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Van de voorzitter

Alstublieft: Dorpspraat twee-
de editie.De krant is gratis, dat 
wil zeggen u hebt indirect een 
beetje betaald want de Dorps-
raad ontvangt jaarlijks subsidie 
van onze gemeente. Een goe-
de reden om de krant te lezen, 
voordat hij in de papierbak ver-
dwijnt. 

Waarom deze krant? Om u op 
een andere wijze te informeren 
over de Dorpsraad en vooral 
om anderen aan het woord te 
laten over onderwerpen uit het 
dorpsleven. 

De Dorpsraad telt op dit mo-
ment 500 leden en is een ver-
eniging waar een groot deel van 
de inwoners bij betrokken is. Lid 
worden kost niets en vervolgens 
word je op de hoogte gehouden 
van allerlei zaken. Het bestuur 
bestaat uit vrijwilligers en heeft 
als taak om het leefklimaat in 
het Dorp te handhaven en waar 
mogelijk te verbeteren. Wij zijn 
geen politieke partij en ook 
geen vooruitgeschoven post van 
de gemeente Gooise Meren. Wij 
geven gevraagd of ongevraagd 
advies aan het bestuur van onze 
gemeente. Actieve werkgroepen 
houden zich bezig met de open-
bare ruimte en milieuzaken. Wij 
vergaderen op eerste donder-
dagavond van de maand en op 
een aantal zaterdagochtenden 
staan wij met onze parasol op 
het pleintje voor de Spar. Daar 
kunt u ons ook aanspreken over 
alles wat het dorpleven aan 
gaat.

Muiderberg is een kleine ge-
meenschap met zo’n 3000 
inwoners. We zijn trots op 
onze natuur en leefomgeving, 
zoals beschreven in het on-
langs verschenen Manifest van 
drie dorpsbewoners. Om die 
kwaliteiten te behouden is het 
belangrijk dat we samenwerken 
met andere bewonersplatforms. 
Als het gaat om beperking van 
overlast als er straks veel re-
creatieboten van de Trekvaart 
gebruik gaan maken. Maar ook 
voor het ontwikkelen van een 
gezamenlijk kustvisie met onder-
linge afstemming. 

En natuurlijk hebben we het ook 
over de dagelijkse ongemakken, 
zoals stoeprandjes, losse tegels 
en hondenpoep.

Foto Fred Tanis
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Geachte inwoners van 
Muiderberg, beste zandhazen, 

Kent u het bordspel Monopoly? 
Met zijn allen om de tafel, ge-
wapend met kleurige stapels 
bankbiljetten om zoveel mo-
gelijk straten, huizen en ho-
tels te bemachtigen en je tegen-
standers bankroet te spelen? 
Direct na START, tref je de 
Dorpsstraat – Ons Dorp aan. 
Het is een onopvallend vak-
je waar je met je pionnetje zo 
snel mogelijk langs heen wan-
delt, op weg naar de grote vis-
sen zoals de Coolsingel, de 
Leidsestraat of de Kalverstraat. 
Bent u onlangs nog in één van 
die dure straten geweest? Ik wil 
altijd snel weer terug naar de 
Dorpsstraat of het dorp. Want 
daar is de kwaliteit van le-
ven hoog, daar heerst gemeen-
schapszin en kennen de mensen 
elkaar. Bij dat dorp denk ik aan 
vooral aan Muiderberg. 

Kort voordat ik aantrad als bur-
gemeester van Gooise Meren, 
wilde ik mijn nieuwe gemeen-
te beter leren kennen: twee ves-
tingsteden, een groot en een 
klein dorp. Geen betere manier 
om een nieuwe plaats te ont-
dekken dan op de fiets: je kan 
gemakkelijk stoppen om het 
landschap in je op te nemen en 
maakt af en toe een praatje. Al 

laten Muiderbergers zich niet 
onbetuigd. In allerlei facebook-
groepen tref je een veelheid van 
discussies aan. En dan nu als 
eerste van de vier kernen heeft 
Muiderberg een eigen dorps-
krant. Ik feliciteer de Dorpsraad 
en de inwoners daarmee. Ik zal 
het blad met interesse lezen en 
beloof dat wij de verbinding 
blijven zoeken met u en uw 
dorp. Veel leesplezier gewenst!

Han ter Heegde
Burgemeester 

van Gooise 
Meren      

fietsend door het weidse land-
schap werd ik getroffen door 
de schoonheid van Muiderberg: 
de rust, de ruimte, maar ook 
het mooie strand, de Brink en 
de terugkaatsende Echomuur. 
En ik kwam er al snel achter 
dat er trotse en kritische men-
sen wonen, mensen met idee-
en, wensen en verlangens. 
Muiderbergers laten zich de 
kaas niet van het brood eten.

Natuurlijk was er de zorg 
om het behoud van de eigen 
identiteit in het grotere ge-
heel dat Gooise Meren heet. 
Zou Muiderberg niet onder-
sneeuwen in het geweld van 
Naarden en Bussum? Nu bij-
na drie jaar verder denk ik te 
kunnen zeggen dat die zor-
gen ongegrond zijn gebleken. 
Muiderberg blaast duidelijk 
haar partijtje mee en wordt se-
rieus genomen. Dat komt 
mede door een zeer 
actieve Dorpsraad, 
door raadsleden, 
die verder kij-
ken dan hun ei-
gen stoepje of 
straatje en door 
betrokken 
wijkwethou-
ders.

Ook op so-
ciale media 

brief van de burgemeester

‘Veel leesplezier gewenst!’

SORRY!

De Dorpspraat werd niet bij u 
in de bus bezorgd!

De krant is voor u beschikbaar 
bij de afhaaladressen en op 

de website van de Dorpsraad 
Muiderberg 

(zie pagina 15)



|2| Dorpspraat

door PETER WEGMAN

Rond 1900 kwamen vanuit 
Amsterdam vele badgas-
ten naar Muiderberg om 

hier te zwemmen. De meeste 
kwamen dan met de stoomtram 
over de Hakkelaarsbrug via de 
Googweg tot aan het rangeer-
terrein bij het Rechthuis. 
De stoomtram kreeg de naam 
‘Gooise Moordenaar’ omdat 
de locomotief vele dodelijke 
ongelukken veroorzaakte. Op 
hoogtijdagen kwamen er rond 
de 5000 dagjesmensen. Bij het 
Rechthuis staat nog op de muur 
Station Stoomtram. Daar staat 
ook een monument met de tram 
op schaal. 

Muiderberg had in deze tijd een 
uitgestrekt en levendig strand-
leven waar van alles te doen 
was. Aan het strand had je ver-
schillende steigers (pieren) met 
verhuur van bootjes en in de 
avonden waren er ook danspar-
tijen.

Boven aan de Nienhuis 
Ruyskade stond een groot bad-
hotel dat in het voorjaar van 
1910 afbrandde, oorzaak zou 
zijn een broedse kip. In 1913 
werden de restanten afgebro-
ken omdat het wel duidelijk 

uit het historisch archief

Muiderberg aan Zee

wordt het overgenomen door 
J. Reep. Hij noemde het Faust 
dat daarna ook een casino her-
bergd. Vanuit vele windstreken 
kwam men hier om een gokje te 
wagen. Het hotel-café werd la-
ter weer overgenomen door de 
familie Puik. In 1970 sluit het 
hotel-café en wordt er gesloopt 
voor woningbouw.

Ansichtkaarten uit het archief van Peter Wegman
met overzicht strand met steigers uit 1934

en het Badhotel vanuit zee in 1902

Beneden aan het strand bevon-
den zich gedurende rond 1930 
diverse steigers van de familie 
Koopman, Leblanc en ter Beek. 
Later bleef er een over, deze 
was van de familie Fagel, thans 
het watersportcentrum van 
Jeroen den Hartog.

Swing op de 
Brink 2019: een 
jubileumjaar met 
een ‘Foodtruck 
editie’

2019 is een jubileum jaar voor 
Swing op de Brink! Van 6-8 

september 2019 vindt het jaar-
lijkse Swing op de Brink weer 
plaats. Het populaire feest on-
der de Muiderbergers viert haar 
20-jarig bestaan en dat vindt 
plaats in ‘festival’-stijl met ver-

Foto: website Swing op de Brink

schillende foodtrucks en muzie-
koptredens. Zo trapt DJ Vintage 
Vinyl de zaterdagmiddag af 
tijdens de borrel en zal er ge-
lijktijdig een speciaal feest voor 
de kinderen worden georgani-
seerd. Ook vindt de lancering 
van het Muiderberglied plaats 
en staan er nog veel meer spec-
taculaire activiteiten en optre-
dens op het programma voor 
jong & oud! 
Kortom; noteer de datum alvast 
in uw agenda want het wordt 
een spectaculair weekend! 
Binnenkort meer informatie!
Zie ook: www.swingopdebrink.nl

PAROCHIE VAN LEVEND WATER
H. NICOLAASKERK 

Herengracht 83, MUIDEN

H.H. LAURENTIUS en MARIA MAGDALENA KERK 
   Mr. P.J. Troelstralaan 19, WEESP

Sinds 2012 heeft de R.K. Parochie van Levend Water 
geen kerkplek meer in Muiderberg. 
Maar de kerk is er nog wel voor u. 

U bent welkom in de vieringen op zondagen 
en elke 2e vrijdag van de maand om 10 uur 

in de H. Nicolaaskerk te Muiden. 
Of op zondagen en dinsdagen 

en elke 1e vrijdag van de maand eveneens om 10 uur 
in de H.H. Laurentius en Maria Magdalenakerk 

te Weesp.

Voor overige info www.parochievanlevendwater.nl

Kunt u onze hulp gebruiken, of zou u graag eens 
in gesprek gaan? Neem dan contact op met ons 

parochiesecretariaat dat geopend is van 
dinsdag t/m vrijdag van 10 tot 12 uur.

Mr. P.J. Troelstralaan 19, 1381 CR Weesp
Telefoon 0294 - 412530  

Email info@parochievanlevendwater.nl 

was dat de exploitatie niet meer 
rendabel was. Flevorama was 
ook onderdeel van het badho-
tel en staat er nog steeds. Het 
terrein wat daardoor vrij kwam 
werd daarna verhuurd aan een 
andere uitspanning boven aan 
het strand aan de Badlaan met 
de naam Hotel-Café Flora met 
daarnaast een speeltuin. 

De familie Richard heeft Flora 
tot bloei gebracht door ook 
dans- en toneelvoorstellingen te 
laten houden. Rond de jaren 60 

Op hoogtijdagen kwamen 
er wel 5000 dagjesmensen

naar het strand

 
COLUMN HARRY MOCK

Vanaf mijn bankje

In mijn vijftig Muiderberg-jaren 
is er veel veranderd. Buitendijke, 
De Rijver en Florisberg kwamen 
erbij. Zo ook de composteer-
inrichting, inclusief de stank 
(pardon geur). Het benzinesta-
tion en de geldautomaat ver-
dwenen. Ik zag de Florisboom 
bij het Echobos dood gaan en 
het Lieftinckmonument in de 
Dorpsstraat opduiken. Op de 
Brink kwam een Levensboom. 
De voetbal verhuisde naar De 
Negen Morgen en de hockey 
ging in het Kocherbos spelen. 
‘Stuk voor Stuk’ werd opgericht 
en opgeheven, en evenals de 
jeu de boules-vereniging. De 
Googweg ging van 70 naar 50 
km/uur en het dorp van 50 naar 
30. Hoogbouw aan de overkant 
kwam het uitzicht bederven. We 
kregen een heuse dorpsraad.

Muiderberg vooruit

Wat zal er de komende vijf 
jaar veranderen? Hopelijk de 
entree van het dorp via de 
IJsselmeerweg. Om deze te 
verfraaien heeft de dorpsraad in 
2017 bij de gemeente Gooise 
Meren een bomenplan inge-
diend. Een werkgroep had daar 
hard op gestudeerd en kwam 
met een breed gedragen voor-
stel. Hierbij is optimaal gebruik 
gemaakt van de bomen die 
Rijkswaterstaat heeft toegezegd. 
Deze zijn bedoeld ter compen-
satie van natuur die verdween 
door de verbreding van de 
wegen rondom ons dorp. Het 
wordt tijd dat het plan wordt uit-
gevoerd. Hetzelfde geldt voor de 
routebordjes; het gratis ontwerp 
wacht met ongeduld op uitvoe-
ring. De gemeente is aan zet. 
Ik verwacht dat het Kind Cen-
trum - een combinatie van de 
twee basisscholen - er komt. De 
vrijkomende locaties kunnen 
worden benut voor woning-
bouw. 

Ik voorzie dat het foeilelijke ‘be-
tonblokkenpleintje’ bij de trap 
naar zee binnen vijf jaar een 
lieflijk plantsoen is geworden. 
Op de ‘Natuurboulevard’ mag 
het beton trouwens ook wel ver-
dwijnen. De verkeersdrempels 
zijn aangepast aan de normen 
zodat je met 30 km/uur schade-
vrij kunt rijden. Te hopen is dat 
het kostbare, overlast gevende 
plan voor een ‘sloepenroute’ 
is afgeblazen. Natuurlijk is het 
natuurbad (‘AquaBrink’) gere-
aliseerd. We kunnen in onze 
badplaats eindelijk zwemmen in 
plaats van alleen pootje baden.

