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De Cees

conclusie is dat de kust niet 
één identiteit heeft maar een 
verzameling is van diverse 
identiteiten. Daarbij is een 
groot gedeelte van de kust 
een ‘no touch zone’ omdat het 
beschermd natuurgebied is of 
privé-eigendom. Er is maar op 
beperkte schaal ruimte voor 
ontwikkelingen op het gebied 
van recreatie en daar bestaan 
ook nog veel tegengestelde 
meningen over. Als je toch iets 
zou willen moet men daarvoor 
rond de tafel en uitruilen: veel 
natuur met rust en ruimte 
voor ontwikkelingen op een 
paar plaatsen. En op die 

VERSLAG 
door LEON IMANDT

Op 9 maart 2020 hebben 
de bureaus IMA en 
OKRA hun concept 

over de Kustlijnvisie voor 
de gemeente Gooise Meren 
gepresenteerd. Zij komen 
tot de conclusie dat er maar 
twee plaatsen zijn waar de 
recreatieve mogelijkheden 
gestimuleerd kunnen worden 
(de haven van Muiden en het 
Naarderbos) en dat voor de rest 
van de kust de hoofdopdracht 
is het landschap, de natuur en 
de cultuurhistorie te behouden 
en stevig te beschermen.

Deze bureaus zijn ingehuurd 
door de gemeente voor de 
tweede fase van het programma 
‘Aan de Gooise Kust’. De eerste 
fase is, zoals in de Dorpspraat 
van november 2019 beschreven, 
gebruikt om te onderzoeken 
wat alle belanghebbenden 
belangrijk vinden voor hun 
omgeving. Voor de tweede fase 
is het bureau IMA gevraagd 
om de identiteit van de Gooise 
kust te beschrijven. Het bureau 
OKRA heeft een conceptvisie 
voor de kustlijn opgesteld met 
daarbij een aantal adviezen 
en kansen. Voor deze fase 
heeft de Dorpsraad ook een 
notitie opgesteld en aan OKRA 
aangeboden waarvan de rode 
draad is dat Muiderberg geen 
Zandvoort of Volendam moet 
worden maar ook niet een 
museum waar nooit meer iets 
verandert.

‘No touch zone’
Het bureau IMA heeft getracht 
de identiteit van de kustlijn van 
Gooise Meren vast te stellen en 
daarmee ook hoe aantrekkelijk 
die is voor bezoekers. Eerste 

en ontwikkeling van het 
routenetwerk voor wandelaar, 
fietser, kano en sloep. 
Van de deelgebieden zijn er 
maar twee waar echt plannen 
voor ontwikkeling van 
recreatie gemaakt kunnen en 
moeten worden: de haven en 
Vechtoever in Muiden en het 
Naarderbos. Dit moet leiden 
tot een uitvoeringsprogramma 
voor beide gebieden. Voor 
de overige deelgebieden 
(Krijgsman, Muiderberg, 
Vesting Naarden en 
Naardermeent/klifkust) zijn 
er wel wensen en kansen 
voor verbeteringen maar die 
zijn veel minder ingrijpend. 
OKRA heeft voor het hele 
kustgebied 21 kansen voor 
verbetering vastgesteld. De 
kansen voor Muiderberg en 
aanpalende gebieden staan in 
de onderstaande tabel.

Regionale connecties
Verder adviseert OKRA de 
gemeente om veel beter aan 
te haken bij de regionale 
gebiedsagenda IJsselmeer 
2050 en bij het Blauwe Hart 
(een coalitie van negen 
natuurorganisaties die het 

IJsselmeer als een geheel 
wil benaderen). Samen met 
andere gemeentes aan de oude 
Zuiderzeekust kan zo worden 
meegedacht en -gesproken 

over de natuurwaarden en 
recreatieve behoeften van 
de regio. Daarvoor dient 
binnen de gemeente Gooise 
Meren de samenwerking met 
lokale groeperingen sterk te 
verbeteren. Te veel zijn we 
met onszelf bezig waardoor 
er geen samenhang is tussen 
de deelgebieden en het ook 
moeilijk tot concrete uitvoering 
van plannen komt.

Reactie Dorpsraad
De Dorpsraad heeft in een 
reactie op de conceptvisie 
de gemeente laten weten dat 
zij de oproep tot verbeterde 
samenwerking om tot 
een gezamenlijke visie te 
komen sterk ondersteunt. 
Ook is zij het eens met de 
uitgangspunten van deze 
visie: alleen kleinschalige 
initiatieven met de nadruk op 
niet-gemotoriseerd verkeer en 
versterking van het beheer en 
onderhoud. Zij rekent erop dat 
inwoners en Dorpsraad van 
het begin af betrokken zullen 
worden bij de uitwerking van 
de kansen voor Muiderberg en 
naaste omgeving.
De gemeente zal alle reacties 

samenvatten in een reactienota 
en is ondanks de coronacrisis 
nog steeds van plan om de 
definitieve visie voor het 
zomerreces vast te stellen.

KANSEN voor Muiderberg
Icoon fietsroute Zuiderzee Verbetering pad en bewegwijzering

Hooft Behoud natuur, aanstelling beheerder

Noordpolder Biodiversiteit versterken met behoud open karakter

Groene kraag Muiderberg Groene verbinding Voorland/Kocherbos

Strand en kade Muiderberg Kwalitatieve verbetering (sanitair)

Brink/Dorpsstraat Muiderberg Behoud mix van functies en kwalitatieve verbetering

Naarderbos Behoud natuur met ontwikkeling recreatie

Naardertrekvaart Zichtbaarheid cultuurhistorische waarde versterken

Voor 
Muiderberg
kansen op 
verfraaiing

Conceptvisie 
‘Aan de Gooise Kust’

plaatsen zou je dan kwalitatief 
hoogwaardige voorzieningen 
moeten hebben. Hiervoor 
hebben zij de term ‘het Gooise 
Minderen’ bedacht.

Plannen voor 
deelgebieden
Het bureau OKRA 
heeft de conceptvisie 
opgesteld. Zij 
onderscheidt zes 
verschillende 
deelgebieden aan de 
kust met voor elk gebied 
een aparte identiteit 
en ontwikkelingsper-
spectief. Voor de 
hele kust moet sterk 
de nadruk gelegd 
worden op behoud 
en bescherming 
van landschap, natuur en 
cultuurhistorie. Daarbij 
adviseren zij om in te zetten op 
het niet-gemotoriseerd vervoer 
voor recreatie met behoud 

foto Fred Tanis
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COLUMN HARRY MOCK

Vanaf mijn bankje

‘Stress’ is hot. Leerlingen krijgen 
‘keuzestress’ als ze moeten 
kiezen naar welke school ze 
zullen gaan. Als kind was ik om 
heel andere reden gestrest: de 
spanning om de kans te lopen 
in een volle klas een beurt te 
krijgen bij een mondelinge 
overhoring. Ingrijpender voor 
de mensheid is ‘werkstress’. 
Onderwijzers, verplegers 
en politieagenten hebben 
er last van en waarschijnlijk 
ook boeren. Alleen al het 
manoeuvreren met die 
tractors! Nu las ik weer dat 
wetenschappers overspannen 
worden van het voortdurend 
moeten aanvragen van 
subsidies. 
Vergeleken hiermee is mijn 
‘liftstress’ aanstellerij. Ik lijd 
eraan sinds ik in een lift vast 
kwam te zitten, waardoor 
ik bijna mijn trein miste en 
daardoor mijn vliegtuig. Dat 
was in de tijd dat je je nog 
niet hoefde te schamen om te 
vliegen. Tegenwoordig denk 
je tweemaal na alvorens een 
vliegreis naar de Canarische 
Eilanden te boeken. Er naar toe 
zwemmen is inderdaad minder 
belastend voor het milieu, maar 
ik ben helaas geen Maarten van 
der Weijden. 

Schaamtestress

Van vliegschaamte heb ik (nog) 
geen last, daarentegen wel 
van winkelschaamte. Ik koop 
in Bussum dingen die ik net zo 
goed in de Dorpsstraat had 
kunnen aanschaffen. Ik heb 
geen vleesschaamte, maar 
wel printschaamte. Belangrijke 
documenten bewaar ik het liefst 
op papier. Op het moment dat 
ik mijn pc het sein ‘afdrukken’ 
geef, slaat het schuldgevoel 
toe. Alles bij elkaar zijn er 
zoveel zaken waarvoor je je 
kunt schamen, dat ik er gestrest 
van raak. Noem het maar 
‘schaamtestress’. Je schamen 
in het dorp de auto nemen in 
plaats van lopen. Je schamen 
de lift te pakken als je net zo 
goed de trap kunt nemen. Een 
pakje laten bezorgen in plaats 
van afhalen bij Tetteroo of de 
Spar. 

Tot slot de hoofdredacteur 
van deze Dorpspraat. Stukjes 
moeten van hem stipt op tijd 
worden aangeleverd. Je kan er 
gestrest van raken, maar in dit 
geval voel ik geen schaamte. 
Van deadlines wordt vrijwel 
iedereen overspannen. 

Neologismen sinds het schrijven 
van deze column: coronastress 
en ziekenhuisschaamte. 

Tot 1 juni zullen er geen evenementen zijn 
in verband met Covid-19. Dus was er op 4 
mei geen openbare dodenherdenking op de 
Brink. Johan Smit kijkt daarom terug naar 
de geschiedenis van de 4 mei herdenking in 
Muiderberg.
 
door JOHAN SMIT

In de 37 jaar dat ik in Muiderberg woon 
heb ik regelmatig de 4 mei-plechtigheden 
bijgewoond. Wat mij vanaf het begin 

heeft geïntrigeerd, is de publieke opkomst. 
Het is altijd druk en alle leeftijden zijn 
vertegenwoordigd. Ik wilde eigenlijk wel eens 
weten wanneer de eerste herdenking had 
plaatsgevonden. Vrijwel iedereen die dit zou 
kunnen weten, heb ik benaderd. Hoewel niet 
100% zeker, wordt uitgegaan van 1946.

Oprichting Comité
Wel is bekend dat alle activiteiten onder 
auspiciën vielen en vallen van een plaatselijke 
vereniging. Meteen na de oorlog werd het 
Comité tot Viering van Nationale Feesten 
opgericht. Het Comité werd respectievelijk 
voorgezeten door de heren H. Verhagen, P. de 
Raadt (beter bekend als ‘ome Piet’) en J. Bruurs. 
Eind 2009 werden de activiteiten van het comité 
voortgezet door de Stichting Muiderbergse 
Feesten. Gert van Rooijen was de eerste 
voorzitter en organiseerde ook de 4 mei-
herdenking. Na diens overlijden in 2011 nam 
Peter Wegman deze taak op zich. Hij doet dit 
nog steeds.

Organisatie 4 mei
De herdenking kent een vaste structuur. Een 
openingswoord door een vertegenwoordiger 
van het College, een gastspreker en soms ook 
scholieren die een voordracht houden. De 
muzikale omlijsting wordt altijd verzorgd door 
G.A. Heinze. In de vroegere periode was er ook 

Dodenherdenking op de Brink
de medewerking van Zangvereniging 
De Echo. Na de twee minuten stilte 
wordt het Wilhelmus gezongen.

Monument op de Brink
Het herdenkingsmonument voor de 
oorlogsslachtoffers werd op 29 april 
2004 onthuld door burgemeester 
Harry Smith, tezamen met de 
schooljeugd van Muiderberg. 
Het ontwerp is van de Duitse 
kunstenaar Peter Roman Heid die zijn 
creatie ‘Levensboom’ heeft genoemd. 
Op de randen van de sokkel staan 
teksten, die door leerlingen van de 
twee Muiderbergse basisscholen zijn 
bedacht.
Sinds de komst van het monument 
is er op de Brink een duidelijke plek 
voor het leggen van bloemen en 
kransen.

Zie ook de website van de 
Stichting Muiderbergse Feesten 
stichtingmuiderbergsefeesten.nl

Holocaustherdenking Gooise 
Meren
Naast de 4 mei-herdenkingen in alle 
kernen wordt er sinds 2019 rond 
de datum van de Internationale 
Holocaustherdenkingsdag (27 januari) 
een speciale herdenking gehouden in 
het gemeentehuis te Bussum. Verder 
worden er voor scholieren workshops 
georganiseerd, waarbij zij zelf 
kunnen ervaren hoe het toe ging in de 
oorlogsjaren. 

Zie ook de website
www.holocaustcomitegm.nl

‘Zonder vrede is er geen 
toekomst’

‘Wat is geweld zinloos’ 

‘Respecteer elkaar in 
vrijheid’

teksten op de rand van het 
herdenkingsmonument van Peter Heid 
bedacht door basisschoolleerlingen

(foto Harry Mock)

uit het historisch archief

door JOSÉ GUIJS 

Bovenop de Kavelberg, 
aan de rand van 
Muiderberg, werd in 

1324 een kleine protestantse 
kapel gebouwd om missen 
te houden ter nagedachtenis 
aan Floris V die hier in 1296 
vermoord is. Op de plaats van 
deze kapel staat nu de Kerk aan 
Zee.

Beeldenstorm
Graaf Willem III gaf rond 
1350 opdracht om de kapel te 
vervangen door een stenen 
kerk. Deze kerk had nog niet de 
flinke toren zoals nu. Tijdens 
de Beeldenstorm in 1566 werd 
de kerk verwoest maar hij werd 
kort daarna weer opgebouwd. 

Torenspits in brand
Pas rond 1620 is de 
kenmerkende, dertig meter 
hoge toren toegevoegd. Op 
de platte vierkante bovenkant 
stond een houten spits. Niet 
voor lang, al in 1634 brandde 
de kerk weer af. De financiële 
middelen waren uitgeput en het 

De Kerk aan Zee
duurde bijna vijftig jaar maar 
dankzij financiële steun van de 
Gemeente Amsterdam werd de 
kerk in 1687 voltooid, zonder 
de houten spits. 

Er volgde een lange periode 
zonder brand maar wel met een 
chronisch geldtekort 
voor het onderhoud, de 
kerk raakte in verval.

