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De Cees

Het heeft behoorlijk wat geduld gevraagd van bewoners, 
honden, wandelaars, hondenwandelaars, fietsers, 
scootmobielers, forenzen, busreizigers en anderen, maar de 
werkzaamheden in de Eikenlaan hebben ook veel opgeleverd. 
De straat is voorlopig klaar voor de toekomst. De riolering is 
vernieuwd en met het oog op de klimaatverandering is een 
apart regenwaterriool aangelegd. En ook de veelbelovende 
aquathermieleidingen liggen onder het oppervlak met het 
voordeel dat alle bewoners zo kunnen aansluiten als zij dat 
willen. En nog een positief punt: een groot deel van het wegdek 
is geplaveid met gebakken klinkers, in plaats van asfalt 
wat aanvankelijk het plan was. Allemaal werk dat tot stand 
is gebracht na inspraak van de bewoners, maar waarbij de 
communicatie wel wat te kort schoot.

VERSLAG
door JUR JONGES en BART VAN STRAATEN

huis. Je kunt je auto niet voor 
de deur kwijt, dus je moet veel 
verder lopen met die bierkratjes 
en volle tassen, de kinderen 
klagen dat fietsen niet te doen 
is en dan gaan de werkers 
ook nog eens ‘gewoon’ met 
zomervakantie. Nou ja, toen 
kon er al een beetje worden 
gereden, maar klaar was het 
nog lang niet. En die herrie. 
Dat zijn ook geen grappen, elke 
werkdag vanaf 7 uur. 

Parkeren
Ook geen vrolijkheid: het 
parkeerrumoer. Want als jij je 
auto niet voor de deur kwijt 
kunt dan parkeer je dus in een 
andere straat. Voor het huis 
van iemand die gewend is om 
elke avond na zijn werk zijn 
strak gewassen bolide op ‘zijn’ 
parkeerplek te stallen, voor zijn 

Groot onderhoud leidt altijd tot discussie

Parkeren versus eikenbomen
Parkeren, groenvoorzieningen 
en verkeersveiligheid hebben 
de nodige aandacht gehad: 
uit de bewonersenquête bleek 
behoud van de eikenbomen 
een grote prioriteit. Tijdens het 
verloop van het proces mochten 
juist meer parkeerplaatsen 
ten koste gaan van een 
aantal bomen. Het idee om 
prachtige oude eiken te kappen 
voor meer parkeerplaatsen 
heeft de gemoederen flink 
beziggehouden. Uiteindelijk 
zijn vijf eiken verdwenen 
omdat ze op termijn toch 
moesten wijken vanwege 
worteldruk en de verhoogde 
kans dat ze zouden omwaaien.

Overlast
Leuk is het niet zo’n langdurig 
project voor de ingang van je 

deur. Helaas, in dit soort gevallen is het een beetje inschikken met 
z’n allen. Wel werd weer eens duidelijk dat die parkeerplek voor 
je huis niet vanzelfsprekend ‘van’ jou is.

Verkeersveiligheid
De veel te hoge drempels in de Eikenlaan zijn verdwenen 
en hebben plaatsgemaakt voor verhoogde eilanden op de 
verkeersknooppunten. Ook zo’n besluit dat veel discussie 
opleverde.

Verloop van het project en de communicatie
De planning van het werk is meerdere keren vertraagd, dit 
tot begrijpelijke ergernis van de bewoners. Die ergernis was 
waarschijnlijk niet nodig als de bewoners beter en vaker op 
de hoogte waren gehouden. Dat kweekt vertrouwen en vooral 
begrip. Puntje van verbetering voor de communicatie door de 
gemeente over de werkzaamheden die ons in de rest van het dorp 
te wachten staan. 

Afronding en eindresultaat van de Eikenlaan
Hoe het ook is gelopen, het eindresultaat mag er zijn. De 
Eikenlaan is weer een pronkstuk van ons dorp. 

Op naar het Van der Helstpark en omgeving
Over een paar maanden kunnen de bewoners van het Van der 
Helstpark en omstreken zich verheugen op de grote verbouwing 
van hun straten. Maar voordat de eerste schop daar in de 
grond gaat, mogen zij een enquête invullen en volgt nog een 
inspraakronde. Want meepraten, daar zijn wij gek op.  

 

foto Henk Glotzbach

door MARC HOEBERECHTS

In Muiderberg wordt een collectieve oplossing voor een 
alternatief voor aardgas gezocht. Een warmtenet met warmte 
uit het IJmeer lijkt hiervoor geschikt. Na de pilot op de 

Eikenlaan is nu het moment om in gesprek met elkaar te bepalen 
of we een warmtenet willen. Laat horen waar je staat en wat je 
denkt. Bij het artikel over het warmtenet op pagina 13 zie je hoe je 
jouw stem kan laten horen. Mis deze kans niet!

Laat jouw stem horen

Kost wat (ergernis), maar dan heb je ook wat



|2| Dorpspraat
COLUMN HARRY MOCK

Panta Rhei

Lang geleden zat ik op de 
HBS, de afkorting van Hogere 
Burgerschool. Nooit van ge-
hoord? Dan ben je een jonge 
lezer(es). Op deze middelbare 
school volgde ik de talenkant, 
de HBS-A. Niet omdat ik een 
talenwonder was, maar omdat 
bètavakken als wis-, schei- en 
natuurkunde helemaal boven 
mijn pet gingen. In het vaste 
eindexamenpakket zaten Engels, 
Frans en Duits. Een HBS is geen 
gymnasium, dus Grieks ging 
gelukkig mijn straatje voorbij. 
Dankzij mijn erudiete geschiede-
nisleraar is wel de uitspraak van 
de Griekse filosoof Heraclitus 
blijven hangen: ‘Panta Rhei’. Al-
les stroomt, alles verandert. 

Ik moest vaak aan deze woor-
den denken bij het samenstellen 
van mijn ‘Encyclopedie Mui-
derberg’. Alleen al de laatste 
vijftig jaar is er veel veranderd 
in ons dorp. Een ingrijpende 
bestuurlijke verandering was 
dat Muiderberg niet langer 
wordt ‘geregeerd’ vanuit Mui-
den, maar vanuit Bussum, waar 
het gemeentehuis van Gooise 
Meren staat. Daar tegenover 
staat dat Muiderberg een eigen 
Dorpsraad kreeg met een eigen 
halfjaarlijkse krant.  

Met de komst van de A6 kreeg 
het dorp een tweede ontslui-
tingsweg. De wijk Buitendijke(n) 
werd gebouwd, waarmee het 
inwoneraantal van het dorp 
verdubbelde. In de Dorpsstraat 
kwam het Lieftinckmonument en 
jaren later werden hier 150 mo-
zaïektegels omheen gelegd. Wat 
verdween was de enige bank in 
het dorp, na een tijd gevolgd 
door de in de muur gemetselde 
geldautomaat. Ondanks de 
opmars van de pinbetaling en 
mobiel bankieren wordt deze 
‘flappentap’ nog steeds gemist.

We kregen een toneelvereni-
ging, die na tientallen succes-
volle jaren weer van het toneel 
verdween. Zangkoren kwamen 
en gingen. We hadden een 
biljart- en een jeu de boulesver-
eniging. Gelovigen kunnen niet 
langer naar de Boskapel, maar 
kregen wel een wegkapel. De 
Zandhazenbrug ging het land-
schap overheersen, net zoals 
de torenflats ‘aan de overkant’. 
Fokker werd opgevolgd door 
Den Ouden, de stankoverlast 
bleef. Manege Any Dale werd 
Hippisch Centrum Muiderberg. 
G.A. Heinze (‘sinds 1900’) bleef 
G.A. Heinze.

Als we over vijftig jaar weer eens 
terugkijken dan hoop ik dat 
voor de kust een natuurbad ligt 
(gewoon het meer een stukje 
uitdiepen) en daar vlakbij een 
natuurcamping met douches en 
toiletten. Panta Rhei. Veranderin-
gen zijn niet altijd slecht. 

COLUMN HARRY MOCK Geschiedenis

door PETER WEGMAN

De vrijwillige brandweer in Muiderberg bestaat sinds 
1890. In die dagen werden mensen aangewezen om bij de 
brandweer te dienen. Veelal waren deze ‘vrijwilligers’ in 

dienst van de gemeente of waren zij middenstander in het dorp. 
Vandaag de dag komen de brandweermannen uit alle geledingen 
van de samenleving. 

door HARRY MOCK

Op 10 oktober jl. ging 
mijn encyclopedie 
over Muiderberg 

online. Praktisch gezien 
door een druk op de knop 
door Michiel Koekkoek, mijn 
steun en toeverlaat bij de 
technische realisatie van de 
website. Symbolisch door het 
hijsen van de dorpsvlag door 
burgemeester Han ter Heegde, 
daarbij geassisteerd door twee 
leerlingen van de basisscholen 
alhier: Mila Vekic van de 
Vinkenbaan en Rivka Kuipers 
van de Oranje Nassauschool. 
Met deze officiële daad kwam 
er een einde aan drie jaar 
onderzoek, het lezen van 
historische geschriften en het 
interviewen van meer dan 
vijftig Muiderbergers en oud-
Muiderbergers. Toen ik met 
de klus begon was ik zelf 
Muiderberger (sinds 1967), toen 
ik eindigde was ik een oud-
Muiderberger (sinds 2020).  

Ik weet niet meer wanneer 
ik de ingeving kreeg een 
encyclopedie over Muiderberg 
te maken. Wel staat mij bij 

waarom ik dit wilde. Vijftig jaar geschiedenis van Muiderberg heb ik ‘aan den lijve’ meegemaakt. Het 
leek mij als inwoner èn als oud-journalist leuk die periode gedetailleerd te beschrijven voor huidige 
en toekomstige inwoners. Zelf heb ik met plezier historische publicaties gelezen van voormalig 
schoolhoofd Arie Vreeken, van Muiderbergkenner Klaes Sierksma en van Piet de Raadt, die bekend 
stond als de officieuze burgemeester van Muiderberg. Voorts waren recentere boekwerkjes en het 
digitale fotoarchief van Peter Wegman onmisbaar. 

