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De Cees

De besturen en directies van de Vinkenbaan- en de 
Oranje Nassauschool hebben gezamenlijk besloten om 
in één gebouw onderwijs te geven. 
Zij willen zich profileren als een school waar zowel 
confessioneel onderwijs als de wezenskenmerken van 
het openbaar onderwijs zijn gewaarborgd. Daarbij 
wordt gebruik gemaakt van gemeenschappelijke 
voorzieningen. 
Samen onder één dak, nabij het kinderdagverblijf en 
de voorzieningen in de Rijver. De besturen, teams en 
ouders van de beide scholen staan achter het plan en 
zijn enthousiast over de grote voordelen daarvan. 

In memoriam 
Fred Tanis

Fred Tanis was onze vaste 
fotograaf voor de foto op de 

openingspagina van onze 
krant. Zijn foto’s brachten 

Muiderberg prachtig in beeld. 
Helaas moeten wij berichten 
dat Fred is overleden. Zijn 

foto’s vormen een blijvende 
herinnering aan hem.

Redactie

Woonvisie van maart 2018 
heeft de Dorpsraad aangegeven 
dat meer betaalbare 
woningen van belang zijn 
voor het waarborgen van 
economisch draagvlak voor 
onze gemeenschappelijke 
voorzieningen zoals 
middenstand, onderwijs en 
sport. Het toenmalige college 
heeft op dit rapport zeer 
positief gereageerd. 

De eerste ideeën voor een IKC 
in Muiden en Muiderberg 
stammen uit 2015. In Muiden 
was er de noodzaak om de 
capaciteit van de scholen te 
vergroten in verband met de 
grote stadsuitbreiding op het 
terrein van de Krijgsman. In 
Muiden zijn de plannen voor 
het IKC al in een vergevorderd 
stadium: de eerste paaltjes 
zijn al in de grond gegaan. In 
Muiderberg is het gebouw 
van de Oranje Nassauschool 
dramatisch verouderd 

IKC in Muiderberg

VERSLAG
door JUR JONGES

Het ‘Integraal Kind Centrum’ is 
een onderwijsconcept waarbij 
kinderen vanaf de crèche tot 
en met het laatste jaar van de 
basisschool onderwijs genieten 
op één locatie. Dan is het 
logisch om een locatie te kiezen 
waar nu al voorzieningen 
zoals een Kinderdagverblijf, 
een gymzaal en bibliotheek 
zijn gevestigd. Momenteel 
is de plaats waar nu de 
gemeentewerf is gevestigd 
een ideale locatie voor een 
nieuw schoolgebouw. Dat is 
het oordeel van de directie en 
besturen van de beide scholen. 

Visie Dorpsraad
Ook de Dorpsraad ondersteunt 
die gedachte. Immers de 
vrijkomende locaties waar 
nu de scholen zijn gevestigd 
kunnen dan plaats bieden 
aan woningbouw. In de 

onderwijs van Vinkenbaan- en Oranje Nassauschool onder één dak

en in slechte staat en de behuizing van de 
Vinkenbaanschool is inmiddels afgeschreven.

Stand van zaken
De voorbereidingen en de bouw van de scholen in 
Muiden en Muiderberg zouden simultaan gaan, 
maar de plannen voor Muiderberg stagneren 
nu al meer dan vijf jaar. In 2015 was er al een 
akkoord van de gemeenteraad over nieuwbouw 
van scholen in Muiderberg. In het Integraal 
Huisvestingsplan Onderwijs van 2017 worden 
de grote problemen omtrent de huisvesting 
van de scholen al onderkend. Vervolgens staat 
in het College Uitvoeringsprogramma van 
oktober 2018 dat uitvoering zal worden gegeven 
van 2019 tot 2022 aan renovatie, nieuwbouw 
en verduurzaming. In de begroting van 2021 
wordt met geen woord over het IKC Muiderberg 
gesproken. Terwijl in Het Projectenboek van 
september 2020 een planning is opgenomen 
waarin sprake is van ingebruikname in december 
2023. Kortom de berichten van de gemeente over 
de bouwplannen tenderen naar voortdurend 
uitstel, wat alle betrokkenen grote zorgen baart.
De locatie van de Gemeentewerf is de beste plaats 
voor het IKC.

De Dorpsraad benadrukt dat het in het belang is 
van Muiderberg dat er haast wordt gemaakt met 
de plannen. Onderwijs moet worden aangeboden 
in een schoolgebouw dat voldoet aan de huidige 
eisen. Alle kinderen hebben recht op een gezonde 
leeromgeving waarin zij zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. Met name de huisvesting van de 
Oranje Nassauschool voldoet al vele jaren niet aan 
de vereiste criteria met betrekking tot een gezond 
werkklimaat, laat staan duurzaamheid.      

Wat de locatiekeuze betreft: deze is nog steeds 
in nevelen gehuld. De scholen zijn daarin 
samen met de Dorpsraad wel heel duidelijk: de 
Gemeentewerf is veruit de meest favoriete plaats 
voor een IKC in Muiderberg.

foto Henk Glotzbach

Oranje Nassau

Vinkenbaan

SKBNM



|2| Dorpspraat
 
COLUMN HARRY MOCK

Waanzin

We leven in een waanzinnige 
tijd, alleen al om het woord 
‘viruswaanzin’. Wie dat bedacht 
heeft in een tijd dat wereldwijd 
al 25 miljoen mensen door het 
coronavirus zijn besmet en bijna 
een miljoen doden zijn gevallen, 
is niet goed bij zijn hoofd. Dat 
bedacht de bedenker zelf kenne-
lijk ook, waarna dit begrip werd 
vervangen door ‘viruswaarheid’. 
Er blijken echter meerdere co-
ronawaarheden te bestaan, of 
het nu gaat over het nut van 
mondkapjes of om het 1½ me-
ter afstand houden. 
De voorstanders van het dragen 
van mondkapjes redeneren dat 
alle beetjes helpen. De tegen-
standers zien er geen heil in; 
sommigen zien in het verplicht 
dragen ervan zelfs een aantas-
ting van onze grondrechten. Ik 
heb er de grondwet nog eens op 
nagelezen, maar ik haal het er 
niet uit. De club ‘viruswaarheid’ 
is naar de rechter gestapt. Als 
ze toch iets waanzinnigs wilden 
doen, hadden ze beter de eis 
van anderhalve meter afstand 
houden aan de kaak kunnen 
stellen. Dat noem ik pas een 
aantasting van mijn grondrech-
ten. Ik kan niet eens mijn klein-
kinderen knuffelen. 

Complotdenkers denken dat het 
coronavirus een verzinsel van 
de overheid is of dat de farma-
ceutische industrie de wereld uit 
winstbejag met het virus heeft 
opgezadeld. Zo lust ik nog wel 
een paar waanzinnige uitspra-
ken, zoals die van Wilders die 
vindt - nadat hij schuldig is be-
vonden aan groepsbelediging 
- dat Nederland ‘een corrupt 
bananenland’ is geworden. 
En dan te bedenken dat je het 
volgens Eva Jinek op aarde niet 
veel beter kunt treffen dan in 
Nederland. Kun je nagaan hoe 
het met het leefklimaat in de 
overige ca. 200 landen ter we-
reld is gesteld. 

Nadat de eerste virusgolf was 
beteugeld, spoelt de tweede golf 
over ons heen. In dat klimaat 
kwamen er ook nog jongeren 
die verkondigden dat ‘ze niet 
meer mee doen’. Die ondoor-
dachte keutel werd even snel in-
getrokken als waarmee die werd 
gelanceerd. Toch hoor ik jonge-
ren klagen dat het in ons land 
‘onleefbaar’ is geworden. Dus 
leve de lol, tot in het laatste uur 
voor het ingaan van de nieuwe 
lock down. Zo komen we er sa-
men wel uit. Ondertussen vraag 
ik mij enigszins bezorgd af of de 
Spar wel voldoende toiletpapier 
in voorraad heeft. Voordat je het 
weet loopt het weer storm voor 
deze hoop in bange dagen.

uit het historisch archief

door PETER WEGMAN

Het betreft een in 1972 
door Piet de Raadt 
samengesteld boekje. 

Voor de ouderen in het 
dorp was Piet de Raadt geen 
vreemde. Hij heeft immers veel 
betekend voor Muiderberg.

Het vastleggen van de 
geschiedenis was één van 
zijn passies. Hij heeft diverse 
boekjes uitgegeven en één 
ervan betrof ‘Muiderberg in 
oude ansichten’.
Er zijn behoorlijk veel 
ansichtkaarten over 
Muiderberg. In het boekje geeft 
Piet de Raadt aan de hand van 
die kaarten een overzicht en 
uitleg over bijzondere plaatsen 
en gebouwen in Muiderberg. 
De kerk en het strand komen 
het meest voor op de ansichten.

Zoals bekend was Muiderberg 
erg populair vanwege zijn 
strand. Rond 1900 stond er 
naast Flevorama aan het begin 
van de Nienhuis Ruyskade een 
heus badhotel.

Zijn boekje met ansichtkaarten 
is des te waardevoller omdat 
van de meeste plekken en 
gebouwen thans nog weinig 
over is. Zo is er op de Brink veel 
veranderd omdat gebouwen 
zijn afgebroken, verbouwd of 

door BART TULP

Tegen de Gemeentewerf 
aan ligt het Huisjeskamp 
Waarhuijs (HKW). 

Een vakantiepark met 46 
recreatiewoningen, voorheen 
van Arie Waarhuijs die in 
1929 - bij zijn boerderij - 
gelegenheid gaf tot kamperen. 
De nabijgelegen Zuiderzee 
was, gezien de korte reistijd, 
een trekpleister voor 
Amsterdammers. 

Van tent tot huisje 
In het begin kampeerden 
de (vaste) recreanten er in 
tenten op de wei of in de stal 
bij de melkkoeien, later in 
demontabele houten huisjes. 
Het was een succes, ten tijde 
van de Tweede Wereldoorlog 
maakten de demontabele 
huisjes plaats voor blijvende 
houten huisjes; veelal in elkaar 
gezet met resthout en oude 
schoolborden. In de Tweede 
Wereldoorlog ook fungerend 
als onderduikadressen. Er 
worden bij renovaties prachtige 

Huisjeskamp Waarhuijs
vondsten gedaan, zoals 
tussenwanden die vol oude 
emaille reclameborden zitten. 
Je kocht toen een huisje voor 
100 á 500 gulden of ruilde het 
tegen een accordeon. Vrouwe 
Waarhuijs bepaalde de prijzen. 

Halfjaar gebruik door 
Amsterdammers
Blijkens de vele interviews 
die wijlen Dik Linthout (lid) 
heeft afgenomen, was het er 
vroeger erg bruisend. Wie er 
kwam ging nooit meer weg! 
De Amsterdamse families 
verbleven hier veelal van april 
tot september. De kinderen 
gingen tijdelijk in Muiderberg 
naar school. Ouders gingen 
dan met de fiets, paard en 
wagen/trekschuit, stoomtram 
of brommer naar Amsterdam 
te werk. Het halfjaarlijkse 
verblijf in Muiderberg 
werd gekenmerkt door 
samenhorigheid, levendigheid 
en eenvoud. Zo was er het 
befaamde jaarlijkse kinderfeest, 

de imitatiehuwelijken, de club van 
7, het rad van avontuur, huwelijken, 
bingo’s, braderieën, kaartavonden 
en bieren bij KVM (een ander 
vakantiepark in Muiderberg). 

