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De Cees

door HENK DONKER

Heel Nederland kent een woningtekort, ook Muiderberg. De 
kans op het aanbouwen van een nieuwe woonwijk, zoals de 
Buitendijken, is klein. We moeten de oplossing in een andere 
richting zoeken. Bijvoorbeeld door de bouw van Tiny houses. 
Kleine, relatief goedkope woningen die met name geschikt 
zijn voor starters, alleenstaanden en zij die na een overlijden of 
echtscheiding kleiner willen wonen. Hierdoor kunnen grotere 
woningen vrijkomen voor jonge gezinnen wat o.a. van belang is 
voor het behoud van de vitaliteit in Muiderberg.

de gemeente medewerking 
verlenen. Zo is voor de 
bouw van een Tiny house 
een omgevingsvergunning 
verplicht en bij het gebruik 
van weilanden moet ook het 
bestemmingsplan worden 
aangepast. Daarnaast is van 
belang of de koper van een 
Tiny house ook de grond moet 
kopen waarop het Tiny house 
wordt geplaatst of dat de grond 
wordt gepacht. De gemeente 
moet zorgen voor het leveren 
van water en elektriciteit.

De bouwkosten van de Tiny 
houses zelf variëren afhankelijk 
van de uitvoering, zoals grootte 
en woonwensen, doorgaans van 
€ 20.000 tot € 50.000. Dit zijn 
bedragen die ook voor jongeren 
financierbaar lijken. Mede 
door de kleine oppervlakte van 
de huisjes kunnen de kosten 
van verwarming en elektra 
ook gemakkelijker worden 
opgebracht.

Om Tiny houses mogelijk 
te maken is een goede 
samenwerking noodzakelijk 
tussen de gemeente, 
ontwikkelaars en eigenaren van 
grond in en rond Muiderberg. 

Tiny houses in Muiderberg?

Binnen de gemeente Gooise 
Meren zijn inmiddels 
verschillende initiatieven 
ontplooid om Tiny houses 
mogelijk te maken. Zoals 
in Bussum, Hilversum en 
Muiden. Het bestuur van 
de Dorpsraad vraagt zich af 
wat de mogelijkheden in en 
rondom Muiderberg zijn. 
In feite kent Muiderberg al 
Tiny houses, zoals in de beide 
huisjeskampen. Maar er moet 
wel een onderscheid worden 
gemaakt met stacaravans die 
wettelijk als recreatiewoningen 
worden aangemerkt en waar 
het niet toegestaan is daarin 
het gehele jaar te wonen. Een 
mantelzorgwoning in de tuin 
biedt wel de mogelijkheid van 
permanente bewoning maar 
moet worden verwijderd als de 
bewoner vertrekt of overlijdt. 
Tiny houses daarentegen 
moeten als een echte woning 
worden aangemerkt, bedoeld 
voor permanente bewoning. 

Tiny houses worden geplaatst 
op gemeentegrond of op grond 
van particulieren. Bijvoorbeeld 
een boer die zijn weiland 
hiervoor ter beschikking 
stelt. In alle gevallen moet 

Het bestuur van de Dorpsraad is bereid daarin een stimulerende 
rol te spelen. Het is dan wel noodzakelijk dat het bestuur de 
wensen van de inwoners van Muiderberg kent. Hoe groot is de 
behoefte aan deze woningen en wat zijn de wensen? Om hierin 
meer inzicht te krijgen houdt het bestuur van de Dorpsraad in juni 
2022 een enquête onder alle inwoners van Muiderberg. Daarna 
houdt het bestuur van de Dorpsraad voor alle geïnteresseerden 
een bijeenkomst waarna plannen kunnen worden geconcretiseerd. 
Het bestuur benadert vervolgens het gemeentebestuur om de 
mogelijkheden van de medewerking van de gemeente en de 
mogelijke locaties te onderzoeken. Aldus kan een poging worden 
gedaan om het woningtekort in Muiderberg verminderen.

Het bestuur roept alle inwoners van Muiderberg op mede te 
werken aan de enquête. Via de website en Facebook van de 
vereniging wordt bekendgemaakt wanneer de enquête op onze 
website kan worden ingevuld.

Op pagina 2 gaat de architect Jur Jonges nader in op de technische 
aspecten van een Tiny house.

 

foto Henk Glotzbach
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Verkiezingsleuzen

Arme partijstrategen en cam-
pagneleiders. In de aanloop 
naar de gemeenteraadsver-
kiezingen moesten er weer 
pakkende verkiezingsleuzen 
worden bedacht. Maar hoe 
vat je in enkele woorden 
je hele programma of al je 
ambities samen? Misschien 
zegt een foto van de lijsttrek-
ker wel meer dan duizend 
woorden. Eén partij heeft dat 
goed begrepen: die zette het 
hele team op de poster. Maar 
dan nog: tien posters op één 
gemeentelijk verkiezingsbord, 
je ziet door de bomen op 
de Brink het Kocherbos niet 
meer. Eens kijken hoe de 
veelal obligate slogans in 
Gooise Meren scoorden op 
basis van de verkiezingsuit-
slag. 

De winnaar is: ‘Het kan 
ook anders. Luisteren den-
ken doen’. Met zeven zetels 
het grootste platform en de 
grootste stijger. Dus mee-
regeren in het college van 
B&W? Nee, zo simpel werkt 
het niet in de politiek. 

Op een gedeelde tweede/
derde plaats met elk zes ze-
tels eindigden ‘Breed kijken. 
Lokaal doen’ en ‘Gooise Me-
ren blijft goed, wordt beter’. 
Voor de eerste betekende dat 
een winst van twee zetels; 
deze partij hoeft niet op zoek 
naar een redelijk alternatief. 
De tweede moest een zetel 
prijsgeven en werd daarmee 
van de eerste (liberale) plaats 
gestoten. 

Op de vierde plaats kwam 
lijst vier met ongewijzigd 
vier zetels: ‘Vier kernen, één 
hart’. Die hebben wat met 
het getal vier. 
‘Duurzaam & eerlijk verder’ 
bleef met drie zetels gelijk, 
terwijl deze slogan de eerste 
in het rijtje is die iets over het 
(linkse) programma zegt. 

‘Veilig. Samen. Leven’ en 
‘Thuis in Gooise Meren’ 
kwamen elk met twee zetels 
op een gedeelde 5de en 6de 
plaats. Beide verloren een 
zetel. Valt wat tegen. Wie 
wil nu niet veilig samenle-
ven in Gooise Meren? Het 
geloof in ‘Samenwerken in 
Gooise Meren’ daalde tot 
het nulpunt. Zonder zetel valt 
er weinig samen te werken. 
Nieuwkomer ‘Voor duurzame 
verandering’ kreeg een eigen 
plek in de Raad. Of deze ver-
andering duurzaam is, zal de 
toekomst leren. 

Eindresultaat: de formatie 
kan alle kanten op. Slogans 
zeggen ook niet alles.

COLUMN HARRY MOCK Woningtekort

door JUR JONGES

In Muiderberg staan 
Tiny Houses in de 
beide huisjeskampen. 

Vaak zelf gebouwd en in 
de loop der jaren de nodige 
keren gerestaureerd en/of 
uitgebreid. Zij zijn vaak 
groter dan de limiet van 
vijftig vierkante meter. 
Desondanks toch fraaie 
voorbeelden van compact 
wonen.

Bij de planvorming spelen 
naast eigen woonwensen 
en bouwlocatiekeuze ook 
de wettelijke eisen een rol. 
Het plan moet voldoen 
aan de regels van het 
bouwbesluit. Die gaan 
over (brand)veiligheid, 
gezondheid, bruikbaarheid 
en energiezuinigheid. Goed 
isoleren is bijvoorbeeld een 
must maar ook maatvoering 
van ramen en deuren, de 
hoeveelheid daglicht etc. 
Er zijn ook eisen voor de 
verschillende installaties: 
water, elektra, ventilatie 
en sanitaire voorzieningen. 
In sommige gevallen is 
aansluiting op riolering 
niet mogelijk en zal een 
alternatief worden gezocht, 
zoals bijvoorbeeld een 
helofyten filter waarmee vuil 
water in een rietveld wordt 
gezuiverd. Vervolgens toetst 
de gemeente de plannen. 

Hout blijkt het meest 
gekozen bouwmateriaal 
voor de draagconstructie en 
de gevelbekleding. Hout is 
een recyclebaar materiaal en 
dus zeer duurzaam. Hout 
is makkelijk te bewerken en 
licht van gewicht. Wanden, 
vloeren en daken kunnen als 
prefab worden aangeleverd 
zodat het huisje heel snel ter 
plaatse in elkaar kan worden 
gezet. 

Om te voldoen aan de eisen 
van (bijna) energieneutraal 
worden eisen aan de isolatie 
van vloeren, wanden 
en dak gesteld. Voor de 
gesloten oppervlaktes zijn 
er duurzame isolerende 
materialen zoals steen- 
of glaswol of gerecycled 
katoen. Ook de beglazing 
zal aan hoge eisen moeten 
voldoen, een goed voorbeeld 
is triple glas.

Tiny houses, droom of werkelijkheid?

Een alternatief voor Tiny houses zijn oude zeecontainers die namelijk uitstekend bruikbaar 
zijn om circulair te transformeren tot stevige kleine woonvormen. Het frame is dan al klaar 
en vervolgens kan naar eigen inzicht de ruimte worden ingedeeld en voorzien van de 
nodige openingen voor daglicht, toegang en aan de buitenkant een duurzame facelift. Ze 
kunnen zo op een vrachtwagen worden gezet en naar de nieuwe locatie gebracht.
DemoParkNL is een buitenexpositie bij Oosterwold in Almere, waar je verschillende 
modelwoningen kunt bezichtigen.