Mijn eerste gedachte was de encyclopedie in boekvorm uit te geven. Los van de kosten is het 
belangrijkste nadeel hiervan, dat zo`n werk al verouderd is op het moment van verschijnen. 
Daarnaast kun je in een boek wel foto’s kwijt, maar geen filmpjes. Ik heb voor een medium gekozen 
dat altijd actueel is (als ik hem bijhoud natuurlijk), naast veel foto’s ook filmpjes bevat en … de lezer 
niets kost. Ga dus zonder schroom naar www.encyclopediemuiderberg.nl. Reageren kan via het 
contactformulier. Ik ben benieuwd. 

Geschiedenis

Brandweer Muiderberg, een lange traditie

‘Zelf ben ik volgend jaar maart 
45 jaar actief bij deze gezellige 
post’

De brandweergarage zat 
aanvankelijk in een gebouwtje 
op de Brink. Daar stond een 
simpel handpompje. Later 
kwam de motorspuit. Het 
bluswater kwam in die tijd 
uit de vijver op de Brink. Als 
het waterpeil laag was, moest 
de motorspuit dicht bij de 
rand staan om het water op te 
zuigen. Vervolgens werd het 
materieel met paarden weer 
naar boven getrokken.

Voor zover bekend was café 
‘De Echo’ aan de rand van het 
Echobos het eerste bouwsel 
waar de brandweer aan te 
pas moest komen. Het café 
brandde in 1903 grotendeels af, 
maar de brand sloeg gelukkig 
niet over naar het bos. Een 
volgende grote brand trof het 
majestueuze Badhotel dat naast 
villa ‘Flevorama’ bij zee stond. 
Het ging in 1915 in vlammen 
op. De pompen hadden moeite 
het bluswater naar het hoger 
gelegen hotel te stuwen.

In 1934 werd de Kerk aan Zee 
door een grote brand getroffen. 
Drie eeuwen daarvoor was 
dat ook al gebeurd. De 
meeste vrijwilligers waren 
aan het voetballen. Toen 
het brandsignaal klonk, 
renden de spelers het veld 
af op weg naar de brand. 
Scheidsrechter en tegenpartij 
verbouwereerd achterlatend.  
Vermeldenswaard is nog de 
brand van villa Hoogenhuize 
op het terrein van wat nu 
‘Roodekercke’ heet. Het houten 
gebouw brandde in 1933 in een 
kwartier af. Ook voor hooibroei 
moest de brandweer vaak 
uitrukken. 

Tegenwoordig gaat het vaak 
om woning-, schoorsteen- 
en autobranden. Ook wordt 
assistentie verleend bij auto-
ongelukken en het op het droge 
krijgen van te water geraakte 
dieren. De brandweerkazerne 
aan de Echolaan werd in 1943 
gebouwd en is daarna diverse 

malen verbouwd en uitgebreid. 
De post beschikt over circa vijftien vrijwilligers. Zelf ben ik 
volgend jaar maart 45 jaar actief bij deze gezellige post. We hebben 
voortdurend behoefte aan nieuwe collega’s. Kom eens naar onze 
oefenavonden, elke woensdag vanaf 20 uur in de kazerne.  

www.brandweer.nl/kazerne/muiderberg

Encyclopedie Muiderberg: 
de klus is geklaard

“De jeugd kwam in grote aantallen naar de Brink waar de encyclopedie over 
Muiderberg werd gelanceerd. Kinderen konden ponyrijden, een wandelpuzzeltocht 

maken of de brandspuit hanteren. “
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Mediteren in Muiderberg
door MIRANDA MELGER

Mediteren - de reis naar je innerlijke kern - is iets waar Eric Goossens al 25 jaar mee bezig is. 
Hij begon met zen-meditatie, volgde een opleiding tot padwerker en heeft zich daarnaast 
verdiept in diverse andere meditatiedisciplines.  

Eric: ‘Ik heb samen met Paul Gastelaars van de Kerk aan Zee een plan bedacht om een plek te 
creëren in Muiderberg waar mensen eens in de twee weken op woensdagavond terecht kunnen 
om te mediteren. Niet in cursusvorm - die vindt plaats in de tussenliggende weken - maar gewoon 
samen zijn in stilte en mediteren. Dat doen we in De Steeg op de Populierenlaan, niet in de kerk. 

Mediteren in een kerk is 
weliswaar heel fijn, maar 
het is logistiek niet te doen 
om voorafgaand aan een 
bijeenkomst alle banken eruit 
te halen en na afloop weer 
terug te plaatsen.’ 

De open meditatieavonden 
in de Steeg beginnen met een 
geleide meditatie van circa 
25 minuten, om mensen die 
nog niet zo lang bezig zijn 
met mediteren of voor het 
eerst langskomen op weg 
te helpen. Daarna volgt een 

korte theepauze, waarna je 
nog zo’n 25 minuten in stilte 
kunt mediteren. Als je wilt 
meedoen, hoef je alleen maar 
te zorgen dat je loszittende, 
makkelijke kleren meeneemt 
of reeds draagt. Matjes, 
kussentjes en kniekussentjes 
zijn aanwezig. 

Eric: ‘De belangstelling is 
groot. Er zijn heel veel mensen 
die willen mediteren, maar het 
toch moeilijk vinden om dat 
in hun eentje te doen. Samen 
mediteren werkt stimulerend 

INTERVIEW
door FRED KOLLEN

Hoelang woon je in Muiderberg en waarom?
Ik ben een motorraceliefhebber en zocht een huis met een flinke schuur voor mijn 
motoren. Ik trok een cirkel rond Amstelveen, waar ik werk, en zocht daarbinnen een 
woning. Het werd Muiderberg, maar het had ook een andere locatie kunnen zijn. Ik 
woonde in Uithoorn en woon nu ruim vier jaar bij de Hakkelaarsbrug, de voortuin 
van Muiderberg. Tot volle tevredenheid, want ik heb nog steeds als ik thuiskom een 
vakantiegevoel.

Wie is Henk Donker?
Ik ben 59 jaar en in hart en nieren een sociaal mens. Ik heb zelf geen kinderen maar 
wel stiefkinderen. Kinderen en jongvolwassenen zijn de rode draad in mijn leven. 
In mijn vrije tijd ben ik al 43 jaar betrokken bij Kinderland Amstelveen. Meer dan 
25 jaar als voorzitter, nu als vicevoorzitter. Wij organiseren jaarlijks met honderd 
vrijwilligers een vakantiekamp van twee weken voor 800 kinderen in de leeftijd 
van 5 tot 16 jaar. Het zijn kinderen voor wie een vakantie niet is weggelegd en wier 
ouders beneden het bestaansminimum leven. Daarnaast ben ik vijf jaar betrokken 
geweest bij een jaarlijks vakantiekamp van een week voor visueel gehandicapten 
van 16 tot 25 jaar. Wij laten blinde kinderen kennismaken met de ziende sport.
Voorts ben ik voorzitter van de Stichting Hakkelaarsbrug. Mijn grote passie is echter 
wegraces voor motoren. Ik doe daaraan sinds een jaar of tien niet meer mee maar 
ik geef gelukkig nog wel steeds circuittraining. Ik ontspan mij volledig als ik aan 
motoren kan knutselen. Beroepsmatig ben ik als consultant werkzaam vóór één van 
de directieleden van de KLM en als vakbondsman van de NVLT, de Nederlandse 
Vereniging voor Luchtvaart Technici.

Waarom ben je bestuurslid van de Dorpsraad?
Ik zag in de Dorpspraat een oproep voor bestuursleden. Ik vind bestuurswerk leuk 
en zag het ook als een mogelijkheid om kennis te maken met het dorp. Bovendien 
doet de Dorpsraad goede dingen waaraan ik graag een bijdrage wil leveren. Het is 
voor de Dorpsraad een aderlating dat Leon Imandt en Jur Jonges in september als 
bestuurslid zijn gestopt. Ik ambieer het voorzitterschap niet en wordt weer graag 
gewoon bestuurslid. Waarom geen vrouwelijke voorzitter met puberende kinderen? 
We zijn nog maar met drie mannelijke, oudere bestuursleden. Daarom heb ik als 
voorwaarde gesteld dat er binnen één jaar zes bestuursleden moeten zijn. Lukt dat 
niet, dan rijst voor mij de vraag of de Dorpsraad nog wel bestaansrecht heeft en of 
het zin heeft bestuurslid te blijven.

Welke accenten leg jij als voorzitter?
Ik ben een andere voorzitter dan Jur. Omdat ik overdag en vaak ook ‘s avonds werk 
kan ik niet voldoende tijd vrijmaken om mij inhoudelijk met alle onderwerpen van 
de Dorpsraad bezig te houden. Gelukkig hebben de andere bestuursleden overdag 
meer tijd, maar het zijn er zoals gezegd te weinig. Daarom moeten er werkgroepen 
komen die ook een inhoudelijke bijdrage leveren. Elke bijdrage is nuttig en 
noodzakelijk. Muiderberg is immers één van de laatste dorpen in Nederland met 
nog een middenstand in het dorp. Dat blijft niet vanzelf zo, daaraan moet worden 

Een kennismaking met de nieuwe voorzitter van de Dorpsraad:
Henk Donker

‘Dat is voor mij 
zonder twijfel het 
achterste stukje 
strand voorbij 
Kerk aan Zee waar 
je uitkijkt op het 
eiland Hooft en 
waar ik graag 
met mijn hond de 
zonsondergang 
bekijk’

gewerkt. Mijn eerste prioriteit is 
het werven van bestuursleden 
en leden voor die werkgroepen.

Welke toekomst zie jij voor de 
Dorpsraad?
De Dorpsraad moet zich 
ervoor inzetten dat er 
voldoende woonruimte 
komt voor jonge gezinnen 
zodat het dorp zich kan 
verjongen. Op de vrijkomende 
schoollocaties moeten 
betaalbare appartementen 
komen. Voorts moet worden 
onderzocht of er niet op een 
aan het dorp grenzend weiland 
‘Tiny houses’ kunnen worden 
geplaatst die woonruimte 
bieden voor starters. De 
Dorpsraad moet hierover 
met boeren en de gemeente 
overleggen. Muiderberg is een 
dorp waar het prettig wonen 
is. De Dorpsraad moet ervoor 
zorgen dat het goede behouden 
blijft. Het moet geen slaapdorp 
zonder leven worden.

Wat vind jij het mooiste 
plekje van Muiderberg?
Dat is voor mij zonder twijfel 
het achterste stukje strand 
voorbij Kerk aan Zee waar je 
uitkijkt op het eiland Hooft en 
waar ik graag met mijn hond 
de zonsondergang bekijk. 
Schitterend. Voor wie het niet 
weet: het eiland is vernoemd 
naar de 17e-eeuwse dichter Piet 
Corneliszoon Hooft die drost 
was van Muiden.