Thans een vereniging
Familie Waarhuijs is sinds het begin 
eigenaar geweest van de grond 
en verhuurde de gronden aan de 
opstalhouders. In 2007 kwam daar 
een eind aan, de familie wilde het 
toen verkopen. Hoewel de familie 
royale aanbiedingen kreeg het geheel 
te verkopen, hebben zij er - gezien de 
rijke historie die zij er met de families 
deelden - besloten de grond voor 
een vriendelijke prijs aan de leden te 
verkopen. Met grote dankbaarheid 
wordt daarop teruggekeken, 
evenals de verdienstelijke rol die het 
toenmalige bestuur (voorzitter Finus 
Donker) daarin speelde. Zonder hen 
hadden we de mooie geschiedenis 
geen mooie toekomst kunnen geven. 

Lees de interviews van wijlen Dik 
Linthout! Een bewijs dat geluk geen 
verre reizen vereist. 

samenhorigheid, levendigheid en eenvoud

‘Wie er 
kwam ging 
nooit meer 
weg!’

‘Muiderberg in oude ansichten’
afgebrand. 
Op de ansichtkaart 
van de ingang van 
het Echobos zie je 
ook de Boskapel die 
al vele metamorfoses 
heeft ondergaan: kerk, 
school, verenigings-
gebouw, café, Witte-
Kruisgebouw, kapel 
en nu een woonhuis.

Een ander markante 
locatie is de Dorpslaan, 
die wij nu kennen als 
de Dorpsstraat.
Deze is vanuit veel 
gezichtspunten 
op ansichtkaarten 
afgebeeld. Ook de 
Dorpsstraat is in de 
loop der tijd 
menigmaal 
veranderd.
Piet de Raadt 
heeft aan de hand 
vele ansicht-
kaarten de 
herinneringen 
aan vroeger 
vastgelegd in 
een boekje dat 
helaas niet 
meer te koop is.

Twee pagina’s uit het boekje met Muiderbergse ansichten van Piet de Raadt

Ook als 
onderduik-
adressen 
gebruikt
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INTERVIEW
door MIRANDA MELGER

Frank Oudshoorn van Verswinkel 
Oudshoorn werd 65 jaar geleden geboren 
op de Brink als jongste van het gezin 

Oudshoorn met negen kinderen. 

Wat wilde je worden toen je jong was?
Elektricien. Mijn oudste broer Piet werkte bij de 
televisie als belichtingstechnicus. Ik ging vaak 
met hem mee. ‘Nou, zei Piet, ‘dan moet jij naar 
de technische school’. Maar dat was niet aan 
mij besteed, ik heb twee linkerhanden en eerlijk 
gezegd ben ik bang voor stroom. De LTS heb 
ik dan ook niet afgemaakt. Dus toen ben ik op 
een gegeven moment hier in Muiderberg als 
12-jarig jongetje als hulpje begonnen bij de Vivo, 
de kruidenierswinkel van de familie Rodenburg 
waar nu Harry Bakker Saxofoons zit. Zo ben ik 
groenteboer geworden.

Wat spreekt je aan in het vak van 
groenteboer?
Groente en fruit vind ik prachtige producten 
om mee te werken. Ook het contact met klanten 
vind ik erg leuk. En geen één dag is hetzelfde. 
Het verkooppatroon is in de loop van de tijd wel 
veranderd. Vroeger kocht ik drie kisten spinazie 
per week in. Klanten gaan nu voor makkelijk, de 
vraag is nu of de spinazie gewassen is. Ook is er 
veel vraag naar onze kant- en klare maaltijden.

Wanneer ben je voor jezelf begonnen?
In 1982 ben ik begonnen met het venten van 
groente en fruit. In 1984 heb ik de groentewinkel 
waar wij nu zitten overgenomen, daarnaast ben 
ik nog twee jaar doorgegaan met de ventwagen. 
Zo langzamerhand is dat gestopt en hebben we 
de winkel uitgebreid. 

Achter elke succesvolle ondernemer staat 
een partner, is dat bij jou ook zo?
Absoluut, mijn vrouw Karin heeft vanaf 
het begin achter me gestaan. Je denkt: waar 
beginnen we aan, maar samen maak je een 
sprong in het diepe. En nog steeds werken we 

verschenen 2e druk

HAKKELAARSBRUG 
1920-2020

de geschiedenis van een 
honderdjarige

door Jos Gunneweg

Het verhaal over de ijzeren 
brug en zijn voorgangers, 

over vier eeuwen Naarder- 
en Muidertrekvaarten, de 
weg- en watertollen, het 

ontstaan van het buurtschap 
De Hakkelaarsbrug, Napoleon 

die over de brug kwam, een 
interview met Lammert 

Hensbergen, een roeitocht 
van twee burgemeesters, 

de Vrije Republiek 
Hakkelaarsbrug, en talloze 
andere verhalen, prachtig 

vormgegeven.

verkrijgbaar bij
Spar van den Bosch

Het Rechthuis
j.gunneweg@hetnet

Frank Oudshoorn: 
een begrip in Muiderberg

‘Ik probeer voor 
iedere vraag 
van een klant 
een oplossing 
te vinden. 
Bijvoorbeeld 
als een klant 
net voor 
sluitingstijd 
om geschilde 
aardappelen 
vraagt en ik heb 
die niet meer 
staan, dan schil 
ik ze.’

samen, we staan om 6:30 uur op 
en ‘s avonds rond 19 uur zijn we 
klaar. 

Is Verswinkel Oudshoorn een 
familiebedrijf geworden? 
Jazeker. Zoon Bart, dochter 
Annemarie en sinds kort onze 
kleinzoon werken allemaal 
in de zaak. Karin maakt alle 
rauwkosten en maaltijden, Bart 
zorgt voor de wijn, noten en 
kaas en ik zorg dat de winkel 
gevuld is. 

Hoe is de coronaperiode voor 
jullie geweest?
We zijn de dans eigenlijk 

wel aardig ontsprongen. 
Mijn grootste klant in 
Almere-Poort, een maritiem 
opleidingscentrum, gaat pas 
volgend jaar weer open. Aan 
een aantal restaurants heb ik 
niet kunnen leveren, maar dat 
loopt gelukkig weer. Ons geluk 
is dat mensen niet graag naar 
de grote supermarkten gaan 
en naar ons komen. Ik heb 
zelfs nieuwe klanten uit het 
Naarderbos die eerst met de 
kinderen kwamen om een ijsje 
te kopen en nu twee keer per 
week komen.

Heb je naast zo’n druk 
bestaan nog tijd voor 
hobby’s?
Mijn grootste hobby is 
voetbal. Ik ben keeper bij het 
ouderenteam van Muiderberg 
en verder probeer ik twee keer 
per week mee te trainen met 
een groep. Ik ben altijd actief 
geweest binnen de club. Ik 
ben bijvoorbeeld nog heel lang 
jeugdleider geweest van een 
paar teams.

Heb je nog een bijzondere 
jeugdherinnering die je nooit 
zult vergeten?
Tijdens een hele strenge winter 
in 1963 ben ik als jongetje samen 
met Frits, een verlamde jongen, 
van de ijsschotsen gered. Het 
ijs brak en we dreven helemaal 
af. Het heeft nog zelfs de krant 
gehaald. 
Een andere leuke herinnering 
is dat de middenstand een 
aantal jaar het Sinterklaasfeest 

organiseerde. Wij huurden de Rijver af en daar 
kwamen zo’n 200 à 300 man op af. Joop de Jong 
haalde bij Rijvereniging Any Dale een paard. 
Fred Dalmulder speelde Sinterklaas. Ik was 
zwarte Piet en zo gingen we een rondje door het 
dorp. 

Je bent 65 jaar, ben je van plan om nog 
lang met de winkel door te gaan?
Ja, ik vind het hartstikke leuk om te doen, ik ga 
nog wel een paar jaar door. Het is de bedoeling 
dat Bart het te zijner tijd overneemt. Maar 
voorlopig ben ik nog niet weg hoor!

‘Muiderberg in oude ansichten’

‘t Lagerhuys 
nieuw leven 
ingeblazen

foto Henk Glotzbach

door MIRANDA MELGER

Rosan en Patrick 
van de Ven zijn de 
uitdaging aangegaan 

om het mooie restaurant 
in de Dorpsstraat weer 
te laten stralen. Met hun 
jarenlange ervaring als 
horecaondernemers in 
Nederland en Spanje hebben 
ze hier het volste vertrouwen 
in. 

Wat is jullie aanpak?
Rosan: Niet meteen te 
hard van stapel lopen en 
te teveel willen. Geen tien 
man personeel en een dure 
aankleding, kortom goed je 
geld uitgeven. Een verkeerde 
financiële aanpak is iets wat 
we teveel hebben gezien. Wij 
beginnen gewoon met z’n 
tweeën, Patrick staat in de 
keuken en ik in het restaurant. 

Als het druk wordt, springen 
onze volwassen zonen Marlon 
en Maurice bij.

Wat kunnen jullie voor 
Muiderberg betekenen?
Patrick: ‘t Lagerhuys is een 
leuke, gastvrije plek, waar je 
lekker kunt eten en drinken 
voor een aantrekkelijke prijs. 
We zijn open van dinsdag tot 
en met zondag, van 10 uur ‘s 
morgens tot 10 uur ‘s avonds. 
Als je iets wilt bestellen voor 
thuis, dan kun je dat ophalen. 

Op de tweede etage hebben 
we een ideale ruimte voor 
flexwerkers. Naast ons vaste 
menu brengen we variatie 
door bijvoorbeeld een 
stampottenbuffet of heerlijke 
paella. 

Kom eens langs voor een 
kopje koffie, lunch of diner!

advertentie



 
  

Mantelzorgondersteuning 
 
Zorgt u voor een naaste, bijvoorbeeld moeder, vader, partner, kind, vriend of naaste? Dan bent u 
mantelzorger! Versa Welzijn biedt verschillende mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning 
daar waar u het kunt gebruiken, zoals hulp bij administratie, vervangende zorg, een 
themabijeenkomst, contact met anderen of gewoon een luisterend oor. U kunt hiervoor terecht 
in de Rijver in Muiderberg, de Kazerne in Muiden of (onder voorbehoud) bij u thuis. 
 
 Meer informatie of een afspraak? 
 Aleid Borghardt  
 aborghardt@versawelzijn.nl / 06 82 34 76 09 

advertenties
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zangeressen en zangkoor van Muiderberg geïnterviewd

door MIRANDA MELGER

Zangeres en schrijfster Vannessa Tuyns 
verruilde elf jaar geleden samen met 
haar gezin hun woonboot in de Jordaan 

voor een nieuwe woonplek in Muiderberg. 
Waar het drukke Amsterdam haar creativiteit 
belemmerde, bracht de rust in ons dorp 
Vannessa juist veel inspiratie. 

door VERA REIJNDERS

Muiderberg is een dorp waar 
aardig wat creatieve mensen 
wonen. Kunstenaars, 

schrijvers, cabaretiers en zangeressen. 
Eén van die zangeressen is Miranda 
Melger. Een klein inkijkje in haar 
leven. 

Dat is de veelzeggende 
naam voor een 
‘wereldkoor’ uit 

Muiderberg. Het koor is 
een vereniging die in 2000 
is opgericht. Ontstaan 
als een afsplitsing van de 
amateurtoneelvereniging Stuk 
voor Stuk. 

Het koor telt thans twintig 
actieve leden en treedt 
regelmatig bij allerlei 
gelegenheden op. Er worden 
meerdere concerten per jaar 
gegeven waarvan er enkele 
worden weergegeven op de 
website. Door het coronavirus 
zijn er tijdelijk geen optredens 
maar zo gauw het kan geeft het 
koor weer acte de présence.

