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Geen pretvaart op de trekvaart 
VERSLAG
door JUR JONGES

Om onze regio een 
impuls te geven was 
vanuit de provincie 

Noord-Holland een budget 
van € 28 miljoen beschikbaar 
voor plannenmakerij. Een 
ambitieus plan werd opgesteld 
waarin ruimte werd gemaakt 
voor natuurcompensatie, 
een ecologische route voor 
amfibieën vanaf Gooimeer naar 
Naardermeer, ruilverkaveling 
van landbouwgebieden, een 
passantenhaven voor Naarden, 
gedeeltelijk herstel van de open 
schootsvelden, restauratie en 
herstel van de vesting Muiden 
en als klapstuk een veilige 
vaarverbinding voor kleine 
boten van de Vecht naar het 
Gooimeer.

In maart 2015 werden de 
uitgewerkte voorstellen 
gepresenteerd in ‘Het 
Gebiedsprogramma Naarden 
Buiten de Vesting’ waarin 
keuzes werden gemaakt uit de 
verschillende alternatieven. 
Voor Muiderberg was het 
vooral belangrijk dat er op de 
Naardertrekvaart zo’n 6000 
plezierboten klasse DM 
(maximaal 12 meter lang, 
4 meter breed, diepgang 
1,1 meter) zouden gaan varen. 
In oktober 2015 werd een 
convenant getekend door 

Naarden, Muiden, de Provincie 
Noord-Holland, de Regio 
Gooi- en Vechtstreek en het 
Hoogheemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht, waarin 
bovengenoemde plannen 
werden vastgelegd. Tot op dat 
moment waren de inwoners 
van Muiderberg niet 
geïnformeerd over deze 
plannen; niet door de 
toenmalige gemeente Muiden 
noch door de Provincie Noord-
Holland. Ook de lokale 
volksvertegenwoordigers 
hebben kennelijk gemeend dat 
daartoe geen noodzaak was. 

Hakkelaarsbrug de entree

De Googweg is de ontsluiting 
van Muiderberg, zo bleek 
uit recente verkeerstellingen 
en wordt gebruikt door 
vrachtverkeer, openbaar 
vervoer en hulpdiensten 
zoals politie, ambulances 
en brandweer. Met de 
Hakkelaarsbrug als entree over 
de Naardertrekvaart. Deze 
brug gaat thans af en toe open, 
bijvoorbeeld voor antieke 
schepen op hun weg naar de 
oude haven in Naarden voor de 
open monumentendag. 
De uitvoering van de 
toeristische vaarverbinding 
benadeelt de inwoners van 
Muiderberg met het ongemak 
ten gevolge wachttijden bij een 
openstaande Hakkelaarsbrug, 

verstoring van rust voor 
omwonenden en de natuur en 
aantasting van de oevers van de 
Naardertrekvaart. Kortom 
aantasting van onze 
leefomgeving. 

De Dorpsraad heeft tezamen 
met collegaraden uit de 
Gemeente Gooise Meren 
meerdere keren bezwaren 
geuit bij én gemeente én 
provincie. Vervolgens zijn de 
verkeersintensiteit en de te 
verwachten files met 
wachttijden onderzocht. De 
resultaten overtuigden niet, 
waarna de gezamenlijke raden 
een brief schreven aan de 
convenantpartners waarin zij 
werden gewezen op een 
belangrijke passage in het 
convenant van 2015: ‘Het 
programma beoogt 
daarnaast het verwerven van 
maatschappelijk draagvlak 
en het stimuleren van 
betrokkenheid vanuit burgers, 

bedrijven en instellingen 
voor het realiseren van de 
programmadoelstellingen’.
Dat maatschappelijke 
draagvlak voor het onderdeel 
‘vaarverbinding tussen 
Gooimeer en Vecht’ was er dus 
niet. Noch het bestuur van de 
gemeente Gooise Meren, noch 
dat van de provincie Noord-
Holland hebben consensus 
verworven over betreffend 
programmaonderdeel. 
Integendeel, er is veel scepsis 
bij de burgers en bedrijven over 
deze plannen. 
Op 25 september j.l. ontving 
de Dorpsraad het bericht dat 
de convenantpartners hebben 
besloten om de plannen voor 
de vaarverbinding te schrappen 
vanwege de hoge kosten en 
het ontbreken van politiek 
draagvlak. 

Dus géén pretvaart in de 
Naardertrekvaart en ook 
géén files op de Googweg!

Heel Muiderberg viel 
over de plannen voor 

huisjes op het strand bij De 
Zeemeeuw. Na protesten 

ging dit definitief van 
tafel. Maar er waren ook 
nog provinciale plannen 
om de Naardertrekvaart 

een toeristische 
watersportbestemming 
te geven. Kleine bootjes 
die vanaf de Vecht naar 

Naarden en het Gooimeer 
zouden moeten varen. 
Met als gevolg dat de 

Hakkelaarsbrug in het 
seizoen frequent open zou 

staan met een file op de 
Googweg. Die plannen zijn 

nu ook ingetrokken. 

Jur Jonges, voorzitter van 
de Dorpsraad Muiderberg, 

doet verslag op deze 
pagina. De Hakkelaarsbrug gezien in de richting Muiderberg - foto Jos Gunneweg

Naardertrekvaart vanaf de Hakkelaar - foto Gerard Boer

De Cees
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COLUMN HARRY MOCK

Vanaf mijn bankje

De afgelopen zomer heb ik met 
een verlopen rijbewijs gereden. 
De schuld ligt bij een falend 
CBR. Ruim voor het verstrijken 
van de geldigheidsdatum 
was ik begonnen met de 
verlengingsprocedure: 
gezondheidsverklaring invullen, 
langs een huisarts (niet mijn 
eigen) en alles opsturen naar 
het CBR. Half juni ging ik maar 
eens bellen. ‘We hebben uw 
papieren ontvangen, maar op 
dit moment is het erg druk. U 
kunt uw rijbewijs over ongeveer 
15 weken verwachten’. Pardon? 
Dat betekende ergens in 
oktober! 

Een zorgelijke zomer

Autorijden werd een zorgelijke 
bezigheid. Ik deed alles 
om maar niet te worden 
aangehouden. Voor vertrek 
controleerde ik minutieus mijn 
verlichting. Eenmaal op weg 
(uiteraard met gordel om) reed 
ik geen kilometer te hard. Bij 
elk kruispunt minderde ik vaart. 
Ik dorst nergens door oranje te 
rijden. Ik reed geen meter over 
een weg met een rood kruis er 
boven. Eenmaal op bestemming 
hield ik stopverboden, 
parkeermeters en blauwe zones 
nauwlettend in de gaten. 

Mazzel en toch niet

Achteraf kan ik zeggen dat 
ik veel mazzel heb gehad, 
ook al omdat de minister op 
Kamervragen antwoordde dat 
‘een coulanceregeling voor 
mensen die buiten hun schuld 
met een verlopen rijbewijs zitten 
niet verantwoord is vanuit het 
oogpunt van verkeersveiligheid’. 
Ze bedoelde: er kunnen 
kneuzen tussen zitten die geen 
rijbevoegdheid meer krijgen. 
Dat sloeg dus niet op mij. 
Sterker: met mijn rijgedrag heb 
ik een waardevolle bijdrage aan 
de verkeersveiligheid geleverd. 
Toen ik onze wijkagent 
naderhand heimelijk mijn ‘delict’ 
opbiechtte, antwoordde hij dat 
de politie echt geen 75-plussers 
ging bekeuren die op verlenging 
van hun rijbewijs zitten te 
wachten. ‘Shit’. Heb ik mij de 
hele zomer voor niets zorgen 
gemaakt. 

Daar staat tegenover dat het 
CBR onder verscherpt toezicht is 
geplaatst en dat de onbetamelijk 
lange wachttijden pas over een 
jaar of twee zijn verdwenen. 
Dat geeft een bijzonder veilig 
gevoel. 

door PETER WEGMAN

Deze echo bevindt 
zich in het ‘Echobos’, 
vroeger de buitenplaats 

‘Rustrijk’. De ingang van het 
bos bevond zich in die tijd bij 
voormalig café ‘Elsenerus’, 
naar de naam van de eigenaar. 
Deze naam werd veranderd in 
café ‘De Echo’ nadat in 1899 de 
eigenaar het pand verkocht. Het 
toenmalige café bevond zich 
in het dubbele witte woonhuis 
wat zich links op de Brink 
bevindt en heet nu ‘Boschlust’. 

Deze unieke echo kan men nog 
steeds horen in het ‘Echobos’ 
en is laatst nog helemaal 
opgeknapt. De laatste die de 
echo (met een gedicht) ten 
gehore heeft gebracht is onze 
dorpsgenoot Annie Slokker, de 
‘echo-omroepster’.

Thans is door middel van tegels 
de plaats gemarkeerd waar 

uit het historisch archief

De unieke Muiderbergse ‘Echo’ 
men moet staan om te spreken 
en te luisteren. Deze Echo 
werd ontdekt rond 1613 door 
tuinlieden die in opdracht van 
de eigenaar gingen snoeien. De 
tuinlieden schrokken van het 
feit dat zij zichzelf op het zelfde 
moment terug hoorden en 
dachten aan aanwezige geesten 
en namen de benen.
Tientallen jaren later durfde 
men onderzoek te doen en 
kwamen zij er achter dat het 
inderdaad klopte en zij zichzelf 
terug hoorden in deze gelijksprekende 
echo. Om deze echo beter tot zijn recht te 
laten komen, bouwden ze een rieten mat in 
een halve cirkel om het te versterken. Het 
werkte, de rieten mat werd al snel vervangen 
door een houten schutting. 

Rond 1900 werd die schutting vervangen door de 
huidige muur. De muur is inmiddels al een paar keer 
gerestaureerd vanwege verval en stormschade. Rond 1900 
werd ook het gedicht gemaakt wat nog steeds is te lezen op de 
buitenmuur bij de ingang van ‘Florisberg’. Er zijn over deze unieke 
echo ook diverse boekjes uitgekomen en de meest recente is een 
uitgave van vereniging Nationale Feesten.

uit het ansichtenarchief van 
Peter Wegman 

Echotuin 1902 en 
Café De Echo op de Brink 1903

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 

amen invulling geven aan een mooi afscheidS

Bel 24/7: 06 - 82 65 44 04       www.moniqueekelsuitvaart.nl

Uitvaartbegeleiding uit Muiderberg voor een passend en liefdevol afscheid
geheel naar uw wens of die van uw dierbare. 
 

Naast het verzorgen van een uitvaart kan Memorique ook een mooi
herinneringsboek verzorgen van de uitvaart of een andere 
gedenkwaardige gebeurtenis.
 
Wilt u uw naasten ontlasten door uw 
uitvaartwensen vast te leggen? 
Ook hier kan ik u bij helpen.
Neem vrijblijvend contact op.
 

advertenties

‘Stuk voor Stuk’ 
archief
De amateurtoneelvereniging 
‘Stuk voor Stuk’ werd eind 2018 
na 34 jaar officieel opgeheven 
maar de website met fotoarchief 
is nog steeds te raadplegen op 
stukvoorstuk-muiderberg.nl. 
Ook werd een YouTube 
kanaal gelanceerd met veel, 
héél veel video’s uit de 
cabaret- en muziektheater- 
voorstellingen in het 
voormalige zoldertheatertje in 
manege Any Dale, waaronder 
die van de memorabele ‘Een 
man als Floris, een muzikale 
geschiedenis’ opgevoerd 
op de binnenplaats van het 
Muiderslot in 1996.

Cartridge afval-
verzamelpunt 
In zaalsport en activiteiten-
centrum De Rijver is sinds 
september een bak geplaatst 
voor lege printercartridges en 
oude telefoons. 
De bak wordt 
geleegd door de 
Stichting Aap 
uit Almere die 
de opbrengst 
gebruikt 
voor haar 
werkzaamheden 
voor de opvang 
van apen en andere exotische 
diersoorten om ze weer een 
toekomst te geven.
Website www.aap.nl

WELZIJN
door GERARD BOER

Alleen hoef je niet te 
zijn. In ons dorp 
en in de gemeente 

kun je ‘MeeDoen’ aan 
allerlei leuke activiteiten, 
lekker sporten, gezellig 
samenkomen of speciale 
informatiebijeenkomsten 
bijwonen. In groepsverband 
wandelen, mindfullnessen, 
fietsen, dansen, koken of 
gewoon samen koffie drinken, 
het is allemaal mogelijk.  

Als de drempel je te hoog is, 
zoek dan een maatje die met 
je op pad gaat. De stichting 

‘MeeDoen’ en maatje 
in Gooise Meren

Maatjes Project Gooi kan je daar 
bij helpen. Zij kennen die ma-
tjes die graag met jou willen kij-
ken wat voor activiteit er bij jou 
past. Die maatjes hebben zelf 
ook te maken gehad met die 
drempel en begrijpen hoe lastig 
het kan zijn. De stichting laat je 
kennis maken met een maatje 
en samen beslissen jullie of er 
een match is. Daarna gaan jul-
lie samen naar een activiteit van 
jouw keuze.