Laatste 
‘Concert aan Zee’ 
seizoen 2018/19
Op zondag 19 mei 15.00 uur in 
de Kerk aan Zee wordt 
‘In Freundschaft’ uitgevoerd. 
Een muzikale ontmoeting van 
Christoph Graupner, Johan 
Friedrich Fasch, Georg Philipp 
Telemann en Johan Sebastian 
Bach. Het barokensemble 
Odyssee speelt concerto’s en 
suites van deze 18e-eeuwse 
componisten als feestelijke af-
sluiting van het zesde concert-
seizoen.

Programma 2019/2020 op
www.concertaanzee.com

Rondleidingen 
Joodse 
begraafplaats
Met de rondleidingen komen 
Joodse tradities aan bod, maar 
het is bepaald geen religieuze 
bijeenkomst! U krijgt zicht op 
de bewogen historie, zeldzame 
zerken, bijzondere symbolen, 
Amsterdamse School-gebou-
wen, Holocaustherinneringen 
… en de grillige natuur.
U kunt zich nu aanmelden voor
2 juni 10.00 uur, 7 juni en 5 juli 
14.00 uur en 14 juli 10.00 uur 
via rondleidingjbm@gmail.com. 
Meer informatie op www.nihs.
nl, onder de tab <Religieus>. 

advertentie
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Ja, een kort voorbeeld: op za-
kelijk gebied moesten wij een 
onderzoek doen naar bepaalde 
acties van inwoners in Gooise 
Meren. Er wordt dan heel erg 
diep gegraven, ook in privé-
dingen bij mensen. Zij waren 
daar heel boos over 
geworden. Ik had daar beter 
over moeten nadenken. Je 
maakt fouten als je 
werkt en daar leer 
je dan ook wel 
weer van.  
  
Julia: Wat 
vindt u van 
de geluids-
overlast in 
de Gooise 
Meren? Heeft 
u er zelf ook 
last van? 
 
Ik heb er zelf geen 
last van en ik woon 
bijna tegen aan de 
A1 aan. Laatst in 
Muiden hoorde je de 
vliegtuigen vrij vaak 
overheen komen. Wij 
zitten in het beraad 
van de omwonenden 
van Schiphol en probe-
ren overlast wel te be-
perken.

Hannah: Waar moet je 
als burgemeester voor 
zorgen? 
Een belangrijke taak die 
bij de burgemeester ligt, is 
openbare orde en veilig-
heid. Maar ik kan niet 
voor 100% rust garan-
deren. Een kermis, bij-
voorbeeld, genereert wat 
overlast. En net zoals met 
geluidsoverlast, we willen wel 
vliegen maar dan moet je wel 
accepteren dat er ook af en toe 
hard geluid is. Samen met de 
wethouders en gemeenteraad 
zorgen we voor voldoende on-
derwijs, mooie fietspaden en 
goede wegen. Ook dat er socia-
le uitkeringen zijn voor mensen 
die niet kunnen werken. 

Danieck: Vindt u het leuk om 
burgemeester te zijn? Wou u 
dit altijd al worden? 
Ik wou burgemeester worden 
vanaf dat ik jullie leeftijd had. 
Ik woonde in Enschede en zag 
wat de burgemeester deed bij 
de Sinterklaasintocht. Ook las 
ik in de krant hoe het gemeen-
tebestuur en de burgemeester 
probeerden om werkgelegen-
heid te creëren in Enschede en 
Twente. Het sprak me erg aan. 
Met de mensen die ik tegenkom 
proberen er iets van te maken 
vind ik altijd een grote uitda-
ging en daar geniet ik van.

Thige: Hoeveel uur werkt u 
per dag?  
Dat varieert behoorlijk, maar 
per week gemiddeld 60 uur, in-
clusief de avondvergaderingen 

Op de vraag of ze wilden 
meewerken aan het 
interview hoefden ze 

niet lang na te denken. Achste 
groepers Danieck van Schagen 
en Thige van Ouwekerk van 
de Oranje Nassauschool en 
Hannah Ruiter en Julia Koster 
van de Vinkenbaanschool be-
dachten zelf hun vragen en 
stelden deze als volleerde jour-
nalisten aan burgemeester Han 
ter Heegde. 

INTERVIEW
moderator MIRANDA MELGER

Danieck: Wat vindt u van 
zonnepanelen?
Ik vind zonnepanelen een heel 
goed middel om aan energie-
opwekking in je eigen huis te 
doen zodat je minder gas hoeft 
te gebruiken. Want je kunt 
moeilijk een windmolen op je 
dak zetten. 

Thige: Wat zijn uw 
hobby’s? 
Ik heb 40 jaar gehockeyd, maar 
door een blessure moest ik 
stoppen. Ik doe nu aan fitness. 
Verder speel ik accordeon en 
geef voor een goed doel af en 
toe een kort optreden.

Julia: Bent u bang voor be-
paalde dieren? Waar zou u 
heel hard voor wegrennen?
Toen de kinderen nog klein wa-
ren vond ik loslopende honden 
heel vervelend. Als er op straat 
een loslopend kalf van een 
hond op je af komt rennen, ben 
ik daar bang voor en laat staan 
de kinderen. Dus altijd de hond 
aanlijnen in gebieden waar dat 
moet.

Hannah: Wat zou u willen 
veranderen als u de baas van 
het hele land bent?
In Nederland hebben we niet 
het systeem waarbij één iemand 
de baas is. Maar stel dat ik toch 
wel enige macht had, dan zou 
ik iets aan de kloven, de ver-
schillen tussen bepaalde groe-
pen doen. Ik zou meer begrip, 
gesprek en interactie willen. En 
dat mensen nooit, vanuit wel-
ke groep ook, de toevlucht zou-
den nemen tot radicaal gedrag, 
tot radicalisering. En op sociale 
media geen scheldpartijen meer 
naar elkaar toe. 

Danieck: Wat doet u thuis 
zelf aan het milieu?
Ik fiets waar mogelijk. Behalve 
naar Muiderberg en Muiden, 
omdat het mij teveel tijd kost. 
Verder heb ik niet een hele gro-
te auto en let ik een beetje op op 
wat energetisch neutraal is. Ook 
sta ik niet langer dan 2 minuten 
onder de douche.

Thige: Heeft u wel eens een 
verkeerde beslissing geno-
men? 

De Burgervader onder de loep 
van vier 8ste groepers

altijd toneel speel. Want je leert 
in dit vak ook om jezelf te blij-
ven.

Danieck: Bent u fan van iets 
of iemand? 
De Paralympics-winterspelen. 
Daar zie je skiërs op één ski die 
razendsnel skiën en slalommen 
doen. Ik vind het fantastisch dat 
mensen dit kunnen met hun be-
perking. Ik heb daar diep res-
pect voor.

Thige: Wat vindt u belangrijk 
voor de kinderen in de ge-
meente? 
Dat kinderen zich goed kun-
nen ontwikkelen tot volwassen 
en zelfstandig denkende men-
sen. In een gemeente waar kin-
deren met een bepaalde huids-
kleur of met een beperking niet 
gediscrimineerd worden. En 
dat kinderen niet gepest wor-
den op school, want daar heb 
ik een gruwelijke hekel aan. Ze 
moeten in een veilige omgeving 
kunnen wonen.

Julia: Heeft u kinderen? Hoe 
oud zijn ze en wat doen ze?
Ik heb drie kinderen: Marieke is 

en werkzaamheden in het 
weekend. Maar als je het leuk 
vindt, dan is dat allemaal niet 
zo erg. 

Julia: Wat zou u nog meer 
willen veranderen in de 
Gooise Meren?
We wonen in heel mooi stuk 
van de wereld hier en zeker ook 
van Nederland. En het is juist 
de kunst om dat zo te houden. 
Dus geen nieuwe dingen doen, 
maar juist het conserveren. 
Verder meer milieumaatregelen 
en dat mensen meer gaan bewe-
gen. Voor ouderen zou ik graag 
willen dat ze meer naar buiten 
kunnen gaan, er zijn veel oude-
ren die vereenzamen.

Hannah: Bent u helemaal 
uzelf als u ergens in beeld 
bent? 
Nee, ik kan niet alles zeggen. 
Door heel sterk mijn eigen me-
ning te geven, zou ik groepen in 
het harnas kunnen jagen. Dus je 
moet neutraal en bindend zijn. 
Thuis is dat prima. Maar zowel 
zakelijk als in politieke dingen 
ben ik voorzichtig, dat is soms 
lastig. Maar het is niet zo, dat ik 

31, Hugo is 30 en Jurriaan is 26. 
Marieke heeft twee kinderen: 
Tim van 5 en Isa van 3. Marieke 
is bezig met het bouwen van 
een nieuw huis. Hugo die doet 
net zoals ik aan hockeyen en 
speelt saxofoon in een orkest. 
Ik heb hem en zijn vrouw mo-
gen trouwen, dat was heel mooi 
om te doen. Jurriaan werkt in 
Haarlem en is marathonloper. 
Hij heeft mooie marathons ge-
lopen in New York, Londen en 
Berlijn.

Hannah: Heeft u dingen aan 
uzelf moeten veranderen om 
een goede burgemeester te 
zijn?
Ik ben nogal ongeduldig en kan 
daardoor snel geïrriteerd raken. 
In dit vak doe je alles samen 
met anderen. Als ik bijvoor-
beeld met een oplossing kom 
voor een probleem en anderen 
gaan hier niet in mee of snap-
pen het niet, raak ik geïrriteerd 
en kan ik best bot reageren. Dat 
heb ik wel moeten afleren. Je 
moet zaken met iedereen kun-
nen doen. Dat zijn belangrijke 
levenslessen.

v.l.n.r. Thige van Ouwehand, Julia Koster, Hannah Ruiter, burgemeester en Danieck van Schagen 
Foto Henk Glotzbach 



HET TOERNOOI 
De open Franse sfeer met muziek, bijpassende hapjes en drankjes geeft 

het toernooi een echte Franse uitstraling. Zoals ieder jaar moet de 

felbegeerde wisselbeker weer ingeleverd/ingezet worden, de medailles 

en andere prijzen liggen weer klaar, de origineelste teamnaam valt ook 

in de prijzen. Vanaf 11.30 uur inloop met  “aangeklede” koffi  e  + thee. 

De wedstrijd begint om 12.00 uur tot ca. 18.00 uur.

WIL JE OOK WEER MEEDOEN? 
•   Het aantal teams is door de omvang (aantal te realiseren 

wedstrijdbanen) van De Brink beperkt 

•   Schijf je daarom zo snel mogelijk in bij: cor@vandepeppel.com

•   De kosten zijn dit jaar € 10,-- per team (triplet) van 3 personen 

•   We hebben nog enkele mensen nodig die 10 juni willen 

helpen met de organisatie. Geïnteresseerd? 

Neem dan contact met ons op.

Tweede pinksterdag vindt op De Brink in Muiderberg het 14e “WILLEM KAARSGAREN 

Jeu de Boules Kampioenschap” plaats voor het goede doel. Alle winst, sponsoring en extra bijdragen 

komen ten goede aan het Nationaal Fonds tegen Kanker (NFtK). Zij zetten zich er voor in dat mensen 

met kanker een zo compleet mogelijke kankerzorg krijgen. Strandpavilioen de Zeemeeuw heeft 

besloten iedere euro, welke die dag wordt opgehaald, te verdubbelen! Tot ziens op 10 juni!

DOE MEE  EN STEUN 
HET GOEDE DOEL!

10 JUNI  2E PINKSTERDAG

Zeeweg 1a, Muiderberg • www.zeemeeuw.net

   We hebben nog enkele mensen nodig die 10 juni willen 

helpen met de organisatie. Geïnteresseerd? 

DE ZEEMEEUW 
VERDUBBELT

 DE OPBRENGST 
VOOR HET 

GOEDE DOEL!

WILLEM KAARSGAREN WILLEM KAARSGAREN WILLEM KAARSGAREN 
JEU DES BOULES KAMPIOENSCHAPJEU DES BOULES KAMPIOENSCHAPJEU DES BOULES KAMPIOENSCHAP
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INTERVIEW
door FRED KOLLEN

Een gesprek met de voor-
zitter van de Seniorenraad 
die in Muiderberg woont. 

Hij tipt de vele problemen voor 
ouderen aan, ook die binnen 
ons dorp maar is blij met de 
vele locale sociale activiteiten 
voor ouderen.

Waarom is er een 
Seniorenraad?
De maatschappij vergrijst en 
verandert snel. De overheid kan 
die veranderingen nauwelijks 
bijhouden. Vooral op het gebied 
van wonen en zorg. De bejaar-
den- en verzorgingstehuizen 
zijn verdwenen. Ouderen moe-
ten zo lang mogelijk thuis wo-
nen en zelfredzaam zijn. Ook 
mensen met een beperking. 

