:  Middenweg 104 B, 1394 AM

Nederhorst den Berg
mail: info@bodyandbeautyhetgooi.nl

Fatima Taki 
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Jaap Hartman - Europa en de stier, brons

Mari Mészáro - Refl ection, glas
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Botenbouwer 
pur sang
Terugkijken: een jaar na de sluiting

Vrijheid
Gert is geboren in Loosdrecht en heeft altijd op de dijk gewoond. 
“Op wel vijf, zes verschillende plekken,” glimlacht hij. Het gezin 
Lamme telde twee zoons en een dochter. Zijn vader had in de oorlog 
in Duitsland moeten werken. Dat was een hele zware tijd geweest en 
hij kwam dan ook verzwakt en ziekelijk terug. Bij thuiskomst was hij 
met Jans de bootbouwerij begonnen en noemde deze Vrijheid. De 
Vrijheid is een sierlijke kielzeilboot van 5,40 bij 1,65 meter ontworpen
 door Willem de Vries Lentsch. “Maar de naam komt dus 
niet van de vele bootjes die wij gebouwd hebben in die 
klasse maar is echt naar aanleiding van de bevrijding”, 
legt Gert uit.

Begin
Van jongs af aan hielpen de kinderen mee. Op zater-
dagochtend moesten ze de machinehal aanvegen en 
brandhout wegbrengen. Later hielpen ze ook met het
schuurwerk. Ze waren echt onderdeel van het bedrijf, al wilde hij op 
zo’n zaterdagochtend liever meevoetballen met de jongens achter 
op het parkeerterrein. Als jonge tiener ging hij naar de LTS. In deze 
periode was Gert altijd aan het knutselen. Na het afronden van zijn 
opleiding vond hij werk in bootonderhoud bij de jachthaven van Bob 
Boeschoten; een oud werknemer van vader Willem. “Na een paar 
jaar heeft mijn vader me daar weggehaald omdat hij me zelf nodig 
had.” Broer Ben werkte er al en de samenwerking met hun vader 
duurde tot medio jaren zeventig, waarna de zoons het stokje over-
namen. Gert heeft veel van zijn vader geleerd. “Mensen vonden dat 
hij heel mooi bouwde; netjes en mooi strak. Daar ben ik mee verder 
gegaan.” De familie Lamme had ook heel wat winnende boten op hun 
naam staan binnen het wedstrijdvaren.

Taakverdeling
Rond zijn dertigste leerde Gert via een zogeheten bedrijfskaderop-
leiding mensen aan te sturen en leiding te geven. Dat kwam goed van 
pas toen hij en broer Ben jaren later besloten het bedrijf te splitsen. 
Ze hadden inmiddels een winkel met bootbenodigdheden waar Ben 
de baas werd. Gert kreeg de leiding over alle bootwerkzaamheden. 
Zijn vrouw Trees deed voor hem onder andere alle administratie. In 
1999 is op aanraden van de boekhouder het eigendom van de twee 

takken ook op papier verdeeld: Vrijheid Watersport en Bootbouwerij 
Vrijheid kwamen onder de paraplu van Lamme Holding. “Het onroe-
rend goed bleef wel van ons tweeën”, aldus Gert.

Einde en voortgang
Niet zo heel lang geleden was het na al die jaren mooi geweest. 
Ondanks een flinke zoektocht naar geïnteresseerden lukte het niet 
om een koper voor de werf te vinden. Gelukkig nam De Koninklijke 

Watersport Vereeniging de werknemers Hans en Elte, 
én al het materiaal over. De winkel is er nog en een 
aantal gebouwen – zoals de loods en het woonhuis – 
zijn inmiddels gemeentelijk monument geworden en 
blijven op die manier behouden. De loods was name-
lijk ooit als “Eerste Loosdrechtse Stoomwascherij” 
gebouwd. De zoons van broer Ben – Kees en Barend, 
die de winkel al runnen – willen Gerts deel van het 
onroerend goed kopen. Hun plan is om dat gebouw te 

renoveren en in te zetten als opslagverhuur. “Wel leuk,” vindt Gert 
”want dan blijft het in de familie”.