Pas rond 1900, toen 
het toerisme op gang 
kwam, werd de kerk 
opgeknapt en voorzien 
van de kantelen op het 
dak van de toren zodat 
de dagjesmensen die 
voor een klein bedrag 
de toren mochten 
beklimmen, er niet 
afvielen.

De storm net 
overleeft
In 1916 viel de kerk zelf 
aan de zeekant bijna 
van de Kavelberg af. 
Een zware storm sloeg 

grond tot net onderaan de kerk 
weg. In datzelfde jaar werd de 
dijk hersteld en opgehoogd om 
het achterland bescherming 
te bieden tegen de Zuiderzee. 
Toen in 1932 de Afsluitdijk 
gereedkwam was het gevaar 
geweken.

Herstel na nog een 
brand 
In 1934 brandde de kerk 
nogmaals af. Ondanks dat de 
meeste brandweermannen snel 
ter plekke waren omdat ze net 
vlakbij een voetbalwedstrijd 
speelden, stonden na de brand 
alleen de muren nog overeind. 
De kerk is snel weer hersteld.

Ingekleurde grafiek van de verwoeste kerk uit 1660 - bibliotheek Leiden
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Dierbare momenten ....  we dragen ze
mee in onze gedachten, maar we

kunnen ze ook bundelen in een mooi
herinneringsboek. 

 
Memorique kan foto's, brieven,
kaarten, teksten, etc. bundelen 
in een mooi herinneringsboek.

 
Neem vrijblijvend 

contact op.

Bel of stuur bericht: 06 - 82 65 44 04 
 www.memorique.nl 

erinneringen gebundeldH

door FRED KOLLEN

Jaarlijks wordt een 
Muiderberger geëerd die 
langdurig verdiensten voor 

één een of meer organisaties in 
Muiderberg heeft gehad. Voor 
2019 was dat Bep Vos (83 jaar). 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie 
van de Dorpsraad op 9 
januari 2020 ontving Bep Vos 
uit handen van wethouder 
Hendriks de ‘Muiderbergse 
Echo’ als stoffelijke blijk van 
waardering voor zijn vele 

werkzaamheden. En die zijn 
indrukwekkend. Zo is Bep 
Vos al dertig jaar zeven dagen 
per week betrokken bij de 
Muiderbergse hockeyclub. Hij 
is er meestal voor dag en dauw 
en werkt het liefst alleen. 

Mensen als Bep vormen bij veel 
verenigingen een uitstervend 
ras. Altijd aanwezig en altijd 
bezig, werkzaamheden 
verrichten waar anderen niet 
eens aan zouden denken. Zoals 
het opruimen van rommel, het 

De Muiderberger 
van 2019

legen van vuilnisbakken, het klaarzetten van vuilcontainers, het 
schoon blazen van het kunstgrasveld, grasmaaien, het repareren 
van keepersspullen en hockeysticks, glas naar de glasbak en het 
afvoeren van groot vuil naar Weesp en nog veel meer. Kortom een 
alleskunner.

Bep Vos ‘Muiderberger van het jaar 2019’ - foto Henk Glotzbach

door GIJS GERLACH

In dit jaar is de gemeente 
Gooise Meren een 
omgevingsvisie aan het 

opstellen waarin de identiteit 
van de gemeente wordt 
vastgelegd. Dit allesomvattende 
document zal een kader vormen 
waarbinnen de groei van de 
gemeente gestuurd zal worden. 
De vier kernen die binnen de 
gemeente vallen dienen allen 
een inbreng te geven tijdens 
de opmaak van de visie. Dit 
betekent vanzelfsprekend dat 
de kernen hiermee aangeven 
welke identiteit ze willen 
hebben en welke rol ze willen 
aannemen binnen de gemeente. 
Een uitgelezen kans voor 
Muiderberg en haar inwoners 
om te bedenken waar we staan 
en te omschrijven wat we graag 
zouden willen.

Komende plannen?
Als er in de komende tien 
jaar verschillende locaties 
beschikbaar komen voor 
herontwikkeling, dan is er een 
keuze wat daar gebouwd gaat 
worden. Er zou bijvoorbeeld 
een winkelcentrum gebouwd 
kunnen worden, of geschakelde 
woningen, wellicht is er meer 
vraag naar vrijstaande huizen, 
starterswoningen, kantoren of 
bejaardencentra. 
Als de gemeente graag het 
toerisme en waterrecreatie ziet 
toenemen, dan is ontwikkelen 
in het Voorland wellicht heel 
wenselijk als hiermee de 
dorpskern ontzien blijft van de 
overlast die daarmee gepaard 
gaat.
Als er 500 bomen geplant 
worden bij de oprit van de A6, 
dan kan er mogelijk draagvlak 
gevonden worden om een ring 
van bos tot aan het Kocherbos 
aan te leggen waarmee de 
geluidsoverlast nog verder 
teruggedrongen wordt.
Als ‘Naarden buiten de vesting’ 
veel overlast veroorzaakt bij 

Wie bepaalt de toekomst 
van Muiderberg?

en ambtelijk ondersteund. Inmiddels 
telt de vereniging ongeveer 500 leden, 
waarmee de indruk wordt gewekt 
dat een afgegeven advies gevormd is 
door een breed gedragen opinie van 
het dorp. In werkelijkheid blijkt dat 
slechts een klein deel van de leden 
een actieve houding aanneemt bij 
het lidmaatschap van de vereniging. 
Hierdoor zou de veronderstelde 
breed gedragen inbreng eerder een 
afspiegeling zijn van slechts een kleine 
groep betrokkenen. Als deze groep 
ook nog eens gelijkgestemden zijn en 
een eenzijdig deel van de inwoners 
representeert, dan is de diversiteit van 
de aangedragen mogelijkheden tot het 
minimale beperkt. 

Er staat veel te gebeuren in 
de komende periode in en om 
Muiderberg. Het is van belang dat 
de identiteit van het dorp helder 
omschreven is om in de komende fase 
de juiste richting in te groeien. Een 
identiteit die tot stand zou moeten 
komen door de wensen en ideologieën 
van alle inwoners te bundelen en 
zoveel mogelijk rekening te houden 

met alle doelgroepen die het 
dorp kent. Dit kan alleen 
maar gerealiseerd worden als 
Muiderbergers zelf ook een 
steentje bijdragen en bereid 
zijn een mening te ventileren 
op de gevraagde momenten. 
Inwoners die reeds lid zijn 
van de vereniging ontvangen 
al enquêtes en uitnodigingen 
voor vergaderingen. Er moet 
echter wel iets met deze stem 
gebeuren anders blijft het 
beeld vertekend. Alle andere 
betrokken inwoners zouden lid 
moeten worden om wensen en 
meningen laten horen.

Doe je mee?
Ik ben gemotiveerd om mijn 
handen uit de mouwen te 
steken omdat ik graag meer 
mooie stukjes Muiderberg 
wil en een paradijs voor mijn 
kinderen. Wat wil jij?

de Hakkelaarsbrug, dan is 
een doorvaart langs de A6 
misschien zelfs een toevoeging 
voor Muiderberg.
Als de gemeente een groot deel 
van de straten opent om het 
rioolstelsel te renoveren, dan 
kan er direct een warmtenet 
aangelegd worden zodat we op 
korte termijn al een grote stap 
in de klimaattransitie kunnen 
maken. 

Het zou allemaal kunnen, maar 
het is belangrijk om vast te 
stellen hoe dergelijke besluiten 
tot stand komen. 

Er staat veel te 
gebeuren in
de komende 
periode in en
om ons dorp

Alle inwoners 
zouden lid moeten 
worden van de 
Dorpsraad

Wat willen de 
inwoners en 
waar staan ze 
voor?

Van de redactie
Gijs Gerlach wendde zich tot 
het bestuur van de Dorpsraad 

met een eigen zienswijze 
over Muiderberg. Het bestuur 

vindt het belangrijk dat 
alle Muiderbergers hiervan 

kennisnemen. Vandaar dat de 
redactie Gijs hiertoe graag een 

podium in deze krant biedt, 
ook al zijn sommige van zijn 
standpunten niet die van het 

bestuur. 
Een lezenswaardig artikel.

Dorpsraad Muiderberg 
van belang
De in 2015 opgerichte 
Vereniging Dorpsraad 
Muiderberg is een belangrijke 
schakel tussen het dorp en het 
bestuur van Gooise Meren. 
De Dorpsraad heeft een 
convenant met de gemeente 
gesloten en wordt financieel 

advertentie
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de energietransitie kent vele mogelijkheden

MILIEU
door JOHN HAUG

Dat onze energievoorziening, gebaseerd op het 
gebruik van natuurlijke energiebronnen zoals 
gas, olie en kolen op den duur niet houdbaar 

is, staat inmiddels wel vast. De manier waarop wij 
wereldwijd de laatste 100 jaar omgesprongen zijn met 
onze natuurlijke energiebronnen is op termijn over 
de komende 20-30 jaar dan ook niet houdbaar. Er zal 
dus moeten worden omgeschakeld (de transitie) naar 
alternatieve energiebronnen die in de toekomst voor 
zeer lange tijd zonder het milieu te belasten, kunnen 
worden ingezet.

De energiecoöperatie Wattnu is in samenwerking met 
de gemeente Gooise Meren al enige jaren actief op 
het gebied van duurzame energie. Deze professionele 
organisatie, zonder winstoogmerk en commerciële 
belangen, probeert zoveel mogelijk bij te dragen aan 
een duurzame woonomgeving voor alle inwoners in 
Gooise Meren. Om dit te bereiken zijn verschillende 
projecten opgestart: gezamenlijke zonnestroom-
projecten, voorlichting over isolatie, initiatieven 
voor collectieve inkoop van isolatiematerialen, 
het opleiden van energiecoaches en het geven 
van informatieavonden voor buurtplatforms en 
bewoners(groepen). 

Op 3 maart 2020 werd in samenwerking met 
Wattnu en de Vereniging Dorpsraad Muiderberg 
een informatieavond georganiseerd. Deze stond in 
het teken van de mogelijkheden van aquathermie, 
een alternatieve energievoorziening bruikbaar voor 
Muiderberg. 

Wat is aquathermie?
Het Latijnse woord voor water is aqua. Omdat 
Muiderberg direct grenst aan een grote hoeveelheid 
water in het IJmeer zijn er mogelijkheden om hiervan 
te profiteren. Aan deze hoeveelheid water wordt 
gedurende een groot deel van het jaar zonnewarmte 
toegevoegd, die later als een hele grote (warmte)
energiebuffer kan worden gebruikt. Dit verwarmde 
water kan ondergronds tussen diepgelegen kleilagen 
tijdelijk worden opgeslagen en later indien nodig 
weer worden opgepompt. 

Door middel van verschillende technieken zoals een 
collectieve warmtepomp voor meerdere gebruikers 
of lokale warmtepompboilers kan het water later dan 
op de voor de gebruiker noodzakelijke temperatuur 
worden gebracht. De warmte-energie die dit water 
bevat kan door gebruik van verschillende technieken 
worden ‘geconcentreerd en opgewerkt’ afhankelijk 
van de situatie. 

Buizenstelsel aanleggen
Verder kan met een aan te leggen warmtenet in 
Muiderberg via een buizenstelsel voor de aan- en 
afvoer van deze warmte-energie tot in de straat bij 
de gebruikers worden vervoerd. De kans om een 
dergelijk warmtenet op een efficiënte en goedkope 
wijze aan te leggen is zeker aanwezig nu het duidelijk 
is dat met name het rioolstelsel in het oudere deel 
van Muiderberg binnen een paar jaar zal moeten 
worden vervangen. De straten zullen hiervoor 
moeten worden opengelegd en dan is het extra 
aanleggen van een warmtenet tegen zeer gunstige 
kosten mogelijk. Ook zijn voor dergelijke projecten 
zeer forse subsidies beschikbaar van de overheid 
die graag ziet dat zulke lokale initiatieven lokaal 
worden opgestart. Zo’n project heeft kans van slagen 
doordat alle omstandigheden samenkomen, zoals de 
aanwezigheid van een goedkope warmtebron op hele 
korte afstand, de schaalgrootte van Muiderberg en 
de enorme kostenbesparingen van de aanleg van een 
buizenstelsel. 
De mogelijkheden van een dergelijk project zijn 
daarbij sterk afhankelijk van de interesse van de 
inwoners. Deze is door middel van een enquête in 
onderzoek.

De presentaties van de bijeenkomst van 3 maart zijn te 
vinden op de website wattnu.org/documenten.

Een helpende handMidden in de 
coronastrijd is 
het fijn om te 

zien hoe wij in Muiderberg 
zorgzaamheid voor elkaar 
vormgeven. Er zijn geen grote 
woorden nodig om aan te 
zetten tot een helpende hand 
of een lief gebaar. Bewoners 
uit Muiderberg nemen uit 
zichzelf initiatieven en zijn 
attent voor anderen. 

EEN OVERZICHT 
door MIRANDA MELGER

coronatijd in Muiderberg

De ondernemers 
Spar van den Bosch, Slagerij 
Dalmulder, Vershoudwinkel 
Oudshoorn en Bakkerij Tetteroo 
hebben op een slimme manier 
de handen ineen geslagen. Hun 
samenwerking zorgt ervoor dat 
boodschappen worden bezorgd 
bij degenen die niet de deur 
uit mogen. De boodschappen 
worden niet apart maar in één 
keer bezorgd, waardoor de 
bewoners niet meerdere keren 
iemand langs de deur krijgen. 
Hoe minder contact, hoe beter, 
is helaas het credo in deze 
coronatijd.

Facebook
Op Facebook bieden mensen 
zich spontaan aan om klusjes te 
doen voor iedereen die het nodig 
heeft. 