Encyclopedie Muiderberg: 
de klus is geklaard

vanwege de groepsenergie 
die je voelt en maakt het 
ook makkelijker om thuis te 
mediteren.’ In verband met 
het maximaal aantal mensen 
is het fijn als je je van tevoren 
aanmeldt.

Meedoen kost in principe 
€ 10 per keer, maar er wordt 
ook rekening gehouden met 
mensen met een kleine beurs.   

www.meditereninmuiderberg.nl

‘Er zijn heel veel mensen die 
willen mediteren, maar het toch 
moeilijk vinden om dat in hun 
eentje te doen’

Mediteren

Voorzitter



advertenties
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COLUMN JANNEKE VAN DER 
HORST 
COLUMN JANNEKE VAN DER 
HORST 

Verhuizing

Vanuit Amsterdam verhuisden 
we naar Frankrijk. ‘Wat gaan 
jullie daar in godsnaam 
doen,’ vroegen kennissen. 
‘Spreken jullie de taal?’ ‘Wat 
heb je daar nou?’ Op een 
verjaardagsfeestje zei iemand: 
‘Zijn jullie niet bang dat de 
plaatselijke bevolking jullie 
uitstoot?’ Sommige mensen 
hadden exotische gedachten 
bij het land Frankrijk. Het was 
nog ver voor een lockdown 
maar wij hadden toen al 
ontdekt dat je veel vanuit huis 
kon doen met goed Internet. 

We gingen met zijn tweeën 
en kwamen uiteindelijk terug 
naar Nederland met een hond 
en een kind. We hadden het 
goed gehad. Heel goed. We 
waren niet uitgestoten door 
de plaatselijke bevolking, niet 
met hooivorken weggejaagd. 
Integendeel. We waren met 
open armen ontvangen. Soms 
vind je een plek waar het 
goed is. Een huis dat bevalt. 
Een landschap waar je je thuis 
voelt. Een sfeer die goed is. 
Dat alles luistert zeer nauw. Ik 
zei eens tegen een buurvrouw 
daar dat ik iedereen zo 
vreselijk vriendelijk vond. 
‘Dat had ik ook toen ik hier 
kwam wonen,’ antwoordde 
ze enthousiast. Ze bleek uit 
Turenne te komen, een dorpje 
op nog geen vijftien minuten 
rijden.

Het had ons fantastisch 
geleken onze dochter op te 
laten groeien op het platteland 
van Frankrijk (niet dat het 
plat was) maar in het gehucht 
waar we woonden was het 
jongste kind 12 jaar. Door 
de heuvels werden kinderen 
tot ze een rijbewijs hadden 
overal naartoe gereden. Ik 
zag mezelf al onafgebroken 
in die auto zitten. En ik zag 
mezelf al wachten in de auto, 
in pyjama, middenin de nacht, 
op een dochter die in een 
club afscheid nam van haar 
verkering. Elk weekend weer. 
En als ze op mij leek: beide 
avonden. 

We moesten ondanks al het 
goede wel met haar terug. 
Ergens waar ze zelf naar 
vrienden kon fietsen. En 
we zochten iets in of rond 
Amsterdam. Toen we een 
dorp gevonden hadden, waar 
de sfeer goed leek, de mensen 
vriendelijk, het landschap 
mooi, zeiden mensen: ‘Wat 
gaan jullie daar in godsnaam 
doen?’ ‘Wat heb je daar 
nou?’ ‘Je hoort vaak,’ zei 
iemand, ‘dat ze in die dorpen 
helemaal niet zitten te wachten 
op nieuwkomers.’

Welzijn 

door GIJS GERLACH

Wat heeft ons dorp toch veel te bieden. Met het 
heerlijke strand, de bossen en de vergezichten over 
het water is het fijn om buiten te zijn. 

Op de oude dag hier wonen moet toch wel voldoening 
geven. Het vrije gevoel wat de natuur geeft, de 
voorzieningen dichtbij en de Florisberg voor het geval 
zelfstandig wonen niet meer gaat.

Ook de groep jonge ouders krijgt veel van het dorp. Velen 
zijn behoorlijk gelijkgestemd met veel sociale activiteiten. 
Voor de sportievelingen zijn er meerdere verenigingen om 
bij aan te sluiten maar zelfstandig zwemmen, fietsen of 
rennen kan ook. Bovendien hebben we het IJmeer met de 
ruime mogelijkheden op en in het water en dat allemaal 
dichtbij grote steden en centraal in het land gelegen.

Kleine kinderen hebben het hier al helemaal goed voor 
elkaar. Spelen op het strand, ravotten in de bossen, 
deelnemen aan een tekenles, zangles, dansles of een 
gymles. Verder natuurlijk tal van keus in sport met 
een watersportvereniging, de tennis, voetbal, hockey, 
zaalsportclub en zelfs een manege. Ook zijn er meerdere 
scholen om uit te kiezen en is er een peuterspeelzaal, 
kinderdagopvang en een buitenschoolse opvang en naar 

Het turbogat van Muiderberg 
verluidt op korte termijn zelfs nog een BSO die zich meer zal 
gaan richten op sport- en wateractiviteiten.

Als het zo omschreven wordt, dan lijkt het wel of deze plek 
voor iedereen fantastisch is, maar niets is minder waar. 
Vanaf ongeveer 12 jaar tot en met halverwege 20 is er een 
flink gat en heeft Muiderberg niet zoveel te bieden. Voor 
scholing moet er naar andere plaatsen worden uitgeweken 
en voor vermaak zelfs naar andere gemeentes. Dit is 
zeker niet nieuw, maar wel iets dat geactualiseerd kan 
worden. Het simpelweg aanwijzen van een speelhoek is 
niet afdoende om ook deze groep de lol te geven die het 
verdient.  

Zonder de mogelijke oplossingen zelf vroegtijdig door de 
trechter te halen, zie ik ruimte in het voorland. Als daar 
horeca, verenigingen en jeugd kan worden gecombineerd 
in een multifunctionele accommodatie, dan geeft dat een 
gewenste kruisbestuiving met een grotere overlevingskans. 

Er is ongetwijfeld een passende oplossing te bedenken als 
er maar genoeg aandacht voor is. Met de verkiezingen op 
komst is dit een uitgelezen moment om dit onderdeel toe te 
voegen aan het verkiezingsprogramma. Het CDA lijkt hierin 
de koploper te zijn.

Natuur

door VERA REIJNDERS

Mooi Muiderberg is gelegen aan het IJmeer en 
omgeven door veel natuur. Een groep bevlogen 
inwoners spant zich onuitputtelijk in om 

Muiderberg vooral groen te laten blijven. Zij hebben zich 
verenigd in de Stichting Groen Muiderberg die, zoals het 
chique in haar statuten staat, de volgende doelstellingen 
heeft:

- het bevorderen van behoud en herstel van natuur, 
cultuur en landschap, het bevorderen van de zuiverheid 
van oppervlakte en grondwater, bodem en lucht en het 
beschermen van stilte en nachtelijke duisternis.
- het verrichten van alle verdere handelingen die met het 
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 
bevorderlijk kunnen zijn.

Groen Muiderberg wil actief bijdragen aan bewustwording 
wat betreft versterking van de biodiversiteit en van de 
natuur en landschappelijke waarden. Zij organiseert tal van 
activiteiten om de kwaliteit van natuur, dieren, planten, 
lucht en water te verbeteren. Bijvoorbeeld door enkele keren 
per jaar een Natuurwerkdag te organiseren, planten en 
dieren te inventariseren, ringslangbroeihopen aan te leggen, 

Stichting Groen Muiderberg 
bomen te planten, activiteiten met kinderen te organiseren, 
etc. 

Daarnaast zit Groen Muiderberg aan tafel bij diverse 
overlegorganen van de gemeente en provincie en 
overleggen zij met lokale natuurbeschermingsorganisaties, 
stichtingen, terreinbeheerders, sportverenigingen en 
particulieren in en rond het dorp. De stichting hoopt op 
een kleine structurele bijdrage van de gemeente voor haar 
werkzaamheden.
De Dorpsraad maakt regelmatig gebruik van de expertise 
van Groen Muiderberg en zij bundelen hun krachten in een 
aantal projecten. 

Het bestuur van Groen Muiderberg bestaat uit de volgende 
personen:
Thijn Westermann (voorzitter), Kees Vlaanderen 
(secretaris), Klaas Schippers (penningmeester), Ingrid 
Doberitz (algemeen bestuurslid) en Paul Dinant (algemeen 
bestuurslid).

www.groenmuiderberg.nl
Facebook https://www.facebook.com/groups/376786705783982

De Dorpsraad 
maakt 
regelmatig 
gebruik van 
de expertise 
van Groen 
Muiderberg en 
zij bundelen 
hun krachten 
in een aantal 
projecten

Natuurwerkdag, foto Thijn Westermann



PAROCHIE VAN LEVEND WATER

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

Sinds 2012 heeft de RK Parochie van Levend Water geen 
kerkplek meer in Muiderberg. Als herinnering is op de Brink 
de wegkapel “Maria Koningin van de Vrede” gerealiseerd. 

De kerk is er nog wel voor u.
U bent welkom in de vieringen op zondag om 10.00 uur en 
elke 2e vrijdag van de maand eveneens om 10.00 uur in de 

H. Nicolaaskerk te Muiden. 

Of op zondag om 10.00 uur en elke 1e vrijdag van de 
maand eveneens om 10.00 uur in de H.H. Laurentius en 

Maria Magdalenakerk te Weesp.

Voor overige info www.parochievanlevendwater.nl

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

dat geopend is op dinsdag, woensdag en vrijdag van 
10 tot 12 uur.

Mr. P.J. Troelstralaan 19
1381 CR Weesp

Telefoon:  0294 - 412530    
Email:  info@parochievanlevendwater.nl 

 

 

Al meer dan 35 jaar sterk in beweging! 
 

Algemene fysiotherapie     Manuele therapie 

     Dry Needling            Medical taping 

     Duizeligheidstraining           Medische training 

                Handtherapie            Oedeemtherapie 

     Kaaktherapie                      Stoel- en fysiomassage
  

Neem contact op voor advies of een afspraak 

geen wachtlijst - ook ’s avonds - iedereen is welkom! 
 