Noot 
voor 
Noot

zangkoor

door FRED KOLLEN

Het koor bestaat uit vrouwen 
en mannen en heeft een zeer 
breed repertoire, variërend van 
klassieke tot moderne en van 
serieuze tot vrolijke liederen. 
Zowel in het Nederlands 
als in een scala van andere 

talen zoals o.a. Russisch, 
Zweeds, Tsjechisch, Afrikaans, 
Indonesisch en Swahili. 
Het koor zingt vierstemmig 
en a capella, dus zonder 
instrumentale begeleiding. 
Daardoor kan het koor bij veel 

gelegenheden als muzikale 
omlijsting dienen. Dirigent van 
het koor is Peter Rieken die 
ook de arrangeur is van veel 
liederen uit het repertoire van 
het koor.

Het koor repeteert iedere 
donderdagavond vanaf 20.30 
uur in de Oranje Nassauschool 
in Muiderberg. (i.v.m. corona 
wordt er tijdelijk in de 
voetbalkantine gerepeteerd). 
De repetitieavond staat tevens 
open voor belangstellenden die 
dan kunnen meezingen. Het 
koor heeft behoefte aan een 
bariton en een bas.

www.noot4noot.nl

Miranda Melger
uit een zangfamilie

Vanessa Tuyns 
zangeres en schrijfster

Het begin van een theatercarrière 

Vannessa groeide op in een muzikale omgeving. 
“Na een bezoekje aan de musical Les Miserables 
in Londen besefte ik: op zo’n podium wil ik ook 
staan’. 

Haar eerste rol in de internationale musical Hair 
was het begin van haar carrière in vele musicals, 
totdat het tijd werd voor het maken van een 
eigen theatershow. 
‘Hier in Muiderberg leerde ik actrice Mylène 
Duijvestein kennen. Samen hebben we een 

muziek-
theaterstuk over 
het leven van 
Karen Carpenter 
gemaakt. 
Theaterbureaus 
wilden wel met 
ons in zee gaan 
als we twee 
avonden een 
zaal vol zouden 
krijgen. We 
vertelden in het 
dorp over onze 
voorstelling, 
de zaal zat 
zowaar drie 
avonden vol, met 
Muiderbergers. 
Die steun was zo 
bijzonder!’

Van het 
verzinnen 
van verhalen 
naar het 
schrijven van 
romans

Vannessa heeft 
het altijd leuk 
gevonden om 

verhalen te verzinnen en 
schrijft in eerste instantie 
verhalen voor zichzelf. De 
schrijfwedstrijd Chicklit.
nl en het behalen van een 
finaleplaats gaf haar het 
zelfvertrouwen om te werken 
aan haar eerste roman. Haar 
doelgroep waren vrouwen 
die van romantische luchtige, 
feel good-boeken houden. 
Een tweede roman volgde 
afgelopen juni en werd met 
succes ontvangen.

Zingen, schrijven en 
Nederlandse les

‘Zowel het zingen als het 
schrijven is heerlijk om 
te doen. Maar als ik moet 
kiezen, staat zingen op één 
en schrijven op de tweede 
plaats. Hiernaast coördineer 
en geef ik Nederlandse les 
aan nieuwkomers van zes tot 
en met twaalf jaar. Het is heel 
dankbaar werk.’

Dromen?

‘Een bestseller zou leuk zijn, 
haha, en misschien wel een 
verfilming van één van mijn 
boeken. Verder gewoon lekker 
doorgaan met shows in het 
theater….’

Zie www.vannessathuyns.com 
voor o.a. haar nieuwe 
theatershow ‘You’ve Got a 
Friend - Honoring James Taylor 
& Joni Mitchell’.

eerste CD-
debuutalbum 
uitgebracht 
met eigen 
nummers: 
‘Levensecht’. 
‘Ik kan 
me in het 
Nederlands 
het beste 
uiten, zowel 
qua zang als 
schrijven’ 
vertelt 
Miranda. Op 
basis van 
deze CD is 
in 2019 een 
theatershow 
gemaakt 
waarmee ze 
de première 
had in het 
Brinkhuis in 
Laren, maar 
Corona gooide 
roet in het 
eten.
Miranda is nu bezig met een coverproject als 
aanvulling op haar album ‘Levensecht’. Mooie, 
goed vertaalde covers in het Nederlands. ‘Het 
lijkt me heerlijk om hiermee, maar ook weer 
met de voorstelling op het podium te staan, zegt 
Miranda. Dat zal echter nog wel even duren’. 

Dromen?

‘Ja, zeker! Het lijkt me geweldig om beginnende 
artiesten en bands een startpodium te kunnen 
geven. Een soort Cultuur Centrum waar theater, 
horeca, muziekschool, allemaal samenwerken. 
Waar kansarme kinderen muziek kunnen 
maken. Misschien in Muiderberg?’

www.mirandamelger.nl

Al jong in de 
familieband

Miranda is afkomstig uit een 
grote muzikale familie: vijf 
broers en drie zussen. Haar 
moeder was zangeres en 
zong in Indonesië in de kerk. 
De vijf broers vormden met 
elkaar de ‘Melger Brothers’ 
en als één na jongste van het 
gezin werd Miranda af en toe 
meegenomen naar optredens. 
Uiteindelijk werd zij op 17 
jarige leeftijd de zangeres van 
de familieband en traden zij 
soms wel 120 keer per jaar op!

Scholing en inspiratie

‘Ik ben begonnen met klassieke 
zangles bij operazangeres 
Aleida van Dongen. Klassiek 
biedt een goede basis voor 
zingen. Door de muziek van 
zangeres Astrid Seriese heb ik 
jazz ontdekt. Vervolgens heb ik 
les genomen bij jazz-zangeres 
Deborah J. Carter, zij is een van 
mijn grote voorbeelden’.

Solocarrière

Nadat Miranda twaalf jaar 
had opgetreden met haar 
familie was de tijd rijp om solo 
te gaan en meer te doen dan 
alleen zingen. Ze ging haar 
eigen stukken schrijven, deed 
meer aan cabaret en speelde 
allerlei typetjes. Zij voelt zich 
echt thuis op het podium en 
zoekt tijdens ieder optreden 
de interactie met het publiek. 
In 2018 heeft Miranda haar 
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COLUMN ROB VAN DIJK

Van de verre brug

Op de foto bij deze column sta 
ik op de Muiderbergbrug. Waar 
komt die naam vandaan? Het 
begon als een grap. Op 13 
augustus 2015 schreef ik de 
gemeente Amsterdam. Waarom 
is Muiderberg nergens in de 
stad vernoemd? Notabene De 
Badplaats van Amsterdam aan 
het begin van de vorige eeuw. 

“Kunt u ervoor zorgen dat er 
een mooi plekje in Amsterdam 
vernoemd wordt naar het 
prachtige dorp Muiderberg?’, 
luidde mijn verzoek. Het 
verzoek werd voorgelegd aan 
de Commissie naamgeving 
openbare ruimten (CNOR). Men 
wilde wel meer feiten en weetjes 
ter onderbouwing. Die stuurde 
ik meteen. Tot mijn verrassing 
werd het verzoek ingewilligd. 
Daar was ik blij mee, maar 
ook teleurgesteld. Het advies 
aan B&W was om brug 989 
in Amsterdam-Noord te 
vernoemen als Muiderbergbrug. 
Mijn hoop was een mooi 
pleintje of iets dicht bij de pont 
als startpunt voor een fietsroute 
naar Muiderberg. Maar er was 
geen weg terug. Ik kon brug 
989 nauwelijks vinden.

Veel later werd ik gebeld waaruit 
bleek dat dit geen grapje 
was. Ik mocht hierover vooral 
niets communiceren. ‘Het zou 
toch onwenselijk zijn dat het 
Stadsdeel Noord hierover niet 
langs de officiële kanalen zou 
horen.’ Ik stelde nog voor dat 
de Dorpsraad Muiderberg 
misschien bij zou kunnen 
dragen aan de kosten van een 
naamsvermelding op de brug. 
Dat was zeer onwenselijk. 

Op 3 april 2018 kwam de 
vraag van het Stadsdeel Noord 
of 27 april 2018 schikte 
voor de onthulling van de 
naamplaat op de brug. Omdat 
de Dorpsraad het leuk vond is 
een delegatie erheen gegaan. 
De stadsdeelvoorzitter deed 
een verhaaltje, de voorzitter 
van de Dorpsraad ook en Freek 
de Jonge zong een feestelijk 
lied. Het was echt leuk en er zit 
een prachtige naamplaat op 
die brug. Als je een keer naar 
Amsterdam fietst misschien 
leuk om erlangs te rijden. De 
voet- en fietsbrug ligt in het 
verlengde van Markengouw in 
Nieuwendam.

https://nl.wikipedia.org/wiki/
Muiderbergbrug

In gesprek met Elly Profijt 
van Florisberg
WELZIJN
door MIRANDA MELGER

Elly Profijt werkt 
als coördinator 
activiteiten, vrijwilligers 

en mantelzorg voor 
woonzorgcentrum Amaris 
Florisberg in Muiderberg en 
woonzorgcomplex De Beer 
in Naarden. Een kleinschalig 
woonproject voor mensen met 
dementie. Zij vond na haar 
studie kunstzinnige therapie en 
bezigheidstherapie haar pad in 
de welzijnssector.

Waarom spreekt het je 
aan om in deze sector te 
werken?
Als eerste omdat het 
mensenwerk is - werken met 
mensen, naar ze luisteren en 
hun behoeftes proberen om 
te zetten in activiteiten. Als 
tweede het werken met de 
vrijwilligers - het is een bewuste 
keuze die ze maken en ze staan 
er hierdoor heel positief in.

Wie zijn de bewoners 
van Florisberg?
In de eerste vleugel zijn per 
gang negen appartementen 
met drie huiskamers. Twee 
voor psychogeriatrie en 
één voor somatische zorg, 
bewoners verblijven overdag 
veelal in de huiskamer voor 
een dagstructuur, extra 
zorgaandacht en sociaal 
welbevinden.

In het tussenstuk bevinden 
zich 16 appartementen. Deze 
bewoners hebben ook allemaal 
zorg nodig, maar kunnen 
voor het merendeel nog wel 
zelfstandig functioneren. In 
de derde vleugel zitten de 
buurtbewoners die volledig 
zelfstandig wonen. Wel zien 
we dat ook daar inmiddels 
bewoners zorgbehoeftig 
worden. Deze zorg kunnen 
ze in de vorm van thuiszorg 
vanuit Florisberg ontvangen. 

Heb je veel persoonlijk 
contact met de bewoners?
Dat is het fijne van een klein huis 
als Florisberg. De bewoners weten 
mij altijd wel te vinden. Aandacht 
is het sleutelwoord, ik probeer om 
het verhaal achter het verhaal te 
achterhalen. Vooral de afgelopen 
maanden en tijdens de lockdown 
waren er van die kleine verzoekjes die 
het leven zoveel aangenamer kunnen 
maken. Van een mobiele telefoon die 
niet werkte tot het even aanpassen 
van een zonnescherm wat niet goed 
hing.

Is er een verandering in de 
manier van zorg?
Gelukkig wordt welzijn steeds 
belangrijker en meer geïntegreerd in 
de zorg. Er is zeker nog een lange weg 
te gaan, maar deze tendens is al jaren 
aan de gang en mede door corona is 
de noodzaak nog meer zichtbaar/
voelbaar. Juist als alle aanspraak 
van familie en vrijwilligers wegvalt 
merk je hoe belangrijk een zinvolle 
daginvulling is. Het wordt steeds 
meer duidelijk dat het één niet zonder 
het ander kan bestaan, zoals dat 
immers voor iedereen geldt. 

maken. Hoe leuk is het om bijvoorbeeld samen met 
vader of moeder naar het water te fietsen? 

