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De Cees

Het kruispunt op de Eikenlaan was weken dicht. Wen er maar aan, 
want de komende jaren gaat bij nog veel meer wegen in ons mooie 
dorp de schop in de grond. Niet alleen het wegdek is vaak slecht 
maar ook de onderliggende infrastructuur. Daarom wordt ook 
de ondergrond de komende jaren in grote delen van Muiderberg 
vervangen. En niet alleen dat: tegelijkertijd bereiden wij ons voor 
op de klimaatverandering en duurzaam energiegebruik.

VERSLAG
door JUR JONGES en BART VAN STRAATEN

riolering en het wegdek aan de 
beurt. Maar met een paar nieuwe 
rioleringbuizen en een wegdek is 
de gemeente er nog niet. 

Omvangrijk en ingewikkeld 
project
Ook de openbare verlichting 
en het opnieuw aanleggen van 
parkeerplekken staan in de 
plannen. Bovendien: gezien de 
klimaatveranderingen zoals 
meer regenval en hittestress in 
de zomer worden maatregelen 
genomen om wateroverlast 
en opwarming tegen te gaan. 
Voor de afvoer van regenwater 
worden aparte leidingen 
aangelegd die het regenwater 
rechtstreeks naar open water 
afvoeren. Tegelijk worden 
nieuwe leidingen gelegd voor het 
‘Aquathermie-project’. Dit is de 
warmtedistributie van water dat 
Muiderberg uiteindelijk van het 
gas af helpt.

Hebben wij ook nog wat te 
zeggen?
Jazeker. Bewoners worden tijdig 
geïnformeerd over de plannen. 
De gemeente organiseert de 
komende tijd voorlichtingssessies 

Het hele dorp op de schop

De Eikenlaan is het begin van 
veel straat- en grondwerk. Er is 
al aardig wat rumoer geweest 
over het kappen van een aantal 
prachtige eiken, maar ook op 
andere plekken in het dorp zal 
hier en daar een boom moeten 
sneuvelen. Bijvoorbeeld omdat 
het binnen afzienbare tijd 
gevaar oplevert. Zo’n boom 
kan beter tegelijkertijd met de 
werkzaamheden verdwijnen 
dan later onnodig overlast 
veroorzaken. Overigens worden 
de meeste gekapte bomen 
vervangen door nieuwe, want 
groenvoorziening helpt bij 
voorkoming van oververhitting; 
een groeiend probleem van onze 
klimaatverandering

Wat zijn de plannen?
Het opknappen in Muiderberg 
gebeurt in deze volgorde: 
Eikenlaan, Buitendijken, Van 
der Helstpark e.o, Dorpsstraat 
e.o, Tesselschadelaan met 
Kocherplantsoen e.o. en tenslotte 
de Brink e.o. De hele uitvoering 
zal een aantal jaren duren.
De meeste gas- en 
elektraleidingen zijn de afgelopen 
jaren vervangen. Nu zijn de 

Groot onderhoud aan Muiderbergse straten, lanen, wegen en kades

en al onze wensen worden geïnventariseerd. En we krijgen het 
ontwerpproces in de verschillende stadia te zien - van voorlopig tot 
definitief ontwerp.

Parkeren en verkeer
Het overhoop halen van straten veroorzaakt tijdelijk veel overlast. 
Maar woningen blijven altijd bereikbaar, al is parkeren voor de deur 
er even niet bij. Hopelijk zal de overlast voor verkeer en bewoners 
zoveel mogelijk worden beperkt.

Hoe blijven we op de hoogte?
Het zou fijn zijn als we weten wat er speelt zodat we niet worden 
verrast en maandag om 7 uur ineens een bulldozer voor onze deur 
staat. De Dorpsraad maakt zich hiervoor sterk bij de aannemer en de 
gemeente. Als wij op de hoogte zijn van de inspraakmogelijkheden, 
de voortgang, de bereikbaarheid van de eigen woning, de 
verkeersroulatie, dan scheelt dat een hoop ergernis. En als de 
gemeente zorgt voor een goed bereikbaar ‘loket’ voor vragen, nuttige 
tips en klachten, dan kunnen de ongemakken worden beperkt. Want 
uiteindelijk hebben we hetzelfde doel: een mooie nieuwe straat met 
een toekomstbestendig ondergronds leidingsysteem. Het is een 
mooi streven. Dus even doorbijten, dan zijn we straks weer trots op 
Muiderberg.

foto Henk Glotzbach

door JUR JONGES

H et Integraal Kind Centrum Muiderberg (IKC) komt bij De 
Rijver. Op voordracht van wethouder Nico Schimmel heeft 
het college van B&W de keuze gemaakt voor de plek van 

de huidige gemeentewerf. Een logische keuze, want de leerlingen 
kunnen sporten in De Rijver en ook de buitenschoolse opvang van 
Villa Zeezicht is op hetzelfde terrein.           

                                             De twee Muiderbergse basisscholen gaan nu onder leiding van 
directeur Tania Dingenouts aan de slag om samen met de gemeente 
de plannen vorm te geven. Er is haast bij want het gebouw moet 
in 2024 worden geopend. De nieuwe huisvesting wordt gebouwd 
volgens het frisse scholenconcept, met veel aandacht voor een 
gezonde- en energiezuinige leeromgeving.  

                                           De vrijkomende locaties van De Vinkenbaan en de Oranje 
Nassauschool bieden kansen voor betaalbare woningen voor jongeren 
en ouderen. Want op dat gebied heeft Muiderberg te weinig te 
bieden. De woonvisie van de Dorpsraad uit 2018 werd door het 
college met instemming ontvangen. Dat biedt perspectief!

Nieuwe school definitief bij De Rijver
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COLUMN HARRY MOCK

Nostalgie

Toen ik in Muiderberg kwam 
wonen, kon ik met mijn kinderen 
en later met mijn kleinkinderen 
genieten van de volière op de 
Brink. Ik kon mijn fiets laten 
maken in de Badlaan en haalde 
benzine bij De Banier. Op het 
gemeentelijke informatiebord op 
het ‘Jutpleintje’ las je wie er gin-
gen trouwen en wie er gingen 
verbouwen. In de daar aanwe-
zige groene telefooncel kon je 
het belangrijke nieuws meteen 
doorbellen, als je tenminste 
voldoende kwartjes op zak had. 
Die goeie oude tijd, wat mis ik 
die toch.

Waar zijn de zinken vuilnisem-
mers gebleven? Met één zo’n 
emmer kon je de hele week 
vooruit. Dat lukt me nu nau-
welijks met de groene, grijze, 
blauwe en oranje bak bij elkaar! 
Wat mis ik de harken op het 
dak, waarmee je moeiteloos 
tv-signalen kon opvangen, als er 
tenminste geen brommer langs 
je huis reed. Geld overmaken 
deed je met een simpele ac-
ceptgirokaart. Niet zenuwachtig 
je wachtwoord opzoeken, geen 
pincodes intikken met de angst 
voor meekijkers, geen hackers, 
geen phishing. Lekker relaxed. 
Bijna alle zekerheden in het 
leven zijn verdwenen. Daarom 
was het een verademing dat de 
vertrouwde verkiezingsborden er 
in maart weer stonden. Ze wor-
den elke keer groter, want aan 
de stroom van nieuwe partijen 
lijkt geen einde te komen. In 
Muiderberg zijn we aan drem-
pels gewend. Kunnen ze in Den 
Haag ook niet eens drempels 
aanleggen, kiesdrempels wel te 
verstaan? 

Het nadeel van verkiezings-
borden is dat ze iedere keer 
moeten worden opgebouwd en 
weer moeten worden afgebro-
ken. Partijen moeten duizenden 
biljetten laten drukken en on-
telbare vrijwilligers gaan aan 
het plakken. Vervolgens worden 
de aanplakbiljetten beklad, ik 
vermoed door jongeren die een 
JOP missen. 

Toen ik lang geleden jong 
was, heb ik het nut van ver-
kiezingsborden nooit ingezien. 
Nu ik oud ben, zie ik het nut 
nog steeds niet. Wel lijkt het 
mij handig als er voldoende 
stemlokalen zijn, vooral voor de 
oudere, kwetsbare, moeilijk ter 
been zijnde dorpelingen zonder 
vervoer. Daarom vond ik het 
een misser dat op de twee extra 
stemdagen in Muiderberg geen 
stemlokaal open was. In Bussum 
zijn ze het vierkernenbeleid toch 
niet vergeten?

Geschiedenis

door JENS DUYTS

D e eerste keer dat ik in Muiderberg was ging ik naar de 
KVM waar mijn opa en oma Kempen een huisje hadden. 
Aan het eind van de Nienhuis Ruyskade reed je over 

de dijk naar beneden naar het kampeerterrein. Daar stonden 
ongeveer honderd houten huisjes rond een voetbalveld. Naast het 
voetbalveld aan de rand van het IJmeer stonden de kantine, de 
toiletten en doucheruimten.

door HARRY MOCK

D e eerste verfraaiingen 
aan het pleintje bij de 
trap naar het strand zijn 

zichtbaar. Een aantal grauwe 
zitelementen van beton is 
weggehaald en de resterende 
betonblokken worden aan 
het zicht onttrokken. Aan de 
straatkant gebeurt dat door 
een inmiddels geplaatste haag. 
Als deze tot volle wasdom is 
gekomen, zie je aan die kant 
geen grijs beton meer, maar een 
groene Haagbeuk. De boven- 
en voorkant van de blokken 
worden met hout betimmerd. 
Dat zit warmer en staat mooier. 
Rond de Noorse esdoorn komt 
een boombank van hetzelfde 
hout. Wanneer ook deze 
renovaties zijn doorgevoerd, is 
fase 1 afgerond.

De volgende fase bestaat 
uit het overbrengen van het 
Lieftinckmonument van 
de Dorpsstraat naar het 
bewuste pleintje. Hiermee 
komt een uniek kunstwerk 
- een monument annex 
pomp - op een plaats met 
veel voorbijgangers. Nog 
belangrijker: de gemeente zorgt 

Renovatie pleintje Zeeweg
voor een hervatting van de waterlevering. Strandbezoekers kunnen hun voeten afspoelen, fietsers 
kunnen hun bidon vullen, honden kunnen hun dorst lessen. Een win-winsituatie. De verplaatsing zal 
vermoedelijk over enkele maanden plaatsvinden. 

Het hele vernieuwingsproces is voortgekomen uit een bewonersinitiatief. De gemaakte plannen 
zijn besproken met de direct omwonenden. Na enkele aanpassingen zijn deze akkoord gegaan. De 
ontwerpster van het uit 1991 daterende monument stemt in met de verplaatsing. De gemeente brengt 
de aanpassingen aan en als tegenprestatie zullen de aanwonenden de heggen onderhouden en het 
pleintje periodiek van zwerfafval ontdoen. Voor het heggenonderhoud zal een beheerovereenkomst 
worden gesloten en voor het opruimen van troep verstrekt de gemeente een knijpstok en 
handschoenen. 

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Eric Mackay (ericmackay1@icloud.com).

Straten en pleinen

KampeerVereniging Muiderberg

De vrouwen waren vaak de 
hele zomer in Muiderberg en 
de kinderen gingen er ook naar 
school

Vlak na de Tweede 
Wereldoorlog werd er 
gekampeerd in de Kuil. Naast 
tenten stonden er ook houten 
huisjes, zoals in Bakkum 
en Zandvoort. Het was een 
primitieve situatie, waar bij 
grote regenval vaak geulen 
gegraven moesten worden 
om het water af te voeren. De 
ijskast was een zinken teil die 
ingegraven werd. Er was één 
houten plee en een kraan; het 
werd er steeds drukker..

In 1950 is in een Muiderbergs 
café de KampeerVereniging 
Muiderberg opgericht door 
de 56 kampeerders die wat 
meer voorzieningen wilden, 
zoals toiletten en een badhuis. 
De gemeente werkte niet erg 
mee. Pas met de hulp van 
jonkheer Bredius mochten ze 
een terrein pachten aan het 
IJmeer. Door de kampeerders 
zelf werd de kantine gebouwd. 
Later werd het terrein 
uitgebreid en kwamen er 
een badhuis en voetbalveld. 