Meer informatie? Dan moet je 
zelf wel even naar de website 
meedoengooisemeren.nl voor een 
overzicht van activiteiten  en 
maatjesprojectgooi.nl  voor  de 
zoektocht naar een maatje.
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INTERVIEW 
door JOHAN SMIT

Het landelijk bestuur 
van de Jong Odd 
Fellows, waarvan 

Gré Dam deel uit maakte, 
zocht naar een accommodatie 
voor hun Pinksterkamp. De 
keus viel op het landgoed 
Roodekercke naast de Brink. 
Haar verblijf daar - mijn 
toekomstige man Ab was er 
ook bij - resulteerde in een 
onuitwisbare indruk over het 
liefelijke dorp Muiderberg. En 
zo kwam zij hier terecht zo’n 
60 jaar geleden.

‘In 1960 startte de eerste 
nieuwbouw. Dit omhelsde 
de Hobbemalaan, het Frans 
Halsplantsoen, de Van 
Ostadelaan, een deel van de 
Eikenlaan en als laatste de 
Gerard Doulaan. Mijn man en 
ik aarzelden niet en besloten 
meteen een huisje (het was toen 
echt heel klein) te kopen aan 
de Van Ostadelaan. De prijs 
van alle huizen was fl. 23.500. 
Inmiddels is het niet meer zo 
klein en ik woon er met veel 
plezier.’

Wat was jouw eerste 
dorpsactiviteit?
De inwoners wilden graag een 
Dorpshuis realiseren. Daar was 
ik helemaal voor in. Hiervoor 
bestond een regeling dat de 
inwoners 10% van de kosten 
moesten opbrengen. De rest 
werd beschikbaar gesteld door 
het rijk en de provincie. Wij 
organiseerden verschillende 
activiteiten waaronder 
openluchtmarkten tegenover 
de oude Pastorie op de Brink. 
Het bedrag van die 10% werd 
gehaald, maar toen kwam 
de domper. De regeling was 
opgeheven. Het geld moest 
worden geparkeerd.

En toch is het Dorpshuis er 
gekomen!

Kennismaking met Gré Dam 

Hoewel ik geen politieke 
ambities had, bezocht ik wel 
de bijeenkomsten van de PvdA 
en vergaderingen van de 
gemeenteraad. Op een gegeven 
moment werd ik door de 
PvdA gevraagd om lijsttrekker 
te worden. Hoewel het mij 
overviel, ging ik akkoord. Na 
de verkiezingen bestond de 
fractie uit drie personen. Toen 
er een mogelijkheid kwam om 
deel te nemen aan het college, 
werd ik wethouder. Ik heb deze 
functie vervuld van 1974 tot 
1978. 
Ik ging altijd met de bus naar 
Muiden. Als ik daar uitstapte, 
halte Muizenfort, geneerde ik 
mij altijd omdat iemand mij 
toe riep: ‘Gré Dam onze vlam’. 
Om deze verwelkoming te 
vermijden, ben ik maar gauw 
mijn rijbewijs gaan halen. Vanaf 
dat moment ging ik met de 
auto.

Het college kwam met het 
voorstel voor de bouw van 
het Dorpshuis, verder ‘De 
Rijver’ te noemen. Alleen mijn 
fractievoorzitter lag dwars. 
Hij vond dat er een sportzaal 
moest komen. Het voert te ver 
om de hele procedure hier op 
te rakelen. Op grond van het 
kostenplaatje, o.a. de exploitatie 
(een gymzaal geheel betaald 
door onderwijs of een sportzaal 
waarbij onderwijs alleen de 
uren betaalde), besloot de raad 
dat De Rijver kon worden 
gebouwd met gymzaal. Ik 
mocht op 1 september 1978 de 
opening verrichten. 

Maar daarna wilde men mij 

niet meer op de kieslijst. 
Ik had mijn eigen koers 
gevaren tegen de wil van 
de fractievoorzitter. Daar 
heb ik mij niet druk over 
gemaakt. Het doel was 
bereikt. Na de verbouwing 
van De Rijver in 2009 werd 
er als verdienste voor mijn 
inspanningen een zaal naar 
mij vernoemd. 

Wat heb je na je politieke 
loopbaan gedaan?
Al voor mijn politieke 
loopbaan was ik 
bestuurslid van de 
provinciale en landelijke 
Nederlandse Vereniging 
van Huisvrouwen. Ook in 
Muiderberg ben ik hiervan 
o.a. voorzitter geweest. Tot 
op heden neem ik nog aan 
veel activiteiten deel.
Verder ben ik betrokken 
geweest bij o.a. Tafeltje 
Dekje en de Vereniging 
voor Ontwikkelingssamen-
werking Muiden/
Muiderberg. Eigenlijk heb 
ik mij altijd beschikbaar 
gesteld voor alle activiteiten 
waarvoor men hulp vroeg. 
Dat doe ik nog. Maar op 
bestuurlijk vlak doe ik niets 
meer. Als je 86 bent kun je 
nog wel veel willen, maar 
moet je pas op de plaats 
maken.

Heb je nog tijd voor 
hobby’s?
Tuinieren is altijd mijn 
favoriet geweest. Naast de 
tuinclub in Muiderberg 
ga ik jaarlijks met een vast 
groepje naar het buitenland 
om tuinen te bezoeken. 
Verder houd ik erg van 
reizen. Met mijn man 
heb ik vroeger bijna de 
hele wereld over gereisd. 
Tegenwoordig houd ik het 
dichter bij huis. 

Gré Dam voor de naar haar vernoemde zaal in De Rijver
foto Johan Smit

In de politiek 
volgde ik altijd 
mijn eigen koers

Coffee
to

Stay

Elke eerste vrijdag van de 
maand hangt de vlag uit 
bij ontmoetingscentrum 

De Steeg. Iedereen is dan van 
harte welkom voor een kop 
koffie met wat huisgemaakt 
lekkers erbij. Een gezellige 
plek om elkaar te ontmoeten 
en te praten. Dit jaar ontvingen 
de organisatoren van Coffee 
to Stay de vrijwilligersprijs 
van Muiderberg als blijk van 
waardering voor dit mooie 
initiatief. 

Hoe is Coffee to Stay 
ontstaan?
Ongeveer zes en half jaar 
geleden ontstond het idee om 
een koffieochtend te beginnen. 
Magda de Boer maakte tot die 
tijd deel uit van de Pastorale 
Kring en had signalen 
ontvangen dat er behoefte was 
aan een koffieochtend, een plek 

om elkaar te ontmoeten en te 
praten. Het idee is dus gestart 
vanuit de kerk. 

Magda de Boer: ‘Een geloofs-
gemeenschap moet zich gastvrij 
opstellen, insluitend zijn. 
Iedereen is welkom, wel of geen 
geloof.’

De koffie staat klaar vanaf 8.30 
uur en er is altijd iets lekkers 
bij. Zelfgebakken taart, cake of 
iets anders. Het wordt allemaal 
verzorgd door Ineke Schuit, 
Yvonne Vriend en Magda de 
Boer samen. En er zijn altijd 
invallers beschikbaar. 

Bij de start heeft Magda 
aangegeven, ik doe het een 
jaar, neem de krant mee en ga 
daar zitten. Maar zij is er nooit 
aan toe gekomen om de krant 
te lezen. Direct vanaf de start 

kwamen er al twaalf bezoekers, 
nu zijn er elke maand dertig tot 
veertig inwoners. De jongste 
bezoeker is ongeveer 55 jaar en 
de oudste viert in november 
zijn 100ste verjaardag. Elk 
jaar wordt er twee keer samen 
gegeten van de opbrengst van 
de fooienpot. Een echt avondje 
uit voor de gasten, er wordt 
dan heerlijk gekookt.

De vrijwilligersprijs van 
Muiderberg,  een glicée van 
het schilderij `De Echo` heeft 
een mooi plaatsje gekregen in 
Ontmoetingscentrum de Steeg. 
Iedereen is welkom om het 
te bewonderen op de eerste 
vrijdag van de maand tussen 
8.30 en 12 uur. 

Waar? Ontmoetingscentrum De 
Steeg, Populierenlaan 2a.

WELZIJN
door SANDRA DEULING

Benieuwd wie de 
vrijwilligersprijs 2019, 

de ‘Muiderbergse Echo’ 
in ontvangst gaat 

nemen?
 

Kom dan naar de 
Nieuwjaarsreceptie 
van de Dorpsraad 
op 9 januari 2020

om 20.00 uur 
in De Rijver

Vrijwilligersprijs 
2019



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

Hulp nodig bij uw administratie?
•  Ordenen en opzetten van uw administratie
•  Invullen van formulieren
•  Aanvragen van toeslagen

Vrijwilligers van Administratie voor Elkaar helpen u graag  
tijdens het inloopspreekuur:

Naarden: do 14 – 16 u, Kolonel Verveerstraat 70
Muiden: di 14 – 16 u, Herengracht 82
Bussum: do 10 – 12 u, Uit-Wijk, Dr. Schaepmanlaan 10

Meer informatie?  
Wilma Post 06 13 96 56 04, of Wilma Knops 06 33 95 18 92

Hulp nodig in en om huis?
•  Kleine klusjes 
•  Computerhulp
•  Boodschappen 
•  Samen wandelen
•  Bezoekje
•  Vervoer (ANWB AutoMaatje)

Vrijwilligers van de Vrijwillige Thuishulp 
kunnen u helpen! 

Meer informatie?  
Vrijwillige Thuishulp 035 694 74 55 (10 - 12 u op werkdagen).

advertenties

Marktstraat 15
1411CX Naarden-Vesting
035 - 694 27 57
06 - 19 19 50 60
 info@mouthaan.nl
www.mouthaan.nl



|5|Dorpspraatnovember 2019 - 3de editie

WELZIJN
door VERA REIJNDERS

Schulden kunnen door 
allerlei oorzaken ontstaan. 
Te hoge uitgaven, 

persoonlijke omstandigheden, 
ontslag, het overlijden van een 
partner of een te hoge lening. 
Soms lopen de schulden zo 
hoog op dat het nodig is hulp 
te zoeken om de situatie op te 
lossen.

Waar kunt u terecht voor 
advies of hulp?
Maatschappelijk werk Versa 
Een sociaal werker 
inventariseert met u de 
schulden en zoekt met u naar 
een oplossing. Een vrijwilliger 
ondersteunt u vervolgens en 
begeleidt u zo nodig in verdere 
trajecten. Ook wordt er gekeken 
hoe de schulden zijn ontstaan. 
Daarbij is aandacht voor het 
aanpakken van eventuele 
achterliggende problemen om 
te voorkomen dat u opnieuw 
in (financiële) problemen komt. 
Wanneer blijkt dat een vorm 
van schuldregeling nodig is, 
wordt met uw toestemming 
een melding/aanvraag voor 
schuldhulpverlening gedaan bij 
de gemeente of rechtstreeks bij 

Schuldhulpverlening: 
wie, wat, waar, hoe?

de Kredietbank Nederland.
 
Afdeling schuldhulpverlening 
gemeente 
De Gemeente 
Gooise 
Meren 
ondersteunt 
in het zoeken 
van een 
oplossing 
als aan de 
volgende 
voorwaarden 
wordt 
voldaan: er 
zijn schulden 
waar u zelf 
niet uitkomt, 
u bent ouder 
dan 18 
jaar, u bent 
ingeschreven 
in de 
gemeente 
Gooise Meren 
en u heeft een inkomen.
Een schuldhulpverlener 
begeleidt u en brengt 
uw financiële situatie in 
kaart. Als u recht heeft op 
inkomensondersteunende 
maatregelen zoals 
zorgtoeslag wordt dit 
meegenomen. Daarnaast 
geeft de schuldhulpverlener 

besparingstips of advies hoe 
u voor meer inkomen kunt 
zorgen. 

Wat als een schuldregeling 
met de schuldeisers niet 
mogelijk is? 
Dan vindt er eerst een 
stabilisatieperiode plaats. 
Lukt het niet om tot een 
minnelijk akkoord te komen 
(d.w.z. een regeling met de 
schuldeisers)? Dan bestaat de 
mogelijkheid om een beroep te 

doen op de Wet Schuldsanering 
Natuurlijke Personen, de 
WSNP. Dit is het wettelijke 
traject dat begint zodra de 

rechter heeft 
uitgesproken 
dat u bent 
toegelaten. 

Als u bent 
toegelaten 
tot de WSNP, 
benoemt de 
rechter een 
bewindvoerder 
die de 
wettelijke 
regeling 
uitvoert. Deze 
bewindvoerder 
onderzoekt uw 
situatie, ziet 
toe op naleving 
van de WSNP-
regels en 

informeert 
schuldeisers en de 
rechtercommissaris. Het is 
uw taak de bewindvoerder 
te informeren over alles wat 
van belang kan zijn voor uw 
schuldsanering. 

Meer informatie: 
www.schuldhulpmaatje.nl 
www.schuldendebaas.nl

Bezwaar tegen 
stank
MILIEU
door JOHN HAUG

Wie last heeft van 
stankoverlast van Den 

Ouden Groenrecycling kan 
daarover een klacht indienen 
bij de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied. Dit 
is de instantie die verant-
woordelijk is voor de controle 
op de door de provincie Noord-
Holland afgegeven vergunning.
Het indienen van een klacht 
kan op twee manieren.
 