Strip van Cees van Apeldoorn
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‘Ik schreef 
ook nog 
vijftien 
smurfen-
liedjes die 
vertaald en 
uitgebracht 
werden in 
zes landen’

Basisscholen na een eeuw samen in Kindcentrum 
‘De Meerstroom’
door HARRY MOCK

Lang is er gesproken over het vestigen van een Integraal Kindcentrum (IKC) in 
Muiderberg. Het gaat hierbij om een combinatie van de Vinkenbaan en de Oranje 
Nassauschool en de kinderopvanglocatie Villa Zeezicht. Niet alleen gaan de twee 

basisscholen nu een volledige fusie aan onder één bestuur, ook worden ze gehuisvest 
in een nieuw schoolgebouw. Het IKC heet tegenwoordig ‘Kindcentrum’ en het nieuwe 
kindje heeft inmiddels ook een naam: De Meerstroom. 

Na een oproep daartoe stroomden meer dan vijftig naamsuggesties binnen. De gekozen 
naam werd ingestuurd door Henk en Joke van Amerongen, een onderwijzersechtpaar dat al 
jaren om de hoek van de Vinkenbaan woont. Inspiratie werd gevonden in de vele cultuur-, 
levens- en geloofsstromingen die in het Kindcentrum samenkomen. Dat niet alleen, ‘meer’ 
komt ook terug in IJsselmeer en Gooise Meren. ‘Beetje saaie naam misschien’, vinden de 
bedenkers, maar ‘De Meerstroom’ is tijdloos en daardoor lang houdbaar. In elk geval 
langer dan de appeltaart die schooldirecteur Tania Dingenouts aan het winnende team 
overhandigde. Die is inmiddels wel op. 

De nieuwbouw komt op het voormalige terrein van de gemeentewerf aan de 
Tesselschadelaan. De plek is gekozen om de integratie tussen opvang (Villa Zeezicht van 
SKBNM) en onderwijs mogelijk te maken, als ook de nabijheid van De Rijver met zijn 

INTERVIEW
door JOHAN SMIT 

Wie is Carlo? 
‘Ik ben geboren in Amsterdam en was enig kind. Op school spijbelde ik vaak. Daarom 
stuurden mijn ouders mij naar een katholieke kostschool. Na drie jaar weer thuis. Ik heb 
toen de HBS afgemaakt. Mijn vertier zocht ik hoofdzakelijk buitenshuis. Ik ging ‘s avonds 
vaak de stad in en was vaste bezoeker van de Jazzclub Sheherazade, waar Rita Reijs en 
haar man drummer Wessel llcke optraden. Ik speelde vanaf die tijd in verschillende 
combo’s. Toen kwam de dienstplicht. Ik kreeg een officiersopleiding op het KIM in Den 
Helder. Er veranderde veel. Ik werd uitgezonden naar Nieuw Guinea en na terugkeer 
werd ik vertegenwoordiger.

Ik merkte dat ik creatief was en begon teksten te schrijven. ‘Spelen met taal’ werd mijn 
hobby. Ik schreef teksten voor o.a. Ria Valk, André van Duin, Corrie van Gorp, Ben 
Kramer, Anneke Grönloh, Imca Marina en het Cocktail Trio. Ook een conference met 
liedje voor Henk Elsink en conferences voor o.a. de Snip en Snap revue. Voor Rick 
Felderhof schreef en las ik drie seizoenen cursiefjes voor zijn programma ‘Rozengeur en 
Prikkeldraad’. Sketches voor de Mounties waren de volgende mijlpaal. Ik schreef ook nog 
vijftien smurfenliedjes die vertaald en uitgebracht werden in zes landen. Eigenlijk te veel 
om op te noemen.’

Een kennismaking met
Carlo van der Vegt

Welk liedje is het meest 
bekend geworden?
‘Als ik de golven aan het 
strand zie’ van Ria Valk. 

Was dat het enige wat je 
deed?
‘Nee, mijn diensttijd had iets 
bij mij los gemaakt. Ik wilde 
meer zien van de wereld. 
Besloot te solliciteren bij 
de KLM waar ik 3l jaar heb 
gevlogen als purser. Meestal 
verre vluchten naar het 
Oosten. Daarnaast bleef ik 
teksten schrijven. Tijdens de 
‘slipdagen’ wachtend op een 
aansluitende vlucht, schreef 
ik mijn cursiefjes en bedacht 
ik scenes voor de Mounties, 
mij realiserend dat wat ‘ik’ 
leuk vond pas humor mocht 
heten als anderen er om 
konden lachen. ‘s Avonds 
aan de bar probeerde ik ze 

Kindcentrum

Geschiedenis

bibliotheek, huisartsenpost 
en consultatiebureau. 
Volgens de bijgestelde 
planning wordt het 
nieuwe schoolgebouw, 
dat gekoppeld wordt aan 
Villa Zeezicht, in het eerste 
kwartaal van 2025 in gebruik 
genomen. De laatste keer 
dat de twee scholen in één 
pand zaten was in 1927 na 
een felle ‘schoolstrijd’, zoals 
uitvoerig beschreven in 
www.encyclopediemuiderberg.nl. 

Aanhangers van openbaar 
onderwijs waren toentertijd 
mordicus tegen de komst 
van een christelijke school, 

maar haalden uiteindelijk 
bakzeil. In het voormalige 
gebouwtje van de openbare 
school op de Brink moesten 
twee klaslokalen worden 
afgestaan aan de ‘school 
met de bijbel’. Samen met 
Villa Zeezicht wordt straks 
een doorgaande ‘leerlijn’ 
voor kinderen van 0 tot 13 
jaar geboden. Het wordt 
een school voor algemeen 
levensbeschouwelijk 
onderwijs, dus letterlijk met 
meerdere stromingen. 

uit. Als ze succes hadden 
gebruikte ik ze. Zo niet ...’

Dan heb je zeker wel een 
anekdote?
‘Heel veel. Een ervan is 
wel bijzonder. Op mijn 
verjaardag, onderweg in 
Bangkok, had de crew 
zich als smurfen verkleed. 
Gebruik makend van het 
beddengoed stonden ze 
me in de bar op te wachten 
en zongen een door hen 
geschreven smurfenlied!’
 
Hoe ben jij in Muiderberg 
terechtgekomen?
‘We gingen op bezoek bij 
mijn oude schoolvriend 
Jilles ter Beek. Bij het 
oprijden van de Brink 
vroeg mijn vrouw Tineke 
mij langzamer rijden. Ze 
was gecharmeerd van het 
aanzicht! Het weekend 
daarna hebben we een 
verkenningstocht gemaakt. 
Echobos, Kocherbos, het 
strand en niet te vergeten 
de Dorpsstraat. Via onze 
vriend kwamen we in 
contact met makelaar 
Vlaanderen. Binnen de 
kortste tijd een woning 
gekocht. Het werd de 
Frans van Mierislaan. 
Na inmiddels twee 
verhuizingen wonen we 
nu op De Maar. Al ruim 
vijftig jaar mogen we ons 
Muiderbergers noemen!’

Wat heb jij als 
Muiderberger gedaan?
‘Ik schreef cabaret-
programma’s voor de 
Toneelvereniging Stuk voor 
Stuk. Daarna heb ik, vanaf 
het begin, jaren meegewerkt 
aan Swing op de Brink. 
Hiervoor heb ik ook de 
tekst van het Dorpslied 

geschreven. Inmiddels heb 
ik al meer dan driehonderd 
Losse Flodders (cursiefjes) 
op Facebook gepubliceerd. 
En zo nu en dan een 
gedicht.’

Helaas ontbreekt mij de 
ruimte om meer details in 
dit interview te verwerken. 
Maar wilt u weten wat de 
discografie van Carlo is, wilt 
u het Dorpslied bekijken en 
beluisteren en wilt u zijn 
meest recente gedicht over 
Muiderberg lezen, bezoek 
dan onze website onder:

https://www.
dorpsraadmuiderberg.nl/
carlo-van-der-vegt/

Hoe zie jij de toekomst?
‘Inmiddels ben ik 87. Alweer 
61 jaar getrouwd met 
Tineke. We wonen in een 
fijn huis, genieten van onze 
dochter Ellen, haar partner 
en kleinkinderen. We 
hebben dierbare vrienden 
en vriendinnen. Wat wil je 
nog meer! Met die gedachte 
hebben we hopelijk nog een 
aantal gezonde jaren voor 
de boeg!’

foto Henk Glotzbach
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COLUMN JANNEKE VAN DER 
HORST 
COLUMN JANNEKE VAN DER 
HORST 

Verhuizing

Het was 2018 toen we het 
huis voor het eerst zagen en 
we waren meteen verliefd. 
Ik was zwanger van onze 
zoon en was zo’n beetje op 
tweederde. De goede fase. 
Waarin je weer openstaat 
voor ervaringen. In dit geval 
voor een verliefdheid op een 
huis. Een liefde die bijna zo 
overweldigend kan zijn als 
op een mens. 

Ik herinner me nog hoe we 
na de bezichtiging via de 
zijtuin, met een rozenstruik 
(!), terugliepen naar de 
voortuin. Ik durfde mijn 
vriend niet aan te kijken. 
Hij zou zeggen dat ik gek 
geworden was. Zo’n klein 
huis, waar nog zo veel aan 
moest gebeuren voor dat 
bedrag. 

“Het is wel klein,” zei ik. 
“Maar dat is juist in de 
mode.”Ik keek in die tijd 
veel filmpjes van Tiny 
houses. En ik was fan. En 
met Tiny houses bedoel ik 
niet die ruimtes van 4 m2 
waar dan een heel gezin 
op woont in Hong Kong en 
waar ze koken boven de 
plee. Nee, ik bedoel van 
die superdoordachte houten 
huizen van het mooiste hout 
met goudkleurige kranen 
waar je van de tafel een bed 
of kookeiland vouwt en waar 
het ondanks de geringe 
ruimte altijd brandschoon en 
opgeruimd is. Zo zag ik het 
voor me. Ik zou niet alleen 
het huis inrichten en tot op 
de cm2 benutten, het huis 
zou mij vormen. Tot een 
soort Marie Kondo, maar 
dan een die haar boeken 
niet weggooit. Uiteraard.

“Ik wil dit huis,” zei mijn 
vriend. En we kochten het. 
Natuurlijk leek het nooit 
op een Tiny house. Meer 
op zo’n tiny ruimte in Hong 
Kong, waar familieleden in 
shifts moesten slapen. We 
hadden kinderen. Ik houd te 
veel van spullen. Ik ben niet 
praktisch. 