Inmiddels stonden er honderd 
seizoenshuisjes, dertig caravans 
en was er ruimte voor vijftig 
bungalowtenten.

De vrouwen waren vaak de 
hele zomer in Muiderberg en 
de kinderen gingen er ook naar 
school. De mannen gingen zes 
dagen in de week op de fiets of 
achter op een vrachtwagen naar 
Amsterdam om daar te werken. 

Het was een hechte 
vereniging met veel feesten en 
voetbalwedstrijden. De KVM 
was ook goed verbonden met 
Muiderberg. Klaas Karte en 
Frits Glotzbach speelden bij SC 
Muiderberg, Kees Grijzenhout 
trouwde met Frannie, Annie 
Cornelissen (haar vader 
beheerde de bungalowtenten) 
trouwde met Hein Teerhuis 
en ook Henk Glotzbach is via 
de KVM op het dorp beland. 
Zijn broer was secretaris bij 
de KVM. Sjaan Leurs nam de 
fourniturenwinkel van George 
Tas over en bestierde jarenlang 

een kledingwinkel in de Dorpsstraat.

In 1970 werd besloten Buitendijken te bouwen en de KVM moest 
weg uit Muiderberg. Na een lange zoektocht werd een nieuwe 
plek gevonden in het Larserbos in Flevoland. Ook daar is door 
iedereen zijn eigen huis gebouwd en gezamenlijk de kantine en 
alle andere voorzieningen.  

Van de KVM is in Muiderberg weinig meer te zien maar ik heb er 
in elk geval leuke herinneringen aan.

Oud Muiderberg KVM

KampeerVereniging Muiderberg
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Koninklijke onderscheiding voor Ab Heij
door FRED KOLLEN

M uiderberger Ab Heij is voor zijn vele vrijwilligers- 
werkzaamheden op 26 april 2021 benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau. Vanwege corona 

werd de onderscheiding niet uitgereikt in de Grote Kerk van 
Naarden maar in de tuin van zijn woning. De plechtigheid werd 
ingeleid door twee herauten waarna de burgemeester de vele 
vrijwilligerswerkzaamheden van Ab Heij opsomde. Vervolgens mocht 
zijn echtgenote de onderscheiding opspelden. Ab was zeer verrast.

Het was een indrukwekkende 
lijst van vrijwilligerswerkzaam-
heden tussen 1999 en 2020. Zo 
was Ab Heij bij de Zonnebloem 
reisleider bij vakantiereizen voor 
mensen met een lichamelijke 
beperking. Zowel daar als bij 
de Florisberg was hij actief als 
chauffeur van de rolstoelbus. 
Bij de Florisberg is hij tevens 
gastheer bij de buurtborrel met 
de buurtbewoners. Bij Kerk 
aan Zee is hij koster, was hij 
penningmeester en onderhield 
hij de begraafplaats. Bij de 
Dorpsraad heeft hij veel voor 
elkaar gekregen als ‘bestuurslid 
verkeer en vervoer’. Zoals het 
tegengaan van sluipverkeer en 

het uitbannen van wielrenners 
op de voetpaden in het dorp. 
Ab was voorts vrijwilliger bij 
het stembureau en secretaris 
bij de lokale afdeling van een 
internationale politieorganisatie. 
De meeste werkzaamheden deed 
hij gelijktijdig en gedurende heel 
veel jaren. In zijn dankwoord 
merkte Ab op blij te zijn met de 
onderscheiding en dat hij altijd 
veel dankbaarheid ondervond 
bij de werkzaamheden die hij 
verrichtte. ‘Als iemand nog tijd 
over heeft, laat zij of hij zich dan 
inzetten voor de medemens die 
een steuntje kan gebruiken’, 
aldus Ab Heij.

foto Henk Glotzbach

INTERVIEW
door FRED KOLLEN

Tijdens de eerstvolgende, dit jaar te houden algemene vergadering treedt Jur 
Jonges af na een bestuurslidmaatschap van vijf jaren waarvan drie jaren als 
voorzitter.

Hoelang woon je in Muiderberg en waarom?
Ik woon ruim 40 jaar in Muiderberg en kwam uit Amsterdam. Mijn oog viel destijds 
op een vrijwel onbewoonbare woning met een verwilderde tuin. Er moest heel 
veel vertimmerd worden. Als bouwkundige en architect durfde ik dat wel aan. Wij 
wonen er nog steeds. En met heel veel plezier. Muiderberg is immers erg geschikt 
voor (klein)kinderen en er zijn veel mogelijkheden om je te vermaken, met het 
IJmeer als dé grote attractie.

Wat voor werkzaam leven had je?
Als docent Bouwkunde en Architectuur aan de Hogeschool Utrecht heb ik veel 
met studenten in binnen- en buitenland gewerkt. Ik kon de studenten ook ervaring 
vanuit de praktijk bieden omdat ik daarnaast als zelfstandig architect werkzaam 
was. Door de Hogeschool werd ik uitgezonden naar Zuid-Afrika en later door 
een overheidsorganisatie als vrijwilliger naar Pakistan en Malawi om daar 
architectenopleidingen op te zetten.

Waarom ben je bestuurslid van de Dorpsraad geworden?
Het leek mij vanzelfsprekend iets terug te doen voor het dorp waarin je met plezier 
woont. Via de Dorpsraad word je geconfronteerd met een caleidoscoop van allerlei 
problemen die je niet alleen in een grote stad aantreft maar op kleinere schaal ook 
in een dorp. Een prettig woonklimaat ontstaat niet uit zichzelf; daaraan moet hard 
worden gewerkt. Als voorzitter komen er veel verschillende werkzaamheden op 
je af. Zoals regelmatig overleg met burgemeester en wethouders, ambtenaren, 
bestuursleden van bewonersplatforms, leden van werkgroepen en daarnaast veel 
overleg met bewoners van Muiderberg en mijn medebestuursleden. Het kost 
tijd en energie maar levert ook veel nieuwe contacten op en het is zeer leerzaam. 
Gelukkig bestuurlijk gesteund door aardige en hardwerkende medebestuursleden. 
Ik heb ervaren dat met de juiste toonzetting veel kan worden bereikt, maar ook dat 
sommige gemeentelijke trajecten zeer stroperig zijn en een lange adem vergen.

Wat heeft de Dorpsraad in jouw bestuursperiode gerealiseerd?
Laat ik beginnen te zeggen dat wat er bereikt is door het gehele bestuur is 
gerealiseerd. We hebben bij de gemeente een goede positie. Het is leuk te horen 
dat de burgemeester regelmatig de Dorpsraad als voorbeeld stelt voor de andere 
bewonersplatforms. Wij zijn uniek met onze parasolsessies die de vereniging veel 
leden heeft opgeleverd. Ons verzet tegen de plannen met de Naardertrekvaart 
heeft er (voorlopig) toe geleid dat daarvan wordt afgezien. Dat geldt ook voor 
het plan om op het strand vakantiehuisjes te bouwen. Met onze bijdrage aan de 
Kustvisie hebben wij bereikt dat Muiderberg klein en fijn blijft en geen grote 
toeristische trekpleister wordt. We hebben er sterk op aangedrongen dat het IKC 

Jur Jonges: 
scheidend voorzitter van de Dorpsraad

wordt gevestigd waar nu de 
gemeentewerf is. Daarnaast 
noem ik het bomenplan ter 
verfraaiing van de entree bij 
de IJsselmeerweg met 500 
bomen. Ik moet ook deze 
krant noemen die volgens een 
enquête door de bewoners 
zeer wordt gewaardeerd. 
Tot slot een nieuwe traditie: 
de nieuwjaarsduik; helaas 
vooralsnog onderbroken 
vanwege de corona.

Wat is de toekomst van de 
Dorpsraad?
De Dorpsraad bundelt niet 
alleen de belangen van 
de inwoners maar vormt 
ook de oren en ogen van 
de gemeente. Het is van 
belang dat de Dorpsraad 
tijdig ontwikkelingen bij de 
gemeente signaleert. Zoals 
bijvoorbeeld bij het wegenplan 
dat letterlijk en figuurlijk de 
weg vrijmaakt om Muiderberg 
te voorzien van betere 
bestrating en vriendelijkere 
drempels. Maar ook van 
nieuwe rioleringsbuizen en 
verwarmingsbuizen om de 
huizen in de toekomst via 
aquathermie te verwarmen. De 
aanleg daarvan geeft voor de 
duur van de werkzaamheden 
veel parkeeroverlast. 
Duidelijker gezegd: die 
werkzaamheden kunnen niet 
eerder beginnen dan nadat 
tijdelijk parkeervoorzieningen 
zijn aangelegd. Mede door 
de Dorpsraad krijgen 
deze en andere problemen 

de nodige aandacht van de gemeente. 
Gelukkig worden wij daarbij de laatste jaren 
ondersteund door jongeren die zeer terecht 
medeverantwoordelijkheid opeisen.

Welk leven is er voor jou na de Dorpsraad?
In onze tuin is een atelier gebouwd. Daar 
schilder ik graag en exposeer ook zo nu en dan. 
Op dit moment in het Gezondheidscentrum in 
Muiden. Het atelier is ook altijd een onderdeel 
van de vierjaarlijkse kunstroute in Muiderberg. 
Voorts ben ik op beperkte schaal aan de slag als 
architect en geef ik meer tijd en aandacht aan 
mijn echtgenote, kinderen en uiteraard ook mijn 
kleinkinderen. Daarnaast hoop ik in de nabije 
toekomst de vergaderingen van de Probusclub 
weer fysiek bij te wonen en het roeien te 
hervatten bij de roeivereniging in Naarden.

KampeerVereniging Muiderberg

foto Henk Glotzbach
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door JOHAN SMIT

Hoe is Concert aan Zee 
ontstaan?
Vanuit de protestante gemeente 
was er behoefte om meer 
Muiderbergers te betrekken 
bij de Kerk aan Zee. Zo 
ontstond het idee om in de kerk 
concerten te organiseren. In 
2013 werd een begin gemaakt 
met de klassieke muziekserie 
“Concert aan Zee”. In 2014 
werd de Stichting Vrienden van 
Kerk aan Zee opgericht om dit 
te ondersteunen en ook andere 
niet-kerkelijke initiatieven te 
promoten. Jaarlijks zijn er zeven 
concerten op zondagmiddag 
waarin alle kanten van de 
kamermuziek worden verkend. 
Trouwe bezoekers zien bij 
Podium Witteman met grote 
regelmaat musici die eerder 

Luc Runderkamp vertelt over Concert aan Zee
te zien waren in onze eigen 
dorpskerk. De Muiderbergse 
pianist en componist Carl van 
Reenen heeft ieder seizoen 
een Carte Blanche waarbij 
hij vrienden en collega’s 
uitnodigt om met hem een altijd 
verrassend plan uit te werken. 

Hoe ben jij betrokken 
geraakt bij dit project?
In 2014 ben ik gevraagd als 
voorzitter van de Stichting. 
Als niet-kerkelijke voel ik me 
toch tot dit mooie gebouw 
aangetrokken. De akoestiek 
is weergaloos en de vleugel 
eerste klas. Samen met Pieter-
Jan Meindertsma verzorg 
ik de programmering. Er 
waren al warme banden 
met het Koninklijk 

Concertgebouworkest en mijn 
inbreng komt uit het netwerk 
dat ik heb opgebouwd tijdens 
mijn jarenlange betrokkenheid 
bij het Grachtenfestival 
Amsterdam. 

Hoe is de publieke 
belangstelling voor de 
concerten?
Onder normale omstandig-
heden wonen 70 tot 110 mensen 
de concerten bij. In tijden van 
lockdown worden de concerten 
als livestream gepresenteerd 
die te zien zijn op YouTube.

Wat zijn de 
toekomstplannen?
Ons slotconcert op zondag 
30 mei wordt heel bijzonder 
met musici van het Koninklijk 

Klassieke muziek

Concertgebouw Orkest. Wij hopen op 5 september voor de derde 
keer Klassiek op de Brink te kunnen organiseren. In het seizoen 
2022-23 vieren wij ons 10 jarig jubileum.