Digitaal via het klachten-
formulier op https://loket.
odnzkg.nl/formulier/klacht-melden 
(vandaar doorklikken naar het 
juiste formulier).
Deze methode is sterk 
aanbevolen en uw klacht wordt 
automatisch aan het lopende 
klachtendossier toegevoegd. 
Telefonisch (bij ernstige 
klachten met name ’s avonds) 
kan direct contact met deze 
dienst worden opgenomen: 
telefoon 088 567 0200. 

Indien er op een specifieke 
datum erg veel klachten (meer 
dan vijf) worden ingediend 
zal de dienst met de nodige 
urgentie zo snel mogelijk, 
dus ook ’s avonds, ter plaatse 
komen om een (mogelijke) 
overtreding te constateren.

VERSLAG
door MICHIEL KOEKKOEK

Kabels van een hoogspan-
ningsverbinding geven 
elektromagnetische 

straling af. Deze straling, 
uitgedrukt in microtesla (µT), 
vormt een mogelijk gevaar voor 
de volkgezondheid. Zo worden 
er bijvoorbeeld meer gevallen 
van kinderleukemie vastgesteld 
binnen een zekere afstand van 
hoogspanningsleidingen. 

Wat is het geval? 
De huidige maximum capaciteit 
van de 380 kV (kiloVolt) 
hoogspanningsverbinding die 
van de centrale in Diemen langs 
Muiderberg naar de centrale 
in Lelystad loopt is 2500 A 
(ampère). Door de toename 
van het aantal zonnepanelen en 
windmolens begint het 
elektriciteitsnet van Nederland 
in zijn voegen te kraken. 
Volgens de netbeheerder 
TenneT moet daarom de 
maximumcapaciteit worden 
uitgebreid naar 4000 A. Een 
toename van 60%.

Nu al vallen een aantal 
woningen in de wijken 
Buitendijken en 

Stralend dorp

Hakkelaarsbrug van Muiderberg binnen de zgn. 
indicatieve magneetveldzone. Binnen deze zone, 
die 110 tot 215 meter breed kan zijn, heerst een 
jaargemiddelde elektromagnetische straling van 
0,4 µT of meer. Bij een paar woningen in de on-
middellijke nabijheid wordt zelfs 5 µT gemeten!

De overheid adviseert gemeenten, provincies en 
netbeheerders te voorkomen dat nieuwe 
situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig 
verblijven in het gebied rond bovengrondse 
hoogspanningsleidingen waar het magneetveld 
gemiddeld over een jaar hoger is dan 
0,4 µT. Ook een wijziging aan een bestaande 
hoogspanningsverbinding wordt als een nieuwe 
situatie beschouwd.

De netbeheerder TenneT beweert dat door 

het anders ophangen van de nieuwe kabels, die 
de 60% capaciteitsuitbreiding mogelijk maken, 
de straling zal afnemen of op z’n minst gelijk 
zal blijven. TenneT wil dit met berekeningen 
aantonen. Dit voelt niet goed. Het huidige en 
toekomstige stralingsniveau kan, aangevuld met 
de netgegevens van TenneT, eenvoudig worden 
gemeten. Het zou een goede zaak zijn indien de 
gemeente zich inspant om deze metingen uit te 
(laten) voeren.

Volgens de verwachtingen van TenneT is de 
voorziene capaciteitsuitbreiding toereikend tot 
2025. Een nieuwe hoogspanningsverbinding met 
grotere capaciteit zou dan aan de andere kant 
van de A1 (zuidzijde) en A6 (oostzijde) kunnen 
worden aangelegd. In dat geval kan de huidige 
verbinding worden ontmanteld. 

Bezwaar tegen 
vliegtuiglawaai
MILIEU
door FRED KOLLEN

Wie last heeft van vlieg-
tuiglawaai kan daarover 

een klacht indienen bij BAS, 
het ‘Bewoners Aanspreekpunt 
Schiphol’. Het kan een eenmali-
ge klacht betreffen of een klacht 
over een bepaalde periode. 
De BAS verzamelt alle 
klachten over Schiphol. BAS is 
een gezamenlijk 
initiatief van Luchtverkeers-
leiding Nederland en 
Amsterdam Airport Schiphol. 
De klachten worden 
verzameld en doorgezonden 
naar deze organisaties en de 
Omgevingsraad Schiphol, bij 
wie vervolgens wordt 
aangedrongen op het treffen 
van maatregelen. 
Een klacht kan worden inge-
diend via  www.bezoekbas.nl, 
via info@mailbas.nl of op 020-
6015555 (9-17 u).
In 2018 zijn 121.000 klachten 
ingediend. Uit Muiderberg 87 
klachten van 14 klagers. De 
website geeft tevens informatie 
over het gebruik van landings-
banen, terwijl ook het vliegver-
keer live kan worden gevolgd.
De BAS heeft recent problemen 
gehad met haar website en 
adviseert eerdere gebruikers 
hun wachtwoord te wijzigen.

Het dorp ‘onder de rook’ van de hoogspanningsmasten - foto Gerard Boer

over de hoogspanningsverbinding en de tesla’s boven het dorp
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COLUMN ROB VAN DIJK

Van de verre brug

Veel bewoners vinden dat 
er niets moet veranderen in 
Muiderberg. Niets veranderen 
kan niet. Als je niets aan het 
dorp verandert, verandert de 
omgeving het dorp. 
Om het dorp zo te houden 
of beter te maken moet je 
veranderen. De belangrijkste 
kwaliteiten van het dorp 
versterken. ‘Groen’ is zo’n 
kwaliteit. Pak dat aan en maak 
het nog groener. Hier wat 
suggesties. 

Muiderberg groener

Een vlinderlint: een 
aaneengesloten beplanting 
rond het dorp waar vlinders van 
houden. Slechts een kwestie van 
ander groen. Meer groen kan 
ook. Eindelijk het bomenplan 
van de werkgroep van de 
Dorpsraad uitvoeren. Dat levert 
verfraaiing van de entree van 
het dorp aan de A6-kant en 
onttrekt die snelweg aan het 
zicht. De beplanting vangt ook 
meteen fijnstof af.

Met groene energie wordt 
het dorp ook groener. Zoals 
inmiddels op meer plaatsen 
gebeurt, kunnen de bewoners 
een energiecoöperatie starten. 
Collectief de energietransitie 
aanpakken en het hele dorp van 
duurzame energie voorzien.
 
Mij lijkt ook dat Muiderberg een 
fietsdorp is. Auto’s zijn te gast en 
kunnen minder gebruikt worden. 
Mensen uit het dorp die met 
de auto naar de slager gaan, 
dat hoort niet. Kinderen met de 
auto naar school brengen, is 
niet nodig. Een kleine bijdrage 
aan een groener dorp. Dan 
kunnen de verkeersdrempels 
wel blijven maar dan wel wat 
fietsvriendelijker maken. 

Leefklimaatmonitor?

Tot zover wat voorbeelden 
van verandering van het 
dorp. Veranderingen roepen 
vaak veel emoties op. Een 
leefklimaatsmonitor lijkt me 
handig om emotie met feiten 
te combineren. Zo’n monitor 
is een goed overzicht van alles 
wat het leefklimaat bepaalt. Als 
dat overzicht laat zien hoe het er 
voor staat met de kwaliteit van 
lucht en water, de hoeveelheid 
fijnstof, de veiligheid, het geluid 
en hoe Muiderbergers de 
omgeving ervaren, kan je met 
elkaar beter bepalen hoe het 
dorp moet veranderen om het 
nog mooier te maken.

INTERVIEW
door GERARD BOER

Even voorstellen. Carianne 
kwam met haar hond 
Sascha vanaf een 

woonboot in Amsterdam en 
ging samenwonen met Barry uit 
Bussum. Toen ze zwanger bleek 
van een tweeling was er een 
nieuwe plek nodig. Christa en 
Ruben met dochtertje Anniek 
wilden helemaal niet weg uit de 
Plantage in Amsterdam, maar 
een tweeling op komst ging niet 
lukken op 3 hoog. 

Waarom kozen jullie voor 
Muiderberg?
Barry: ‘Ik kende Muiderberg al 
en Carianne vond Muiderberg 
meteen een super charmante 
plek. Al dat groen en water om 
je heen, heerlijk!’. 
Ruben: ‘We hebben heel wat 
zoekrondjes door ‘t Gooi en 
omgeving Haarlem gereden, 
maar Muiderberg beviel ons 
wel door het sportieve karakter 
en no-nonsense mentaliteit 
die we voelden en ..... omdat 
het toch nog heel dicht bij 
Amsterdam ligt’.

En bevalt de keuze achteraf?
Christa: ‘Heerlijk die ruimte, 
je leeft veel meer buiten dan in 
Amsterdam. De warme dagen 
zijn hier echt fijner. Je kan 
makkelijk zwemmen, even naar 
het strandje of gewoon de tuin 
in’. 
Carianne: ‘Ik heb na dit jaar 
nog steeds een vakantiegevoel. 
Zoveel ruimte in en aan het 
huis’. 

Missen jullie je vorige 
woonsituatie nog?
Voor Carianne was het een 
beetje moeilijk om haar plekje 

aan de Schellingwouderdijk op te 
geven, maar ze heeft er veel 
moois voor teruggekregen, aldus 
Barry. 
Ruben: ‘Zeker, we missen 
Amsterdam nog steeds. Maar op 
dit moment willen we niet terug 
met 3 kids en gelukkig is de stad 
dichtbij’.

En de voorzieningen in het 
dorp?
Christa: ‘Voor je basisvoor-
zieningen kan je heel goed terecht 
in het dorp. In onze eerste 
maanden waren de 
afhaalmaaltijden bij slager en 
groenteman echte lifesavers!’ 
Kinderopvang en scholen 
worden hogelijk gewaardeerd 
door onze nieuwe buren. 
Carianne: ‘De meisjes gaan een 
paar dagen per week naar 
For-kids van Mieke Nobel en 
voelen zich heel erg op hun 
gemak’. 
Christa: ‘Anniek, onze oudste, 
heeft het er enorm naar haar zin 
op de Oranje Nassau, met leuke 
leerkrachten.’ 

Aan het verenigingsleven zijn 
onze buren nog niet toegekomen 
maar ze vinden het bijzonder 
dat zo’n klein dorp veel heeft: 
hockey, tennis, voetbal, zeilen, 
badminton, yoga, …. alles kan! 
Christa: ‘Daar gaan we in de 
toekomst zeker gebruik van 
maken’. 
Carianne heeft sinds kort de 
Dobbertjeskom ontdekt als 
zwemparadijsje. Barry hoopt 
straks weer te gaan tennissen.

Valt er ook iets tegen?
Voor Christa en Ruben is dat de 
stilte, met name in de winter. 
Dan missen ze echt de energie 

van de stad. 
Christa: ‘Wij hebben zelf afgelopen 
winter onder een steen geleefd met 
onze tweeling, dus misschien is hèt 
er wel, maar hebben we het nog niet 
gevonden’. En over openbaar vervoer: 
‘Ik had verwacht dat een bus naar 
Amsterdam makkelijker zou zijn, 
maar dat valt helaas tegen’. 

Hoe was het een jaar jullie 
tweelingen te zien opgroeien?
Christa: ‘Haha, druk, pittig maar 
vooral super leuk en bijzonder. 
Grappig is dat Muiderberg echt een 
tweelingdorp is. Zoveel mensen 
hebben me aangesproken dat ze of 
zelf tweeling zijn of ook een tweeling 
hebben. En we wonen zelf naast nog 
een tweeling!’ 
Carianne: ‘Onze meisjes kunnen geen 
betere plek hebben om op te groeien. 
Zoveel ruimte om te worden tot wie 
ze echt zijn. Het huis leek eerst zelfs 
een beetje te groot, maar met z’n 
vijven, de hond erbij, zijn we er lekker 
ingegroeid’.

Hebben jullie nog suggesties voor 
het dorp?
Prachtig al die dorpsactiviteiten zoals 
Swing op de Brink, Sinterklaasoptocht 
en Winterfair! Maar Carianne en 
Barry schetsen toch een wensenplaatje 
met regelmatig een marktje op De 
Brink met leuke streekproducten, 
tweedehands kleding(ruil) en wat 
muziek en warme choco in de winter. 
Christa: ‘Poeh, leuk koffietentje of 
pop up winkeltje zou leuk zijn! En 
wat meer diversiteit aan restaurantjes. 
En ….. minder tafeltjes bij de 
Zeemeeuw zodat je er ook kan zitten 
met een dubbele kinderwagen! Maar 
zelfs zonder de rechtstreekse bus 
naar Amsterdam zijn we verder dik 
tevreden’.

Een fijn dorp dus voor onze buren, 
maar dat vonden wij, de ‘oude’ buren, 
als semi-Muiderbergers ook al.

Fijn dorp voor 
onze tweelingen

Ruim een jaar geleden kregen we op de 
Frans van Mierislaan nieuwe buren. 

In beider verhuis- en verbouwperiode 
werd een tweeling geboren. 