Misschien, dacht ik 
afgelopen winter, toen 
de vloer bezaaid lag met 
speelgoed, is het nadeel van 
ergens verliefd op worden 
dat er een fase komt dat je 
moet gaan werken aan je 
relatie. Maar die gedachte 
was al vervaagd toen die 
rozenstruik weer in bloei 
stond. 

Woningen

door HUGO LANDHEER

Op 29 april 2022 vond de officiële overdracht plaats 
van 778 sociale huurwoningen in Muiden en 
Muiderberg. Het Gooi en Omstreken nam de 

woningen over van Ymere in Amsterdam. Voor beide 
corporaties was dit de afronding van gesprekken die enige 
maanden duurden. Na technisch onderzoek kwamen de 
laatste ontbindende voorwaarden te vervallen. 

Regiomanager Kim Ronner van Ymere: “Onze corporatie wil 
zich meer concentreren op de Metropoolregio Amsterdam. 
Daar is de woonopgave enorm. Denk aan nieuwbouw, 
onderhoud, renovaties en verduurzaming van bestaande 
woningen en het betaalbaar houden van de huren.’’ Daarom 
onderzocht Ymere of zij haar bezit in Gooise Meren kan 
overdragen aan woningcorporatie Het Gooi en Omstreken. 
Ronner: “Zo weten we zeker dat onze huurders en 
woningen in goede handen zijn, de huren betaalbaar blijven 
voor huurders met een bescheiden inkomen en hun huis een 
fijne plek is en blijft om te wonen.’’ 

Overname woningen door Woningcorporatie 
Het Gooi en Omstreken belangrijk

Voor Het Gooi en Omstreken is de overname van de 
woningen van grote betekenis. Directeur Maarten van 
Gessel: “Wij zetten ons in voor het behoud van de sociale 
huurvoorraad in ons werkgebied. Deze woningen sluiten 
goed aan op ons bezit en op het nieuwbouwproject 
Ankerplaats in Muiden.” 

Voor de huurders van de 246 woningen in Muiderberg 
verandert voorlopig niets. Ze hebben in de afgelopen 
maanden allemaal een welkomstpakket ontvangen met 
uitleg over de nieuwe situatie en informatie over nieuwe 
telefoonnummers en adressen. In de komende maanden 
worden alle woningen onderzocht met het oog op het 
meerjarenonderhoudsplan. Over enige tijd zal duidelijk zijn 
welke woningen in aanmerking komen voor verduurzaming 
en/of kwaliteitsverbetering. Al met al brengt de overdracht 
dus best wat werk met zich mee. 
Op maandag 30 mei organiseert Het Gooi en Omstreken 
een inloopbijeenkomst in het Rechthuis voor de betreffende 
huurders. 

Door JOHN HAUG

Op donderdag 3 februari 2022 mocht een verraste 
Jur Jonges thuis uit handen van wijkwethouder 
Barbara Boudewijnse de vrijwilligersprijs voor 

de kern Muiderberg van de gemeente Gooise Meren 
in ontvangst nemen. Deze prijs, ‘De Muiderbergse 
Echo’, bestaande uit een oorkonde en een giclée (een 
hoogwaardige reproductie van het originele schilderij op 
doek) met een afbeelding van de Muiderbergse Echomuur, 
werd officieel aan Jonges uitgereikt. Het originele 
schilderij, gemaakt door de Muiderbergse kunstenares 
Heleen van Lynden, werd al in 2016 aan burgemeester Han 
ter Heegde overhandigd en hangt in het gemeentehuis in 
Bussum. 

Hij ontving de prijs vanwege zijn vele inspanningen voor 
Muiderberg als lid van het bestuur van de Vereniging 
Dorpsraad Muiderberg sinds 2016 en als voorzitter van het 
bestuur van 2018 tot zijn aftreden in 2021. In deze functies 
heeft Jonges, van huis uit architect met veel kennis op het 
gebied van woningbouw, inrichting van openbare ruimten 
en landelijk gebied, bijgedragen aan de leefbaarheid 
in Muiderberg. Barbara Boudewijnse memoreerde de 
uitverkiezing als volgt: ‘zijn niet aflatende inspanningen 
voor vele aspecten, belangrijk voor de woonomgeving en 
het welzijn van de inwoners van Muiderberg, zijn daarmee 
onderkend en hebben Muiderbergers voor Jonges doen 
kiezen’. 

Gemeentelijke vrijwilligersprijs ‘De Echo’ 2021 
voor Jur Jonges

Normaliter wordt deze prijs altijd begin januari 
uitgereikt in het ontmoetingscentrum De Rijver tijdens 
de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging Dorpsraad 
Muiderberg. Maar vanwege de toen nog geldende 
coronamaatregelen moest dit enige malen worden 
uitgesteld en kon het uitreiken slechts in zeer kleine kring 
plaatsvinden. 

De Muiderbergse Echo is één van de in totaal vier 
vrijwilligersprijzen die, apart voor elke kern, door de 
gemeente Gooise Meren elk jaar worden uitreikt. 

Ben jij 12 t/m 17 jaar dan is het elke week in De Rijver op vrijdag van 17.30 tot 19 uur Gametime. 
Wil jij ook gamen, sporten, chillen en game content maken? Kom dan langs en doe mee. Wij hebben 
spannende games zoals: FIFA, Fortnite, Rocket League, Mario Kart, Mario Party en Super Smash en 
binnenkort ook Just Dance. Maar we spelen ook zaalvoetbal en basketbal of een andere sport die je 

wilt doen. Eens per maand eten wij gezamenlijk. Het is een gezamenlijke activiteit van 
Versa en Gooise Meren Beweegt. 

Meer informatie: Kirsten van Kasteren, kkasteren@versawelzijn.nl / 06-12583749.

Gametime

Vrijwilligersprijs

foto Henk Glotzbach



 

 

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

R.K. PAROCHIE VAN LEVEND WATER

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 zondagen om 10:00 

uur in de H.Nicolaaskerk, Herengracht 83 te Muiden

In Weesp zijn de vieringen elke zondag om 10:00 uur,
elke dinsdagochtend om 10:00 uur en 

elke 1e vrijdag van de maand eveneens om 10:00 uur 
in de H.H. Laurentius en de Maria Magdelena kerk

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 
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door LEON IMANDT

Nu de ergste gevolgen van de coronacrisis eindelijk achter de rug lijken is het 
de vraag hoe onze plaatselijke sportverenigingen deze moeilijke tijd zijn 
doorgekomen. Want voor velen van ons was het al lastig om je aan de richtlijnen 

te houden. Maar bedenk eens wat de steeds wisselende adviezen en geboden betekenden 
voor een vereniging waar mensen graag samen sporten: soms mocht helemaal niets, 
dan alleen de jeugd tot achttien jaar, dan alleen met twee en later vier volwassenen. 
Heeft deze ingewikkelde tijd blijvende schade opgeleverd voor onze plaatselijke 
sportverenigingen?

Onze sportverenigingen en de coronacrisis
Sport

door RIA BURENI

Dit najaar fuseert Zaalsportvereniging Muiderberg met 
de 121-jarige gymnastiek- en turnvereniging Keizer 

Otto uit Naarden. Daarmee neemt Vera van Etten afscheid 
als voorzitter. Toen ze het voorzitterschap tien jaar geleden 
overnam van Carla de Haan, telde de vereniging zo’n 
honderddertig leden, iets minder dan nu. Toen ook Hetty 
Tjalkens en Angela Nagel zich aansloten was het bestuur 
compleet.
 
Vera kijkt met voldoening terug op de samenwerking. 
Hoogtepunten waren de jaarlijkse jeugdwedstrijden, de 
jeugdgym voor tweeënhalfjarigen, de bootcamp voor 
volwassenen en de 55+ gym op dinsdagochtend. Rope 
Skipping is wegens gebrek aan docenten helaas nooit van 
de grond gekomen. En voor kickboxen bestond te weinig 
belangstelling onder dorpsgenoten. 
 
Aangezien het voor verenigingen steeds lastiger wordt 
om bestuursleden te vinden, heeft Vera heel bewust 
samenwerking gezocht met naburige verenigingen. Dit 
leidde tot een goede relatie met André Hollegie, voorzitter 
van Keizer Otto. Meermaals per jaar ontmoetten ze elkaar 
om ervaringen en ideeën uit te wisselen. 

Dag voorzitter Vera
Sport

Dat valt erg mee blijkt uit een rondje bellen met de diverse voorzitters. 
Voor de tennisclub was het misschien nog het makkelijkst, zegt Annemiek van Duinen 
van De Hakkelaars. Tennissen met z’n tweeën gaat prima natuurlijk en dat kon hele 
periodes. Daardoor is het ledenaantal zelfs licht gestegen en viel het ook financieel mee: 
de contributie bleef op peil en natuurlijk waren er geen inkomsten van het clubhuis en 
competitie/toernooien maar met wat steun van de overheid is dat goed opgevangen. Ook 
het vrijwilligersbestand bleef op peil maar veel commissies stonden stil omdat er niets 
georganiseerd kon worden. De controle op de avondklok (tot 19 uur tennissen!) door eigen 
leden vond ze wel erg lastig. Maar ze hebben er ook wat van geleerd. Digitaal afhangen 
van de banen is nu gemeengoed en de ledenvergadering via Zoom was zo’n succes dat die 
ook in de toekomst waarschijnlijk hybride (live aanwezig en via Zoom) georganiseerd blijft 
worden.