Voor gedetailleerde informatie: https://concertaanzee.com/

door JAN DE BEUS

Los van het feit dat grote 
kunstenaars zoals Jacob 
van Ruysdael (1628 – 

1682) de Muiderbergse Kerk 
aan Zee hebben vereeuwigd 
in schilderijen, tekeningen 
en grafiek, waren er ooit vier 
grootformaat schilderingen 
van Jacob Oudes Sr (1858 – 
1921) met taferelen uit de 
laatste dagen van Graaf Floris 
de Vijfde (1254 - 1296) te zien 
in de toren. Door de brand in 
1934 is er helaas een schildering 
verloren gegaan, maar onlangs 
werden de overige drie 
herontdekt in de kelder van het 
gemeentearchief in Naarden.

In 2017 vroeg het kerkbestuur 
of Hannie van der Veen en 
ondergetekende voor kunst in 

Kunst aan Zee in Kerk aan Zee
de kerk wilden zorgen. Onze 
eerste tentoonstelling was 
een met litho’s van de Franse 
beeldhouwer, schilder, tekenaar 
en graficus Eugene Dodeigne 
(1923 – 2015) en houten beelden 
van de Duitse kunstenaar Claus 
Wettermann (1941). Daarna 
volgden nog vele exposities 
en op het moment dat ik dit 
schrijf is dat reeds de vier en 
twintigste. Onze commissie 
Kunst aan Zee werd al vrij 
snel uitgebreid met Marjolein 
Endert, Frank de Wit, Willemijn 
Jonkers en recentelijk Piet van 
Reenen.

Speerpunt van het beleid is 
hedendaagse kunst te tonen 
van beroepskunstenaars uit 
binnen- en buitenland, maar 

ook van tijd tot tijd lokale 
beroeps en in een enkel geval 
amateurs als dat past in een 
project zoals de “Salon de 
Werinon”. Een ander project 
was in samenwerking met 
leerlingen van de Vinkenbaan 
en Oranje Nassauschool, “Wat 
denk je dat de wereld nodig 
heeft?” Vermeldenswaard is 
ook de expositie “De wereld 
in kindertekeningen” uit de 
collectie van Annefie van 
Itterzon. Daar naast vele 
solopresentaties van befaamde 
kunstenaars als Erik en Ben 
Oldenhof,Marie-Jose Robben 
en Elly van Maaren. Bij de 
lokale kunstenaars denken we 
o.a. aan Reinier Gadellaa en 
de reeds overleden Jan Meijer 
(1900-1986).

Kunst

Tijdens de expositie “Pictura 
et Poetica” traden ook 
dichters als Marius Buiting 
en Willem Smit op en Berdien 
van Nieuwenhuizen heeft 
speciaal voor de kerk een 
aandachtskleed gemaakt dat elk 
jaar tijdens Pinksteren is te zien.

Voor meer informatie zie 
de website en de agenda op 
bladzijde 15. 

De afgebeelde werken zijn van 
Bert van Santen die in 2022 in 
Kerk aan Zee zal exposeren.

www.kerkaanzee.nl

door BART VAN STRAATEN

Onze basisscholen De 
Vinkenbaan en de 
Oranje Nassauschool 

(ONS) waren van 16 december 
tot 8 februari 2021 gesloten. 
Voor ouders, leerlingen én 
leerkrachten een behoorlijke 
uitdaging om het (school)leven 
een beetje leuk te houden. En 
toch is de huidige directeur 
tevreden over een jaar corona.

Tania Dingenouts is sinds 
februari directeur van beide 
scholen: ”Ik heb diep respect 
hoe iedereen erin stond en 
staat. Het blijft flink aanpoten 
en soms spannend, maar ik 
denk ook dat het een zekere 

Scholen in coronatijd
bewustwording teweeg 
heeft gebracht. School is een 
wezenlijk onderdeel van de 
opvoeding. Fijn als oppas, maar 
ook nuttig als deel-opvoeder. 
Kinderen leren hier veel meer 
dan de gebruikelijke vakken. 
Vooral samen leven en delen 
in een gemeenschap, is heel 
belangrijk voor de (sociale) 
ontwikkeling.”

Noodopvang
Toen de scholen op 4 
januari alleen open gingen 
voor noodopvang, stonden 
Tania Dingenouts en Ilse 
Smit (toenmalig directeur 
Vinkenbaan) klaar om kinderen 

op te vangen van ouders die 
echt naar het werk moesten. 
Dingenouts: “Als schoolleiders 
wilden wij de noodopvang-
leerlingen begeleiden, zodat 
onze leerkrachten zich konden 
concentreren op de digitale 
lessen. De vorige periode 
hadden we gemiddeld 6-8 
leerlingen op school, nu werden 
dagelijks 30-40 kinderen 
‘afgeleverd’, soms zelfs zonder 
aankondiging. We merkten dat 
ouders er gewoon klaar mee 
waren. Gelukkig hielden veel 
ouders die recht hadden op 
opvang hun kinderen gewoon 
thuis, maar anderen zochten 
begin januari de confrontatie. 

Nauwelijks leerachterstanden Muiderbergse scholen

Ze trokken het gewoon 
niet meer en dat begrepen 
wij, maar het was wel even 
aanpoten. Gelukkig hebben 
we uiteindelijk ieder kind 
dat er recht op had kunnen 
opvangen.”

En hoe is het met 
de veelgehoorde 
leerachterstanden?
Dingenouts: “We hebben de 
percentages vaardigheidsgroei 
op de vakgebieden rekenen, 
spelling en begrijpend lezen 
vergeleken met die van een 
niet-Covid-jaar en zien alleen 
op het gebied van spelling enig 
verschil. Dat komt deels omdat 

kinderen steeds meer woorden 
‘verengelsen’ en deels omdat 
dit normaal gesproken dagelijks 
wordt geoefend, met directe 
aandacht van de leerkracht. 
Sommige leerlingen zijn enorm 
gegroeid in zelfstandigheid, 
anderen hebben juist de steun 
van hun leerkracht gemist. ”

En wat hebben jullie 
geleerd?
“We wilden digitale stappen 
zetten, nou dat is gelukt.”



advertenties
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door LEON IMANDT

‘Gooise Meren Beweegt’ is een 
organisatie die bewegen en een 
gezonde leefstijl voor iedereen 
wil bevorderen. Het is onderdeel 
van Sportfondsen Gooise 
Meren en heeft als centrale 
locatie Sportfondsenbad de 
Zandzee in Bussum. Van daaruit 
zwermen de ongeveer vijftien 
medewerkers uit over de vier 
kernen van Gooise Meren. Zij 
stimuleren bewegen en sporten 
voor jong en oud met speciale 
buurtsportcoaches voor ouderen 
en voor de jeugd tot 18 jaar, 
ondersteunen verenigingen met 
raad en daad en geven advies om 
jongeren op gezond gewicht te 
houden. 

Voor de buurtsportcoaches 
die zich richten op de senioren 
ligt de nadruk op bijvoorbeeld 
het aanbieden van wandelen 

‘Gooise Meren Beweegt’ voor jong en oud

en fietsen in kleine groepjes. 
Het gaat daarbij niet alleen 
om het bewegen op zich 
maar ook om de gezelligheid. 
Gezamenlijk koffiedrinken is 
vaste prik bij de activiteiten. 
Voor de jeugd worden sport- 
en speluurtjes georganiseerd, 
ook in de schoolvakanties. 
Ook in Muiderberg zijn de 
buurtsportcoaches actief voor 
jeugd en senioren. Als het weer 
mogelijk is om binnen te sporten, 
is er ook peutergym.

Via de website (www.
gooisemerenbeweegt.nl) en de 
‘facebookpagina Gooise Meren 
Beweegt’ kun je zien aan welke 
activiteiten je kunt deelnemen. 
De kosten zijn zeer beperkt, 
vaak alleen voor de gebruikte 
materialen of de koffie. Op 
de website kun je ook zien 

welke sportactiviteiten door 
verenigingen in de vier kernen 
worden aangeboden.

Verenigingen kunnen 
ondersteuning vragen bij ‘Gooise 
Meren Beweegt’, bijvoorbeeld 
om zich beter op de toekomst 
te kunnen voorbereiden. Maar 
ook voor assistentie om de 
accommodatie rookvrij te 
maken of een gezonder aanbod 
in de kantine te creëren kun 
je bij hen aankloppen. ‘Gooise 
Meren Beweegt’ organiseert 
ook bijeenkomsten waar 
sportverenigingen kennis en 
ervaring kunnen uitwisselen. 
De medewerkers kunnen 
verenigingen verder helpen met 
het uitbreiden van het aanbod 
voor speciale doelgroepen met 
een beperking.

Sport

door LEON IMANDT

Olga Spil woont nu bijna 
25 jaar in Muiderberg. Zij 
werkt in Purmerend als 

sportspecialist voor ouderen. Die 
functie combineert ze sinds 2018 
met die van buurtsportcoach 
voor volwassenen en senioren 
in Muiden en Muiderberg. Voor 
deze functies heeft ze een aantal 
specifieke cursussen gevolgd, 
zoals ‘Meer Bewegen voor 
Ouderen’, Cognitieve Fitness, 
Nordic Walking en een opleiding 
tot ‘senioren sportleider’. 

Ze is dus heel sportief. Zelf doet 
zij aan tennis en skiën.
Als buurtsportcoach organiseert 
Olga een flink aantal 
activiteiten voor senioren. Er 
zijn wandelgroepen in Muiden 
en Muiderberg. Je kunt twee 
keer per maand mee op een 

Olga Spil-Does, buurtsportcoach voor volwassenen en senioren

fietstocht maar ook Nordic 
Walking leren via een cursus. 
Al deze activiteiten zijn gericht 
op verbetering van de fitheid 
en op het welzijn van ouderen. 
Daarom hoort koffie en soms 
wat lekkers onlosmakelijk bij de 
wandelingen en fietstochten. Zo 
leren mensen elkaar kennen en 
gaan ze zelf op stap: een aantal 
dames van de wandelgroep in 
Muiden gaan nu ook zonder 
begeleiding van Olga wandelen 
en gaan samen op uitstapjes naar 
musea etc. 

Olga organiseert ook twee 
jaarlijkse evenementen: eenmaal 
per jaar vindt er een Beach-
event plaats op het strand 
van Muiderberg, waar je 
o.a. mee kunt doen met een 
volleybaltoernooi.

Daarnaast kunnen alle senioren 
uit Muiden en Muiderberg 
een fit- en vitaaltest doen. 
Olga organiseert die test 
samen met Annemiek van 
der Horst, fysiotherapeut uit 
Muiden en Marieke Letteboer, 
wijkverpleegkundige van 
Vivium. Hier kun je als oudere 
zien hoe vitaal je bent en goede 
adviezen krijgen om fitter te 
worden of te blijven.
Momenteel is Olga bezig 
met de opstart van een 
buurtsporthuis op het 
hockeyveld in het Kocherbos. 
Daar kun je deelnemen aan 
een sportieve buitenactiviteit 
die bestaat uit oefeningen 
voor uithoudingsvermogen, 
kracht, coördinatie, balans, 
bewegelijkheid en verschillende 
spelsoorten, natuurlijk gevolgd 

Sport

door koffie of thee in het clubhuis van de hockeyclub. Ook met deze 
nieuwe activiteit wil Olga de volwassenen en senioren in Muiden en 
Muiderberg fitter en vitaler houden.

door SANDRA DEULING

Elke week loopt Kirsten 
van Kasteren samen met 
de buurtsportcoach van 

‘Gooise Meren Beweegt’ door 
Muiderberg. Ze deelt folders 
over activiteiten uit aan de 
jeugd. Kirsten is kinder- en 
jongerenwerker bij Versa Welzijn 
in Muiderberg en Muiden. Zij 
organiseert activiteiten voor 
kinderen en jongeren tussen 4 en 
18 jaar.
 