Die vier hummels zijn nu dus één jaar en 
stappen rond. Hoe denken hun ouders 

nu over de nieuwe woonplaats?

v.l.n.r. Jesse, Ruben, Yfke, Christa en Anniek, Barry, Inéz, Sascha (hond), Carianne en Sue
Foto Gerard Boer

‘Ik heb na 
één jaar nog 
steeds een 
vakantie-
gevoel’

‘De slager 
en de 
groenteman 
van het dorp 
waren echte 
‘life savers’ 
in de eerste 
maanden’

‘Met de 
bus naar 
Amsterdam 
dat valt 
tegen’
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   HOCKEY
   door BART VERSTRAATEN

Als je van niks weet 
en wandelt in het 
Kocherbos, schrik je 

waarschijnlijk. Je kijkt. Hè? 
Dat lijkt wel een open plek, 
midden in het bos. Je loopt 
nog eens vijftig meter verder. 
Zie ik dat nou goed? Ligt daar 
een sportveld? Je versnelt je 
pas want hier wil je meer van 
weten en als je eenmaal bij het 
houten clubhuisje staat, valt je 
mond open… wow, wat een 
geweldige plek! 

Ze zijn sinds 1976 een beetje 
weggestopt in dat mooie 
Kocherbos: de hockeyers van 
Muiden en Muiderberg. En 
toch zijn ze met ongeveer 400. 
Dus maak je geen illusies, de 
buurt weet echt wel dat ze er 
zijn. Sorry buurt. Met 400 leden 
op één veld, kan dat? Nee, 
eigenlijk niet. Daarom zoekt de 
club al meer dan 15 jaar naar 

Trimclub 
bijna 50 jaar jong

De activiteiten startten in het 
Echobos en later vanuit De 
Rijver richting het Naarderbos. 
De begeleiding werd vanaf 
1970 verzorgd door Nel 
Rozendaal en Dick Spil tot zijn 
overlijden in 2005. Daarna nam 
Maarten van der Veer, die dit 
op 82-jarige leeftijd nog steeds 
met groot enthousiasme doet, 
de leiding over. Maarten heeft 
voor deze vrijwilligersactiviteit 
in 2015 als waardering nog de 
Muidense vrijwilligersprijs 
‘de Muider Roemer’ mogen 
ontvangen. In 2010 werd het 
40-jarig jubileum feestelijk 
gevierd op de boerderij van de 
familie Nell en voor 2020 staat 
de viering van het 50-jarige 
bestaan van de trimclub op de 
agenda.

Niet alleen worden er sportieve 
activiteiten ontplooid, ook het 
sociale aspect is in dit verband 
een belangrijk onderdeel 
van de club. De leden van 
de trimclub verzamelen 
traditiegetrouw altijd om 

Zaalsport Muiderberg 
bestaat al ruim 30 jaar

skifittraining en meer.
Verder organiseert de club diverse sportieve 
evenementen zoals de jaarlijkse onderlinge 
wedstrijden voor de jeugd, pietengym tijdens 
Sinterklaas, de nationale sportweek tijdens de 
herfstvakantie, en verzorgt de club workshops 
voor de scholen in Muiderberg.

Onze docenten begeleiden de lessen. Veiligheid 
staat voorop. Als ons aanbod te kort schiet, geen 
nood, bij voldoende belangstelling voegen we 
extra lessen toe. Kom maar met ideeën. Bij acht 
deelnemers kunnen we nieuwe groepen starten.

En het lidmaatschap?
Onze vereniging wil er graag zijn voor alle 
Muiderbergers. Voor het lidmaatschap hanteren 
wij betaalbare contributies. Vanaf september 
2019 is het zelfs zo dat je met het lidmaatschap 
toegang hebt tot alle vergelijkbare lessen. Dus je 

kunt meerdere keren per week 
komen sporten.De contributies 
zijn op de website vermeld. 
Kom naar De Rijver en doe mee 
met een gratis proefles. 

Het bestuur
Daar rol je op een moment 
gewoon in. Helaas is het 
bij ons zo, net als bij veel 
andere verenigingen, 
moeilijk kandidaten te 
vinden om vacatures op te 
vullen. Momenteel hebben 
wij een vacature voor een 
penningmeester en een 
secretaris. Dat betekent dat 
de vice-voorzitter, die ook de 
ledenadministratie doet, en ik 
de hele kar moeten trekken. 
Dat kun je niet volhouden. 
Kortom, geen bestuur, geen 
Zaalsportclub Muiderberg!

Contact Vera van Etten 
06-53163955 of 
voorzitter@zaalsportclub.nl 
Website: www.zaalsportclub.nl

INTERVIEW
door JOHAN SMIT

Kort na de oprichting van de zaalsportclub 
Muiderberg op 15 december 1983 kwam 
Vera van Etten in ons dorp wonen. Zij 

werd meteen lid en is nu voorzitter. En dat 
voor iemand die voor het water hier naar toe 
was verhuisd. Op en in het water is zij in haar 
element. Desondanks heeft de zaalsport ook 
haar hart gestolen.

Wat doet de zaalsportclub?
De zaalsportclub is een vereniging met een 
bestuur van vrijwilligers. Ook voor de activiteiten 
als de jaarlijkse onderlinge wedstrijden, de 
buitenspeeldag en incidentele activiteiten zijn vele 
vrijwilligers actief. De vrijwilligers samen met 
de professionele docenten weten er een gezellige 
club van te maken waar je kan sporten op elk (!) 
niveau. Lekker dicht bij huis in een vertrouwde en 
fantastisch geoutilleerde omgeving verantwoord 
bewegen is toch eigenlijk wat iedereen wil.

Welke sporten worden er beoefend?
Het aanbod van lessen is uitgebreid. Er zijn al 
mogelijkheden voor de kleintjes vanaf 2,5 jaar, 
maar ook de ouderen van vaak boven de 80 weten 
ons te vinden. De volgende sporten worden op dit 
moment in de zaalsportclub beoefend:
Jeugd: gym en turnen 
Volwassenen: conditietraining, body-in-
shape, step, volleybal, seniorengym, bootcamp, 

een plek voor een tweede veld. 
In het bos wordt lastig, maar 
net daarbuiten, dat vond de 
gemeente een goed idee. En de 
club ook. Nou vooruit, geen 
ouwe koeien uit de sloot, het 
tweede veld ging niet door. 
Maar omdat de club al die jaren 
bezig was met uitbreiden of 
verhuizen, durfden ze niet te 
investeren in het complex in 
het Kocherbos. Logisch. Totdat 
ze twee jaar geleden besloten: 
en nu gaan we weer eens aan 
onszelf denken. Aan dat mooie, 
hechte cluppie. Ze kochten 
het Kocherbos en legden deze 
zomer een splinternieuw 
waterveld aan. Mooi? Nee, 
schitterend. Je moet maar eens 
komen kijken, het is een plaatje. 
Inderdaad, een beetje Hollander 
denkt meteen: kost dat geintje? 
Veel, fijne dorpsgenoten, heel 
veel. Maar ze hebben het bij 
elkaar geharkt. Met moeite, 

Best goed
volk daar in dat bos

dat wel. En zonder een cent 
subsidie van de gemeente, want 
die wil de club niet steunen. 
Waarom niet? Snappen zij ook 
niks van.

Ja, dat volkje in dat bos heeft 
het eigenlijk best goed voor 
elkaar. Al kunnen ze nog wel 
wat nieuwe leden gebruiken. 
Jongens met name, tussen 9 en 
15 jaar. Meer dan welkom.
En oja, voor wie bang is dat 
ze niet goed voor de natuur 
zorgen; valt reuze mee. Ze 
hebben een aparte stichting en 
die komt binnenkort met een 
beheerplan voor het Kocherbos. 
Rustig maar, het plan wordt 
gepresenteerd en iedereen mag 
komen kijken en luisteren. Jij 
ook. Tot dan.

Meer informatie? Mail met 
secretaris@mhcmuiderberg.nl
Website www.mhcmuiderberg.nl

8.30 uur in De Rijver voor de 
opwarmingsoefeningen. 
Daarna gaan de activiteiten 
in de buitenlucht verder en 
eindigt men weer omstreeks 
9.30 uur. Vervolgens drinkt 
men koffie onder het motto ‘het 
lekkerste bakje van de week’. 
De trimclub is gedurende 
het gehele jaar iedere 
zaterdagochtend actief. Op dit 
moment heeft de club 36 leden 
waaronder Theo Hensbergen 
als erelid. Elke inwoner van 
Muiderberg en omgeving is 
van harte welkom om mee te 
doen. Gewoon langskomen 
en jezelf opgeven als lid op 
zaterdagochtend is voldoende. 

De deelnamekosten bedragen 
€ 45 op jaarbasis, daarvan 
wordt de huur van De Rijver, 
de koffie en thee, alsmede af en 
toe een bloemetje in verband 
met lief en leed onder de leden 
betaald. 

TRIMMEN 
door JOHN HAUG

De trimclub Muiderberg 
kent een lange 
geschiedenis. Deze 

begon op de eerste zaterdag 
van september 1970 toen 
een aantal inwoners uit 
Muiden en Muiderberg op 
het toenmalig voetbalveld, 
tegenwoordig het hockeyveld 
in het Kocherbos, bij elkaar 
kwamen. De start werd verricht 
door de toenmalig huisarts 
Luitse uit Muiden. In zijn 
openingswoord benadrukte hij 
dat het geen officiële vereniging 
zou worden met statuten en 
reglementen, maar dat iedere 
inwoner elke zaterdagochtend 
een uur lang in de buitenlucht 
kan (hard)lopen en rek- en 
strekoefeningen doen. 

foto Henk Glotzbach

Gewoon 
zaterdagochtend 
langskomen is 
genoeg voor een 
lidmaatschap

Foto: Jimmy Fock

Body workout - foto Vera van Etten
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Uw specialist op het gebied van:
  Duurzaam

  Elektra

  Zonnepanelen

  Verwarming

  Sanitair

  Dakbedekking

Dorpsstraat 1 Muiderberg
T: 0294 261 313 - www.cddehaan.nl

advertentie

Het biebt 
behoorlijk in 
het dorp, de 
bibliotheek in 
cijfers

De ‘Bibliotheek Gooi en 
meer’ kent een servicepunt 

in Muiderberg dat in De Rijver 
is gevestigd. In 2018 waren 
van de 3100 inwoners van 
Muiderberg er 531 lid van de 
bibliotheek waaronder 440 
kinderen tussen 0 en 18 jaar. 
Zeventien procent van de 
bevolking is dus lid van de 
bibliotheek. 

De omvang van de collectie 
boeken bedraagt 3293. De 
bibliotheek voorziet in een 
behoefte gelet op het feit dat in 
2018 er 24.494 Muiderbergse 
bezoekers waren die 4362 
boeken leenden. Ook de beide 
basisscholen maken gebruik 
van de bibliotheek.

Bron: Jaarverslag Bibliotheek 
Gooi en meer 2018
Mail: muiderberg@
bibliotheekgooienmeer.nl 

MILIEU 
door FRED KOLLEN

De provincie Noord-
Holland heeft in april 
2019 op veertien 

speelplekken in Muiderberg 
onderzoek gedaan naar lood 
in de grond, evenals in de rest 
van de provincie. Hoewel de 
bodem schoner is dan vroeger 
is het niet uit te sluiten dat 
er zich toch lood in de grond 
bevindt. Dit levert vooral 
voor kinderen van 0-6 jaar een 
gezondheidsrisico op als zij op 
speelplekken met hun handen 
in de grond zitten of grond in 
de mond krijgen. 

Het resultaat is nog niet 
bekend
Uit onderzoek blijkt immers 
dat opname van lood een 
nadelig effect kan hebben op 
het leervermogen van kinderen 
in deze leeftijdsgroep. Vandaar 
het onderzoek bij speelplekken 

die niet volledig bedekt zijn 
met (kunst)gras of tegels. Het 
resultaat van het onderzoek is 
nog niet bekend. De Dorpsraad 
zal het bekendmaken. 

De verantwoordelijkheid ligt 
bij eigenaar grond
Blijkt de speelplek eigendom 
van de gemeente dan komt 
de gemeente met een aanpak 
voor de plekken waar te veel 
lood in de grond zit. Betreft 
het grond van anderen dan 
van de gemeente dan zal de 
gemeente en de Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-
Holland de eigenaar informeren 
hoe de bodem kan worden 
gereinigd. Hoe dan ook is het 
advies om kinderen niet te laten 
spelen op een kale bodem en 
kinderen hun handen te laten 
wassen nadat ze hebben buiten 
gespeeld.

Onderzoek naar 
lood in de grond

INTERVIEW 
door FRED KOLLEN

Muiderberg heeft een 
eigen brandweerpost 
aan de Echolaan. Een 

klein gebouwtje waarin één 
tankautospuit is opgesteld, 
brandweermateriaal is 
opgeslagen en dat tevens als 
kantoor dient voor de enige 
beroepsbrandweerman, 
postcoördinator Henri de 
Gooijer. 

De post wordt ook gebruikt 
voor opleiding en wekelijkse 
oefeningen op woensdagavond. 
Muiderberg telt zestien 
vrijwillige brandweerlieden, 
waaronder één vrouw. 
Er is plaats voor nog vijf 
vrijwilligers die een interne 
opleiding krijgen met theorie 
en praktijk. Voor mannen 
en vrouwen gelden dezelfde 
toelatingseisen omdat tijdens 
de dienstverlening ieder alle 
noodzakelijke werkzaamheden 
moet kunnen verrichten.