Omdat gemeenten dich-
ter bij de mensen staan is de 
gemeente verantwoorde-
lijk geworden voor het ou-
derenbeleid. Dat is geregeld 
in de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (Wmo). De ge-
meente laat zich daarbij advi-
seren door tal van organisaties 
waaronder de Seniorenraad. 
De Seniorenraad verleent niet 
zelf steun aan ouderen maar 
coördineert de belangenbehar-
tiging van de organisaties die 
bij het ouderenbeleid zijn be-
trokken. Zoals ouderenbonden, 
de ASGM, Vivium, Amaris, 
woningbouwcorporaties, 
Humanistisch Verbond en de 
Raad van Kerken. 

Enkele van die organisaties 
hebben zitting in het bestuur 
van de Seniorenraad tezamen 
met onafhankelijke bestuursle-
den. De gemeente heeft met de 
Seniorenraad een convenant ge-
sloten. Daarin is de positie van 
de Seniorenraad vastgelegd én 
dat de Seniorenraad gevraagd 
en ongevraagd advies kan uit-
brengen over alle aspecten van 
het ouderenbeleid.

Waar streeft de Seniorenraad 
naar?
Het uitgangspunt is dat senio-
ren zo lang mogelijk zelfstandig 
kunnen blijven functioneren en 
participeren. Blijven meedoen 

aan de samenleving heeft een 
positieve uitwerking op de ge-
zondheid en draagt bij aan de 
kwaliteit van het leven. Daarom 
is het van belang om eenzaam-
heid tegen te gaan. 

Er is inmiddels een groot sca-
la aan activiteiten voor senio-
ren, maar het blijkt nog steeds 
moeilijk de eenzamen te ver-
leiden daaraan mee te doen. 
Muiderbergse Initiatieven als 
Samen Doen (gezamenlijke 
maaltijden) en Coffee to Stay 
(tijd voor koffie en voor elkaar) 
zijn daarom zo belangrijk. Wij 
zien met vertrouwen uit naar 
de komende introductie van 
AutoMaatje van Versa en de 
ANWB. Hopelijk kan daarmee 
ook worden bereikt dat zij die 
minder goed ter been zijn naar 
die bijeenkomsten worden ge-
bracht. 

Vervoer kan voor die inwoners 
sowieso een probleem zijn. Zij 
worden geacht zelf naar een 
bushalte te kunnen lopen. Het 
Openbaar Vervoer is zo inge-
richt dat een ieder met tien mi-
nuten lopen een bushalte kan 
bereiken. Maar voor senioren 
met een beperking werkt dat 

De Seniorenraad 
op de bres WELZIJN

door VERA REIJNDERS

In Muiderberg wonen veel ou-
deren die zich eenzaam voe-

len en niet de mogelijkheid heb-
ben deel te nemen aan sociale 
activiteiten. Dat komt onder 
meer omdat zij zelf niet meer 
mobiel zijn. Zij zitten het groot-
ste deel van de tijd thuis. U kent 
vast wel voorbeelden binnen 
uw eigen familie- of vrienden-
kring of in uw buurt. Geen ver-
voer betekent voor veel inwo-
ners geïsoleerd raken van de 
maatschappij met als gevolg het 
ontstaan van grote sociale pro-
blemen. 

AutoMaatje: samen komen we 
er wel! 
AutoMaatje is een maatschap-
pelijk project van de ANWB en 
Versa Welzijn Gooise Meren. 
Samen maken zij het mogelijk 
dat inwoners van Muiderberg 
(en Muiden) hun minder mo-
biele plaatsgeno-
ten helpen. Daarmee 
komen de voor ie-
dereen zo belangrij-
ke sociale contacten 
weer op gang en kan 
worden bijgedragen 
aan het verminderen van de so-
ciale eenzaamheid. AutoMaatje 
draagt zo eveneens bij tot het 
verminderen van de druk op 
mantelzorgers of familieleden. 

Hoe werkt ANWB AutoMaatje 
op hoofdlijnen?
• Mensen die vervoer nodig 

hebben nemen twee werkda-
gen van tevoren contact op met 
AutoMaatje Gooise Meren.
• Bij het eerste contact worden 
zij eenmalig ingeschreven.
• Hierna kijkt de telefoniste of 
de matchmaker welke chauf-
feur in de buurt woont en het 
vervoer op zich wil nemen.
• De matchmaker brengt de 
vervoersvraag tot stand. De 
matchmaker meldt daarbij aan 
de deelnemer dat er een chauf-
feur beschikbaar is en geeft de 
hoogte van de onkostenvergoe-
ding aan. 
• Op het afgesproken moment 
meldt de chauffeur zich bij de 
deelnemer voor het uitvoeren 
van de rit.
• De deelnemer betaalt de over-
eengekomen onkostenvergoe-
ding na de rit rechtstreeks aan 
de vrijwillige chauffeur.
• AutoMaatje heeft geen ver-
voerplicht. Als het niet lukt om 
een chauffeur voor een gewenst 
tijdstip te vinden, dan wordt 
dat tijdig meegedeeld aan de 
deelnemer.

Word ook vrijwilliger bij 
AutoMaatje!

De offiële startda-
tum van het project 
is nog niet bekend. 
Medewerkers van 
Versa Welzijn kun-
nen u alles vertellen 
over AutoMaatje en 

de vacatures. U kunt zich ook 
nu al direct aanmelden als vrij-
williger via het emailadres
sdeuling@versawelzijn.nl of via 
06-1633 5193. Meer informatie 
is te vinden op de websites van 
Versa Welzijn (versawelzijn.nl) 
en de ANWB (anwb.nl) met de 
zoekopdracht <automaatje>.

AutoMaatje start 
in Muiderberg

WELZIJN
door VERA REIJNDERS

Vanaf begin januari 2019 
werkt Nola Lee vanuit 

Versa Welzijn als wijkcoach 
en maatschappelijk werker in 
Muiderberg, samen met haar 
collega’s Marian Borawitz 
(Versa Welzijn) en Marieke 
Letteboer (Vivium). 

Nola Lee heeft inmiddels 
een aantal bewoners van 
Muiderberg ontmoet onder 
andere bij de mooie avonden 
van Samen Doen, waar een 
groep vrijwilligers kookt voor 

Even voorstellen: 
Nola Lee, wijkcoach in Muiderberg

alleenstaande ouderen. Nola: 
‘Erg leuk om op deze manier de in-
woners van Muiderberg te ontmoe-
ten, te zien hoe deze vrijwilliger-
sinitiatieven vol energie en liefde 
worden uitgevoerd. Dit geeft mij 
ook energie!’

Vanuit haar rol als maatschap-
pelijk werker en wijkcoach 
komt zij veel in contact met 
mensen, de reden waarom zij 
voor dit werk heeft gekozen. 
‘Ik kan mensen in beide rollen ech-
te aandacht geven en helpen zelf 
oplossingen te vinden voor proble-
men. Ik heb veel zin om de verbin-
ding te leggen met andere mensen 
en om burgerinitiatieven in de wijk 
te ondersteunen.’

Vragen of meer informatie? Zie 
hiernaast de gegevens waarop 
Nora of haar collega-wijkcoa-
ches te bereiken zijn. 

Contactinformatie 

wijkcoaches algemeen
muiderberg@wijk-coach.nl 

telefoon 06 5068 4699

Inloop 
donderdag 10-11 uur

 Echobos op de 1e etage 
Florisberg, Kocherplantsoen 

Muiderberg 
(op de oneven weken)

Nola Lee 
nlee@versawelzijn.nl 

telefoon 06 1398 5970 

JAN STROBAND (85) 
woont al 45 jaar in 

Muiderberg en is voorzitter 
van de Seniorenraad. Hij was 

universitair docent aan de 
TU Delft en had tot zijn 75ste 
een ingenieursbureau op het 
gebied van bouwtechniek. Na 
zijn pensioen wilde hij iets heel 

anders doen, vooral in het 
sociale domein. Het werd de 

Seniorenraad.

niet. Wij komen voor hun be-
langen op maar onze invloed 
is bij dit onderwerp gering. De 
provincie verleent de concessie 
aan Connexxion en die overlegt 
met de gemeenten in de regio. 

Wij maken ons ook ernstige 
zorgen over de situatie op de 
woningmarkt in onze gemeen-
te, in het bijzonder de achter-
blijvende bouw van sociale 
huurwoningen en goedkopere 
koopwoningen voor senioren 
maar zeker ook voor starters, 
een probleem dat niet genoeg 
onder de aandacht kan wor-
den gebracht. Wij hebben ge-
lukkig wel enige invloed op de 
beleidsterreinen van zorg, mo-
biliteit, veiligheid en preventie. 
Kort gezegd streven wij naar 
voldoende samenhang in de 
Ouderenzorg.
 
Seniorenmarkt
Wij organiseren samen met 
onze partners jaarlijks in het 
gemeentehuis in Bussum een 
Seniorenmarkt. Vorig jaar was 
het thema ‘Mantelzorg en wo-
nen’. Er werd met name aan-
dacht besteed aan de knel-
punten waarmee ouderen en 
mantelzorgers in de praktijk 
te maken krijgen en de oplos-
singen die daarvoor beschik-
baar zijn. Het thema dit jaar is 
‘Positieve Gezondheid’. Dat is 
een nieuwe benadering van het 
begrip gezondheid waarbij niet 
het ontbreken van ziekte cen-
traal staat maar het vermogen 
van mensen om de uitdagingen 
in het leven aan te kunnen. De 
Seniorenmarkt 2019 wordt ge-
houden op 12 oktober van 9.30-
14.30 uur in het gemeentehuis 
te Bussum.

Wat wil je tot slot opmerken?
Wij hebben een bestuur van 
tien mensen en willen het graag 
uitbreiden met meer vrijwilli-
gers. Wij vergaderen nu eens 
per maand. Daarnaast bezoeken 
bestuursleden afzonderlijk bij-
eenkomsten die voor ouderen 
van belang zijn.

Seniorenraad
www.seniorenraadgooisemeren.nl
Email seniorenraadgm@xs4all.nl
Coffee to Stay 
www.kerkaanzee.nl

Wilt U op een gezonde en leuke manier ouder 
worden? Dan bent U bij ons op het juiste adres. Ook 
mensen met medische klachten hebben bij ons de 
mogelijkheid op een verantwoorde wijze te sporten. 

Gezonde voeding en persoonlijke begeleiding vinden 
wij erg belangrijk en ook hierin bieden wij 

professionele begeleiding.

Onze specialisatie ligt bij 45 jaar en ouder, 
maar natuurlijk is iedereen welkom!Volg ons op 

facebook.
Volg ons op 
facebook.

Gezonde voeding en persoonlijke begeleiding vinden 

Volg ons op Volg ons op Volg ons op 
Energiestraat 9D, 1411 AN Naarden

Voor meer info bel 035-7852526 of 06-21148500. 
www.oldskoolgym45plus.nl

Advertentie 159X63mm 2.indd   1 18-04-19   15:52
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COLUMN ROB VAN DIJK

Van de verre brug

Dankzij de Dorpsraad staat 
Muiderberg beter op de kaart. 
Gooise Meren erkent Muider-
berg als kern. Toch blijkt die 
erkenning nog weinig uit be-
leid of uitvoering. Alles gaat erg 
langzaam. Ik vergelijk met waar 
ik nu woon. Het contact met 
de gemeente is makkelijker en 
professioneler. Veel wordt in sa-
menspraak tussen bewoners en 
gemeente aangepakt. Een be-
langrijk verschil is ook dat 
een grotere groep mensen zich 
voor de buurt inzet. In Muider-
berg is het een (te) kleine groep 
die zich inzet voor het dorp. 

Vrijwilligers nodig

Iedereen praat erover hoe mooi 
het dorp is, maar zo weinig 
mensen zetten zich in om het zo 
te houden of mooier te maken. 
Er zijn echt meer vrijwilligers no-
dig. Mensen reageren alleen bij 
incidenten, zoals de strandhuis-
jes. Wanneer iemand vindt dat 
er iets moet veranderen wordt 
dat op Facebook te vaak afge-
daan als ‘gezeur’. 

Voor mij is het nog steeds moei-
lijk te begrijpen dat zoveel men-
sen niet iets bijdragen aan de 
gemeenschap. Al was het maar 
simpel door boodschappen in 
het dorp te doen. De midden-
stand kan die steun echt goed 
gebruiken. Waarom wordt ieder 
initiatief om het sociale klimaat 
te verbeteren, aan een handje-
vol mensen over gelaten? Waar-
om accepteert men dat de ge-
meente zo laks omgaat met het 
opknappen van de Eikenlaan?

De stemming overheerst 
“Muiderberg houden zoals het 
is”. Alsof je daar niets voor hoeft 
te doen! En trouwens, mooier 
maken mag ook. Het dorp is 
groen maar kan veel groener. 
En dan bedoel ik niet alleen bo-
men, maar ook de lucht en de 
energievoorziening en het ge-
bruik. Waarom niet een energie 
coöperatie speciaal voor het 
dorp met groene energie. Het 
dorp kan echt wel wat verjon-
ging gebruiken. Instroom van 
jonge gezinnen. En als er geen 
nieuwbouw mogelijk is, dan 
kunnen woningen voor starters 
gemaakt worden door bestaan-
de bebouwing om te bouwen. 
Muiderberg kan mooier en dat 
kan alleen als meer mensen zich 
daarvoor inzetten.