‘Muiderberg geeft een gevoel van 
een vakantiepark. Het is sfeervol 
en gezellig, iedereen kent elkaar. 
Er is bos en strand en er zijn veel 
leuke dingen om te doen. Er is 
zelfs een strandpaviljoen en de 
Spar is net een campingwinkel ‘, 
zegt Kirsten met een lach. 
Voor jongeren zijn er wel 

Activiteiten voor jonge Muiderbergers

verbeteringen mogelijk in 
Muiderberg. Jongeren zijn op 
zoek naar een plek waar ze 
kunnen chillen, gamen of andere 
dingen die ze leuk vinden. De 
huidige skatebaan in Muiderberg 
is toe aan een update.

De lockdown en alle regels 
rondom corona maken het lastig 
om activiteiten te organiseren. 
Terwijl we door het huidige 
gemis aan contact juist ervaren 
hoe belangrijk het is om 
leeftijdgenoten te ontmoeten en 
lekker te ontspannen door iets te 
doen wat je leuk vindt. 

Kirsten is steeds op zoek 
naar activiteiten die wel 
kunnen. Zo was Expeditie 
Robinson op het strand een 

groot succes. Net als bij het 
televisieprogramma streden 
twee teams tegen elkaar door 
te puzzelen, krachtoefeningen 
als touwtrekken, squads en 
geheugenspellen te doen. In de 
zomer komt er zeker weer een 
Expeditie Robinson, dit keer met 
veel water.

Zodra het weer kan, is er op 
vrijdagavond zaalvoetbal in De 
Rijver, ook de plek om te chillen 
of te gamen. Als je wilt, kun je 
eerst schaken bij de schaakclub 
en daarna voetballen. Deze 
activiteit is voor jongeren tussen 
12 en 15 jaar.
 
Samen met alle inwoners, 
kinderen en jongeren wil team 
Versa Muiden/Muiderberg 

Sport

in augustus 2021 een feestweek organiseren met leuke activiteiten. 
Voor jongeren wordt gedacht aan lasergamen en een workshop 
breakdance. 

Wil je graag meedenken over de expeditie of de feestweek? Opgeven 
voor zaalvoetbal? Of heb je andere ideeën voor activiteiten? Kirsten 
hoort het graag! Je kunt haar vinden op instagram versa_kirsten, 
bellen 06 – 12 58 37 49 of mailen kkasteren@versawelzijn.nl.
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COLUMN ROB VAN DIJK

Stem voor Muiderberg

Over Muiderberg zijn de 
bewoners meer dan gemiddeld 
tevreden. Het is een dorp 
met een eigen identiteit. 
Dat ervaar je en de feiten 
ondersteunen het. Cijfers van 
het CBS illustreren een bijzonder 
dorp: sociaaleconomisch, 
demografisch, energieverbruik, 
woningbestand en ga zo maar 
door. Muiderberg is een aparte 
plek. Bij de gemeentelijke fusie 
tot Gooise Meren leek dat niet 
herkend en erkend te worden. 
In het begin kwam Muiderberg 
in geen document van Gooise 
Meren voor. Dat verbeterde 
na een jaar en daar heeft de 
Dorpsraad een belangrijke rol 
in gespeeld. Voor raadsleden 
uit het dorp is het lastig om 
steeds op te komen voor het 
dorp. Zij moeten het totale 
gemeentebelang dienen. Een 
actieve opstelling van bewoners 
draagt het meest direct bij aan 
het wel en wee van het dorp.
 
De Omgevingswet eist dat de 
gemeente bewonersparticipatie 
bevordert. Het afgelopen 
jaar lukte dat niet erg. Een 
merkwaardige discussie over 
de bewonersparticipatie 
ontnam een aantal actieve 
bewoners eerder de lust zich in 
te zetten. Dat vraagt om een 
nieuw initiatief: Stem voor 
Muiderberg.

Er zijn veel manieren om 
bewonersparticipatie te 
bevorderen. Mijn suggestie is 
bewoners direct hun inbreng te 
laten geven over de toekomst 
van het dorp. De aanpak is 
laagdrempelig voor bewoners 
en door de gemeente eenvoudig 
uit te voeren. 

De eerste kans is woensdag 16 
maart 2022, de eerstvolgende 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Als Muiderbergers toch naar 
het stemhokje gaan, vraag ze 
meteen wat van belang is voor 
het dorp. Waar moet de te 
vormen coalitie rekening mee 
houden de komende vier jaar? 
De raadsleden uit Muiderberg 
kunnen een voorzet doen 
voor de onderwerpen, zoals 
de scholen, de nieuwbouw op 
de vrijkomende locaties, de 
energietransitie in het dorp, 
de aanpak van het groot 
onderhoud van de openbare 
ruimte enz. Een uitgelezen 
kans om bewonersparticipatie 
te stimuleren en invulling te 
geven aan wat specifiek voor 
Muiderberg de komende jaren 
nodig is. De uitslag van de 
verkiezingen is dan niet alleen 
de partijen naar grootte, maar 
ook de belangrijkste thema’s 
voor Muiderberg op een rijtje.

Welzijn

door HUGO LANDHEER

E en paar weken geleden liep ik op een zonnige 
woensdagmorgen binnen bij De Rijver. Terwijl de kopjes op 
tafel werden gezet en de eerste gasten binnendruppelden, 

maakte ik kennis met enkele leden van het nieuwe wijkteam 
van Versa. Aanwezig waren opbouwwerkers Sandra Deuling en 
Caroline Kempkes en maatschappelijk werker Carlos Tilburg. 
Carlos staat mensen bij met vragen over wonen, welzijn en 
mantelzorg. Daarnaast is hij de coördinator van het geheugenhuis 
Muiden/Muiderberg. Tijdens onze kennismaking zwaaide 
Caroline regelmatig enthousiast naar bekenden die te voet of op 
de fiets aankwamen. ‘Ons team heeft een behoorlijke vernieuwing 
ondergaan en is sinds kort voltallig’, vertelt Sandra tevreden. ‘Met 
Aleid Borghardt die mantelzorgondersteuning in de gemeente 
coördineert en jeugd- en jongerenwerker Kirsten van Kasteren 
kunnen we de komende jaren allerlei initiatieven vormgeven.’

door JOHAN SMIT

A l jaren maakt de 
Dorpsraad gebruik 
van Madoo voor het 

technisch onderhoud van de 
website en de hosting. 

Wie zijn de mensen achter dit 
bedrijf?
Dat zijn het echtpaar Danny 
Timmer en Amanda Timmer-
Griffioen, beiden getogen en 
woonachtig in Muiderberg.

Amanda, hoe is het bedrijf 
ontstaan?
Danny heeft de opleidingen 
Small Business & Retail 
management en Webdesign 
gevolgd. Wat startte als zijn 
afstudeerproject werd een 
serieus bedrijf: E-Business 
Solutions. Vanaf het begin - in 
2008 - kreeg hij veel opdrachten 
en bouwde hij een grote 
klantenkring op. Na tien jaar 
kozen wij voor een nieuwe 
naam, een nieuw logo en een 
nieuwe website. Dat werd 
Madoo. Inmiddels hebben wij 
ruim 800 tevreden klanten 
en hosten wij meer dan 650 
websites.

Madoo, provider 
van de Dorpsraad

Interview

Team Muiderberg van Versa Welzijn 
op volle kracht vooruit

Staand: Sandra Deuling. Aleid Borghardt en Kirsten van Kasteren. 
Zittend: Carlos Tilburg en Caroline Kempkes.
Foto: Rianne Sturkenboom

Een van die activiteiten is de 
mobiele koffietafel. Caroline 
laat op haar telefoon een 
foto zien van een groep 
bewoners die op het gras in 
een kring zitten. ‘Dat was 
vorig jaar zomer in het Van 
der Helstplantsoen, vertelt 
ze. ‘Dergelijke ontmoetingen 
willen we ook dit jaar. Iedereen 
pakt zijn of haar stoel en komt 
erbij. Je ontmoet de buren en je 
hoort van elkaar wat er speelt’. 
Ook al is het team van Versa nu 
voltallig, ze hebben hulp van 
bewoners nodig. Dat geldt ook 
voor de wekelijkse inloop in De 
Rijver. ‘Na alle beperkingen in 
verband met corona komt het 
langzaam weer op gang. Voor 
sommigen was het wel heel 
erg eenzaam de laatste tijd. We 
proberen dus op alle mogelijke 
manieren mensen te bereiken 
en uit te nodigen mee te doen’. 

Dan staat Lammert Hensbergen 
naast onze tafel. Twee zwart 
wit foto’s in zijn hand. ‘We 
vragen mensen foto’s of 
voorwerpen mee te nemen die 
belangrijk voor ze zijn’, vertelt 
Carlos. We zien Lammert als 
tamboer-majoor in het uniform 
van de Luchtmachtkapel. 

Prins Bernhard inspecteert de 
trommelaars. Voor Lammert 
een mooie herinnering en voor 
ons een leuk verhaal. 
De leden van het Versa-team 
werken volgens de MIKA-
formule: Met Inzet Kan Alles. U 
zult de komende maanden vast 
meer van ze horen. Ze kunnen 
het echter niet alleen. We leven 
in de participatiemaatschappij. 
Iedereen kan en mag meedoen. 
‘Dat geldt ook voor mij’, dacht 
ik toen ik terugliep. Binnenkort 
ga ik weer eens langs. 

www.versawelzijn.nl

‘Dergelijke 
ontmoetingen 
willen we 
ook dit jaar. 
Iedereen pakt 
zijn of haar 
stoel en komt 
erbij. Je ontmoet 
de  buren en je 
hoort van elkaar 
wat er speelt’

Hoe ben jij bij het bedrijf 
betrokken geraakt?
Ik was fulltime 
weddingplanner, maar 
vanaf het begin deed ik al 
werkzaamheden voor Danny. 
Eerst alleen op de administratie. 
Maar ik ging steeds meer doen 
en bleek het werk ontzettend 
leuk te vinden. Derhalve 
besloot ik mij volledig aan het 
bedrijf te wijden. Wij hebben nu 
een vennootschap onder firma.

Hoe zijn de vooruitzichten?
Het gaat erg goed. Inmiddels 
hebben wij ook twee 
personeelsleden in vaste dienst.
Ons kantoor zit in Weesp, waar 
wij ons focussen op lokale 
klanten.

Kunnen jullie werk en privé 
gescheiden houden?
Dat lukt prima. Wij werken 
ieder vier dagen per week. 
Op deze manier kunnen wij ons 
bedrijf heel goed combineren 
met de zorg voor onze 
kinderen.

www.madoo.nl 

door FRED KOLLEN

Lex Maat woonde jarenlang in Muiderberg maar woont sinds 
kort in Giethoorn. Hij kent een rijke inzet voor Muiderberg. Zo 
maakte hij jarenlang flyers voor Swing op de Brink en was hij vele 
jaren actief voor de toneelvereniging Stuk voor Stuk. Door gebrek 
aan tijd moest hij hiermee stoppen omdat een andere passie 
‘de rondvaart door Naarden’ een groot succes was geworden. 
Daarnaast heeft hij zich met veel enthousiasme ingezet voor 
Sail Amsterdam. Vanwege zijn jarenlange en intensieve inzet 
als vrijwilliger werd hij op 26 april 2021 door burgemeester 
Han ter Heegde eervol onderscheiden tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau.

Koninklijke Onderscheiding 

Lex Maat
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Team Muiderberg van Versa Welzijn 
op volle kracht vooruit

Koninklijke Onderscheiding 

Lex Maat

door VERA REIJNDERS

Het jaarlijkse dorpsfeest Swing 
op de Brink is inmiddels bij de 
bewoners van Muiderberg goed 
bekend. Al 20 jaar wordt de 
historische Brink omgetoverd 
tot een feestterrein. Kinderen 
en volwassenen kunnen dan 
genieten van activiteiten, 
muziek en lekker eten en 
drinken.  

De 21e editie van dit gezellige 
evenement vindt dit jaar plaats 
van vrijdag 3 t/m zondag 
5 september. Vrijdag is het 
jeugdevenement gepland, de 
zaterdag is gereserveerd voor 
Swing op de Brink en zondag 
is Klassiek op de Brink met 
aansluitend een Jeu de Boules 
toernooi van 15:00 tot 17:00 
(met teams van 4 personen). 