Burg. van Hasseltlaan 2   Energiestraat 49a 

1412 GN Naarden             1411 AS Naarden 
 

035-695 04 22 - info@paulklaver.nl - www.paulklaver.nl 

 
Naarden    Bussum    Almere  

advertenties

: www.parochievanlevendwater.nl
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door LEON IMANDT

Op een zonovergoten 
woensdagmorgen in 
september draven en 

springen zo’n twaalf oudere 
inwoners (dames en heren) uit 
Muiderberg en Muiden op het 
hockeyveld in het Kocherbos. 
Er wordt gewerkt met pionnen, 
elastieken, een touwladder 
op de grond en zelfs met een 
hockeystick en bal. Iedereen doet 
op zijn of haar tempo mee met 
de oefeningen onder leiding van 
buurtsportcoach Olga Does. 

“We werken elke week aan 
conditie, kracht, balans en 
coördinatie” zegt Olga “en ik doe 
ook vaak een extra oefeningen 
om de hersenen te trainen. Dat 
zijn speciale ‘cognitieve fitness’ 
oefeningen, zo houd je je lichaam 
én geest vitaal”.

Buurtsporthuis in Muiderberg

Dat gaat prima ook al is de 
jongste deelnemer bijna 65 jaar 
en de oudste 86. De meeste 
deelnemers deden niet meer aan 
sport maar nu wordt in groepjes 
samengewerkt om een circuitje 
met verschillende oefeningen 
af te werken. Die oefeningen 
zijn elke week anders. En 
mocht het slecht weer zijn, dan 
wordt gebruik gemaakt van de 
overkapping van het terras van 
het clubhuis van de hockeyclub. 
Maar het veld op met 
regenkleding hoort er ook bij.

Het clubhuis speelt nog een 
andere belangrijke rol: na afloop 
is er thee of koffie, verzorgd 
door vrijwilligers van de hockey. 
Daar wordt bijgepraat en wordt 
verteld over leuke uitjes. “ Het 
is zo prettig om hier mee te 

doen, midden in het dorp op een fijne tijd en plaats. En de drempel 
ligt zoveel lager als je dit in een groep doet, het is veel moeilijker 
als je in je eentje aan bewegen moet blijven doen”, zegt een van de 
deelneemsters. 

Sport

Het Buurtsporthuis is er elke 
week op woensdagmorgen om 
10 uur op het hockeyveld. Het 
werkt met een strippenkaart: 
12 keer deelnemen voor € 40 
(inclusief koffie/thee!) maar 
u kunt ook eerst een proefles 
nemen. Er is zeker nog ruimte 
voor meer deelnemers. U kunt u 
opgeven bij de buurtsportcoach 
Olga Does.

Email: o.does@gmbeweegt.nl.

www.gooisemerenbeweegt.nl

door FRED KOLLEN

De coronacrisis treft iedereen, ook sportverenigingen. De 
Zaalsportclub Muiderberg is zo’n vereniging. Volgens 
voorzitter Vera van Etten biedt de vereniging een variëteit 

aan sporten, zoals volleybal, gymnastiek voor de allerkleinsten, 
de jeugd en senioren, maar ook Body Work Out, al dan niet 
met steps, Body in Shape en Bootcamp. De activiteiten hebben 
lang stilgelegen maar het bestuur heeft het contact met de leden 
behouden door waar mogelijk activiteiten in de buitenlucht te 
organiseren. 

Toch kwam deze al 40 jaar bestaande vereniging niet 
ongeschonden uit de crisis. Nu de activiteiten weer zijn opgestart 
blijkt dat éénderde van het aantal leden niet meer aan de 
clubactiviteiten deelneemt, wat een flinke aderlating is. Volgens 
Vera van Etten niet in het laatst omdat ook de (door de gemeente 
gesubsidieerde) buurtsportcoach aan dezelfde doelgroep van de 

Hoe corona ook de Zaalsportclub treft
Sport

INTERVIEW 
door BART VAN STRAATEN

Ze woont nu een paar jaar in ons dorp en valt eigenlijk vooral 
op door haar indrukwekkende hond met dikke witte vacht. 
Priscilla Janssens schreeuwt niet van de daken dat ze een 

supertoffe baan heeft in de internationale voetbalwereld. Maar als je 
haar ernaar vraagt, vertelt ze graag en uitvoerig. 
Oja? Wat doet ze dan? Om te beginnen was Priscilla één van de 
oprichters van de vrouwen Eredivisie. En ze was de eerste vrouw in 
de functie van UEFA Venue Director en FIFA General coordinator. 

Huh? Wat is dat nou weer?
Stel, je bent Ajax-fan en vanavond spelen jouw godenzonen een 
Champions League wedstrijd in de Johan Cruijff Arena. De meeste 
liefhebbers doen de pit aan, pakken een pils en een zak chips. Ze 
kijken hoe weer een tegenstander wordt weggetikt en gaan rond 23 
uur tevreden slapen. Geen idee wat Ajax allemaal moet doen om zo’n 
wedstrijd te organiseren. 

Priscilla: “Alle internationale wedstrijden worden gespeeld onder 
de vlag van de UEFA of de FIFA. Daarom nemen deze twee de 
eindverantwoordelijkheid van het stadion over van de thuisspelende 
club of het organiserende land. Ik ben als operationeel directeur 
afgevaardigd door de UEFA of de FIFA en ben vanaf twee dagen 
voor de wedstrijd tot de dag erna in het stadion. De thuisspelende 
club hoeven wij natuurlijk niet te vertellen hoe ze een potje voetbal 
moeten organiseren, maar bij een internationale wedstrijd gelden 
andere ‘wetten’. Bijvoorbeeld voor de ontvangst van de tegenstander 
en hun eventuele fans. Bij dit soort wedstrijden zijn ook andere 
sponsors in beeld, gelden andere afspraken voor tv-registratie, 
houden wij een oogje op de veiligheidsmaatregelen en willen we 
bijvoorbeeld ook weten in welke kleding de ballenjongens en -meisjes 

Priscilla Janssens: sterke vrouw in mannenwereld
Sport

vereniging deels dezelfde sportactiviteiten biedt. Normaal gesproken is er elk jaar wel verloop dat 
kan worden opgevangen met aanwas. Maar in de coronaperiode is die aanwas uitgebleven. Door 
acties van het bestuur is er gelukkig weer een lichte stijging van het aantal leden. Een gratis proefles 
is altijd mogelijk.

Volgens Vera van Etten hanteert de zaalsportclub met als thuisbasis De Rijver een unieke formule. 
Wie zich bij de vereniging inschrijft voor de beoefening van één sport mag voor die contributie alle 
sporten bij de vereniging beoefenen. Volgens haar is de vereniging een gezonde vereniging die zich 
die formule financieel kan permitteren. Er wordt getraind onder leiding van professionele docenten.

Bestuurlijk zijn er volgens Vera van Etten nog wensen. Er is behoefte aan nieuwe bestuursleden en 
aan Muiderbergers die de ledenadministratie of de financiële administratie voor hun rekening willen 
nemen. Het is dankbaar werk, ook voor jonge mensen die aldus als vrijwilliger een goede bijdrage 
kunnen leveren.

Www.zaalsportclub.nl

op het veld staan. Daarnaast zijn 
wij mede-verantwoordelijk voor 
de kwaliteit van het veld. Bij de 
organisatie van internationale 
wedstrijden komt zoveel extra’s 
kijken dat we al weken voor de 
wedstrijd contact hebben met de 
thuisspelende club.”

Was je ook bij de Olympische 
Spelen?
“Ja, dat was een bijzondere 
ervaring. Ik beoefen het 
boeddhisme en mede daarom 
verheugde ik me enorm op 
Japan. Het voldeed helemaal 
aan mijn verwachtingen, 
ook al hadden we weinig 
bewegingsvrijheid. Ik was 
eindverantwoordelijk voor één 
stadion waar tien wedstrijden 
zijn gespeeld, waaronder drie 
van de Oranjevrouwen. Vooral 
de Japanse omgangsvormen 
waarbij wederzijds respect en 
aandacht voor elkaar centraal 
staan, maakten veel indruk. Daar 
kunnen we allemaal wat van 
leren.” 
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Muiderberg bied je veel, 
doe ook iets terug

Het is hard nodig dat 
dorpsbewoners zich inzetten 
voor het dorp. Het is steeds 
meer nodig en volgens mij 
doen steeds minder mensen 
dat. Je kan op veel manieren 
voor de belangen van het dorp 
opkomen. Je inzetten in een 
werkgroep of het bestuur van de 
Dorpsraad, werkt prima. Mocht 
je daar niet voor voelen, dan 
heb ik nog twee suggesties om 
iets te doen.

Mijn eerste suggestie komt 
uit mijn vorige column. Laat 
Muiderbergers de belangrijkste 
onderwerpen voor de toekomst 
van het dorp aangeven. Dat 
kan op woensdag 16 maart 
2022, de eerstvolgende 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Bij het uitbrengen van je stem 
kan je meteen aangeven wat 
de te vormen coalitie voor 
Muiderberg kan doen. De 
huidige gemeenteraadsleden 
uit Muiderberg kunnen een 
voorzet maken. Zij weten wat 
deze raadsperiode is blijven 
liggen of beter moet. Zij kennen 
hun partijprogramma voor de 
komende zittingsperiode. Laat 
ze samen een lijstje maken 
dat bewoners in volgorde 
van belangrijkheid zetten en 
aanvullen. Als dat niet in of bij 
het stemlokaal mag, kan die lijst 
op de website van de Dorpsraad 
staan.

Mijn tweede suggestie om 
bewonersparticipatie te 
vergroten is een meedenkplicht. 
Wanneer de gemeente daar 
geen initiatief in neemt kan de 
Dorpsraad dat met de leden 
doen. Opiniepeilers vragen 
burgers regelmatig naar hun 
mening. Zit je in een panel, dan 
kun je zo je mening geven. Wat 
nou als meedenken in het dorp 
een soort maatschappelijke 
plicht is?