Het prachtige project 
‘kleine moeite’, waarbij 
wensen aan elkaar zichtbaar 
worden gemaakt via 
deurhangers. Bijvoorbeeld een 
boodschapje doen voor een 
ander, een boek of tijdschrift 
uitlenen of een tekening brengen 
om iemand op te vrolijken.

en zelfs bij de Florisberg onbekende mensen 
uit Muiderberg sturen mooie kaarten met 
opbeurende teksten en tekeningen.
Het zorgpersoneel krijgt ook attente kaartjes van 
mensen. Zo ontvingen ze van een jong meisje 
een kaartje van hartjes met lieve teksten.
Wekelijks worden er bloemen, fruit en gebak 
bezorgd bij de Florisberg voor medewerkers en 
bewoners.
Muzikanten en artiesten treden op 
woensdagmiddag op in de tuin van de 
Florisberg om de bewoners te vermaken. Veel 
dorpsgenoten, door de medewerkers omgedoopt 
tot hekhangers, komen gezellig langs en kijken 
over het hek mee. 

Creatieve acties
Een creatieve actie van een inwoonster om 
etagères te maken en van de opbrengst heerlijke 
dingen te kopen voor medewerkers en bewoners 
van de Florisberg. Onze ondernemers hebben 
daar belangeloos nog wat extraatjes bij gedaan.
De kleurrijke krijttekeningen voor de ingang 
van de Florisberg zijn een heel warm gebaar van 
medeleven.

Mooie 
voorbeelden van 
gemeenschapszin, 
die misschien wel 
blijft, ook na corona

Florisberg niet vergeten
Het is hartverwarmend om 
te zien dat de bewoners en 
medewerkers van de Florisberg 
niet vergeten worden.
Vrijwilligers van de Florisberg 
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MILIEU
door THIJN WESTERMANN
tekst en foto

Er is dit voorjaar ineens een op zijn zachtst 
gezegd interessante tijd aangebroken. We 
zijn noodgedwongen onze eigen buurt 

aan het verkennen en hopelijk nog meer aan 
het waarderen in dit prachtige seizoen waarin 
de natuur ontluikt. Muiderberg heeft zoveel te 

Rietorchissen bloeien samen met de gele ratelaar (die parasiteert op gras) 
in het rietland voor Buitendijke

die lelijke geluidschermen wat aan het oog 
onttrekken!

De agrariers in de Noordpolder werken 
samen aan verbeteringen op hun land voor 
weidevogels en ringslangen. Frans Jan ter 

natuur in Muiderberg

Biodiversiteit

Uw specialist op het gebied van:
  Duurzaam

  Elektra

  Zonnepanelen

  Verwarming

  Sanitair

  Dakbedekking

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

advertentie

Pb

Pb

Geen 
loodgevaar 
voor 
kinderen
In de editie van de Dorpspraat 

van november 2019 is 
gemeld dat de provincie 
Noord-Holland de grond 
heeft onderzocht van veertien 
kinderspeelplaatsen in 
Muiderberg. Het ging om het 
loodgehalte in de grond omdat 

Meetpunt
Bolwerk* 62,4 65,0 -2,6 n.v.t. n.v.t.

Boomgat* 62,1 65,0 -2,9 n.v.t. n.v.t.

Breitnerlaan 55,6 53,8 +1,8 52,7 +2,9

Googweg (A1) 55,8 50,9 +4,9 50,3 +5,5

Muidertrekvaart 63,7 60,1 +3,6 57,5 +6,2

Weesperstraat 52,7 50,9 +1,8 46,2 +6,5

Waarden in dB, gemeten als Lden (‘gewogen’ Level day-evening-night)
* Locaties in Naarderbos vallen niet onder **Standstill 2008 maar onder 
het MeerJarenProgramma Geluidssanering (MJPG)
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A1/A6 Geluidprognoses 2030 
nu al overschreden!

In opdracht van de gemeente 
Gooise Meren zijn in de 
periode mei 2018 tot mei 2019 

geluidmetingen uitgevoerd op 
geselecteerde locaties in Muiderberg 
(Googweg en Breitnerlaan), Muiden 
(Weesperstraat en Muidertrekvaart) 
en Naarderbos (Bolwerk en Boomgat). 
De gemeente heeft de meetdata 
ter beschikking gesteld aan het 
ingenieursbureau DGMR en aan de 
Klankbordgroep Schiphol/A1-A6 
Gooise Meren voor nadere analyse. 
DGMR en de Klankbordgroep zijn 
tot eensluidende conclusies en 
aanbevelingen gekomen, al verschilt 
de benadering op een aantal punten.

Beide analyses laten zien dat op 
de vier meetlocaties langs de 
vernieuwde A1 en A6 in Muiderberg 
en Muiden de geluidsberekeningen 
die Rijkswaterstaat (RWS) voor 2030 
heeft gemaakt nu al overschreden 

worden. Voor de meetlocaties 
in de woonwijk Naarderbos 
(Bolwerk en Boomgat) die 
niet aan de vernieuwde A1 en 
A6 liggen gelden wettelijke 
normen die hoger liggen 
dan de meetresultaten. Deze 
wettelijke normen zijn echter 
om budgettaire redenen via 
55 en 60 dB al herhaaldelijk 
bijgesteld. 

In de tabel staan de door de 
Klankbordgroep vastgestelde 
meetwaardes in vergelijking 
met de door RWS berekende 
waardes voor 2008 (de z.g. 
Standstill 2008 normen) en 
prognoses voor 2030.

•	De Klankbordgroep 
onderschrijft de conclusie 
van het expertbureau DGMR 
dat de groei van de huidige 

MILIEU 
door MICHIEL KOEKKOEK

verkeersvolumes op het 
SAA-tracé ter hoogte van 
Muiderberg en Muiden ten 
opzichte van de Standstill 
2008-waardes aanleiding 
geven om met RWS in 
gesprek te gaan.

•	De Klankbordgroep roept 
het gemeentebestuur op 
om RWS als wegbeheerder 
aan te spreken op het 
treffen van doelmatige 
geluidmaatregelen om ervoor 
te zorgen dat de werkelijke 
geluidniveaus de Standstill 
2008-waardes niet (meer) 
overschrijden.

•	De Klankbordgroep zal 
het gemeentebestuur actief 
ondersteunen in de dialoog 
met RWS en aan blijven 
dringen op het terugdringen 
van de plaatselijk zeer hoge 
geluidbelasting.

Het advies en het rapport 
van de Klankbordgroep 
zijn binnenkort 
beschikbaar op de websites 
minderhindergooisemeren.nl en 
dorpsraadmuiderberg.nl. 

lawaai in Muiderberg

lood voor kinderen van 0-6 jaar 
een gezondheidsrisico oplevert 
vooral als zij met hun handen 
in de grond zitten of grond in 
de mond krijgen. 
Uit het onderzoek blijkt dat de 
speellocaties een gemiddeld 
gehalte aan lood bevatten dat 
in de categorie kleiner dan 
100 mg/kg d.s. valt. Op basis 
van het advies van de GGD 
komt dit overeen met een 
voldoende bodemkwaliteit. De 
conclusie is dat in Muiderberg 
geen nadere acties behoeven 
te worden ondernomen op de 
kinderspeelplaatsen.

Beek heeft een plas-drasgebied op zonne-energie 
gecreëerd waar o.a. veel grutto’s op af komen. Er 
worden ook een aantal ringslanghopen aangelegd 
waar de ringslangen hun eieren in leggen zodat ze 
door de broeiwarmte uit kunnen komen. Ik ga de 
ringslangen monitoren op de Joodse begraafplaats, 
Echobos, een stuk dijk en het Groot Krabbenhoofd; 
komend voorjaar organiseren we een excursie!
Tijdens de laatste natuurwerkdag in november 
hebben we 25 prachtige botanische rozen (rosa 
mutabilis) en een aantal toverhazelaars geplant 
binnen de Echomuur omdat dat een plek is waar je 
iets meer van de cultuurhistorie kunt laten zien. 
Geniet van ons dorp! 

Zie facebookpagina: Natuur in en om Muiderberg.

bieden en het is een mooie gelegenheid 
om ons te realiseren dat we niet altijd 
ver op vakantie hoeven en dat het leuk 
is onze lokale natuur te leren kennen, 
koesteren en beschermen. 
Ik zal jullie niet te veel vermoeien met 
mijn filosofie daarover maar in mijn 
optiek hebben veel van de problemen 
waar we nu wereldwijd tegenaan lopen 
te maken met niet genoeg verbinding 
en verantwoordelijkheid voelen voor 
natuur en landschap. Het is mijn grote 
drijfveer om iets bij te dragen aan meer 
bewustwording over de gevolgen 
van ons handelen op de biodiversiteit 
wereldwijd. Als die nog sterker 
achteruit gaat merken wij allen daar 
steeds meer de gevolgen van! 
Hou er ook in je tuin rekening mee: 
niet te veel bestrating en strakke 
grasmat maar ook wat rommelhoekjes, wilde 
planten en een kleine vijver (ook goed tegen de 
eikenprocessierups!).

Even wat moois in en rond Muiderberg
Ik ging onlangs kijken bij de spoordijk waar 
we anderhalf jaar geleden met kinderen van 
de ONS 1400 boompjes en struiken hebben 
geplant samen met ProRail en Landschap 
Noord Holland. Ondanks de twee zeer droge 
voorjaren is toch het grootste deel aangeslagen; 
ga eens kijken bij de hazelaars, vlier(bloesem), 
wegedoorn, meidoorns, wilde rozen, zwarte 
bessen en de zes andere soorten die we daar 
ter versterking van de natuurwaarde hebben 
aangeplant. Daarnaast gaan ze natuurlijk 
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Van de verre brug

Hoe Den Ouden het 25 jarig 
jubileum kan vieren

Muiderberg heeft last van stank 
van Den Ouden. Volgens de 
vergunning heet dat ‘geur’. Die 
moet binnen grenzen blijven. 
Regelmatig overschrijdt de firma 
Den Ouden die grenzen. Dat 
lijkt onoplosbaar. Ze doen vast 
hun best doen om overlast te 
voorkomen. Maar als het al zo 
lang niet lukt, lukt het nooit. 
Den Ouden doet gewoon de 
verkeerde dingen op een mooie 
plek. Volgend jaar bestaat Den 
Ouden 25 jaar op die locatie. 
Mooi moment om de boel 
radicaal om te gooien. Ga iets 
doen dat past bij de omgeving. 
Ga voor de verandering iets 
doen waar Muiderberg blij mee 
is. Een goed plan daarvoor 
maak je samen. Dus bewoners, 
Den Ouden en Gooise Meren 
leggen hun ideeën en wensen 
op tafel en maken afspraken. 
Het begint bij Den Ouden, 
vandaar deze open brief uit 
naam van Muiderberg aan de 
firma:

Geachte firma Den Ouden,

Op uw website staat: ‘Als 
gedreven familiebedrijf hebben 
we één duidelijke missie: de 
leefbaarheid van onze aardbol 
verbeteren’. 
Tip 1: begin in Muiderberg. 

U schrijft dat u ‘dagelijks werkt 
aan innovatieve oplossingen, 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en CO2 reductie’. 
Tip 2: ga zaken doen in duurzame 
energie.

Uw bedrijfsvoering kan 
aanzienlijk verbeterd worden. 
Het rendement op uw investering 
in uw grond langs de A6 is in 
toenemende mate risicovol. 
Het bedrijfsmodel daar is niet 
toekomstbestendig door de 
overlast voor de omgeving. Wij 
geven u in overweging: ga op 
dezelfde locatie een inrichting 
voor duurzame energie vestigen. 
Wanneer u daarmee de directe 
omgeving, met name Muiderberg, 
van energie voorziet, vergroot u 
uw kans op continuïteit van uw 
rendement. 
Tip 3: doe geen biomassa-
centrale, maar iets met waterstof, 
zonne-energie en aardwarmte. 
Kom met de gemeente en 
provincie overeen om de huidige 
bedrijfsactiviteiten te verplaatsen.

U bent van harte welkom op een 
openbare bestuursvergadering 
van de Dorpsraad Muiderberg 
om hierover met de bewoners, 
uw toekomstige klanten, van 
gedachten te wisselen.

Met de vriendelijke groeten van 
Muiderberg.

 
WELZIJN
door VERA REIJNDERS

In Gooise Meren bestaat 
een voedselbank, mede 
bedoeld voor inwoners 

van Muiden en Muiderberg. 
Het is een onafhankelijke 
stichting die geen enkele 
subsidie ontvangt. Opgericht 
in 2006 dankzij een initiatief 
van de gezamenlijke kerken 
in de regio met meer dan 
100 vrijwilligers. Het aantal 
klanten van de Voedselbank 
Naarden, Bussum en de 
Hilversumse Meent ligt 
momenteel rond de 100. 

Voor wie?
Voedselpakketten zijn bedoeld als 
noodhulp voor mensen die een korte 
of langere tijd financieel niet rond 
kunnen komen. Na aanmelding 
krijgt de aanvrager bezoek van een 
medewerker van de Voedselbank 
voor een gesprek. Aan de hand van 
de persoonlijke gegevens wordt de 
financiële situatie van de aanvrager en 
zijn/haar huishouden beoordeeld. Zo 
spoedig mogelijk daarna volgt bericht 
of het verzoek wordt toegewezen. 
Als men is toegelaten, kan door 
middel van een puntensysteem naar 
behoefte een voedselpakket worden 
samengesteld. Dit kan wekelijks bij het 
uitgiftepunt in Bussum. Alle informatie 
wordt mondeling en per brief aan de 
aanvrager verstuurd. Elke zes maanden 
wordt de financiële situatie opnieuw 
doorgenomen waarbij met zorg wordt 
gewaakt over de persoonlijke gegevens. 
De steun van de Voedselbank is voor 
maximaal drie jaar.

Hoeveel?
Het besteedbare bedrag per maand 
wordt berekend na vaststelling van 
de vaste lasten. Er wordt niet naar 
bezittingen gekeken. Van belang is wat, 

na aftrek van vaste lasten, overblijft voor kleding en 
voedsel:
•	 € 135 basisbedrag voor een huishouden en daarbij 

opgeteld
•	 € 90 voor elke persoon in het huishouden.

Een rekenvoorbeeld: het huishouden bestaat uit twee 
volwassenen en twee kinderen.De berekening is dan: 
€ 135 + (4 x € 90) = € 495. Dus heeft men minder dan € 495 
te besteden, kan een voedselpakket aangevraagd worden.