Muiderberg
Het is heel bijzonder om in zo’n klein dorp gevestigd 
te zijn, het voelt als een warm bad. De plaatselijke 
winkeliers waar we altijd een beroep op kunnen 
doen. Het kopje koffie en koek van de Spar voor de 
wekelijkse wandelclub of de extra zorg en aandacht 
als een bewoner even de weg kwijt is in het dorp. 

Ook de vele schoolkinderen die Florisberg al jong 
leren kennen doordat ze d.m.v. gezamenlijke 
projecten in Florisberg komen zingen, optreden of 
creatief zijn. Iedere Muiderberger weet Florisberg wel 
te vinden. 

Een dorp als dit is echt een pre!

‘Aandachtig 
luisteren en er iets 
mee doen’

Concert aan Zee 
houdt regelmatig op 

zondagmiddagen concerten 
in Kerk aan Zee, een kerk met 
een mooie akoestiek. Door 
het coronavirus is het aantal 
concertgangers beperkt en zijn 
de concerten ook (gratis) via 
een livestream te bekijken. Dat 
kan via de website van Concert 
aan Zee waar ook de agenda is 
vermeld.

De provincie Noord-
Holland steunt vrij-

willigersorganisaties die 
helpen de provincie nog 
groener te maken. De in 
2012 opgerichte Stichting 
Groen Muiderberg zet 
zich in voor de natuur en 
de biodiversiteit in en om 
Muiderberg. Als blijk van waar-
dering voor haar werkzaamhe-
den ontving de stichting van 

Subsidie 
voor Groen 
Muiderberg

Het concertseizoen werd dit 
jaar op 4 oktober jl. geopend 
door dorpsgenoot, pianist en 
componist Carl van Reenen die 
de Canto Ostinato van Simeon 
ten Holt uitvoerde samen met 
het xSight Percussion Duo.

www.concertaanzee.com 
Zie ook evenementenlijst op 
pagina 15.

de provincie een bedrag van € 
1.000. Met deze subsidie kun-
nen een aantal attributen als 
waadpak, schepnet, zaklamp en 
natuurboeken worden aange-

schaft. Maar ook 
bijvoorbeeld zaden 
en plantmateriaal. 

Voorts kunnen 
door deze 
gift verdie-
pingscursus-
sen worden 

gevolgd over 
tuin, berm en 

boombeheer ge-
richt op de biodiversiteit.

www.groenmuiderberg.nl

foto Henk Glotzbach

Vrijwilligers
Er zijn 45 vrijwilligers. Iedereen heeft zijn/
haar eigen rol die altijd tot stand komt in 
overleg met de wensen en mogelijkheden 
van de betreffende vrijwilliger en Florisberg. 
Op dit moment is niet iedereen actief door 
de beperkingen van corona. We hebben op 
dit moment nog behoefte aan vrijwilligers 
met creatieve talenten en die dat kunnen 
overbrengen aan een groepje bewoners, 
bijvoorbeeld schilderen.

Mantelzorgers
Er is nauw contact met de mantelzorgers 
van onze bewoners. We hebben sinds kort 
een duofiets waarvan zij gebruik kunnen 

@GJB
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door LEON IMANDT

Enthousiast rennen de 
jeugdleden van de 
Muider Schaak Kring 

(MSK) naar de tafels in het 
zaaltje van de Rijver waar de 
schaakborden klaar staan: 
natuurlijk moet er nog een 
partij gespeeld worden na 
de eerste schaakles van dit 
nieuwe seizoen. MSK is de 
schaakvereniging voor 
iedereen in Muiden 
en Muiderberg. ‘We 
hebben ongeveer 40 
leden’ zegt voorzitter en 
jeugdcoördinator Lode 
Broekman, ‘waarvan 
15 jeugdleden, zowel 
jongens als meisjes.’
MSK speelt met 
drie seniorenteams 
in de externe 

door MIRANDA MELGER

Babette van der Duin 
geeft vanuit haar bedrijf 
B70 pilateslessen in de 

Rijver in Muiderberg. Zes jaar 
geleden nam Babette definitief 
afscheid van haar collega’s van 
de Hogeschool voor de Kunsten 
in Amsterdam om haar passie 
voor pilates door te geven aan 
haar cursisten.

Hoe het is begonnen?
Na een blessure maakte 
ik kennis met pilates. Ik 
raakte gefascineerd door 
deze bewegingsmethode die 
ontwikkeld is door Joseph 
Pilates om revalidatie te 
ondersteunen. Doordat je 
met pilates de (core)spieren 
versterkt en je het hele lichaam 

door VERA REIJNDERS

Bridgen is goed voor de 
hersenen, het is bij uitstek 
een denksport. Maar 

gezelligheid is ook belangrijk. 
Een inkijkje in een bridgeclub 
for women only in Muiderberg. 

Waarom alleen vrouwen?
Dolly Ramack (voorzitter) 
legt het uit: ‘We waren 
lid van de toenmalige 
Nederlandse Vereniging van 
Huisvrouwen in Muiderberg. 
Maar we wilden zelf een 
bridgeclub oprichten, los van 
de huisvrouwenvereniging. 
Zodoende bestaat de club 
alleen uit vrouwen’. De 
bridgeclub werd in augustus 
2016 opgericht en de vereniging 

Schaak Kring wil groter worden

Bridge Club de Brug – Women Only

‘Change only happens through movement’

competitie (twee in de regio 
Amsterdam, een in de regio Het 
Gooi) en met drie jeugdteams 
in de regio Amsterdam. Alle 
thuisactiviteiten vinden plaats 
in De Rijver op vrijdagavond 
maar de uitwedstrijden 
voor de competitie zijn op 
de wedstrijddagen van de 
ontvangende verenigingen. 

Als er geen externe 
competitie wordt 
gespeeld vindt de interne 
competitie plaats, de 
jeugd van 19:15 tot 
20 uur en daarna de 
senioren. De jeugdteams 

doen ook mee aan 
teamkampioen-
schappen van de 
regio Amsterdam 

en enkele senioren spelen 
op individuele basis ook 
toernooien.

‘Tijdens de coronatijd hebben 
we ook online schaaktoer-
nooien georganiseerd’ vervolgt 
Lode, ‘dat willen we graag 
blijven doen omdat daar ook 
oud-leden en mogelijke nieuwe 
leden aan mee kunnen doen’. 
Dit is één van de nieuwe 
activiteiten waarmee MSK het 
ledenaantal wil doen groeien. 
Daarnaast gaan ze veel actiever 
worden op sociale media en 
brengen ze maandelijks een 
Nieuwsbrief uit, juist ook voor 
nieuwe inwoners van Muiden 
en Muiderberg zoals in de 
Krijgsman. Nieuwe jeugdleden 
hopen ze te krijgen door het 

elk jaar organiseren van schoolschaaklessen 
op de Oranje Nassauschool en de Vinkenbaan 
in januari, februari en maart. Ze begeleiden 
dan ook schoolschaakteams naar sterk 
bezette toernooien in Almere en Bussum. 
Jonge schakertjes kunnen daarna jeugdlid 
worden, schaakles krijgen en zo ook op termijn 
doorstromen naar de senioren. Lode is er trots op 
dat dit seizoen vier jeugdige schakers op deze 
wijze voor de eerste keer met de senioren mee 
gaan doen.

Dus als u vroeger geschaakt hebt en weer 
wilt beginnen of kennis wilt maken met de 
schaaksport: ga op vrijdagavond rond 8 
uur naar de Rijver. De koffie staat klaar 
(‘gezelligheid is ook heel belangrijk 
voor de MSK-leden’) en u wordt met 
open armen ontvangen.

www.muiderschaakkring.nl

is per 1 januari 2017 formeel 
gestart en lid geworden van 
de NBB (Nederlandse Bridge 
Bond). 
Om lid te kunnen worden van 
de bridgeclub is het handig 
om eerst een cursus te volgen, 
zodat het best complexe spel 
en de regels bekend zijn. 
Het jaarlijkse lidmaatschap 
bedraagt € 70.

Recreatie- en 
competitiespelen
De 44 vrouwelijke leden 
kunnen wekelijks in 
de Rijver spelen op de 
donderdagmiddagen van 12:45 
tot circa 16:00 uur. Bij de BC 
De Brug wordt recreatiebridge 

gespeeld onder leiding van een 
externe gediplomeerde niet 
meespelende arbiter, die tevens 
ondersteuning verleent bij het 
gebruik van het rekenprogramma. 
Er wordt in één lijn een paren-
competitie van 4 competitieronden 

als één keten beweegt, verbetert 
en ondersteunt het je houding 
in het dagelijkse leven. Het is 
ontstaan uit een combinatie van 
oosterse bewegingsvormen, 
gymnastiek en krachttraining. 
De diepere filosofie van pilates 
spreekt mij enorm aan. Elke 
oefening kent een anatomische 
reden waarom deze belangrijk 
is en werkt door op je geest. 
Het gaat om ‘het waarom het 
lichaam beweegt zoals het 
beweegt’, aldus Babette.

Manier van lesgeven
Ik vind het belangrijk om 
betrokken te zijn bij mijn 
cursisten. Op deze manier kan 
ik beter rekening houden met 
blessures en maatwerk bieden. 
Door voldoende variatie in de 

oefeningen aan te brengen, houd ik de kwaliteit van de lessen 
hoog. Het is fijn om te merken dat cursisten mijn manier van 
lesgeven waarderen; ze blijven hierdoor voor lange tijd de lessen 
volgen.

Bewegen en zoveel meer
Cursisten komen regelmatig als ze een fysiek probleem hebben, 
vanuit revalidatie of fysiotherapie. Hoewel er geen formele 

uitspraak van Joseph Pilates 
eens. Beweging brengt positieve 
verandering, zowel fysiek als 
mentaal. 

Kijk voor meer info over 
groeps- of privélessen op:
www.b70-pilates.nl.

van elk 7 zittingen gespeeld. Per competitie-
ronde wordt het winnende paar met een oorkonde 
feestelijk onderscheiden. Los van het bridgen, is 
gezelligheid ook belangrijk. Na het bridgen zorgt 
een koppel voor een lekker hapje bij het drankje. 

Het bestuur bestaat verder uit secretaris 
Loes Donker, penningmeester Frans Ramack, 
wedstrijdleidster Loes Holslag en bestuurslid Juul 
Nederlof. Walter Donker zorgt voor de ict zaken. 
‘Hele fijne en erg gedreven mensen die veel doen 
voor de vereniging’ zegt Dolly. En dat is heel 
belangrijk’. 

Op 6 maart 2021 staat een derde Dames 
Bridge Drive op de agenda, in de Rijver. 
Aangezien je na 4 spellen van tafel moet 
wisselen, is het nog maar de vraag gezien 
de coronamaatregelen of dit leuke jaarlijkse 
evenement kan doorgaan. 

Nieuwsgierig geworden? Zie voor meer 
informatie: www.mdbridgedrive.nl

foto Henk Glotzbachsamenwerking met 
fysiotherapeuten 
is, weten we elkaar 
goed te vinden. Maar 
de meeste mensen 
willen graag sterker en 
leniger worden, meer 
balans en coördinatie 
krijgen, hun houding 
verbeteren en de (core)
spieren sterker maken.

‘Change only happens 
through movement’. 
Ik ben het met deze 

image @GJB



|8| Dorpspraat

INTERVIEW 
door FRED KOLLEN

D
De gemeenteraad 
van Gooise Meren 
bestaat uit 
31 raadsleden. 
Van hen wonen er 
vijf in Muiderberg. 
Wie zijn zij en wat 
beweegt hen? 

