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Ockhuisen Collectie

Gooi & Vechtstreek
Clubdag in de Regio West op zondag 15 augustus 2021

Op zondag 15 augustus 2021 verwelkomen we u graag op onze clubdag in het zuidoostelijk gedeelte van 
de provincie Noord-Holland. In Het Gooi en langs de Vecht hebben we een aantrekkelijke route voor u 
uitgezet door de bossen en de heide, door schilderachtige plaatsjes in het ‘Gooise matras’ en langs de 
altijd mooie Vecht met zijn vele schitterende buitenhuizen.

We starten in Maarssen. Bij Restaurant De Heeren van 
Maarssen staat de koffie of thee met iets lekkers klaar1. 
Het eerste gedeelte van de route gaat in noordelijke 

richting. Via binnenwegen rijden we langs het water van de Vecht 
en het Amsterdam-Rijnkanaal naar Muiden, vandaar via bin-

De clubdagen in de regio’s zuid en oost waren bijzonder succesvol en daarom is besloten ook de 
clubdag in de regio west in augustus door te laten gaan, uiteraard met inachtneming van de dan 
geldende coronamaatregelen. 

nenwegen naar onze lunchbestemming, Jachthaven Eembrugge 
in Baarn. Op de parkeerplaats van de jachthaven wordt uw lunch-
pakket uitgereikt. Tijdens uw lunch is er gelegenheid om een aan-
tal mooie exemplaren van Mercedes-Benz uit de collectie Ockhui-
sen te bewonderen. Na de lunch kunt u een bezoek brengen aan 
Museum Ockhuisen, zie het artikel ‘Sterrenregen’ in het vorige 
nummer van uw clubblad. Nico is bereid om zijn museum voor 
ons te openen; tegen het gereduceerde tarief van € 7,50 p.p. – zelf 
met Nico af te rekenen - krijgt u een rondleiding door het deel van 
zijn collectie dat in het museum te bewonderen is. Na de lunch of 
uw bezoek aan het museum vervolgen we onze weg via Soest en 
Hilversum naar Loosdrecht en Nieuwersluis en vervolgens naar 
onze eindlocatie, De Heeren van Maarssen in Maarssen.
Een mooie route door een toch wel vrij dichtbevolkt gebied. 
Neemt u rustig de tijd om eens een foto te maken van uw klassie-
ker met zo’n fraaie Vechtse villa als achtergrond. Geniet van de 
prachtige omgeving!

Jan Pleijte, Activiteiten 

Nieuwersluis
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Gooi en Vecht 

•  Van oorsprong was Het Gooi bedekt met bos en de open 
gebieden met heide; daarvan is nog veel over, zoals de 
Bussumerheide.

•  De echte Gooise plaatsen zijn Hilversum (met bijna 
90.000 inwoners de grootste gemeente en de centrum-
plaats), Huizen, Bussum, Naarden, Laren en Blaricum. 
Beide laatste bezitten nog een dorpskarakter, compleet 
met een authentieke Gooise brink. Van oudsher was alleen 
Naarden een stad, de andere plaatsen waren dorpjes. 

•  Westelijk van Het Gooi ligt de Vechtstreek met de rivier-
stadjes Weesp en Muiden, welk laatste deel uitmaakt van 
de gemeente Gooise Meren. De fusiegemeente Wijdeme-
ren bestaat uit 's-Graveland, Loosdrecht, Nederhorst den 
Berg, Ankeveen en Kortenhoef. 

•  Loosdrecht werd historisch nooit tot Het Gooi gerekend 
werd, maar sinds de gemeentelijke herindeling van 

   1 januari 2002 hoort het bij Noord-Holland. 
•  Blaricum is volgens het CBS de rijkste gemeente van 

Nederland. 

Goois Nieuws 

•  De komst van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek 
in 1918 leidde ertoe dat Het Gooi het centrum werd voor 
de omroep en de telecommunicatie-industrie. De omroep 
was aanvankelijk alleen gevestigd in Hilversum, maar 
gaandeweg ook in Bussum (eerste tv-uitzendingen), Naar-
den (Sky Radio), Laren (Talpa), Blaricum en Loosdrecht. 

•   In het algemeen spraakgebruik wordt Het Gooi vereen-
zelvigd met de omroepwereld en met de welstand van 
zijn bewoners. Laren en Blaricum zijn woondorpen voor 
tv-sterren en de nouveaux riches, die in de boom van de 
jaren 1990-2000 snel geld hebben verdiend.

•  In de televisieserie ‘Gooische Vrouwen’ leidden vier 
dames een ietwat frivool en decadent bestaan.

•   Vanwege de veronderstelde losbandigheid van de 
omroepwereld wordt wel gesproken over de ‘Gooise 
matras’.

•   Sommige Nederlanders storen zich aan de zgn. Gooise r, 
zoals die te horen is in liedjes van Kinderen voor Kinde-
ren (‘Een kind ondej de evenaaj wojt latej vaak een bede-
laaj’). 

Start & finish      

Restaurant De Heeren van Maarssen  
Maarsseveensevaart 7a 
3601 CC Maarssen
0346 - 56 15 90

Lunch 
Jachthaven Eembrugge/Museum Ockhuisen
Zuidereind 4
3741 LG Baarn
035-541 22 21

Zaterdag 15 augustus 2021 Inclusief  
Ontvangst vanaf 10.00 uur Koffie/thee met iets lekkers
Start 11.00 uur  Routeboek & rallybord
Lunch 13.00 uur  Lunchpakket 
Hapje & drankje 16.00 uur  Hapje & drankje
Diner (onder voorbehoud) 18.00 uur 

Beeldmateriaal: Archief De Zilverster, Wikipedia
Wijzigingen in programma en/of locaties voorbehouden.

In verband met de coronamaatregelen betaalt u slechts 
€ 20,00 p.p. voor deelname aan deze clubdag!
Introducees en extra passagiers betalen € 30,00 p.p.

Aanmelden & betalen

Website:
www.ledenservicembcn.nl, ga naar ‘activiteiten’ en klik op de 
rode balk.
Betaling: iDeal

Per post:
MBCN Activiteiten
P/a Ceresstraat 44
9401 DR Assen
Vermeld naam, lidmaatschapsnummer, clubdag West, aantal per-
sonen, type en bouwjaar auto, (evt. diner).
Betaling: 
Het totaalbedrag overmaken naar: NL44RABO 0159 6190 68 o.v.v. 
naam, lidmaatschapsnummer, clubdag West, aantal personen, 
(evt. diner).

In verband met de reserveringen graag zo snel mogelijk 
inschrijven. De inschrijving sluit op 1 augustus 2021.

1Bij het ter perse gaan van deze editie van uw clubblad was niet dui-
delijk of het bij koffie/thee bij de start wederom ‘to go’ wordt of dat we 
binnen of op het terras terecht kunnen. Datzelfde geldt voor het afslui-
tende hapje & drankje. De mogelijkheid tot dineren is eveneens nog 
onduidelijk. Gaat u naar www.ledenservicembcn.nl voor de update(s).

Tijdens de clubdag, zowel bij de start, tijdens de 
lunch als bij het eindpunt is er voldoende gelegen-
heid om clubartikelen te kopen. Onze ClubShop is 
uitgebreid; ga voor een keur aan kleding en acces-
soires naar www.ledenservicembcn.nl/webshop.