Stel, iedere dorpsbewoner van 
18 jaar en ouder is één maand 
per jaar actief meedenker. 
Eindigt je BSN-nummer op een 
1, dan ben je in januari aan 
de beurt, eindigt je nummer 
op een 2, dan in februari. In 
jouw maand word je actief 
gevraagd naar je mening over 
de dan lopende zaken of om 
jouw punten in te brengen. 
Uitnodiging vindt plaats na 
loting. Op die manier krijg je 
ook een goede dwarsdoorsnede 
van de dorpsbevolking. 
Meedenkplicht is heel leuk. Het 
is een overzienbare periode met 
overzichtelijk tijdsbeslag.

Ik hoop dat mijn suggesties 
worden opgepakt en als je vindt 
dat Muiderberg jou veel biedt, 
doe dan ook iets terug.

COLUMN ROB VAN DIJK Marketing

door RIA BURENI

Die vraag stelde ik Babs van Gisbergen, algemeen manager 
van Gooise Meren Marketing die met haar team, Christine 
Jongbloed en Gjalt Smit, opdracht heeft gekregen om 

het aanbod van onze gemeente op de kaart zetten. Samen met 
de gemeente en belanghebbenden ondersteunt en promoot de 
stichting de vele evenementen en recreatieve mogelijkheden.

Vanwege de onderlinge verschillen tussen de vier plaatsen is 
dat geen gemakkelijke opdracht. Ons dorp bijvoorbeeld heeft 
geen leegstaande winkelpanden zoals Bussum, geen historisch 
stadscentrum zoals Naarden of een verdubbeling van het aantal 
huishoudens zoals in Muiden. Kortom, hoe verenig je al die 
verschillende belangen in één verhaal?

door FRED KOLLEN

De bibliotheek is niet meer een organisatie die alleen 
boeken uitleent maar heeft zich getransformeerd 
naar een huiskamer waarvan ieder lid tijdens de 

openingsuren (10–18 uur) gebruik kan maken. Niet alleen 
om boeken, E-Books, luisterboeken, cd’s en dvd’s te lenen, 
maar het is ook de plek waar men via de computer internet 
kan gebruiken, (kleur)kopieën kan maken of om te studeren 
en te werken. Op woensdagmiddag is mevrouw Wurth van 
14 tot 17 uur aanwezig om behulpzaam te zijn bij de keuze 
van boeken voor alle leeftijden. Zo zijn er plaatjesboeken 
voor kinderen van 0-2 jaar en voor ouderen of slechtzienden 
grootletterboeken. Zij die inburgeren vinden er ook de 
noodzakelijke leerboeken. Tijdens de coronaperiode zijn er 
heel veel E-Books geleend.

De bibliotheek als extra huiskamer
Cultuur

Hoe zet je Muiderberg op de kaart ?

Gooise Meren Marketing

Gooise Meren Marketing 
heeft er alle vertrouwen 
in. Uit onderzoek blijkt 
dat ondernemers en 
cultuuraanbieders behoefte 
hebben aan een overkoepelende 
organisatie. Er valt veel te 
winnen onder inwoners die 
vaak geen idee hebben van het 
cultureel aanbod. Mensen die 
een avondje uit gaan, kiezen nu 
vaak voor Amsterdam, terwijl 
de gemeente graag wil dat dit 
geld binnen de gemeente wordt 
uitgeven.

Er wordt gewerkt langs vier 
thema’s - natuur, historie, 
cultuur en lifestyle – die in elke 
kern in meerdere of mindere 
mate voorkomen. Een van 
de eerste doelstellingen is de 
opzet van een overkoepelende 
website voor het bestaande 
aanbod. Daarnaast wil de 
stichting heel graag nieuwe 
initiatieven ondersteunen bij 
het aanvragen van subsidies 
en vergunningen. De stichting 
weet hier vaak beter de weg 
te vinden dan een gemiddelde 

inwoner of ondernemer.

Volgend jaar wil het 
team onderzoek doen 
naar verschillende 
consumentengroepen en 
hun motivaties om dingen 
binnen of buiten de gemeente 
te doen. Verder zullen 
ze in gesprek gaan met 
ondernemers, organisatoren 
van evenementen en voorzitters 
van de bewonersplatforms. 
Uiteindelijk zal uit die enorme 
chaos aan informatie de 
basis worden gecreëerd om 
een mooie organisatie op 
te bouwen. Het team staat 
open voor mensen en ideeën 
over Muiderberg, waar ze 
al contact onderhouden met 
organisatoren van evenementen 
zoals Peter Wegman, Jort van 
Sisteren en Harry Mock.

Www.gooisemerenmarketing.nl

De bibliotheek in de Rijver is 
een zogenaamd servicepunt 
met een beperkte keuze. 
Toch is er evenveel keuze 
als in de grote bibliotheek 
in Bussum. Via de website 
van de bibliotheek kan 
immers alles wat wordt 
uitgeleend worden 
gereserveerd. Het kan 
daarna in de Rijver worden 
opgehaald en teruggebracht. 
De bibliotheek is er ook 
om cursussen te volgen, 
taalvaardigheid aan te 
leren, wegwijs te worden 
gemaakt in het contact met 
allerlei overheidsinstanties 
en inzicht te verkrijgen 
in toepasselijke wetten. 

Wie vragen heeft over 
een overheidsinstantie, 
een uitkering of 
maatschappelijke hulp wordt 
geholpen bij het verzamelen 
van de juiste informatie.

De bibliotheek functioneert 
als servicepunt in de huidige 
opzet sinds 1 oktober 2009. 
In 2020 bedroeg het aantal 
leden in Muiderberg 492, 
waarvan 85 volwassenen en 
407 jeugdleden. Dit komt 
overeen met 16% van het 
aantal inwoners. In 2020 
waren er 15.000 bezoekers 
die 3080 boeken, E-books, 
cd’s en dvd’s leenden.

De bibliotheek kent verschillende lidmaatschappen 
met bijbehorende contributie. De jeugd tot 18 jaar kan 
zelfs onbeperkt boeken en E-Books gratis lenen. De 
bibliotheek in Muiderberg vormt een onderdeel van de 
bibliotheekorganisatie ‘Gooi en meer’ die door de gemeente 
financieel wordt ondersteund.

www.bibliotheekgooienmeer.nl
 

De bibliotheek kent verschillende 
lidmaatschappen met bijbehoren- 
de contibutie. De jeugd tot 18 jaar 
kan zelfs onbeperkt boeken en 
E-Books gratis lenen

foto Henk Glotzbach
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Rita Kop | Rita’s kaas

G.A. Heinzeplein

INTERVIEW 
door MIRANDA MELGER 

Hoe ben je begonnen?
In Muiden en Muiderberg was kaasboer ome Jan een begrip. Toen hij 75 jaar werd 
en de euro eraan kwam, besloot hij te stoppen met het verkopen van kaas. Toen ik 
dat hoorde riep ik heel spontaan: “Nou, dan ga ik het toch doen.” 

Hoelang sta je al in Muiderberg? 
Dit jaar is een bijzonder jaar, afgelopen september stond ik namelijk precies 20 jaar 
in Muiden en Muiderberg. Sinds kort sta ik ook in de nieuwe wijk Krijgsman in 
Muiden.

Wat heb je met kaas?
Kaas (van het Huizer Kaasgilde) is een supermooi, veelzijdig en eerlijk product, 
waar ik trots op ben en meer dan 100% achter sta! 

Je staat ook in andere plaatsen, wat vind je van Muiderberg?
Eigenlijk heb ik geen voorkeur. Op alle drie de standplaatsen is het altijd 
supergezellig en sta ik met veel plezier. 

Waarom heb je gekozen voor een kraam en niet voor een winkel? 
Het kwam zo op mijn pad, ik heb er niet specifiek voor gekozen. Het bevalt me 
heel goed. Een groot voordeel is dat ik zo met mijn bus lekker mobiel ben! 

Wanneer ga je met plezier naar je werk? 
Ik ga altijd met plezier aan het werk, maar mocht ik een keer chagrijnig zijn, is dat 
zo weer over als de eerste klanten komen met: Goedemorgen, doet u mij maar een 
kilootje kaas. Dan is het ijs die dag weer gebroken! 

Welke producten verkopen het beste in Muiderberg? 
Daar kan ik heel kort over zijn: KAAS! 

Wat doe je nog meer naast je werk? 
Ik hou van fietsen, handwerken en wandelen met mijn hond. Uiteraard is er ook 
nog het huishouden. Maar het liefst sta ik achter mijn kraam!

Thea Kok | Bloemenkraam
INTERVIEW 
door MIRANDA MELGER 

Hoe ben je begonnen? 
Ik wilde samen met mijn partner Dennis van Schie een leuk product gaan 
verkopen. Dennis heeft verschillende werkzaamheden gedaan. Uiteindelijk 
hebben we ervoor gekozen om samen bloemen te verkopen.

Hoelang sta je al in Muiderberg? 
We staan nu alweer 14 jaar in Muiden en ik 12 jaar Muiderberg.

Wat heb je met bloemen? 
Ik heb vanaf mijn jeugd altijd een voorliefde voor bloemen gehad. Je kunt heel 
creatief zijn met bloemen. Het is ook geweldig om te merken dat mensen bloemen 
voor zichzelf kopen, maar vooral voor anderen, bijvoorbeeld om iemand een hart 
onder de riem te steken.

Je staat ook in andere plaatsen, wat vind je van Muiderberg? 
In Muiderberg zijn de meeste mensen erg joviaal, eerlijk, amicaal, meelevend, 
hartelijk, ongedwongen en goedlachs. Het belangrijkste wat wij ervaren is dat 
de mensen het ons gunnen. Als ze in de namiddag komen en er is niet veel keus 
meer, dan horen we “Fijn, dan hebben jullie goed verkocht”. In andere plaatsen 
horen we dikwijls “Jeetje wat hebben jullie weinig keus.”

Waarom heb je gekozen voor een kraam en niet voor een winkel? 
We houden van veel vrijheid. Vandaar dat we hebben gekozen voor twee vaste 
standplaatsen in Muiden/Muiderberg, op zaterdag met altijd verse bloemen!

Wanneer ga je met plezier naar je werk: 
Ik ga altijd met plezier naar het werk, vooral als het droog is en bewolkt. Dat is 
het beste weer voor bloemen en voor ons.

Welke producten verkopen het beste in Muiderberg? 
We verkopen op dit moment het meest plukbloemen, ook per stuk te koop. 
Tevens is er een grote keus aan boeketten, ook naar wens gemaakt.