Vrouw en kinderen
Wat vindt botenbouwer Gert Lamme nou de mooiste boot? “De 
Regenboog!” Gert omschrijft dit vaartuig als de Rolls Royce onder 
de wedstrijdzeilboten. Een klassieker. Hij benoemt de lange overhang 
(= overhellen, red.) “Ik vind het een verschrikkelijk mooi gezicht om 
die te zien varen. Zo sierlijk en elegant!” De verrukking komt overeen 
met die van een man die een mooie vrouw voorbij ziet lopen. “Een 
beetje wel, een vaartuig is ook vrouwelijk, al zal ik niet zo snel verliefd 
worden op een boot.” Hij glimlachte. Andere ervaringen hadden 
meer een ouderlijk karakter. Van de Pampus zijn er bijvoorbeeld ruim 
450 gebouwd, waarvan een groot deel nog vaart. In tegenstelling 
tot grotere werven met veel gespecialiseerde werknemers, deed bij 
Lamme iedereen alles. Dus van begin tot eind. Hij was met een boot 
makkelijk drie maanden bezig. De klant kwam geregeld langs om de 
voortgang te bekijken. Ze maakten foto’s en bespraken alles met 
Gert. Het was al met al een behoorlijk intensief proces. “En als ze de 
boot dan kwamen ophalen en van het terrein reden, keek ik ‘m na 
totdat hij uit beeld was.”
 

“Een vaartuig is ook
vrouwelijk,

al zal ik niet zo snel
verliefd worden

op een boot”

Gert Lamme (1950) en botenbouwbedrijf Vrijheid zijn beide een begrip in Loosdrecht en omgeving. Op de website staat nu al 

enige tijd te lezen dat Bootbouwerij Vrijheid per 1 april 2020 is gestopt. Zo’n 75 jaar geleden was vader Willem de zaak gestart 

met zijn vrouw Jans. Als je het terrein opgaat en de loods in, voel je - mede door al het gereedschap en de machines die er nog 

staan - de energie van het ambacht dat hier bedreven werd.

HOME.NLdbNieuw!Nieuw!

Anton van
 Beek colle

ctie

Anton van
 Beek colle

ctie

Benieuwd? Kijk op DBHOME.NL

Trots op een mooie samenwerking met natuurfotograaf Anton van Beek.Trots op een mooie samenwerking met natuurfotograaf Anton van Beek.

Prachtige posters en muurstickers.Prachtige posters en muurstickers.

Nu 25% korting! Gebruik je persoonlijke kortingscode: Zomer/zzNu 25% korting! Gebruik je persoonlijke kortingscode: Zomer/zz
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Sluis ’t Hemeltje
Vanaf 01 - 06 / 31 - 10 - 2021
Ma - Zo  09:00 - 12:00  13:00 - 18:00

Vanaf 01 - 06 / 12 - 09 - 2021
Ma - Do  19:00 - 20:00  
Vrij - Zo  19:00 - 21:00  

Vanaf 13 - 09 / 31 - 10 - 2021
Ma - Zo  19:00 - 20:00  

Zanderijsluis -
Ned. Den Berg
Vanaf 01 - 04 / 31 – 10 - 2021
Ma - Zo  09:30 - 12:30  17:30 - 20:30

Van Leerbrug Vreeland en Brug 
Vreeland N201 Over Vecht
Vanaf 01 - 06 / 15 - 09 - 2021
Za - Zo  09:00 - 21:00  
Ma - Vrij  09:00 - 16:30  17:30 - 21:00 
 
Vanaf 16 - 09 / 31 - 10 - 2021
Ma - Zo  09:00 - 12:00  13:00 - 16:30  17:30 - 19:00

Dorpsbrug Loenen en
Cronenburgherbrug
Vanaf 01 - 06 / 15 - 09 - 2021
Za - Zo  09:00 - 21:00  
Ma - Vrij  09:00 - 16:30  17:30 - 21:00 
  
Vanaf 16 - 09 / 31 - 10 - 2021
Ma - Zo  09:00 - 12:00  13:00 - 16:30  17:30 - 19:00

Mijdense Sluis
Vanaf 01 - 06 / 15 - 09 - 2021
Vrij - Za - Zo  09:00 - 16:30  17:30 - 21:00
Ma - Do  09:00 - 16:30  17:30 - 21:00  
 
Vanaf 16 - 09 / 31 - 10 – 2021
Vrij - Za - Zo  09:00 - 16:30  17:30 - 21:00
Ma - Do  09:00 - 16:30  17:30 - 19:00   

Nieuwersluisbrug
Vanaf 01 - 06 / 15 - 09 - 2021
Za - Zo  09:00 - 21:00  
Ma - Vrij  09:00 - 16:30  17:30 - 21:00  
 