Waar aanvragen?
Hoe kan een voedselpakket worden aangevraagd?
Meer informatie over het normbedrag of aanmelding 
voor een voedselpakket, staat op de website 
www.voedselbanknaardenbussum.nl. Of neem contact op via 
klantenadministratie@voedselbanknaardenbussum.nl, 
telefoon 035 - 6933446.

Help de Voedselbank 
Ondanks de groeiende steun van bedrijven, kerken, 
scholen en particulieren neemt het tekort aan voedsel-
producten en geld toe. Daarom zijn donaties van harte 
welkom. Andere manieren om te helpen:
•	 lever producten in bij de inzamelingspunten en
•	meld u aan als vrijwilliger.

Informatie over hoe u de Voedselbank kunt steunen 
staan op de website. 

Vragen? 
Contact info@voedselbanknaardenbussum.nl, algemeen 
telefoonnummer 06 1030 8662.

De Voedselbank
Naarden - Bussum - Hilversumse Meent

Een klein stukje historie

Voedselbanken zijn ontstaan 
in de Verenigde Staten en 
vandaar vond het idee zijn 

weg via Canada naar Europa. 
Inmiddels zijn er in 23 Europese 
landen voedselbanken, verenigd 

in de Europese Federatie van 
Voedselbanken. 

In 2002 werd de eerste 
Nederlandse Voedselbank 

geopend. Met de oprichting werd 
in Nederland gezicht gegeven 
aan de heersende armoede 
en verspilling in Nederland. 
Inmiddels heeft Nederland 

170 voedselbanken, waarvan 
de meesten lid zijn van de 

Vereniging van Nederlandse 
Voedselbanken. Er zijn veel 
overeenkomsten, maar ook 

verschillen tussen de leden van 
de Vereniging. De missie, visie en 
de toelatingscriteria zijn hetzelfde. 

De hoeveelheid voedsel die 
iemand meekrijgt kan verschillen 

per week en per voedselbank, 
aangezien het meeste voedsel 

lokaal wordt verkregen.

ONLINE TICKETS OP PAMPUS.NL

Vaar eens
naar de overkant

en vlieg mee over de
Stelling van Amsterdam!

advertentie

Een plek met     ‘a lot of soul’
Marijke van Driest en 

haar man Michiel 
hadden al een tijdje 

hun oog laten vallen op het 
pand tegenover hun huis op 
de G. A. Heinzelaan. Toen ze 
het pand konden overnemen 
(redactie: waarin eerst De 
Banier en thuiszorg Vivium 
gevestigd waren) kwam 
gaandeweg het idee voor 
Studio Muiderberg. Karlijn 
Vriens en haar dochter Fee 
hebben hier op ingehaakt en 
met ‘KAFEE’ de stap gewaagd 
om een horecagelegenheid te 
starten. 

Wat waren je plannen?
Marijke: Omdat we er 
tegenover wonen, vonden we 
het belangrijk dat dit enige 
industriële pand in ons dorp 

behouden bleef en niet zou 
verdwijnen voor nieuwbouw 
of iets dergelijks. Daarnaast 
ontstond het idee om een plek 
te creëren voor activiteiten 
als het geven van workshops, 
coaching of vergaderingen. 
Zelf gaf ik yogalessen in De 
Rijver en in Muiden. Het was 
een logische stap om ook mijn 
lessen te verplaatsen naar deze 
door ons rustig ingerichte 
ruimte. 

Is Studio Muiderberg ook te 
huur?
Marijke: Ja. De ruimte is te 
huur voor eenmalig gebruik 
of voor een bepaalde dag op 
vaste basis. We hadden al een 
paar mooie aanvragen staan, 
maar helaas zijn die door de 
coronacrisis geannuleerd. Het 

INTERVIEW 
door MIRANDA MELGER



|7|Dorpspraatmei 2020 - 4de editie

Op 1 januari 2020 is 
Muiderberg Actief 
opgericht. Maar wat 
is Muiderberg Actief 
precies en wat doen ze? 
Marion Pool en Betty 
van Sloten vertellen over 
‘hun’ Muiderberg Actief. 

INTERVIEW 
door VERA REIJNDERS

Eerst een korte terugblik naar het verleden. 
Op 1 januari 1960 (maar liefst 60 
jaar geleden!) werd in Muiderberg 

een afdeling opgericht van de (toen nog) 
Vereeniging van Huisvrouwen, ontstaan in 
1912. Deze Nederlandsche Vereeniging van 
Huisvrouwen had destijds tot doel om de 
belangen te behartigen van de Nederlandse 
huisvrouwen. De vereniging groeide uit tot 
een landelijke vrouwen-, consumenten- en 
vakorganisatie. In 2005 werd deze naam 
gewijzigd in de Koninklijke NVVN (Koninklijke 
Vereniging van Huisvrouwen Netwerk). 

Waarom na 60 jaar een eigen 
Muiderberg Actief oprichten?
Marion en Betty vertellen dat de keuze om 
zich los te maken van de Koninklijke NVVN 
voornamelijk lag in het feit dat er een jaarlijkse 
bijdrage werd betaald, terwijl er nauwelijks 
toegevoegde waarde werd gevoeld vanuit 
de overkoepelende organisatie. Vandaar de 
loskoppeling, die al met al nog drie jaar heeft 
geduurd.

Marion en Betty vertellen dat Muiderberg 
Actief ook het idee heeft losgelaten dat alleen 
vrouwen lid kunnen zijn van de vereniging, 
dit in tegenstelling tot het lidmaatschap van 
de Koninklijke NVVN, waarvan uitsluitend 
vrouwen lid mochten zijn. Inmiddels is één man 
lid van Muiderberg Actief. ‘Het zou erg leuk 
zijn als er meer mannen lid zouden worden, 
misschien krijgen we wel nieuwe aanmeldingen 
van mannen als ze dit stukje hebben gelezen’ 
zeggen Marion en Betty. Wie weet! 

Wat doet Muiderberg Actief?
Het woord ‘Actief’ in de naam geeft precies 
aan waar de vereniging voor staat. Enthousiast 
vertellen Marion en Betty over de vele 
activiteiten die worden georganiseerd, waarbij 
zij worden ondersteund door vrijwilligers. Er 
zijn activiteiten die binnenshuis plaatsvinden 
maar ook buitenshuis worden talloze activiteiten 
ondernomen. Zo wordt met elkaar gegeten en 
geknutseld (o.a. kerststukjes en paasstukjes). 
In De Rijver wordt éénmaal per maand een 
filmavond georganiseerd. In Het Rechthuis 
wordt wekelijks koffie gedronken en maandelijks 
geklaverjast. Vier maal per jaar komt een 
Literatuurclub bij elkaar. Ook worden lezingen 
gehouden over uiteenlopende onderwerpen 
(4 x per jaar). En niet te vergeten: de jaarlijkse 
Alternatieve modeshow (een modeshow 
waarvoor allerlei creaties gemaakt worden van 
alternatieve materialen zoals touw, vuilniszakken 
of papier). 

Buitenactiviteiten 
zijn wandelen en zwemmen, naast een wekelijks 
bezoek aan een museum. Een tuinclub bezoekt 
één van de tuinen van de leden en drinken na de 
bezichtiging gezellig een kop koffie met elkaar. 
En of dit alles nog niet genoeg is hebben de leden 
jaarlijks een kerstdiner (in Het Rechthuis of De 
Zeemeeuw).

De vereniging telt momenteel 68 
leden. 
Het jongste lid is rond de 40 jaar, het oudste lid 
is maar liefst 94 jaar! Als lid betaal je € 51 per jaar 
aan contributie. Voor enkele activiteiten wordt 
een geringe eigen bijdrage gevraagd, zoals bij het 
film kijken, klaverjassen en het kerstdiner. Het 
merendeel van de leden is boven de tachtig jaar. 
Het zou fijn zijn als er ledenaanwas zou komen 
uit wat andere, jongere leeftijdscategorieën. 
Een aantal leden van de club is zelf actief als 
vrijwilliger in Muiderberg. Onder de leden 
bevinden zich ook mensen die wonen in 

Amstelveen, Baarn of Almere 
en al lang lid zijn (en blijven).

Muiderberg Actief kent ook een 
Lief en leed potje: als iemand 
ziek is wordt een bloemetje of 
een fruitmandje bezorgd en 
een kaartje gestuurd. Als de 
situatie het toelaat wordt een 
huisbezoekje gebracht. Dat 
wordt altijd erg op prijs gesteld.

Marion Pool (voorzitter), Betty 
van Sloten (penningmeester) 
en Annelies Denk (secretaris) 
vormen het bestuur. Met veel 
plezier en enthousiasme geven 
zij hun tijd en energie aan 
Muiderberg Actief. ‘We krijgen 
veel positieve reacties op onze 
activiteiten’ vertellen Marion en 
Betty. ‘Daar doe je het voor’. 

Enthousiast geworden? 
U kunt zich gewoon aanmelden 
en een maand ‘snuffelen’ 
aan de leden en meedoen 
aan de activiteiten van uw 
keuze, voordat u beslist 
om lid te worden. Deze 
proefkennismaking is kosteloos. 
Word je lid, dan betaal je € 51 
jaarcontributie. 

Hoe kan ik me aanmelden? Via 
muiderbergactief@hotmail.com.

Helaas moet nu wel vermeld 
worden dat in verband met het 
coronavirus alle activiteiten zijn 
stopgezet tot 1 juni en het seizoen 
weer half september begint. 

Vereniging ‘Muiderberg Actief’

Inmiddels is één man 
lid geworden

‘Daar doe je 
het voor’

Een plek met     ‘a lot of soul’

Karlijn Vriens en Marijke van Driest (r) - foto Henk Glotzbach

leuke is, dat wanneer je in de studio werkt, je bij KAFEE heerlijke 
broodjes en koffie kunt krijgen. We zien Studio Muiderberg 
en KAFEE echt als elkaars verlengde. Er is een prachtige deur, 
waardoor je vanuit de studio zo naar KAFEE kunt.

Hoe is de samenwerking met Karlijn tot stand gekomen?
Marijke: Karlijn hoorde dat wij het pand hadden gekocht en kwam 
langs. Ze zei dat ze samen met haar dochter Fee een leuk plan had 
bedacht en het voorste deel graag wilde huren. 

We schakelen even over naar jou, Karlijn. Hoe is het voor 
jullie gegaan?
Karlijn: Mijn dochters Fee en Luna hebben veel horeca-ervaring 
en wilden altijd al een horecagelegenheid beginnen. Zelf was ik 
recent gestopt bij een bedrijf waar ik werkte. Ik ontwerp van huis 
uit bruidsjurken, dat heb ik tot 2002 gedaan. Daarna ben ik mij 
bezig gaan houden met de inrichting voor bedrijven, restaurants 
en cafés. 
We hebben er heel goed over nagedacht en het heeft even geduurd 
voor we het financieel rond hadden. We hebben alles zelf gedaan, 
van schilderen tot en met kastjes in elkaar zetten. Er kwam geen 
timmerman aan te pas.

KAFEE is dus eigenlijk een familiebedrijf?
Karlijn: Inderdaad. We verdelen al het werk 
met z’n drieën: het maken van de wisselende 
menu’s, de inkoop voor wat er op de kaart staat, 
de meubels en spulletjes die we verkopen, de 
keuken en de bediening.

KAFEE en studio, hoe zou je deze combinatie 
het beste kunnen omschrijven?
Marijke & Karlijn: We hebben KAFEE en de 
studio ingericht naar wat goed voor ons voelde, 
maar ook gekeken naar wat bij het dorp en het 
pand past. Het moet een onderdeel van het dorp 
zijn, een beetje van iedereen. Het heeft tevens een 
publieke functie als ontmoetingsplek en biedt 
ruimte aan zzp-ers die ongestoord aan een tafeltje 
willen werken. Het is ook heel laagdrempelig, 
gewoon even in je eentje een kopje koffie drinken 
zonder dat het ongemakkelijk voelt. 

Ook toeristen weten de weg naar ons te vinden. 
Laatst stapte een Engelsman binnen en riep 
spontaan: ‘This place got a lot of soul!’. Zo 
voelt het ook voor ons en dat is wat we willen 
uitstralen.
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Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Administratie voor Elkaar
Vrijwilligers helpen u graag bij:

•  Administratie, ordenen
•  Overzicht maken van inkomsten en uitgaven
•  Invullen van formulieren
•  Aanvragen van toeslagen
•  Inventariseren schulden/betalingsachterstanden
•  Uitleg brieven etc.

Spreekuur op donderdag van 10.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur.
Alleen via telefonische afspraak.
Wijkcentrum Uit-Wijk, dr. Schaepmanlaan 10 Bussum.
Meer info: Wilma Post; 06 139 656 04 en Wilma Knops; 06 339 518 92
Of mail naar avegm@versawelzijn.nl

Vrijwillige Thuishulp
Vrijwilligers kunnen u helpen bij:

•  Boodschap doen
•  Telefonisch praatje
•  Klusje in de tuin

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag 10-16 uur
035 694 74 55 of mail naar vthgm@versawelzijn.nl

ANWB AutoMaatje
Het vervoer door Automaatje is door de Corona crisis stopgezet.  
Wij starten weer zodra dit op een veilige manier mogelijk is. 
Informatie: 035 694 74 55 of mail naar  
automaatjegooisemeren@versawelzijn.nl

Wij willen u graag tijdens de Corona crisis blijven 
ondersteunen. De hulp door vrijwilligers hebben  
wij door de nieuwe maatregelen helaas moeten  
beperken tot onderstaand aanbod. 

Foto: MantelzorgNL
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door GERARD BOER

In de Kustvisie van Gooise 
Meren wordt de groene 
cirkel rond Muiderberg 

benoemd als waardevol en 
te behouden. Maar als je 
op Google Maps vanuit de 
Dorpstraat een hemelsbrede 
cirkel trekt met een 3 km 
straal, dan blijkt dat er sinds 
de jaren tachtig al aardig 
wat is afgesnoept van dat 
groene. Muiderberg zelf werd 
oostelijk al een stuk groter met 
Buitendijke, Muiden breidde 
uit richting Muiderberg en 
Naarden deed hetzelfde in het 
Naarderbos. Maar in die cirkel 
ligt ook Almere Poort!