Voor SC Muiderberg was het 
natuurlijk lastiger: trainen 
met twee of vier en niet 
met je hele voetbalelftal is 
niet top, zeker niet als de 
competitie ook nog stilligt. 
Maar volgens voorzitter 
Tjeerd Kooij heeft de club 
dit met veel inventiviteit 
opgevangen, ook door het 
organiseren van onderlinge 
toernooitjes. Het aantal 
leden is niet teruggelopen 
en daardoor zijn er geen 
elftallen uit elkaar gevallen. 
De vereniging trekt zelfs 
nieuwe leden uit Almere-
Poort omdat mensen 
graag lid willen worden 
van een echte dorpsclub. 
Financieel is de club niet 
in de problemen gekomen. 
De contributie bleef op 
niveau, de sponsors zijn 
gebleven en de weggevallen 
barinkomsten zijn maar 
een klein onderdeel van de 
begroting. Bovendien heeft 
de gemeente bijgedragen 
door de huur van de 
voetbalvelden te verlagen. 
De coronatijd bracht ook 
kansen met zich mee: in het 
afgelopen jaar is de kantine 
helemaal verbouwd. Daar 
genieten de leden zeker van, 
nu het allemaal weer kan. 

De hockeyclub MHC 
Muiderberg heeft natuurlijk 
de zelfde problemen 
ondervonden met het 
omgaan met de soms 
tegenstrijdige maatregelen, 
zegt voorzitter Arnoud 
Schmitz. Steeds moest weer 
een ander trainingsschema 
in elkaar gezet worden 
met overgangen van 
helemaal niks naar 

alleen buiten en naar ook 
binnentraining. En daarbij 
dan nog de maatregelen 
per leeftijdscategorie. Een 
kleine commissie is daar 
heel druk mee geweest. Het 
aantal leden en vrijwilligers 
is licht teruggelopen maar 
dit heeft alleen problemen 
voor het samenstellen van 
de competitieteams voor 
jongens opgeleverd - en dan 
vooral voor volgend jaar. 
Daarom wordt nu extra 
aandacht besteed aan het 
vinden van een oplossing 
door nieuwe jongensleden 
aan te trekken en/of door 
samenwerking met andere 
verenigingen in de buurt te 
zoeken. Financieel heeft de 
club wel gevolgen gezien 
maar door het vinden van 
twee nieuwe sponsors is dat 
grotendeels opgevangen.

Concluderend zijn onze 
sportverenigingen goed 
door deze moeilijke tijd 
gekomen. Het lastigst 
was voor allen de steeds 
wisselende maatregelen die 
vooral voor het organiseren 
van de trainingen van 
de voetbalclub en de 
hockeyclub hoofdbrekens 
veroorzaakten. Maar alle 
voorzitters vertelden dat 
zij blij verrast zijn door de 
flexibiliteit van de leden 
en hoe alle wisselingen 
zonder gemopper werden 
geaccepteerd. Duidelijk is 
dat de saamhorigheid bij alle 
verenigingen alleen maar 
is toegenomen en dat nu 
extra wordt genoten van het 
samen sporten en de nazit in 
de clubhuizen.

Ondanks pogingen om de 
twee verenigingen onder één 
bestuur te brengen, bleef de 
samenwerking aanvankelijk 
hangen op het niveau van 
collegiaal overleg. Zo liep 
een fusiepoging stuk omdat 
Keizer Otto het verzoek 
kreeg om het bestuur van 
een Bussumse vereniging 
over te nemen. Toen de 
integratie succesvol was 
afgerond, kreeg Vera de 
handen alsnog op elkaar 
voor een fusie. 
 
Volgens André Hollegie zal 
er voor Muiderberg weinig 
veranderen. Wij nemen 
weliswaar het bestuur over 
maar de trainer blijft gelijk, 
de accommodatie blijft gelijk 
en de tijden blijven gelijk. 
Alleen de naam verandert 

in Keizer Otto en de 
contributie zal de komende 
jaren stapsgewijs gelijk 
worden getrokken. 
 
Omdat Keizer Otto 
is aangesloten bij de 
Koninklijke Nederlandse 
Gymnastiek Unie (KNGU) 
ontstaan er voor de jeugd 
mogelijkheden om door 
te groeien naar een hoger 
selectieniveau. Aangesloten 
zijn bij de bond betekent 
immers dat je in het 
wedstrijdcircuit mee doet.

Om de verbinding met 
Muiderberg te bestendigen, 
zal Synco van Keulen, 
vicevoorzitter van ZSM 
Muiderberg, toetreden tot 
het bestuur van Keizer Otto.
 foto Ria Bureni

foto Henk Glotzbach
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Omgevingsvisie Muiderberg

Gooise Meren heeft een 
Omgevingsvisie gemaakt. Daarin 
staat ook de toekomst voor 
Muiderberg. Vaststellen wat je met 
de toekomst van het dorp wilt is 
belangrijk. Als bewoners dat niet 
zelf doen, bepaalt de omgeving 
wat er met het dorp gebeurt. 
Hopelijk gaan veel dorpsbewoners 
meedoen aan de verdere 
invulling. Het rapport staat op de 
website van Gooise Meren. Het 
draait rond een schijf van 5 met 
ambities die ook voor Muiderberg 
zijn uitgewerkt. Hier volgt een 
bloemlezing, het gaat: 

• Over de kuststrook met de 
openbare ruimte van het 
strand, de kade en het pleintje 
aan zee, die moeten worden 
opgewaardeerd, evenals 
kleinschalige, passende 
voorzieningen op het strand. 

• Over het behoud van 
historisch erfgoed dat kan 
worden benut voor recreatie 
en ontmoeting. De groene 
zoom om het dorp kan weer 
‘rond’ worden door weilanden 
(oostzijde) om te vormen naar 
bos- en natuurgebied.  

• Over ‘Wonen in de luwte, 
voorzieningen op peil’ 
waarvan wordt geschreven 
dat er meer recreatieve 
ontwikkelingen mogelijk 
zijn. De Dorpsstraat moet 
levendig blijven met een 
mix van winkelen, horeca 
en werken. Er staat: 
‘Ontmoetingen werkplekken 
worden gestimuleerd, 
bijvoorbeeld in vrijkomende 
schoollocaties of in de plint 
van woongebouwen’. Ook 
voorzieningen voor jongeren 
zijn van belang.

• Over goede bereikbaarheid 
en toegankelijkheid met ruimte 
voor fietsers en voetgangers 
en toegankelijkheid voor 
kwetsbare doelgroepen. Er 
wordt naar locaties voor 
deelfietsen en deelauto’s 
gezocht. 

• Over het warmtenet, gevoed 
door aquathermie, met als 
ambitie 1.100 woningen 
gasloos te verwarmen. 

Dit is slechts een bloemlezing. 
Betrokken inwoners zullen 
ongetwijfeld de Omgevingsvisie 
kritischer gaan lezen. Er zijn 
veel punten die vragen om 
een bijdrage. Er zijn zeker 
verbeteringen en aanvullingen 
mogelijk. Dit is een zeer geschikt 
onderwerp voor de Dorpsraad. 
Dan moeten zich wel heel snel 
voldoende nieuwe bestuursleden 
melden.

In zo’n lijvig rapport staan altijd 
foutjes. Zo wordt het succes 
genoemd van de naamswijziging 
van het ‘Slot Muiderberg’ in 
Amsterdam Castle (PlanMer 
pagina 68). Uiteraard wordt 
Muiderslot bedoeld. Www.
encyclopediemuiderberg.nl leert 
dat Muiderberg ooit wel een slot 
had: het Kroonslot.

COLUMN ROB VAN DIJK Natuur

door BART TULP

Op 19 maart 2022 organiseerden Jimmy Fock 
en Jerom van Beuzekom alweer de 5de editie 
van de jaarlijkse ‘Beach Cleanup’. Aan deze 

zonovergoten dag werd deelgenomen door ongeveer 
honderd volwassenen en kinderen en werd met een 
kort voorwoord afgetrapt door Tweede Kamerlid Joris 
Thijssen. Hij vroeg aandacht voor de kwalijke rol die veel 
ondernemingen spelen bij het instandhouden van plastic 
verpakkingen. Joris: ‘We zouden collectief de gebruikte 
verpakkingen bij die winkels terug naar binnen moeten 
gooien.’

door HENK DONKER

De Dorpsraad heeft momenteel nog drie 
bestuursleden en dit is te weinig om goed te 
functioneren. Het huidig bestuur heeft zichzelf 

tot november gegeven om het bestuur uit te breiden naar 
minimaal zes leden. Als dit niet lukt, zal het bestuur in 
november 2022 de algemene vergadering voorstellen 
de Vereniging Dorpsraad Muiderberg op te heffen. Wij 
hopen dat het niet zo ver hoeft te komen en benaderen de 
komende tijd actief leden om het bestuur te versterken. 
We hebben de afgelopen jaren al veel aandacht besteed 
aan dit onderwerp maar dit heeft helaas niet tot het 
gewenste resultaat geleid.

Bestuurders gezocht
Bestuur

Beach Cleanup in Muiderberg

Jimmy en Jerom hadden 
de dag goed voorbereid 
door de Muiderbergse 
kustlijn van de Hollandse 
Brug tot aan het Muiderslot 
te verdelen in secties. De 
vrijwilligers - veelal op de 
fiets - waaierden uit langs de 
kust, voorzien van grijpers 
en vuilniszakken. Van jong 
tot oud werd er aandachtig 
gezocht naar afval. Kijkend 
naar de zoekende kinderen 
leek het erop dat het niet 
uitmaakte dat de vondst 
geen paasei was maar plastic 
afval. Hier en daar zal vast 
een ijsje in het vooruitzicht 
zijn gesteld. Jimmy vertelde: 
’Deze dag draait natuurlijk 
niet hoofdzakelijk om 
het afval dat we vandaag 
ophalen. Maar veel kinderen 
komen hier jaarlijks terug 
om te helpen. Bij hen planten 
we hiermee een zaadje dat 
klimaatbewustzijn en actie 

vaste onderdelen van ons 
leven moeten zijn. Er was 
voorts een groepje jongens 
van twaalf tot achttien jaar 
die ook weer mee hielpen. 
Dat is toch gaaf?’ 