In dit artikel een 
kennismaking aan 
de hand van vier 
vragen.

INTERVIEW 
door BART VAN STRAATEN

Het is al lange tijd stil rond de 
samenvoeging van basisscholen De 
Vinkebaan en de Oranje Nassauschool. 

Volgens sommigen verontrustend lang. 

Beide schoolbesturen zijn het al geruime tijd 
eens; zij willen intensief samenwerken om 
straks op één locatie een Integraal KindCentrum 
(IKC) vorm te geven. Grote voorkeurslocatie: de 
Gemeentewerf naast Villa Zeezicht en De Rijver. 

Maar wat doet het gemeentebestuur? Wat doet 
de gemeenteraad? Waar blijven de plannen? 
Dorpspraat stelde de fracties twee vragen. En 
wat is de uitkomst? Volgens de coalitiepartijen 
wordt hard gewerkt aan de plannen voor het IKC, 
volgens de oppositiefracties schuift de coalitie de 
plannen voor zich uit. Verrassend. 

Vraag 1
De plannen van het Integraal Kind 
Centrum liggen stil. Wat doet uw fractie 
hieraan? 
 
Vraag 2
Wat moet volgens uw fractie met de 
vrijgekomen locaties van de twee 
scholen gebeuren? Graag zo specifiek 
mogelijk. 

De eerste 4 partijen vormen de huidige coalitie in 
de gemeente Gooise Meren (tussen haakjes het 
aantal zetels).

 

Advertentie 
De Haan

Uw specialist op het gebied van:
  Duurzaam

  Elektra

  Zonnepanelen

  Verwarming

  Sanitair

  Dakbedekking

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

‘Onze’ raadsleden
de gemeentelijke raadsleden uit Muiderberg voor het voetlicht

Charles Wiss 
(PvdA)

Jens Duyts 
(VVD)

Scholen wachten op 
plannen gemeente

Het IKC gaat er ko-
men, zoals aange-

geven in het Integraal 
Huisvestingsplan. Wij 
hebben het College ge-
vraagd te kijken hoe 
de hoge kosten voor 
tijdelijke huisvesting 
van de scholen be-
perkt kunnen worden. 
Hierdoor is de uitvoe-
ring meer gespreid. 
Dat geldt overigens 
ook voor andere scho-
len in de gemeente.

Op de vrijgekomen 
locaties zou wo-

ningbouw kunnen ko-
men, maar in goed 
overleg met omwo-
nenden en belangheb-
benden en binnen de 
daarvoor opgestelde 
kaders. De aantallen 
en afmetingen moe-
ten afgestemd worden 
op de locatie. Locatie 
Oranje Nassauschool 
zou mogelijk geschikt 
kunnen zijn voor (klei-
ne) ouderenwoningen, 
zodat doorstroming 
in het dorp mogelijk 
wordt.

(7)

advertentie

Waar blijft het Integ  raal KindCentrum?

De plannen 
voor het IKC 

Muiderberg lijken mis-
schien stil te staan, 
maar achter de scher-
men wordt door de 
schoolbesturen en 
ambtenaren hard ge-
werkt. Op dit moment 
zijn er geen aanwijzin-
gen dat de doelstel-
ling om het 2e kwar-
taal 2023 op te leveren, 
niet gehaald wordt. 
Nu is echter nog niet 
duidelijk of en in hoe-
verre de coronasitua-
tie hierop invloed gaat 
hebben.

Op de achter-
laatlocaties zou 

GroenLinks (socia-
le) woningbouw ge-
realiseerd willen zien. 
Vanzelfsprekend in 
goed overleg met de 
Dorpsraad en andere 
betrokkenen.

 

We wonen sinds 1995 in Muiderberg omdat we een 
omgeving zochten waar onze kinderen op een 

leuke manier konden opgroeien.

Ik zou graag de knotwilgen 
langs de Googweg herplant 

zien. Het zou ook goed zijn als 
het initiatief van Aquathermie in 
Buitendijke slaagt.

Nieuwsgierigheid was een 
belangrijke reden om raadslid te worden. Wat doen 

ze daar in de raad en kan ik daar wat aan bijdragen? Ik 
vind het belangrijk om wat voor de gemeenschap te doen. 
Dat is er bij mij met de paplepel ingegoten.

Onderwerpen over Muiderberg hebben in de 
gemeenteraad mijn extra aandacht. Ik kan de 

betrokken verenigingen en Muiderbergers dan informeren. 
Door actief te zijn in de gemeenschap denk ik dat ik goed 
aanspreekbaar ben en dat is belangrijk voor een goede 
communicatie tussen gemeenteraad en Muiderbergers.

Sinds wanneer en 
waarom woon je in 
Muiderberg?

Wat zou je als inwoner 
aan Muiderberg 
willen veranderen of 
toevoegen?

Waarom ben je raadslid 
geworden?

Wat kun je als raadslid 
voor Muiderberg 
betekenen?

 

Ik woon sinds 1985 in 
Muiderberg. Mijn vrouw is een 

geboren Muiderbergse. Ik werd 
eerst verliefd op haar en later ook op Muiderberg.

Het liefst zie ik vanwege de overlast Groenrecycling 
Den Ouden verdwijnen. Op die locatie kunnen 

woningen worden gebouwd met mooi ontworpen 
hoogbouw als landmark. Voorts zie ik graag dat bomen 
aan de Googweg worden herplant en dat de entree 
aan de IJsselmeerweg groener wordt. De locatie van het 
Lagerhuis moet de functie van restaurant behouden en er 
moet voor Muiderberg openbaar vervoer op maat komen.

Ik was ambtenaar maar wilde ook wel eens aan de 
andere kant van de tafel zitten. Je kunt daar meer 

bereiken en het sloot goed aan bij mijn voorzitterschap 
van de Bewonersvereniging Muiderberg.

Er is veel wat nog veranderen moet, maar heel 
belangrijk is het vestigen van een Integraal 

Kindcentrum (IKC) op het terrein van de voormalige 
gemeentewerf. Op de vrijkomende gronden van beide 
scholen kan woningbouw komen in de betaalbare sector 
en met name voor senioren die dan kunnen doorstromen. 
Dat is mijn missie voor de komende tijd.

Huidige coalitie 
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Scholen wachten op 
plannen gemeente

 

Ik woon sinds 1992 in 
Muiderberg, voordien in Amsterdam. Toen ik voor 

de eerste keer in Muiderberg kwam had ik gelijk een 
vakantiegevoel. Dat gevoel heb ik nog steeds.

Het is belangrijk dat wij al het moois in Muiderberg 
koesteren. Toekomstige ontwikkelingen moeten bij 

Muiderberg passen en er moet behoefte aan zijn. Ik denk 
dan met name aan woningbouw op de locatie van de 
twee basisscholen.

De interesse voor politiek heb ik van huis uit 
meegekregen. Ik zit al lang in de politiek omdat je 

in de gemeenteraad het verschil kunt maken. Zeker ook 
wanneer het onderwerpen betreft die Muiderberg raken.

Als raadslid richt ik mij op de woon- en leefomgeving 
in Muiderberg. Onderwerpen over Muiderberg 

in de raad hebben mijn extra aandacht. Ik wil een 
aanspreekpunt zijn voor inwoners en ondernemers. Ik geef 
hen graag aan hoe zij een bepaalde situatie onder de 
aandacht van de gemeente kunnen brengen.

 

Ik ben een echte Muiderberger, geboren en getogen. Er 
is veel moois, zoals de Dorpsstraat, de Brink, het strand, 

de weilanden, de oude huizen, de voetbalclub en de 
manege Any Dale.

Als inwoner zou ik niets aan 
Muiderberg willen veranderen 

of toevoegen. Mijn motto is: 
behoud het goede en laat 
Muiderberg Muiderberg blijven. 
In dit dorp wil je je eigen kinderen 
en kleinkinderen laten opgroeien 
maar ook die van anderen.

Ik ben raadslid geworden om iets terug te doen voor 
ons mooie dorp. Als jij je niet met de politiek bemoeit, 

bemoeit de politiek zich met jou. Nu kan ik over alles 
meepraten. 

Het is belangrijk om als raadslid niet je eigen 
mening maar die van de kiezers te vertolken. 

Al zes raadstermijnen, waarbij ik iedere keer met 
voorkeurstemmen ben gekozen. Ik zie het als mijn taak 
om Muiderberg groen en vriendelijk te houden. Het is 
belangrijk dat je er als burgers voor elkaar bent en elkaar 
helpt waar nuttig en nodig.

 

Ik woonde in Muiderberg, vervolgens in Muiden en sinds 
2020 weer in Muiderberg. We wilden kleiner wonen. 

Waar we ook huizen bekeken, we kregen alleen hier een 
warm gevoel en een gevoel van thuiskomen.

Als het aan mij ligt: kleinere vrachtwagens in het 
dorp, een logischer route voor de bus, negen 

persoonsbusjes vanaf de P&R bij de Hollandse brug 
naar Almere, Bussum en Weesp, voor de winkeliers 
een blauwe zone in de Dorpsstraat van een uur en 
een betere bewegwijzering naar parkeerplaatsen voor 
strandbezoekers. Maar ook een brug bij de Florisberg het 
Kocherbos in.

Ik heb het raadswerk geleerd van Henk Bökenkamp en 
Dirk Methorst. De discussies met hen motiveerde mij om 

ook zelf het raadswerk te doen. Dat doe ik thans met heel 
veel plezier.

Een raadslid luistert naar wat er in het dorp leeft, 
probeert kleine ongemakken snel te verhelpen en wijst 

inwoners de weg in de ambtelijke molen. Als raadslid 
wil ik in overleg met de inwoners vormgeven aan onze 
gemeente.

Ben Hagens 
(VVD)

Erik Pieter Vlaanderen 
(Goois Democratisch Platform)

Henny 
Timmerman 

(VVD)

Waar blijft het Integ  raal KindCentrum?

De plannen liggen 
niet stil, maar lo-

catiestudie gaat vóór 
verdere planvorming. 
Wij begrijpen dat de 
schoolbesturen ver-
der willen vanwege 
de staat van de Oranje 
Nassauschool. Wij 
hebben vragen ge-
steld aan de wethou-
der over locatiekeuze, 
de consequenties en de 
mogelijke oplossingen 
gezien het onderhoud. 
Hoewel de Vinken-
baan misschien niet 
de gedroomde IKC-
locatie is, is deze wel-
licht de meest realisti-
sche vanwege grootte, 
financiën en de ruimte 
voor woningen elders.

In het dorp zijn wei-
nig doorstroom-mo-

gelijkheden. Tijdens 
de locatie-studie moet 
worden gekeken waar 
behoefte aan is: senio-
ren-, middenklassewo-
ningen, sociaal of voor 
jongeren? Mocht wel-
licht de Werf beschik-
baar komen, biedt dit 
ook ruimte voor meer 
woningen.

De plannen voor 
de scholen in 

Muiderberg liggen 
niet stil maar zijn, net 
als veel andere scholen 
in onze gemeente die 
verbouwd of nieuw-
gebouwd moeten wor-
den, later gepland dan 
eerst de bedoeling 
was. Dit was nodig om 
het beste resultaat te 
bereiken zonder onze 
inwoners op extra 
hoge kosten te jagen. 
Dit vinden wij een be-
langrijk uitgangspunt, 
zeker in deze onzekere 
tijden. 