Henri de Gooijer: ‘Brandweer-
man zijn in Muiderberg 
is aantrekkelijk vanwege 
de diversiteit van de 
dienstverlening. Dat varieert 
van het bestrijden van gebouw- 
en autobranden, het dichten 
van gaslekkages, assistentie bij 
auto-ongevallen en het met een 
hoogwerker uit hun woning 
tillen van onwel geworden 
personen. De opleiding houdt 
met deze veelzijdigheid 

Brandweer Muiderberg paraat

rekening. Het is dankbaar werk, 
zeker omdat wij beschikken 
over een goed op elkaar 
ingespeelde bemanning. 

De verlangde aanrijtijd is acht 
minuten vanaf de melding. 
Dat lijkt lang, maar het is 
een hele prestatie omdat de 
bemanning vier minuten heeft 
om naar de kazerne te komen 
en vervolgens vier minuten om 
de gewenste locatie te bereiken. 
Daarom is het noodzakelijk 
dat brandweerlieden in of 
rond Muiderberg wonen. Om 
vanuit het dorp snel op de A1 
te kunnen komen is er bij de 
Spoorbrug een oprit gemaakt 
en ook één bij het BP-station 
richting Amersfoort’.

Henri de Gooijer: ‘Een tankauto-
spuit kost € 350.000, waarvan 
€ 100.000 aan gereedschappen. 
Binnenkort behoort daartoe 
standaard ook een AED. In 
een grote auto gaat 1700 liter 
water. Bij een brand wordt 
overdag vrijwel altijd met 
twee auto’s uitgerukt en komt 
er assistentie uit Muiden of 
Naarden. Als het nodig is 
wordt er regionaal opgeschaald 
en komt er assistentie uit de 
hele streek. Wanneer de impact 
van een inzet groot is, is er 
altijd beroepsmatige hulp om 
ervaringen te verwerken’.

Tot het takenpakket van Henri 

de Gooijer behoort ook het 
uitvoeren van preventieve 
controles, zowel vooraf 
aangekondigd als onverwachts. 
Die controle heeft betrekking op 
rookmelders, nooduitgangen, 
blusmiddelen en de 
aanwezigheid van risicovolle 
gassen of vloeistoffen. Wat 
dat betreft is er in de loop 
van de tijd veel veranderd. 
Waar men vroeger in huis 
veel eikenhout als materiaal 
gebruikte (dat minder snel 
brandt) worden tegenwoordig 
veel goedkope meubelen met 
kunststofafwerking gebruikt, 
Dat brandt sneller, geeft meer 
rook maar ook giftigere stoffen.

Zijn er nog wensen? 
Henri de Gooijer: ‘Onze kazerne 
in Muiderberg is te klein. Ik 
werk daar zonder een raam. 
Het zou fijn zijn als er een etage 
opgezet wordt. 

Er is verder behoefte aan 
nieuwe brandweermensen 
aan wie ook woonruimte in 
Muiderberg wordt aangeboden. 
Geïnteresseerden kunnen zich 
elke woensdag vanaf 20 uur bij 
de kazerne melden’. 

Of ga naar de website voor 
aanmelding als vrijwilliger:
www.brandweer.nl/
gooienvechtstreek/
werken-in-gooi-en-vechtstreek.

zestien vrijwillige brandweerlieden, waaronder één vrouw

Avondoefening drenkeling te water
foto Gerard Boer
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Energiecoöperatie Wattnu 
ontvouwt zich
door FRED KOLLEN

In 2015 werd in Parijs een wereldwijd 
Klimaatakkoord gesloten dat landen 
verplichtte om nationale klimaatplannen 

op te stellen. Nederland kent inmiddels een 
klimaatakkoord om de opwarming van de 
aarde tegen te gaan. Het doel: ten opzichte van 
1990 in 2030 49% minder CO2-uitstoot en in 
2050 95% minder CO2-uitstoot. Het gerechtshof 
in Den Haag verplichtte in 2018 de overheid 
om te zorgen dat al eind 2020 25% minder 
broeikasgassen wordt uitgestoten dan in 1990. 
Inmiddels is een en ander vastgelegd in een 
Klimaatwet. De piketpaaltjes zijn geslagen.

Het klimaat is van ons allemaal. Dus moeten 
we allemaal onze bijdrage leveren om de 
klimaatdoelstellingen te realiseren. Niet 
alleen de overheid, landbouw, industrie, 
energiemaatschappijen, woningcorporaties en 
bedrijven maar ook de burgers. Deze kunnen 
individueel door elektrisch rijden, het isoleren 
van woningen, het plaatsen van zonnepanelen 
en door energiebesparing een bijdrage leveren. 
Maar ook collectief door gezamenlijk te 
investeren in zonnepanelen of windenergie. Dit 
laatste kan door de krachten te bundelen in een 
energiecoöperatie.

Lidmaatschap

Gooise Meren kent zo’n energiecoöperatie: 
Wattnu. Wattnu is een coöperatie van en 
door leden, zonder winstoogmerk en zonder 
commerciële belangen. Zij is in 2013 opgericht. 
Iedere inwoner van Gooise Meren kan lid 
worden van deze coöperatie. De contributie 
bedraagt € 12 per jaar. Het lidmaatschap geeft 
toegang tot alle activiteiten van Wattnu. Zoals 
collectieve zonnestroomprojecten, inkoopacties 
en energiecoaches.
Al het werk van Wattnu wordt gedaan door 
vrijwilligers. Desondanks streeft Wattnu naar 
een professionele organisatie die inwoners 
met raad en daad terzijde staat. Wattnu wordt 
door de gemeente ondersteund met ambtelijke 
en financiële steun alsmede door het ter 
beschikking stellen van daken voor collectieve 
zonnestroomprojecten.
Wattnu heeft een drievoudige doelstelling: (1) het 
bewerkstelligen van energiebewustwording, (2) 
het bevorderen van energiebesparing en (3) de 
lokale energieproductie.

Energieteams voor elke wijk

De energiebewustwording wordt o.a. 
gerealiseerd door informatiebijeenkomsten, 
informatiemarkten en wijk- en straatprojecten. In 
2020 worden hier ook onderwijsprojecten en een 
inloopspreekuur aan toegevoegd. 
Als het om energiebesparing gaat adviseert 

Wattnu over spouwmuurisolatie, vloerisolatie, 
bodemisolatie, glasisolatie, eigen zonnepanelen 
en duurzame warmtesystemen, waaronder 
warmtepompen. Wattnu probeert per wijk een 
energieteam op te zetten dat zich bezighoudt 
met duurzame energie en de energietransitie 
naar aardgasloos. Zij leidt ook energiecoaches op 
die op verzoek van een inwoner na een bezoek 
aan huis individuele maatwerkadviezen geven. 
Niet alleen over de isolatie van woningen maar 
ook over de kosten daarvan en de te verwachten 
besparingen, terwijl daarna wordt beoordeeld of 
uitgebrachte offertes kloppen. Voor leden is deze 
begeleiding vrijblijvend en kosteloos.
Muiderberg kent al zo’n wijkteam, bestaande 
uit de leden Hette Zijlstra, Jan Portengen en Bert 
Hensbergen. 

In het klimaatakkoord is de ambitie opgenomen 
dat in de toekomst 50% van de duurzame 
energieproductie in eigendom is van de 
lokale omgeving. Wattnu vult die ambitie 
voor Gooise Meren in door met haar derde 
doelstelling collectieve zonnestroomprojecten 
te realiseren. Zo heeft Wattnu op het dak van 
het gemeentehuis in Bussum namens 100 
participanten 133 zonnepanelen en op de daken 
van de Vitusscholen namens 35 participanten 
422 zonnepanelen geplaatst. Dit laatste project 
was binnen acht dagen volledig volgetekend. Het 
volgende project is het dak van de botenloods 
van de roeivereniging in Naarden. 

De zonnepanelen blijven eigendom van de 
coöperatie. Participanten van Wattnu betalen 
een per project vastgesteld bedrag voor een 
participatie en kunnen participaties kopen voor 
een bedrag dat gelijk is aan hun eigen jaarlijks 
stroomverbruik. Het is een belegging met een 
looptijd van 15 jaar. De participant levert voor 
die duur een bijdrage aan de lokale productie 
van duurzaam opgewekte energie. Aldus 
kunnen ook inwoners met een huurwoning, 
een koopwoning met een niet geschikt dak, een 
monument of een woning dat deel uitmaakt 
van een beschermd stadsgezicht een bijdrage 
aan de verbetering van het klimaat leveren. Als 
tegenprestatie geniet de participant een besparing 
op zijn eigen energierekening omdat hij vanwege 
zijn lidmaatschap gedurende vijftien jaar van 
de overheid een korting op de energiebelasting 
krijgt. De terugverdientijd van de investering 
wordt geschat op tien jaar waarmee het 
rendement op de investering tussen 4% en 6,3% 
bedraagt.

Interesse in Muiderberg scoort hoog

In mei van dit jaar heeft een initiatiefgroep, tot 
stand gekomen door Jan Portengen, waarvan 
ook Michiel Koekkoek van de Dorpsraad deel 

uitmaakte, in Muiderberg en Muiden een enquête gehouden 
over de energietransitie waaraan 101 Muiderbergers hebben 
deelgenomen. Daaruit bleek dat van de deelnemers 58% zelf 
energie wil opwekken, 45% energie wil besparen en 42% wil 
isoleren. Gevraagd naar de zelfwerkzaamheid antwoordt 14% de 
energietransitie zelf te doen, 45% het zelf te doen met hulp van 
een derde en 41% de werkzaamheden uit te besteden. Wat dit 
laatste betreft wil 85% van de deelnemers bij de energietransitie 
graag samenwerken met een coöperatie. Zo’n 63% van hen wil 

graag advies of informatie 
van de coöperatie maar tevens 
de coöperatie benutten voor 
gezamenlijke inkoop van zowel 
energie als (isolatie-)materialen. 
De enquête leerde voorts 
dat maar liefst 22% van de 
deelnemers wil meewerken aan 
het realiseren van de corporatie 
en dat 12% zelfs bereid is om 
bestuurslid van de coöperatie te 
worden. 

De gemeente Gooise Meren 
wil één van de duurzaamste 
gemeenten in Nederland zijn. 
Zij moet uiterlijk 2021 met een 
plan komen in welk tempo de 
wijken in de gemeente vóór 
2050 aardgasvrij worden en 
moet voorts per wijk bepalen 
wat hiervoor de beste en 
meest betaalbare oplossing 
is. In gemeentelijke termen 
is Muiderberg ook een wijk. 
De gemeente organiseerde 
tezamen met de Dorpsraad 
en Wattnu op 27 september 
en op 19 november 2019 
een voorlichtingsavond 
in Muiderberg over de 
energietransitie. Een verslag 
van de voorlichting vindt u op 
www.wattnu.org/documenten.

Voor wie zelf alvast wil 
informeren naar allerlei 
mogelijkheden op het gebied 
van isolatie in woningen en de 
transitie naar aardgasloos zij 
o.a. verwezen naar ‘Duurzaam 
bouwloket’ en ‘Milieu 
Centraal’.

Websites:
www.gooisemeren.nl
www.wattnu.org
www.milieucentraal.nl
www.duurzaambouwloket.nl

energietransitie in Muiderberg, Gooise Meren

Wat nu te doen?

1
U kunt zich aanmelden 
als lid op www.wattnu.
org/lid-worden

2
U kunt zich aanmelden 
voor een gesprek met 
een energiecoach 
op www.wattnu.
org/aanmelden-
energiecoaching

3
U kunt zich aanmelden 
als belangstellende voor 
gezamenlijke inkoop 
van woningisolatiemaat-
regelen www.attnu.org/
collectieve-inkoopactie 

4
U kunt zich aanmelden 
om deel te nemen 
aan het project 
om gezamenlijk 
zonnepanelen in te gaan 
kopen voor uw eigen 
huis www.wattnu.org/
collectieve-inkoopactie 

5
U kunt zelf energiecoach 
worden van Wattnu. 
Meld uw belangstelling 
via info@wattnu.org 
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COLUMN GERARD BOER

Onbekend

Onlangs bezocht ik met 
echtgenote museum De 
Fundatie in Zwolle. Een 
prachtig museum, maar 
dat terzijde. Daarna de 
binnenstad in op zoek naar 
chocola. Een smulpakket 
kopen voor een verjaardag. 
Geen onnodig gadget dat 
enthousiast ontvangen wordt 
maar maanden later toch met 
een sticker van € 0,50 bij de 
Kringloop ligt! Een presentje 
moet gewoon ‘op’ kunnen.