Met een Muiderbergse 
strandwandeling zie je het 
al meteen. Aan de overkant van 
het IJmeer groeit de steenmassa 
tot grote hoogte. En dat wordt 
alleen nog maar meer. Achter 
die Zuid Flevolanddijk ligt 
een hele nieuwe stad: Almere 
Poort. De bouw van de eerste 
woningen begon in 2007 en 
uiteindelijk zijn vijf wijken 
gepland met 11.000 woningen 

voor zo'n 30.000 bewoners. Dit Almere stadsdeel 
heeft zijn naam gekregen omdat het vanuit 
Amsterdam gezien de toegang tot Almere en 
Flevoland is gaan worden. De slogan van het 
stadsdeel is ‘Almere Poort Strandstad van de 
Randstad’, vanwege het strand aan het IJmeer. Het 
karakter van Almere Poort wordt grootstedelijker 
dan veel andere gebieden van Almere met meer 
nadruk op de combinatie wonen en werken. 

Als je de Hollandse brug nog nooit bent over-
gestoken, zou je dat toch een keer moeten doen. 
Dan zie je complete nieuwe wijken met veel variatie 
aan woningen en sferen. Wijken met namen 
als Columbuskwartier, Duin, Europakwartier, 
Homeruskwartier, Olympiakwartier en Poort 
Buitendijks. Een wandeling door Almere Poort 
rondom het centraal gelegen Cascadepark is echt 
interessant, zeker als je oog hebt voor bijzondere 
architectuur. Duin en Poort Buitendijks zijn de 
kwartieren zichtbaar vanaf ons Muiderbergse 
strandje. 

Duin is een bijzondere wijk, aangelegd als 
een golvend zanderig metershoog duingebied met 
aangrenzend een bos- en waterzone waarin villa-
achtige woningen met knalgele daken. Maar het 
meest opvallende zijn wel de enorme tot 28 etages 
hoge woontorens. De drie gele flats ‘Residance 
Muiderburght’ die sinds 2001 nabij de haven ‘Marina 
Muiderzand’ staan vallen erbij in het niet. 

De eerste toren die gebouwd werd is het 
CSMART hotel uitsluitend te boeken als 
student, leerkracht of gast van de er naast 
gebouwde zeevaartschool (Center for 
Simulator Maritime Training, CSMART 
Academy). Je kunt er als buitenstaander 
wel een kop koffie genieten met uitzicht 
over de dijk. De andere zijn woontorens 
met uitzicht op ons dorp. Op dit moment 
wordt er gebouwd aan een zakelijk en 
commercieel centrum op de dijk: het 
Duinplein met horeca en winkels.

Voor het buitendijkse gedeelte 
zijn er grote veranderingen op komst. 
Tegen het talud van de spoorlijn wordt 
een evenementenstrand gemaakt. 
Breder dan nu. Dat gaat in de toekomst 
muziekfestijnen en zoiets als de Libelle 
zomerweek huisvesten. Het huidige 
evenementenstrand, het Almeerderstrand 

Een complete stad 
voor onze deur

blijft een breed recreatiestrand. 
Het terrein achter dit strand 
blijft voorlopig ingeruimd 
voor culturele activiteiten. 
Menig Muiderberger heeft 
daar wel eens een openlucht 
spektakelvoorstelling van Vis-
a-Vis genoten. Ten oosten van 
de jachthaven wordt er nog 
een lang Meerstrand aan de 
voet van de dijk opgespoten. 
Langs het hele strand komt er 

een boulevard met ter hoogte 
van het in aanbouw zijnde 
Duinplein het al bestaande 
Strandbad. 

De kaart laat de plannen zien, 
meer details op de website poort.
almere.nl/wijken-in-almere-poort.

advertentie
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Muiderbergers komen er bijna 
dagelijks langs. De karakteristieke 

stenen muur aan de Googweg. 
Ze weten dat daarachter een joodse 

begraafplaats ligt, maar meestal 
blijft het daarbij. Toch valt er veel 

meer over te vertellen. Dat wordt 
gedaan tijdens rondleidingen 

die sinds 2018 worden gegeven. 
Bezoekers weten niet wat ze zien: op 
dit stukje Muiderberg bevinden zich 

ongeveer 45.000 graven, verdeeld 
over zeven velden. Daarmee is 

dit de grootste in gebruik zijnde 
joodse begraafplaats in Nederland. 

Gemiddeld iets minder dan één 
keer per week vindt hier een 

teraardebestelling plaats van uit 
Amsterdam afkomstige joden.

 
 

door HARRY MOCK
tekst en foto’s

De begraafplaats is eigendom van de 
Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge 
(NIHS), kortweg Joodse Gemeente 

Amsterdam en werd in 1642 gesticht door 
‘Hoogduitse’ of Asjkenazische joden. Zij 
kwamen uit Duitsland, Polen en verder 
oostwaarts en waren gevlucht voor oorlog, 
geweld en jodenvervolgingen. Amsterdam 
was een aantrekkelijk toevluchtsoord. De 
economie floreerde en er bestond vrijheid 
van godsdienstuitoefening. Bovendien was in 
Amsterdam al een joodse gemeenschap aanwezig, 
bestaande uit joden die Spanje en Portugal waren 
ontvlucht als gevolg van de Spaanse inquisitie. 
Deze zogenoemde Sefardische joden hadden sinds 
1614 hun eigen begraafplaats in Ouderkerk aan 
de Amstel.

De trekvaart als begrafenisroute
In 1639 stichtten de Hoogduitse joden een 
zelfstandig kerkgenootschap. Daardoor 
bestond behoefte aan een eigen begraafplaats. 
De bestuurders kwamen op hun zoektocht 
naar een goede plek in Muiderberg uit. De 
zandgronden aldaar leken zeer geschikt voor 
het inrichten van een begraafplaats. Bovendien 
bestonden er plannen om trekvaarten te graven 
van Amsterdam naar ’t Gooi. Met de trekschuit 
zouden de doden naar hun laatste rustplaats 
kunnen worden vervoerd. De aankoop van een 
eerste stuk grond voor een bedrag van f 410 vond 
plaats op 7 augustus 1642. Bij de overdracht 
waren schout en schepenen van Muiderberg 
aanwezig. De koopakte werd mede ondertekend 
door P.C. Hooft, drost van Muiden en baljuw van 
Gooiland. 

Na deze eerste grondverwerving werd de 
begraafplaats in stappen uitgebreid. In 1780 

bijvoorbeeld werd het landgoed ‘Rustrijk’ 
aangekocht. Omdat het daar gelegen Echobos 
geen verdere uitbreiding richting dorp mogelijk 
maakte, werden vanaf het midden van de 
19de eeuw aankopen richting Hakkelaarsbrug 
verricht. In 1859 werden terreinen aangekocht 
die tot de buitenplaats Hofrust behoorden. De 
laatste grondverwerving betrof het Kocherbos 
dat in 1924 op een veiling werd aangekocht. 
Sinds 2017 is de Stichting Hockey Kocherbos 
eigenaar van het bos. De joodse gemeente 
verkocht in hetzelfde jaar ook de volkstuintjes; 
deze zijn nu in bezit van twee inwoners van 
Muiderberg. 

De holocaust had grote gevolgen
Genoemde verkopen werden ingegeven 
door de financiële positie van de krimpende 
joodse gemeente en ‘overcapaciteit’ als gevolg 
van een ongekende tragiek: meer dan 60.000 
Amsterdamse joden kwamen niet terug uit 
de concentratie- en vernietigingskampen van 
de nazi’s. Aan deze catastrofe herinneren de 
door nabestaanden geplaatste gedenkstenen 
op veel naoorlogse graven. Ook het 
gedachtenismonument herinnert aan de 
holocaust. Hierop staan de namen van 28 
joodse jongemannen die in Buchenwald en/
of Mauthausen het leven lieten. Zij waren in 
februari 1941 tijdens een razzia opgepakt als 
represaille voor de dood van een WA-er, die 
tijdens schermutselingen met joodse en niet-
joodse jongeren gewond raakte en enkele dagen 
later overleed. Met het huidige grondbezit van 
circa 16 hectare kan ‘Muiderberg’ nog zeker 
twee eeuwen vooruit. 

Aparte ingang voor priesters
De begraafplaats heeft een aparte ingang 
voor kohaniem (priesters), het linkerhek met 
bovenop een Davidsster. Voor deze manlijke 
afstammelingen van Aäron zijn tevens speciale 

een eyeopener voor bezoekers

Steentje achterlaten 
op zerk

Een joodse begrafenis verloopt 
sober. Tijdens de uitvaart wordt 
geen muziek gemaakt en op het 

graf worden geen bloemen 
gelegd. In plaats hiervan wordt 
na een bezoek een (wit) steentje 

op de staande of liggende 
zerk achtergelaten. Er bestaan 
verschillende theorieën over 
de herkomst van dit gebruik. 
Eén ervan stamt uit de tijd dat 
er karavanen door de woestijn 
trokken. Als er iemand uit de 

groep overleed, werd deze langs 
de route achtergelaten. Om te 
voorkomen dat roofvogels het 
lijk zouden opeten, werd het 
lichaam met stenen bedekt. 

Ook kon je aan de stenen zien 
dat er een overledene lag. Door 

zandverstuivingen verdwenen 
de graven geleidelijk uit zicht. 

Uit respect voor de dode en om 
het graf vindbaar te houden, 
legden nieuwe passanten er 
weer stenen bij. Het leggen 

van steentjes kreeg geleidelijk 
aan een symbolische betekenis. 
Het is een teken dat het graf is 
bezocht en de overledene niet 

vergeten. 

Bezoeken

De begraafplaats is vrij 
toegankelijk tijdens openings-

uren: zondag tot en met 
donderdag van 09.00 tot 16.00 

uur. Op vrijdag en sommige 
andere dagen van 09.00 tot 

14.00 uur. 
Gesloten op zaterdag en op 

joodse feestdagen. 
Mannen wordt verzocht een 

hoofddeksel te dragen.

Voor data en aanmelding van 
rondleidingen: ga naar nihs.nl, 

tabblad ‘Joods leven’.

paden aangelegd omdat zij niet 
dicht bij een (‘onreine’) dode 
mogen komen. Hun graven 
zijn te herkennen aan twee 
handen met op een speciale 

Rijen oude zerken bedekt met korstmos 

De karakteristieke eeuwenoude muur aan de Googweg

De joodse begraafplaats 
in Muiderberg 

manier gespreide vingers die 
de priesterzegen uitbeelden. 
De zerken van levieten 
(hulppriesters) zijn voorzien 
van een waterkan en schaal. 

Gedenkstenen voor 
holocaustslachtoffers die nooit 

een graf kregen

Op de begraafplaats bevinden 
zich twee Rijksmonumenten: 
het hoofdgebouw en de aula. 
Ze zijn in de jaren ’30 gebouwd 
in de stijl van de Amsterdamse 
school en ontworpen door de 
joodse architect Harry Elte 
PHzn, die zelf slachtoffer van 
de jodenvervolging werd. 
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COLUMN GERARD BOER

Straat-App

Mijn straat heeft een straat-
WhatsApp. Ooit gestart bij 
het organiseren van de eerste 
straatbarbecue. Zo om de twee 
jaar is er weer zo’n happening 
alhoewel de klad er wel een 
beetje in zit. In 2019 is die 
activiteit overgeslagen.

Inmiddels heeft die App toch 
veel andere functies gekregen. 
‘Heeft iemand ruimte in zijn 
groene bak beschikbaar?’. ‘Wie 
heeft mijn grijze bak gezien, 
ik mis hem?’. ‘Morgen ga ik 
op vakantie met de caravan 
en kunnen jullie de doorgang 
vrijhouden?’. ‘Wie heeft er een 
stapel oude kranten voor mijn 
verfwerk?’. ‘Van wie is die auto 
met kenteken RX-321-L, ik kan 
er niet uit?’. ‘Wie heeft mijn 
postpakketje ontvangen?’. Een 
vraagbaak dus in de straat. 
En dan de sociale interactie. 
‘GA Heinze komt kerstliederen 
zingen om 19:00 uur, komt 
allen’. ‘Mijn dochters hebben 
vrijdag een feestje dus alvast 
excuus voor het lawaai!’. ‘Ik ben 
mijn kast aan het opruimen, 
wie heeft interesse in spellen’, 
uiteraard met een foto erbij. 
‘Mijn zoon heeft voor een 
schoolopdracht blauwe knijpers 
nodig, maar wel in verschillende 
vormen. Wie heeft wat?’. En 
dan ook nog nieuwe bewoners 
die zich voorstellen en meteen 
lid worden van de App. En 
….. natuurlijk op 1 januari 
zestien berichtjes met ‘Gelukkig 
Nieuwjaar!’. 

Het werkt ook voor gezamenlijke 
actie. Met tien buren werd - na 
uitgebreide informatie van een 
specialist - een isolatiefirma 
opdracht gegeven voor 
spouwmuur- en bodemisolatie 
om maximale korting te krijgen. 
Wat nu WattNu in het dorp wil 
en gaat doen, is met de straat-
WhatsApp al bereikt. Toen een 
storm bij mijn buurvrouw de 
bedekking van een dakkapel in 
zijn geheel afblies en het water 
op diverse plekken met bakken 
naar binnen stroomde, was een 
enkele App oproep genoeg 
om binnen tien minuten wel 
twintig emmers en grote bakken 
te plaatsen om de zaak op te 
vangen.