Woningbouw, 
groen en/of spe-

len zouden wat ons 
betreft een goede in-
vulling kunnen zijn, 
maar wij vinden het 
vooral belangrijk dat 
er zo vroeg mogelijk 
met omwonenden en 
belanghebbenden ge-
sproken wordt over de 
wensen en mogelijkhe-
den voor deze plek. 

De plannen 
voor het IKC 

Muiderberg lijken mis-
schien stil te staan, 
maar achter de scher-
men wordt door de 
schoolbesturen en 
ambtenaren hard ge-
werkt. Op dit moment 
zijn er geen aanwijzin-
gen dat de doelstel-
ling om het 2e kwar-
taal 2023 op te leveren, 
niet gehaald wordt. 
Nu is echter nog niet 
duidelijk of en in hoe-
verre de coronasitua-
tie hierop invloed gaat 
hebben.

Op de achter-
laatlocaties zou 

GroenLinks (socia-
le) woningbouw ge-
realiseerd willen zien. 
Vanzelfsprekend in 
goed overleg met de 
Dorpsraad en andere 
betrokkenen.

De plannen voor 
een Integraal 

Kind Centrum (IKC) 
in Muiderberg, zijn 
nog van vóór de ge-
meentelijke herinde-
ling. De zgn. grotere 
‘bestuurskracht’ van 
Gooise Meren vertaalt 
zich in dit geval voor-
al in het wegkijken 
door het college en uit-
stel van de plannen. 
Wij zullen bij de be-
grotingsbehandeling 
een motie indienen om 
dit opnieuw onder de 
aandacht te brengen. 

 
Voor de achterlaat-

locaties valt te 
denken aan bestem-
ming voor betaal-
bare senioren-huur-
woningen waarop 
65-plussers, die een 
herbezetbare socia-
le huurwoning voor 
jonge gezinnen ach-
terlaten, voorrang 
krijgen. Wat er ook 
komt, het moet goed 
ingepast worden in 
de omgeving en dat 
begint met ‘echte’ 
burgerparticipatie.

We hebben vaak 
aandacht ge-

vraagd voor het IKC, 
mede gezien de slechte 
technische staat van de 
Oranje Nassauschool. 
De planning is regel-
matig verschoven. 
De ingebruikname 
staat nu gepland voor 
september 2023, maar 
2024 is ook al gehoord. 
De PvdA is bezorgd, 
want deze coalitie 
schuift de problemen 
voor zich uit. Wij vin-
den dat nú doorgepakt 
moet worden. Voor 
het onderwijs, voor de 
economie en voor de 
woningvoorraad.

De vrijkomende 
gronden zijn bij 

uitstek geschikt voor 
woningbouw. We den-
ken aan de sociale sec-
tor en eventueel een 
deel midden-duur 
voor zowel starters als 
senioren. Hier is drin-
gend behoefte aan. 

Als politieke frac-
tie moet je altijd 

kiezen tussen gewenst 
of objectieve antwoor-
den. Wij kiezen voor 
objectief.
De status is: visie en 
uitwerking scenario 
mei t/m december 
2020 

Voor de achter-
blijflocaties: be-

taalbare woningbouw 
(sociale huur, mid-
den-huur) voor de 
doelgroepen waar in 
Muiderberg de mees-
te vraag naar deze 
woningen is.
Een optie zou bijvoor-
beeld een Knarrenhof 
(www.knarrenhof.nl) 
kunnen zijn. Hiervoor 
dienen potentiële be-
woners zich te verbin-
den om tot een plan te 
komen.
Denk aan mensen 
die kleiner willen 
wonen, maar wel in 
Muiderberg willen 
blijven, starters die 
in Muiderberg wil-
len wonen of mensen 
die terug willen naar 
Muiderberg.
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COLUMN GERARD BOER

Hoofdstad

De melkwinkel bestaat allang 
niet meer in Muiderberg, 
de fourniturenwinkel van 
Sjaantje Leurs is historie, de 
timmerman in de Dorpstraat 
is weg en ook de snackbar 
is failliet. We hebben een 
bakker, groenteman, slager en 
supermarkt in de Dorpstraat 
en dat is een luxe die we in 
stand moeten houden. Voor de 
gasten van mijn medecolumnist 
Barbara Mounier was dit 
‘verbazingwekkend en bijzonder 
schattig’ voor zo’n dorp. Voor 
mij staat dit voor prima basale 
MKB-voorzieningen, zeker ook 
met daarbij de mini-Gamma 
van De Haan.

Maar Muiderbergers, wisten 
jullie dat we ook een hoofdstad 
zijn? Vanuit heel Nederland 
en verder komen saxofonisten 
naar ‘Harry Bakker Saxofoons’ 
in de Dorpsstraat. Opgestart 
in 1989 door Harry Bakker en 
sinds 2001 gerund door Robin 
en Jeffrey, zijn zoons. Verkoop, 
verhuur en reparatie van 
saxofoons is de hoofdactiviteit 
maar ook van trompet, klarinet 
en fluit. Vraag een willekeurige 
Nederlander en ze kennen 
Muiderberg misschien van het 
knooppunt A1-A6, vraag het 
een willekeurige saxofonist in 
Nederland en hij of zij kent ons 
dorp als saxofoonhoofdstad.

Ik zie nog voor me dat na 
hun zondagconcert Klassiek 
op de Brink in 2018, alle 
saxofoonleerlingen van de 
Utrechtse Muziekschool al 
spelend en in colonne op die 
winkel afgingen. In maart 2020 
waren de saxofonisten van het 
beroemde Berlage Saxophone 
Quartet meer dan vereerd om 
in de Kerk aan Zee te mogen 
spelen, in een dorp dat ook zij 
de hoofdstad van Nederland 
noemden. 

Op Wikipedia vindt je 
Muiderberg als onderdeel van 
gemeente Gooise Meren. De 
geschiedenis van de moord op 
graaf Floris V wordt vermeld en 
de geboorte in ons dorp van 
Piet Lieftinck, de minister van 
het naoorlogse tientje. De oude 
joodse begraafplaats wordt 
beschreven, het voormalige 
Ambonezenkamp, Muiderberg 
als vroegere badplaats en 
als deel van de Stelling van 
Amsterdam. Maar geen 
woord over Muiderberg als 
saxofoonhoofdstad. Ik ga dat 
inbrengen bij Wikipedia. 

Eens kijken of dat geaccepteerd 
wordt en definitief opgenomen. 
Zo niet, dan kunnen we altijd 
nog de doorgang naast de Spar 
omdopen tot Saxofoonsteeg!

MILIEU 
door THIJN WESTERMANN

Maak van blad ook eens 
een composthoop 
(ook een goede egel 

overwinterplek!) of doe het in 
een vuilniszak met een paar 
gaten. Na een half jaar heb je 
goede bladcompost!
Ik zou eigenlijk iedereen 
willen oproepen een 
composteerton aan te schaffen 
of een composthoop te maken; 
groente, fruit en tuinafval is 
natuurlijk helemaal geen afval 
maar een goede grondstof om 
de bodem mee te verbeteren! 
Je brengt daarmee terug in de 
bodem wat bomen en planten 
eruit gehaald hebben en er 
ontstaat een goede kringloop 
waar planten en dieren goed 
gedijen.

Ik heb begin oktober helaas 
de eerste bladblazers alweer 
gehoord…. laat liever het 
laatste blad liggen op het gras 
en ga er eventueel nog een keer 
met de maaier overheen. Ik 
probeer dit ook al jaren op de 
Brink voor elkaar te krijgen, de 
bomen hebben het daar zwaar 
door arme droge zandgrond, 
berijden met zwaar materieel 
en al het blad dat verwijderd 
wordt. Hark de rest tussen de 
planten; prima voeding voor de 
bodem!

door BEN REBEL

Op 10 december 2018 
maakte ik met een 
forse klap van de 

voorzittershamer een einde aan 
het veelbewogen bestaan van 
Stuk voor Stuk. 

Deze vereniging was op 9 
oktober 1984 opgericht door 
enkele toen nog jonge vrouwen 
die kort daarvoor met hun 
gezinnen in Muiderberg 
waren komen wonen. Tot hun 
verbazing merkten ze dat er 
daar geen toneelvereniging 
bestond. Omdat ze al gauw tot 
de conclusie kwamen dat je op 
en rond het toneel ook mannen 
nodig hebt haalden 

ze hun al deels in Muiderberg 
voetballende echtgenoten 
over om ook lid te worden. De 
voorzittershamer was dezelfde 
die onze eerste voorzitster 
Petra van Seventer in 1985 
uit handen van Gré Dam 
had ontvangen als dank voor 
een cabaretoptreden tijdens 
het 25 jarig jubileum van de 

De sloten in de gemeente worden deze maand 
geschoond en ook daar is er veranderend 
bewustzijn: bermen en sloten zijn bij 
elkaar bijna net zo’n groot oppervlakte als 
natuurgebieden! Natuurlijk hebben we te maken 
met verkeersveiligheid en waterafvoer maar 
als er hier en daar een slootkant een jaar wordt 
overgeslagen kunnen daar heel veel dieren en 
zaden overleven… het jaar erop kan het dan 
gewoon wel geschoond worden.
Het is daarentegen wel goed als het slootmaaisel 
afgevoerd wordt, want net als bermmaaisel 

maakt het de bermen rijker waardoor soorten als 
riet, brandnetel en zuring de overhand krijgen. 
Voor natuurlijke, bloemrijke bermen wil je juist 
geen compost! 

Ik ben momenteel met Waternet en gemeente op 
een paar plekken in Muiderberg aan het kijken 
hoe slootbeheer ecologischer uitgevoerd kan 
worden …wordt vervolgd!

Laat 
blad 
nog 
even 
liggen

Paddestoelen in het Echobos voelen zich lekker tussen oud hout en blad - foto Thijn Westermann

Toneelvereniging Stuk   voor Stuk 1984-2018
Muiderbergse afdeling van de Nederlandse 
Vereniging voor Huisvrouwen in de Rijver. 

Stuk voor Stuk voerde talloze toneelstukken 
en cabarets op in ons kleine zelfgebouwde 
sfeervolle theater op de zolder van de manege 
aan de Googweg. 
Dat gebeurde met ruimhartige steun van de 
eigenaar Joop de Jong. 

Toneel, cabaret en muziektheater

Dankzij een subsidie van de Gemeente Muiden 
konden wij professionele regisseurs als Ger 
van der Grijn, Natascha Emanuels en Jan Keja 
aantrekken. Er werden toneelstukken van 
‘klassieke’ schrijvers als Tsjechov, Heijermans, Noël 
Coward en Dürrenmatt opgevoerd, maar ook van 
moderne schrijvers als Maria Goos en Joan Nederlof. 

Het cabaret werd gestimuleerd door Carlo van der 
Vegt die ook de teksten schreef, later meer en meer 
aangevuld door onze ‘huisschrijvers’ (‘Kleur Bekennen’, 
‘Vrije Tijd, ‘Onverklaarbaar Bewoond’). Aanvullend 
waren er regelmatig uitvoeringen van cabarets in de 
feesttent op de Brink en presenteerde Stuk voor Stuk 
zelfgeschreven toneelstukken zoals ‘Schoonmoeders’ en 
‘De Nacht van het Absurdisme’. En vanaf het moment 
dat Chris Vos muziek componeerde werd ook het 
muziektheater zoals ‘Een man als Floris’, ‘Het Menselijk 
Tekort’ en ‘Watervrees’ mogelijk, telkens live begeleid. 

Hoogtepunten 

Grootschalige hoogtepunten waren in 1996 ‘Een Man als Floris’ 
op de binnenplaats van het Muiderslot voor in totaal 2500 

Voetballende 
echtgenoten 
werden lid
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Toneelvereniging Stuk   voor Stuk 1984-2018

WELZIJN 
door FRED KOLLEN

De gemeente heeft financiële regelingen 
voor inwoners met een laag inkomen. 
Deze zijn bedoeld om als gezin mee te 

kunnen blijven doen: thuis, op school en in de 
maatschappij.