Swing op de Brink 2021 – een feest om naar uit te kijken!

Lekker nagenieten – hopelijk in 
de zon - na Swing op De Brink 
met een lekker drankje en een 
hapje. 

Het bestuur werkt hard aan 
een divers en uitgebreid 
programma waarbij jongeren 
niet vergeten worden. Vorig 
jaar is Swing op de Brink 
niet doorgegaan vanwege 
Corona en in 2019 was het wat 
regenachtig. Daarentegen trok 
Swing op de Brink in 2018 een 
recordaantal bezoekers van 
bijna 1500 personen. Vanaf 2019 
is gestart met een uitgebreide 
editie die ook in 2021 wordt 
voortgezet. De nieuwe 
activiteiten voor de jeugd 
zorgen ervoor dat iedereen 
een leuk weekend heeft. Bij 

slecht weer is het evenement 
grotendeels overdekt en zal het 
volledige programma gewoon 
plaatsvinden.

Een evenement als Swing op 
de Brink kan natuurlijk niet 
bestaan zonder financiële 
ondersteuning. Artiesten, huur 
van materiaal en inkoop van 
drank zijn forse kostenposten 
die zonder de steun van o.a. 
diverse sponsoren niet mogelijk 
zou zijn. Daarnaast kunnen 
particulieren Swing op de Brink 
ook steunen, in de vorm van 
een financiële vriendschap. 
Want zeg nou zelf: het is toch 
fantastisch dat in ons eigen 
Muiderberg jaarlijks zo’n leuk 
evenement wordt gehouden! En 
nog met gratis toegang ook.

Cultuur

Het bestuur van Swing op de Brink nodigt u van harte uit op 3, 
4 en 5 september 2021. Uiteraard onder de voorwaarde dat we 
zonder beperkingen en in veiligheid het evenement plaats kunnen 
laten vinden. Mocht u nog meer willen weten dan kunt u terecht:

www.swingopdebrink.nl
Facebook: Swing op de Brink

door MIRANDA MELGER

In de voormalige 
tandartsenpraktijk aan 
het Van der Helstpark 

woont Hans Rusche. Vanuit 
Amsterdam is hij in 2005 in 
Muiderberg komen wonen. In 
zijn professionele thuisstudio 
maakt hij muziekproducties en 
geeft daarnaast gitaarles.

Carrière 
Op zijn 23e jaar doet Hans 
op aanraden van een vriend 
auditie op het conservatorium 
in Den Haag. Hier heeft hij 
zes jaar jazz gestudeerd, 
met als hoofdvak gitaar. 
Na zijn afstuderen als 
uitvoerend musicus speelt 

Ik ruilde mijn oude bandrecorder in voor een gitaar… 

Hans in verschillende jazz- 
en popformaties, het orkest 
van de musical Cats en een 
theaterprogramma met Adèle 
Bloemendaal. Hans ontdekt 
echter dat het produceren van 
muziek hem meer ligt dan het 
uitvoeren. In zijn studio voelt 
hij zich als een vis in het water.

In de loop der jaren hebben heel 
wat artiesten de studio weten 
te vinden. Een specialiteit 
van Hans is het maken van 
orkestbanden geheel naar de 
wens van de klant. “Je kunt 
de band bijvoorbeeld ‘in een 
nieuw jasje’ laten steken”. 
Daarnaast kunnen complete 

producties gerealiseerd worden 
waarbij waar mogelijk echte 
instrumenten worden gebruikt.
De studio leent zich ook voor 
opnames van groepen in kleine 
bezetting.

Aan wie geef je zoal 
gitaarles?
“Ik geef gitaarles aan jong en 
oud maar momenteel het meest 
aan kinderen. Men kan, naast 
verschillende stijlen, kiezen 
tussen een akoestische en een 
elektrische gitaar.”

Heb je specifieke ambities?
“Niet in het bijzonder, ik ben 
altijd op zoek naar muzikale 

Interview

uitdagingen en daarnaast blijf 
ik lesgeven. Ik zou ook nog wel 
meer tijd willen besteden aan 
stemopnames, zoals voice-overs 
en luisterboeken.”

Kunnen mensen bij je terecht 
voor opnames en lessen?
“Jazeker, ik ben nu 63 en ben 
voorlopig nog niet van plan 
om te stoppen. Qua opnames 
bied ik een breed scala aan 
mogelijkheden. Zeg maar, alles 
waar je geluid bij nodig hebt.”

www.hansruschemuziekproducties.nl

door JAN DE BEUS

Op 6 november 2020 is de stichting Monumentaal en 
Historisch Muiderberg opgericht. ‘Monumenten’ is de 
ene en ‘Historie ‘ de andere tak van de activiteiten van 

de stichting. Zo wil de stichting lezingen, tentoonstellingen en 
rondleidingen organiseren om het verhaal van Muiderberg te 
vertellen. Niet alleen over het verre maar ook over het recente 
verleden, zoals bijvoorbeeld over de ontstaansgeschiedenis van de 
wijk Buitendijken. Meer in het algemeen waakt de stichting over 
het kwetsbare in Muiderberg.

Het veiligstellen van verzamelingen vormt eveneens een 
onderdeel van de activiteiten. Wij roepen mensen op die wat 
dan ook over Muiderberg verzameld hebben en daar blijvend 
een plekje voor zoeken. Schroom niet om contact op te nemen 
met de stichting. Er wordt nu al nauw samen gewerkt met het 
gemeentearchief in Naarden. Een wapenfeit is dat de door Peter 
Wegman gedigitaliseerde collecties Muiderberg van Jan ter 
Beek, Gré Dam, Piet de Raadt en anderen daar nu al een goed 
thuis hebben gevonden. Binnenkort worden ze ontsloten en 
zullen de stukken voor eenieder toegankelijk zijn. Er zullen meer 

Stichting waakt over het kwetsbare in Muiderberg
verzamelingen volgen en wie 
weet komen al deze collecties 
in natura nog eens samen in 
“Het Huis van de Geschiedenis 
van Muiderberg”. Dat is nu nog 
een wensdroom, maar aan de 
stichting zal het niet liggen.

De stichting geeft voorts een 
magazine uit waarvan het 
eerste nummer tijdens het Open 
Monumenten Weekend in 
september 2021 verschijnt. 

Ondertussen worden 
donateurs en sponsoren 
gezocht en is een gemeentelijke 
subsidie aangevraagd.  De 
Dorpsraad verleende een zeer 
gewaardeerde startbijdrage.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de oprichters Jos 
Gunneweg (voorzitter), Jan de Beus (vicevoorzitter) en 
Frits Vlaanderen (secretaris) en tevens uit Frank Steensma 
(penningmeester), Michiel Koekkoek (lid) en Thijn Westermann 
van Groen Muiderberg (lid). Gré Dam, alom bekend 
Muiderbergse, is gevraagd erevoorzitter te worden – een functie 
die zij met plezier heeft aanvaard.
De raad van advies bestaat uit Harry Mock, Nel de Wit en Peter 
Wegman. 

Stichting Monumentaal en Historisch Muiderberg, Postbus 44, 
1399 ZG Muiderberg. www.st-mhm.nl

Geschiedenis

Hans Rusche
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COLUMN GERARD BOER

Zebra’s

Hier en daar in het dorp zie je 
die geelgroene plastic poppetjes 
met een vlag staan: let op 
spelende kinderen! Nooit de 
indruk gehad dat ze hielpen 
om het gemotoriseerd verkeer 
langzamer te laten rijden dan 
die 30 km/uur. Normaal al 
houdt zich bijna niemand aan 
die 30, of moet ik zeggen alleen 
wij als inwoners? Ter plekke 
van een drempel, ja daar is de 
snelheid lager, maar in het stuk 
van drempel naar drempel …..? 

Nu is het met de 
verkeersveiligheid toch ook 
weer niet zo erg slecht gesteld, 
is mijn indruk. Als je speurt 
naar informatie over het 
aantal verkeersongelukken 
binnen onze bebouwde kom 
is er niets of nauwelijks wat 
te vinden. Uitzondering de 
kruisingen bij de Hakkelaar. 
Ook nooit gehoord van veel 
verkeerschadegevallen via mijn 
dorpscircuit. Dus het zit wel 
goed. Zou dat dan toch komen 
door die geelgroene plastic 
schoolkinderen? Of zijn het de 
52 drempels in Muiderberg? Of 
misschien de drie zebrapaden 
op de kruisingen van de Brink? 
Die zebra’s, daar moet over 
nagedacht zijn ….. een hele 
drukke, misschien wel de 
drukste weg in Muiderberg 
met ‘heel veel’ overstekende 
voetgangers. Niet dus. Als je ze 
zou schilderen op het plaveisel, 
dan toch meer bij scholen of 
op de Pieter de Hoogh voor 
de ‘Florisbergers’ die willen 
oversteken? Daar liggen ze niet, 
en wellicht terecht, we leven 
toch in een dorp niet in een 
stad!

De vele, smalle, vol met 
geparkeerde auto’s verstopte 
straten zorgen eigenlijk al voor 
verkeersveiligheid. Auto’s komen 
er moeilijk door, bijvoorbeeld 
in de Tesselschadelaan waar 
de achteruitpook soms goed 
van pas komt. Zelfs de open 
bestrating van onze Dorpstraat 
doet dat, het geeft de 
automobilist de psychologie van 
‘hier even opletten!’. 

Maar wacht even, Muiderberg 
is de saxofoonhoofdstad van 
Nederland, dus toch een 
stad! Wikipedia bewijst het 
inmiddels. Ik herinner me ook 
dat Muiderbergers ruim 35 
onveilige plekken in de kom 
aangekaart hebben op de 
infodagen voor het opstellen 
van het concept Mobiliteitsplan 
van Gooise Meren (p. 20, 18 
februari 2020). 

Moet ik dan toch zeggen: kom 
maar op met die zebra’s in 
‘Muiderberg Drempelberg’. Of 
overdrijf ik nu?

Geschiedenis

In het afgelopen Coronajaar hebben we vele varianten op 
actievoeren gezien. Geen daarvan kan echter wedijveren 
met het niveau van buurtschap de Hakkelaarsbrug dat bij 

de gemeente jarenlang geen oor vond voor talloze grieven. De 
bestrating was slecht, straatverlichting werkte niet en tot overmaat 
van ramp begon men ook nog met de aanleg van een megalomane 
spoorbrug.

Toen de maat vol was bedacht bewoner en kunstenaar Cees van 
Apeldoorn het uitroepen van een vrije republiek. Hij ontwierp een 
paspoort, postzegels, een vlag plus een eigen valuta en stuurde die 
aan de omwonenden, inclusief een voorstel om zich af te scheiden 
van de gemeente Gooise Meren. Het idee werd enthousiast 
ontvangen waarop de inmiddels bekende borden met Vrije 
Republiek Hakkelaarsbrug werden geplaatst.

De gemeente moest natuurlijk reageren en besloot in de opzet mee 
te gaan. Ze vermeldde op de borden dat ze een veldslag met haar 
riddermacht wilde voorkomen en vaardigde een onderhandelaar 
af. Niet veel later werd met burgermeester Han ter Heegde ‘de 
vrede getekend’. De borden moesten toen wel weg maar voor Cees 
was de actie ‘als grootste kunstwerk in Nederland’ erg geslaagd. 

door FRED KOLLEN

Over alles wat in de openbare ruimte gebeurt kunnen inwoners 
klagen of hun zorgen uiten. Meestal gebeurt dat via een ‘melding’ 
bij de gemeente of bij een andere instantie. 

Meldingen bij de gemeente doet u het gemakkelijkst via de website 
‘www.gooisemeren.nl’ onder ‘melding’ met gebruikmaking van het 
voorgeschreven formulier. Bij direct gevaar of zeer ernstige overlast kan 
ook telefonisch worden gemeld: 035 - 207 00 00 (8.30 - 17 uur).

De meldingen bij andere instanties geschieden op de telkens aangeven 
wijze.
 