En nu in het COVID-19 tijdperk 
worden zowel informatie 
die deze of gene oppikt als 
grappen over de hausse aan 
supermarktinkopen gedeeld. We 
hebben het er hier maar druk 
mee, met de straat-App! Wel 
nuttig.

door FRED KOLLEN

Een gemeente neemt velerlei besluiten. 
Bijvoorbeeld het verlenen van een 
omgevingsvergunning aan uw buren, het 

weigeren van een subsidie, een verkeersbesluit, 
een vergunning voor een parkeerplaats, een in- 
of uitschrijving uit de Basisregistratie Personen 
en nog vele andere besluiten. Bent u het niet 
eens met een besluit van de gemeente dan kunt 
u daartegen eerst bezwaar maken en van het 
daaropvolgende besluit in beroep gaan. In de 
brief waarin het besluit wordt vermeld staat altijd 
of u bezwaar kunt maken dan wel in beroep kunt 
gaan, bij wie en binnen welke termijn. 

Het bezwaar wordt behandeld door een 
onafhankelijke bezwaarschriftencommissie 
die een zwaarwegend advies uitbrengt aan het 
College van Burgemeester en Wethouders, dat 
uiteindelijk op het bezwaar beslist. Een beroep 
wordt daarna ingesteld bij de in het besluit 
vermelde rechtbank. Een voorbeeld van een 
bezwaarschrift vindt u op de website van de 
Ombudsman (zie kader). Op die website vindt 
u ook een (te downloaden) brochure met een 
overzicht van de termijnen waaraan overheden 

Bezwaar tegen een 
besluit van gemeente

zich moeten houden.
Wie wil bijhouden welke vergunningen de 
gemeente (aan buurtgenoten) verleent kan de 
website van de overheid raadplegen of anders 
op zijn telefoon de app ‘OmgevingsAlert’ 
downloaden (zie kader).

Voor het indienen van een bezwaar geldt 
een termijn van zes weken, te rekenen vanaf de 
datum van verzending van het aan te vechten 
besluit aan de aanvrager. De zes weken termijn 

De relevante webpagina’s
www.nationaleombudsman.nl/waarmee-kunnen-wij-u-helpen/voorbeeldbrieven
www.overheid.nl/berichten_over_uw_buurt_eenvoudig_zoeken
www.overheid.nl/attenderingsservice

Een bezwaar moet altijd 
schriftelijk ingediend en 
bewaar vooral een kopie

Voorts is het handig een 
kopie van het aangevochten 
besluit mee te sturen, maar 
dit is niet verplicht. De 
bezwaarschriftencommissie 
houdt meestal eerst een 
hoorzitting alvorens zij de 
gemeente over de afhandeling 
van het bezwaar adviseert. 
Het college beslist schriftelijk 
en uiterlijk binnen twaalf 
weken na het einde van de 
bezwaartermijn.

Tegen het besluit van het 
college kan beroep worden 
ingesteld bij de rechtbank die 
de kwestie dan geheel opnieuw 
inhoudelijk behandelt. De 
uitspraak van de rechtbank 
is bindend tenzij tegen die 
uitspraak hoger beroep wordt 
ingesteld bij de Raad van State.
Zowel in de bezwaar- als in 
de beroepsprocedure kunt u 
zonder advocaat procederen.

Een andere procedure 
bij de rechtbank betreft het 
vragen van een voorlopige 
voorziening. Wilt u dat de 
werking van het besluit wordt 
geschorst zodat het niet kan 
worden uitgevoerd? Dan maakt 
u een procedure aanhangig 
bij de voorzieningenrechter 

advertentie

Sinds oktober 
2019 is 

Annemarie 
van Embden 
de nieuwe 
wijkadviseur voor 
Muiderberg. De 
wijkadviseur is 
het luisterend 

De nieuwe 
wijkadviseur

oor van de gemeente in Muiderberg, maar ook 
het aanspreekpunt voor een ieder die vragen, 
ideeën of zorgen heeft over zorg en welzijn in 
het dorp.
 
Een wijkadviseur heeft een breed takenpakket. 
Wie bijvoorbeeld een vraag, een initiatief of 
een zorg heeft over de leefbaarheid in het dorp, 
de openbare ruimte, een bestemmingsplan, 
een onveilige verkeerssituatie of overhangend 
groen kan advies vragen aan de wijkadviseur. 
Die kan de rol van de gemeente verduidelijken 
maar er ook voor zorgen dat de juiste persoon 
binnen de gemeente ermee aan de slag gaat. 
De terugkoppeling geschiedt ook via de 
wijkadviseur. 

Daarnaast is het de taak van de wijkadviseur 
om alle betrokken partijen op de hoogte te 
houden van de ontwikkelingen in Muiderberg. 
Annemarie werkt hiervoor nauw samen met de 
wijkwethouder en is aanwezig bij de openbare 
vergaderingen van de Dorpsraad.

In haar vorige baan was zij stadspromotor van 
Muiden en Muiderberg. Zij verzorgde de PR 
voor beide kernen van Gooise Meren.

Contact
Annemarie van Embden, telefoon 035 207 0607 
a.vanembden@gooisemeren.nl

start dus meestal eerder dan een bekendmaking 
van het besluit op overheid.nl. Een bezwaar 
wordt schriftelijk per post (niet per e-mail) via 
een ondertekend bezwaarschrift ingediend. 
Daarin wordt vermeld: de naam en het adres 
van de indiener van bezwaar, de datum van 
de brief, tegen welk besluit bezwaar wordt 
gemaakt en waarom bezwaar wordt gemaakt. 

 

Wij zijn open voor nieuwe patiënten 
 

Kijk op onze website voor meer informatie: 

www.huisartsenpraktijkmuiderberg.nl 
 

Op werkdagen bereikbaar van 8-17 uur op 0294-261418 

U kunt ook via e-mail contact met ons opnemen: 

info@huisartsenpraktijkmuiderberg.nl 

 

Vanwege het COVID-19 virus proberen wij uw vraag eerst 

telefonisch, per email of beeldbellen te beantwoorden. 

Daar waar nodig houden wij spreekuur met persoonlijke 

beschermmiddelen als mondkapje, jas, bril en handschoenen. 

 

Bel altijd eerst met ons als u langs wilt komen svp. 

Wilt u zich inschrijven? Dit kan via de website of u belt ons.  
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van de rechtbank. Als 
bijvoorbeeld uw buurman een 
omgevingsvergunning heeft 
gekregen kan hij beginnen met 
bouwen, ook al heeft u een 
bezwaarschrift ingediend. Uw 
buurman bouwt dan voor eigen 
risico. De voorzieningenrechter 
kan immers op uw verzoek 
beslissen dat uw buurman niet 
eerder uitvoering mag geven 
aan het besluit van de gemeente 
dan nadat de rechtbank 
een uitspraak heeft gedaan. 
Voorwaarde voor een verzoek 
om een voorlopige voorziening 
is dat er ook een bezwaarschrift 
is ingediend en dat er een 
spoedeisend belang is.

Aan een bezwaarschrift-
procedure zijn geen 
kosten verbonden. Een 
beroepsprocedure bij de 
rechtbank kost afhankelijk van 
het soort zaak aan griffierechten 
voor particulieren tussen € 44 
en € 347. De griffierechten van 
een beroep tegen bijvoorbeeld 
een omgevingsvergunning 
bedragen € 174 voor 
particulieren en € 345 voor 
rechtspersonen. De rechter 
kan bepalen dat u dit bedrag 
terugontvangt wanneer u in het 
gelijk wordt gesteld.

IKC update
Het voorstel voor een 

Integraal Kindcentrum 
(IKC) bij De Rijver krijgt nog 
steeds geen finale GO bij de 
gemeente Gooise Meren. Op 
schriftelijke vragen van D66 
in de gemeenteraad, lijkt de 
gemeente af te stevenen op de 
huidige locatie Vinkenbaan als 
plek voor het samenvoegen 
van de twee bestaande 
scholen. Uitsluitsel van B&W is 
aangekondigd voor de zomer. 

De eerste keus van de 
betrokken onderwijs-
organisaties van de Oranje 
Nassau- en Vinkenbaanschool 
gaat echter uit naar een 
gebouw op de locatie 
gemeentewerf nabij het 
gebouw van de SKBNM 
(Stichting Kinderopvang 
Bussum, Naarden Muiden 
en Muiderberg). Ook de 
Dorpsraad ondersteunt dit 
standpunt.

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! 

INTERVIEW
door FRED KOLLEN

Kennismaken met 
Ab Heij

Muiderberg beschikt over talentrijke 
personen die zich voor anderen 

inzetten. Niet altijd zichtbaar maar 
daarom niet minder verdienstelijk. 
Zoals bij veel vrijwilligers worden 

de werkzaamheden vaak op de 
achtergrond verricht. Ab Heij is zo’n 

vrijwilliger.

van politieman tot fulltime vrijwilliger

Waarom woon je in 
Muiderberg?
Ik woon al sinds 1978 in 

Muiderberg. Ik werkte als hoofd van 
de Verkeerspolitie Gooi en Vechtstreek 
bij de regiopolitie in Amsterdam en 
moest in de regio wonen. Muiderberg 
viel onder de regio. Ik koos Muiderberg 
omdat het kleinschalig is en er destijds 
betaalbare woningen te koop waren. 
Ik heb daar nooit spijt van gehad. Het 
is een fantastisch dorp waar het leven 
en laten leven geldt maar waar ook 
voldoende gemeenschapszin is om 
elkaar behulpzaam te zijn wanneer dat 
nodig is. In 2002 ging ik na 38 dienstjaren 
met vervroegd pensioen.’

Waarvan kennen de 
Muiderbergers jou?
Wellicht van de Dorpsraad waar ik 
als bestuurslid was belast met de 
portefeuille verkeer en vervoer. Jur 
Jonges, voorzitter van de Dorpsraad 
zegt: ‘Ab is zeer waardevol geweest 
bij het bedenken van oplossingen 
voor specifieke situaties. Hij bedacht 
de oplossingen en voerde deze met 
de gemeenteambtenaren ook uit. 
Zoals het tegengaan van sluipverkeer 
door Muiderberg, het uitbannen van 
wielrenners op de voetpaden in het dorp 
en de ‘smileys’ om te hard rijden tegen te 
gaan en kruisingen veiliger te maken.’

Bij de Florisberg ben ik vanaf 2007 
actief als chauffeur van de rolstoelbus 
en als algemeen vrijwilliger. Dit laatste 
houdt in dat ik de buurtborrel help 
verzorgen en andere voorkomende 
werkzaamheden verricht. 
Coördinator Welzijn Elly Profijt zegt 
‘dat de werkzaamheden van Ab zeer 
gewaardeerd worden maar bovenal 
ook zijn persoon. Zo is hij de chauffeur 
bij de busuitjes van de bewoners die hij 
laat genieten van prachtige tochten met 
veel informatie over het gebied waar we 
rijden. Met Ab is er altijd vrolijkheid in 
de bus. Maar ook bij de buurtborrel met 
de buurtbewoners maakt Ab altijd met 
iedereen een praatje en zorgt hij er voor 
dat een ieder zich thuis voelt. Ook voor 
klusjes in huis maakt Ab altijd tijd. Het is 
duidelijk dat we erg blij zijn met Ab.’

Bij Kerk aan Zee ben ik vanaf 2005 koster 
en onderhield ik tevens de begraafplaats. 
Voorts ben ik er een aantal jaren 
penningmeester geweest. 
Dominee Willemijn Jonkers zegt dat 
Ab ‘bij Kerk aan Zee een fijne en zeer 
gewaardeerde kracht is met een grote 
inzet. Je nuttig maken en betekenis 
hebben voor mensen, kenmerkt Ab. Hij 
doet zijn werkzaamheden serieus maar 
ook wel met een luchtige kwinkslag. 
Je ziet aan Ab dat hij zelf veel plezier 
beleeft aan zijn inzet.’

Waar ben je nog meer 
vrijwilliger?
Laat ik eerst zeggen dat ik alles wat ik 
doe met plezier doe. Daardoor kun je ook 
veel jaren voor organisaties werkzaam 
zijn en voelen de werkzaamheden niet 
zwaar. Zo ben ik bij de Zonnebloem in 

Breda vanaf 2006 reisleider 
van vakantiereizen met 
mensen met een lichamelijke 
beperking. Ik ben daarnaast 
chauffeur op de aangepaste 
rolstoelauto van de 
Zonnebloem en voorts ruim 
een jaar één dag per week 
privéchauffeur van Rick 
Brink die tot ‘Minister van 
gehandicaptenzaken’ is 
benoemd. 
Alexander van Zijp van 
de Zonnebloem prijst de 
activiteiten van Ab en zegt ‘dat 
Ab voor de Zonnebloem van 
onschatbare waarde is.’
Verder help ik vanaf 1999 
leden van het CNV in Utrecht 
met het jaarlijks invullen van 
hun belastingformulieren. Dat 
is dankbaar werk. 
Gé van Olst van CNV 
noemt Ab ‘een vrolijke maar 
serieuze invuller van de 
belastingformulieren. Voor 
veel leden een spannend 
moment. Ab stelt hen dan 
gerust en heeft eigenlijk overal 
een oplossing voor. Behalve 
dat hij zelf formulieren invult, 
fungeert hij ook als het tweede 
stel ogen waarmee hij een 
door een ander ingevuld 
formulier nog eens beoordeelt. 
Bovendien staat hij altijd klaar 
om in te vallen als een andere 
vrijwilliger een keer niet kan. 
Wij zijn erg blij met hem.’

Ik ben ook al zo’n tien 
jaar vrijwilliger bij het 
stembureau. Geen drukke 
baan maar wel leuk om te 
doen. Tot 2019 was ik 17 jaar 
vicevoorzitter en contact-
secretaris bij de International 
Police Association, afd. 
Gooi- en Vechtstreek. Dat 
is een wereldwijde aan 
de politie gerelateerde 
welzijnsorganisatie. 

Ik kijk voorts met plezier terug 
op de jaren dat ik als gastheer 
bezoekers rondleidde op Paleis 
Soestdijk.