Wat doe je nog meer naast je werk? 
Ik heb heel veel andere dingen gedaan. Momenteel houd ik me in mijn vrije tijd 
bezig met vrijwilligerswerk en wandelen. Dennis valt in bij een kraanbedrijf als 
ze hulp nodig hebben.

Lam Bui | HA-LONG 
Vietnamese en Chinese specialiteiten
INTERVIEW 
door MIRANDA MELGER 

Hoe ben je begonnen? 
Ik wilde samen met mijn zwager ons familiebedrijf uitbreiden. Uiteindelijk heb ik 
gekozen voor een bus van waaruit ik mijn specialiteiten kan verkopen.

Hoelang sta je al in Muiderberg? 
Nou, dat is inmiddels alweer 19 jaar. 

Wat heb je met koken? 
Ik heb altijd al van koken gehouden. Het is begonnen als een hobby en 
uiteindelijk mijn beroep geworden. De keus voor de Vietnamese en Chinese 
keuken is iets wat bij mij hoort.

Je staat ook in andere plaatsen, wat vind je van Muiderberg? 
Ik vind Muiderberg een erg leuk en gezellig dorp. Wat bijzonder is, is dat er 
zoveel meer sociaal contact is dan in de andere plaatsen waar ik sta. 

Waarom heb je gekozen voor een kraam en niet voor een winkel? 
Daar zijn twee redenen voor: ten eerste omdat je minder kosten hebt dan met een 
fysieke winkel. Maar nog een grotere reden is de vrijheid die ik heb.

Wanneer ga je met plezier naar je werk? 
Ik ga altijd met plezier naar het werk. Maar als het mooi weer is, dan met nog 
meer, want dan is het lekker warm!

Welke producten verkopen het beste in Muiderberg?
Eigenlijk verkopen al mijn gerechten en snacks wel goed, er is niet iets speciaals 
wat het meest wordt verkocht.

Wat doe je nog meer naast je werk? 
Nou, natuurlijk het huishouden en lekker van mijn rust genieten. En met auto’s 
bezig zijn, dat is een grote hobby van mij. Ik vind het leuk om ze op te 
knappen en te onderhouden.

foto Henk Glotzbach

foto Henk Glotzbach

foto Henk Glotzbach

Sinds jaar en dag zijn de kramen van drie ondernemers een vertrouwd beeld 
voor wie op zaterdag over het G.A. Heinzeplein in Muiderberg loopt. Met dit 
drieluik zetten we Rita Kop, Thea Kok en Lam Bui even in het zonnetje.
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Facebook

‘Kun jij niet een column 
schrijven?’ was een vraag tijdens 
de allereerste vergadering van 
de redactie over de nieuwe 
opzet Dorpspraat. Nou dat leek 
me wel wat, twee keer per jaar 
het dorp kietelen.

Om als columnist mijn 
gedachten de vrije loop te laten, 
bleek toch niet helemaal de 
bedoeling. Een gekscherende 
column ‘Aanbiedingen’ over 
het donderdagse advertentie 
A4tje van onze Muiderbergse 
verswinkels Dalmulder en 
Oudshoorn werd door de 
redactie ooit afgewezen! 
Niet ‘lief’ genoeg voor onze 
toch o zo gewaardeerde en 
belangrijke dorpswinkeliers. En 
ik maar denken dat ik met het 
idee van ‘Maandag Hollandse 
Potdag’ met de aanbiedingen 
van Frank’s andijvie en Fred’s  
gehakt (altijd op maandag!!) 
toch aardig extra gratis reclame 
zou hebben gegenereerd. Hou 
je niet van de Hollandse pot? 
Ze hebben allebei heerlijke 
kant-en-klare maaltijden in de 
vitrines staan.

Onderwerpen om te kietelen 
bieden zich soms ook 
automatisch aan. Registreer 
je op Facebook ‘Inwoners 
van Muiderberg’ en je blijft 
glimlachen. Je kunt er je 
tweedehands schoenen 
aanbieden, een loslopende 
straathond signaleren, je oude 
tuintegels gratis aanbieden, 
een verkeerd bezorgde brief of 
een gevonden sleutelhanger 
tonen, etc., etc. Je kunt er ook 
gemeentelijke gekkigheden 
vinden: de passagehekken om 
fietsers te mijden op de dijk 
langs Rodekerke of het maffe 
idee van een kerktorenhoge 
reclamezuil aan de A6. 
Inmiddels fungeert de site 
ook als reclamezuil voor het 
Muiderbergse MKB. Heel nuttig 
en leuk voor de gemeenschap. 

Leuker nog als iemand op 
Facebook een vraag opwerpt. 
‘Er lopen landmeters in de 
weilanden voor het spoortalud, 
weet iemand er iets van?’ 
Ja natuurlijk weten inwoners 
ervan: ‘Wordt industrieterrein’, 
‘Windmolens?’, ‘Ze zoeken 
kievitseieren’ en ‘De masten 
zijn aan het verzakken’. Ons 
dorp zit dus vol komedianten 
die allang wisten dat TenneT 
de hoogspanningskabels ging 
vervangen tussen Diemen en 
Lelystad.

Ik zie het allemaal 
voorbijkomen. Zelf plaats ik 
eigenlijk nooit iets. Recent 
deed ik echter een oproep voor 
schoonmaakhulp op ‘Inwoners 
voor Muiderberg’ vanwege mijn 
handicap met een geopereerd 
been, en had ik direct resultaat. 
Leve Facebook ‘Inwoners van 
Muiderberg’!

Maar waarom hebben we 
dan ook nog Facebook 
‘Muiderberg’? Ik zou zeggen 
fuseer!

COLUMN GERARD BOER Natuur

Vijf jaar geleden heeft de Joodse Gemeente de grond 
verkocht aan iemand die er een woonhuis wilde bouwen. 
Tuinders en omwonenden hebben heftig tegen die plannen 

geprotesteerd, maar de huur was al opgezegd en sommige 
tuinders waren zelfs al vertrokken. Na lang praten is het in 2019 
gelukt om de grond alsnog te kopen en de toekomst van de 
tuintjes veilig te stellen. 
 
Iedereen is weer vol nieuwe energie aan het tuinieren. Ook de 
tuinders die hun tuin al hadden opgegeven. Er gelden eigenlijk 
maar twee regels: 
1. Er mag geen gif worden gebruikt omdat het de bedoeling is dat 
er “natuurvriendelijk” getuinierd wordt, en 
2. De tuinen moeten er leuk en vooral “groen” uitzien. 
De één kweekt groenten, de ander bloemen. De één plant in 
rijtjes, de ander laat vooral de natuur haar gang gaan. Er staan 
fruitbomen en bijenkasten. Kortom: vrijheid, blijheid. Regelmatig 
wandelen mensen langs de tuintjes en blijven even stil staan om 
een praatje te maken met één van de tuinders die bezig zijn of om 
een foto te maken. 

Begin dit jaar is een bosuilenkast opgehangen en vorig jaar is een 
nieuw hek geplaatst. Wat er oorspronkelijk stond zag er eigenlijk 
niet uit: oude golfplaten, stukjes schutting, paaltjes, gaas, etc. 
Nu is het meer één geheel. Om de betonnen muur aan het oog 
te onttrekken worden vooral inheemse struiken voor de muur 
geplaatst. 

De tuintjes voorzien echt in een behoefte. Sommige tuinders 
zitten er al generaties lang, zelfs van ruim vóór de Tweede 
Wereldoorlog. Andere tuinders wonen nog maar kort in 
Muiderberg. Op die manier ontstaan allerlei leuke contacten 
tussen mensen die elkaar anders misschien niet zo snel 
zouden ontmoeten. Inmiddels is er een (lange) wachtlijst met 
geïnteresseerden voor een tuin.

INTERVIEW 
door SANDRA DEULING

Veel inwoners in Muiderberg maken kunst of hebben 
een bijzondere hobby. Een klein podium in deze krant ter 
verwondering en inspiratie. Deze keer een gesprek met 
Hildegard Wit. Hildegard woont al meer dan dertig jaar in 
Muiderberg.

Wat voor kunst maak je?
Ik maak tekeningen, ik werk met potlood, pastelkrijt en gouache. 
Ik vind het prettig om te tekenen vanwege de beweging die erin 
zit, ik werk intuïtief. 

Heb je een kunstopleiding gevolgd?
Als kind tekende ik al graag en veel. Na de middelbare school 
was het een logische stap om naar de kunstacademie te gaan: de 
Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.

Wat inspireert je?
De hedendaagse wereld is vol spanning en chaos. Ik denk dat 
er hierdoor een verminderde aandacht is voor de schoonheid 
van detail. Zoals de lichtval door de nerven van een blad of het 
zachte geroezemoes van de ontwakende stad. Mijn tekeningen 
zijn geïnspireerd op de bewegingen en ritselingen van het leven. 
Ik wil mensen onthaasten. Ik werk aan de hand van wat ik zie om 
mij heen, bijvoorbeeld het lijnenspel als de zon ergens op schijnt. 
Ik zoek de diepte, de gelaagdheid. Het is niet een exacte weergave 
van wat je ziet, ik probeer de essentie te pakken. Ik vind het mooi 
als je iedere keer andere dingen ziet in mijn kunst.

Helpt wonen in Muiderberg voor je kunst?
Ik geniet van de rust en de natuur. Dat helpt wel in het creatieve 
proces om de rust te hebben om te tekenen.

Wat doe je met je kunst?
Ik doe mee met de kunstroute in Muiderberg. Mijn werk heeft 
ook bij Knusz gehangen en in een andere winkel in Bussum. Dat 
is erg leuk. Het is fijn om te tekenen en om te worden gezien en 
gewaardeerd.

Toon je kunst
Kunst

De tuintjes van Muiderberg 
Een unieke plek
door VERA REIJNDERS

Kees Vlaanderen vertelt dat ze met de gemeente in overleg zijn 
om de hoge metalen loods te vervangen door een lagere houten 
schuur, lijkend op die van de bestaande schuur van de familie 
De Beus. De hoge metalen loods is namelijk wel heel dominant 
aanwezig. In feite deelt de loods het terrein in twee aparte 
stukken. Een lagere, wat meer naar achteren geplaatste schuur, 
zou een meer open, landelijke uitstraling geven. 