Openbare ruimte 
• Klachten over o.a. stoeptegels, straatmeubilair, bushokjes, riolering, 

overhangend groen, hondenpoep, zwerfafval, wateroverlast en 
dergelijke.
Melding: bij de gemeente.

Straatverlichting
• Noteer bij een kapotte lamp het nummer van die lantaarnpaal. De 

gemeente vervangt éénmaal per week kapotte lampen.
• Zijn er meer lantaarnpalen defect dan verhelpt de netwerkbeheerder 

de storing. 
Beide meldingen: bij de gemeente.

Gevonden en verloren voorwerpen
• Gevonden of verloren voorwerpen: receptie van gemeentehuis  

Melding: www.verlorenofgevonden.nl of www.ilost.co/nl.  

Waterproblemen
• Geen water, wateroverlast en storingen: Waternet.

Melding: www.waternet.nl of 0900 93 94 (24 uur per dag)

Problemen met de grondwaterstand.
Melding: bij de gemeente.

Gewonde en loslopende dieren
• Gewonde dieren, loslopende huisdieren of zwerfdieren: 

Dierenambulance.
Melding: www.dierenambulance–gooienvechtstreek.nl of 035- 683 03 
00 (24/7)

Hoe en waar u klachten en zorgen kunt melden?

Ongedierte en planten
• Ratten, wespen, de Aziatische hoornaar, de eikenprocessierups, 

beschermde dieren of dode dieren, waaronder dode vissen of dode 
watervogels. 

• Reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop.
Melding ongedierte en planten: bij de gemeente.

• Muskusratten en beverratten: Muskusrattenbeheer West- en Midden 
Nederland.
Melding: meldingen@muskusrattenbeheer.nl of 030 – 634 57 56.

• Bijen(zwerm): Imkervereniging Bussum.
Melding: www.imkerverenigingbussum.nl of Hans Baan: 06 – 13 48 
15 37.

• Wespen(zwerm): Verdelgingsbedrijf.
• Aziatische tijgermuggen, knutten, teken en boktorren: Nederlandse 

Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Melding: www.nvwa.nl of 0900 - 03 88.

Door inwoner zelf te bestrijden: 
• Muizen, wespen, eikenprocessierups in eigen bomen, luizen, mieren, 

vliegen, kevers, motmuggen, motten, buxusmot, (steek)muggen, 
torren, vlooien en andere insecten.

Overlast vliegtuigen
• Vliegtuigoverlast Schiphol: Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).

Melding: www.bezoekbas.nl of 020 – 601 55 55 (9 - 17 uur).

Milieuklachten
• Klachten over Den Ouden: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Melding: www.odnzkg.nl of 088 - 567 02 00 (24/7)
• Alle overige milieuklachten: Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en 

Vechtstreek.
Melding: www.ofgv.nl of 0320 - 26 54 00 (24/7)

Participatie

Burgelijke ongehoorzaamheid
door RIA BURENI

Het laat zich lastig beoordelen in hoeverre de actie heeft 
bijgedragen aan de totstandkoming van een schadevergoeding 
wegens de spoorbrug en het afblazen van ‘Naarden buiten de 
Vesting’, dat de toegankelijkheid van ons dorp enorm zou hebben 
beperkt. Wie over de Googweg ons dorp binnenkomt, kan in 
verschillende tuinen nog borden zien staan als stille hommage aan 
een van de ludiekste vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid. 

De bestrating was slecht, straatver-
lichting werkte niet en tot overmaat van 
ramp begon men ook nog met de aanleg 
van een megalomane spoorbrug
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Hoe en waar u klachten en zorgen kunt melden?

Burgelijke ongehoorzaamheid
door THIJN WESTERMANN

Op 21 april hadden we onze laatste zoommeeting met 
wethouder en ambtenaren. We hebben hetzelfde doel voor 
ogen en wethouder Barbara Boudewijnse eindigde zelfs 

met dat het een gezamenlijke droom is die we laten uitkomen! 
Ons geduld wordt wel eens op de proef gesteld, maar het is nog 
steeds het plan dat komend plantseizoen - dus voor april 2022 - de 
bomen in de grond gaan! We hopen dat we dit gezamenlijk met 
veel inwoners kunnen doen! Het plan gaat niet meer specifiek 
over 500 laanbomen maar over een interessante mix van bomen en 
struiken met kruidlaag. Langs de IJsselmeerweg en tussen de twee 
weghelften zullen ook bomen en struiken worden geplant.

We wachten nog op de 
eventuele samenwerking met 
Rijkswaterstaat voor het terrein 
van de P&R, de beplanting 
van de boog daarachter en 
de gezamenlijke aanvulling 
op het talud van de oprit A6, 
waarlangs het wandelpad dus 
zal lopen. Uit de compensatie 
van RWS zijn afgelopen 
winter al wel de wilgen langs 
de Googweg en de lindes en 
wilgen langs de IJsselmeerweg 
geplant.

Zoals jullie weten zijn wij als 
Werkgroep Bomencompensatie 
van de Dorpsraad al jaren bezig 
om te kijken of we de snelweg 
en het viaduct wat meer aan 
het zicht kunnen onttrekken en 
een nieuw wandelpad kunnen 
creëren om van het Voorland 
richting de Dobbertjeskom te 
kunnen lopen. Maar ook om 

fijnstof, CO2 en het geluid van 
de snelwegen tegen te houden 
en ons van meer zuurstof, 
schone lucht en biodiversiteit 
te voorzien.We hebben overleg 
gehad met agrariërs over 
de achterste paar meter van 
het naastgelegen weiland 
zodat we daar een iets breder 
boomrijk wandelpad zouden 
kunnen realiseren. Dat is helaas 
vastgelopen, maar we gaan het 
oplossen door een iets smaller 
pad onderaan het talud te 
leggen. 

Op de situatieschets is te zien 
hoe de plannen ongeveer 
kunnen uitpakken. Je ziet 
een nieuw paadje door het 
Voorland vanaf waar nu de 
picknicktafel staat en voor 
die hoek hebben we ook 
wat verbeteringen op papier 
gezet. De gemeente zoekt nu 

Natuur

Bomenplan laatste stand!

uit of de snelheid van de IJsselmeerweg kan worden verlaagd 
zodat er ook een zebrapad kan komen. Samen met Ellen Feller 
(beleidsmedewerkster Groen) buigen we ons over de soorten en 
formaten bomen en struiken die je als zwarte stippen op de kaart 
ziet.

We houden jullie op de hoogte! De werkgroep: Leon Imandt, Ella 
van Dongen, Rik Sybesma en Thijn Westermann

door MARC HOEBERECHTS

Op initiatief van Muiderberger Hette Zijlstra is een 
projectteam ontstaan dat uitgebreid onderzocht heeft 
hoe huizen in Muiderberg duurzaam kunnen worden 

verwarmd. Want dat we op termijn van het aardgas afgaan is een 
gegeven. Dat geldt natuurlijk ook voor het gebruik van andere 
fossiele brandstoffen. We moeten nu op zoek naar duurzame 
alternatieven. En niet afwachten.

Duurzaam. Maar niet duurder
Dat is een van de belangrijkste uitgangspunten in dit traject. 
Vanuit die visie is ook het collectieve idee ontstaan. Er is 
uitgebreid bekeken of het haalbaar is om een duurzame oplossing 
te vinden waarbij de bewoners en bedrijven in Muiderberg 
samen collectief eigenaar worden. Zonder tussenkomst van een 
commercieel gasbedrijf met winstoogmerk. Een aansluiting bij een 
commercieel energiebedrijf voor verwarming zou betekenen dat er 
niet meer van leverancier gewisseld kan worden. Niet wenselijk. 
Ook gezien de internationalisatie van energiereuzen en de stijging 
van gasprijzen.

Collectief eigenaar
Wanneer we collectief eigenaar worden van het warmtenet hebben 
we onafhankelijkheid en zelf zeggenschap, met alle voordelen 
en nadelen. Daarom zijn er ook specialisten ingeschakeld die 
het traject begeleiden. Hierdoor is een gedegen plan ontwikkeld 
dat ook financieel goed onderbouwd is. Waardoor financiering 
mogelijk is. Het grootste voordeel van het met elkaar op te zetten 
is dat alles gelijk goed geregeld is en dat niet iedereen individueel 
op zoek moet naar eigen alternatieve voorzieningen. Deze pakken 
altijd veel duurder uit.

Wat is Wattnu?
Wattnu is de energiecoöperatie binnen Gooise Meren. Wattnu 
is voor en door leden en werkt zonder winstoogmerk en zonder 
commerciële belangen. Wattnu is strategisch partner van de ge-
meente Gooise Meren en werkt samen met bewoners aan de 

Warmtenet Muiderberg. Wat betekent dat voor ons?
energietransitie. En Wattnu is initiatiefnemer van dit warmtenet 
omdat Wattnu gelooft in een duurzame oplossing voor en door 
bewoners.

Waarom kiezen we voor Aquathermie?
En geen individuele warmtepomp of geothermie?
Warmtenet Muiderberg kiest voor aquathermie omdat na 
onderzoek (o.a. van Waternet) is gebleken dat aquathermie de 
meest efficiënte en betaalbare manier is om van het gas af te gaan. 
We wonen aan het IJmeer en daar is voldoende relatief warm 
water aanwezig om onze huizen te verwarmen.

Eventuele alternatieven
Uiteraard zijn er verschillende manieren om huizen aardgasvrij 
te maken. Een aantal alternatieven is vanwege de nadelen voor 
Muiderberg geen optie. Zo zijn waterstof, biogas en kernenergie 
niet beschikbaar en hebben deze een beperkt ecologisch draagvlak. 
Bovendien geven we met deze opties onze zelfstandigheid uit 
handen. Er zijn echter alternatieven die we als Muiderbergers 
wel zelfstandig en zelfs als eigenaar kunnen inzetten. Deze heeft 
Warmtenet Muiderberg met onder meer specialisten van Wattnu 
vergeleken:
• Collectief warmtenet, voor en door bewoners zelf. Een 

betaalbaar en betrouwbaar alternatief voor aardgas met lage 
CO2-uitstoot.

• Een individuele warmtepomp is een kostbaar alternatief. Ook 
is de CO2-uitstoot groter dan bij een collectief warmtenet.

• Geothermie of aardwarmte (het winnen van warmte uit diep 
in de aarde gelegen warmte-reservoirs) is nog erg kostbaar. 
Tevens is er een grotere locatie voor een boorinstallatie nodig 
en is er kans op bodemverschuivingen.

Realisatie en kosten
In Muiderberg wordt de komende tijd bijna overal de riolering 
vervangen. Geen mooiere gelegenheid om te benutten om het 
warmtenet aan te leggen. Hiermee besparen we veel geld, heel 

Milieu

Wethouder Boudewijnse, initiatiefnemer 
Zijlstra en een jonge inwoner bij het 
leggen van de eerste buis

veel overlast en ook veel tijd. 
Aangezien de Eikenlaan het 
eerst aan de beurt is voor het 
vervangen van de riolering is 
daar ook als eerste begonnen 
met de aanleg. De inwoners 
waren erg enthousiast. 
Transparantie vinden we 
belangrijk, zodra de volledige 
kosten beschikbaar zijn dan 
delen we deze. Als eerste op 
de hoogte? Geef je op voor de 
nieuwsbrief op de website 

www.warmtenetmuiderberg.nl
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door LEON IMANDT

Aangezien het oude, 
nog door de gemeente 
Naarden vastgestelde 

bestemmingsplan voor het 
Naarderbos de laatste jaren veel 
discussie opleverde heeft Gooise 
Meren besloten dat er een nieuw 
bestemmingsplan moet komen. 
In dit nieuwe bestemmingsplan 
blijft de hoofdbestemming van 
het gebied ‘recreatie en natuur’ 
maar moet er meer duidelijkheid 
komen over wat er wel en niet 
gebouwd mag worden.
De gemeente wil dat het leidt 
tot een levensvatbare golfbaan 
en een multifunctioneel 
gebouw, waarbij rekening 
wordt gehouden met de huidige 
bewoners en de kustlijnvisie. 
Voor de duidelijkheid: de 
gemeente is eigenaar van 

Een nieuw bestemmingsplan voor het Naarderbos
Politiek

door MICHIEL KOEKKOEK

In de uitgave van mei verleden 
jaar berichtte ik over de 
overschrijding van de A1/

A6 geluidsberekeningen voor 
2030 die door de geluidmetingen 
van de gemeente in 2018/2019 
werden vastgesteld. Op 16 
november j.l. organiseerde de 
gemeente een webinar waarin 
DGMR, de opsteller van het 
geluidrapport over de metingen, 
een toelichting gaf op hun rapport 
en vragen konden worden 
gesteld aan vertegenwoordigers 
van DGMR, Rijkswaterstaat, de 
gemeente Gooise Meren en de 
Klankbordgroep Schiphol-A1/A6.