Het afval bestond in 
hoofdzaak uit een 
verscheidenheid aan slecht 
identificeerbare stukken 
plastic én uit flesjes. Die 
laatsten stonden niet 
meer op één aldus Jimmy. 
Volgens hem te danken aan 
de jaarlijks terugkerende 
collectieve schoonmaak en 
actieve dorpelingen door 
het jaar heen. Een absolute 
nieuwkomer was natuurlijk 
het mondkapje. Uiteindelijk 
verzamelden de deelnemers 
twee aanhangers vol afval. 
De effectieve en samenhorige 
middag werd afgesloten met 
een welverdiende borrel op 
het strand.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken dorpsgenoten 
die lid willen worden 
of al lid zijn en die het 
belangrijk vinden dat er 
een Dorpsraad is. Het 
maakt niet uit dat je geen 
bestuurlijke ervaring hebt. 
Dit is een kans om ervaring 
op te doen. Uiteraard zijn 
ervaren bestuursleden ook 
welkom. Het is leuk om te 
doen en je doet wat voor de 
gemeenschap waar jijzelf ook 
onderdeel van uit maakt. De 
tijdsbesteding is minimaal 
veertig uur per jaar en als je 
heel enthousiast bent kan dit 

ook meer worden. We zijn 
een gezellig team en vullen 
elkaar goed aan. Er staat 
geen vergoeding tegenover 
maar je kosten worden wel 
vergoed. Uiteraard is het 
mogelijk om een tijdje als 
aspirant-bestuurder mee 
te lopen om te beoordelen 
of het echt iets voor je is. 
Dus kom ons helpen en bij 
voldoende aanmeldingen 
verzoeken wij de algemene 
vergadering om de statuten 
aan te passen zodat ervaren 
bestuursleden nog wat 
langer als bestuurslid 
kunnen aanblijven. 

Mocht je het belang van de Dorpsraad inzien, meld je aan en 
geef de Dorpsraad een toekomst. Aanmelden kan via onze 
website of benader ons via facebook. Het zou echt jammer 
zijn als de Dorpsraad verdwijnt. Uiteraard behoort een 
oriënterend gesprek onder het genot van een drankje tot de 
mogelijkheden.

Namens het bestuur

Henk Donker 

‘Wij zoeken dorpsgenoten 
die lid willen worden 
of al lid zijn en die het 
belangrijk vinden dat er een 
Dorpsraad is’

foto Henk Glotzbach

foto Henk Glotzbach
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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. Antoinette 
Colijn is zeer vereerd als 
ik haar benader voor deze 
rubriek. Ik ontmoet haar 
bij haar thuis, in haar 
atelier. Overal zie ik lappen, 
lapjes, kralen en lijsten met 
borduurwerk.

Wat voor kunst maak je?
Ik ben het meest trots 
op de ‘tassen met een 
verhaal’. Dit is begonnen 
met een vriendin die een 
borduurwerk had staan 

Tassen met een verhaal

in een grote eiken lijst. Ze 
koesterde het - haar moeder 
had het gemaakt. Maar 
had geen plek om het op te 
hangen. Ik stelde voor er 
een tas van te maken. Het 
werden zelfs twee tassen: 
één voor haar en één voor 
haar zus. Dat vind ik het 
mooie, het voegt waarde 
toe, elke tas is uniek en de 
borduurwerken krijgen 
een tweede leven. Verder 
maak ik kleurrijke sjaals en 
sieraden.

Heb je een kunstopleiding 
gevolgd?
Als kind was ik al creatief, 
op mijn twaalfde breide 
ik mijn eerste trui. Een 

kunstopleiding heb ik niet gedaan, ik ben opgeleid tot 
hovenier. Toen ik ruim dertig jaar geleden in Muiderberg 
kwam wonen ben ik op naailes gegaan bij Tonnie Ruiter op 
de Googweg. Verder heb ik ervaring opgedaan met mijn 
werk bij Gooise Frutsels. Ik maakte en ontwierp sieraden.

Wat inspireert je?
Ik kijk graag op Pinterest maar ook een mooi schilderij kan 
al inspireren. Het brengt mij vaak op een idee. De stoffen 
met de kleuren en prints inspireren mij ook. Ik hou van 
kleur.

Helpt wonen in Muiderberg voor je kunst?
Dat kan ik niet zeggen, nee. Het is wel fijn dat ik de ruimte 
heb voor een eigen atelier.

Wat doe je met je kunst?
Ik heb een webshop: www.bytet.nl. Bij Mooi Muiderberg en 
in een winkel in Bussum zijn sjaals en sieraden te koop en 
soms sta ik op markten, bijvoorbeeld bij de Groene Afslag.

Kunst

INTERVIEW 
door MIRANDA MELGER

Veronique de Jong is ondernemer en heeft twee bedrijven: 
hondenschool HappyDogz en communicatiebureau ViaVero. 
Haar liefde voor dieren begon al als jong meisje. Dit mondde 
uit in het trainen van paarden en later dus van honden. Met 
ViaVero helpt Veronique kleine ondernemers met diverse 
aspecten van communicatie. 

Waarom ben je Happydogz begonnen?
Ik ben gestart als instructeur bij een kynologenclub, maar ik wilde 
meer maatwerk bieden dan daar in de grote groepen mogelijk 
was. Daarom ben ik hondenschool HappyDogz begonnen. 

Wat kan Happydogz voor je doen?
Eén van mijn activiteiten is het begeleiden van mensen die nét 
een buitenlandse hond hebben geadopteerd. Daarvoor heb ik een 
zogenaamde ‘inburgeringscursus’. Veel buitenlandse honden 
hebben een rugzakje en soms zelfs een grote rugzak. Ik help de 
nieuwe eigenaren hun hond beter te begrijpen en te begeleiden, 
zodat de hond zich sneller thuis kan voelen. Gelukkig word ik 
steeds vaker vroeg in het adoptietraject ingeschakeld. 

Veronique de Jong
Honden

Mijn ervaring als Bach Bloesem-consulent voor dieren sluit 
daar mooi op aan. De Bach Bloesem Remedies ondersteunen 
gemoedstoestanden, zoals angst, onzekerheid en kunnen trauma’s 
helpen verzachten. Ik heb daar mooie resultaten van gezien bij 
meerdere honden.

Daarnaast geef ik veel speurtrainingen aan baas en hond. 
Praktisch elke hond kan speuren, groot, klein, jong of oud. De 
meeste honden vinden het echt geweldig! Het is bovendien goed 
voor hun zelfvertrouwen en het versterkt de band tussen baas en 
hond. Deze hondensport is enorm populair. Vandaar dat ik op dit 
moment geen ruimte heb voor nieuwe speurcursisten. 

Vertel eens wat meer over ViaVero
Ik heb lang communicatiefuncties gehad die ik met veel plezier 
heb gedaan. Maar op een bepaald moment wilde ik niet meer 
fulltime op een kantoor werken. Ik ben dus heel bewust twee 
bedrijven gestart. Met ViaVero ontwikkel ik o.a. websites, 
onderhoud ik social media en doe ik redigeer- en vertaalwerk.

foto Henk Glotzbach

foto Henk Glotzbach

Https://happydogz.nl |  
https://via-vero.nl

INTERVIEW 
door MIRANDA MELGER

Wij kennen Ylva Langkruis van haar marktkraam in 
ons dorp met kleurrijke kleding en kleden. Zij staat ook 
met haar koopwaar in heel Nederland op exclusievere, 
meer ambachtelijke markten en braderieën. Creatief 
ondernemen was bij Ylva thuis heel gewoon. Ze heeft tien 
jaar met haar ouders en zusje in Canada gewoond. Daar 
importeerde haar vader tijdschriften als de Margriet en 
De Revu en verkocht ze aan zo’n 18.000 abonnees. Ylva 
hielp als 11-jarig meisje al aan de keukentafel mee om de 
bladen te bundelen en te verzegelen.

Hoe ben je voor je zelf begonnen?
Ik begon als juf op de basisschool voor groep 3 en 4. 
Maar toen ik zelf kinderen kreeg vond ik dat moeilijk 
te combineren. Met € 450,- startkapitaal heb ik toen wat 
sieraden en kleding ingekocht en is zo het ondernemen 
begonnen. 

Wat is kenmerkend voor je koopwaar?
Met alles wat ik verkoop probeer ik het goedkoopst te zijn 

Ylva Langkruis
Kleding

en tegelijkertijd bijzondere koopwaar aan te bieden. Zo 
ontwikkelde ik bijvoorbeeld een haarrol voor dames die als 
warme broodjes verkoopt. Maar ook een 4-in-1 sjaal die op 
vier verschillende manieren te dragen is.  

Waarom een kraam en geen winkel? 
Ik vind het heerlijk om steeds weer andere mensen te 
ontmoeten, nieuwe plekken te ontdekken en telkens weer 
iets moois op te kunnen bouwen. Het is wel fysiek zwaar, 
daarom doe ik dit maar een paar dagen in de week. Ik ben 
op zoek naar een stoere spontane jongen of meid om mij 
te helpen bij de verkoop, leeftijd tussen de 18 en 25 jaar. 
Uiteraard tegen een prima salaris.

Hoe zie je jezelf over tien jaar?
Ik hoop tegen die tijd een eigen kledinglabel te hebben en 
ook op verschillende plaatsen evenementen te organiseren, 
zoals een zondagsmarkt met leuke standwerkers.

Insta @ylliepyllie | Facebook: Ylva Langkruis | hipnzo@gmail.com 

foto Henk Glotzbach

‘Als ik op één plek zou moeten staan zou 
ik mij opgesloten voelen..’

‘Na een dag achter mijn laptop werken is 
het heerlijk om nog een uurtje in het bos te 
speuren..’

‘Ik kijk graag op Pinterest maar ook een 
mooi schilderij kan al inspireren’
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Kunst

In maart viel in ons dorp 
het magazine Monumentaal 
Historisch Muiderberg op alle 
deurmatten. Nooit geweten 
van die sterrenwacht op de 
bunker bij de Hakkelaars! Een 
kunststukje van Sterrenkundige 
Kring uit Amsterdam. Ook niet 
dat wereldwijd ‘onze’ Kerk aan 
Zee is te zien op schilderijen van 
Jacob van Ruysdael. Muiderberg 
op de wereldkunstkaart! En de 
weetjes over de huizenbouw van 
Buitendijken, deels ontworpen 
door lokale architecten! Maar 
geen echte kunstbouwwerken 
in Buitendijken! Er bestaat toch 
een 1% regeling te besteden 
aan openbare kunst bij 
nieuwbouw? De in kleursteen 
gemetselde OB750 op Nienhuis 
Ruyskade 67 is alles (750 
nieuwe woningen van Ons 
Belang in Muiden/Muiderberg!). 
Weinig artistiek. 

