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De Cees

door FRED KOLLEN

De maandelijkse lasten stijgen de pan uit. Niet alleen 
door de energiecrisis, maar ook door de duurdere 
boodschappen en de hogere benzineprijzen. Voor hen 

die hierdoor in financiële nood komen, zijn er gelukkig een 
aantal gemeentelijke regelingen. Deels toegespitst op de huidige 
problematiek en deels een aantal reeds bestaande uitkeringen. 
Het kan zijn dat men hiervoor eerst niet in aanmerking kwam 
maar door de financiële nood nu wel. 

Extra energietoeslag
Er is een specifieke energietoeslag van netto € 1.300 per 
huishouden. Hiervoor komen in aanmerking zij die een 
bijstands-, IOAW- of een IOAZ-uitkering hebben, alsmede zij 
die een inkomen hebben lager dan 130% van de bijstandsnorm. 
Het gaat dan om de volgende 130%-maandbedragen inclusief 
vakantietoeslag: € 1.432,37 (alleenstaanden), € 2.046,24 
(gehuwden), alsmede pensioengerechtigden € 1.593,37 
(alleenstaanden) en € 2.158,47 (gehuwden). Zie www.gooisemeren.
nl/energietoeslag.
Heeft u nog geen aanvraag ingediend, dan geldt als uiterste datum 
30 april 2023. Aanvragen geschiedt via het formulier op de website 
van de gemeente. 

Reeds bestaande gemeentelijke regelingen

Doe-budget
Soms is het inkomen te gering en is er geen geld om nog leuke 
dingen te doen. Zoals bijvoorbeeld naar de bioscoop, een museum 
of het theater gaan, een cursus volgen, een dagje uit of om te 
sporten. Dan kan bij de gemeente vanaf 18 jaar een beroep worden 
gedaan op het Doe-budget.

Individuele inkomenstoeslag 
Wie al minimaal drie jaar een minimum inkomen heeft, kan één 
keer per jaar van de gemeente extra geld krijgen. Het is een vrij te 
besteden bedrag.

Tegemoetkoming eigen risico
Elke zorgverzekering kent een eigen risico. Wie in een jaar meer 
dan € 100 aan eigen risico heeft uitgegeven, kan in dat kalenderjaar 
de gemeente een tegemoetkoming van maximaal € 100 vragen.

Gemeentelijke hulp
bij financiële nood is er veel ....

foto Henk Glotzbach

fonds gaat buiten de gemeente 
om en kan alleen worden 
gedaan door de school, een 
huisarts of een medewerker 
van Jeugd en Gezin van 
de gemeente. Zie: www.
jeugdfondssportencultuur.nl.

Schuldhulp
Als de schulden te hoog zijn en 
niet kunnen worden afgelost, 
kan de gemeente de weg wijzen 
om tot een oplossing te komen. 
O.a. door schuldsanering. 
Behalve de gemeente kan ook 
Versa Welzijn (035 623 11 00) of 
SchuldHulpMaatje (088 065 72 
00) behulpzaam zijn.

Inkomens- en 
vermogensgrenzen 
Voor verschillende regelingen 
gelden inkomens- en 
vermogensgrenzen. De 
exacte voorwaarden vindt 
u op www.gooisemeren.nl/
inkomensondersteuning-en-
toeslagen. Uitgangspunt is dat 
men een laag inkomen heeft.
Op het Jeugdfonds na, kunnen 
alle vermelde toelagen worden 
aangevraagd via de website van 
de gemeente. 

Nadere informatie kan worden 
verkregen via 
sociaaldomein@gooisemeren.nl. 
Een aanvraag kan ook per 
post worden toegezonden 
aan Gemeente Gooise Meren, 
Uitvoeringsdienst sociaal 
domein, postbus 6000, 1400 HA 
Bussum.

Tegemoetkoming premie 
aanvullende zorgverzekering 
Wanneer u een aanvullende 
zorgverzekering en een te 
laag inkomen hebt, kan u tot 
maximaal € 240 per persoon 
per jaar bij de gemeente een 
tegemoetkoming aanvragen.

Kwijtschelding 
Wie een te laag inkomen en 
geen vermogen heeft, kan de 
gemeente om kwijtschelding 
van de gemeentelijke 
belastingen vragen.

PC-regeling 
Wie schoolgaande kinderen 
heeft in de leeftijd van 9 t/m 
17 jaar en geen geld heeft om 
voor de kinderen een computer 
of laptop te kopen, kan de 
gemeente verzoeken hierin bij 
te dragen.

Kinder- en jeugdbudget
Gezinnen met een te laag 
inkomen kunnen voor hun 
kinderen tot 18 jaar bij de 
gemeente een beroep doen op 
het Kinder- en Jeugdbudget. 
Het bedrag kan worden 
besteed aan sociale, culturele, 
maatschappelijke, sportieve en 
schoolactiviteiten.

Jeugdfonds sport en cultuur
De gemeente is bij dit fonds 
aangesloten. Als er geen geld 
is om het lidmaatschap van 
een club (sport of een culturele 
activiteit) te betalen dan kan 
dit Jeugdfonds mogelijk 
helpen. De aanvraag bij dit 

Gaat je het 
dorp aan het 

hart?

De Vereniging 
Dorpsraad 

Muiderberg 
zoekt dringend 
bestuursleden 

Zie pagina 13
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COLUMN HARRY MOCK

Update

Met veel feestgedruis werd 
oktober vorig jaar de 
encyclopedie over Muiderberg 
online gezet. Van een internet-
encyclopedie wordt verwacht 
dat ie up-to-date blijft. Het 
afgelopen jaar zijn er dan 
ook nieuwe onderwerpen 
opgenomen, door lezers 
aangebrachte correcties 
verwerkt en een aantal van de 
ruim drie honderd onderwerpen 
aangevuld. 
Als je het geheel overziet, dan 
heeft Muiderberg de afgelopen 
twaalf maanden bepaald niet stil 
gezeten.
Het Kindcentrum, een samen-
gaan van de twee basisscholen 
en de buitenschoolse 
opvang, kreeg als naam ‘de 
Meerstroom’. Dat moet nog wel 
wennen. De Zaalsportvereniging 
Muiderberg ging ‘Keizer Otto’ 
heten. 
Ook dat is even wennen. De 
nieuwe naam is een gevolg van 
de fusie met de gelijknamige 
zustervereniging uit Naarden. 
Nadat manege Any Dale om 
juridische redenen ‘Hippisch 
Centrum Muiderberg’ ging 
heten, kwam in 2022 de 
vertrouwde naam Any Dale 
terug, nu met de chique 
toevoeging ‘Hippique’. 
Aan de woonhuizen met een 
naam op de gevel werden 
Wybo en Anna Hoeve 
toegevoegd. Ook haalde ‘Klein 
Krasnapolsky’ de encyclopedie, 
een naam die waarschijnlijk 
nooit op de gevel prijkte. Het 
zal een geinige bijnaam zijn 
geweest voor een piepklein café. 
Ook niet op de gevel staat de 
naam van het pand Eikenlaan 
14, inderdaad het huis waar 
dokter Weijmans woonde en 
zijn praktijk had. Hoe het pand 
aan de naam ‘Deli’ komt, 
staat beschreven in het boek 
‘Het Boschhuis’ van Pauline 
Broekema en vanzelfsprekend in 
de encyclopediemuiderberg.nl. 
Het hoekpand, waar in het 
verleden o.a. restaurant De 
Muiderbergh, herberg De Echo, 
café Lieftinck en restaurant De 
Brink zaten, werd veranderd 
in een woonhuis. Ondergaat 
het leegstaande Lagerhuys in 
de Dorpsstraat hetzelfde lot? 
Voor horecauitbaters begint 
huren een hachelijk avontuur te 
worden.
Het Kocherbos kwam bijna 
geheel in handen van het 
Goois Natuurreservaat. De 
hockeyclub had het destijds 
gekocht om zeker te blijven van 
het gebruik van het veld. Die 
zekerheid bestaat nog steeds, 
want het veld werd bewust niet 
meeverkocht. Eind goed, al 
goed. 

Muiderberg en 
de Gooische Stoomtram

geschiedenis van de tram van 1881 tot 1939

door GERRIT BARENDREGT

Muiderberg was vroeger de badplaats 
van Amsterdam aan de Zuiderzee, 
het tegenwoordige IJmeer. Vooral 

voor de inwoners van Amsterdam-Oost. In de 
zomermaanden kwamen veel Amsterdammers naar 
Muiderberg. 

Voor de middenstand van Muiderberg betekende 
dit een belangrijke bron van inkomsten. De stroom 
badgasten was zo gestaag dat het in 1880 loonde 
om een tramlijn van Amsterdam-Watergraafsmeer 
naar Muiderberg aan te leggen, waarover in 1881 
de eerste tram reed. Bij de Hakkelaarsbrug boog de 
lijn naar de Brink waar ter hoogte van het Rechthuis 
het ommuurde eindpunt lag. Aanvankelijk alleen 
met een wachtruimte, maar later in 1924 uitgebreid 
tot een emplacement met perrons, opstelsporen en 
laadsporen. Zelfs met dranghekken om de grote 
drukte goed te kunnen regelen.
 
De tram vervoerde niet alleen passagiers. De 
tramlocomotief trok behalve personenrijtuigen ook 
goederenwagens en zelfs twee lijkwagens. Hierop 
werden kisten van overledenen 
vervoerd. Aldus was ook de Joodse 
begraafplaats in Muiderberg voor 
een begrafenis vanuit Amsterdam 
bereikbaar.

In 1882 werd de tram langs de Muider-
vaart doorgetrokken naar Naarden 
terwijl er vanaf de Hakkelaarsbrug 
ook naar Huizen, Laren, Blaricum en 
Hilversum werd gereden. Later werd 
een nieuw tracé aangelegd via de 
Binnendijksche en/of Overscheense 
polder. Het tracé tussen de 
Hakkelaarsbrug en boerderij De Stolp 
langs de Muidervaart werd in 1932 
afgebroken.