Het advies uit het geluidrapport 
is: ‘De gemeten geluidsniveaus 
geven aanleiding om met 
Rijkswaterstaat in gesprek te gaan. 
Op vier meetlocaties, die binnen 
het Tracébesluit vielen, zijn nu al 
hogere geluidsniveaus gemeten 
dan het voorspelde jaargemiddelde 
geluidsniveau voor 2030. Er moet 
onder andere gekeken worden 
naar de groei van de huidige 
verkeersintensiteiten ten opzichte 
van de prognose die gehanteerd is 
in het Tracébesluit SAA’.

Ook Rijkswaterstaat bezorgd over geluidsniveau A1 en A6

Rijkswaterstaat zei daar in de 
webinar o.a. het volgende over: 
‘Blijkt dat bij het ontwikkelen van 
het project de situatie is onderschat 
qua verkeersgroei dan komen we 
dat nu bij de (controle) naleving 
geluid wel tegen’ en ook ‘we gaan 
vanaf volgend jaar dit hele project 
in de naleving betrekken en dan 
gaan we zien of we op streek zitten 
met de prognose voor 2030’.

Wethouder Geert-Jan Hendriks 
is, voorafgaand aan de 
webinar, in gesprek gegaan met 
Rijkswaterstaat. Bij de bewoners 
van Muiderberg leefde de gedachte 
dat de wethouder zou aandringen 
op maatregelen. De wethouder 
zei in de webinar daarover echter 
het volgende: ‘Deze metingen 
zijn niet zozeer gedaan om ervoor 
te zorgen dat er gelijk een eis 
aan Rijkswaterstaat gesteld kan 
worden’.

RWS mag volgens de wet niet 
afgaan op de uitkomsten van 
geluidmetingen maar is verplicht 
om de geluidsbelasting te 
berekenen volgens een in de wet 
vastgelegde methodiek. En die 

berekeningen komen lager uit dan 
de metingen die in opdracht door 
de gemeente zijn verricht.

Hoewel dit niet is wat we graag 
willen horen, is dit nu wel de 
realiteit. De oplossing wordt een 
zaak van lange adem. Voor ons 
als burgers blijft het zaak om 
onze stem over de geluidoverlast 
luid te laten horen bij de 
gemeente en Rijkswaterstaat. De 
Klankbordgroep blijft er de 
komende tijd bij de gemeente op 
aandringen om met Rijkswaterstaat 
in gesprek te gaan over het treffen 
van aanvullende maatregelen 
en wil daartoe samen met 
omwonenden en andere actieve 
bewonersverenigingen concrete 
oplossingen aandragen. Zoals 
dat ook gebeurt op het A1-
tracé nabij het Naarderwoonbos 
waar de gemeente nauw 
optrekt met inwoners om een 
‘zonnegeluidswal’ te realiseren. 
Mede door de betrokkenheid van 
de gemeente werkt Rijkswaterstaat 
mee aan dit initiatief. Een 
voorbeeld van de samenwerking 
die nodig is om tot resultaten te 
komen. De Klankbordgroep werkt 

Milieu

op dit moment aan een voorstel met reële alternatieven (zie: https://
www.4silence.com/nl/whiswall/) dat recentelijk is toegepast in Vreeland 
(zie foto) en aan een open brief gericht aan het gemeentebestuur waar 
jullie binnenkort meer over zullen horen.
 

De antwoorden op alle gestelde vragen, ook die niet op de webinar zijn 
gesteld, kunnen worden bekeken op: 

https://bestuur.gooisemeren.nl/plannen-en-projecten/dossier/
geluidsoverlast-a1-a6/

door FRED KOLLEN

Het zal veel Muider-
bergers niet zijn ontgaan 
dat op de Brink een 

wegkapel is gebouwd. Deze 
staat in de tuin van de vroegere 
Boskapel, die van 1954 tot 
2012 een kerkzaal bevatte als 
dependance van de Heilige 
Nicolaaskerk in Muiden. De 
aanwezigheid in Muiderberg 
hield op toen de vorige kapel in 
2012 werd gesloten.

Nadien hebben parochianen 
in Muiderberg zich ervoor 
ingezet om een herinnering aan 
deze kerkplek te realiseren. De 
wegkapel ‘Maria Koningin van 

Wegkapel Maria Koningin van de Vrede

het terrein maar de huidige 
ondernemers hebben het gepacht 
tot 2053.

Na een eerste zoommeeting heeft 
de gemeente een klankbordgroep 
ingesteld met daarin bewoners 
van het gebied, omwonenden 
uit Naarden en Muiderberg 
en betrokken ondernemers 
en belanghebbenden. Op 
basis van wat in het oude 
bestemmingsplan toegestaan is, 
hebben de huidige ondernemers 
hun plannen voorgelegd. 
Die houden in dat het terrein 
weer wordt ingericht als 
golfbaan maar met een eigen 
clubhuis en parkeerplaats. Dit 
clubhuis komt op de huidige 
hole 18 maar zo dat de lay-out 
van de hele golfbaan in stand 

gehouden kan worden. Er 
komen extra parkeerplaatsen 
aan de andere kant van de 
IJsselmeerweg waar nu het 
gebouw van de driving range 
staat. Dat gebouw wordt 
verplaatst en tevens wordt de 
driving range uitgebreid. Voor 
te organiseren golfevenementen 
wordt een apart veld 
aangewezen waar pers en 
bezoekers kunnen worden 
ontvangen. 

Deze plannen betekenen dat 
de relatie tussen golfbaan en 
multifunctioneel gebouw wordt 
doorgesneden. De eigenaren van 
het multifunctioneel gebouw 
zijn dan ook naarstig op zoek 
naar andere bestemmingen voor 
het gebouw (zorg, wellness etc.) 

maar er is nog niets concreet.
Voor de kustlijnstrook blijft de bestemming dagrecreatie maar met 
de mogelijkheid een horecagelegenheid bij het strandje te vestigen. 
Omdat de gemeente zelf de regie gaat voeren over de kustlijnstrook, 
kan de gemeente afspraken maken met uitbaters van de te bouwen 
horecagelegenheid over schoonhouden van het strand, toiletten etc. 

Het concept nieuwe bestemmingsplan moet voor de zomer 
voorgelegd worden aan de gemeenteraad en daarin worden 
goedgekeurd.

de Vrede’ is op 26 september 
2020 ingezegend door pastoor 
Jules Dresmé in aanwezigheid 
van de burgemeester, 
wethouder Alexander Luyten, 
het kerkbestuur en een aantal 
parochianen. Vanwege de 
coronamaatregelen kon de 
ingebruikneming niet uitbundig 
worden gevierd. De voor de 
wegkapel verantwoordelijke 
Rooms Katholieke Parochie van 
Levend Water hoopt dat dit 
een plek is voor dorpsgenoten 
en passanten om even stil te 
staan voor gebed, meditatie of 
bezichtiging.

Nadien hebben 
parochianen 
in Muiderberg 
zich ervoor 
ingezet om een 
herinnering 
aan deze 
kerkplek te 
realiseren 

Studio Kastermans
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COLUMN BARBARA MOUNIER

Leeftijdgids

0-1 jaar 
Wat ik van Muiderberg vind? Ik 
weet niet precies wat je bedoelt, 
maar het is fijn hier. Papa en mama 
nemen me mee naar buiten. Lekker, 
die frisse lucht. Behalve soms, dan 
ruikt het bedorven.

2-4 jaar
Voortuin! Loopfiets! Zijwieltjes! 
Zonder wieltjes! De speeltuin bij de 
Zeemeeuw is het allerleukste van 
mijn leven.

5-6 jaar
Bij de Zeemeeuw: Mag ik een ijsje?
Bij Kafee Muiderberg: Mag ik een 
ijsje? 
Bij Frank: Mag ik een ijsje?

7-8 jaar
Wij mogen veel meer dan kinderen 
in de stad. Nou, overal buiten 
spelen in het hele dorp. En Sint-
Maarten lopen zonder ouders. 

9-10 jaar
Kom je ook naar het schoolplein?
Heeft u een heitje voor een 
karweitje?
Waarom moet ik al naar binnen als 
het donker wordt?

11-12 jaar
Mam, ik heb gewoon geen zin om 
naar buiten te gaan. Gamen en 
netflixen is ook best sociaal. Mam, 
láát me nou gewoon! 

13-16 jaar
Muiderberg is het saaiste dorp van 
de hele wereld. Er is hier helemaal 
niks te doen. De skatebaan? Oud. 
De Brink? Suf. Het bos? Het strand? 
De bushalte? Alles kan kapot.

17-18 jaar
Gelukkig heb ik een fiets/buskaart/
scooter en mag ik midden in de 
nacht thuiskomen. Maar ik kan niet 
wachten om op kamers te gaan.

19-23 jaar
Ik snap niet waarom mijn ouders 
hier willen blijven wonen. Ik ben 
uren onderweg als ik mijn vuile was 
kom brengen. 

24-29 jaar
Leuk dorp toch wel, jammer dat 
de huizen zo duur zijn. Sta jij al 
ingeschreven bij IJmere?

30-40 jaar
Wat wonen we lekker centraal in 
Nederland. Heerlijk toch, al die 
natuur voor de deur. Fijne buren, 
fijne scholen, een paradijsje voor de 
kinderen.

40-50 jaar
Heerlijke omgeving. En iedereen 
zegt elkaar gedag, waar vind je dat 
nog. Hebben jullie ook zo’n zin in 
Swing op de Brink?

50-60 jaar
Heb jij je al ingeschreven voor het 
jeu-de-boules-toernooi?

60-70 jaar
Wij denken er niet aan om weg 
te gaan. Op den duur willen we 
kleiner gaan wonen, maar er zijn te 
weinig seniorenwoningen.

70-80 jaar
Zo fijn dat alle noodzakelijke 
winkels gewoon in het dorp 
te vinden zijn. Bakker, slager, 
groenteboer. 

80+
Begraaf mij maar naast de Kerk aan 
Zee.

Geschiedenis

door RIA BURENI

Met zijn neoklassieke gevels is het Rechthuis absoluut een 
blikvanger in ons dorp. Het markante hoofdgebouw 
vormde begin 1600 het voorhuis van een stalhouderij 

voor jachtpaarden. De bossen rond Muiderberg vormden 
destijds een populair jachtgebied. Toen de Joodse begraafplaats 
hier kwam, waar toentertijd meerdere begrafenissen per dag 
plaatsvonden, konden koetsiers hier hun paarden wisselen voor 
de terugreis naar Amsterdam.

door VERA REIJNDERS

In ons kleine Muiderberg zijn 
meerdere Bed & Breakfast-
gelegenheden. Eén daarvan 

is A-Mi-Go-S van Arnold van 
Koolwijk. De naam is een 
samenstelling van Arnold en 
zijn kleinkinderen Milou, Tygo 
en Isa. 

Arnold, voorheen docent bij een 
ROC, is na zijn pensionering – 
zes jaar geleden – gestart met 
een B&B, voornamelijk om 
in zijn werkritme te blijven. 
Daarnaast past gastvrijheid en 
het omgaan met mensen goed 
bij hem. Maar het geeft ook 
extra inkomsten waardoor hij 
zelf kan reizen, het liefst naar 
verre oorden.