Kortom, er is nog genoeg te doen, maar als vanouds wordt weer 
genoten van dit bijzondere stukje Muiderberg. Alle tuinders zijn 
dan ook heel blij dat de tuintjes zijn behouden.  

foto Henk Glotzbach

‘Ik geniet van de rust en de natuur. Dat 
helpt wel in het creatieve proces om de 
rust te hebben om te tekenen’
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Toon je kunst

De tuintjes van Muiderberg 
Een unieke plek door THIJN WESTERMANN

Dit jaar was er veel te doen over het maaibeheer in het dorp. 
De gemeente probeert hier en daar over te gaan op meer 
‘ecologisch’ maaien. Daarnaast was er veel regen met 

explosieve groei. Waarom wordt er meer extensief gemaaid buiten 
de bebouwde kom?

Bermen, dijken en slootranden zijn ecologische verbindingszones. 
4% van het Nederlands landschap bestaat uit bermen, maar 2% 
bestaat uit natuurgebieden. In bermen komen ten minste 50% van 
de plantensoorten voor. 

Door te veel maaien en het maaisel te laten liggen zal de 
soortenrijkdom steeds meer afnemen. Dominante ruige soorten als 
riet, distels en brandnetels winnen ruimte. Om bloemen de kans 
te geven zich te vestigen, moet er pas worden gemaaid nadat ze 
zijn uitgebloeid en de kans hebben gekregen zich uit te zaaien. 
Eind juni en begin september volstaat in de meeste gevallen. Het 
maaisel mag maximaal vijf dagen blijven liggen:
• de zaden kunnen rijpen en vallen er af;
• insecten kunnen vluchten;
• het maaisel droogt enigszins op waardoor minder gewicht 

hoeft te worden afgevoerd. 

Daarna moet het maaisel worden afgevoerd zodat er een 
verarming van de bodem optreedt waardoor meer bloemrijke 
soorten zich zullen vestigen. Wanneer het maaisel blijft liggen, 
wordt de bodem voedselrijker waar juist de ruige soorten erg van 
houden. Een bijkomend voordeel van verschraling op de langere 
termijn is dat er een lagere begroeiing optreedt. Hierdoor hoeft 
minder maaisel afgevoerd te worden!
Door een grotere soortenrijkdom zullen er meer soorten vlinders 
en andere insecten verschijnen en daardoor ook bijvoorbeeld 
vogels.

Boomspiegels moeten ruim met rust worden gelaten en 
slootkanten mogen pas worden gemaaid als de watervogels zijn 
uitgebroed.

Natuur

Ecologische bermen in Muiderberg

door GERARD BOER

Veel Muiderbergers zullen het niet weten, maar ons dorp 
kent een gifbelt. Het oorspronkelijke meertje De Lepelaar 
ontstaan voor de zandwinning van de ‘oude’ A1 is in de 

jaren 50 gebruikt om chemisch afvalwater te dumpen en in de 
ondergrond te injecteren. Het meertje is inmiddels verborgen onder 
de taluds van de huidige A1 en de bult in de Naardervaart. In 2012 
heeft een werkgroep besloten de verspreiding van het gif blijvend 
te monitoren tot een echt stabiele en veilige situatie is ontstaan. 

Sinds 2015 verzorgt Bodemzorg Assendelft in opdracht van de 
provincie Noord-Holland de jaarlijkse monitoring via peilbuizen. 
Gebleken is dat het chemisch afval van De Lepelaar, voornamelijk 
aromatische koolwaterstoffen, zich vooral naar de diepere 
grondlagen verspreidt en iets meer westelijker dan de richting 
van de ondergrondse grondwaterstromen. De bovengrond blijft 
schoon met uitzondering van die in het brongebied zelf. Dat 
werd al eerder afgedekt met een zand- en asfaltlaag ten tijde dat 
het Aannemersbedrijf De Boer en Zn daar nog was gevestigd. 

Lepelaargif onder controle?
Milieu

Op de dijken zouden brede paden vaker kunnen worden gemaaid maar de taluds twee keer per jaar 
maaien en afvoeren, zoals op de dijk tussen Muiderberg en Muiden wordt gedaan door de Groene 
Griffioen. Sommige wegen werden met een maaizuigcombinatie gemaaid. Het voordeel is dat het 
in één procesgang gebeurt, het nadeel is dat het zaad niet kan rijpen en vallen en dat insecten en 
amfibieën ook worden meegezogen. 

De Rietlanden
• Werden al goed beheerd, éénmaal per jaar maaien in september heeft een aantal bijzondere en 

beschermde soorten tot gevolg gehad.
• Maaien en afvoeren hangt af van weersomstandigheden. Bij regenachtig weer zijn de machines te 

zwaar voor de natte bodem. En ontstaat er te veel insporing.

Rietorchis en grote ratelaar in het Rietland voor Buitendijke
foto Thijn Westermann

Nog minimaal één 
AED nodig 

Welzijn

door MICHIEL KOEKKOEK

Het aantal continu beschikbare AED’s is sinds 21 
september j.l. met één uitgebreid. Een  geslaagde 

buurtactie in het buurtschap Hakkelaarsbrug heeft 
geresulteerd in de plaatsing van een AED op het erf 
van de familie van Diest op de Googweg. Op die dag 
werd deze AED daar feestelijk in gebruik genomen 
door wethouder Geert-Jan Hendriks in het gezelschap 
van een vijftiental buurtbewoners. 

Er is absoluut nog één continu beschikbare AED 
nodig in de omgeving Dorpstraat/Badlaan om 
Muiderberg volledig, volgens de ruime norm van de 
Hartstichting van maximaal 500 meter afstand tussen 
AED’s, af te dekken.
Eigenaren in de omgeving van de Dorpstraat/
Badlaan, bij wie AED’s binnen hangen, wordt 
gevraagd om hun AED’s buiten op te stellen, zodat 
deze 24 uur per dag beschikbaar kunnen zijn. De 
gemeente stelt een bedrag van € 250 beschikbaar voor 
de eerste AED die buiten wordt geplaatst en staat 
garant voor een bedrag tot maximaal € 1.400 als een 
buitengeplaatste AED wordt vernield of gestolen. 

Het resultaat kan ook worden bereikt door het starten 
van een buurtactie voor een nieuwe AED (https://
www.buurtaed.nl/start-een-actie). Belangstellenden 
kunnen desgewenst hiervoor 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 voor burgerhulpverleners zichtbaar via de app 
‘HartslagNu’. Manege Any Dale heeft zijn AED reeds 
aangemeld.

Thans ligt daar de parallelweg 
Naardervaart overheen. 

Om er zeker van te zijn dat 
de verontreiniging zich niet 
kan verspreiden naar het 
nabijgelegen natuurgebied 
Het Naardermeer en ook 
niet ergens bovengronds 
komt, blijft zoals de kaart 
aangeeft gerichte monitoring 
geboden. Recentelijk is het 
rapport 2021 uitgekomen en 
de conclusies blijven een beetje 
hetzelfde. De ‘pluim’ van de 
hoogste verontreinigingen 
boven de zogenaamde 
interventiewaarden voor de 
giftige en kankerverwekkende 
aromatische koolwaterstoffen 
blijft wel zo’n beetje liggen 
waar het ligt: diep onder de 
50 meter. De verspreiding 
sinds de eerste vroege 
bemonsteringen blijft binnen 
de kilometer vanaf de bron 
De Lepelaar. Het rapport van 
Bodemzorg laat zelfs zien dat 
de verontreinigingswaarden in 
de tijd dalen. 

De ondergrondse vervuiling 
is nog niet stabiel maar zit wel 
zo veilig diep dat ongerustheid 
over milieu en volksgezondheid 
niet aan de orde is.
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COLUMN BARBARA MOUNIERCOLUMN BARBARA MOUNIER

Herfst

Als ik ’s ochtends wakker 
word, dan kijk ik in het 
groen. Zelfs begin november 
staan de grote bomen op 
het zomerdijkje nog vol in 
het blad – misschien wel 
als laatste in Muiderberg. 
Want de rest van het 
dorp heeft inmiddels een 
kleurenpalet aangenomen 
van lichtgeel, via fonkelend 
rood tot diepbruin. Bij 
elk wandelingetje buiten 
dwarrelen de blaadjes om 
je oren. Als je pech hebt, 
zijn het hele takken. Op 
de parkeerplaats zie ik dat 
heel wat autobezitters hun 
best doen om een plekje te 
bemachtigen dat niet pal 
onder de bomen staat. 

Mijn eigen man is 
wereldkampioen ‘voorzichtig 
parkeren’, hij zet onze 
wagen meestal half buiten 
het vak. Niet alleen om de 
potentiële schade van een 
herfststorm te voorkomen, 
maar ook, zoals hij me 
serieus verzekert, ‘om de 
vogels een stapje voor te 
blijven’. Ik vind het een 
interessante strategie. 
Zouden de vogels op ons 
pleintje nou echt tegen 
elkaar zeggen: ‘Die gebutste 
kar die zo vaak buiten de 
lijntjes staat, die moeten we 
deze week echt overslaan!’ 
‘Nee, wat zeg ik nou, niet 
poepen op die auto!’

Dit weekend liep mijn hoofd 
even over. Veel werk, weinig 
tijd, tuurlijk, kennen we 
allemaal, nergens zin in, 
bovendien regen en wéér zo 
veel wind. Het liefst kruip ik 
op zulke dagen onder een 
dekentje, kop thee erbij, en 
een fijn boek. Maar toen 
scheen het zonnetje laag 
door het raam en zag ik 
de bomen (mijn bomen!) 
zwiepen in een gouden 
licht. Ik pakte mijn jas, deed 
stevige schoenen aan en 
trok de deur achter mij dicht. 
De herfstwandeling door 
het dorp deed precies wat ik 
hoopte. Wind door je haren, 
blik op het water, handen 
diep in je zakken. Glibberen 
over het modderpaadje naar 
de voetbal. Stilte in het bos. 
Diep inademen. En weer uit. 

‘Wat wonen we mooi,’ dat 
zinnetje doet geen recht 
aan ons dorp. Wat wij hier 
hebben, met alle natuur voor 
de deur, is een dagelijks 
geschenk. En balsem voor 
de ziel.

Energie

door MARC HOEBERECHTS

We hebben 
goed nieuws! 
Om verder 

te kunnen met de 
voorbereidingen voor 
ons warmtenet heeft 
de gemeente ons een 
tweede lening verstrekt 
van € 900.000. Met grote 
meerderheid is er door 
de gemeenteraad mee 
ingestemd. Daar zijn we 
blij mee.