Hoe kan je al die 
werkzaamheden 
combineren?
Dat is een kwestie van goed 
organiseren, al viel het soms 
niet altijd mee. Mijn echtgenote 
is in 2005 overleden en ik 
ben heel veel jaren haar 
mantelzorger geweest. Je 
ervaart dan hoe belangrijk het 
is om gezond te zijn, ofschoon 
mijn gezondheid nu ook niet 
optimaal is. Dat neemt niet 
weg dat ik blij ben dat ik nog 
steeds mijn medemens kan 
helpen en vooral hen die hulp 
nodig hebben en het zelf niet 
meer kunnen. Ik voel mij een 
gezegend mens.



|12| Dorpspraat

‘Het gaat goed met de club’ zegt voorzitter 
Annemiek van Duinen via videobellen, ‘de 
leden zijn heel tevreden en enthousiast’. Dit 
blijkt uit de tevredenheidenquête die het 
bestuur afgelopen jaar gehouden heeft onder 
de leden. Zo’n enquête hadden ze ook vijf jaar 
geleden gehouden toen dit bestuur aantrad. 
Op basis van de resultaten zijn er de afgelopen 
jaren een flink aantal acties ondernomen 
waarop Annemiek heel trots is.

TENNIS
door LEON IMANDT

Maar eerst wat feiten. TV De Hakkelaars 
heeft nu een kleine 400 leden waarvan 
ongeveer een kwart jeugdleden. Ze 

spelen op een eigen tenniscomplex achter de 
manege op zeven banen (plus een minibaan 
voor de kleintjes). Vijftien jaar geleden is 
het gravel vervangen door Smashcourt 
waardoor er het hele jaar gespeeld kan 
worden. Dat heeft al tot veel populaire, nieuwe 
activiteiten geleid volgens Annemiek, zoals de 
recreantencompetitie van de woensdagavond 
en het Nieuwjaarstoernooi. Voor de contributie 
bestaat een keuzesysteem waarbij je kortingen 
kan krijgen door bardiensten te verrichten of 
andere vrijwilligersklussen. Over het aanbod 
van vrijwilligers heeft het bestuur overigens niet 
te klagen. ‘Meer dan tachtig vrijwilligers dragen 
hun steentje bij, van onderhoud van de banen 
tot meehelpen bij toernooitjes voor de jeugd’ 

zegt Annemiek. Voor de jeugd 
verzorgt de Tennisacademie 
alle activiteiten met hulp van de 
ouders.

In de afgelopen vijf jaar zijn een 
aantal verdere verbeteringen 
uitgevoerd. Annemiek is vooral 
trots op de bestrating van de 
toegangsweg die gefinancierd 
werd door leden, sponsors en de 
gemeente met de actie ‘Adopt a 
Highway’. De vereniging doet 
ook mee aan de actie ‘Gezonde 
Kantine’ en heeft daarvoor 
de bronzen onderscheiding 

Vol nieuwe plannen 

gekregen. Afgelopen jaar is de verlichting volledig 
vernieuwd met LED lampen wat een verbetering 
van de kwaliteit en een verlaging van het 
energieverbruik oplevert. 
Voor de komende jaren staat op de eerste plaats 
vernieuwing van de eerste vier banen op de 
agenda, wederom met Smashcourt. Ook zijn 
er plannen om het clubhuis op te knappen en 
te voorzien van zonnepanelen (ook goed voor 
het milieu). Ten slotte zijn ze begonnen met een 
onderzoek naar de aanleg van twee banen voor 
padel, een nieuwe sport, kruising tussen squash 
en tennis en zeer in opkomst. ‘Zo proberen we 
aantrekkelijk te blijven voor ook de jongere leden 
en nieuwe leden aan te trekken, speciaal ook uit de 
nieuwe wijken in Muiden’ zegt Annemiek.

tennisvereniging De Hakkelaars

Smashcourt maakt 
tennis het hele jaar 
mogelijk

www.hakkelaars.com

Tennisacademie voor de jeugd - foto tennisvereniging De Hakkelaars

advertentie

Gas- en waterleidingen

Warmtepompen
Zonnepanelen

Sanitaire installaties

Landelijk erkend installateur

Airconditioning
Centrale verwarming

telefoon 06 2210 7070, e-mail medehaan1974@gmail.com
 

www.ganainstallatie.nl

M.E. de Haan, Frans van Mierislaan 9, 1399 GD Muiderberg

Gana Installatiebureau
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COLUMN BARBARA MOUNIER

Achtertuin

Een paar dagen geleden 
was ik jarig. Ik ben dol op 
verjaardagen: de voorpret, het 
vrolijke gevoel van een speciale 
dag, een feestje met vrienden 
en familie. Maar dat laatste kan 
dit jaar natuurlijk niet. Geen 
bijeenkomsten met meer dan 
drie mensen, anderhalve meter 
afstand, blijf zo veel mogelijk 
thuis. U weet het wel, we doen 
het al twee maanden zo. 

Dan maar geen feestje, dacht 
ik. De dag was evengoed vrolijk 
– met ontbijt op bed, een stapel 
boeken cadeau en felicitaties 
van dichtbij en ver. Ik zat net 
te bladeren in mijn nieuwe 
kookboek toen langzaam 
de deur van de achtertuin 
openzwaaide. Vriendinnen 
en familie liepen het gras op. 
Ze gingen staan – op veilige 
afstand van elkaar – er kwam 
een accordeon tevoorschijn en 
toen zongen ze me toe, een 
feestlied in coronatijd.

Op dat moment realiseerde 
ik me: deze hele periode van 
afstand houden, van voorzichtig 
zijn, gezondheidsrisico’s mijden, 
is een stuk gemakkelijker 
vol te houden omdat we in 
Muiderberg wonen.

In ons dorp kunnen we bij 
vrienden achterom, voor een 
verrassingslied. We doen 
boodschappen voor de buren. 
Of we vragen onze winkeliers 
een tasje met verse spullen 
langs te brengen. We maken 
een praatje over de heg, de 
kinderen zwaaien naar opa 
achter het raam. Iedere dag 
brengt er iemand bloemen naar 
de Florisberg. Dat gemoedelijke 
dorpssfeertje waar we zo sterk 
in zijn: vriendelijk en vertrouwd, 
maar voorzichtig met elkaar.

Maar het grootste cadeau 
is voor mij de natuur in ons 
dorp. Dat is de achtertuin van 
ons allemaal. We kunnen elke 
dag even langs het water om 
ons hoofd leeg te maken. Een 
ommetje over de Brink maken, 
waar de bomen met het uur 
groener worden. Of het stille 
bos in, om te genieten van de 
vogelgeluiden. 

Wat hebben we het goed, hier. 
In lastige tijden voel ik dat nog 
meer.

VRIJE TIJD 
door GERARD BOER

De provincie Noord Holland 
heeft een wandelnetwerk 
gepubliceerd waar ook 
Muiderberg als startpunt kan 
worden gekozen.

Die grijze paaltjes in het 
dorp – als ze niet omver 
gegooid zijn - zijn 

de informatiezuiltjes voor de 
routes in en rond Muiderberg. 
Vier wandelroutes zijn uitgezet 
met gekleurde pijlen die 
formeel beginnen en eindigen 
op de Brink tegenover hotel Het 
Rechthuis.

Binnen het dorp 
zijn de rode Echobos- en de 
blauwe Flevoramaroute te 
lopen, beide van ongeveer 4 
km. De Echobosroute gaat over 
het strand, de stuwwal en door 
zowel Kocher- als Echobos 
(uiteraard langs de 18e eeuwse 
echomuur om effe te oefenen). 
De Flevoramaroute slaat het 
Echobos over en kiest een route 
langs de gehele Muiderbergse 
kust (en dus langs villa 
Flevorama, een rijksmonument 
uit de 19e eeuw) en neemt 
de oostelijke en zuidelijke 
buitenrand van ons dorp. Als je 
beide routes combineert draai 
je een acht in het dorp en maak 

Muiderbergse wandelroutes

In de benen het dorp rond!

je even wat meer kilometers.

Voor de geharde 
wandelaars 
zijn er nog de groene 
Muiderbergroute van 10 km 
en de zwarte 17 km 
lange Onrustroute. De 
Muiderbergroute neemt de 
oude zeedijk naar Muiden (bij 
Ome Ko een terrasje pikken?) 
en daarna loop je aan de 
zuidkant van de A1 terug naar 
de Googweg. De Onrustroute 
is echt een stevige wandeling 
die je naar Naarden Vesting 
brengt. De terugweg loopt 
langs het Naardermeer vanaf 
de Natuurmonumenten-
uitspanning Stadzigt en via de 
Meerkade, de molen Onrust en 
de Zandhazenbrug terug naar 
de Googweg. Mochten deze 
wandelingen te lang zijn, neem 
dan gewoon de bus 110 terug 
naar Muiderberg vanaf Muiden 
of Naarden! Of omgekeerd als 
de wind verkeerd staat!

Uitgebreide informatie en 
de mogelijkheid de kaarten 
te laden op je mobieltje 
zijn te vinden op www.
wandelnetwerknoordholland.
nl/startpunten/startpunt-
muiderberg/1538. De website 

geeft meer wandelroutes in de provincie.
De kustgedeeltes van de routes maken ook onderdeel uit van de 
wandelroute ‘Wakkere Wakers’ tussen Amsterdam CS en Huizen. 
Een tocht van 36 km over de dijken die het land vroeger tegen de 
Zuiderzee beschermden. Zie www.agv.nl/recreatie/routes/wandelen/
waterkeringpad.

SPORT EN SPEL
door FRED KOLLEN
 

Aan de Nienhuis 
Ruyskade 3 ter 
hoogte van De Rijver 

bevindt zich De Leeuwenkuil, 
de midgetgolfbaan van 
Muiderberg. Sinds 1967, 
derhalve al 53 jaar. Een achttien 
holes wedstrijdbaan die deel 
uitmaakt van een uitspanning 
met speeltuin, trampolines en 
een springkussen. 
 
De Leeuwenkuil spreekt zelf 
van een waar kinderparadijs. Er 
zijn drie arrangementen voor 
verschillende kinderfeestjes. 
Elk arrangement vormt een 
combinatie van het gebruik 
van de midgetgolfbaan, de 
speeltuin, de trampolines 
en het strand dat ter plaatse 
maar vijftig centimeter 
diep is. Uiteraard maken 
versnaperingen daarvan ook 
deel uit. 
De Leeuwenkuil is immers 
tevens een eetgelegenheid met 
een zonneterras dat bij slecht 
weer is overdekt en verwarmd. 
Het aanbod is divers. Variërend 
van koffietafels, lunches, High 
Teas, twintig verschillende 
pannenkoeken, poffertjes, 

vijftien soepen uit eigen 
keuken, tapasschotels, een 
barbecuebuffet en andere 
menu’s. Frites, andere snacks en 
softijs ontbreken uiteraard niet. 
Ook te verkrijgen voor degenen 
die niet van de faciliteiten 
van De Leeuwenkuil gebruik 
maken, maar tijdens een fiets- 
of wandeltocht even willen 
uitrusten.

Door de ligging aan het 
strand van het IJsselmeer 
biedt De Leeuwenkuil surfers 
en kitesurfers een mooie 
uitvalsbasis. Vooral omdat er 
een afgesloten en overdekte 
surfstalling is met veertig 
ligplaatsen. De set kan op 
het strand vaarklaar worden 
gemaakt en dan is het nog een 
paar passen naar het water.
Maar De Leeuwenkuil biedt 
de watersporter meer. Er 
is het gehele jaar door een 
botenstalling en zomers kunnen 
ook de trailers worden gestald.

De Leeuwenkuil is in de zomer 
bij goed weer elke dag geopend 
behalve op maandag en in de 
vakanties ook op maandag.
 

www.midgetgolfbaan.nl

Midgetgolf in Muiderberg

Ook voor 
kinderfeesten 
en surfopslag

Er is besloten om dit jaar de 
nationale Buitenspeeldag 

voorbij te laten gaan in 
Muiderberg. 
Ondanks dat het nog even 
duurt voordat 10 juni 2020 
zich aandient, leek het, 
gelet op de onzekerheid die 
de coronacrisis met zich 
meebrengt, niet verstandig 
om de voorbereidingen in 
gang te zetten. Vanaf volgend 
jaar zal de organisatie van 
de Buitenspeeldag in handen 
zijn van Kirsten van Kasteren, 
kinderen- en jongerenwerker bij 
Versa Welzijn.

B e  t ui  g a 
 
d  l e  e 

 
p  s  n 
2020

Geen

Senior hockeyers 
gezocht

De SuperVets van de 
Muiderbergse hockeyclub 

hebben graag nieuwe aanwas 
van hun team. Deze senioren 
spelen (bijna) iedere zondag op 
een verkleind veld. Interesse? 
Een keer proefdraaien? 
Aanmelden via 
luuk.donders@planet.nl. 
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door LOEKY REBEL

Enkele bewoners van 
de gemeente Muiden 
besloten rond 1998 

op zoek te gaan naar 
medebewoners die ‘iets 
aan kunst deden’, zoals 
zij hun bezigheden in alle 
bescheidenheid noemden. 
Het resultaat was het 
Kunstcollectief Muiden 
Muiderberg (KCMM), 
inmiddels uitgegroeid 
tot een zelfbewuste 
vereniging met 43 
leden die een grote 
verscheidenheid 
van disciplines op 
het gebied van de 
beeldende kunst 
beoefenen zoals 
schilderkunst, 
beeldhouw-
kunst, grafische 
kunsten, 
fotografie, 
sieraden, 
keramiek, 
design etc. 

De 
leden 
zijn 
professionele 
kunstenaars en serieuze 
amateurs 
De meesten zijn opgeleid aan 
erkende kunstinstellingen, 
maar een niet onbelangrijk deel 
is autodidact. Nieuwe leden 
zijn welkom, maar wel na een 
verplichte ballotage.

Via het KCCM ontmoeten 
de leden elkaar tijdens 
bijeenkomsten en workshops, 

advertentie

die door de leden zelf gegeven worden in het ‘Kunstgebouw’ 
aan de Prinses Irenestraat 3 in Muiden. 
Er worden exposities gehouden van het werk van de leden 
in ‘De Brasserie’ en in het ‘Gezondheidscentrum’ in Muiden. 
Daarnaast geven deskundigen van buitenaf lezingen over 
kunst in het ‘Restaurant Gieling’. Zowel de exposities als de 
lezingen zijn ook toegankelijk voor niet-leden. Daarnaast zijn er 
excursies voor de leden naar interessante tentoonstellingen en 
projecten. 