Rob van Dijk woonde 26 jaar in 
Muiderberg, sinds 2 jaar (weer) in 
Amsterdam en is nog adviseur van 
de Dorpsraad. Hij zet zich nu in 
voor de buurt Oostelijke Eilanden in 
Amsterdam.

WELZIJN 
door VERA REIJNDERS

Twee maal per maand op 
dinsdag wordt de Rijver 
omgetoverd in een res-

taurant. Vrijwilligers van de 
Stichting Samen Doen koken 
dan een smakelijk 3-gangen 
menu voor zelfstandig wonen-
de ouderen uit Muiderberg. 
Gemiddeld zijn zo’n 25 mensen 
aanwezig die – tegen betaling 
van een eigen bijdrage – genie-
ten van een gezonde maaltijd.

Dit is een initiatief van de 
Stichting Samen Doen. Deze 
stichting is opgericht door een 
aantal enthousiaste mensen 
uit Muiden en Muiderberg. 
Ongeveer 3 jaar geleden is het 
samen eten begonnen in de 
PC Hooftschool in Muiden. De 
schoolkinderen kregen kook- en 
smaakles, en de gedachte kwam 
op om daarbij ouderen uit 
Muiden uit te nodigen. Twee 
vliegen in 1 klap: de kinderen 
koken, de ouderen krijgen lek-
ker eten en dit samenzijn maakt 
een verbinding tussen jong en 
oud. Kortom: een initiatief dat 

midden in de lokale dorpsge-
meenschap staat.

Dit oorspronkelijk Muidense 
idee breidde zich uit naar 
Muiderberg, waar Sandra 
Deuling - ook bestuurslid van 
de Stichting - is begonnen als 
coördinator in Muiderberg. 
Aanvankelijk werd gekookt 
en gegeten in basisschool de 
Vinkenbaan, maar inmiddels 
wordt gebruik gemaakt van De 
Rijver waar goede kookfacili-
teiten zijn. Op dit moment zijn 
twee groepen vrijwilligsters 

actief, die op dinsdagen een 
smakelijke, liefst biologische, 
maaltijd bereiden. De ingredi-
enten worden gekocht bij loka-
le leveranciers zoals de Spar en 
Oudshoorn en bij zorgboerderij 
Hoogerlust, waar de stichting 
Samen Doen twee moestuinen 
heeft. 

Sandra: ‘Oorspronkelijk kwa-
men de mensen een beetje aar-
zelend binnen maar nu kennen 
ze elkaar beter en ze genieten 
zichtbaar van het onderlinge 
contact, de gezellig gedekte ta-

Stichting Samen Doen: 
samen eten is gezellig(er)!

fels met een bloemetje en de 
smakelijke vers bereide maaltij-
den. Indien nodig worden men-
sen die slecht ter been zijn op-
gehaald maar vanaf april/mei 
2019 kan men zelf het vervoer 
regelen via Automaatje. Het is 
een dankbaar project, dat zicht-
baar bijdraagt aan het welzijn 
van ouderen’.

Een groot succes was het ge-
meenschappelijke kerstdiner 
in 2018, waar 60 ouderen uit 
Muiden en Muiderberg een fan-
tastisch diner geserveerd kre-

WELZIJN 
door FRED KOLLEN

Wie geregeld naar de 
Rijdende rechter kijkt 
ziet een grote 

variëteit aan burenruzies. Be-
treft het niet de erfafscheiding 
dan is er wel sprake van ge-
luidsoverlast, overhangende 
struiken en bomen of storend 
gedrag van de buren. Een klei-
ne ergernis kan al gauw tot een 
flinke, soms langdurige buren-
ruzie leiden. Het is net als bij 
een brand: hoe kleiner de brand 
hoe gemakkelijker geblust. 
Duurt de burenruzie al jaren 
dan wordt het moeilijker een 
voor alle partijen bevredigende 
oplossing te vinden. De Rijden-
de rechter geeft een juridisch 
oordeel maar daarmee zijn nog 
niet de onderlinge verhoudin-
gen gerepareerd. Die uitspraak 
maakt het voor de verliezende 

partij niet gemakkelijker. Ten-
zij het conflict eindigt door de 
verhuizing van een buur, is het 
van belang met elkaar een goe-
de verstandhouding te hebben.

De welzijnsorganisatie 
Versa Welzijn kan een helpende 
hand bieden met haar ‘buurt-
bemiddeling’. Zij heeft hierover 
afspraken gemaakt met de 
gemeente, de politie en de 
woningcorporaties. Hieraan 
zijn geen kosten verbonden. 
Versa beschikt over bemidde-
laars die goed kunnen luisteren 
en speciaal zijn opgeleid om te 
begeleiden bij het oplossen van 
conflicten. Die bemiddelaars 
zijn onafhankelijk en hebben 
een geheimhoudingsplicht.

Wie buurtbemiddeling wil 
neemt telefonisch contact op 
met Versa (tel. 035 623 11 00). 
Daar wordt beoordeeld of het 

Burenruzie? Buurtbemiddeling
conflict geschikt is voor buurt-
bemiddeling. Is dat het geval, 
dan nemen twee bemiddelaars 
met de betrokken partijen af-
zonderlijk contact op om naar 
hun verhaal te luisteren. Is een 
ieder bereid de ruzie te beëindi-
gen dan gaan de bemiddelaars 
met partijen op zoek naar een 
oplossing. Zij begeleiden dan 
een gesprek op neutraal terrein 
waarbij van belang is dat par-
tijen aangeven op welke wijze 
weer met plezier en in een pret-
tige sfeer kan worden samenge-
woond. Een goede buur is vaak 
immers beter dan een verre 
vriend.

Ga voor meer informatie naar
www.versawelzijn.nl/buurtbemid-
deling, e-mail buurtbemiddeling@
versawelzijn.nl

Een goede 
buur 

is beter dan 
een verre 

vriend

WELZIJN
door FRED KOLLEN

Gesteund door de Pio-
niersgroep van Kerk 
aan Zee, hebben Li-

selore Ammerlaan en Mech-
teld Woutman in 2018 het initi-
atief genomen om kinderen uit 
Muiderberg in gesprek te laten 
gaan met oudere dorpsgenoten. 

Foto Henk Glotzbach

De kinderen worden op die ge-
sprekken met ouderen voorbe-
reid. 

Tijdens de gesprekken vertellen 
de ouderen vol enthousiasme 
hun verhalen van vroeger aan 
de kinderen, waarna het aan de 
kinderen is om de gesprekken 
naar een creatieve vorm te ver-
talen. Zij kunnen zelf bepalen 

of die vertaalslag gebeurt door 
een digitale presentatie of in de 
vorm van een fysiek product. 

Dit project bereikte een climax 
op 6 januari 2019 toen tijdens 
een feestelijk evenement in de 
Kerk aan Zee werken van de 
kinderen waren te bewonderen. 
Alom werd het initiatief als ge-
slaagd ervaren. Het vervolg is 

dat de verhalen digitaal toegan-
kelijk worden gemaakt waarbij 
een beroep wordt gedaan op lo-
kale ondernemers om dit initia-
tief te ondersteunen.

Voor meer informatie 
liselore@mysocialsymphony.com

gen in de Kazerne 
in Muiden. Daaruit 
bleek de kracht van 
Samen Doen! 

Wilt u ook mee hel-
pen zodat een 3e 
groep gestart kan 
worden? Meldt 
u aan bij Sandra 
Deuling (tel. 06 
4939 7758 of san-
dradeuling@gmail.
com). Zie ook
www.stichtingsamen-
doen.nl.

Verhalen aan Zee
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INTERVIEW
door JOHAN SMIT

Een gesprek met de be-
stuursleden Betty Baars-
lag (voorzitter), Jan Wil-

lem Baarslag (lid) en Miep ter 
Beek (voormalig secretaris) 
van de muziekvereniging G.A. 
Heinze.

Wanneer werd de vereniging 
opgericht?
Onze muziekvereniging werd 
opgericht op 1 november 1900 
als fanfare. De vereniging is 
vernoemd naar de heer G.A. 
Heinze, een componist uit 
Leipzig die in Muiderberg 
woonde.
 
Waar vonden de concerten 
plaats?
Vroeger werden er concerten 
gegeven op het bergje op de 
Brink waar nu nog een monu-
ment van Heinze staat. Ook 
begeleiden wij de intochten 
van Sinterklaas en zorgden 
voor de muzikale omlijsting 
op Koninginnedag. In 1924 
kregen wij een repetitielokaal 
midden in het weiland aan de 
Paulinelaan 4.

Maar jullie zijn nu toch geen 
fanfare meer? 

Eind jaren zestig veranderde 
wij van fanfare in Egerländer 
kapel omdat de vereniging te 
klein was geworden. We werk-
ten mee aan feestavonden en 
carnaval. Waar dan ook. Toen 
de vereniging weer wat groei-
de, besloot men eind 1980 een 
harmonieorkest te worden. 
Vanaf februari 1982 met Peter 
Rieken als dirigent.

En de uitvoeringen?
Teveel om op te noemen. Ons 
dorp kent de harmonie voor-
al van de dodenherdenking op 
4 mei, Swing op de Brink, de 
tuinconcerten voor het voor-
malige huis van G.A. Heinze 
en de bijzonder gewaardeerde 
straatoptredens op Kerstavond. 
Hoogtepunten waren de thea-
terconcerten samen met dorps-
genoot Freek de Jonge.

Waar repeteren jullie?
In 2008 moesten wij ons repe-
titiegebouw verkopen. Met het 
geld van de verkoop hebben we 
ons een repetitieplek verwor-
ven in het dorpshuis De Rijver.

En nu dus afscheid van de 
dirigent!
Na 37 jaar is Peter Rieken geen 
dirigent meer van de vereni-
ging. Een afscheid in goede 

‘harmonie’, maar toch lijkt het of je een familielid 
verliest. Peter heeft veel muziek voor de vereni-
ging gearrangeerd en is al de jaren een rots in de 
branding geweest voor de vereniging. Inmiddels 
is het bestuur op zoek naar een goede vervanger. 

En verder nog nieuws? 
Sommige muzikanten zijn al 50 jaar lid van de 
vereniging. Niet iedereen is permanent lid ge-
weest. Sommigen namen afscheid wegens studie 
of verhuizing, maar streken later toch weer op 
het nest neer omdat zij Muiderberg en/of de ver-

eniging niet konden missen.

Het bestuur motiveert in samenwerking met ba-
sisscholen en de muziekschool jonge mensen om 
muziek te maken. Een muziekinstrument bespe-
len is heel leuk en zeker binnen een orkest. Maar 
ook als je ouder bent is het een fijne hobby.

Interesse? Kom langs tijdens de repetities op dins-
dagavond van 19.45 tot 22.00 uur in De Rijver. 
Informatie op www.gaheinze.nl.

De oudste vereniging in Muiderberg

  oooHet harmonieorkest van de muziekvereniging G.A. Heinze - foto Dick Rozendaal

Dit jaar zal de Buiten-
speeldag een extra fees-
telijk tintje krijgen. 

Misschien heeft u al gelezen 
of gehoord over het commu-
nity art project ‘Samen kunst 
maken’. Wekenlang is er door 
kinderen uit groep 7 en 8 van 
de Oranje Nassau-school en 
Vinkenbaan-school, bewoners 
van Amaris Florisberg en an-
dere bewoners uit Muiderberg 
met plezier gewerkt aan een 
eigen mozaïektegel. Het pro-
ject bracht kinderen en andere 
belangstellenden naar Amaris 
Florisberg, waar door iedereen 
met veel enthousiasme en crea-
tiviteit een tegel werd gemaakt. 

Mijn doel was om samen met 
inwoners van Muiderberg 
van het Platanenpleintje een 
bijzondere plek te maken. 
Hiervoor heb ik kunstenares 
Marja Thijssen en echtgenoot 
Reinier Gadellaa gevraagd 
om het maken van de mo-
zaïektegels te begeleiden. 
Het project is mogelijk 
gemaakt door financië-
le bijdragen van o.a. het 
Coöperatiefonds van 

Rabobank Amstel en Vecht en 
de Initiatieventafel van Gooise 
Meren. Vlaanderen B.V. heeft 
de grond ter beschikking ge-
steld.

Het community art pro-
ject zal komen te liggen in 
de Dorpsstraat, rond het 
Platanenpleintje. 150 mozaïek-
tegels zullen een kleurrijk ter-
ras vormen. Binnen de vier 
platanen komt het wapen van 
Muiderberg in mozaïek te lig-
gen. Het thema voor de afbeel-
dingen op de tegels is ‘biodiver-
siteit’. De deelnemers hebben 
hier zelf een afbeelding voor 
mogen maken of een voorbeeld 
kunnen gebruiken. Tijdens de 
Buitenspeeldag op 12 juni zal 
het project om 14.30 uur offici-
eel worden onthuld door bur-
gemeester Han ter Heegde. U 
bent van harte welkom om dit 
feestelijke moment bij te wonen. 
We zorgen voor zitplaatsen 
voor bewoners die minder goed 
ter been zijn. Graag proosten 
wij met u met een drankje op 
dit bijzondere kunstproject!