Vanaf 16 - 09 / 31 - 10 - 2021
Ma - Zo  09:00 - 12:00  13:00 - 16:30  17:30 - 19:00

Weersluis - Zelfbedieningssluis
Vanaf 01 - 04 / 01 - 10 - 2021
Ma - Zo  09:00 - 21:00  

Vechtbrug Breukelen
Vanaf 01 - 06 / 15 - 09 - 2021
Za - Zo  09:00 - 20:00  
Ma - Vrij  09:00 - 16:30  17:30 - 20:00
   
Vanaf 16 - 09 / 31 - 10 - 2021
Za - Zo  09:00 - 12:00  13:00 - 19:00
Ma - Vrij  09:00 - 12:00  13:00 - 16:30  17:30 – 19:00

Kraaiennestersluis - Zelfbedieningssluis  
Vanaf 01 - 04 / 01 - 10 - 2021
Ma - Zo  08:00 - 22:30  

Raaisluis - Zelfbedieningssluis  
Vanaf 01 - 04 / 01 - 10 - 2021
Ma - Zo  08:00 - 22:30  

Dienstregeling
sluizen en bruggen
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Restaurant Lekr
Stichts End 9  Ankeveen
Tel: 035 656 35 55

Wapen van Ankeveen
Stichts End 41  Ankeveen
Tel: 035 656 13 02

Restaurant 1244
Stichts End 50  Ankeveen
Tel: 035 533 91 55

De Colonie ’s-Graveland
Loodijk 18a  ’s-Graveland
Tel: 035 656 43 50

Restaurant Loodijk
Loodijk 27  Ankeveen
Tel: 035 888 09 99

Bistro de Molen
Loodijk 30  Ankeveen
Tel: 035 656 14 59

Cafe restaurant Brambergen
Noordereinde 54d  ’s-Graveland
Tel: 035 303 13 06

Restaurant ’t Swaentje
Noordereinde 353  ’s-Graveland
Tel: 035 656 20 16

Restaurant Vlaar
Noordereinde 129  ’s-Graveland
Tel: 035 656 16 61

Cafetaria Noordereind
Noordereinde 101  ’s-Graveland
Tel: 035 656 03 31

Bistro de Garde
Zuidereinde 208  ’s-Graveland
Tel: 06 138 585 59

Ottenhome
Zuwe 20  Kortenhoef
Tel: 035 582 33 31

Restaurant Docks
Moleneind 5  Kortenhoef
Tel: 035 525 00 87

Brasserie Geesje
Kortenhoefsedijk 157  Kortenhoef
Tel: 035 656 10 22

Cafetaria De Meenthof
Meenthof 6  Kortenhoef
Tel: 035 656 20 26

Dynasty
Meenthof 8  Kortenhoef
Tel: 035  656 11 56

K'hoeffie & Baxels
Meenthof 24  Kortenhoef
Tel: 035 888 69 89

Pizzeria Pronto Kortenhoef
Dodaarslaan 6, Kortenhoef
Tel: 035 656 1677

Cafetaria Happy Food
Overmeerseweg 5  Nederhorst den Berg
Tel: 0294 253 587

Het Spieghelhuys
Dammerweg 3  Nederhorst den Berg
Tel: 0294 253 807

Het Pannenkoekenhuys
Dammerweg 3  Nederhorst den Berg
Tel: 0294 253 807

Steiger 1394
Dammerweg 84  Nederhorst den Berg
Tel: 0294 251 044

Charley’s Diner
Dammerweg 106  Nederhorst den Berg
Tel: 0294 252 529

Asiandeli
Overmeerseweg 1  Nederhorst den Berg
Tel: 0294 251 214

Op 't Eiland Buitenplaats
Eilandseweg 32  Nederhorst den Berg
Tel: 06 181 427 80

Sportcafe De Blijk
Blijklaan 3  Nederhorst den Berg
Tel: 0294 252 928

Pizzeria Piramide
Meerhoekseweg 2a  Nederhorst den Berg
Tel: 0294 254 849

De Eend
Horndijk 23 Loosdrecht
Tel: 035 582 55 11

Het Drechthuis
Bloklaan 22a  Loosdrecht
Tel: 0294 234 993

Restaurant Aim
Veendijk 1a  Loosdecht
Tel: 035 582 22 15

Restaurant Piet Hein Loosdrecht
Veendijk 17  Loosdrecht
Tel: 035 582 27 88

Bar-Bistro ’t Bruggetje
Oud-Loosdrechtsedijk 52  Loosdrecht
Tel: 035 582 44 33

Hotel Cafe Restaurant Heineke
Oud Loosdrechtsedijk 166  Loosdrecht
Tel: 035 582 34 08