Inmiddels heeft Arnold 
mensen uit 63 landen 
en alle continenten van 
de wereld te gast gehad. 
Zij bezoeken toeristische 
bezienswaardigheden, 
sportevenementen of festivals. 
Sommigen hebben een 
werkopdracht in de buurt. Of 
ze komen omdat er een feestje 
is in Muiderberg, handig!

Bed & Breakfast A-Mi-Go-S
Arnold vertelt grappige anekdotes waaronder die van twee Taiwanese dametjes die geen Engels 
spraken. Lachend verhaalt hij dat ze gedurende het hele verblijf continue naar elkaar hebben staan 
buigen bij gebrek aan andere communicatie. Bijzonder was ook een jong stel dat in verband met een 
KI-behandeling in de VU in Amsterdam logeerde bij Arnold. Inmiddels heeft hij het geboortekaartje 
ontvangen!

“Ik heb er enorm veel plezier in. Van diverse gasten heb ik ook de uitnodiging gekregen om ze in hun 
eigen land te bezoeken. En ik ben heel trots op de Hospitality Award (score 8.3) die ik van Booking.
com heb gekregen. Voorlopig zit ik niet achter de geraniums, ik heb nog veel plannen”.

Toerisme

Hotel Het Rechthuis

Een halve eeuw later werd het voorhuis beschikbaar gesteld 
aan de Drost van Muiden die hier verantwoordelijk was voor 
de openbare orde. Kleine vergrijpen werden in het ‘Regthuys’ 
voorgeleid, waarbij de kelder was ingericht als kerker. IJzeren 
ringen om verdachten aan vast te ketenen zitten nog steeds in de 
keldermuur.

Eind achttiende eeuw kreeg Het Rechthuis de functie van hotel. 
De gasten mochten vrij wandelen in het destijds afgesloten 

Kocherbos. Aan de zuidzijde 
kwam een veranda, die 
naderhand dicht werd gemaakt 
en tegenwoordig in gebruik is 
als feest- en vergaderruimte. 

Kort nadat Het Rechthuis 
in 1862 werd verpacht aan 
Cornelis Lucas ter Beek, de 
zoon van de plaatselijke 
jachtmeester, kwam de Gooise 
Stoomtram. Deze reed via 
de Hakkelaarsbrug ons dorp 
binnen waarna hij langs het 
Kocherbos via de weilanden 
richting Naarden ging. Aan de 
voorzijde van Het Rechthuis 
kwam een houten galerij die 
gebruikt werd als wachtruimte.

Vijftig jaar later kon de 
zoon van Cornelis Lucas het 
Rechthuis voor tienduizend 
gulden kopen. Het was 
Frans-Jan ter Beek die in de 
Tweede Wereldoorlog besloot 
om een melkveehouderij te 
beginnen nadat de Duitsers 
de paarden invorderden en de 
Joodse Begraafplaats stilviel. 
Hij verbouwde de stallen en 
liet de koeien grazen op de 
paardenweide achter de Negen 
Morgen.

In de jaren zestig ging Het 
Rechthuis over naar dochter 
Adri en schoonzoon Wim 
Anhuiser. Begin jaren tachtig 
werd het achterhuis gesloopt 
om er appartementen en 
hotelkamers te bouwen. 
Sinds 2009 is Het Rechthuis 
in eigendom van Hein en 
Hannelies van der Vliet. De 
achtergelegen houten schuur 
heeft onlangs plaats gemaakt 
voor een ‘tuinvilla’ met 
hotelkamers en fietsenstalling. 
De huidige uitbaters houden 
het rijksmonument op een 
voortreffelijke wijze in stand.

Begin jaren 
tachtig werd 
het achterhuis 
gesloopt om er 
appartementen 
en hotelkamers 
te bouwen 
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Hoera! De BSO is weer open. 
Eindelijk kunnen we alle 
kinderen weer zien.
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Onderwerpen waar het 
bestuur zich o.a. mee bezig 
houdt zijn: een nieuw 
bestemmingsplan voor 
het Naarderbos, mobiliteit 
en verkeer, Den Ouden 
Groenrecycling, (reclame)
bebording, 24/7 toegang 
tot AED’s, veiligheid 
voor voetgangers op de 
natuurboulevard, nieuwbouw 
IKC en de visie voor de 
buitenruimte. Tenslotte voert 
het bestuur overleg met een 
groep jongere inwoners over 
hun ideeën en wensen voor 
Muiderberg.

Mededelingen Bestuur Dorpsraad

Colofon

Dorpspraat is een uitgave 
van de Vereniging Dorpsraad 
Muiderberg. De krant komt 
jaarlijks tweemaal uit: in mei en 
in november.

Hoofdredacteur: 
Fred Kollen
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Barbara Mounier
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Sandra Deuling, John Haug en 
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op persoonlijke titel, tenzij in 
de bestuursmededelingen het 
standpunt van de vereniging 
wordt weergegeven.
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Dominique Schroeijers
Drukkerij: 
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Afhaaladressen: De Spar, 
Bakkerij Tetteroo, Verswinkel 
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John Haug (secretaris), 
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E-mailadres: 
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Website: 
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Bij het tot stand komen van 
de Dorpspraat is de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid in 
acht genomen. 

De uitgever draagt geen 
verantwoordelijkheid voor 
eventuele onjuistheden en kan 
hiervoor niet aansprakelijk 
worden gesteld.

www.dorpsraadmuiderberg.nl

Aanmeldingen voor de 
evenementenlijst voor de 
periode november 2021- 
mei 2022 inzenden naar de 
redactie.

door JOHN HAUG (secretaris)

De openbare activiteiten van 
het bestuur hebben helaas 
nog steeds te lijden onder de 
huidige coronamaatregelen. 
Fysieke vergaderingen 
kunnen, evenals de 
maandelijkse parasolsessies 
voor de Spar en de jaarlijkse 
dorps/wijkschouw, nog 
steeds geen doorgang 
vinden. Ook is het onder de 
huidige omstandigheden 
nog niet mogelijk een 
vergaderplanning voor de 
rest van het jaar te maken. 
Voorlopig heeft het bestuur 
besloten de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering, die 

normaliter in maart plaatsvindt, 
uit te stellen in de hoop dat 
deze over enige maanden fysiek 
in het bijzijn van de leden weer 
kan worden gehouden.  

Het bestuur is wel degelijk 
“achter de schermen” actief 
gebleven en heeft regelmatig 
digitaal via Zoom(video)
overleg gevoerd met de 
Burgemeester en Wethouders 
van Gooise Meren, 
verschillende gemeentelijke 
diensten, de Omgevingsdienst, 
Waternet, Politie, de nieuwe 
citymarketing-organisatie 
en andere wijkplatforms. 

Evenementen-
agenda 2021

We hopen allen na de zomer weer 
onze vertrouwde evenementen te 
bezoeken. De vermelding is onder 
voorbehoud vanwege de maatregelen 
rondom het coronavirus. Raadpleeg 
voor de laatste informatie de websites 
en andere kanalen van betreffende 
organisaties.

30 mei 2021| 15.00 uur

Concert aan Zee
Jörgen van Rijen & Friends
https://concertaanzee.com

3, 4 en 5 september 2021

Swing op de Brink
www.swingopdebrink.nl

Zondag 19 september 2021

Willem Kaarsgaren Jeu de 
boules-kampioenschap
Aanmelden bij:
cor@vandepeppel.com

5, 6 en 7 november 2021
Vogeltentoonstelling vv 
de Kwartel
De Rijver
www.vogelverenigingmuidenmuiderberg.nl

Wandeltochten
door SANDRA DEULING 

Geen evenement en er toch even op uit? Muiderberg kent mooie 
wandelroutes met als startpunt onze eigen Brink. De verschillende 
routes worden aangegeven door kleurcoderingen op paaltjes langs de 
route. De afstanden van de routes zijn zeer gevarieerd, zo is er voor 
iedereen een mooie route.
 
• Het Waterkeringpad loopt van Amsterdam Centraal tot Huizen 
langs het water van het IJmeer en het Gooimeer. 
Kijk voor meer informatie op agv.nl/recreatie/op-pad/
waterkeringpad/

• De Echobosroute is rood gemarkeerd. U wandelt over het strand 
en de stuwwal en komt ook door de twee dorpsbosjes. In het Echobos 
loopt u vrijwel langs de Echomuur, die al in de 18e eeuw werd 
gebouwd om de echo uit de grond hoorbaar te maken. (4,06 km)

• Neemt u de Flevoramaroute (blauw) dan wandelt u ook over 
het strand en de stuwwal. Bovenop de ‘klif’ staat Villa Flevorama, 
een statig bouwwerk uit de 19e eeuw dat mede door zijn ligging en 
gaafheid is aangewezen als rijksmonument. (3,91 km)

• De Muiderbergroute (groen) is de voormalige Groene 
Hartwandelroute, nu opgenomen in het wandelnetwerk. Deze lange 
rondwandeling verbindt Muiderberg met Muiden, langs de oude 
zeedijk en de uitwatering van het Naardermeer. (10,24 km)

• De Onrustroute (zwart) is een lange dagrondwandeling naar 
Naarden. Op de terugweg komt u langs Molen De Onrust, het 
Naardermeer en over grasdijken en -kades. (16,71 km)

Zie voor deze drie wandelingen:  
www.wandelnetwerknoordholland.nl 

Veiligheid in Muiderberg

“Meld Misdaad Anoniem” is het onafhankelijke meldpunt 
waar je anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en 
misdaad. Jouw anonimiteit staat hierbij altijd centraal. Je meldt 
bij Misdaad Anoniem over bijvoorbeeld moord, mishandeling, 
overvallen, drugs, brandstichting, wapen- of mensenhandel. Zo 
lever je een bijdrage aan de veiligheid in jouw eigen omgeving.

Het heeft zin dat als mensen zaken zien die echt crimineel zijn 
deze te melden bij de politie via 112 of via het nummer ‘geen 
spoed, wel politie’: 0900-8844.

Betreft het een situatie die je niet vertrouwt en die met veiligheid 
heeft te maken dan kun je dat bij gemeente melden via: 
veiligheid@gooisemeren.nl

Tenslotte: veel meldingen helpen dat een uitgebreid onderzoek 
wordt gestart.

door JUR JONGES

Het heft in eigen handen?

door MICHIEL KOEKKOEK

Het nut van een AED (Automatische Externe Defebrilator) bij 
hartfalen behoeft geen betoog. De Hartstichting beveelt daarom 
de continue beschikbaarheid van een AED binnen een straal van 
maximaal 500 meter aan. Continu betekent 24 uur per dag, 7 
dagen per week op een toegankelijke locatie. Hoewel er een tiental 
AED’s in Muiderberg aanwezig is, zijn slechts twee daarvan 
continu beschikbaar. Deze bevinden zich in het oostelijke deel 
van Muiderberg. Daarom zijn er nog ten minste twee continu-
beschikbare AED’s in Muiderberg noodzakelijk. Eén in de 
(omgeving van de) Dorpstraat/Badlaan en één op de Googweg 
in de omgeving van de Hakkelaarsbrug. Voor de laatste loopt 
inmiddels een buurtactie. 

Eigenaren in de omgeving van de Dorpstraat/Badlaan met binnen 
hangende AED’s wordt gevraagd om hun AED’s naar buiten te 

Meer AED’s nodig in Muiderberg
Welzijn

brengen, zodat deze 24 uur 
per dag beschikbaar zijn. De 
gemeente stelt een bedrag van 
€ 250 beschikbaar voor de eerste 
AED die naar buiten wordt 
geplaatst en staat garant voor 
een bedrag tot maximaal € 1.400 
als een naar buitengeplaatste 
AED wordt vernield of 
gestolen. 

Resultaat kan ook worden 
bereikt door het starten van een 

Belangstellenden kunnen 
hierover desgewenst contact 
opnemen met de Dorpsraad.

Het is van groot belang dat 
beschikbare AED’s, ook 
binnen, door de eigenaar 
worden geregistreerd bij de 
Hartstichting. Deze zijn dan 
zichtbaar via de HartslagNu-
app voor burgerhulpverleners. 

buurtactie (https://www.buurtaed.nl/start-een-actie). 
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