Er zijn nog pogingen geweest om 
de tramlijn vanaf de Brink langs het 
Echobos door te trekken naar het toenmalige café 
Echo. Ondanks dat de exploitant van de tramlijn 
aanbood om ter plaatse plantsoenen aan te leggen en 
de accommodatie in Muiderberg te verbeteren zijn 
deze plannen nooit gerealiseerd omdat zo’n dertig 
inwoners hiertegen bezwaren maakten.

De Gooische Stoomtram werd in de winter van 
1884 en 1885, toen het aantal passagiers gering was, 
om redenen van bezuiniging vervangen door een 
paardentram. Tijdens 
de watersnoodramp 
van februari 1916 werd 
de dienstverlening 
zelfs onderbroken 
omdat de tramlijn 
onder water stond.

In 1939 besloot het 
ministerie van Verkeer 
en Waterstaat om de 
tramlijn te vervangen 
door een busdienst 
waardoor de tramlijn 
van Muiderberg via 
Naarden naar Laren 
werd opgeheven. Een 
jaar later werd het 
laatste traject van de 
Gooische Stoomtram 
vervangen door een 
buslijn.

HEt MatERIEEL

Er werd in het begin gebruik gemaakt van 
open rijtuigen die door middel van zeildoek 
dicht konden worden gemaakt. Tot 1930 
werd met een stoomlocomotief gereden 
waarna deze werd vervangen door een 

motortram. Wanneer er 
veel passagiers waren 
werden de motortrams 
aangevuld met 
stoomtrams met extra 
rijtuigen.
Tot 1886 kende de tram 
tijdens de zomer alleen 
1e klasse rijtuigen. De 
toenmalige directeur 
had toen als motto: ‘Bij 
ons rijdt iedereen 1e 
klas’. Daarna kwamen 
er 1e en 2e klas 
rijtuigen.

Er werd in totaal met 
26 open rijtuigen dienst 
gedaan. De laatste 
rijtuigen zijn in 1943 

en 1944 verbouwd tot gesloten rijtuigen. 
Deze hebben tot 1950 als reservematerieel 
dienstgedaan op de lijn Alkmaar-Bergen. Wie 
nu nog eens een stoomtramrit wil beleven 
kan dit doen in het Museum Stoomtram 
Hoorn–Medemblik. Die tram wordt nog 
getrokken door een echte Gooische stoomlok.

VOOR dE ECHtE 
tREINLIEfHEbbER

De 16 locomotieven van 
de Gooische tramlijn 
werden geleverd door de 
machinefabriek Henschel in 
Kassel. De 28 rijtuigen door 
de firma’s Beijnes, Allan en 
Werkspoor. De 10 motorwagens 
met een motortractie werden 
geleverd door de firma 
Nordwagon in Bremen en de 
10 passende bijwagens door 
de onderneming MAN in 
Nürnberg.

tOt sLOt

Over de Gooische Stoomtram 
verschijnt van de hand van de 
auteur van dit artikel een boek 
bij uitgeverij Uquilair.

Muiderberg, 
voorheen de
badplaats 
voor 
Amsterdam

Tram leverde 
inkomsten 
voor de 
middenstand
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foto Henk Glotzbach

DORDRECHT

‘Ik ben geboren en getogen in Dordrecht, de geboortestad van schilders 
als Albert Cuyp, Ferdinand Bol en Nicolaas Maes. Ik heb er tot mijn 
twintigste gewoond. Ik vond het een mooie, maar toch een wat saaie 
stad. Hoewel het schoolse niet echt mijn ding was, heb ik er wel mijn 
middelbare school afgemaakt. Daarna, op aanraden van mijn moeder, 

naar de kunstacademie. De keuze tussen de Rietveld Academie en 
Academie Minerva viel op de laatste omdat de sfeer mij veel meer 
aansprak.’

ACADEMIE MINERVA

‘Hoewel toch ook wel schools, is daar in Groningen de basis gelegd voor 
mijn schilderen. De Noordelijke Realisten, een groep realistische schilders 
met bekende namen als Henk Helmantel, Douwe Elias en Berend Groen 
gaven mij veel inspiratie.’

BEREND GROEN

‘Na de Minerva heb ik ongeveer zeven jaar les gehad van Berend. Hoewel 
geen gemakkelijke leraar, heeft hij mij veel bijgebracht over kleurgebruik 
en ontwikkeling van mijn eigen stijl. Ook nu start ik nog vaak met doeken 
met een gekleurde achtergrond om warmte dan wel koelte te suggereren.’

MASTERCLASS EN WORKSHOP

‘Door mijn opleiding en denken waren mijn doeken aanvankelijk zeer 
realistisch van opzet. Ik ben 25 jaar portretschilder geweest. Door lessen 
bij Sam Drukker, een fantastische ‘mensenschilder’, kwam daar al 
verandering in. In 2014, door Plein-Air workshops op het strand, gegeven 
door Roos Schuring, werd ik gegrepen door het buitenwerken (vooral 
strandgezichten) en werd mijn werk steeds impressionistischer. Dat Plein-
Air schilderen doe ik de laatste tijd wat minder omdat het heel intensief 
en vermoeiend is.’

GALERIE CARRE D’ARTISTES, DEN HAAG

‘In het begin probeerde ik mijn werken zelf aan de man te brengen. 
Ik bezocht veel beurzen om daar te verkopen. Dat was niet alleen 
vermoeiend maar bracht ook veel kosten met zich mee. Galerie 

Kennismaken met 
Heleen van Lynden

Carré d’Artistes uit Den Haag heeft mij 
enkele keren benaderd om bij hen te 
exposeren. Aanvankelijk hield ik de boot 
af maar bij de derde toenadering ben ik 
toch overstag gegaan. Carré d’Artistes is 
een gerenommeerde galerie die in veel 
steden over de hele wereld op prominente 

plaatsen is gevestigd. Mijn werken hangen 
bij hen in Den Haag. Inmiddels ben ik 
daar één van de topverkopers. Het zijn 
voornamelijk zeegezichten, maar ook 
Hollandse landschappen die door diverse 

Wie wel eens door de Badlaan 
in Muiderberg is gelopen 

of gefietst, kent wel het 
uithangbordje 

‘Heleen van Lynden, Portret- 
en Kunstschilder’

INtERVIEw
door ROLF BOs en HENK GLOTZBACH

mensen worden gekocht: Nederlandse 
strandliefhebbers, toeristen, expats etc.’

SCHILDERLESSEN

‘Vele jaren heb ik met veel plezier in 
mijn atelier lesgegeven aan leerlingen. 
Niet alleen omdat dat in zekere mate 
een vaste bron van inkomsten was, 
maar ook omdat dit mijzelf inspiratie 
gaf. Mooi om de vorderingen als gevolg 
van mijn aanwijzingen te zien. De 
Coronaperiode, waarin het lesgeven 
stil kwam te liggen, gaf mij meer tijd 
voor eigen werk. Het deed mij inzien 
dat het tijd was om ook meer tijd te 
besteden aan andere dingen, zoals mijn 
kleinkinderen. Nu geef ik nog alleen 
af en toe online les aan gevorderde 
schilders.’ 

MUIDERBERG

‘Na mijn huwelijk ben ik op een 
gegeven moment in Muiden komen 
wonen. Door regelmatig in Muiderberg 
te schilderen (‘de luchten kunnen hier 
prachtig zijn’) werd ik stilaan ‘verliefd’ 
op het dorp. Na mijn scheiding 
ben ik dan ook in Muiderberg gaan 
wonen. En met veel plezier: ik noem 
Muiderberg altijd het dorp van ‘elkaar 
goedendagzeggen’. De meeste mensen 
groeten elkaar en na enige aarzeling 
leren de nieuwe bewoners dat ook te 
doen’.

‘Met vier andere mensen zijn wij 
ooit het Kunstcollectief Muiden/
Muiderberg gestart. Ook met in ons 
achterhoofd een soort schildersdorp 
te creëren als Laren en Bergen. Het 
Collectief bestaat nu uit ongeveer 45 
leden. We organiseren de Kunstroute 
die in 2023 weer in Muiderberg wordt 
gehouden.’



advertenties

Hé vrijwilliger,

Heb jij ook een hart van goud? 
Meld je aan als vrijwilliger op www.vcgooisemeren.nl

Dankjewel!

Jouw glimlach
is goud waard

VTC_Advertentie_Vrijwilligerscentrale campagne Goud_v4.indd   1 12-10-2022   13:53
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over het kindcentrum in muiderberg  
COLUMN
JANNEKE VAN DER HORsT

Fantasieën

soms doe je een bekentenis. 
‘Weet je over welk huis ik 
weleens fantaseer’ zei ik tegen 
een buurvrouw die thee op tafel 
zette, ‘huize Amelia’. ‘Oh, ha! 
Daar fantaseert ie-de-reen over.’
Daarna wist ik niet meer wat 
ik moest zeggen. Het voelde 
alsof het huis ineens niet meer 
van mij was. Want dat was 
het al een tijd in gedachten. Ik 
had het al meerdere keren van 
beneden tot boven ingericht. 
Bijna elke avond, zo vlak voor 
het slapengaan. Ik had in mijn 
gedachten zelfs al haastige 
kindervoeten gehoord op de 
trap en rommelige, spontane 
borrels georganiseerd in de tuin. 
Ik wist waar ik de aardbeien-
plant zou zetten.
 
Ik voelde me ineens een 
veertiger. Een veertiger die niet 
meer fantaseert over successen 
of over seks maar over een 
onbereikbaar huis. samen met 
de rest van de straat. En de 
straten daarachter. Ik stelde me 
zo voor dat alle buurvrouwen 
en misschien ook buurmannen 
’s avonds in bed vol verlangen 
aan dat huis dachten.