Wat staat dan zoal als 
kunstobject in ons dorp? 
Op de bult van de Brink het 
stenen reliëf van componist 
en dirigent G.A. Heinze die 
daarmee uitkijkt op zijn eigen 
villa Caecilia. Ook op de 
Brink de ‘Levensboom’ van de 
Duitse kunstenaar Peter Roman 
Heid, sinds 2014 de plek voor 
de 4 mei dodenherdenking. 
Natuurlijk nog het lieflijke 
stoomtrammonumentje voor 
het Rechthuis, dè herinnering 
aan de tram die Muiderberg 
badplaats heeft gemaakt. 
En de herinneringskei aan 
de moord van Floris V in 
1296 op de Googweg. Die 
historische moord verdient een 
indrukwekkender monument, 
heb ik wel eens gedacht.
Verder nog kunst in de 
Dorpsstraat. De mozaïektegels 
‘Biodiversiteit’ van het 
Community Art Project op 
het ‘platanenpleintje’. En 
tenslotte het prominente 
Lieftinckmonument, een 
kunstwerk van Jocke Overwater 
dat de in Muiderberg geboren 
na-oorlogse minister van 
financiën Pieter Lieftinck eert 
en herinnert aan zijn nationale 
geldsanering en het ‘Tientje van 
Lieftinck’. 

Het Lieftinckmonument wordt 
echter verplaatst van de 
Dorpsstraat (ons economische 
centrum!) naar de ‘pretplek’ 
op de dijk voor Flevorama. 
Mijns inziens niet echt een 
locatie die eer doet aan zijn 
verdiensten, meer een plek 
voor een kunstuiting over de 
voormalige Zuiderzee of het 
(vroegere) strandleven. Een Jeff 
Koons-achtige tuinkabouter met 
een gieter als watertappunt? 
Dat laatste om de treurnis van 
sommigen over het afgesloten 
watertappunt van dit monument 
in de Dorpsstraat te doen 
verwerken.

Met die verplaatsing heeft 
Buitendijken nog steeds geen 
publiekelijk kunstobject. 
Misschien een uitdaging 
voor het Muiderbergse 
Kunstcollectief?

COLUMN GERARD BOER Natuur

Het klimaat verandert en de aarde warmt op. Droogte 
en extreme regenbuien wisselen elkaar af. We moeten 
ons voorbereiden op dit veranderende klimaat en onze 

omgeving hierop aanpassen. U kunt daar zelf een steentje 
aan bijdragen. Het Waterschap Amstel Gooi en Vecht helpt u 
bovendien met een subsidie om uw omgeving klimaatbestendig 
te maken. Die subsidie varieert van € 30 tot maximaal € 1.100 per 
adres, afhankelijk van de gekozen maatregel.

Met de regeling ‘Geef groen en water de ruimte‘ wil het 
Waterschap inwoners helpen om zelf aan de slag te gaan. U kunt 
namelijk zelf veel doen. De subsidie is bedoeld voor alle inwoners, 
maar ook voor buurtinitiatieven en organisaties, zoals VVE’s.
U kunt o.a. subsidie aanvragen voor een groen dak, een daktuin, 
een regenton, tegels vervangen door groen, het ontwerpen van 
een tuin die klimaatbestendig wordt ingericht, maar ook voor een 
geveltuin. De voorwaarden voor de subsidie vindt u: 
https://www.agv.nl/aanvragen/subsidies/subsidie-voor-groen-
en-water-in-uw-buurt/. Daar treft u ook het aanvraagformulier 
aan.

U kunt nog meer inspiratie opdoen om uw tuin groener en 
klimaatbestendiger te maken door de website van de gemeente 
Gooise Meren te raadplegen: 
https://duurzaam.gooisemeren.nl/bewoners/maatregelen/

door SANDRA DEULING

Al snel na het begin van de oorlog in Oekraïne 
kwamen de eerste vluchtelingen in Muiderberg 
aan. Via contacten van Lera kwam een vraag uit 

Polen of er plek was. Lera woont al jaren met haar zoon 
in Nederland, maar komt oorspronkelijk uit Oekraïne. 
Zo kwamen twee zussen met hun kinderen bij Magda en 
Jacques de Boer terecht. De tip om dit niet alleen te doen 
werd ter harte genomen. Vier mensen weten meer dan 
twee. Marja Barth en haar man Richard ondersteunen met 
raad en daad. Inmiddels zijn er bijna veertig vluchtelingen 
op verschillende plekken in Muiderberg. Bij mensen in 
huis en sinds kort in drie huisjes op HKW. 

Het regelen van alle formaliteiten had heel wat voeten in 
de aarde. Gemeente en andere instanties waren en zijn 
zelf nog zoekende. Dankzij alle hulp van Magda, Marja 
en vele anderen is er al veel geregeld. In Muiderberg is 
o.a. een whatsappgroep; via deze groep wordt informatie 
uitgewisseld. Heeft een moeder een fiets nodig, dan komt de 
vraag op de app direct bij veel vrijwilligers terecht. 

De groep heeft er behoefte aan om samen te zijn en te delen. 
Elke vrijdagmiddag ontmoeten de Oekraïners elkaar in 
de Steeg aan de Populierenlaan. Jonge moeders met hun 
kinderen en een oma. Communicatie met Nederlanders gaat 
met handen en voeten en via vertaalapps op de telefoon. 

Twee meisjes van een jaar of twaalf komen binnenwaaien. 
Zij komen vol enthousiasme van de hockeyclub vandaan. 
Spontaan geven ze Marissa een knuffel. Er komen nog meer 
kinderen, zij gaan vandaag voor de eerste keer naar de 
hockey. Marissa woont in Naarden en heeft hockeyspullen 
meegenomen. De kinderen passen de shirtjes en schoenen. 
En hup naar het hockeyveld.

Jaroslava is jarig, 30 jaar is zij geworden. Zij had nooit 
gedacht dat zij deze verjaardag in een ver land zonder haar 
man zou vieren. Zij heeft lekkers meegenomen en er is 
champagne om te proosten. Vieren hoort bij het leven maar 

Oekraïense vluchtelingen 
in Muiderberg

Voor elkaar

Geef groen en 
water de ruimte
door ANNEMARIE VAN EMBDEN

foto Henk Glotzbach

is moeilijk in deze onzekere tijd.

Zij zijn dankbaar om hier in een veilig land te zijn. 
Tegelijkertijd voel je de gedrevenheid om door te gaan. 
Werken, geld verdienen om te kunnen bouwen aan een 
toekomst. Hun land en landgenoten vergeten zij niet. 
Binnenkort gaat er een transport naar Oekraïne met zoveel 
mogelijk rijst, pasta en andere producten voor de mensen 
daar. Sponsoring is van harte welkom. Deze krachtige 
vrouwen zoeken hun weg in een onzekere tijd. Ondanks 
alles willen ze hun kinderen een goede opvoeding geven, 
dat ze naar school gaan en leren dat het belangrijk is om er 
te zijn voor elkaar. 

Iedereen is welkom op vrijdagmiddag in de Steeg op de 
Populierenlaan tussen 14 en 16 uur. Wilt u helpen? Denk 
aan vervoer of heeft u een logeerplek of bijvoorbeeld een 
vakantiewoning? Neem contact op met Marja 06-20389071 of 
Richard 06-54922805.

foto Henk Glotzbach
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door THIJN WESTERMANN

We houden inmiddels niet meer bij hoeveel afspraken 
we wel en niet met de gemeente - al dan niet ter plaatse 
bij de entree van de IJsselmeerweg - de afgelopen 

jaren hebben gehad! Helaas is het plantseizoen ‘voorjaar 2022’ 
niet gehaald vanwege verschillende omstandigheden bij de 
gemeente. Wij mikken nu op komende herfst en op een aanplant 
in samenwerking met inwoners en schoolklassen.

Onlangs hadden we een bijeenkomst waarin we keken naar de 
opzet van het ingehuurde projectbureau dat de tekeningen en 
vergunningen regelt. Welke soorten bomen en struiken komen 
waar, materiaal en vorm, wandelpad, wel of geen zebrapad, 
etc. Belangrijke grote bomen zijn o.a. de fladderiep (de enige 
soort resistent tegen de iepenziekte), linde en berk, kleine 
bomen en struiken als meidoorn en sporkehout. Er komt ook 
andere onderbegroeiiing en bosplantsoen om er een levendig en 
natuurlijk geheel van te maken. De bomen worden iets verder van 
de carpoolplaats geplant in verband met mogelijk toekomstige 
zonnecarports daar.

De grotere aan te planten bomen zullen 14-16 cm omtrek op 1,30 
m hoogte zijn. De bomen met een grotere omtrek zijn ongelofelijk 
duur, slaan daar minder goed aan en hebben in de beginjaren 
veel water nodig. Uiteindelijk worden de grote bomen vijftien tot 
twintig meter hoog. Onder de hoogspanningsleidingen komen 
geen bomen.

Bomenplan

Er komt een faunapassage 
zodat kleinere dieren onder 
de weg door van en naar 
het Voorland kunnen. De 
aansluiting op het bestaande 
betonnen Natuurboulevardpad 
moet zo worden gerealiseerd 
dat fietsers er niet meer 
terecht kunnen. Dat zou op 
een mooiere en betere manier 
moeten kunnen dan met de 
huidige ‘versperringen’.

We zijn tegelijkertijd nog bezig 
met ons plan en ontwerp voor 
een betere picknickplek. Rik 
Sybesma heeft een vlonder 
met uitzicht over riet en water 
ontworpen. Hopelijk wordt 
dit in de toekomst uitgevoerd 
tijdens de Natuurboulevard 
2.0-werkzaamheden (de 
uitbreiding kustwandelpad van 
Diemen naar Huizen).