EVENEMENTEN
door MIRANDA MELGER

Buitenspelen is heel belangrijk, maar 
helaas is dit niet meer zo gewoon 
als vroeger. Al meer 

dan 10 jaar organiseren 
Jantje Beton en kinder-
zender Nickelodeon de 
nationale Buitenspeel-
dag. Die dag maken we 
van Nederland één grote 
speelplek. 

Vorig jaar heeft in de Dorps-
straat de 1e nationale Buiten-
speeldag plaatsgevonden. En 
met enorm veel succes! Het 
was een feest om te zien hoe 
de kinderen uit ons dorp zich 
vermaakten met activiteiten in 
onze winkelstraat.

Het succes van vorig jaar smaakt 
naar meer. Daarom zal op de lan-
delijke Buitenspeeldag op 12 juni 
2019 tussen 13.30 en 18.00 uur de 
Dorpsstraat opnieuw omgetoverd wor-
den tot een gezellige speelplek. Met 
veel leuke spellen, een springkussen 
en sportieve activiteiten hopen we de 
kinderen weer te mogen verwelkomen. 
Zaalsportclub Muiderberg zal ook dit jaar 
weer aanwezig zijn met een gymnastische 
oefening. Vorig jaar is er geoefend op het 
maken van een salto vanaf een trampoline. 
Natuurlijk mag een glaasje limonade en wat 
lekkers niet ontbreken.

Nationale 
en onthulling community art project ‘Samen kunst maken’

Wij zijn op zoek naar 
vrijwilligers die op 12 juni 

willen helpen bij de opbouw, 
toezicht en spelbegeleiding. 
Meld je aan door een e-mail 

te sturen naar 
mirandamelger@gmail.com

B e  t ui  g a 
 
d  l e  e 

 
p  s  n 



Wij bieden hoogwaardige PERSONAL TRAINING, SMALL GROUP TRAINING en YOGA. 
Onze trainingen garanderen de unieke mix van intensiteit, merkbare progressie en 
plezier onder persoonlijke begeleiding van gespecialiseerde STERK Trainers. Het is 

onze missie je fysiek STERK te maken en je te leren hoe dat te blijven. 

035 6970902 | info@sterkgym.nl | Energiestraat 49 A, 1411 AS  Naarden | www.sterkgym.nl

Ervaar het zelf, reserveer nu je gratis proeftraining! 
Bel: 035 6970902 

Op vertoon van deze advertentie géén inschrijfgeld verschuldigd!

Ga jij STRK de zomer in?
Gun jezelf een sterker en fitter lichaam,

ervaar het “nieuwe trainen” in onze Boutique Fitnessclub! 

advertentie
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VOETBAL
door LEON IMANDT

De Sportclub Muiderberg 
(SCM) werd opge-
richt op 1 septem-

ber 1928 naar aanleiding van 
de Olympische Spelen in 
Amsterdam dat jaar. Dat bete-
kent dat vorig jaar het negen-
tigjarig bestaan werd gevierd. 
Volgens voorzitter Yannes 
Koning was het een groot feest 
met ruimte voor de jeugd (voet-
balspelletjes en een survival 
run) en aandacht voor de senio-
ren, inclusief een wedstrijd van 
oud-spelers. Speciale aandacht 
was er op de receptie voor de 
leden die meer dan 50 jaar lid 
waren, zij kregen allemaal een 
oorkonde. Hoogtepunten in die 
90 jaar zijn voor Yannes de ja-
ren dat het eerste zondagteam 
in de derde klasse speelde en 
die keer dat een volledig team 
van het veld liep om een brand 
in de Kerk aan Zee te blussen. 

‘Samen, Sportief, Sociaal’

Na een aantal moeilijke jaren 
heeft de club een aantal andere 
accenten gelegd. 
Op sportief gebied heeft SCM 
geen eerste elftal meer dat in de 
standaardklasse van de KNVB 
uitkomt. De nadruk is veel 
meer komen te liggen op de so-
ciale functie van de voetbalclub 
met als trefwoorden Samen, 
Sportief en Sociaal.
Samen houdt in dat iedereen 
bij de club een bijdrage levert 
aan de organisatie van de club. 
Deze richtlijn heeft geleid tot 
een forse groei van het aan-
tal vrijwilligers en veel meer 

reuring en betrokkenheid op de 
club. Het Sportief accent bete-
kent dat niet het hoogste doel 
is zo hoog mogelijk voetbal-
len maar dat iedereen het beste 
uit zichzelf probeert te halen. 
Sociaal probeert de vereniging 
ook meer te bieden dan alleen 
voetbal, ook voor de rest van 
het dorp.

Vrouwenvoetbal kan nog 
groeien

Voor de toekomst hoopt Yannes 
dat de vereniging er nog wat 
leden er bij krijgt, in het bijzon-
der om meisjes- en damesteams 
de kans te bieden om te groei-
en in het aantal leden. Ook het 
aanbieden van andere voetbal-
vormen voor leden die niet elke 
week een wedstrijd willen spe-
len (7 tegen 7 in de avonden, 
wandelvoetbal) zal aandacht 
krijgen. Hierbij moet speciaal 
de FC Donderdag genoemd 
worden, een groep voetballers 
van jong tot oud (bijna 80!!) die 
al tientallen jaren op donder-
dagavond een balletje trappen.
De wens is om op korte termijn 
de accommodatie te kunnen 
moderniseren met het renove-
ren en verduurzamen van de 
kleedkamers (inclusief zonne-
panelen) en het aanleggen van 
een volwaardig kunstgrasveld. 

Op deze wijze wil Sportclub 
Muiderberg in goede samen-
werking met de andere sport-
verenigingen nog vele jaren een 
bijdrage leveren aan een goed 
sportklimaat voor jeugd en ou-
deren in Muiderberg.

Website www.scmuiderberg.nl

Zeilen leer je bij WSV

Sportclub Muiderberg: 
90 jaar jong

ZEILEN 
door VERA REIJNDERS

De Watersportvereniging 
(WSV) Muiderberg 
werd opgericht in 1974 

als gezelligheidsvereniging en 
uitgegroeid tot een en-
thousiaste, succesvolle 
club die volledig draait 
op vrijwilligers. De 
vereniging heeft als 
doelstelling de jeugd 
uit Muiderberg en 
omgeving op een re-
laxte en veilige manier 
kennis te laten maken 
met de watersport. De 
jongste jeugd vanaf 5/6 
jaar zeilt in Optimisten 
en de oudere jeugd zeilt in 
Sunfish en Topper CII zeil-
bootjes. Daarnaast zijn er 
voor volwassenen startles-
sen om kennis te maken 
met zeilen.
 
Vanaf het strand van 
Muiderberg krijgen zo’n 120 
cursisten op zondag theorie 

aangeboden waarna zij deze in 
praktijk mogen brengen. Voor 
de oudere jongeren zijn er apar-
te groepen die zowel op zon-
dag als door de weeks in de 
avond zeilen. Hoogtepunt van 
het seizoen is het 2-daagse zeil-
kamp en twee maal per jaar or-
ganiseert de WSV een wedstrijd 
rondom het eiland Hooft. 
 

Met circa 320 leden en een 
vloot van 22 boten is de 
WSV nog steeds op zoek 
naar een vast honk voor 
de nodige opslag en onder-
houd. Onze boten liggen tij-
dens het seizoen in de ha-
ven van Muiderberg waar 
we deels een eigen steiger 

TAFELTENNIS 
door MIRANDA MELGER

Marianne Oosterveen 
begon 10 jaar geleden 
als voorzitter van ta-

feltennisvereniging Werinon. 
Het gesprek begint met: 
‘Werinon is een gezelligheids-
vereniging en daarnaast spelen 
we tafeltennis’. 

Is het moeilijk om te tafelten-
nissen?
Als je erin slaagt om de bal een 
beetje op tafel te houden, dan 
kun je al heel snel leren hoe het 
moet. Het is net als met fiet-
sen: als je het vaker doet, gaat 
het ook beter. Tafeltennis is een 
sport die geschikt is voor jong 
en oud en redelijk blessure-on-
gevoelig. Je kunt bij ons twee 
richtingen op: spelen puur voor 
de gezelligheid of heel fanatiek 
en op zo hoog mogelijk niveau 
deelnemen aan de competitie.

Hoe gaat het eigenlijk als je 
lid wilt worden, maar nog 
niet kunt tafeltennissen, krijg 

je daar dan les in?
We hebben twee mensen op de 
vereniging die heel goed kun-
nen tafeltennissen. Een daarvan 
is Martin, die beginners weg-
wijs maakt. We roepen dan: ‘Hé 
Martin, kun jij deze meneer of 
mevrouw een handje helpen?’. 
Je wordt dus begeleid door ie-
mand die technisch precies 
weet hoe het zit.

Klopt het dat de meeste le-
den al heel lang lid zijn?
Ja, de meesten zijn er vanaf het 
begin,1981, en anderen zijn al 
10 jaar of langer lid. We zijn een 
hechte vereniging.

Hoeveel leden hebben jullie 
eigenlijk?
We hebben er helaas nog maar 
19. Het is voor ons altijd jam-
mer als jongeren het tafeltennis 
verruilen voor het voetballen. 
Of ze gingen studeren buiten 
Muiderberg en kwamen helaas 
niet meer terug. 

Is tafeltennis in Nederland 
populair?

Tafeltennis en meer…..
Het zou hier veel meer gepro-
moot kunnen worden. Ook 
voor ouderen is het goed. 
Bettine Vriesekoop is zo’n drie 
weken geleden begonnen met 
een dergelijk project om vijftig-
plussers aan tafeltennis te krij-
gen. Het is namelijk gebleken, 
dat je bij tafeltennis je herse-
nen heel goed gebruikt. Dit kan 
heilzaam zijn voor mensen die 
bijvoorbeeld dementerend zijn 
of Parkinson hebben. 

Kunnen geïnteresseerden ge-
woon langskomen op dins-
dag om 20.00 uur in de 
Rijver?
Jazeker, je mag een keer of vier 
gratis komen spelen om te kij-
ken of je het leuk vindt. Je hebt 
weinig nodig. Iedereen heeft 
wel sportschoenen en een tafel-
tennisbatje hebben we ook voor 
je te leen.

Ga voor meer informatie naar 
www.ttvwerinon.nl 

INTERVIEW
door FRED KOLLEN

Een paar vragen aan Robin 
van Scheers naar aanlei-
ding van de plaatsing 

van de advertentie van Sterk 
Lifestyle Gym in Naarden.

Waarin onderscheidt Sterk 
Lifestyle Gym zich?
Wij specialiseren ons in 
het opbouwen van kracht. 
Lichamelijke kracht bepaalt im-
mers voor een groot deel de 
kwaliteit van je leven en van 
je prestaties. Vanaf je dertigste 
jaar verlies je 1% van je spier-
massa en vanaf je vijftigste is 
dat zelfs 3% per jaar. Wij garan-
deren een vooraf vastgesteld 
resultaat als je je aan de advie-
zen van onze personal trainers 
houdt. Door op flexibele wijze 
je levensstijl aan te passen leef 
je gezonder, wordt je vitaler en 
verlies je overtollig vet. Door 
op de juiste wijze aan kracht-
training te doen bouw je meer 
spiermassa op, wordt je sterker 
en val je af.

Krachttraining: 
een sterker lichaam

Wat is het praktisch nut daar-
van?
Legio. Denk maar aan het optil-
len van zware boodschappen-
tassen, trap oplopen, het optil-
len van je (klein)kinderen en bij 
ouderen het opstaan uit je stoel. 
Maar ook voor het afvallen 
is krachttraining van belang. 
Grotere spieren vragen meer 
energie waardoor je de hele dag 
een hogere verbranding hebt. 
Zonder dat je daarvoor iets ex-
tra’s behoeft te doen. Daarin 
verschilt het van cardiotraining. 
Als je daar mee stopt, stopt 
ook de extra verbranding. Bij 
krachttraining is dat niet het ge-
val.

Waarom adverteren jullie el-
ders in deze krant?
Wij zijn de dichtst bij 
Muiderberg gelegen fitness-
club. Wij hebben al veel klan-
ten uit Muiderberg, maar zijn in 
Muiderberg nog niet zo bekend.

Foto Henk Glotzbach 

Snelschaak-
toernooi 2019
 
Vrijdag 31 mei vindt het 
jaarlijkse snelschaaktoernooi 
van de Muider Schaakkring 
weer plaats. Aanvang 20.00 uur 
in De Rijver in Muiderberg.
Iedereen is van harte welkom 
om deel te nemen aan het 
toernooi. Aanmelden kan via 
een berichtje op Facebook of op 
de avond zelf aan de zaal even 
voor aanvang.