Al onze kinderen hadden in 
onze hoofden al in die tuin 
gespeeld, met modderige 
laarzen door de gang gerend. 
We hadden ze op warme 
zomeravonden in slaap gewiegd 
op een schommelstoel op 
de veranda bij de keuken. Ik 
werd ineens woedend om wat 
anderen met die keuken deden 
in hun fantasie. Hoe ze alle 
muren in het huis openbraken 
in hun gedachten en er een 
betonvloer in lieten storten. 

Het is een huis dat kranten 
op tafel nodig heeft, boeken 
tot aan het plafond, een licht 
versleten chesterfield. Als er een 
datingsapp bestond voor huizen 
en vrouwen dan waren ‘huize 
Amelia’ en ik direct aan elkaar 
gelinkt. Maar een huis als dit 
krijgt zelden nog de bewoner 
dat het verdient.
 
Daarom hoop ik dat de man 
die daar woont nooit doodgaat, 
fit blijft en nooit verhuist. Zodat 
ik kan blijven fantaseren over 
het huis dat ik nooit zal kunnen 
betalen. Zodat geen gezin mijn 
fantasie afpakt door de charme 
van het huis te verpesten met 
een glanzende keuken en aan 
de wand i.p.v. een kast met 
boeken vol ideeën en talloze 
mooie zinnen: een inspirerende 
spreuk. 

Sinds het begin van 
het schooljaar gaan 
de kinderen van 

de voormalige Oranje 
Nassauschool en de 
voormalige Vinkenbaan 
allemaal naar KC de 
Meerstroom. In afwachting 
van de nieuwbouw nu 
nog in het oude gebouw 
van de Vinkenbaan. 
‘We zien dit echt als een 
tussenstap’, zegt Tania 
Dingenouts – directeur van 
de Meerstroom.

Echt één Kindcentrum
Op maandag 28 augustus 
was de feestelijke opening 
met 288 kinderen op 
het schoolplein. ‘In de 
nieuwbouw willen we 
twaalf lokalen zodat we 
ruimte hebben voor 300 
leerlingen. We hebben nu 
twee kleutergroepen van elk 
27 kinderen die doorgroeien 
naar 30 leerlingen. In januari 
bekijken we of we een derde 
groep gaan starten. Als we 
dat doen betekent het dat we 
het speellokaal als klaslokaal 
moeten inzetten en dat is best 
lastig’. 

‘De nieuwbouw betekent dat 
we echt een Kindcentrum 
worden’ vult Mariëlle Kool 
aan. Zij is de manager van 
kinderopvang Villa Zeezicht. 
‘Doordat de Naschoolse 

wONEN
door JUR JONGEs en 
BART VAN sTRAATEN

De Oranje Nassauschool 
staat troosteloos leeg 
en De Vinkebaan 

is omgedoopt tot KC de 
Meerstroom. Voorlopig, want de 
samengevoegde scholen wachten 

Hoe 
gaat 

het nu 
bij KC 

‘de 
Meer-

stroom’?
INtERVIEw

door sANDRA DEULING

foto uit BussumNieuws

Kinderopvang het afgelopen 
jaar in het gebouw van de 
Vinkenbaan aanwezig was, 
is de samenwerking al veel 
vanzelfsprekender geworden. 
Dat is goed bevallen’. 

De Meerstroom is één school 
en één kinderopvang voor alle 
kinderen uit Muiderberg. ‘We 
spreken niet over de kinderen 
van de Vinkenbaan of van 
de ONS, alle kinderen zitten 
ook door elkaar in de nieuwe 
groepen’, legt Tania uit. ‘De 
kinderen kennen elkaar vaak 
al van de kinderopvang of van 
sport, het voelt heel natuurlijk 
om samen in één school te zijn.’ 

Open identiteit
Wat is nu de identiteit van 
de school, de ONS was 
een oecumenische school 

met Jenaplaninvloeden, de 
Vinkenbaan een openbare 
school. ‘Met dit plan zijn we 
al jaren bezig, ouders, team 
en leerlingenraad zijn steeds 
betrokken geweest. Met 
verschillende werkgroepen is 
gebouwd aan een gezamenlijke 
visie. Beide scholen werkten al 
met combinatiegroepen en dat 
is zo gebleven. We staan open 
voor alle religies. School en 
kinderopvang werken samen 
aan een doorgaande lijn voor de 
kinderen.

‘De samenvoeging geeft vooral 
veel energie, een gevoel van 
een nieuwe start. De grootte 
van de school is bijvoorbeeld 
prettig met het opvangen 
van personeelstekort; je hebt 
gewoon meer mogelijkheden’ 
sluit Tania af.

woningbouw 
op vrijkomende 
schoollocaties? 

levensloopbestendige 
woningen voor senioren. Die 
laatste zijn woningen waarin 
senioren lang zelfstandig 
kunnen blijven wonen. 

INsPaaK NOOdzaKELIjK
Om het toekomstige 
bewoners naar de zin te 
maken is een uitvoerig 
inspraaktraject nodig. Niet 

levensloopbestendig, duurzaam 
en energieneutraal zijn. En 
ongetwijfeld wil een clubje 
‘deskundologen’ ook een duit 
in het zakje doen. Tot slot speelt 
ook de woningbouwcorporatie 
‘Het Gooi en Omstreken’ graag 
een rol bij de totstandkoming. 
Dat klinkt logisch, want zij 
namen onlangs de Muiderbergse 
woningportefeuille van Ymere 
over en hebben veel kennis van en 
ervaring met dit soort projecten.

waNNEER aaN dE sLag?
Wat de werkgroep van de 
Dorpsraad betreft is iedereen 
welkom, als het maar leidt 
tot de gewenste woningen 
voor de juiste doelgroepen en 
geen appartementen voor de 
vermogenden.

We zijn benieuwd wanneer het 
college van Gooise Meren hiermee 
aan de slag gaat; als het aan ons 
ligt een beetje snel graag. Wordt 
vervolgd.

een woonvisie over vrijkomende kavels

tot het nieuwe Kindcentrum 
ergens in 2025 wordt geopend 
bij De Rijver. Maar wat gebeurt 
straks met de open plekken als 
deze scholen zijn gesloopt?

wONINgEN VOOR jONgEREN 
EN OUdEREN NOdIg
De gemeente zwijgt, maar de 
Werkgroep Woonvisie van 
de Dorpsraad Muiderberg 
adviseerde het college van 
B&W al in 2018: de vrijkomende 
locaties moeten worden bestemd 
voor woningbouw voor de 
lage en middeninkomens. Met 
een grote voorkeur voor kleine 
woningen voor jongeren en 

één avond met wat discussies over een kant-en-klaar plan, 
maar een reeks bijeenkomsten waarin potentiële bewoners, 
buurtbewoners en het ontwerpteam samen tot het beste 
resultaat komen. Een goed voorbeeld is het ‘Emmaschool-
project’ in Bussum. Hier heeft zorgvuldige afstemming geleid 
tot een breed gedragen stedenbouwkundig plan.

Het ontwerpteam dat 
straks aan de slag gaat, 
wacht een grote uitdaging. 
Het plan moet compact 
zijn, met een variëteit aan 
woningtypes voor jong 
en ouder. Daarnaast een 
ontwerp dat past in de 
omgeving en op een plek met 
beperkte ruimte. Bovendien 
moeten de projecten 

Het voormalige Oranje Nassau schoolgebouw - foto Henk Glotzbach

Het voorlopige De Meerstroom schoolgebouw - foto Henk Glotzbach



: 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 

Gana Installatiebureau

Zonnepanelen

Landelijk erkend installateur

Warmtepompen

Airconditioning
Centrale verwarming

Gas- en waterleidingen
Sanitaire installaties

 

M.E. de Haan, Frans van Mierislaan 9, 1399 GD Muiderberg
telefoon 06 2210 7070, e-mail medehaan1974@gmail.com

www.ganainstallatie.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
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foto Renee van Wagensveld

‘any dale 
Hippique’ 
slaat nieuwe 
wegen in
PaaRdENsPORt
door LEON IMANDT

U hebt het zeker al gezien: bij manege Any 
Dale is de open rijbaan helemaal overkapt. 
‘En dat is niet de enige vernieuwing’ zegt 

Arjen de Jong. ‘We hebben ook negen nieuwe 
stallen erbij, extra paddocks en een stapmolen en in 
oktober komen er zonnepanelen’.

Nieuwe eigenaar, nieuwe plannen

Dit alles is het gevolg van de verandering 
in de leiding van de manege. Met financiële 
ondersteuning van de familie Westhof-De Boer 
(van De Boer dier & ruiter) is hij nu de enige 
eigenaar van de manege. ‘Het eerste wat ik heb 
gedaan is ‘Any Dale’ in onze naam terugbrengen. 
We heten nu ‘Any Dale Hippique’ zegt Arjen, 
die zeer tevreden is over de samenwerking met 
de familie De Boer. Hij wil de manege graag 
aanpassen aan de wensen van deze tijd maar de 
basis van het bedrijf blijft hetzelfde: een manege 
met pensionpaarden én met rijlessen met pony’s en 
paarden van de manege. Ook de rijvereniging Any 
Dale blijft actief met eigen vrijwilligers. Daarnaast 
wordt training gegeven aan aparte groepen, zoals 
voor ruiters van het ere-escorte van de Koning en 
acteurs die te paard moeten.

Niet alleen paardrijden

Een heel belangrijk onderdeel van de activiteiten 
is de bijdrage aan demonstraties, riddershows, 
films, reclames, etc. ‘Dat vraagt steeds meer van 
mijn tijd’ zegt Arjen, ‘maar is wel fantastisch om te 
doen en heel goed voor de naam van de manege. 
De wachttijd voor pensionpaarden is nu al twee 
jaar’. Volgend jaar komt er een documentaire over 
de training van paarden voor dit soort speciale 
activiteiten en meer in algemene zin over de 
omgang van mensen met paarden.