Porto Loosdrecht
Oud Loosdrechtsedijk 167  Loosdrecht
Tel: 035 760 14 11

Brasserie Wetterwille
Oud Loosdrechtsedijk 185  Loosdrecht
Tel: 035 205 50 17

Restaurant Anderz
Oud Loosdrechtsedijk 189  Loosdrecht
Tel: 035 582 40 97

Sam's Food & Ice
Oud Loosdrechtsedijk 198  Loosdrecht
Tel: 06 186 781 91

De Haven Club
Boegspriet 25  Loosdrecht
Tel: 035 785 60 74

Kompas Loosdrecht
Oud Loosdrechtsedijk 203  Loosdrecht
Tel: 035 760 32 50

Cafetaria De Oude Dijk
Oud Loosdrechtsedijk 220 Loosdrecht
Tel: 035 208 07 33

Restaurant Robberse Eiland
Oud Loosdrechtsedijk 234  Loosdrecht
Tel: 06 203 022 08

Strandpaviljoen De Dikke Muis
Oud Loosdrechtsedijk 237  Loosdrecht
Tel: 06 292 979 19

A-Fusion Loosdrecht
Oud Loosdrechtsedijk 243  Loosdrecht
Tel: 035 303 81 71

Fletcher Hotel Rest Loosdrecht
Oud Loosdrechtsedijk 253  Loosdrecht
Tel: 035 582 49 04

Rosa's Cantina Oud Loosdecht
Oud Loosdrechtsedijk 272  Loosdrecht
Tel: 035 582 57 51

Cafetaria De Schakel
Nieuw Loosdrechtsedijk 26  Loosdrecht
Tel: 035 582 53 77

Kasteel-museum Sypesteyn
Nieuw-loosdrechtsedijk 150  Loosdrecht
Tel: 035 622 88 80

Restaurant Argentinos Loosdrecht
Nieuwloosdechtsedijk 211  Loosdrecht
Tel: 035 577 97 98

Cafe restaurant De Stille Plas
Nieuw Loosdrechtsedijk 217 A  Loosdrecht
Tel: 035 582 3834

Japans Restaurant Tokyo
Frans Halslaan 11  Loosdrecht
Tel: 035 533 78 20

Restaurant Santa Maria
Lindelaan 94  Loosdrecht
Tel: 035 577 99 90

Cafetaria Loosdrecht
Nootweg 57A  Loosdrecht
Tel: 035 582 2477

Snackbar ( op eiland Meent )
Meent   Loosdrecht
Tel: 06 15328138

Paviljoen De Strook
Nieuweweg 28  Breukeleveen
Tel: 0346 281 830

’T Boothuys
Port Broclede 26 Breukeleveen

Restaurant Vliegveld Hilversum
Noodweg 43  Hilversum
Tel: 035 700 97 59

Paviljoen Uit & Meer
Uitermeer 5  Weesp
Tel: 0294 416 973

Thai Faa Faet
Dammerweg 6a  Weesp
Tel: 0294 251 251

Restaurants en eetgelegenheden 
in Wijdemeren

 Showroom: Zuiderloswal 1, Hilversum Tel. 035 - 621 43 13 
Openingstijden:  maandag t/m vrijdag  9.00 - 17.30  zaterdag 10.00 - 16.30  

120  jaar ervaring      Eigen montage teams     Advies aan huis          Scherpe prijs                Topkwaliteit

www.hulsman-zonwering.nl

● Zonwering
● Raamdecorati e
● Rolluiken
● Horren
● Garagedeuren
● Overkappingen

● Vrijblijvend advies
● Montage
● Onderhoud  
● Reparati e

 Hulsman & De Veluwe is sinds 1899 gespecialiseerd in maatwerk zonwering,  

raamdecorati e, rolluiken, horren, garagedeuren en overkappingen. 

De hoogste kwaliteit van producten én diensten ligt hieraan ten grondslag. 

Wij geven eerlijk advies dat aansluit op uw specifi eke situati e en wensen. 

Wij staan graag voor u klaar. Al meer dan 120 jaar!

UW UW 
SPECIALIST SPECIALIST 
IN ’T GOOI IN ’T GOOI 
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