Het hoogtepunt is de drukbezochte 
‘Kunstroute’ die om de twee jaar 

afwisselend plaats vindt 
in Muiden en 

Muiderberg. 
 

Daar 
wordt werk van de 
leden getoond en verkocht, 
maar ook van gastkunstenaars. De 
route voert langs verrassende plekken in Muiden 
of Muiderberg. U bezoekt de ateliers van de kunstenaars 
en privéhuizen. Maar er zijn ook grotere locaties waaronder 
de Kerk aan Zee en het Rechthuis in Muiderberg en het 
Muizenfort en de Kazerne in Muiden. De eerstkomende 
kunstroute vindt plaats in 2021 in Muiden. 

Kunstcollectief 
Muiden Muiderberg 

‘Kunst in Quarantaine’
Op dit moment liggen, in 
verband met de coronacrisis, 
alle gemeenschappelijke 
activiteiten van het collectief 
stil, maar de kunstenaars 
werken wel gewoon door 
en willen ook reageren op 
deze crisis. Hun werk is nu 
als ‘Kunst in Quarantaine’, 
te zien op de site www.
kunstcollectiefmuiden-muiderberg.
nl/kunst-in-quarantaine. 
Op de site vindt u ook 
alle gegevens over het 
Kunstcollectief en de leden. Als 
alles weer normaal is volgt een 

echte expositie.

De folder van de 
Kunstroute 2019 in Muiderberg

kunstcollectiefmuiden-muiderberg.nl

Na het verschijnen van de 
Dorpspraat in november 

2019 is over de krant onder de 
inwoners van Muiderberg een 
enquête gehouden. Daaruit 
blijkt dat 66% van de inwoners 
de krant aan huis ontvangt en 
dat 29% (al dan niet vanwege 
een sticker) de krant in het dorp 
ophaalt. 
Van degenen die de Dorpspraat 
hebben ontvangen blijkt dat 
98% van de inwoners de krant 
leest en dat 95% de informatie 
in de krant nuttig vindt. 
Gevraagd naar de frequentie 
van verschijnen geeft 95% van 
de inwoners aan dat zij de 
krant graag twee keer per jaar 
ontvangen.

Enquete 
Dorpspraat

Klassiek in 
Muiderberg
Je hoeft niet meer naar het 

Concertgebouw of het 
MMuziekgebouw aan ’t IJ in 
Amsterdam. Klassieke muziek 
van hoog niveau kun je ook 
genieten in de Kerk aan Zee aan 
het Kerkpad. 
Maandelijks op de zondag-
middag om 15:00 uur een 
Concert aan Zee. 

Het programma staat 
op concertaanzee.com.

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

Kinderwerk hervat sport & spel activiteit!
Kinderwerk Muiden/Muiderberg heeft de sport & spel activiteit weer 
hervat! Elke dinsdag van 15.00 tot 16.30 bij de Kazerne in Muiden. 

Ben jij tussen de 4 en 12 jaar? Kom dan ook meedoen!  
Deelname kost €1,– 

We ontmoeten elkaar buiten voor het gebouw van de Kazerne.  
We gaan niet naar binnen. En kom alleen meedoen als je geen  
gezondheidsklachten hebt. 

Er is elke middag een gezonde snack en drinken. 

Meer informatie?  
kkasteren@versawelzijn.nl / 06-12583749

Volg al onze activiteiten:  

 Kinderwerk Muiden/Muiderberg

 Versa_kirsten
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door JOHN HAUG (secretaris)

Coronacrisis
Door de coronacrisis heeft 
het bestuur de openbare 
bestuursvergaderingen 
en andere geplande 
activiteiten helaas moet 
opschorten. Ook de algemene 
ledenvergadering, die de 
Vereniging normaliter 
jaarlijks in maart houdt kon 
helaas niet doorgaan. De 
statuten zeggen hierover, 
dat deze vergadering ten 
laatste op 30 juni mag worden 
gehouden. De statuten van de 
Vereniging voorzien daarbij 
niet in het houden van een 
digitale (video)vergadering. 
Wel biedt een noodwet de 
mogelijkheid in een periode 
van 2 maanden na 30 juni, 
alsnog een rechtsgeldige, 
fysieke vergadering bijeen 
te roepen. Lukt dat door 
omstandigheden dan nog 
niet, dan mag dit nog met 
2 maanden extra worden 
opgeschoven.

Blijvend overleg met 
gemeente en regio
Het bestuur van de 
Vereniging is echter nog wel 
actief en heeft regelmatig 
via e-mail, WhatsApp en 
telefonisch onderling contact. 
Ook veel contacten met de 

Vereniging Dorpsraad Muiderberg

Colofon

Dorpspraat is een uitgave 
van de Vereniging Dorpsraad 
Muiderberg. De krant komt 
jaarlijks twee maal uit: in mei 
en in november.
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Evenementen-agenda
De evenementen worden onder 
voorbehoud vermeld. Door 
maatregelen vanwege het coronavirus 
kan het zijn dat een evenement geen 
doorgang vindt of naar een andere 
datum wordt verplaatst.

zondagen 17 mei t/m 28 juni | 13:00-
16:00 uur
Expositie Kunst aan Zee
Hollandse Aquarellistenkring

zaterdagen 4 juli t/m 12 september | 
13:00-16:00 uur
Expositie Kunst aan Zee
Overzichtstentoonstelling 
Jan Meijer (1900-1986)

zondag 6 september | 12:00 uur
‘Willem Kaarsgaren’ Jeu des 
Boules toernooi 
Brink | aanmelden 
cor@vandepeppel.com

zaterdag & zondag 12-13 september
Open Monumentendag

zondagen 20 september t/m 25 oktober | 
13:00-16:00 uur
Expositie Kunst aan Zee
Tentoonstelling Ina 
Brekelmans

zondag 1 november | 20:00 uur
Muziekvereniging GA Heinze 
Concert 120-jarig bestaan
De Rijver

zondagen 1 november t/m 6 december | 
13.00-16:00 uur
Expositie Kunst aan Zee
Tentoonstelling Kees Boer & 
Riet Blum

zaterdag 21 november
Stichting Muiderbergse feesten
Intocht van Sinterklaas

Doorlopende activiteiten
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

Detailinformatie over de evenementen 
vindt u op de websites van de 
organisaties of via het emailcontact.

Aanmelding voor deze evenementen-
lijst voor de periode november 2020 
- mei 2021 kunt u inzenden naar 
redactie@dorpsraadmuiderberg.nl.

gemeente vinden op deze 
manier plaats. Breder overleg 
met de gemeente over lopende 
zaken wordt door het bestuur 
via digitale vergaderingen 
(ZOOM) zoveel mogelijk 
afgewikkeld. Hoewel misschien 
wat minder zichtbaar is het 
bestuur van de Vereniging 
daarmee nog wel degelijk actief 
met een aantal onderwerpen.

Via verschillende digitale 
platforms wordt overleg 
met de gemeente gevoerd 
over onderwerpen zoals een 
integrale bewegwijzering in 
Gooise Meren, de inventarisatie 
van monumenten in Gooise 
Meren/Muiderberg en de 
voorbereidingen voor overleg 
om tot een bestemmingsplan te 
komen voor het recreatiegebied 
Naarderbos. 

Ook wordt met interesse 
gekeken naar de plannen 
in het kader van de RES 
(Regionale Energie Strategie) 
van de Provincie en de Regio 
met betrekking tot de keuze 
van locaties voor toekomstige 
zonneparken en windmolens in 
onze omgeving. Tenslotte is ook 
de werkgroep lucht en geluid 
actief; zij overleggen inmiddels 
met de gemeente over de 

resultaten die de metingen van 
geluidshinder langs de A1 en 
de A6 hebben opgeleverd. 

Eikenprocessierups
Tenslotte heeft de Vereniging 
om het probleem met de 
te verwachten plaag door 
de eikenprocessierups, het 
initiatief genomen om een 
aantal mezennestkastjes aan 
te schaffen. Deze nestkastjes 
zijn inmiddels op diverse 
plaatsen door onze leden 
opgehangen. Daarbij heeft 
ook de vogelvereniging De 
Kwartel een extra financiële 
bijdrage geleverd, waardoor er 
meer dan het geplande aantal 
konden worden aangeschaft. 
Ook de Joodse Gemeente 
van Amsterdam heeft aan 
de beheerder van de Joodse 
begraafplaats een bedrag 
voor de extra aankoop van 
nestkastjes ter beschikking 
gesteld, deze zijn langs de 
Googweg geplaatst.

Blijf gezond
Het bestuur houdt u uiteraard 
van verdere ontwikkelingen 
op de hoogte en wenst alle 
leden sterkte toe onder het 
motto ‘houdt het veilig en blijf 
gezond’.

Planning 
bijeenkomsten 2020

Een agenda voor de komende 
groepsbijeenkomsten van 
de Vereniging Dorpsraad 
Muiderberg is onder de 
huidige omstandigheden op 
dit moment niet te geven. 
Het secretariaat zal iedereen 
via de bekende kanalen op de 
hoogte houden zodra hierover 
meer duidelijk is.Nieuwjaarsduik in het IJmeer op 1 januari 2020 - organisatie Dorpsraad 

foto Gerard Boer

Bezorgen 
boodschappen 
tijdens coronacrisis 

Vanwege het advies om thuis 
te blijven en zo min mogelijk 

de straat op te gaan bezorgen 
onderstaande Muiderbergse winkeliers 
de boodschappen thuis. Het is een 
gezamenlijke actie. Bestellingen vóór 10 
uur worden dezelfde middag tussen 16 
en 18 uur thuis bezorgd. Bij een bestelling 
vóór 17 uur vindt bezorging de volgende 
dag plaats tussen 10 en 12 uur. 

Spar van den Bosch 261 309 
Verswinkel Oudshoorn 263 215
Slagerij Dalmulder 261 315
Bakkerij Tetteroo 06 4984 9027

Bezorging 
Dorpspraat

De Dorpsraad Muiderberg 
heeft besloten de 

Dorpspraat met ingang 
van deze editie in alle 
brievenbussen te laten 
bezorgen. Informatie over het 
doen en laten in het dorp is van 
belang voor alle Muiderbergers 
en geen reclame. 
De advertenties (maar 30% van 
de inhoud!) zijn afkomstig van 
lokale bedrijven die het mede 
mogelijk maken de Dorpspraat 
gratis te verspreiden. 
Een win-win situatie!

Agenda 
buurtsport-
coaches 

Bewegen is gezond 
voor lijf en leden, 

of je nu jong bent 
of wat ouder. De 
buurtsportcoaches 
van Gooise Meren 
zijn in alle kernen 
van de gemeente 
actief om inwoners 
in beweging te 
krijgen. Bekijk het 
programma van 
Gooise Meren 
Beweegt op 
gooisemerenbeweegt.nl.

Monumenten

De gemeente is 
voornemens om panden 

in Muiderberg, die niet op de 
Rijksmonumentenlijst staan, 
mogelijk de status gemeentelijk 
monument te verlenen en 
verzocht de Dorpsraad mee te 
denken hoe de inwoners hier 
het beste bij kunnen worden 
betrokken. 

Het bestuur heeft hiertoe een 
‘werkgroep monumenten’ 
ingesteld die bestaat uit 
Jos Gunneweg (voorzitter), Nel 
de Wit en Michiel Koekkoek.



advertentie

kippersluissierbestrating.nl
Sierbestrating | keramiek | natuursteen | tuinverlichting | tuinhout

GEZOCHT:
VERKOOP ADVISEUR / COMMERCIEEL MEDEWERKER

(FULLTIME) VOOR ONZE VESTIGING ALMERE STAD EN MUIDERBERG
Heb jij het verkooptalent waar wij naar op zoek zijn? Heb jij passie voor  

sierbestrating en de tuinbranche? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Met bijna 20 jaar ervaring en vestigingen in Muiderberg en Almere, bieden wij  
het grootste assortiment (sier)bestrating, siertegels, Geoceramica en Tuinhout van  
Noord Nederland. Ook voor tuinverlichting, kunstgras en overkappingen is de klant 

bij ons aan het juiste adres. Kippersluis sierbestrating is een toonaangevende  
leverancier voor hoveniers en particulieren in Noord Nederland. Wij denken  
klantgericht, zijn flexibel en hebben de beschikking over grote voorraden en  

eigen transportmiddelen. Dit stelt ons in staat om onze klanten snel te bedienen  
en een goeie service te verlenen.

 WAAR ZIJN WIJ NAAR OP ZOEK?
 Je beschikt over MBO werk- en denkniveau;
 Je hebt aantoonbare commerciële werkervaring in de detailhandel;
 Je beschikt over een service- en klantgerichte instelling;
 Je hebt de capaciteit om te denken in oplossingen;
 Je kunt goed zelfstandig maar ook in een teamverband werken;
 Je bent een luisterend oor voor de klant en speelt in op klantbehoeftes;
 Je hebt een gevoel voor humor en neemt graag initiatief;
 Je hebt een representatieve uitstraling;
 Je bent in het bezit van rijbewijs B;
 Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit;
 Je hebt geen problemen met werken op zaterdag;
 Je bent bereidt je functie ook wanneer nodig uit te oefenen op onze andere filialen.

 JE WERKZAAMHEDEN ZULLEN BESTAAN UIT DE VOLGENDE TAKEN:
 Verkoop van sierbestrating, tuinhout en aanverwante tuinartikelen
 Adviseren van zowel consumenten als professionele eindgebruikers
 Onderhoudt contacten met onze professionele klanten en leveranciers
 Het uitbrengen van offertes en verwerken van orders
 Mede zorg dragen voor een representatieve en schone inspiratietuin
 Zet orders klaar welke worden afgehaald of bezorgd worden

BEN JIJ DEGENE DIE WE ZOEKEN? Stuur vandaag nog een e-mail  
naar tom@kippersluissierbestrating.nl