Nog plannen te over

Voor de nabije toekomst wil Arjen graag een 
wedstrijdbodem op het achterveld zodat daar 
spring- en dressuurwedstrijden kunnen worden 
gehouden en op dat niveau kan worden getraind. 
Als dat is gerealiseerd wordt het tijd voor de 
volgende stap: de manege upgraden naar 5 sterren 
FNRS-manege (nu 4 sterren). Daarvoor moeten er 
douches komen voor de ruiters en moet de manege 
goed toegankelijk worden voor gehandicapten. 
Veel plannen voor de toekomst dus.

Padelbanen bij 
‘de Hakkelaars’
PadEL
door LEON IMANDT

schaken op 
de brink
sCHaKEN
door LEON IMANDT

Eigenlijk hadden Renee van Wagensberg 
en Corrie Schot een nog mooier 
idee om in de buitenlucht te kunnen 

schaken: vaste schaaktafels op een mooie 
plaats in Muiderberg bij voorbeeld op 
het Kocherplantsoen. Maar dat bleek veel 
te kostbaar. Daarom maar gezocht naar 
een andere oplossing en wel geschikte 
picknicktafels en je eigen schaakbord 
meenemen. En de mooiste plaats is dan 
natuurlijk de Brink: heerlijk onder de bomen 
zitten en een partijtje schaken met iedereen 

paardensport, schaaksport en ‘het jonkie’ padelsport

die wil. ‘Eerst hebben we het zelf op een 
vrijdagmiddag uitgeprobeerd’ zegt Renee, 
‘en daarna uitnodigingen op Facebook gezet. 
Iedereen kan meedoen, je hoeft geen lid te 
zijn van de schaakclub’. Dat heeft geleid tot 
aanloop van omwonende schaakliefhebbers 
maar ook tot spontane partijtjes met 
voorbijgangers. 

De hele mooie zomer is er op de Brink 
gespeeld. Bij slecht weer kon er eventueel 
worden verplaatst naar de zondagochtend 
maar dat bleek niet nodig. ‘Volgend jaar 
beginnen we weer, mogelijk wel iets vroeger 
in de zomer’, licht Renee toe. ‘We schaken 
waarschijnlijk op een andere locatie in 
Muiderberg’. Dus let op de aankondigingen 
op Facebook en andere kanalen. Kom gezellig 
langs, schaakspellen zijn aanwezig.

Op 17 september j.l. 
hebben De Hakkelaars 
hun twee nieuwe 

padelbanen feestelijk in gebruik 
genomen. ‘Hier hebben we een 
paar jaar hard voor gewerkt en 
naar uitgekeken’ zegt voorzitter 
Annemiek van Duinen. 
‘We hebben enige tegenslag 
gehad maar door de inzet van 
bestuur en actieve leden is 
het toch gelukt’. Wethouder 
voor sport Alexander Luijten 
en lid Nol Portengen knipten 
gezamenlijk het lint bij de 
toegang van de banen door. 
Hoogtepunt van de dag was 
een partijtje padel tussen 
enerzijds Frank de Boer en 
Orlando Trustfull en anderzijds 
de twee padeltrainers van De 
Hakkelaars Jennifer Helder en 
Kayne Trustfull (ja, de zoon 
van). Ook leden en andere 
belangstellenden konden een 
korte padelclinic krijgen van de 
twee padeltrainers.

jonge sport

Voor degenen voor wie padel 
een onbekende term is: het is 
een heel jonge sport, pas in 
1969 ontstaan en het is de snelst 
groeiende sport in Nederland. 
Het lijkt een beetje op tennis 
maar ook op squash. Je speelt 
het altijd met zijn vieren. 

Padel wordt gespeeld op een 
veld ter grootte van 20 bij 10 
meter met een indeling als een 
tennisbaan (net, servicevakken 
en achterveld). De padelbaan 
heeft geen muren (zoals bij 
squash) maar een omheining 
van glas en hekwerk. 

Het padelracket heeft geen 
snaren zoals een tennis- of 
squashracket maar bestaat 
geheel uit kunststof met 
gaten erin voor minder 
luchtweerstand. De bal lijkt 
op een tennisbal maar is wat 
lichter en kleiner.

Het scoreverloop is precies 
zoals bij tennis dus 15, 30, 40 
en game of eventueel deuce 
(gelijk). De spelregels lijken 
veel op die van tennis: je speelt 
de bal over het net in het vak 
van de tegenstander waar hij 
maximaal één keer mag stuiten 
voor hij teruggeslagen moet 
worden. Maar het grote verschil 
is dat je na de stuit de bal 
tegen de wand of het hek mag 
laten komen voor je hem weer 
terugspeelt, zoals bij squash. 
Dat kan dan ook weer via de 
wand. En als een bal na de stuit 
over de wand gaat, mag een 

Padel wordt 
een heel 
spectaculaire 
sport

speler ook van buiten de kooi 
de bal proberen terug te spelen 
op de helft van de tegenstander. 
Zo wordt padel een heel 
spectaculaire sport. 

Nieuwe naam van de 
vereniging

Met de komst van de 
twee padelbanen is de 
vereniging officieel ‘Tennis- 
en Padelvereniging De 
Hakkelaars’ gaan heten. 
Leden kunnen dus zowel 
tennissen als padel spelen, 
ook in competitieverband en 
toernooien. ‘We verwachten 
flink wat nieuwe leden 
door deze padelbanen’ zegt 
Annemiek. ‘We hadden al meer 
dan veertig nieuwe leden nog 
voor dat de banen officieel 
geopend waren’. 

De padelbanen zijn net zoals 
de tennisbanen ook te huur 
voor niet-leden. Dus sportieve 
Muiderbergers: ga eens kijken 
of ga het zelf proberen. Het is 
echt een leuke nieuwe sport 
voor ons dorp.

Iedereen kan meedoen, 
je hoeft geen lid te zijn

foto Henk Glotzbach

foto Henk Glotzbach
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COLUMN ROB VAN DIJK

Muiderberg groen met 
lagere energierekening

Muiderberg nog groener? Dat 
kan met duurzame energie. Dat 
is hard nodig voor de leefomge-
ving en zeker nu voor de ener-
gierekening. Die rekening bij mij 
van € 109 p/m (april) naar 
€ 215 (juli) en nu wordt het 
€ 425. Hoe voorkom je dit soort 
verrassingen in de toekomst? 
Door het collectief in 
Muiderberg duurzaam aan te 
pakken. 
In maart 2018 vroeg ik aan 
de Facebookgroep ‘Inwoners 
Muiderberg’ ideeën om ons 
dorp duurzaam en goedkoper 
van energie te voorzien. Twaalf 
bewoners reageerden met zeer 
uiteenlopende oplossingen zoals 
zonnepanelen, warmtepompen, 
windmolens, biogas, elektrisch 
verwarmen, warmteopslag, ge-
tijdenstroom en zonnepanelen 
op de geluidsschermen rond 
Muiderberg. Op de plek van 
Den Ouden zou een soort ener-
giecentrale kunnen. Heel veel 
ideeën maar allemaal los zand. 
Geen organisatie, geen collec-
tieve ambitie.

Dat is sindsdien drastisch ver-
anderd. Wattnu (wattnu.org) 
staat stevig met een goed plan. 
In nauwe samenwerking met 
de gemeente. Dat klinkt alle-
maal als lange termijn, maar 
ook voor de korte termijn bie-
den zij hulp om het energiege-
bruik en daarmee de rekening 
te verlagen.
De beste manier om de reke-
ning omlaag te brengen is ver-
duurzamen. Het is nog nooit zo 
aantrekkelijk geweest. De over-
heid geeft ruimhartige subsidies 
en gunstige leningen. De terug-
verdientijd van verduurzamings-
maatregelen is drie keer korter 
dan begin 2021.

In je eentje je huis verbeteren 
levert vast wat op. Maar samen 
aanpakken voor het dorp le-
vert veel meer op. Er zijn 1351 
woningen waarvan een derde 
huur is. Er zijn vrij veel matig ge-
bouwde jaren ‘60 huizen waar 
veel isolatie nodig is. De moge-
lijkheden zijn ongekend. Maar 
welke keuzes maak je? 
Wattnu helpt zonder winstoog-
merk of commercieel belang. 
Er zijn collectieve inkoopacties, 
zonnedaken- en aardgasvrijpro-
jecten. Vraag een energiebuddy 
om bij jou de energievraag om-
laag te brengen. Energieklussers 
voeren direct maatregelen uit. 
sluit je aan bij de initiatiefne-
mers van Wattnu voor verduur-
zaming van de energie in het 
dorp. Teken de intentieverklaring 
op hun website voor een collec-
tief warmtenet voor Muiderberg. 

MIDDENPAGINA!!!

door HUGO LANDHEER

EVEN Uw gEHEUgEN 
OPfRIssEN
Eind april van dit jaar 
nam G&O (voorheen Het 
Gooi en Omstreken) 778 
woningen over van Ymere uit 
Amsterdam. Daarvan staan er 
246 in Muiderberg. Eind mei 
organiseerde de corporatie een 
drukbezochte bijeenkomst in 
Het Rechthuis. Daar konden 
bewoners kennis maken met de 
corporatie en andere partijen 
die betrokken zijn bij de 
transitie. Hoe speelt G&O in op 
de enorme veranderingen die 
dit jaar zijn opgetreden in de 
energieprijzen en hoe wordt de 
woningvoorraad klaargemaakt 
voor een tijd waarin energie een 
schaars goed is? 

Op dit moment merken de 
bewoners niet zo veel van 
de transitie. In de afgelopen 
maanden is een overzicht 
gemaakt van de woningen en 
complexen die in aanmerking 
komen voor verduurzaming 
of kwaliteitsverbetering. 
De woningen zijn van 
verschillende bouwjaren 
en daarom niet allemaal 

Dit kan je beter niet doen! 