In een van-alles-in-chocola-
shop was een pretpakket gauw 
gescoord. De behulpzame 
winkeljongen verraste ons bij het 
afrekenen met: ‘U komt zeker 
niet uit Zwolle?’. 
Voor ik het wist zei ik: ‘Nee, 
wij komen uit Muiderberg!’. 
‘Muiderberg? U ziet er beide 
niet uit als Zwollenaren, ik dacht 
meer aan Arnhem’. Ja, Arnhem 
is modestad en als je mijn altijd 
apart geklede echtgenote kent, 
begreep ik hem wel. 
En hij vervolgde: ‘Muiderberg, 
waar ligt dat?’. 
Mij brak de klomp: ‘Nooit 
gehoord van knooppunt 
Muiderberg?’. ‘Nee’. 
‘Ken je cabaretier Freek de 
Jonge en zijn Hella en ook oud-
tennisser Richard Krajicek?’. 
‘Ja’. Maar dat het Muiderbergse 
BNers waren, nee, dat wist hij 
niet. ‘En oud-Bond girl Daphne 
Deckers, en oud-omroepster 
Viola Holt?’. 
‘Daphne, ja die woont dan ook 
in Muiderberg. Getrouwd toch 
met Krajicek? Maar wie is Viola 
Holt?’. 
Hij was nog jong, dus Viola was 
hem te vergeven. 
‘Graaf Floris V is er vermoord 
in 1296, dat moet je toch weten 
van de basisschool’ ging ik 
verder. Ja, dat wist hij nog, maar 
‘Dat was toch in Muiden?’. Toen 
gaf ik het op. 
Heb maar niet meer gemeld 
dat minister Eric Wiebes in 
Muiderberg is opgegroeid 
en op de Vinkenbaan met 
m3 heeft leren rekenen en de 
aardrijkskunde kreeg over 
Groningen. Muiderberg staat 
gewoon niet op de kaart bij 
deze Zwollenaar. Vast ook 
niet voor de gemiddelde 
Nederlander buiten onze regio. 

Wat doen we eraan 
Muiderbergers? Niks? Of 
Bakkerij Tetterode vragen 
om smaakvolle koekjes als 
Muiderbergse Florisjes nationaal 
in de markt te zetten? Zou het 
helpen? Ik twijfel want wie kent 
hier het bestaan van Zwolse 
balletjes, Zwollenaartjes en 
Zwolse blauwvingers? Misschien 
ook rustiger voor ons dorp!

MILIEU
door MIRANDA MELGER

Meer groen is belangrijk voor de natuur 
en geeft een mooi straatbeeld. Een 
boomspiegel is het stuk grond rondom 

de stam van een boom. Het is mogelijk om zo’n 
stukje grond rondom een boom te adopteren. 
Deze grond leent zich perfect voor extra 
beplanting. Dit mag u dan zelf beplanten en 
onderhouden. 

Een beplante boomspiegel is niet alleen mooi, 
maar heeft ook een praktisch voordeel: zwerfvuil 
valt minder op, onkruid wordt onderdrukt 
en honden en katten zullen er minder snel 
hun behoefte doen of het valt minder op. In 
Muiderberg vormen boomspiegels nog niet een 
bestaand onderdeel van het straatbeeld. Het 
tot nu toe geregistreerde aantal geadopteerde 
boomspiegels staat op drie.

Leuk om te weten is dat u zelf kunt aangeven 
welk stukje grond u wilt beplanten en 
onderhouden. Het stukje grond blijft in 
bruikleen van de gemeente. Zelf bepaalt u welke 

planten u wilt gebruiken. Voorjaarsbolletjes en 
zomerplanten staan bijvoorbeeld erg fleurig. 
Op de website van de gemeente Gooise Meren 
staan de spelregels en tevens goede tips over de 
beplanting en onderhoud.

Als u een boomspiegel heeft geadopteerd, brengt 
de gemeente een markering aan bij de boom, met 
de tekst ‘Beheerd door bewoners’. U kunt daarna 
van start met het beplanten van de boomspiegel.

Lijkt het u leuk om een boomspiegel te 
adopteren, ga dan naar de website van de 
gemeente Gooise Meren om u aan te melden: 
https://gooisemeren.nl/mijn-wijk/boomspiegel-
adopteren.

Een extra tuintje 
voor de deur

adopteer een boomspiegel en verfraai je straat

INTERVIEW 
door AB HEIJ

Sinds enige tijd kent 
Muiderberg een nieuwe 
wijkagent, Martin Treur. 

Wie is hij en wat doet hij? Een 
interview ter introductie.

Vertel eens iets over uw 
carrière?
Ik ben de opvolger van Efred 
Kool. Voordat ik wijkagent 
werd in Muiderberg en 
Naarden Keverdijk was ik 
2,5 jaar wijkagent in Bussum 
zuid. Daarvoor heb ik elf 
jaar in Hilversum gewerkt in 
de noodhulp (112) en bij het 
horecateam en de mobiele 
eenheid. Voordat ik op mijn 
30ste bij de politie ging werken, 
werkte ik in een rozenkwekerij. 
Het was hard werken en ik 
leerde daar om met diverse 
culturen en leeftijden om te 
gaan.

Wat doet een wijkagent?
Een wijkagent is 
verantwoordelijk voor zijn wijk 
en probeert door observatie en 
het leggen van contacten zoveel 
mogelijk kennis te vergaren 
over de problemen in de wijk. 
Voorts ben ik de schakel tussen 
de bewoners en de politie en 
probeer ik zoveel mogelijk 
zichtbaar te zijn in de wijk. Het 
liefst op de fiets want dan zie je 
meer en geniet je tegelijkertijd 
van de mooie omgeving van 

Onze nieuwe 
wijkagent geïntroduceerd

Muiderberg. Als de problemen 
in kaart zijn gebracht probeer 
je een oplossing te vinden. 
Daarvoor overleg ik met de 
gemeente, andere instanties en 
uiteraard met bewoners.

Bent u fulltime in 
Muiderberg?
Nee, want ik heb ook de 
buitengebieden van Naarden 
en de wijk Fortlanden als wijk. 
Door het personeelsgebrek 
bij de politie word ik in 
toenemende mate ingezet op 
de noodhulp en doe ik met een 
collega in een politieauto de 
112-oproepen. Bovendien 
word ik ingezet als ME-er, 

het laatst nog in Den Haag bij 
de protestmanifestaties van 
boeren en bouwers. Door de 
week werk ik in de wijk maar 
in het weekend doe ik altijd de 
noodhulp. Als ik elders wordt 
ingezet vervangt de collega-
wijkagent in Muiden mij. Ik heb 
geen kantoortje in Muiderberg 
maar ik zou wel eens per week 
spreekuur kunnen houden, 
wanneer hiervoor voldoende 
belangstelling bestaat.

Kent Muiderberg een 
specifiek probleem?
Ja, er is sprake van overlast 

door jongeren. Ik raak 
daarmee bekend via de interne 
dagrapportage, door klachten 
van bewoners maar ook door 
raadpleging van Facebook en 
Instagram. Ik heb hierover 
overleg met de gemeente om 
een jeugdontmoetingsplaats te 
realiseren. Ik heb goede hoop 
dat die plek er komt. 

Daarnaast bezoek ik de 
betreffende jongeren en spreek 
hen in aanwezigheid van hun 
ouders. Soms vraag ik om 
extra surveillance. De laatste 
tijd valt gelukkig het aantal 
woninginbraken mee.

Heeft u nog een wens?
Ten onrechte is er in 
Muiderberg terughoudendheid 
om 112 te bellen. Doe dat gerust 
bij verdachte situaties. Ik ben 
bereikbaar via het algemene 
nummer 0900-8844 en via 
martin.treur@politie.nl. 

Iedereen moet zich realiseren 
dat de politie het niet alleen aan 
kan. Wij moeten de problemen 
gezamenlijk aanpakken. 
Gelukkig is er in Muiderberg 
veel sociale cohesie en zijn de 
bewoners erg betrokken bij hun 
dorp. Samen kunnen we het 
verschil maken.

MARTIN TREUR

Ik ben 44 jaar oud en woon 
samen met mijn vrouw en 

twee dochters van 4 en 5 jaar 
in de Flevopolder.  

Hobby’s? Ik ga graag met het 
gezin met de caravan weg. 
Ik sport ook en klaverjas 
al zo’n 25 jaar iedere 
donderdagavond met 
vrienden in de kroeg. 

Verder wandel of loop ik 
graag hard met onze hond 

(een oud-Duitse herdershond) 
in de natuur.

Door personeel-
gebrek wordt ik 
vaak elders ingezet

Ik hoop dat er een 
jeugdontmoetings-
plek kan komen

boven: Voorbeelden van het internet
onder: Boomspiegel in de Dorpsstraat

foto Marja Thijssen (november 2019)
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MILIEU
door THIJN WESTERMAN

Het Echobos was 
jarenlang wat 
verwaarloosd. Dit heeft 

wel hele mooie dingen voor 
de biodiversiteit opgeleverd; 
staande en liggende dode 
bomen en afgevallen takken 
die heel waardevol zijn voor 
uilen, vleermuizen, spechten en 
andere holenbroeders, insecten 
en paddenstoelen. Ruige 
hoekjes waar houtsnippen, 
ringslangen en eekhoorns 
kunnen schuilen. 

Herstelplan 
Door een participatieproces 
in 2017 en 2018 met bewoners 
en gemeente is samen het 
herstelplan Echobos bedacht, 
vooral gericht op versterking 
van natuurwaarden. Ook 
omdat het omringende 
landschap steeds armer wordt 
aan soorten en het bos bij de 
Ecologische Hoofdstructuur 

hoorde. Tegenwoordig heet het 
Nederlands Natuur Netwerk: 
plekken waar de mens te gast 
is en waar we moeten proberen 
wat meer samen met de natuur 
te leven in plaats van het te 
‘gebruiken’ voor eigen plezier 
of nut.
.
Natuurwerkdag in het bos
Als gevolg van het herstelplan 
volgt binnenkort een 
beheerplan waarin ook plaats 
is voor de werkzaamheden 
die vrijwilligers tijdens de 
natuurwerkdagen kunnen 
uitvoeren.
Water levert altijd veel 
biodiversiteit op: ringslangen, 
kikkers, salamanders, vissen, 
watervogels en muggen, en 
insecten voor de vleermuizen. 
Jarenlang hebben we het 
allemaal niet kunnen zien 
omdat slootjes dichtgeslibd 
waren met afgevallen blad. 
Afgelopen jaren heeft een 
vrijwilligersploeg tijdens de 
landelijke natuurwerkdag 

(in ieder geval altijd de eerste zaterdag van 
november, doe ook een keer mee!) de sloten 
geschoond en wat openheid gecreëerd door 
stammen en takken weg te halen. Dit leverde 

Echobos: 1 van de 4 natuurgebieden 
van Muiderberg!

meteen veel op: licht en open water, mooie 
doorkijkjes, betere omstandigheden voor veel 
dieren en planten!
Het eiland werd weer een echt eiland 
als rustgebied voor dieren. Er zijn twee 
ringslangbroeihopen aangelegd en in maart 
wordt gekeken of er uitgekomen eieren te 
vinden zijn.
Bosranden zijn het meest interessant voor 
biodiversiteit. Er wordt af en toe ‘gedund’ 
zodat er meer licht op de bodem valt en er meer 
planten zullen groeien. 

Ecologisch beheer
De bosweide zal gedeeltelijk ecologisch 
beheerd worden met in het midden en bij de 
picknicktafels een vaker gemaaid speelveld. 
Rondom kan na geschikt beheer een bloemrijk 
grasland ontstaan.
Ook zijn rond de bosweide tientallen 
verschillende soorten inheemse bomen, 
struiken en bollen geplant. Deze zijn specifiek 
gekozen vanwege een positieve bijdrage aan de 
biodiversiteit (bloemen, zaden, noten en bessen).

Genieten
Wordt ook lid van de Facebookpagina Natuur in 
en om Muiderberg om op de hoogte te blijven van 
activiteiten en vondsten in het prachtige Echobos 
en laten we vooral genieten van zo’n veelzijdig 
natuurlijk bos in de buurt!

‘doe ook een keer mee op de landelijke natuurwerkdag’

MILIEU 
door VERA REIJNDERS

Eind 2017 is een 
Economische Visie 
2040 opgesteld waarin 

staat beschreven dat toerisme 
en watersport in Muiden, 
Muiderberg en het Naarderbos 
een impuls moeten krijgen. 
Maar een integrale visie 
hiervoor ontbreekt, terwijl de 
gemeente Gooise Meren wel is 
benaderd voor initiatieven in 
dit kustgebied. Om die reden 
is behoefte ontstaan een visie 
te ontwikkelen voor de Gooise 
Kust.

Sinds juni 2019 is Gooise 
Meren daarom gestart met 

‘Aan de Gooise kust’: de 
kustlijnvisie van Gooise Meren

een participatietraject. Alle 
inwoners en betrokken 
organisaties zijn uitgenodigd 
hun mening te geven en ideeën 
en wensen in te brengen, zodat 
uiteindelijk een breed door de 
bevolking gedragen visie wordt 
ontwikkeld. Daarin komen alle 
verschillende aspecten zoals 
landschap, natuurhistorie, 
cultuur, recreatie, toerisme, 
water en havens aan bod. 

Het project ‘Aan de Gooise 
Kust doorloopt drie fasen:
A. Oriënterende participatie: 
wat vinden belanghebbenden 
belangrijk voor hun 
woonomgeving?
B. Visievorming: mede 
gebaseerd op input van 

belanghebbenden in stap A.
C. Besluitvorming: het 
besluitvormingsproces voor het 
vastleggen van de visie ‘Aan de 
Gooise Kust’ van de gemeente 
Gooise Meren.

Ten behoeve van fase A 
zijn in juni dit jaar diverse 
themasessies georganiseerd en 
is een online enquête gehouden 
via Facebook en Instagram 

Rust en 
kleinschaligheid 
in combinatie 
met hoge 
natuurwaarden

(er werden 154 enquêtes 
ontvangen). De opgehaalde 
informatie is verwerkt 
in een rapport: ‘Rapport 
inventarisatiefase aan de 
Gooise kust’ (te vinden op de 
gemeentelijke website).