Beach Clean Up
 
Op 24 maart was er weer de 
jaarlijkse Beach Clean Up 
Day in Muiderberg. Het was 
winderig en koud maar een 
mooie en geslaagde dag met 
veel enthousiaste kids, ouders 
en betrokkenen. Samen alle 
natuur opruimen van plastic 
en ander zwerfvuil vanaf de 
A6 tot aan Muiden. Het blijft 
ongelooflijk hoeveel plastic 
meuk en glaswerk toch weer uit 
de natuur kon worden gehaald. 
Doe volgend jaar ook eens mee! 

Zoek op Facebook naar Beach 
Clean Up Muiderberg.

hebben.

Wilt u meer 
weten? 

Informatie is te vinden op de 
website www.wsvmuiderberg.nl.
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INTERVIEW
door SANDRA DEULING

Zo’n vijfentwintig jaar ge-
leden kocht Jeroen den 
Hartog de haven van 

Muiderberg. Indertijd was het 
een haven van vissers. Er werd 
vooral veel paling gevangen. Je-
roen heeft de haven opgeknapt 
en ging zich richten op de wa-
tersport. Bij het watersportcen-
trum Muiderberg is het zomers 
een drukte van belang. Zeilen, 
windsurfen, suppen of toch lie-
ver een uurtje met de kano. Het 
kan allemaal. De haven biedt 
recreatie voor mensen uit de 
regio, een prachtige plek om 
het water te beleven. De bootjes 
die in de haven liggen zijn voor 
80% van inwoners van Gooise 
Meren. Vaak al langer dan 10 
jaar. Meestal zeilboten en een 
enkele motorboot.

’Ik ben groot geworden, door klein 
te blijven’ aldus Jeroen. Het gaat 
om de gezelligheid, het ons 
kent ons gevoel. In de zomer 
komen in de weekenden vele 
mensen genieten van de water-
sport. Bijzonder zijn de zeil-
wedstrijden op doordeweekse 

JEU DE BOULES
door VERA REIJNDERS

‘Toen 14 jaar geleden 
de Jeu des Boules ver-
eniging De Brink er 

mee wilden stoppen, hebben 
we met een aantal vrienden het 
stokje overgenomen’ vertelt 
Cor van de Peppel. ‘De vorm 
en de sfeer hebben we aange-
past. De combinatie van een 
echte competitie volgens offi-
ciële regels in Franse sfeer met 
muziek en bijpassende hapjes 
en drankjes was het idee. Een 
meer open kampioenschap op 
de Muiderbergse Brink voor 
alle bewoners, ook van Muiden, 
waarbij per team (triplet) een 
introducé is toegestaan. Het 
toernooi is daarna uitgegroeid 
tot een bekend jaarlijks evene-
ment. Ons belangrijkste doel 
hierbij is het verbinden van 
jong en oud waardoor een ieder 
zich thuis voelt.’

In 2011 overleed Willem 
Kaarsgaren, raadsgriffier bij de 
gemeente Muiden, aan kanker 
en is het toernooi daarna naar 
hem vernoemd: het ‘Willem 
Kaarsgaren Jeu des Boules 
Kampioenschap’. Er is ook me-
teen een tweede doel aan ge-

koppeld: het resultaat door 
verkoop, sponsoring en ex-
tra bijdragen komen ten goede 
aan het Nationaal Fonds tegen 
Kanker (NFtK). Vorig jaar is het 
prachtige resultaat van € 700 
behaald. 

Cor van de Peppel: ‘Als vrien-
den speelden wij vaak op het 
deel van de Brink waar nu de 
‘Willem Kaarsgaren’ bank staat. 
De bank was de oude bank bij 
het gemeentehuis Muiden waar 
Willem vaak met zijn collega’s 
zijn sjekkie zat te draaien en 
te roken. Toen het gemeente-
huis sloot hebben zijn collega’s 
deze bank ter nagedachtenis 
aan Willem op ceremoniële wij-
ze laten plaatsen op de Brink in 
Muiderberg, zijn geliefde plek’.

Het 14e toernooi
De open Franse sfeer zal er 
weer zijn op het komende 
14e Willem Kaarsgaren Jeu 
des Boules toernooi op de 2e 
Pinksterdag 10 juni. Zoals ieder 
jaar moet de felbegeerde wissel-
beker weer ingeleverd/ingezet 
worden, de medailles en andere 
prijzen liggen weer klaar, ook 
de origineelste teamnaam valt 
in de prijzen. De inschrijving 
staat open.

Jeu de Boules Kampioenschap 
2e Pinksterdag

Inschrijving en oproep
Wil je ook (weer) meedoen? 
Vanaf 11.30 uur inloop met ‘aan-
geklede’ koffie en thee. De wed-
strijd begint om 12.00 uur tot ca. 
18.00 uur. We gaan er zoals elk 
jaar vanuit dat het mooi weer 
wordt (alleen bij zeer slecht weer 
wordt de datum verschoven!).
Het aantal teams is door de om-
vang (aantal te realiseren wed-
strijdbanen) van De Brink be-
perkt, schijf je daarom zo snel 
mogelijk in bij cor@vandepeppel.
com.

De kosten zijn dit jaar € 10 per 
team (triplet) van 3 personen. Er 
zijn nog enkele mensen nodig die 
10 juni willen helpen met de or-
ganisatie. Geïnteresseerd? Neem 
dan contact met ons op.

Namens de organisatie: Allaart 
Horst, Joost Kreuger, Jan Willem 
Verbeek en Cor van de PeppelFoto Cor van de Peppel

 
COLUMN GERARD BOER

Drempelberg

Wat een mooi dorp hebben 
we toch! Lekker dicht bij 
Amsterdam. Een karakterdorp 
ook met die prachtige Brink, met 
alle voorzieningen van jacht-
haven tot manege, van oude-
rencentrum tot keur slager, van 
strand tot klasserestaurant en 
ga zo maar door. En rustig wo-
nen, tenminste zodra je gewend 
bent aan overvliegende jets. Vei-
lig ook met een Muiderbergse 
brandweer die in 2018 tenmin-
ste 16 keer binnen de dorpskern 
uitrukte. Zes keer overigens voor 
een onschuldig rookmelderinci-
dent aan het Kocherplantsoen, 
aldus alarmeringen.nl. Wellicht 
een nasmeulende peuk of de 
rook van overkokende melk in 
de Florisberg, maar ze waren er 
wel altijd snel bij. Trouwens het 
is leuk om naar de dorpsdata te 
kijken op die site en ook die van 
112-nu.nl en allecijfers.nl.

Het dorp blijkt namelijk ook nog 
superverkeersveilig. Geen enkel 
verkeersongeluk voor de dorps-
kern gemeld op 112 in 2018. 
Komt vast door de 33 verkeers-
drempels in onze 30 km dorps-
zone. Op elke 50 inwoners een 
drempel, of zo je wilt één op de 
20 huizen (reken maar na met 
allecijfers.nl). Welk dorp kan 
daar aan tippen? Teveel van het 
goede misschien, maar ik niet 
weet of er in het drempelloze 
jaren ook nul 112-verkeerson-
gevalsmeldingen waren. Mui-
derberg als Drempelberg is mis-
schien wat overdreven, maar al 
fietsend door het dorp moet ik 
bij veel drempels mijn kont van 
het zadel halen om mijn zitvlees 
te sparen. En als automobilist 
voel ik vaak een por in de rug, 
zelfs als ik er met 30 overheen 
rijdt. Die BeHa-drempel van de 
Gerard Dou, die zou ik overal 
willen zien als fietser (erlangs) en 
automobilist (er omheen)!

Overigens is de kortste route 
door het dorp met de minste 
drempels de busroute, maar 
dan wel de Van Ostadelaan 
nemen in plaats van de Pieter 
de Hoogh (min één!). Maxi-
maal drempels scoren? Rijd 
dan vanaf de Googweg via de 
Brink de Flevolaan op en buig 
af naar de Badlaan om vervol-
gens de Nienhuys Ruiskade uit 
te rijden tot aan de IJsselmeer-
weg. Een mooie route voor een 
test van de autovering tijdens 
een proefrit: een ‘bergweg’ 
met 15 drempels! Daarna mag 
je scheuren als Max Verstap-
pen want op de IJselmeerweg 
is het 80 km/uur en ..... je mag 
inhalen! 

Maar pas op. Vlieg niet uit die 
bocht van 80 graden in de 
richting van het drempelrijke 
Naarderbos!

avonden. Mannen komen direct 
uit hun werk in driedelig pak 
naar de haven waar hun huur-
bootje dan klaarligt. Regelmatig 
komen kinderen zelf een uurtje 
windsurfen, dat kan omdat Je-
roen de ouders kent. De kin-
deren komen uit Muiderberg 
en uit Naarden en Bussum. De 
watersportvereniging beschikt 
over een eigen steiger in de ha-
ven. 

De haven is onlosmakelijk met 
Muiderberg verbonden. Zeg je 

Havenmeester 
Jeroen den Hartog

Muiderberg dan is de reactie 
vaak: ‘Oh ja, met de haven’. Ik 
ken Jeroen. Zijn enthousiasme 
en passie voor de watersport 
maakt dat de mensen graag 
komen. De haven is een sociale 
ontmoetingsplek. 

Toekomst van de haven?
Dit plekje, de laagdrempelig-
heid en het ons kent ons gevoel 
is uniek. Mensen hebben be-
hoefte aan zo’n plek. Vooral zo 
houden en mensen laten genie-
ten. Juist de kleinschaligheid is 

de kracht van deze haven. De 
zoon van Jeroen is gestart met 
het geven van zeillessen. 
Amsterdam breidt nu uit met 
IJburg II, uiteindelijk zal IJburg 
III het eiland Pampus gaan in-
sluiten. Almere heeft plannen 
om buitendijks bouwen. Jeroen: 
‘We moeten met elkaar scherp blij-
ven en Muiderberg met hand en 
tand verdedigen. Dat moeten we 
vooral samen doen.’ 

Meer informatie 
www.wscmuiderberg.nl

 

’ik ben groot geworden door klein te blijven’

Foto Henk Glotzbach 
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van de Dorpsraad en andere 
respondenten, die daar prijs 
op stelden, gemaild. Tevens 
zijn de resultaten te vinden op 
de website van de Dorpsraad 
(www.dorpsraadmuiderberg.nl/
enquetes).

Buitens- of binnenshuis, 
het maakt niet veel uit

Met de resultaten van beide 
enquêtes - die elkaar weinig 
ontlopen - werd de indruk dat 
de geluidshinder aanzienlijk 
is, volledig bevestigd. Meer 
dan 80% van de respondenten 
ervaart geluidshinder buiten en 
van deze 80% ervaart meer dan 
80% deze geluidshinder ook 
binnenshuis. 

Opvallend is hier dat geluids-
hinder door vliegverkeer zowel 
buiten als binnen op hetzelfde 
niveau blijft terwijl geluidshin-

Vier op de vijf Muiderbergers 
ervaart geluidshinder

der veroorzaakt door andere 
bronnen aanzienlijk lager wordt 
ervaren.

Meer dan 80% van de respon-
denten woont hier meer dan 10 
jaar. Ruim 50% zelfs langer dan 
20 jaar. Er wordt wel gezegd: 
‘Dan komen ze hier wonen 
terwijl ze weten dat er geluids-
hinder is en dan beginnen ze 
meteen te klagen’. Dit is voor 
de inwoners van Muiderberg 
zeker niet van toepassing. 
Geluidshinder is een serieuze 
zaak voor Muiderberg. De 
Dorpsraad gaat in gesprek 
met de gemeentelijk politiek 
om aandacht hiervoor te 
vragen. De verantwoordelijke 
wethouder kan, gesteund door 
de resultaten van deze enquê-
tes, aandacht vragen bij de 
Omgevingsraad Schiphol (ORS) 
voor de hinder van het vlieg-
verkeer en bij Rijkwaterstaat 

(RWS) voor de hinder van A6 en A1.

Momenteel wordt op twee locaties in Muiderberg een jaar lang 
het geluidniveau van A1 en A6 gemeten. Na afloop van deze 
metingen in juni a.s. worden de resultaten vergeleken met de 
door RWS berekende geluidniveaus. Bij overschrijding zal de 
Dorpsraad de Gemeente vragen om RWS aan zijn geluidni-
veau-verplichtingen te houden. In het novembernummer van 
Dorpspraat komen we hier zeker op terug. 

Reacties: michielkoekkoek@dorpsraadmuiderberg.nl

VERSLAG
door MICHIEL KOEKKOEK

De toename van het 
aantal vliegbewegin-
gen naar Schiphol 

en de verbreding van A1 en 
A6 gaven de indruk dat de 
geluidshinder in Muiderberg 
aanzienlijk is geworden. Om 
te toetsen of deze indruk juist 
was heeft de Dorpsraad twee 
enquêtes onder de bevolking 
gehouden met vragen over de 
geluidshinder. Er is voor twee 
(identieke) enquêtes gekozen 
om te onderzoeken of er 
seizoensinvloeden waren waar 
te nemen. De enquêtes werden 
gehouden in maart/april 2018 
en januari 2019.