Doe mee met 
Sprockler!
De volgende stap is 
om van iedereen te 
horen wat we van de 
energietransitie en een 
mogelijk warmtenet 
vinden. Het warmtenet 
kan alleen worden 
gerealiseerd als we 
dit met elkaar willen. 
Hiervoor maken we 
gebruik van Sprockler, 
waarmee je online je 
mening kunt geven. In 
december komt er een 
bijeenkomst om met 
elkaar de resultaten te 
bespreken. Dus gebruik 
deze kans en vul de 
vragenlijst in, dan kun 
je meepraten. Scan de 
QR-code of ga naar 
www.sprockler.com/
energie-muiderberg.

Welke 
voorbereidingen doen 
we nog meer?
Daar kun je op de 
website van Warmtenet 
Muiderberg al veel meer 
over lezen. Dit zijn de 
belangrijkste:
• Om het warmtenet 
betaalbaar te krijgen 
zijn subsidies nodig.  
De aanvragen hiervoor 
lopen. 
• Aan het technisch 
ontwerp wordt nog 
hard gewerkt. 

We kijken naar de 
nieuwste bewezen 
ontwikkelingen om 
een warmtenet voor 
de Toekomst mogelijk 
te maken. De kosten 
zijn daarom nog niet 
bekend.

Warmtenet is klaar voor 
de volgende ronde

Modelwoningen, isolatie en financiering
Bij dertig verschillende huizen in het dorp gaat een onafhankelijk bureau 
onderzoeken hoe deze beter kunnen worden geïsoleerd. En welke 
aanpassingen er nog meer nodig zijn voor aansluiting op het warmtenet. En 
wat hiervan de kosten zijn. Om het betaalbaar te houden onderzoeken we 
hiervoor nieuwe financieringsmogelijkheden die niet aan de bewoners maar 
aan de woning zijn gekoppeld. 

Ruilketel
Om te voorkomen dat bewoners nog voor een korte periode een nieuwe cv-
ketel kopen hebben we een ruilketelprogramma opgezet, waarbij een ketel 
voor € 30 per maand kan worden gehuurd totdat je huis wordt aangesloten 
op het warmtenet. 

Strip van Cees van Apeldoorn
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het bestuur op het statutair 
minimaal vereiste aantal 
van drie personen kwam. 
De taak als voorzitter van 
de Vereniging werd daarbij 
overgenomen door Henk 
Donker. Leon Imandt en 
Jur Jonges hebben beide 
aangegeven de projecten, 
waar zij zich in werkgroepen 
mee bezig hielden, nog wel af 
te ronden zodat de continuïteit 
gewaarborgd blijft. Vanaf 
het begin van dit jaar had 
John Haug als secretaris de 
functie van penningmeester 
overgenomen van Nel de Wit 
en heeft daarmee tijdelijk een 
dubbelfunctie. 

Mededelingen Bestuur Dorpsraad

Colofon

Dorpspraat is een uitgave 
van de Vereniging Dorpsraad 
Muiderberg. De krant verschijnt 
tweemaal per jaar: in mei en in 
november.

Hoofdredacteur: 
Fred Kollen
Redactieleden: 
Miranda Melger, Vera Reinders, 
Sandra Deuling, John Haug en 
Johan Smit
Redactieadres: 
redactie@
dorpsraadmuiderberg.nl

De auteurs schrijven hun artikel 
op persoonlijke titel, tenzij in 
de bestuursmededelingen het 
standpunt van de vereniging 
wordt weergegeven.

Lay-out en opmaak: 
Dominique Schroeijers
Drukkerij: 
Flevodruk Harlingen te 
Harlingen
Acquisitie advertenties: 
Fred Kollen
E-mailadres advertenties: 
redactie@
dorpsraadmuiderberg.nl
Oplage: 2000
Verspreiding: Huis-aan-huis in 
Muiderberg
Afhaaladressen: De Spar, 
bakkerij Tetteroo, verswinkel 
Oudshoorn, slagerij Dalmulder, 
De Rijver, de bibliotheek 
in Muiderberg en het 
gemeentehuis in Bussum

Bestuur Dorpsraad:
Henk Donker (voorzitter), 
John Haug (secretaris/
penningmeester)
Michiel Koekkoek (bestuurslid)
E-mailadres: 
dorpsraadmuiderberg@gmail.
com
Website: 
www.dorpsraadmuiderberg.nl
Facebook: facebook.com/
dorpsraadmuiderberg

Bij het tot stand komen van 
de Dorpspraat is de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid in 
acht genomen. 

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

www.dorpsraadmuiderberg.nl

door JOHN HAUG (secretaris)

De activiteiten van het 
bestuur vonden, vanwege de 
beperkende maatregelen in 
verband met Corona, in de 
afgelopen periode grotendeels 
‘achter de schermen’ plaats. 
Met name het al lang slepende 
bomenplan, het nieuwe 
bestemmingsplan Naarderbos, 
de verkeersveiligheid 
op de wandelpaden, de 
situatie rond Den Ouden 
Groenrecycling en ook het 
nieuwe convenant tussen de 
Vereniging en de Gemeente 
hielden het bestuur bezig. 
Ook werd de uitbreiding 
en betere toegankelijkheid 
van AED’s door het bestuur 
succesvol ter hand genomen. 

Tenslotte heeft het bestuur 
zich ook beziggehouden 
met een noodzakelijke 
wijziging van de statuten 
als gevolg van veranderde 
wetgeving in verband met de 
wettelijke aansprakelijkheid 
voor bestuursleden van 
verenigingen. 

Op 6 september 2021 werd 
de uitgestelde jaarlijkse 
algemene ledenvergadering 
gehouden die in het teken 
stond van de veranderingen 
binnen het bestuur. Tijdens 
deze vergadering traden de 
bestuursleden Leon Imandt 
en voorzitter Jur Jonges af, 
waardoor de bezetting van 

Evenementenagenda 
door JOHAN SMIT 

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.

8 januari 2022 

G.A. Heinze
Nieuwjaarsconcert

16 januari 2022 | 15:00

Concert aan Zee
Seldom Sene & 
Klaartje van Veldhoven

6 maart 2022 | 15:00

Concert aan Zee
Raoul Steffanie en Lucie Horsch

27 april 2022

Stichting Muiderbergse 
feesten
Viering Koningsdag

30 april 2022 | 15:00

Concert aan Zee
Don Giovanni! Carte Blache 
Carl van Reenen

4 mei 2022

G.A. Heinze
Dodenherdenking op de Brink
Stichting Muiderbergse feesten

14-15 mei 2022

Vesting Muiden
Kunstcollectief Muiden 
Muiderberg

5 juni 2022 | 15:00

Concert aan Zee
Nieuw Amsterdams Klarinet 
Kwartet

6 juni 2022

Willem Kaarsgaren Jeu des 
Boules toernooi
2e Pinksterdag, maandag

Aanmelding voor deze 
evenementenlijst voor de 
periode mei 2022 – november 
2022 kunt u inzenden naar:
redactie@dorpsraadmuiderberg.nl

Meer gedetailleerde informatie 
over de evenementen vindt 
u op de hieronder vermelde 
websites:

G.A. Heinze 

www.gaheinze.nl

Kunstcollectief 

www.kunstcollectief-
muidenmuiderberg.nl

Concert aan Zee 

www.concertaanzee.com

Jeu de Boules 

cor@vandepeppel.com

Muiderbergse feesten 

www.stichtingmuiderbergsefeesten.nl

Geschiedenis

Samenwerking in een nieuw jasje
door HUGO LANDHEER

Op 23 juni 2021 ondertekenden Jur Jongens en John Haug namens de Vereniging 
Dorpsraad Muiderberg een overeenkomst met de gemeente Gooise Meren. 
Bestuursleden van wijkplatforms uit de gemeente zetten ook handtekeningen. Dat 
klinkt nogal officieel. Is er iets veranderd? Jazeker. De participatiewet van 2015. De 
gemeente Gooise Meren heeft als missie: ‘Samen wonen, werken, ondernemen en 
recreëren in een groen en historisch gebied.’ Samen met inwoners, ondernemers 
en andere partijen werkt de gemeente aan een omgeving waarin iedereen zich 
thuis voelt. Waar mét de samenleving dingen mogelijk worden gemaakt, waar 
gelijkwaardig en open het gesprek wordt aangegaan, waar wordt gedaan wat 
nodig is voor het beste resultaat en waar wederzijds vertrouwen vanzelfsprekend 
is. De Nota Samenspel met bewonersplatforms uit november 2020 geeft de visie op 
burgerparticipatie en de randvoorwaarden vorm. 

Het recht om mee te doen 
Sinds de Tweede Wereldoorlog kent Nederland een enorme hoeveelheid dorps- en
wijkplatforms. Vaak hadden die tot doel de wijk of de plaatselijke gemeenschap 
te versterken. Muziek, toneel, sport, tuinieren, feesten, het aantal is groot en het 
veld te breed. Ook Muiderberg kent ze. Aanvankelijk sterk verzuild, later breder 
toegankelijk. Toen het geloof een minder bindende rol begon te krijgen, sprong de 
overheid in. Vooral maatschappelijke zorg werd, op landelijk en plaatselijk niveau, 
steeds meer het terrein van de overheid. Te veel naar de smaak van velen. Inwoners 
en bedrijfsleven wilden invloed kunnen uitoefenen op de inrichting van hun 
leefomgeving. 

De participatiewet van 2015 probeerde tegemoet te komen aan die wensen en bood 
ruimte voor eigen initiatief op basis van gedeelde verantwoordelijkheid. Meedoen 
staat voorop. Vaste samenwerkingsstructuren maken plaats voor kortlopende 
verbanden. Spontaniteit staat voorop. Partijen vinden elkaar in een tijdelijke 
organisatie op denkkracht of initiatieven en gaan nadien weer hun eigen weg.

De participatiewet verankert het recht op doorlopende deelname aan het 
maatschappelijk debat. Iedereen, dus ook voor inwoners met afstand tot de 
samenleving, krijgt een kans. In Gooise Meren komt inwonersparticipatie onder 
andere tot stand via bewonersplatforms, zoals buurt(preventie)verenigingen en 
wijkplatforms. Onze dorpsraad is zo’n platform. De handtekeningen die op 23 juni 
2021 onder de samenwerkingsovereenkomst werden gezet, zijn dus niet zo maar 
gezet. 
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