Doe-budget
Een vast bedrag per persoon of huishouden om 
sport te beoefenen, een cursus te volgen of om 
een bioscoop, theater of museum te bezoeken*.

Inkomenstoeslag
Een aanvullende bijdrage voor hen die 
minimaal drie jaar een minimum inkomen 
hebben en niet beschikken over een financiële 
buffer*.

Kwijtschelding
Het kwijtschelden van gemeentelijke 
belastingen*.

PC-regeling
Een bijdrage in de aanschaf van een computer of 
laptop voor schoolgaande kinderen van 9 t/m 
17 jaar*.

Eigen risico
Een maximale bijdrage van € 100 per jaar 
wanneer in dat jaar een bedrag van meer dan 
€ 100 is betaald voor het eigen risico van de 
zorgverzekering*.

Financiële steun 
van de gemeente

Premie aanvullende 
zorgverzekering
De zogenaamde TAZ-regeling die 
bewoners met een laag inkomen 
in staat stelt om een aanvullende 
zorgverzekering af te sluiten zodat 
zij de noodzakelijke medische 
zorg kunnen ontvangen. De 
tegemoetkoming bedraagt € 240 per 
persoon per jaar*.

Jeugdsportfonds
Een vergoeding van de contributie 
van een sportvereniging. Deze 
bijdrage kan niet zelf worden 
aangevraagd, maar wel door 
de school, de huisarts of een 
maatschappelijk werker**.

Jeugdcultuurfonds
Een vergoeding voor bijvoorbeeld 
muziek- of dansles. Ook hier geldt dat 
deze alleen kan worden aangevraagd 
door de school, de huisarts of een 
maatschappelijk werker***.

* www. gooisemeren.nl, 
email sociaaldomein@gooisemeren.nl

** www.jeugdsportfonds.nl
*** www.jeugdcultuurfonds.nl

toeschouwers en het huiveringwekkende ‘Nacht van 
het Absurdisme’ waarin een hoofd werd afgehakt 
d.m.v. een guillotine. In 2007 volgde ‘Het Menselijk 
Tekort’ over het leven van Bertolt Brecht en in 2012 
‘Watervrees’ over de ondergang van Muiderberg 
en de terugkeer van Lou de Palingboer. Dergelijke 
producties profiteerden in hoge mate van het werk 
van topgrimeur Arjen van der Grijn 

Toch bleek in 2013, tijdens het schrijven van de 
niet uitgevoerde muzikale productie ‘Moord in 
Muiderberg’ over vastgoedfraude en een lijk in het 
Echobos, dat de cast te klein en te oud was geworden. 
Het cabaret ‘De Tijd Dringt’ uit 2004 over het ouder 
worden was daarvan al de voorbode. Er volgden 
nog mooie producties met kleinere bezetting zoals 
de stukken van Maria Goos onder regie van Marie-
Louise van Drunick. 
Desondanks moesten we in 2018 helaas besluiten Stuk 
voor Stuk op te heffen en de afscheidsvoorstelling 
‘Ophef’ aan te bieden aan ons trouwe publiek. 

Dat was net als in 1985 in een bomvolle Rijver. 

Altijd topgrime van 
Arjen van der Grijn

Affiche van OPHEF 
met 2 foto’s uit 
‘De Nacht van het Absurdisme’ 
1996

Het archief is te vinden op de website 
www.stukvoorstuk-muiderberg.nl 
en op het YouTube SvS-kanaal.

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

Koffieochtend in de Rijver
Elke woensdag is er koffieochtend in de Rijver van 10.30 – 
12.00 uur. Met lekker verse koffie en thee en iets lekkers 
erbij. Er is in ieder geval volop gelegenheid om op 1,5 meter 
met elkaar te praten, te lachen en even samen te zijn. Een 
vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 

U bent van harte welkom. Aanmelden is verplicht i.v.m. de 
coronaregels.

Meer informatie en/of aanmelden?
Caroline Kempkes
ckempkes@versawelzijn.nl / 06 82 84 34 40

     Caroline Kempkes Opbouwwerker Versa Welzijn

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

Het gebruik van fossiele 
brandstof om voor de 
komende decennia 

huizen te verwarmen loopt nu 
op z’n einde. Omschakeling 
naar andere vormen van 
(warmte)energie is noodzaak. 
Welke mogelijkheden zijn er 
dan voor een lokaal initiatief 
geschikt voor de locatie en 
schaalgrootte van Muiderberg?

Zonnepark
Om een hoeveelheid energie 
op te wekken die voldoende 
zou zijn om de (warmte)
behoefte te dekken moeten erg 
grote oppervlakten worden 
benut voor het plaatsen van 
zonnepanelen. Zoveel ruimte is 
er niet en is uit landschappelijk 
oogpunt niet ideaal. Ook 
deze vorm van energie is niet 
permanent aanwezig. Er is dus 
altijd nog een back-up nodig. 

Windparken
Ook deze techniek is inmiddels 
al op veel plaatsen uitgerold 
maar verdient ook uit 

landschappelijk oogpunt niet de 
schoonheidsprijs. Bij geen wind 
is ook hier enige vorm van back-
up nodig.

Geothermie
Met deze beproefde techniek 
wordt er diep in de aarde 
warmte onttrokken die daar 
aanwezig is. Daarvoor moeten 
tot 4 à 6 kilometer diepe putten 
worden geboord om deze 
warmte te bereiken met het 
nodige risico van verstoringen 
van aardlagen. Deze (boor)
techniek gaat helaas gepaard met 
zeer hoge kosten alleen al voor 

de warmte-opwekinstallatie. 
Los daarvan moet het 
warmtedistributienetwerk dan 
ook nog gerealiseerd worden. 
Deze dure techniek is eigenlijk 
alleen rendabel voor zeer grote 
aantallen woningen. Deze 
permanente bron van energie 
is wel gedurende het hele jaar 
beschikbaar.

Aquathermie
Bij deze beproefde techniek 
wordt gebruik gemaakt van 
door de zon opgewarmd water 
in het IJmeer. Opgewarmd 
water kan in ondergrondse 

Warmte in Muiderberg
putten, die relatief goedkoop 
zijn te slaan, op 400-600 meter 
diepte worden opgeslagen. 
Aan dit water kan door middel 
van warmtewisselaars zoveel 
energie worden onttrokken 
dat een warmtenet met een 
temperatuur van 70 graden 
Celsius kan worden gevoed. 
Dat zou voldoende moeten 
zijn voor de verwarming van 
woningen. Bij deze keuze moet, 
net als bij geothermie, nog een 
warmtedistributienet worden 
gerealiseerd. 

Kosten 
Om de kosten voor een 
warmtevoorziening zoveel 
mogelijk te drukken wordt door 
de regering een forse subsidie 
(inmiddels aangevraagd) 
voor lokale projecten in het 
vooruitzicht gesteld. 

De kosten van een (warmte)
leidingnet in Muiderberg 
kunnen verder nog worden 
gedrukt door in overleg met de 
gemeente zo’n leidingnet gelijk 
aan te leggen als de rioolbuizen 
worden vervangen. Daarbij is 
een eigen non-profit energie-
coöperatie voor Muiderberg 
zeker te overwegen. Immers 
de kosten kunnen door de 
leden direct worden beïnvloed 
en bepaald en niet door de 
commerciële bedrijven met een 
duidelijk winstoogmerk. 

het heft in eigen handen?

Aquathermie, 
moet 
kunnen in 
Muiderberg!

image @GJB
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COLUMN BARBARA MOUNIER
op zoek naar Muiderbergse monumenten

Op de Zuidpolderweg, tegenover de 
Hakkelaarsbrug, wonen Michiel Koekkoek en 

zijn partner Martha Meijer inmiddels al 40 jaar 
in het mooie Rijksmonument 30132, anders 

gezegd: de Hofstede Hofrust. 
Van oorsprong een boerderij (hofstede) 
en sinds 4 juni 1973 ingeschreven in het 

Rijksmonumentenregister. Hofstede Hofrust is 
een van de oudste monumenten in Muiderberg 

(het pand komt voor op een kaart van 1709). 
Hoe is dat: eigenaar zijn van zo’n bijzonder 

pand?

WERKGROEP MONUMENTEN 
DORPSRAAD

Het project 
Op zaterdag 12 
september 2020 werd 

door wethouder Alexander 
Luijten in Kerk aan Zee het 
startsein gegeven voor dit 
project, waarbij de inwoners 
van ons dorp tot 25 oktober 
2020 (de deadline) een 
inbreng konden leveren bij 
het selecteren van panden 
als mogelijk gemeentelijk 
monument. Op verzoek van het 
gemeentebestuur formeerde het 
bestuur van de Dorpsraad een 
werkgroep Monumenten die 
bestaat uit Jos Gunneweg, Nel 
de Wit en Michiel Koekkoek. 
Maart jl., begin coronatijd, 
werd in een videoconferentie 
met de gemeentelijk adviseur 
Erfgoed een plan met begroting 
gepresenteerd. Dit werd 

door de wethouder positief ontvangen en de 
gevraagde subsidie werd verleend.

Centraal stond het monumentengidsje, fraai 
vormgegeven door Gerard J. Boer, met daarin de 
huidige rijksmonumenten met het plattegrondje 
dat vrijwel iedereen nu wel zal hebben. 

Stand van zaken 
Uit eigen informatie weten wij dat in de openbare 
ruimte, karakteristieke plekken als De Brink 
en de Dorpswei zijn aangemeld. Ook hebben 
sommige bewoners van historische huizen hun 
eigen pand voorgesteld. Veel specifieker kunnen 
wij daarover op dit moment niet zijn. Behoudens 

Typisch

Hebt u ook met zo veel 
plezier gekeken naar ‘Typisch 
Muiden’? Er kwamen flink 
wat bekende gezichten langs 
en heel Nederland keek mee 
naar het ‘leven in Corona-
tijd’ van de inwoners van ons 
zusterstadje. Een feest van 
herkenning natuurlijk, want 
Muiden ligt op een steenworp 
– en we kennen elkaar al 
jaren. Ik heb genoten van 
de belevenissen van kapsters 
Hylke en Josje, de grappen 
van sluiswachter Wouter en 
de Halifax-avonturen van 
stadshistoricus Guus. 

Maar laten we eerlijk zijn – wat 
Muiden kan, kan Muiderberg 
beter! In mijn hoofd zie ik 
al helemaal voor me welke 
bekende dorpsgenoten er 
mee kunnen doen in ‘Typisch 
Muiderberg’. 

De hoofdrol is natuurlijk voor 
Frank en Karin Oudshoorn. 
In hun zaak komt het hele 
dorp langs om groenten en 
delicatessen te kopen, maar ze 
bezorgen ook bij de plaatselijke 
horeca en de voetbalclub. Dat 
wordt gezellig meekijken: in de 
winkel, bij de restaurantjes en 
op de maandagavondtraining.

Mijn tweede kandidaat is 
Thijn Westermann, het groene 
geweten van Muiderberg. Thijn 
zet zich al jaren in voor onze 
natuur. Door het oog van de 
camera wandelen we met Thijn 
en haar hondje Tipper langs 
bos en strand, zien we hoe ze 
onderhandelt met de gemeente 
en natuurorganisaties, 
houtwallen aanlegt, bijen 
beschermt – en ondertussen 
ook nog prachtige sieraden 
maakt.