Niet gas afsluiten
Het kan erg slecht zijn voor je gezondheid om het 
gas af te sluiten. In koude huizen krijgt schimmel 
namelijk meer kans. 

Gebruik kaarsen niet als verlichting
Een paar kaarsen is geen probleem, maar wel als je de hele woonkamer vol 
zet. Naast brandgevaar komt er veel fijnstof vrij, wat schadelijk kan zijn voor 
milieu én gezondheid.

Haal geen petroleumkachel, stroomkachel, 
gaskachel of houtkachel in huis!
Ook dit verhoogt de kans op brandgevaar en er komen schadelijke stoffen vrij. 
Bovendien zijn elektrische kachels vaak stroomslurpers, gebruik deze daarom 
zo min mogelijk.

Laat ventilatieroosters open
Om gezond te wonen is het belangrijk dat je je huis goed ventileert. 
Slechte ventilatie kan bijvoorbeeld leiden tot schimmelvorming en 
gezondheidsproblemen.

www.wonenbijgeno.nl

10 energie-
bespaartips

Samen duurzaam vooruit

1. Niet thuis en geen vloerverwarming? 
 Zet thermostaat op 15 graden!

2. Verwarm alleen kamers waar je veel bent

3. Ontlucht radiatoren regelmatig

4. Houd radiatoren vrij en hang er geen gordijnen voor

5. Doe gordijnen ’s avonds dicht

6. Houd alle deuren dicht in huis

7. Douche maximaal 5 minuten

8. Droog kleding aan waslijn in plaats van in de droger

9. Zet elektrische apparaten uit en niet op stand-by

10. Gebruik radiatorfolie, tochtstrips en ledlampen

 Neem contact op met de energiecoöperatie 
 in jouw gemeente voor bespaaradvies!

Energieslurpers in huis* 

Elektrische kachel 
Wasdroger
Terrasverwarmer
Vaatwasser
2e koelkast / vriezer 
Airco

*Inschatting bij gemiddeld verbruik 

circa 500 kWh per jaar
circa 290 kWh per jaar
circa 270 kWh per jaar
circa 230 kWh per jaar
circa 190 kWh per jaar
circa 150 kWh per jaar

Energietip: 
wist je dat moderne 
elektrische apparaten 
veel minder energie 
gebruiken dan oude 
modellen? 

Energietip: 
wist je dat je met de 
eco-stand maar liefst 
30% minder energie 
gebruikt? 

uitgevoerd. Daarvoor kunnen bewoners terecht bij 
de Servicedienst, buiten kantoortijden krijgen ze de 
Meldkamer aan de telefoon. Alle woningen die binnen 
het sociale huursegment vallen behouden hun sociale 
huurprijs. Daar verandert op dit moment niets aan.

wat zIjN dE PLaNNEN VaN g&O MEt dE 
MUIdERbERgsE wONINgEN?
Op dit moment blijft het beleid beperkt tot 
bewustwording en tips op het gebied van 
energiebesparing. In het bewonersmagazine dat 
tweemaal per jaar wordt verspreid onder alle 
huurders wordt veel aandacht besteed aan het thema 
energiebesparing. Ook op de website, via social 
mediakanalen en in de online nieuwsbrief wordt 
relevante en actuele informatie verspreid. 
Kortom, G&O speelt naar vermogen in op de toekomst. 

verduurzaming en kwaliteitsverbetering huurwoningen

vergelijkbaar. Uiteraard 
worden de bewoners van 
deze woningen en complexen 
van eventuele plannen op de 
hoogte gebracht. Bij ingrijpende 
aanpassingen worden ze 
betrokken bij de planvorming. 
Energiecoöperatie Wattnu 
is een van de partners met 
wie wordt samengewerkt. 
Bewoners met lage inkomens 
en een hoog energieverbruik 
kunnen via Wattnu advies 
krijgen van energiecoaches.  

aCHtERstaLLIg 
ONdERHOUd 
Na de overdracht van de 
woningen op 29 april 2022 
zijn alle woningen uitgebreid 
geïnspecteerd. De resultaten 
van deze ‘conditiemeting’ zijn 
inmiddels binnen en worden 
opgenomen in de meerjaren-
onderhoudsbegroting. Omdat 
het proces van inspecties, 
opstellen van begrotingen 
en goedkeuring nogal wat 
tijd kost, zal het planmatig 
onderhoud naar verwachting 
vanaf 2024 plaatsvinden. 
Verzoeken om acute reparaties 
worden uiteraard gewoon 

Woningcorporatie 
G&O kijkt naar 
de toekomst



|9|Dorpspraatnovember 2022 - 9de editie

Roos Reedijk is negen jaar 
geleden met haar gezin vanuit 
de Pijp in Amsterdam naar 

Muiderberg verhuisd. Roos maakt als 
interieurspecialist naam als zij wordt 
gevraagd om aan het tv-programma 
’Kopen zonder kijken‘ mee te werken.

Energiebuddies en 
-klussers helpen 

bewoners die 
in de kou zitten

INtERVIEw
door MIRANDA MELGER

Voor Marianne den Hartog is de 
kleinschalige zeilmakerij en 
kunstenaar zijn een perfecte 

combinatie - lekker buiten met zeilen 
en boten bezig zijn en het creëren van 
bijzondere mozaïeksculpturen.

Hoe is het ondernemerschap 
ontstaan?
Ik ben met watersport opgegroeid en altijd 
met bootjes bezig geweest. Na als stuurman 
gewerkt te hebben, ben ik in de gezondheidzorg 
en verpleging gerold. Maar dat begon me na 
zeven jaar echt te benauwen. Ik wilde voor mij 

Hoe omschrijf je jouw stijl van inrichten?
Ik zegt altijd “Less is bore”. Mijn stijl is eclectisch, ik 
mix en match verschillende stijlen bij elkaar, de juiste 
combinatie van nieuw, uit kringloopwinkels en opnieuw 
beklede meubels. Van alles met balans één maken. Het 
moet ook voor iedereen goed betaalbaar zijn. Door het 
programma krijg ik aanvragen van verschillende mensen. 
Soms van mensen die graag advies willen maar geen 
budget hebben. Voor de kerst plan ik altijd twee weken in 
om een aantal van hen kosteloos te adviseren. 

wat zou een volgende stap kunnen zijn?
Het zit wel in de pijpleiding om een eigen lijn van eigen 
producten als meubels of mooi servies te maken. Ook 
wil ik graag een zelfhulpboek voor aan de koffietafel 
schrijven met mooie foto’s en adviezen, zodat mensen zelf 
aan de slag kunnen.

www:rrinterior.nl

Roos Reedijk
INtERVIEw
door MIRANDA MELGER

wat spreekt je aan aan 
Muiderberg?
De rust die ik hier vind in mijn 
drukke en hectische leven. Ik 
heb altijd zoveel aan het hoofd, 
dan is Muiderberg heerlijk om 
te wonen. Ook dat de kinderen, 
zelfs toen ze nog heel klein 
waren, gewoon zonder zorgen 
buiten waren en zelfstandig 
met het bootje naar het strandje 
gingen. In Muiderberg heb ik 
ook een paar huizen mogen 
inrichten, waaronder onlangs 
een bungalow op de Zeeweg.

Hoe ben je gekomen tot 
wat je nu doet?
Ik heb gewerkt bij een internationaal 
evenementenbureau met onder 
andere O’Neill als klant. Zo heb 
ik kennis kunnen maken met de 
modebranche. Uiteindelijk heb ik 
de stap gezet om deze branche eens 
goed te onderzoeken en heb ik hier 
zo’n zeventien jaar in gezeten. Toen 
de kinderen kwamen, ben ik minder 
gaan werken en heb ik een opleiding 
Interior Design gevolgd. Inmiddels 
is het vier jaar geleden dat ik gestart 
ben met ‘RR INTERIOR’. Door het 
programma “Kopen zonder kijken” 
is alles in zo’n stroomversnelling 
gekomen. Het is nog steeds niet 
ingedaald. 

Marianne 
den Hartog

‘Monopolie’ ging om de 
kleuren en niet om het winnen 
van de straatjes. Creativiteit 
heeft er zeker ingezeten, maar 
deze is pas op latere leeftijd er 
uitgekomen.

Hoe ben je met mozaïek 
begonnen?
Ik heb ooit een workshop 
gedaan en besefte dat je hier 
veel meer mee kon doen. In 
mijn vrije tijd leerde ik steeds 
andere disciplines die ik kon 
toepassen op mijn sculpturen. 
Zo werden de mogelijkheden 
steeds groter. Toen mensen mijn 
werk wilden kopen, kon ik dit 

wELzIjN/ENERgIE
door HELMA WEsTERHOF 
(Wattnu)

Steeds meer bewoners 
van onze gemeente 
krijgen te maken met een 

torenhoge energierekening. 
Zo hoog dat zij hem niet 
meer kunnen betalen en 
vaak zelfs in de kou zitten. 
Energiecoöperatie Wattnu 
werkt samen met de gemeente 
Gooise Meren en verschillende 
maatschappelijke organisaties 
om deze mensen letterlijk met 
raad en daad bij te staan. 

Wattnu krijgt alleen de 
adressen van de gemeente 
en is ook onafhankelijk van 
de woningcorporaties. De 
energiebuddies en -klussers 
zijn vrijwilligers die speciaal 
zijn opgeleid om deze mensen 

gaat het om oude en slecht geïsoleerde 
woningen. Een kleine aanpassing in gedrag 
of in de woning kan al veel schelen in het 
energiegebruik. Korter douchen of kamers 
die niet of weinig worden gebruikt afsluiten 
en niet verwarmen kan met de huidige hoge 

De energiebuddy 
adviseert, 
de energieklusser helpt
bij de uitvoering

energieprijzen al heel wat besparen. Materialen 
en aanpassingen in huis worden aangeschaft 
en zo snel mogelijk door de energieklusser 
aangebracht. Dat kan gaan bijvoorbeeld 
gaan om een brievenbusklep, besparende 
douchekop, tochtstrips of radiatorfolie. Soms 
wordt ook een energieverslindende koelkast 
vervangen of worden isolerende gordijnen 
opgehangen. 