De resultaten van de 
themasessies hebben een 
duidelijk beeld geschetst van 
de thema’s waar de identiteit 
van het gebied uit bestaat. Met 
name rust en kleinschaligheid 
in combinatie met hoge 
natuurwaarden worden als 
kwaliteit van het gebied gezien. 
Volgens de deelnemers aan de 
bijeenkomsten ligt hier ook de 
opgave aan de gemeente om bij 
toekomstige ontwikkelingen 

de balans in het gebied te 
behouden. Ook uit de online 
enquête kwam behoud van 
rust in relatie tot bestaande 
natuur en recreatiedoeleinden 
naar voren (wandelen en 
fietsen). Er worden kansen 
gezien voor het uitbreiden van 
de watersportsector, mits met 
respect voor de huidige balans 
tussen natuur en recreatie. 

De Dorpsraad heeft op 
12 september 2019 een 
informatieavond georganiseerd 
over dit onderwerp. Daar 
zijn de conclusies van de 
eerste fase gepresenteerd en 
is geschetst hoe fase B er uit 
gaat zien. Vanaf half oktober 
zal de gemeente met hulp 
van een extern bureau de 
visie gaan ontwikkelen. Ook 
hierbij zal burgerparticipatie 
een belangrijke rol spelen. De 
Dorpsraad zal met de andere 
betrokken wijkraden het proces 
monitoren via maandelijks 
overleg met de gemeente. Een 
door de Dorpsraad opgerichte 
werkgroep zal de uitkomsten 
bespreken en waar nodig van 
commentaar voorzien. 

De projectleiding ‘Aan de 
Gooise Kust’ is in handen van 
Liza Beenke en Eva Koster van 
de gemeente Gooise Meren, 
Afdeling Mens en Omgeving.

Facebook: aan de Gooise Kust
Instagram: aandegooisekust
Webpagina: https://bestuur.
gooisemeren.nl/plannen-
en-projecten/dossier/
aan-de-gooise-kust/

Foto Fred Tanis

Foto Thijn Westermann
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Op weg naar een    Integraal Kindcentrum

kind bekijken op welk gebied ze nog kunnen groeien. 
Voor kinderen vanaf 4 jaar verzorgen wij de naschoolse opvang. 
We halen de kinderen op van de beide basisscholen na schooltijd. 
Kinderen zijn dan vrij om te doen waar ze zin in hebben, maar 
we bieden ook activiteiten aan. Voor de Oranje Nassau school 
organiseren we ook de tussen-de-middag opvang.

Waarom vinden wij een IKC belangrijk?
Het belangrijkste is de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen, 
die we door samenwerking met het basisonderwijs zouden kunnen 
waarmaken. Gebruikmakend van dezelfde leerlijn om continu te 
kijken hoe we het kind het beste kunnen helpen zich te ontwikkelen. 
Onze pedagogische medewerkers kunnen daarbij ook ondersteuning 
bieden in de klassen. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om het 
begeleiden van een groep, terwijl de docent bezig is met een uitleg aan 
een andere groep. Maar ook kunnen zij bijvoorbeeld ingezet worden 
om met een pedagogische blik te kijken naar de groepsdynamiek van 
een klas die vaak doorgaat in de naschoolse opvang. 

We zijn daarom blij dat we ook betrokken werden bij de ontwikkeling 
van het IKC in Muiden. Om deze samenwerking goed af te stemmen, 
zijn we in gesprek met de aldaar nieuw aangetrokken directeur. Voor 
Muiderberg kan dit op gelijke wijze gestalte krijgen.

Er zijn al een flink aantal succesvolle IKC’s in Nederland. We hebben 
ons goed verdiept in wat daar wel en wat niet goed werkt. Dat geeft 
ons het vertrouwen dat wij op de goede weg zijn en dat wij het kind 
binnen het IKC een veilige omgeving kunnen bieden, waarin ze zich 
nog beter kunnen ontwikkelen. 

Muiderberg heeft een locatie van de Stichting 
Kinderopvang Bussum Naarden Muiden (SKBNM) 
nabij De Rijver. Het team van deze locatie biedt veel: 

kinderdagverblijf voor de allerjongsten, peuterspeelzalen en 
buitenschoolse opvang voor basisschoolleerlingen. De locatie 
Muiderberg heet Villa Zeezicht, een bijzonder opvallend gebouw. 
Nicky du Breuil van Villa Zeezicht vertelt er meer over in dit 
interview.
 
Wat doen we nu in Villa Zeezicht?
We werken met een eigen pedagogische methode, de SOL-methode, 
wat staat voor Spelen, Ontdekken, Leren. Met deze methode als 
leidraad, laten onze medewerkers kinderen van 0 tot 11/12 jaar al 
spelend de wereld om hen heen ontdekken. Wij vragen van onze 
medewerkers dat zij activiteiten aanbieden die bijdragen aan de 
ontwikkeling van de kinderen. Wij gaan bijvoorbeeld vandaag niet 
alleen knutselen maar ook muziek maken, met natuurbeleving aan 
de gang of met bewegingsactiviteiten. Uiteraard op een niveau dat 
aansluit bij de leeftijd van de kinderen. Voor elk kind kijken we 
naar hun ontwikkelingsfase en interesse en nemen dat mee in de 
dagelijkse gang van zaken en de kleine dingen die we met ze doen en 
de materialen die wij hen aanbieden.

Kinderen vanaf 3,5 jaar bieden we ‘PeuterPlus’. Dat zijn extra 
activiteiten voor de ‘oudste’ kinderen van het kinderdagverblijf, die 
een extra uitdaging bieden en peuters al een beetje voorbereiden 
op de basisschool. Dat doen we nu intern, maar in een Integraal 
Kindcentrum (IKC) zouden we die kinderen een paar uur kunnen 
laten meelopen met een kleutergroep, waarbij we vervolgens per 

‘Een doorgaande 
leerlijn van 0 tot 12’

In juli 2017 werd een 
intentieverklaring opgesteld 
voor een toekomstbestendig 

en duurzaam Kindcentrum. Op 
grond daarvan willen gemeente 
Gooise Meren, Talent primair 
(waaronder Vinkenbaanschool), 
Stichting Spirit (waaronder 
Oranje Nassauschool) en 
Stichting Kinderopvang 
SKBNM zich inzetten voor een 
samenwerking. Twee jaar zijn 
we nu verder en spreken de 
schooldirecteuren 
Remko van der Heyden van de 
Vinkenbaanschool en 
Tania Dingenouts van de Oranje 
Nassauschool over hun ideeën en 
de huidige stand van zaken.

‘Beide scholen gaan op in 
één school op één locatie en 
dat is wat ons betreft op de 
huidige gemeentewerf nabij de 
Kinderopvang, die daar ook 
een organisatorisch deel van 
uit kan gaan gaat maken’ zegt 
Tania Dingenouts. ‘Een duidelijk 
herkenbaar centrum voor kinderen 
van 0 tot 12 en hun ouders’.

Remko van der Heyden: ‘Eén 
kindcentrum waarin beide 
scholen volledig opgaan. Maar 
dat heeft nog wel een weg te 
gaan want er moeten nog goede 
gesprekken gevoerd worden met 
ouders en besturen. Het is wel 
de richting waar de directie voor 
gaat: één directie met misschien 
twee stromingen, maar wel 
één onderwijsconcept’. Beide 
directeuren zijn het eens dat het 
didactische model van de huidige 
scholen in de loop der jaren 
in grote lijnen naar elkaar zijn 
gegroeid. Ze bieden immers nu al 
voor 80% hetzelfde onderwijs.

Tania Dingenouts: ‘Het enige 
verschil is het oecumenische 
karakter van de Oranje Nassau 
school, maar dat lijkt meestal niet 
de belangrijkste overweging voor 
ouders te zijn voor de schoolkeuze. 
In Muiden is een vergelijkbare 
exercitie uitgevoerd: naar buiten 
toe is het één school, achter de 
schermen twee organisaties. Dat 
gaat lukken’. 

Remko vervolgt: ‘Het goede van 
twee werelden komt daarbij 
samen. Humanistisch en 
godsdienstonderwijs kunnen 
daarbij een bijzondere plaats 
krijgen’. 
Tania noemt dat ruimte voor 
geestelijke stromingen. 

Ouders zijn in beide scholen 
betrokken bij het onderwijs. 
Een Ouderraad welke 
vooral praktische zaken 
organiseert, daarnaast een 
Medezeggenschapsraad (MR), die 
bestaat uit ouders en docenten 
en zich met beleid van de school 
bezig houdt. Deze MR zal zeker 
in het proces van besluitvorming 
betrokken gaan worden. 

De scholen hebben gezamenlijk 
één sportleerkracht, die contacten 
onderhoudt met de sportclubs 
in Muiderberg, bijvoorbeeld ook 
om sportdagen te organiseren. 
Muziekimpuls is een gesubsidieerd 
3-jarig muziekprogramma waar 
ook de scholen samen optrekken. 
De Gooise Muziekschool biedt 

Samen komen we    verder

Al jaren wordt 
er gepraat over de fusie 

van de twee basisscholen 
in Muiderberg. 

En als vervolgidee 
het opzetten van een 

Integraal Kindcentrum 
(IKC) waar alles voor de 

educatie van peuters 
en jonge kinderen bij 

elkaar komt. 
De betrokkenen bij de 

basisscholen, 
de bestaande stichting 

kinderopvang en de 
gemeente werden 

geïnterviewd en uiten 
hier hun visie en de 

stand van zaken.

INTERVIEWS
door JUR JONGES

Foto’s Jur Jonges 
en de geïnterviewden

Tekening Anniek van Veen (6)
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dat programma aan, waarbij 
kinderen en docenten gezamenlijk 
muziekonderwijs krijgen. De 
bedoeling daarbij is dat de 
docenten het muziekprogramma 
daarna zelf kunnen verzorgen.

De vraag hoe de toekomst er 
uit zal zien levert nogal wat 
vraagtekens op. 
Tania: ‘Van groot belang bij de 
voortgang is de keuze voor de 
locatie. Zolang daarover geen 
uitspraak is gedaan kunnen we 
niet verder.  

Zodra de keuze voor de 
locatie bekend is, bij voorkeur 
op de plaats van de huidige 
gemeentewerf, kan het programma 
van eisen worden voltooid. 
Beide directeuren verwachten 
dat de combinatie van een nieuw 
gebouw en een aantrekkelijk 
onderwijsconcept een grote 
meerwaarde is voor alle kinderen 
in Muiderberg.

COLUMN BARBARA MOUNIEROp weg naar een    Integraal Kindcentrum
Scoren

We krijgen nieuwe vrienden 
op bezoek. Leuke mensen, 
leren kennen in de haven van 
Enkhuizen. Ervaren zeilers 
ook die elke uithoek van het 
IJsselmeer kennen. Maar omdat 
het bij ons te ondiep is voor 
hun boot, zijn ze nog nooit in 
Muiderberg geweest. 

Ze rijden het dorp binnen via 
de eerste afslag van de A6. De 
Nienhuis Ruyskade af, vlak voor 
het water naar links, zet je auto 
maar op de parkeerplaats. ‘Wat 
wonen jullie hier leuk, lekker 
hoor, geen auto’s voor de 
deur.’ Ja, denken wij, daar heb 
je gelijk in. Wacht maar af…

Koffie op de bank, lachen, 
stoere zeilverhalen. Na een 
uurtje geeft mijn man me een 
veelbetekenende blik. ‘Zullen 
we…?’ Natuurlijk weet ik 
precies wat hij bedoelt. Het is 
tijd voor de overtreffende trap 
van ‘Wat wonen jullie hier leuk.’ 
Nonchalant vraag ik: ‘Hebben 
jullie zin om even naar buiten te 
gaan? Dan lopen we een stukje 
langs het water.’

Dat verzin je toch niet

Wat nu volgt, is iedere keer zó 
leuk. Het maakt niet uit of het 
zomer of winter is, het effect is 
altijd hetzelfde. We wandelen 
over het zomerdijkje richting 
strand. Bij de Leeuwenkuil vallen 
de monden open van verbazing. 
‘Wat een uitzicht! Wat een 
ruimte!’ Naar beneden, richting 
de Zeemeeuw. ‘Een eigen 
strandrestaurant? Dat verzin je 
toch niet.’

Verder, langs de Kerk aan Zee, 
richting het oude dorp. Stukje 
over de Brink, hoekje van het 
Echobos. ‘Dit meen je niet! 
Een strand én een bos voor 
de deur?’ We wandelen door 
de Dorpsstraat. ‘Oh kijk, wat 
schattig! Jullie hebben een echte 
bakker, slager en groenteman.’ 
En langs de oude huisjes op de 
Tesselschadelaan terug naar 
huis. ‘Zucht…’

Weer gelukt. Wie is er na dat 
klassieke ‘rondje langs het 
water’ niet verliefd geworden op 
ons dorp? Mijn man knipoogt 
naar me. ‘Zo heb ik jou ook 
gescoord, mop.’ Hij heeft gelijk. 
Vijftien jaar geleden vroeg hij, 
met een nonchalante blik: ‘Heb 
je zin om even naar buiten te 
gaan? Dan lopen we een stukje 
langs het water.’ 

Ik ben nooit meer weggegaan.