Wie doet er verder mee in 
‘Typisch Muiderberg’? De 
dames van Mooi Muiderberg, 
hoop ik! Hoe leuk is dat, 
het reilen en zeilen in onze 
plaatselijke schoonheidssalon! 
En Marjon Donkers, een van 
de oprichters van ‘Welkom 
in Muiderberg’, de club die 
dorpsgenoten en nieuwkomers 
bij elkaar brengt. Harry 
Mock uiteraard, met zijn 
rondleidingen op de Joodse 
begraafplaats. En zonder 
twijfel Jeroen en Marianne den 
Hartog – hij hart en ziel van ons 
haventje, zij zeilmaakster en 
kunstenares. 

Maar we zijn met zijn 3.000’en, 
dus u heeft vast meer ideeën. 
Typisch Muiderberg, ik kan niet 
wachten.

Voordracht gemeentelijke 
monumenten

Wonen in een 
rijksmonument

linkergedeelte (nu nr 10), 
waar zus en zwager gingen 
wonen.

Voordelen
Een voordeel was dat 
de restauratiekosten 
aftrekbaar waren voor de 
inkomstenbelasting. Deze 
regeling is helaas eind 2018 
afgeschaft. Gedurende 
de tijd dat zij aan het 
verbouwen waren heeft 
de Gemeente Muiden af 

INTERVIEW
door VERA REIJNDERS

Via een zwager kwam het Michiel en 
Martha ter ore dat in Muiderberg de 
‘Lage Boerderijachtige Hofstede’ te 

koop kwam voor de prijs van hfl. 400.000. Het 
plan ontstond om het pand samen te kopen 
en te splitsen in twee woningen. Het linker 
gedeelte was woonhuis, het rechterdeel was 
een nog in gebruik zijnde koeienstal. Nadat 
de boer een nieuwe stal had gebouwd in de 
loop van 1977, konden Michiel en Martha het 
linkerdeel van het pand betrekken en kon 
worden gestart met de restauratie van het 
rechtergedeelte (koeienstal). De vader van 
Michiel – bouwkundig tekenaar – heeft de 
bouwtekeningen gemaakt en gezorgd voor het 
benodigde papierwerk dat nodig was voor de 
gemeente en Monumentenzorg. 

De verbouwing
Midden 1979 kregen ze toestemming 
van Monumentenzorg, gevolgd door een 
bouwvergunning van de Gemeente Muiden. De 
oorspronkelijke koeienstal (het rechterdeel, nu 
inmiddels nr 8) werd volledig afgebroken. De 
gehele restauratie werd onder supervisie van 
de vader van Michiel in eigen regie uitgevoerd. 
Een enorme klus die ruim vier jaar in beslag 
nam. Zo moesten er ong. 10.000 stenen worden 
schoongebikt om te worden herbruikt voor 
de buitenmuren. Uiteindelijk verhuisden ze 
in mei 1984 naar het rechtergedeelte en kon 
gestart worden met het restaureren van het 

en toe een controle gedaan op het naleven van de 
bouwvergunning. Een aangevraagde subsidie voor 
de restauratie bij Monumentenzorg is uiteindelijk in 
1988 toegewezen. En alleen toen is Monumentenzorg 
langs geweest. 

Huidige nadeel
Inmiddels is de A1 uitgebreid en de Zandhazenbrug 
gebouwd. Twee grote en ingrijpende projecten – 
bijna in de achtertuin van Hofrust - die ingrijpend 
zijn geweest voor de bewoners van de mooie 
hofstede. Er is daardoor o.a. meer geluidsoverlast. 
Maar ondanks dat willen Michiel en Martha niet weg 
uit hun mooie ‘koeienstal’. 

De Hakkelaarsbrug waarvan de aanmelding 
reeds in het publiek op zaterdag 12 september 
is gedaan. Ook het Cuypersgenootschap en de 
Bond Heemschut, die door de gemeente mede 
zijn uitgenodigd panden te selecteren, zullen er 
zonder twijfel nog een aantal voordragen. 

Het vervolg
Nu de deadline is verstreken vormen 
de inzendingen een groslijst. Vanaf dit 
moment neemt gemeente Gooise Meren het 
proces over. Uit de lijst worden panden en 
objecten geselecteerd waarover het college-
advies vraagt aan de Commissie Ruimtelijk 
Kwaliteit & Erfgoed. In 2021 start de formele 
besluitvormingsprocedure. Hierin is uiteraard 
ook de mogelijkheid voor een eigenaar om 
bezwaar te maken tegen een aanwijzing op een 
zorgvuldige wijze ingebouwd. 
Voor nadere informatie zie: www.gooisemeren.nl/
monumentenmuiderberg.

Naar verwachting kan tijdens de Open 
Monumentendagen 2021 worden gepresenteerd 
welke monumenten zijn aangewezen of nog 
worden aangewezen. 
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We doen heel hard ons best 
om er toch te kunnen zijn voor 
onze kinderen en hun ouders.

advertentie



|15|Dorpspraatnovember 2020 - 5de editie

Overleg met jongere 
inwoners 
Verder heeft het bestuur enige 
malen overleg gevoerd met 
een groep jongere inwoners 
van Muiderberg. Zij wendden 
zich tot het bestuur met 
wensen en ideeën over de 
toekomst van Muiderberg 
en schreven daartoe een 
ingezonden stuk dat in de 
vorige mei-editie van dit 
blad werd geplaatst. Ook 
hier doorkruiste corona 
de voortgang van deze 
gesprekken maar er is toch 
enige positieve voortgang 
gemaakt.

Vereniging Dorpsraad Muiderberg

Colofon
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dorpsraadmuiderberg.nl

Aanmeldingen voor de 
evenementenlijst voor de 
periode mei - november 2021 
inzenden naar de redactie.

VERSLAG 
door JOHN HAUG

Al eerder werd in het 
novembernummer 
van 2019 van deze 

krant aandacht besteed aan 
de trimclub Muiderberg in 
verband met het 50-jarig 
jubileum in september 2020. 
Op 12 september jl. werd dit 
heugelijk feit onder prachtige 
weersomstandigheden met een 
uitgebreid feestprogramma 
gevierd. 

Vanuit het gemeentebestuur 
was dit feit niet onopgemerkt 
gebleven. Ook onze immer 
sportieve burgemeester Han 
ter Heegde meldde zich precies 
om 8.30 uur bij de Rijver om 
op deze jubileum dag een 
keertje onder leiding van de 
trainer Maarten van der Veer 
mee te lopen. Deze ochtend 
werd in de Rijver afgesloten 

door JOHN HAUG (secretaris)

Planning aangepast 
Helaas hebben de openbare 
activiteiten van het 
bestuur te lijden onder de 
coronamaatregelen. Alle 
vergaderingen vanaf maart 
konden niet doorgaan 
evenals de maandelijkse 
parasolsessies voor de Spar. 
Het bestuur heeft daarop 
besloten enige malen veilig 
onderling en met de gemeente 
via een videoverbinding te 
vergaderen. De algemene 
ledenvergadering kon 
uiteindelijk op 10 september 
2020 coronaproof in de kantine 
van SC Muiderberg worden 

gehouden, met dank aan de 
voetbalvereniging. 

Als gevolg van de huidige 
situatie heeft het bestuur 
besloten voorlopig nog geen 
openbare vergaderingen 
uit te schrijven. Ook de 
nieuwjaarsduik op 1 januari 
en de nieuwjaarsreceptie 
met daarbij de uitreiking van 
de vrijwilligersprijs zullen 
helaas geen doorgang kunnen 
vinden. De gemeente kijkt hoe 
dit laatste evenement nog op 
een veilige en passende wijze 
anders kan worden ingevuld.

Koninklijk 
onderscheiden!

met een heerlijk kopje koffie en 
een feestelijk gebakje, dit alles 
natuurlijk op coronaveilige 
afstand. 

Bijzonder hoogtepunt van de 
dag was echter de uitreiking 
’s-middags van een koninklijke 
onderscheiding die door de 
organiserende feestcommissie 
was aangevraagd. Onze 
burgemeester, hij heeft het 
maar druk met Muiderberg, 
overhandigde na een korte 
toespraak de versierselen aan 
een van de zoons van Maarten. 
Deze speldde volgens (corona)
protocol geheel veilig het lintje 
op de revers van Maarten. 

In zijn toespraak memoreerde 
de burgemeester uitgebreid 
de vele verdiensten, zoals zijn 
jarenlange vrijwillige inzet voor 
de diverse afdelingen van de 

zaalsportclub Muiderberg. Hij 
was daar op vele fronten actief 
voor. Niet voor niets is Maarten 
dan ook terecht erelid van de 
zaalsportclub Muiderberg. Ook 
zijn jaarlijkse medewerking 
samen met een groep 
Muiderbergse vrijwilligers aan 
de organisatie van de marathon 
van Amsterdam werd 
uitgebreid gememoreerd. 

Uit de reactie van de laureaat 
was duidelijk te merken dat 
hij volledig overdonderd was 
door al deze belangstelling 
en met name door deze 
bijzondere koninklijke blijk 
van waardering. De avond 
werd verder afgesloten met een 
feestelijk diner voor alle leden 
van de trimclub Muiderberg 
waarbij Maarten en zijn vrouw 
Lied en hun kinderen als 
eregasten aanwezig waren.

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.

Zondag 20 december 2020 | 15.00 uur
Kerk aan Zee
Kerst met de familie Horsch

Zondag 31 januari 2021 | 15.00 uur
Kerk aan Zee
Vocaal feest met Karin Strobos 
& Martijn Cornet

Zondag 7 maart 2021 | 15.00 uur
Kerk aan Zee
Pianoduo Scholtes & Janssens, 
quatre-mains

Zondag 18 april 2021 | 15.00 uur
Kerk aan Zee
Seldom Sene & Klaartje van 
Veldhoven

Zondag 30 mei 2021 | 15.00 uur
Kerk aan Zee
Jörgen van Rijen & het Alma 
Quartet

Muiderberger 
Maarten van der Veer 

ontvangt een lintje 
van de burgermeester

Het energielabel 
voor woningen 
geeft inzicht in de 

energiezuinigheid van een 
woning. Alle huiseigenaren 
ontvingen in 2015 een 
indicatief energielabel. Dit 
voorlopige label is gebaseerd 
op de standaardkenmerken 
van een woning, zoals het 
bouwjaar en woningtype. Het 
label is een schatting van de 
labelklasse. Het definitieve 
label kan afwijken van de 
schatting. Het energielabel is 
het gevolg van een Europese 
richtlijn die beoogt eigenaren 
van woningen bewust te 
maken van de hoeveelheid 
energie die zij verbruiken 

Energie-
label 

wordt 
duurder

MILIEU 
door FRED KOLLEN

gaan echter in 2021 flink 
omhoog en bedragen dan 
gemiddeld € 190. Die verhoging 
komt doordat vanaf 2021 een 
energiedeskundige langskomt 
om het juiste label te bepalen.

Aanvragen energielabel: www.
energielabelvoorwoningen.nl.

foto Henk Glotzbach

in de hoop dat eigenaren 
overgaan tot energiebesparende 
maatregelen. Het energielabel is 
10 jaar geldig.

Het energielabel kent de 
indeling A t/m G, waarbij 
G staat voor de minst 
energiezuinige woningen. Op 
het definitieve energielabel 
staat welke energiebesparende 
maatregelen de huiseigenaar 
heeft genomen, alsmede de 
kosten, baten en rendementen 
van die maatregelen. Een 
energielabel kan worden 
aangevraagd via de hieronder 
vermelde website. De 
kosten daarvan bedragen nu 
gemiddeld € 7,50. De kosten 
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