Door de grote vraag heeft Wattnu ruimte voor 

Energiebuddy Nannie - foto Isabella van Horssen

nieuwe buddies 
en klussers. 
Ben je handig 
(klusser) en/of 
communicatief 
sterk (buddy) en 
ben je minimaal 
een dagdeel 
beschikbaar? 

Meld je 
dan aan bij 
energiebuddy@
wattnu.org voor 
meer informatie. 

te bezoeken. 
Samen met de 
bewoners lopen 
zij het huis door 
en inventariseren 
wat er gedaan kan 
worden om minder 
energie te gebruiken 
en de rekening 
omlaag te brengen.

De bewoner 
woont daarna ook 
comfortabeler en 
prettiger. Vaak 

foto Henk Glotzbach

foto Henk Glotzbach

zelf werken met het repareren van zeilen. Ik 
kocht een naaimachine en als totaal onervaren 
ondernemer, die niet wist wat acquisitie was, 
ben ik de weg op gegaan. 
Mijn eerste opdracht was voor Ottenhome. Ik 
zette mijn oude Peugeot 205 tegen hun garage 
aan om wat zeiltjes in te laden, dacht ik. Er 
bleek echter een enorme stapel zeilen van 
verhuurboten te liggen. In één klap zat ik thuis 
met een huiskamer vol zeilen, veel meer dan ik 
had verwacht. Ik dacht dat het misschien tijd 
was om een KvK-nummer aan te vragen.

was je als kind creatief?
Ik was een kleurtjesfreak en gek op knikkers, 
lapjes en porselein. Met mijn neus tegen een 
winkelruit gedrukt keek ik naar mooi servies. 

nauwelijks geloven. Ook toen 
Menno Kroon mijn werk wilde 
verkopen in zijn zaak, wist ik 
eigenlijk niet eens wie hij was.
Een nieuwtje is dat ik 
vorig jaar ben benaderd 
door Paleis het Loo. Ik heb 
voor een nieuw te openen 
kinderbelevingsmuseum zes 
grote beelden gemaakt, zoals 
struisvogels als lakei. Het 
museum opent in 2023. Een hell 
of a job maar geweldig om te 
doen!

www.mariannedenhartog.nl 
www.zeilmakerijmuiderberg.nl

wattnu helpt bewoners

MIDDENPAGINA!!!
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COLUMN GERARD BOER

Omgevingsnieuws

‘Overheid.nl/berichten-over-uw-
buurt’ is de bron om aanvragen 
voor omgevingsvergunningen 
te volgen. Kun je indien 
nodig bezwaar maken. 
Vergunningsaanvragen lopen 
uiteen van permissie voor 
het kappen van een boom 
tot het verplaatsen van een 
monument en voor een Oerknal 
festival tot plaatsing van een 
dakkapel. Zo kun je weten 
wanneer het festivallawaai 
van het Almere strand over 
het water gaat schallen of 
kun je je voorbereiden op het 
bouwlawaai bij de buren. 

Toch blijken er in het dorp 
dingen te gebeuren die ik 
nooit zag langskomen als 
aanvraag. De verfraaiing van 
de dorpsentree in die haakse 
bocht van de Zuidpolderweg 
is er eentje. Dat had toch 
mooier gekund dan wat 
grove boomstammen aan 
de rand van de weg leggen! 
Het is om fietsers te weren 
op het natuurpad, zo las 
ik op Facebook. Alsof de 
avontuurlijke fietser zich daar 
iets van aan trekt. Beter een 
bord plaatsen met icoontjes van 
een wandelaar en een fietser 
en de tekst: ‘Deel het pad - 
Doe rustig aan - Waarschuw 
elkaar - Ga aan de kant - Groet 
elkaar’. Gaat vast werken bij de 
fietsende dagjesmens. En dan 
kunnen die onooglijke stammen 
weg om er bankjes van te 
maken, zoals ook gedaan 
werd met de stammen van de 
gekapte eiken uit de Eikenlaan. 

Twee zitbankjes aan de 
Bliekwijk waren het resultaat 
las ik op Facebook ‘Inwoners 
van Muiderberg’. Ook geen 
vergunningsaanvraag voor 
gezien op de overheid.nl-site, 
maar een goed idee. Wellicht 
kunnen de stammen die bij 
de brandweerkazerne liggen 
en op het talud van de dijk op 
het Kerkpad nabij de Zeeweg 
ook worden meegenomen om 
er bankjes van te maken. Wat 
maken die stammen toch een 
gerotzooide indruk in het dorp! 

En nog iets dat ik zag bij een 
wandeling waarvoor een 
vergunningaanvraag niet werd 
gezien. Komt er een nieuw 
haventje in het Gooimeer nabij 
Kerk aan Zee? Er zijn al twee 
palen geslagen in het water 
en er ligt al één bootje. Krijgt 
Watersportcentrum Muiderberg 
nu een concurrent?

geschiedenis

Muiderberger 
genomineerd 
voor prestigieuze 
boekenprijs
doet dit vanuit verschillende perspectie-
ven: die van daders, slachtoffers, 
sportofficials, organisatoren, maar ook 
van atleten die het van nabij meemaakten 
zoals de Nederlander Jos Hermens en de 
Israëlische snelwandelaar Shaul Lada-ny. 

‘Een Duitse Zomer’ is een boek dat zich 
laat lezen als een thriller en is zeker geen 
politieke stellingname. Wel wordt kritisch 
gekeken naar de dubieuze rol van de 
toenmalige IOC-voorzitter, de Amerikaan 
Avery Brundage, die kort na het vreselijke 
drama de historische woorden sprak: ‘The 
Games must go on’. Sport en politiek zijn 
onvermijdelijk met elkaar verbonden, ook 

in 1972. 

Rolf en zijn vrouw Geraldine 
kwamen in 1988 in 
Muiderberg wonen o.a. 

vanwege de watersport-mogelijkheden 
en het sociale karakter van het dorp. Zijn 
werkzaamheden als (sport)journalist en 
correspondent voor De Volkskrant brachten 
verhuizingen naar o.a. Berlijn en Jeruzalem 
teweeg. Inmiddels teruggekeerd naar 
Muiderberg en gepensioneerd, begon Rolf 
– altijd al gefascineerd door Israëlische 
en Duitse geschiedenis - begin 2020 met 
het opzetten van een raamwerk voor een 
boek over de Olympische Spelen. ‘Ik heb 
geprobeerd echt gedisciplineerd te schrijven, 
dagelijks 1000 – 2000 woorden’, waarbij hij 
putte uit zijn jarenlang opgebouwd digitaal 
archief. ‘Het is een eenzame bezigheid 
schrijven, maar het eindresultaat loont.’ 

Op de vraag of er nog iets in de pen zit, 
antwoordt Rolf dat hij met een aantal andere 
journalisten bezig is met een nieuw boek. We 
kijken er nu al naar uit!

door HENK GLOTZBACH 
en VERA REIJNDERs 

foto HENK GLOTZBACH

Uit een lijst van meer dan 
driehonderd historische boeken 
zijn tien titels genomineerd 
voor de LIBRIS Geschiedenis 
Prijs 2022. En het is voor 
het eerst dat een boek met 
een sportonderwerp is 
genomineerd. Geschreven door 
de Muiderberger Rolf Bos met 
als titel ‘Een Duitse Zomer, De 
Olympische Spelen van 1972’. 

Oorspronkelijkheid, leesbaarheid 
en historische degelijkheid zijn 
de belangrijkste criteria en daar 

voldoet het boek absoluut aan gezien 
de lovende recensies van o.a. de 
NRC.
Het boek is een uitvoerige 
reconstructie van het bloedbad 
tijdens de ‘vrolijke’ Olympische 
Spelen van 1972 in München 
met fascinerende portretten. 
Het beschrijft de wil 
van de Duitsers 
om de Spelen van 
1936 (Hitlers 
Spelen) te doen 
vergeten. Rolf 

wELzIjN/ENERgIE 
door VERA REIJNDERs

Het gebruik van gas is 
ongeveer vier tot vijf 
keer zo duur als het 

gebruik van stroom! Loont het 
om thuis via elektrische kachels 
bij te verwarmen dan wel alleen 
met elektra te verwarmen? In 
het laatste geval gebruik je geen 
gas meer om bepaalde kamers 

Wel of niet (bij)verwarmen? 
kien op verwarmingskosten

Verwarmbare 
oppervlakte (m2)

Verwarmbaar 
volume (m3)

Minimaal
vermogen (Watt)

8-14 20-25 1.000 

12-18 30-45 1.500 

16-22 40-55 2.000 

20-26 50-65 2.500 

24-32 60-80 3.000 

Gewenste
temperatuur
(0C)

Benodigd 
aantal Watt/
m3

24 93

22 85

20 77

18 70

te verwarmen maar elektrische 
apparaten. 

Om te bepalen hoeveel benodigd 
vermogen je per kamer nodig 
hebt, bereken je eerst de vloer-
oppervlakte in m2. Die uitkomst 
vermenigvuldig je met de hoogte 
van de kamer, dan heb je de 
kubieke meters. Vervolgens 
bepaal je de temperatuur die je in 
je kamer wilt hebben. 

verwarmen. Daarvoor heb 
je 77 Watt nodig x 30 m3 = 
2310 Watt.

Enkele voorbeelden van 
apparaten die zorgen voor 
verwarming op elektriciteit.