Hopelijk wordt onze wens voor 
schelpen op het nieuwe paadje 

Natuur

door HELMA WESTERHOF van Wattnu

Minder energie gebruiken is nu dringender dan ooit. 
Het kabinet zet dan ook vol in op verduurzamen en 
heeft een gevarieerde verzameling aan subsidies en 

financieringsregelingen samengesteld. Binnenkort komt daar 
het Nationaal Isolatie Programma bij (vanaf 1 januari 2023). 
Wachten is altijd duurder.

Er is subsidie voor isolatie van dak, spouwmuur, vloer en ramen. 
Vanaf twee maatregelen kun je tot 30% subsidie krijgen. Het 
werk moet door een professioneel bedrijf worden uitgevoerd. De 
subsidie geldt voor huiseigenaren en VVE’s en voor bestaande 
woningen. Zie: www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde.

Voor duurzaam opwekken is er een subsidie op warmtepompen, 
zowel hybride als volledige, en bestaat uit een vast bedrag.
Voor zonneboilers geldt op dit moment 20% subsidie. Voor 
aansluiting op een warmtenet geldt een vast bedrag van € 3.325, 
afhankelijk van capaciteit en energielabel. 

Je woning verduurzamen: nu doen!
Energie

Deze beide subsidies kunnen worden gecombineerd met een 
andere isolatiemaatregel en het werk moet professioneel worden 
uitgevoerd. Voor zonnepanelen geldt geen subsidieregeling. 
Zonnepanelen verdienen zichzelf steeds sneller terug. De regels 
voor zonnepanelen op beschermd dorpsgezicht zijn onlangs 
verruimd. Waarschijnlijk gaat de BTW op zonnepanelen 
verdwijnen; nu is de BTW nog aftrekbaar. Op dit moment 
geldt een salderingsregeling (te veel opgewekte stroom wordt 
weggestreept tegen gebruikte stroom). Deze regeling wordt vanaf 
2025 in vijf jaren afgebouwd. Vanwege de grote belangstelling 
voor zonnepanelen op dit moment is de wachttijd wat langer.

Er zijn verschillende goede financieringsregelingen 
voor verduurzamen met gunstige voorwaarden. Er 
is de Duurzaamheidslening bij de Gemeente en de 
Energiebespaarlening (www.warmtefonds.nl). Steeds meer 
mensen financieren verduurzaming mee in de hypotheek. 
Het is altijd een goede investering. Niet alleen bespaart u veel 

Jilles Timmer
foto Thijn Westermann

gehonoreerd! Na inventarisatie 
zijn een paar nu al interessante 
bermen gevonden die - alleen 
met beter maaibeheer - mooie 
bloemrijke bermen opleveren. 
Op een paar plekken wordt 

tevens een bloemrijk wild 
inheems mengsel gezaaid. We 
kijken uit naar de aanplant en 
aanleg komend najaar.

Hier komt een pad vanaf de IJsselmeerweg bij de oprit naar de A6
foto Thijn Westermann

energiekosten, maar het 
verhoogt ook de waarde van 
uw huis.

Op de site van Wattnu 
(www.wattnu.org) vindt u 
veel informatie over collectieve 
inkoopacties voor isolatie 
en zonnepanelen. Ook zijn 
er aantrekkelijke collectieve 
zonnedaken. 

Er verandert veel. Het is 
belangrijk om de verschillende 
sites in de gaten te houden.

door THIJN WESTERMANN

• In de ringslangbroeihoop in het Echobos zijn onlangs 
vijftig uitgekomen eieren van vorig jaar gevonden. De 
broeihoop is opnieuw opgebouwd met mest, takken 
en bladeren en heeft een tipivorm. Kijk maar eens of u 
deze kunt vinden.

• De vorige winter overleden kerkuil van de Googweg 
is onlangs opgezet en wordt nu tentoongesteld in de 
expositieruimte bij Stadzigt Naardermeer.

• De onlangs opgerichte roofvogelwerkgroep 
Muiderberg bestaat uit vijf inwoners en wij zijn de 
kasten aan het inspecteren en repareren. We staan 
Jilles Timmer bij die jarenlang kasten heeft gemaakt 
en opgehangen en zorgde dat een aantal jonge vogels 
werd geringd. Van de provincie heeft Stichting 
Groen Muiderberg een aardig bedrag gekregen voor 
nestkasten. Na eerste inventarisatie van de nestkasten 
vonden we een boommarter in de bosuilkast; een 
twijfelachtig genoegen!

• Op de eerste zaterdagochtend van de maand is de 
tuingroep echomuur aan het werk. Neem contact met 
mij op als u het leuk vindt eens mee te doen.

Natuur in en om Muiderberg
Natuur

• Wij overleggen met de gemeente hoe nog goede bomen 
bij kaprondes in de openbare ruimte en bij stormschade 
een betere, duurzamere bestemming kunnen krijgen 
dan als vezelhout afgevoerd te worden naar Den 
Ouden.

Eind juni worden twee houten bankjes geplaatst die 
waarschijnlijk op 2 juli 2022 door de wethouder worden 
onthuld. Eigenlijk zouden deze worden gemaakt van eiken 
uit de Eikenlaan, maar dit hout moet nog jaren liggen voor 
het gebruikt kan worden. De bankjes zijn van lokaal hout 
gemaakt.

We hopen er dit jaar ook nog een zwaluwtil en 
insectenhotel bij te kunnen zetten.

De onderhandelingen over de mogelijke aankoop van het 
Kocherbos door het Goois Natuur Reservaat zijn nog steeds 
gaande. Helaas geen nieuws bij het ter perse gaan van deze 
krant.



advertentie
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COLUMN BARBARA MOUNIERCOLUMN BARBARA MOUNIER

Favorieten

• Het hobbelpaard op de 
speelplaats aan het strand 
bij de Zeemeeuw.

• Molen de Onrust achter de 
Keverdijk.

• Het houten bankje bij de 
Bliekwijk, onderaan het 
water.

• De bunker op de 
dorpsweide waar de 
koeien in de schaduw 
staan te chillen. 

• Het kaarsrechte wandelpad 
van de bushalte bij de 
Vinkenplas tot aan het 
strand.

• De scheefgegroeide 
appelboom in mijn eigen 
achtertuin.

• Het tropische terrasje bij 
Kafee. 

• De blik op het IJsselmeer 
vanaf het wandelpad 
achter Du Pau.

• Het skatebaantje aan 
het wandelpad achter de 
Purperreiger.

• De grote klimboom op het 
heuveltje aan het eind van 
het Wilgenpad.

• Het hartje in de 
toegangsdeur naar de 
Echomuur.

• De schommels op het 
kleuterpleintje bij de 
Oranje Nassauschool.

• De muziektent in de vroege 
avond.

• Het pad langs de spoorlijn, 
vooral waar het modderig 
wordt.

• De zwemtrap bij de 
Dobbertjeskom.

• Het doorkijkje naar de 
achtertuinen aan het eind 
van de Paulinelaan.

• De ruisende bomen op de 
algemene begraafplaats.

• Het kleine strandje bij De 
Maar.

• De parallelweggetjes op de 
Dijkweg, waar je keihard 
naar beneden en weer 
naar boven kunt fietsen.

• De houten veranda van 
Het Rechthuis.

• Het paadje bovenlangs 
van de Zeemeeuw tot aan 
het minigolf.

• De bomen die uit het asfalt 
groeien aan het eind van 
de strandweg.

• Het silhouet van de 
Hakkelaarsbrug.

• De nieuwe schapenweide 
op de voormalige 
golfbaan.

• Het doorsteekje tussen de 
manege en de tennisbaan.

• De mozaïektegels op het 
pleintje van de makelaar.

• De David Bowie-garage.
• Het bruggetje in het 

Echobos naar De Negen 
Morgen.

Energie

Helaas heeft de gemeente en daarmee Warmtenet 
Muiderberg de PAW-subsidie van het Rijk niet 
gekregen. Dat betekent niet dat alles nu stilligt. 

Sterker nog, achter de schermen wordt hard gewerkt. Aan 
andere financieringsvormen, terugdringen van individueel 
gasverbruik etc. Met hetzelfde doel en een nieuwe koers - 
schouder aan schouder - met de gemeente.

Planning Van der Helstpark
Voor de wijk tussen de Gerard Doulaan en de Eikenlaan, 
bij de gemeente het Van der Helstpark genoemd, staat in 
2023 een vervanging van het riool gepland. Het zou meer 
dan jammer zijn wanneer hier de koppelkans wordt gemist. 
Dat scheelt miljoenen en veel extra overlast. We zijn met de 
gemeente en het Rijk in gesprek om dit alsnog te realiseren. 
Technisch zijn we er klaar voor, nu nog de financiële 
middelen om deze voorinvestering te doen.

Blauwdrukwoningen
Er is door een onafhankelijk bureau onderzoek gedaan om 
een aantal huizen in het Van der Helstpark volledig door 
te rekenen op energieverbruik en de isolatiebehoefte. Er is 
gekeken naar de consequenties van een drietal oplossingen.
1. Een warmtenet op 70°.
2. Een warmtenet van 50°.
3. Een individuele warmtepomp.

door PETER WEGMAN

In 2014 verscheen ‘Het Boschhuis’, geschreven door Pauline Broekema. Al op de eerste 
pagina van het boek wordt ‘Kroonslot’ genoemd, indertijd de grootste boerderij in 
Muiderberg met veel grond. De boekweitvelden liepen tot aan de Zuiderzee. Het 

complex met diverse opstallen omvatte tevens De Negen Morgen - de huidige thuisbasis 
van voetbalvereniging SC Muiderberg - en gronden langs de Eikenlaan. 

Kroonslot 
Van boerenerf tot villa

Geschiedenis

Een nieuwe koers. Hetzelfde doel
door MARC HOEBERECHTS

De boerderij werd eind 17de eeuw gebouwd op de hoek van de huidige Brink/Eikenlaan. 
Volgens sommige bronnen was de naam toen Berg en Dael, maar dat is niet zeker. Wel zeker 
is dat de naam ‘Kroonslot’ in 1720 werd gegeven door Osip Solovyov, een diplomaat die 
rond 1690 als gezant van Tsaar Peter de Grote naar Nederland was gekomen. Het gehuurde 
grachtenpand in Amsterdam vond hij niet voldoende. Hij wilde ook nog een optrekje buiten 
het stadsgewoel, vond dat in Muiderberg en noemde het Kroonslot. De gezant kwam uit St. 
Petersburg en vermoedelijk heeft hij de naam ontleend aan een kasteel dat daar in de buurt 
stond: Kronslot.     