Het is niet de bedoeling om 
de resultaten van de enquêtes 
hier compleet te bespreken. De 
resultaten zijn naar alle leden 

VERSLAG 
door JOHN HAUG

Het bedrijf Den Ouden 
Groenrecyling ligt langs 
de A6 op een steen-

worp afstand van ons dorp. 
Reeds jarenlang wordt er zeer 
regelmatig geklaagd over de 
stankoverlast die dit bedrijf in 
ons dorp veroorzaakt. Deze 
stankoverlast heeft een lange 
voorgeschiedenis die teruggaat 
tot 1991. In dat jaar werd de 
BVMM (Bewonersvereniging 
Muiden Muiderberg) opgericht, 
speciaal om als juridisch vehi-
kel te dienen in juridische pro-
cedures tegen, toen nog Fokker 
Groenrecycling, de rechts-
voorganger van Den Ouden 
Groenrecycling.

De Vereniging Dorpsraad 
Muiderberg (rechtsopvolger 
van de BVMM) heeft specifiek 
als taak de bewaking van de 
kwaliteit van onze leefomge-
ving in haar statuten opgeno-
men. Op verzoek van veel leden 
heeft de Vereniging in 2016 een 
enquête georganiseerd om een 
duidelijker beeld te krijgen van 
de problematiek. Vele tientallen 
reacties volgden, waarin inwo-
ners aangaven hinder te onder-
vinden. De Vereniging heeft de 
afgelopen jaren vele klachten 
van inwoners ontvangen en 
meermaals de bevoegde instan-
tie(s) met nadruk gewezen op 
deze (milieu)overlast. 
In 2016 wilde het bedrijf graag 
op dezelfde locatie haar activi-

teiten uitbreiden en vroeg daar-
voor een uitbreiding op de be-
staande omgevingsvergunning 
aan. Hiertegen bestond vanuit 
de inwoners verzet, reden voor 
de Vereniging om op 23 decem-
ber 2016 een informatiemiddag 
te organiseren.

Stankoverlast neemt toch 
weer toe

Tijdens deze informatiemiddag 
werd door het bedrijf gesteld, 
dat de activiteiten na de wijzi-
ging van de vergunning, welis-
waar zullen worden uitgebreid, 
maar dat de overlast toch zou 
afnemen. Sinds die tijd is de 
overlast helaas niet afgenomen 
maar juist groter geworden. 
Bij diverse bezoeken na klach-
ten vanuit Muiderberg heeft 
de Omgevingsdienst meerdere 
overtredingen geconstateerd 

en het bedrijf onder verscherpt 
toezicht geplaatst en een boete 
opgelegd. 

Tegen deze maatregelen heeft 
het bedrijf op 6 maart 2019 be-
roep ingesteld bij de Rechtbank 
in Haarlem. Een delegatie van 
inwoners en enige bestuursle-
den van de Vereniging waren 
hierbij aanwezig. Inmiddels is 
de uitspraak van de rechtbank 
op 10 april bekend geworden. 
Hierbij is de Omgevingsdienst 
in het gelijk gesteld en blijven 
de last onder dwangsom (boete) 
en het verscherpt toezicht ge-
handhaaft. Dat wil niet zeggen 
dat hiermee deze zaak afgedaan 
is, de Vereniging blijft dit dos-
sier dan ook met grote interes-
se volgen en blijft onvermin-
derd strijden voor een zo goed 
mogelijke kwaliteit van onze 
leefomgeving. 

Den Ouden Groenrecycling: 
een ‘continuing story’ over 
stankoverlast

Den Ouden Groenrecycling tussen Naarderstraatweg en Almere spoorlijn  
foto John Haug

MILIEU
door THIJN WESTERMANN

Natuur en landschap is 
in Muiderberg gelukkig 
iets dat ons steeds meer 

bindt en inspireert. Veel inwo-
ners dragen bij aan het behoud 
door mee te doen aan natuur-
werkdagen of opruimacties. We 
worden ons steeds bewuster 
van de waarde van onze groene 
omgeving.

De facebookpagina Natuur in 
en om Muiderberg draagt bij 
aan lokale bewustwording. 
Kennis, vragen en foto’s wor-
den gedeeld. Insecten en het 
landschap worden meer ge-
waardeerd door de prachtige 
foto’s van Fabian Schulting en 
Fred Tanis. Zij inspireren meer 
mensen om de natuur in het 
dorp te fotograferen. 

Binnen een vierkante kilometer 
hebben we 4 natuurgebieden 
die bij het Nationaal Natuur 
Netwerk horen. Echobos, Groot 
Krabbenhoofd, Kocherbos 
en Roodekercke. Rondom 
Muiderberg het Voorland 
bij de Hollandse brug, het 
Naardermeer en Noordpolder 
met o.a. broedende grutto’s is 
beschermd weidegebied.

De hele kuststrook van 
Muiderberg valt onder Natura 
2000 en is een Europees be-
schermd gebied voor vogels en 
onderwaterleven.
We hebben prachtige oude bo-
men met broedende uilensoor-
ten, roofvogels, spechten, vleer-
muizen en eekhoorns, maar 
ook dode bomen en dood hout 
zijn van groot belang voor weer 
andere soorten, paddenstoelen 
en bodemleven. 

Daarnaast worden tuinen in 
toenemende mate belangrijker 
voor de biodiversiteit. Steeds 
meer insecten en vogels zijn 
afhankelijk van planten en bo-
men die we in onze tuinen heb-
ben staan en ik wil hier namens 
de Werkgroep Biodiversiteit 
Gooise Meren dan ook een op-
roep doen om bij de inrichting 
van tuinen rekening te houden 
met het effect op dierenleven in 
bodem, lucht en water.

Kies voor maximaal 30% bestra-
ting zodat de regen beter kan 
wegstromen. Een vijvertje of 
een rommelhoekje of compost-
hoop gemaakt met wat stenen, 
takken en bladeren helpt insec-
ten, egels en vogels overleven.
Vogels kunnen nestelen en 
schuilen in struiken en bomen. 
Kies plantensoorten die bijen 
en vlinders aantrekken. Denk 
daarbij vooral aan inheemse en 
zonder gif gekweekte planten 
en bloembollen. 

Zie de facebookpagina’s van de 
werkgroep Natuur in Muiderberg 
voor tips en achtergrondinforma-
tie. Je kunt ook de auteur bena-
deren als je meer wilt weten. 

Website www.groenmuiderberg.nl

Biodiversiteit

Foto Fred Tanis
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De Lepelaar: giftbelt blijft 
zitten waar het zit

Zeer trage 
diepe 
gifstroom 
in zuid-
westelijke
richting

De bult in de Naardervaart in richting Naarden
foto Gerard Boer

gen in 1975 gestopt en het plasje 
met puin en grond volgestort 
en met plastic en schone aarde 
afgedekt . De stank was weg en 
het chemisch afval weggemof-
feld! De heer De Boer, van het 
gelijknamige aannemersbedrijf, 
kocht het terrein van Naarden 
International in 1980 om het 
als bedrijfsterrein te gebruiken. 
Dat was tot aan de bouw van 
het nieuwe snelwegknooppunt 
Muiderberg.

In de huidige situatie rijd of 
fiets je over het afval - de bult 
in de Naardervaart - niet te 

verwarren met het onder de 
weg liggende faunaduct. Het 
ligt echter niet stil in de afge-
dekte kuil van oude watertje. 
Het heeft zich in de grond ver-
spreid. Dat weten we sinds 
1985. Nadat eerst in 1981/82 
een oriënterend bodemveront-
reinigingsonderzoek van de 
Provinciale Waterstaat van 

Je rijdt over de afvalplek

Noord-Holland de vervuiling 
als gifbelt werd aangemerkt, 
heeft de provincie vervolgens 
een saneringsonderzoek laten 
uitvoeren door Witteveen+Bos. 
Dat werd gevolgd door een 
2de fase opdracht met diepere 
peilbuizen geplaatst in de loop 
van de zuidwestelijke stromen 

van het grondwater in 1989 
om de grondvervuiling beter 
in kaart te brengen . Daarmee 
werd de enorme gifbelt duide-
lijk die zich tussen 1985 en 1990 
ook ondergrond verspreidde 
in zuidwestelijke richting met 
dieptes tot 90 meter. De bo-
vengrond in de richting bleek 
schoon maar dieper waren de 
concentraties aan vluchtige en 
polycyclische aromaten, feno-
len, benzeen, tolueen, chloor-
benzenen en zware metalen 
veelal boven de zogenaamde 
veilige C-waarden tot 500 meter 
van de stortplaats (in ambtelijke 

Een zandput gebruikt voor het 
dumpen van giftig chemisch 
afval. Gifmoleculen die diep 
onder de grond bewegen en op 
de stortplek zelf zijn afgedekt 
tot een bult in de weg.

door GERARD BOER

De oudste inwoners van 
Muiderberg kennen 
nog wel de ‘lepelaar-

lucht’, een stank die de neus 
tergde alsof je door een orga-
nisch chemisch laboratorium 
liep. Oorzaak bedrijfsafval en 
afvalwater van het geur- en 
smaakstoffenbedrijf Naarden 
International gestort vanaf 1951 
en in de diepte geloosd tot 1976 
in het plasje ‘De Lepelaar’ zui-
delijk van de Naardertrekvaart. 
Ook als je op de snelweg reed 
kon je zo’n 50 jaar geleden die 
stank meekrijgen. ‘De Lepelaar‘ 
was ooit een zandwinnings-
put voor de aanleg van de A1. 
Na herhaalde klachten over de 
stankoverlast werden de lozin-

Bodemzorg doet metingen 
tot tenminste het jaar 2023

Overzichtkaartjes van de plaats van de stortplaats De Lepelaar, 
de ondergrondse stroomgebied van de chemicaliën en de plaats van de peilbuizen 

termen een ‘absoluut omvang-
rijk geval van bodemverontrei-
niging’). 

Een werkgroep ‘Sanering De 
Lepelaar’ waarin provincie, wa-
terschappen, gemeentes, mili-
eugroepen, Rijkswaterstaat en 
milieu-inspecties zitting had-
den, heeft daarna in 1997(!!) 
samen het Witteveen+Bos een 
eerste saneringsplan opgesteld. 
Uitgraven kon niet, isoleren 
met damwanden al evenmin, 
daarom werd besloten tot wa-
terdichte afdichting van het 
oorspronkelijke plasje en een 
afwaarts systeem van diepe 
wateronttrekking (hydrolo-
gisch scherm) en waterzuive-
ring. Geschat werd dat na een 
termijn van 25 jaar het veront-

reinigingniveau risicoloos zou 
worden voor de mens. In de ja-
ren daarna werd uitsluitend het 
Lepelaarterrein waterdicht ge-
maakt met een asfaltlaag maar 
het onttrekkingssysteem niet 
opgezet vanuit geldgebrek voor 
de 30 miljoen geschatte kosten-
post. 

Tussen 2007 en 2014 werden 
vervolgonderzoeken gedaan, 
nu door Wareco, en gecon-
cludeerd dat verontreinigen 
soms tot op 180 meter onder-
gronds aanwezig waren zo-
wel direct naast De Lepelaar 

(peilbuis 2001) als op afstanden tot 500 meter 
(peilbuis 2003). In een onderzoeksrapport van 
2014 wordt geconcludeerd dat de ‘pluim’ van 
ondergrondse chemicaliën zich nauwelijks 
stroomafwaarts verspreidt, en dat de concen-
traties afnemen waarschijnlijk door natuurlijke 
afbraak. Kortom het gif zakt wel verder weg in 
de bodem waar waterwinning niet plaatsvindt, 
het verplaatst zich met meters in plaats van 
kilometers in de tijd en de concentraties ko-
men op onschuldige niveaus. Het hydrologisch 
scherm met zuivering van het opgepompte 
water wordt in de ijskast gezet en in plaats in 
plaats daarvan word er jaarlijks gemonitord 
of de situatie inderdaad stabiel blijft stabiel 
blijft: ‘controleren en beheersen van de pluim’. 
Temeer omdat in dat jaar de infrastructurele 
werken aan het knooppunt Muiderberg start.

 

Inmiddels heeft de provincie Noord-
Holland het probleem van de De Lepelaar 
bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi 
en Vechtstreek ondergebracht waar dus ook 
Gooise Meren onder valt. Deze dienst heeft 
op zijn beurt de jaarlijkse monitoring van de 
aanwezige peilbuizen in 2015 uitbesteed aan 
Bodemzorg in Assendelft. De opdracht: con-
troleer de verspreiding van de verontreiniging 
tot een stabiele eindsituatie is aangetoond. 
Voorlopig voor de periode tot 2023!

In de bij Bodemzorg opgevraagde 2015 en 2016 
rapporten werden op de gekozen meetgrens, 
de Meerkade parallel aan de A1, tot op 30 me-
ter onder maaiveld (mv) geen verontreinigin-
gen aangetoond, op dieptes tot 140 meter ech-
ter zat het gif wel en met hogere concentraties 
dan in 2014. Het gif beweegt dus nog steeds 
in de ondergrond beneden 50 meter mv van-
af de oorspronkelijke stortplaats. Opvallend 
was dat er een verschuiving van de diepe hoge 
waarden van de vervuiling had plaatsgevon-
den. Hogere concentraties in de meest weste-
lijke peilbuizen (4001) en lagere waarden in de 
meest oostelijke buizen (2002). Dus de pluim 
van diepe verontreiniging buigt meer westelijk 
af en weg van het natuurgebied Naardermeer.