Elektrische radiatoren 
worden veel als bijzet-
toestel gebruikt. Maar 
verwarmen is dan wel 

Nu weet je het 
aantal m3 van 
de ruimte en de 
temperatuur. Een 
rekenvoorbeeld: 
stel een kamer 
heeft 30 m3 
inhoud en die wil 
je op 20oC graden 

twee keer duurder dan met een 
HR-ketel verwarming. Met de 
afzonderlijke thermostaten kan 
je per radiator zelf de gewenste 
temperatuur instellen.
Infraroodverwarming verbruikt 
ongeveer twee keer meer energie 
dan een warmtepompinstallatie, 
maar is goedkoper te installeren.
Aircoverwarming is een 
eenvoudiger alternatief voor de 
CV-warmtepomp. In plaats van 
alleen koelen kan deze lucht-lucht 
airco-installatie ook een kamer 
verwarmen. De installatie is 
kleinschaliger en goedkoper toe te 
passen maar zorgt toch voor een 
veel lager energieverbruik.

Informeer vooral bij je eigen 
energiemaatschappij wat de 
actuele stroom- en gasprijzen zijn 
met de vraag of dat per dag vaste 
of variabele prijzen zijn. Het is 
echt een kwestie van rekenen!
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INtERVIEw
door MIRANDA MELGER

Na de koksopleiding voelde Rafaël den Hartog zich niet 
senang in de horeca. Hij gaat als skileraar werken en 
ook bij zijn vader op de haven. Het stilzitten tijdens de 

wintermaanden bracht Rafaël op het idee om een sushitentje te 
starten in de keuken van zijn ouders. 

Heb je iets met sushi?
Nee, ik heb niet iets specifieks met sushi, maar ik vind het zo 
leuk dat het een beetje extravagant is. Sushi eet je bij speciale 
gelegenheden of in het weekend bij een lekker glas wijn en je 
het extra gezellig wilt maken. 

Hoe onderscheid je jezelf van andere 
leveranciers?
Je hebt het lager segment in de sushi, waar nog hoge prijzen 
voor worden gevraagd, met als basis komkommer, avocado 
met een beetje zeewier en rijst. Of je hebt het hoge segment, 
maar eigenlijk niks daar tussenin. Ik wilde het hoge segment 
qua allure, smaak en beleving brengen, maar wel financieel 
toegankelijk voor iedereen. Je krijgt het dan ook niet in een 
plastic bakje, maar in een mooi houten juwelenkistje.

VERsLag
door MICHIEL KOEKKOEK

De bestaande 380 kV hoogspanningsverbinding 
tussen de energiecentrales Diemen en Lelystad 
scheert langs het buurtschap Hakkelaarsbrug 

en de buitenrand van Buitendijken. De capaciteit van 
de bestaande verbinding is weliswaar onlangs vergroot 
maar het was al bij de vergunningverlening bekend dat 
deze capaciteit na 2030 onvoldoende is. Een nieuwe 
verbinding is nodig, zodat nieuwe zonneparken en 
windparken op zee op het landelijk elektriciteitsnet 
kunnen worden aangesloten en woonwijken en 
bedrijven van stroom kunnen worden voorzien. 

De keuze voor het tracé van de nieuwe verbinding 
moet in 2024 worden gemaakt. Na 2027 wordt de 
verbinding gebouwd. Dit hebben het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat en netbeheerder 
TenneT medegedeeld.
Het tracé van deze verbinding is dus nog niet bepaald. 
De verkenning in het zogenaamde zoekgebied, waar 
ook Muiderberg binnen valt, is gestart. De Dorpsraad 
heeft inmiddels gereageerd op deze kennisgeving. 
In onze reactie spreken wij onze zorgen uit over een 
eventueel tracé naast de bestaande verbinding omdat 
onzes inziens de ruimte daarvoor in Muiderberg 
ontbreekt. Ook bevelen wij andere alternatieven aan. 
De aanwezigheid van diverse Natura2000 gebieden 
in het zoekgebied maken een tracékeuze er niet 
gemakkelijker op.

Alle reacties worden betrokken bij het opstellen 
van de zogenaamde concept ‘Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau’. In deze notitie staat welke tracé-
alternatieven in de volgende fase van het project 
worden onderzocht en hoe het onderzoek wordt 
gedaan. Het wordt verwacht dat de notitie in maart 
2023 ter inzage ligt. De Dorpsraad blijft dit volgen.

VERsLag/MILIEU
door THIJN WEsTERMANN

Vanaf 1994 is Muider-
berger Wouter Slors 
zelfstandig rietsnijder 

in het Naardermeer. In 2004 
is hij daarnaast begonnen als 
toezichthouder en vervolgens 
als beheerder van de ongeveer 
125 Galloways die een deel 
van de percelen rond het 
Naardermeer begrazen voor 
Free Nature in opdracht van 
Natuurmonumenten. De 
ongeveer 240 hectare wordt 
met zo min mogelijk menselijk 
ingrijpen beheerd. De begrazing 
laat hier door wisselwerking 
tussen bodem, het weer en de 
vegetatie de komende vijftig 

Wouter Slors, 
rietsnijder 
Naardermeer

waar haal je creativiteit uit?
Zie sushi als een wit canvas, waar je 
verschillende keukens zoals de Franse en 
Aziatische mee kunt combineren. Door het 
durven bedenken van smaakjes kan ik de 
creativiteit die ik heb geleerd tijdens mijn 
koksopleiding hier goed in kwijt.

Heb je inmiddels een pand?
Ik begon met twee rijstkokers, een frituurpan 
van Blokker, twee snijplanken, mijn mes van 
de opleiding en een tafelblad op schragen. 
Er kwam een website en toen kwamen 
de bestellingen binnen. Het werd steeds 
drukker, dus ik had echt een goede keuken 
nodig! Uiteindelijk is dit via een klant gelukt 
in Muiden. In het zomerseizoen heb ik in 
de haven gewerkt en met het geld wat ik 
daarmee verdiend heb, heb ik het pand 
opgeknapt.

Hoe kom je aan je klanten?
Ik probeer originele acties te bedenken. Een 
voorbeeld: kappers krijgen gratis sushi. Ze 
praten veel met klanten. Het werkt als ze 
vertellen dat ze lekkere sushi hebben gegeten. 
Binnenkort ontvangen de buren van iemand 
die sushi heeft besteld een flyer in de bus met 
‘Uw buren hebben sushi besteld bij Surf & 
Sushi’. 

www.surfsushi.nl 

Rafaël den Hartog en sushi

foto Henk Glotzbach

Extra 
hoogspannings-
verbinding langs 
Muiderberg?

bossen voor de handel met een omtrek 
van 55 cm. Als het riet klaar is komt de 
zomer; een wat rustiger periode waarin alle 
hekken en rasters rond de percelen waar de 
Galloways lopen worden nagekeken. Soms 
moet er wat ge- of verbouwd worden. In het 
najaar worden alle kuddes ingevangen en 
loopt Wouter alle dieren na. Dit is ook de 
tijd voor het onderhoud van slootkanten en 
het afronden van klussen voordat het riet 
weer gaat beginnen. 

Bij al deze werkzaamheden werkt Wouter 
regelmatig met vrijwilligers en stagiaires. 
Meestal op dinsdag en vrijdag en tussen 1 
januari en half april ook op zaterdag. 
Heb je interesse: bel 06-46192845 of mail 
wouter@rietsnijden.nl.
Wouter en ik organiseren ook maandelijkse 
en jaarlijkse natuurwerkdagen in t Echobos.

jaar een divers landschap 
ontstaan.

Rond 1883 is de laatste poging gewaagd om het 
Naardermeer in te polderen. Toen in 1886 de pomp 
werd uitgezet, ontstond er een groot rietmoeras.
De afgelopen 130 jaar is hier iedere winter riet 
gesneden om dit vervolgens te sorteren, te schonen 
en bij elkaar te binden tot bossen. Wouter snijdt hier 
al dertig jaar riet. Riet uit het Naardermeer is van 
goede kwaliteit; mooi recht en sterk. Momenteel 
wordt de door de bliksem getroffen boerderij aan de 
zuidzijde van het Naardermeer herbouwd en van dit 
riet voorzien. 

Het rietseizoen is van eind december tot en met half 
april. Het riet wordt gemaaid, bij elkaar gesjouwd, 
schoongemaakt en in veldbossen gebonden. Daarna 
wordt het riet uitgevaren en gedeeltelijk met de 
hand, gedeeltelijk machinaal ‘doorgebonden’ tot 

bron EenVandaag



 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn nog open voor nieuwe patiënten 

want wij hebben ons team versterkt 
met een 3e huisarts

Wilt u zich inschrijven?
Kijk dan op onze website voor meer informatie

www.huisartsenpraktijkmuiderberg.nl
 

De praktijk is dagelijks van 8-13 uur en 
van 16-17 uur telefonisch bereikbaar

Tegenwoordig is het dagelijks telefonisch spreekuur 
van 8-10 uur, 

u krijgt dan de huisarts aan de lijn 
voor uw vragen en uitslagen 

Van 13-16 uur kunt u ons alleen bereiken voor 
spoedsituaties, wij doen dan onze spreekuren

 
Tegenwoordig werken we 

met 3 huisartsen in de praktijk
Dr. Svetlana Fedorina komt ons team versterken 

en werkt 3 dagen per week 

Dr Emmerig en dr Kruijs 
blijven natuurlijk ook werkzaam op hun vaste dagen

 
 

 

 

 

De PLUSBUS is een initiatief van het 
Nationaal Ouderfonds. Het doel 
zelfstandig wonende bejaarden en 
oudere alleenstaanden uit de 
vergetelheid te halen. Sinds kort rijden 
wij ook voor inwoners van Muiderberg. 

Wij bezoeken oa musea, concerten, 
tuincentra. Maken rondvaarten en gaan 
met de Strandrups over het strand. 
Daarnaast gaan we ook lunchen en 
dineren, kortom om het voor u gezellig 
te maken 
Meer informatie kunt u vinden via onze 
website 
https://plusbusnaardenbussum.nl.  