Samen komen we    verder

In gesprek met wethouder 
onderwijs, Geert-Jan Hendriks over 
het Integraal Kindcentrum (IKC) in 

Muiderberg komt direct het historisch 
perspectief naar boven.

‘Het scenario van een scholenfusie 
was voor het eerst aan de orde in 
2015 binnen de toenmalige gemeente 
Muiden. De wens was één gezamenlijk 
schoolgebouw. Die optie was toen 
een ‘terugverdienmodel’, waarbij 
twee locaties vrijkomen en een nieuw 
schoolgebouw nabij De Rijver gebouwd 
zou worden. Er was sprake van een 
teruglopend leerlingenaantal en de 
nadrukkelijke wens om basisonderwijs 
in Muiderberg vitaal te houden. Twee 
scholen die elkaar beconcurreren is 
daarbij op den duur niet houdbaar. 
Doel daarbij was om te streven naar 
goede onderwijskwaliteit in een 
passend eigentijds gebouw. Daarbij 
past het idee van een IKC: een integraal 
onderwijsprogramma met een 
afgestemd pedagogisch programma 
voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Als lid 
van een oudercommissie heb ik daar zelf 
ook over meegedacht. De grote vraag 
daarbij was: is hiervoor een model te 
maken met een passende financiering?’

‘De fusie tot de gemeente Gooise 
Meren veranderde de situatie, waarna 
het ‘Integraal Huisvesting Plan 
Onderwijs’ werd ontwikkeld. De 
noodzaak om de opbrengst van de 
achterblijflocaties mee te nemen in de 
financiering kon ontbreken en het was 
mogelijk om de locatie van de werf 
van de nog aanwezige oorspronkelijke 
gemeentelijke Muidense Buitendienst 
mee te nemen in de planvorming. De 
vraag of en zo ja wanneer die werf bij de 
Rijver beschikbaar zal komen kan ik niet 
beantwoorden, aangezien dat niet mijn 
portefeuille is’. 

‘Wethouder Nico Schimmel heeft thans 
de opdracht om te onderzoeken op 
welke locatie de nieuwe school komt. 
Want er zijn nu twee opties: vergroting 
en aanpassing van de Vinkenbaanschool 
of een nieuw schoolgebouw op het 
terrein van de werf bij De Rijver. 
De studie over de locaties voor de 
Buitendienst worden binnenkort 
afgerond. Door de grote uitbreiding 
van de stad Muiden lijkt het erop dat de 
locatie van een nieuwe werf aldaar zal 
komen’. 

‘Ik begrijp heel goed dat de 
basisschooldirecteuren een voorkeur 

hebben voor de werflocatie en ook 
op urgentie aandringen, maar we 
ontkomen er niet aan om de juiste 
stappen in de juiste volgorde te maken 
en dat kost helaas tijd. En ja, ik geloof 
ook in de kracht van een visie, waarin 
alle dingen samenkomen en waarbij 
één onderwijsteam met nieuw elan 
enthousiast aan de slag kan gaan. Maar 
niet alleen de economische kant van het 
verhaal speelt een rol, ook een goede 
pedagogische visie is een belangrijke 
overweging. Het gaat niet alleen om 
geld en vierkante meters’.

‘De nieuwe locatiestudie zal door een 
extern bureau in goed overleg met het 
bestuur en directie van de scholen en 
met het college tot stand komen, waarin 
de mogelijkheden van beide locaties 
zullen worden onderzocht. Zodra die 
studie is afgerond neem ik het stokje 
over en dan kunnen we concrete stappen 
maken om tot een goed programma 
te komen en is er zicht op het moment 
waarop de schop de grond in kan. Er 
is budget voor een goede duurzame 
huisvesting van het onderwijs in 
Muiderberg en het college maakt zich 
sterk om dat binnen redelijke termijn 
concreet te maken’.

‘Het gaat 
niet alleen om geld’
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ZOEKT U EEN 
FYSIOTHERAPEUT OF MASSEUR?

wilt u liever een ontspannings- of sportmassage, 
dan bent u bij mij op het juiste adres

Heeft u klachten of een blessure, 

Dorpsstraat 10A, Muiderberg
(bij Mooi Muiderberg)

Fysiotherapie- en massagepraktijk 

Rianne van Wingerden
De Zuiderzee

Indien u wenst kan ik zelfs met 
mijn mobiele behandeltafel bij u thuis komen

Kijk voor meer informatie op 
www.fysiotherapie-praktijk-de-zuiderzee.nl

Ik ben bereikbaar op 06 2462 4091

algemene fysiotherapie | oedeemtherapie | oncologie fysiotherapie | dry 
needling | cure tape (ook bij hooikoorts | ontspannings- en sportmassage

AANGESLOTEN BIJ ALLE ZORGVERZEKERAARS

Wij zoeken  
collega’s  
in Muiden en  
in Muiderberg!

Bekijk de  
vacatures  
en solliciteer! 
skbnm.nl

Groeide
SKBNM
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door JOHN HAUG (secretaris)

In de vorige editie van de 
Dorpspraat werd gesproken 
over de nadere invulling 
van doelstellingen van de 
Vereniging, waarbij een 
aantal projecten waaraan de 
Vereniging werkt, werden 
genoemd. Sommige projecten 
zijn daarbij erg complex en 
besluitvorming duurt erg 
lang omdat erg veel externe 
partijen daarbij zijn betrokken. 
Toch kunnen we inmiddels 
wel enige successen melden.

Vaarverbinding in 
project ‘Naarden 
buiten de vesting’
Na vele bijeenkomsten met 
diverse betrokken partijen en 
na intensieve samenwerking 
met andere stads-/wijkraden, 
waarbij alle tegenargumenten 
nog eens krachtig naar voren 
werden gebracht, heeft de 
Provincie Noord-Holland 
uiteindelijk besloten dit 
deel uit het totale project 
te schrappen. Hiermee is 
de goede toegankelijkheid 
van ons dorp via de 
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Kleermaker is 
gestopt!
Per 1 november werd Elite 
Kledingreparatie & Stomerij 
in de Dorpsstraat gesloten. 
De aanloop voor verstelwerk 
en voor de stomerij was 
te gering om rendabel te 
blijven. Bovendien heeft de 
eigenaar Beklas Karaoglan 
gezondheidsproblemen. Hij 
gaat werken in een atelier in 
Amsterdam. 
Velen zullen zijn kwaliteit en 
zijn service missen.

Evenementen-
agenda
zaterdag/zondag tot 8 december 2019 | 
13.00-16.00 u
Expositie Kunst aan Zee 
Elly van Maaren - Recent werk

donderdag 13 december 2019 | 19.15 u  
Kerk aan Zee 
Kerstzangavond m.m.v. het 
kinderkerstkoortje van de 
Oranje Nassauschool 
zaterdag/zondag van 15 december 2019 
t/m 19 januari 2020 | 13.00-16.00 u
Expositie Kunst aan Zee 
Groepstentoonstelling met 
werk van o.a. Marjolein Endert
en Joke Leicht–Engelen
zaterdag 15 december 2019 t/m 1 maart 
2020
Winter in het Muiderslot 

woensdag 18 december 2019 | 12.30 u
30 km Fietstocht - start op 
De Brink
Buurtsportcoach Olga Spil - 06 1235 
8866

dinsdag 24 december 2019 | 22.00 u 
Kerk aan Zee
Kerstnachtviering 

woensdag 25 december 2019 | 10.00 u 
Kerk aan Zee
Kinderkerstfeest met 
toneelstuk
donderdag 9 januari 2020 | 20.00 u
De Rijver 
Nieuwjaarsreceptie Dorpsraad
vrijdag 10 januari 2020 | 19.00 u
Stichting Muiderbergse 
Feesten i.s.m. Brandweer 
Kerstboomverbranding aan de 
IJsselmeerweg
zondag 26 januari | 15.00 u
Concert aan Zee 
Amsterdam Piano Trio 
zaterdag/zondag van 26 januari t/m 22 
maart 2020 | 13.00-16.00 u
Expositie Kunst aan Zee 
Fred Willems – Recent 
fotowerk
zondag 1 maart 2020 | 15.00 u 
Concert aan Zee
Jörgen van Rijen (trombone) 
zaterdag/zondag van 29 maart t/m 10 
mei 2020 | 13.00-16.00 u
Expositie Kunst aan Zee 
Flip Schrameijer (1917-2007) 
Overzichtstentoonstelling 

zondag april 2020 | 15.00 u
Concert aan Zee 
Blokfluit Kwintet Seldom 
Sene en Klaartje van 
Veldhoven (sopraan)
maandag 27 april 2020 | vanaf 11.00 u
Stichting Muiderbergse Feesten
Koningsdag op de Brink
maandag 4 mei 2020 | 19:30 u
Stichting Muiderbergse Feesten
Dodenherdenking op de Brink
zondag 24 mei 2020 | 15.00 u
Concert aan Zee 
Carte Blanche voor Carl van 
Reenen

Doorlopende activiteiten
dagelijks 1-24 december 2019
Kerk aan Zee
Levend Advent met engelen en 
lichtjes
Dagelijks in een andere straat  een 
Kerstengel met een boodschap! 

woensdagen
Sporten op het schoolplein van 
de Vinkenbaan (kosteloos)
14.30 – 15.30 uur onderbouw
15.30 – 16.30 uur bovenbouw
Buurtsportcoach Sidney 
Schipper s.schipper@
buurtsportcoachgooisemeren.nl

tweede dinsdag van de maand | 20.30 u
Pubquiz in Het Rechthuis
Contact Vincent Nicolaï via 
FaceBook

Hakkelaarsbrug gewaarborgd 
en wordt eventuele overlast 
voor de aanwonenden in het 
buurtschap vermeden.

Leuningen op openbare 
(dijk)trappen 
Een reeds lang gekoesterde 
wens van veel (oudere) 
Muiderbergers om veilig 
een ‘rondje Muiderberg’ te 
kunnen lopen is uiteindelijk 
gehonoreerd. Diverse trappen 
die slecht waren aangelegd en/
of onderhouden zijn weer op 
orde gebracht en gereinigd. 
Nagenoeg alle trappen zijn nu 
voorzien van leuningen zodat 
deze veilig kunnen worden 
gebruikt. Ten aanzien van een 
paar locaties zijn er dan nog 
wel wat wensen. Die zijn alsnog 
onder de aandacht gebracht en 
worden inmiddels nog apart 
door de gemeente bekeken. 

Stankoverlast Den Ouden 
Groenrecycling
De controle op stankoverlast 
is door de controlerende 
instantie Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied nog 
verder verscherpt. Verder 
heeft de dienst zich bereid 
getoond ook na kantooruren, 
indien er door meerdere 
mensen wordt geklaagd 
handhavend op te treden. Dit 
heeft enige weken geleden 
onder meer geleid tot het 
opnieuw opleggen van een last 
onder dwangsom (lees boete) 
vanwege het plegen van een 
milieudelict. Tenslotte zal de 
huidige vergunning als gevolg 
van nieuwe EU-wetgeving 
moeten worden vervangen. De 
Omgevingsdienst kan daarmee 
een betere en strengere 
handhaving afdwingen. 

Nieuwsgierigheid na de presentatie van de vernieuwde Dorpspraat 
aan burgemeester Han ter Heegde in mei 2019

Foto Henk Glotzbach

GAD 
ophaalschema
Wist u dat de Gemeentelijke 
Afvaldienst (GAD) geen folders 
met ophaaldagen verspreid 
vanaf juli 2019? 

U mag er zelf om denken 
vanuit hun huidige schema 
van groen, grijs, oranje, papier 
en textiel, maar u kunt ook een 
afval app downloaden via 
gad.nl/mijn-afval/gad-app zodat u 
automatisch de dag tevoren een 
alert ontvangt.

Planning 
bijeenkomsten 2019-20

12 december 2019 
Openbare 
bestuursvergadering 
9 januari 2020  
Nieuwjaarsreceptie/ 
uitreiking vrijwilligersprijs 
2019
6 Februari 2020   
Openbare 
bestuursvergadering
5 Maart 2020                     
Algemene ledenvergadering
21 Maart 2020                             
Parasolsessie
2 April 2020                        
Openbare  
bestuursvergadering 
18 April 2020                                
Parasolsessie
14 Mei 2020                          
Besloten bestuursvergadering 
23 Mei 2020                               
Parasolsessie
 
Attentie: data kunnen door 
omstandigheden veranderen. 
Voor de meest actuele data zie 
www.dorpsraadmuiderberg.nl.

Brandweer zoekt 
vrijwilligers
De post Muiderberg zoekt 
uitbreiding van het team. 
Ben je ouder dan 18 jaar,  
gezond, practisch ingesteld, 
sta je stevig in je schoenen 
maar vooral zet je je graag 
in voor anderen, dan is dit 
vrijwilligerswerk zeker iets 
voor jou. 
Man of vrouw zijn maakt niet 
uit, wel moet je in Muiderberg 
of directe omgeving wonen en/
of werken.
Meld je aan via Facebook 
‘Brandweer post Muiderberg’.



advertenties

of vraag onze woonkrant voor Muiden/ Muiderberg. 

en verkoop; huur en verhuur; verzekeringen en hypotheken. 

  

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

Al meer dan 50 jaar een vertrouwd adres voor een gedegen en persoonlijk advies

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

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

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

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

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