Na Solovyev kende Kroonslot nog diverse eigenaren: Jan Pama, Jan Bolten, Andries Calkoen 
en Jan de Groot Jamin, allen lid van het Amsterdamse patriciaat *). Het complex kwam rond 

Bij de ene oplossing moet meer worden geïsoleerd dan bij de 
andere. Dat heeft consequenties voor het energieverbruik. 
Dit wordt uitgewerkt naar een volledig model, om te 
kunnen vertalen naar alle woningen in het Van der 
Helstpark. De resultaten hiervan worden eerst met de 
bewoners gedeeld en daarna met de anderen.

Doe met ons mee 
We zijn al met veel dorpsgenoten in contact. Dat kan nog 
beter. We zoeken naar mensen die mee willen bouwen 
aan onze organisatie. Mogelijke bestuurders en andere 
enthousiaste Muiderbergers kunnen zich melden op 
info@warmtenetmuiderberg.nl

Het Isolatieprogramma van Wattnu
De komende tijd komt de Energiecoöperatie Wattnu met 
een programma om je huis in fases beter te isoleren. En je 
te ontzorgen. Met betrouwbare leveranciers en duurzame 
oplossingen. In combinatie met subsidiemogelijkheden en 
collectieve inkoop.

1800 in het bezit van de 
familie Post. De vrouw van 
Hendrik Post (1818-1881) 
baarde zestien kinderen van 
wie er drie op jonge leeftijd 
overleden. Voor andere 
kinderen bouwde hij huizen 
aan de Eikenlaan (vanaf nr. 
6) en een dubbelhuis op de 
Brink nummers 11 en 12 (‘De 
Linde’).  

In 1917 werd Kroonslot 
door brand getroffen. Op 
dat moment woonden hier 
Arie Post – de zoon van 
Hendrik – met zijn vrouw 
Stijntje. In 1921 bouwden 
zij op dezelfde plek een 
villa  (Brink 9). In de oorlog 
moesten zij een deel van de 
benedenverdieping aan de 
Ortskommandant afstaan. 

In hetzelfde huis verborgen 
zij met gevaar voor eigen 
leven hun joodse vrienden. 
Kroonslot is tot 1996, in 
totaal zo’n 200 jaar, in het 
bezit van de familie Post 
geweest. 

Zie ook: www.
encyclopediemuiderberg.nl.

*) Bron Kl. Sierksma, 
Muiderberg, Voorpost van 
het Gooi. 

tekening Piet de Raadt
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inwonerpanel, bijeenkomsten 
en in gesprek met jongeren), 
organisaties, ondernemers 
en verenigingen, een nieuwe 
Omgevingsvisie gemaakt. 
Hierin staat hoe in Gooise 
Meren de toekomst eruit kan 
zien en hoe dat moet worden 
bereikt. Onderwerpen daarin 
zijn o.a. waar woningen 
moeten worden gebouwd, 
hoe we duurzame energie 
opwekken, hoe we onze 
gemeente bereikbaar houden 
en op welke manier we 
ons bijzondere erfgoed 
beschermen. Het bestuur 
houdt u daarover gaarne op 
de hoogte maar hoort ook 
graag de mening van de 
inwoners. Meer informatie 
over de Omgevingsvisie en 
het verloop van het proces is 
te vinden op de gemeentelijke 
website www.omgevingsvisie.
gooisemeren.nl

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
Eindredacteur:
Vera Reijnders
Redactieleden:
Miranda Melger, 
Sandra Deuling, John Haug 
& 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
Regie verspreiding: John Haug
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)

Dankzij het opheffen 
van alle beperkende 
coronamaatregelen kunnen 
de activiteiten van het bestuur 
van de Vereniging weer in 
het openbaar plaatsvinden. 
Zodoende kon er weer 
na lange tijd in De Rijver 
worden vergaderd. Er 
werden dan ook op 7 april 
2022 twee vergaderingen 
gehouden n.l. de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering 
(ALV) en daarna 
aansluitend een openbare 
bestuursvergadering. Verder 
heeft het bestuur ook de 
toekomstige openbare 
bestuursvergaderingen 
voor de rest van het jaar 
vastgesteld. U kunt de data 
daarvan terugvinden op de 
website van de Vereniging. 

Ook de gemeente heeft 
haar activiteiten weer in het 
fysieke domein voortgezet. 

Het bestuur heeft daarmee 
weer de mogelijkheid om 
informatiebijeenkomsten van 
de gemeente bij te wonen. Het 
betreft hier o.a. overleg over 
verkeer/verkeersveiligheid, het 
voorzittersoverleg tussen alle 
wijkplatforms in Gooise Meren. 
Verder bezocht het bestuur 
infobijeenkomsten voor met 
name omwonenden rondom 
de nieuwbouw van de nieuwe 
school, die op het terrein 
van de gemeentewerf wordt 
gerealiseerd. 

Ook is het bestuur aanwezig 
op de gemeentelijke infoavond, 
waarbij in het gemeentehuis 
informatie kan worden 
ingezien en vragen kunnen 
worden gesteld over de nieuw 
opgestelde Omgevingsvisie. 
De gemeente Gooise Meren 
heeft al in een eerder stadium 
veelal digitaal, in overleg 
met inwoners (via het 

Evenementenagenda 
door JOHAN SMIT 

De evenementen worden onder 
voorbehoud vermeld. 

Meer informatie over de 
evenementen vindt u op de website 
van de betreffende organisatie

2 juli 2022 
Brinkpop
Superfly de Partyband
(Muiderbergse feesten)

3 juli 2022 | 15:30 uur
Zomertuinconcert
G.A. Heinze
Huize Elba Googweg 

3 september 2022 
Swing op de Brink

4 september 2022 | 12:00 uur
Klassiek op de Brink
Concert aan Zee
Ardemus saxofoon 
Quartet: vurige passie voor 
kamermuziek

4 september 2022 
Swing op de Brink
Jeu de Boules toernooi

9 oktober 2022 | 15:00 uur
Kerk aan Zee Concert aan Zee
Fluitiste Emily Beynon, 
solist van het Koninklijke 
Concertgebouworkest met haar 
zus harpiste Catherine Beynon

29 oktober 2022
Kinderfeest op de Brink
(Muiderbergse feesten)

19 november 2022 
Intocht Sinterklaas
(Muiderbergse feesten)

20 november 2022 | 15:00 uur
Kerk aan Zee Concert aan Zee
Bariton Raoul Steffani en 
pianist Daan Boertien brengen 
erotische, ironische en 
romantische liederen

Websites

G.A. Heinze 
www.gaheinze.nl

Concert aan Zee 
www.concertaanzee.com

Muiderbergse feesten 
www.stichtingmuiderbergsefeesten.nl

Swing op de Brink
www.swingopdebrink.nl

Aanmelding voor deze 
evenementenlijst voor de periode 
november 2022 - mei 2023 kunt u 
inzenden naar:

redactie@dorpsraadmuiderberg.nl

Gezondheid

Zes AED’s in Muiderberg!!
door MICHIEL KOEKKOEK

Het aantal continu beschikbare AED’s is vanaf november j.l. met twee uitgebreid 
en bracht het aantal op vijf. Aan de oproep in de Dorpspraat, waarin een AED in de 
omgeving van Dorpsstraat/Badlaan werd bepleit, is enthousiast gehoor gegeven en heeft 
geresulteerd in een AED buiten bij De Spar en één op Badlaan 36. ‘Een hartelijke dank 
voor de heer Van den Bosch van de Spar en de heren Ter Haar en Glansbeek van de 
Badlaan.

Half april j.l. is Peter Hendriks, wonende op het Frans Halsplantsoen, een buurtactie gestart 
voor een AED aan zijn gevel en deze actie was reeds eind april geslaagd. Dus binnenkort 
beschikt Muiderberg over zes continu beschikbare AED’s. 

Hoewel Muiderberg nu wel goed voorzien lijkt van AED’s 
kan een ieder, die vindt dat de dichtstbijzijnde AED toch te 
ver weg is, een buurtactie voor een nieuwe AED (https://
www.buurtaed.nl/start-een-actie) starten. 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 
via ‘hartslagnu.nl’. Deze zijn dan via die app zichtbaar voor 
zgn. burgerhulpverleners. Bij een noodgeval krijgen - in 
de buurt zijnde - burgerhulpverleners zowel de locatie van 
het noodgeval als de locatie van de dichtstbijzijnde AED 
door. Ook de code om de beschermkast te openen wordt 
doorgegeven.

Bij het Rode Kruis (https://
shop.rodekruis.nl/ehbo-
cursus-reanimatie-aed) 
kunnen AED-cursussen 
worden geboekt om 
burgerhulpverlener te 
worden. Deze cursussen 
kunnen individueel 
worden geboekt, maar met 
minimaal negen personen 
kan ook een groepsafspraak 
worden gemaakt. De kosten 
bedragen € 55 p.p. Sommige 
ziektekostenverzekereraars 
bieden mogelijkheden tot 
declaratie. 

De Dorpsraad vindt deze 
cursussen zo belangrijk dat 
zij de kosten heeft vergoed 
voor de eerste negen leden 
die zich hebben aangemeld. 
Inmiddels zijn in De Rijver 
twee cursussen gegeven. Een 
cursus kan natuurlijk ook 
worden gevolgd op andere 
locaties. Zie bovengenoemde 
link.

Michiel Koekkoek en Anneke Marjot

Buiten AED’s

Op de volgende adressen 
is aan de gevel een AED 
bevestigd. Deze kan
worden geopend met een 
code, aangereikt door de app 
‘hartslagnu.nl’.

• Badlaan 36
• G.H. Breitnerlaan
• De Lent 5
• Dorpsstraat 25
• Frans Halsplantsoen 40
• Googweg 18
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