De meetgegevens van 2017 en 2018 waren nog 
niet beschikbaar met de goedkeuring van de 
provincie Noord-Holland, aldus de informatie 
die bij opvraag gegeven werd. Gezien de re-
sultaten van de bijna 25 jaren historie van de 
monitoring vanaf 1985 zit het wel goed met de 
gevolgen voor milieu en mens. Maar het blijft 
nog nodig het te blijven volgen ook al zitten de 
chemicaliën op grote dieptes.

Gerard Boer was vertegenwoordiger van de (op-
geheven) Milieuclub Muiden Muiderberg in de 
projectgroep ‘Sanering De Lepelaar’.
Reacties: gerardjboer@gmail.com
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Mr A.E.P. Vlaanderen Makelaardij B.V. bemiddelt bij aan- 

Bel ons voor een persoonlijk gesprek 
Telefoon  0294-263230 
info@makelaar-vlaanderen.com   

U vindt ons aan de Dorpsstraat 17, 1399 GT  Muiderberg

www.makelaar-vlaanderen.nl
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BESTEL DE LEKKERSTE PIZZA’S NU BIJ 

E E N G R E E P U I T O N S A S S O R T I M E N T

Vulcano  

Funghi 

Hawaï  

Italia  

Quattro  Stagioni  

L’eco 

€   9,50

€   9,50

€   9,50

€   9,50

€   7,50

€   9,50

€   9,50

€   9,50

€   9,50

€  11,50

€   9,50

€   9,50Salame Dolce 

Melina

La Nuova 

Marinara

Margherita 

Quattro Formaggi

Zomers dagelijks geopend vanaf 15:00 uur
Gaat u liever de deur niet uit? Wij bezorgen ook thuis. Bestellen via www.pizzerialieftinck.nl of 0294-263997. 

Afhalen kan natuurlijk ook.

Mocht u trek hebben in een lekkere pizza kom dan gezellig langs. Je vindt ons aan de Graaf Florislaan 2. 

CAFÉ LIEFTINCK
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op afstand kwam te staan, min-
der goed gehoord zou worden. 
Kort voor de fusie tekende de 
Vereniging nog een convenant 
met de gemeente Muiden waar-
in de relatie tussen beide par-
tijen werd vastgelegd. De ge-
meente Gooise Meren heeft als 
rechtsopvolger deze overeen-
komst overgenomen.

Doorstart
Na de doorstart van de 
Vereniging eind 2015 is er veel 
gebeurd. Begin 2016 werd een 
geheel nieuw bestuur werd ge-
kozen, de statuten werden aan-
gepast aan de nieuwe situa-
tie, de naam van de vereniging 
werd officieel gewijzigd en tal 
van activiteiten werden on-
der leiding van de toenmalige 
voorzitter Harry Mock opge-
start. Het huidige bestuur, dat 
uit haar leden wordt gekozen 
telt op dit moment 7 personen. 
Verder werd de communicatie 
verbeterd met de opzet van een 
Website en Facebookpagina. 
Tevens werd de leden van de 
BVMM gevraagd of hun lid-
maatschap mocht worden 
overgezet naar de nieuwe 
Vereniging. Ongeveer 100 le-
den reageerden daarop positief 
en met deze achterban ging de 
Vereniging van start. Inmiddels 
is het ledenbestand van de 
Vereniging uitgegroeid tot meer 
dan 500 inwoners.

Brede doelstelling
Aangezien de huidige 
Vereniging in haar statuten een 

door JOHN HAUG (secretaris)

De huidige Vereniging is 
in feite een voortzetting 
van de al sinds 1991 be-

staande Bewonersvereniging 
van Muiden-Muiderberg 
(BVMM). Deze wat slapende 
vereniging, die zich vanuit haar 
statutaire verplichting voorna-
melijk bezighield met de stank-
overlast veroorzaakt door Den 
Ouden Groenrecycling, werd in 
2015 tot de huidige Vereniging 
omgevormd. 

De voornaamste aanleiding 
hiervoor, was de 
fusie van de ge-
meente Muiden 
met Naarden 
en Bussum tot 
een gemeente 
Gooise Meren. 
Door deze fusie 
zou Muiderberg 
de kleinste kern 
van de gemeente 
worden. Daarbij 
was de kans 
groot dat onze 
stem, mede ge-
zien het feit dat 
het bestuur van 
de gemeente wat 

Vereniging Dorpsraad Muiderberg

veel bredere doelstelling heeft 
geformuleerd dan voorheen, zet 
de Vereniging zich in voor tal 
van onderwerpen zoals: 

1. De slechte staat van onder-
houd van de wegen en ver-
keerd aangelegde, soms gevaar-
lijke verkeersdrempels.

2. Het groenonderhoud en de 
zorg over de herplant van de 
vele gekapte bomen langs de 
snelwegen A1 en A6.

3. De strijd met 
Rijkswaterstaat voor voldoende 

AED’s in 
Muiderberg

verzameld door AB HEIJ

Automatische Externe 
Defibrillatoren (AEDs) hangen 
op diverse plaatsen. Hierbij de 

lijst met locaties en de tijden 
van beschikbaarheid.

    
De Zeemeeuw

Zeeweg  
10.00-23.00 uur

Makelaarskantoor Vlaanderen 
Dorpsstraat 17 
9.30-17.30 uur 

zaterdag 9.30-16.30 uur

Familie Dinant
Googweg 10

bij aanwezigheid

Manege Any Dale
Googweg 10A
9.00-24.00 uur

 zater-/zondag 8.00-18.00 uur

Mixed Hockey Club 
Gerard Doulaan
16.00-20.00 uur

zater-/zondag 9.00-18.00 uur

Tennisver. De Hakkelaars
Googweg

komt buiten in kast

De Rijver
Nienhuis Ruyskade 26

komt buiten in kast

De Spil Fysiotherapie
Gerard Doulaan 
tijdens werkuren

Sportclub Muiderberg
De Negen Morgen

tijdens trainingen en 
wedstrijden

Familie Marjot
De Lent 5

24/7 is aangemeld bij 
HartslagNu.nl

Alex Marjot /Mariëtte Eysink
G.H. Breitnerlaan 15

wordt in mei in buitenkast 
geplaatst, aangemeld bij 

HartslagNu.nl

Gemeentewerf 
Tesselschadelaan 47

tijdens werkuren

Familie Hendriks
Frans Halsplantsoen 40
tijdens aanwezigheid

Vinkenbaanschool, 
Tesselschadelaan 75
tijdens schooltijden

Brandweerkazerne
Echolaan 1

tijdens oefenavond op 
woensdag

komt mogelijk in buitenkast

Colofon
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Niets uit deze uitgave mag 
worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt d.m.v. druk, 
fotokopie, internet of op welke 
wijze dan ook, zonder uitdruk-
kelijke schriftelijke voorafgaan-
de toestemming van de uitge-
ver. Bij de totstandkoming van 
de Dorpskrant is de grootst mo-
gelijke zorgvuldigheid in acht 
genomen. De uitgever draagt 
echter geen verantwoordelijk-
heid voor eventuele onjuisthe-
den of onvolkomenheden en 
kan hiervoor niet aansprakelijk 
worden gesteld.

Nog geen (gratis) lid 
van de 

Dorpsraad?

Meld je aan op 
www.dorpsraadmuiderberg.nl

en blijf daarmee op de 
hoogte van wat er gaande is 

in het dorp en .....
denk mee! 

geluidsschermen langs A1, A6 
en het spoor. 

4. De zorgen i.v.m. toenemen-
de geluidsoverlast van o.a. de 
snelwegen, het spoor en het 
vliegverkeer. Hiervoor werd 
onder de inwoners een enquête 
uitgezet.

5. De regelmatige stankover-
last veroorzaakt door Den 
Ouden Groenrecycling.

6. De zorgen over de bereik-
baarheid van Muiderberg via 
de Hakkelaarsbrug als gevolg 
van het project Naarden buiten 
de Vesting.

7. De buitendijkse uitbreiding-
plannen van onze overburen 
in Almere en de gevolgen voor 
onze leefomgeving.

Soms succes
Op sommige van deze on-
derwerpen heeft de vereni-
ging inmiddels enige succes-
sen geboekt. Een deel van de 
Tesselschadelaan werd na 
een korte inspectie tijdens de 
dorpsschouw als zo slecht 
en gevaarlijk beoordeeld, dat 
daar met spoed een nieu-
we asfaltlaag werd aange-
bracht. Een ander voorbeeld 
hiervan is de uitspraak die de 
rechtbank onlangs deed in de 
rechtszaak tegen Den Ouden 
Groenrecycling. Met andere 
dossiers is de Vereniging nog 
druk aan het werk.

Verenigingsbijeenkom-
sten
Het bestuur van de Vereniging 
vergadert normaliter elke eerste 

donderdag van de maand om 
19:30 uur en behandelt dan 
volgens agenda onderwer-
pen die door de leden van de 
Vereniging en het bestuur zijn 
ingebracht. De ingebrachte 
onderwerpen moeten daarbij 
wel een algemeen belang en 
geen persoonlijk belang die-
nen. Deze bestuursvergade-
ringen zijn behoudens enkele 
uitzondering doorgaans open-
baar. De leden van de vereni-
ging krijgen de agenda en alle 
bijbehorende documenten via 

e-mail van tevo-
ren toegezonden. 
Verder worden 
vergaderingen 
ook op de di-
verse Facebook-
pagina’s voor 
Muiderberg aan-
gekondigd. Om 
inwoners naast 
bestuursvergade-
ringen de moge-
lijkheid te bieden 
zeer laagdrempe-
lig hun wensen 
en ideeën met het 
bestuur te delen, 
organiseert het 

bestuur ook maandelijks zgn. 
‘parasolsessies’. Een deel van 
het bestuur is dan een zaterdag 
per maand persoonlijk aanwe-
zig aan een partytafel met pa-
rasol van 10.00 tot 13.00 uur 
voor de Spar.

Planning 
bijeenkomsten 2019

18 mei   
Parasolsessie
6 juni   
Openbare 
bestuursvergadering
15 juni   
Parasolsessie
Juli/Augustus  
Vakantie/zomerreces
12 september  
Openbare 
bestuursvergadering &
thema-avond kustlijnvisie
14 september  
Parasolsessie
3 oktober  
Openbare 
bestuursvergadering
12 oktober  
Parasolsessie
7 november  
Openbare 
bestuursvergadering &
thema-avond energie-
transitie
12 december  
Openbare 
bestuursvergadering
2 januari 2020  
Nieuwjaarsreceptie

Op 27 april jl. heeft 
het 500ste lid van de 

Vereniging Dorpsraad 
Muiderberg zich 

aangemeld. Deze nieuwe 
mijlpaal in het bestaan 

van de Vereniging 
werd bereikt door de 

officiële aanvrage van 
het lidmaatschap door 

onze dorpsgenoot Wilma 
Ruiter. Het bestuur 

heeft haar dan ook als 
lid hartelijk welkom 

geheten en zette deze 
gebeurtenis luister bij 
door haar persoonlijk 

een bloemetje en verdere 
gelukwensen aan te 

bieden. 

Op 27 april jl. heeft 
het 500ste lid van de 

Vereniging Dorpsraad 
Muiderberg zich 

aangemeld. Deze nieuwe 
mijlpaal in het bestaan 

van de Vereniging 
werd bereikt door de 

officiële aanvrage van 
het lidmaatschap door 

onze dorpsgenoot Wilma 
Ruiter. Het bestuur 

heeft haar dan ook als 
lid hartelijk welkom 

geheten en zette deze 
gebeurtenis luister bij 
door haar persoonlijk 

een bloemetje en verdere 
gelukwensen aan te 

bieden. 



Mocht u trek hebben 

info@cafelieftinck.com

Gaat u liever de deur niet uit? 

geopend vanaf 15:00 uur

www.lieftinckmuiderberg.nl

kom dan gezellig langs 

Wij bezorgen ook thuis 

Tel: 0294-263997

Tevens hebben wij 

bent u hier aan het goede adres 

zodat u onder het genot 

Zomers dagelijks 

een groot TV scherm 

Ook voor een potje biljart 

in een lekkere pizza 

Het gezelligste eetcafe 

met een zonnig terras aan 3-
zijden 

van een drankje voetbal kunt 
kijken 

van Muiderberg 

CAFÉ LIEFTINCK

HET LAGERHUIJS
RESTAURANT 

www.hetlagerhuijs.nl

geopend vanaf 12.00 uur

E-mail info@lagerhuijs.com 

Vrijdag t/m Zondag 

of diner van hoge kwaliteit 

Woensdag & Donderdag 
geopend vanaf 17.00 uur 

Bij mooi weer is ons terras open!

€ 30 per persoon of a la carte.

en staan garant voor een lunch 

Een 3-gangen menu voor 

Onze enthousiaste koks werken 
met eerlijke producten 

Een restaurant/wijnbar 
waar u kunt genieten 

van mooie wijnen en lekker eten

Telefoon 0294 22 4355

 

&

advertentie