Ook kunt u voor informatie en het 
aanmelden voor een uitje op maandag, 
dinsdag en donderdag tussen 10.00 
en 12.00 uur bellen 035- 7504 192.  
 

advertenties

Ontbijt, lunch, borrel & diner aan 
het Ijmeer

In de zomer, maar ook in de herfst & 
winter! Wij zijn geopend vanaf 09:30 
uur in de ochtend en staan altijd klaar 
met een kopje koffie voor jullie. Inde 
middag gezellig borrelen? Dit is ook 

mogelijk met onze meerdere biertjes van 
de tap, verrassende wijnen & uitgebreide 
borrelplank. Voor lunch en diner hebben 
wij een seizoensgebonden menukaart met 
elke week wisselende gerechten buiten de 

kaart om.

familiefeestjes en meer…
Hebben jullie een verjaardag, 

babyshower, familiereünie, bedrijfsfeestje 
of iets anders? Dan kunnen jullie bij 
ons terecht in de aparte ruimte of 

wij reserveren een tafel voor jullie in 
het restaurant. Wensen kunnen altijd 

besproken worden en wij doen ons best 
om er een onvergetelijk moment van te 

maken. Neem contact op en organiseer je 
eigen evenement samen met ons team!

Cadeaubon van de zeemeeuw
De feestdagen zijn weer in aantocht en hoe leuk om 

een middag of avondje uit weg te geven? Wij hebben 
cadeaubonnen vanaf € 20,00 voor lunch, borrel of 
diner te besteden. De cadeaubonnen kunnen bij de 

Zeemeeuw gekocht worden, maar zijn ook online via 
‘Gifty’ te vinden.

Instagram & facebook
Volgen jullie ons al op Instagram of Facebook? Via 

deze kanalen zullen wij onze gerechten buiten de kaart 
om delen, vrijdag middag borrels aankondigen en wie 

weet nog meer!

Instagram: dezeemeeuwmuiderberg | Facebook: zeemeeuwmuiderberg

strandpaviljoen de Zeemeeuw Muiderberg
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COLUMN BARBARA MOUNIER

Herfst

De zomer was warm, droog en 
duurde eeuwig. Ja, de vakantie 
liep op een gegeven moment 
wel op zijn eind. De jongere 
kinderen vonden elkaar voor 
het eerst op één schoolplein 
en je zag de oudere kinderen 
weer in drommen naar de 
middelbare school fietsen. 
Maar zonder jas. Want het 
bleef heel erg warm. De dagen 
werden inmiddels wat korter, 
dus je zat ’s avonds tot minder 
laat in de tuin. Misschien pakte 
je er een dekentje bij.

Toen kwam die ene ochtend. 
Je deed een raam of deur 
open, stond even op het 
balkon, en daar was het: 
dat onmiskenbaar koele, 
knisperende gevoel in de lucht. 
De zon stond lager. Het duurde 
maar paar minuten – de rest 
van de dag was het weer warm. 
Maar de toon was gezet. Er lag 
een hint van herfst in de lucht.

Nu ging het snel. Eerst een 
paar weken regen. Hoosbuien, 
goed voor de grond. Miezer-
regen, slecht voor je humeur. 
Motregen, waar je haar 
heel vreemd van gaat zitten. 
Klamme regen. Koude regen. 
Ja, nou weten we het wel. 
Maar het dorp fleurde er enorm 
van op. De mensen zaten 
even binnen, maar de natuur 
ontwaakte uit zijn zomerslaap. 
De kale afgetrapte grasveldjes 
kregen weer kleur. De uit-
gemergelde bomen die hun 
bladeren nog niet kwijt waren, 
zogen zich vol en gingen er nog 
eens helemaal voor. Overal 
groei. De herfst begon.

Na de regen werd het frisser. 
De mensen kwamen weer 
buiten. En opeens was iedereen 
druk bezig. Op de fiets en aan 
de wandel. Maar vooral aan 
het werk. Door het hele dorp 
hoorde je kloppen en boren. 
Werkelijk in iedere straat waren 
mensen met hun huis in de 
weer. Klussen, verbouwen, doe 
het zelven.

Maar er is een groep 
dorpsgenoten, waarvan ik 
vermoed dat die in de herfst het 
allergelukkigst is: de honden. 
Ze mogen weer op het strand! 
In de eerste dagen van oktober 
zie je uitgelaten viervoeters 
door het water springen, 
duiken, spartelen, alsof ze 
tijdens elke eindeloze zomer 
weer vergeten hoe fijn het 
strandje is. 

Herfst in Muiderberg, dat is 
moddervoeten en gouden licht.

OPROEP
door JOHN HAUG

De Vereniging Dorpsraad Muiderberg 
ontstond eind 2015 uit een doorstart 
van de toenmalige Bewonersvereniging 

Muiden/Muiderberg. De aanleiding daarvoor 
was de fusie op 1 januari 2016 van de voormalige 
gemeenten Bussum, Naarden en Muiden. 
Het risico dat Muiderberg niet voldoende 
‘gehoord en/of gezien’ zou worden was 
daarmee reëel te noemen. Een vereniging met 
leden, die door middel van afspraken via een 
samenwerkingsovereenkomst met de gemeente 
kan waken over de belangen van Muiderberg, is 
daarom essentieel.

In samenwerking met de gemeente maar ook met 
de Omgevingsdienst, Waternet, TenneT en de 
Provincie zijn een aantal resultaten geboekt zoals:
•	 Het plaveisel van de Tesselschadelaan, dat 

in erbarmelijke/gevaarlijke staat verkeerde, 
werd opnieuw geasfalteerd.

•	 De overlast veroorzaakt door Den Ouden 
Groenrecycling heeft veel meer aandacht 
gekregen. De Vereniging is nog steeds partij 
bij rechtszaken die hierover lopen.

•	 Een provinciaal plan om een vaarverbinding 
voor de pleziervaart via de Hakkelaarsbrug 
te intensiveren - met grote gevolgen voor de 
bereikbaarheid - werd verijdeld. 

•	 De verkeersveiligheid werd op een aantal 
punten verbeterd. 

•	 Het 400 bomenplan voor de verfraaiing/
vergroening van de entree vanaf de 

De Dorpsraad in 
Muiderberg is van belang

wat doet de dorpsraad en waarom

IJsselmeerweg werd door de gemeente 
goedgekeurd en komt binnenkort in de 
uitvoeringsfase.

•	 De informatieve krant ‘De Dorpspraat’ 
verschijnt twee keer per jaar onder auspiciën 
van de Vereniging.

Dergelijke successen kunnen het beste in collectief 
verband worden gerealiseerd immers:
•	 Sommige projecten duren erg lang. Daarvoor 

is de continuïteit van een collectief nodig; ook 
kan daarmee het nodige werk beter worden 
verdeeld.

•	 Een collectief heeft een veel groter netwerk 
waaruit zij kennis kan putten.

•	 De legitimiteit van een collectief in een 
officieel samenwerkingsverband met de 
gemeente is beter gegarandeerd.

•	 Het bestuur van de Vereniging kan als 
juridisch erkend orgaan gemakkelijker 
procedures aangaan.

Het bestuur is nu zeer dringend op zoek 
naar nieuwe bestuursleden die hun steentje 
willen bijdragen. Welke inwoners willen zich 
maandelijks een paar uurtjes inspannen voor de 
belangen van Muiderberg? Het bestuur hoort 
het graag. 

Neem contact op met de secretaris via 06 2943 
8548 of via secretaris@dorpsraadmuiderberg.nl.

Het dorp 
wordt nu 
gezien door 
B&W

... en we 
boeken 
resultaat!

VERsLag 
door HARRY MOCK 

Afgelopen september 
organiseerden de 
gidsen voor de eerste 

keer een rondleiding op de 
joodse begraafplaats voor 
mensen die slecht ter been 
zijn. Bij het verhuurbedrijf 
aan de Zuidpolderweg werd 
een golfkar gehuurd, waarmee 
tweemaal een rit over de 
immense begraafplaats werd 
gehouden. De deelnemers 
genoten zichtbaar van de 
rijdende rondleiding, die met 
inbreng van Versa Welzijn tot 
stand was gekomen. Ze reden 
door de overvloedig aanwezige 
natuur, zagen bijzondere 
zerken en luisterden naar 
boeiende verhalen over de 
riten en gebruiken van een 
joodse begrafenis. 

Het afgelopen jaar was sowieso 
bijzonder. In juni kon sinds 
de start in 2018 en ondanks 
de coronabeperkingen de 
1000ste bezoek(st)er worden 
verwelkomd. Zij ontving een 
pakket met allerlei lekkernijen, 
uiteraard koosjer, want zo hoort 

Rondleiding per golfkar 
op joodse begraafplaats

het op een joodse begraafplaats. Voorts werd als onderdeel van 
de jaarlijkse 4 mei-herdenking voor de eerste maal een stille tocht 
gehouden vanaf het Holocaustmonument op de begraafplaats naar 
de Brink. Tenslotte was 2022 het jaar, waarin in opdracht van het 
gidsenteam een korte film werd geproduceerd. Deze zal voortaan 
aan het begin van elke rondleiding worden vertoond.

Onlangs gaf Guus Kroon te kennen na vijf jaar te willen stoppen. 
Hij was een van de gidsen van het eerste uur. De komende 
maanden zal naarstig naar een vervanger/vervangster worden 
gezocht. Wie ervaring heeft met het rondleiden van groepen 
mensen en affiniteit heeft met de historie van de joodse 
begraafplaats, kan dit kenbaar maken aan Marije Wiss, e-mail 
rondleidingjbm@gmail.com. 
In april/mei 2023 gaan de rondleidingen weer van start. 

In juni werd 
sinds de start 
in 2018 
de 1000ste 
bezoek(st)er  
verwelkomd

Gids/chauffeur Rob Bonn met 
(staand) Caroline Kempkes 

van Versa Welzijn 
foto Harry Mock
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door JOHN HAUG (secretaris/penningmeester)

Evenementen-agenda
door JOHAN sMIT

De evenementen worden onder 
voorbehoud vermeld. Door 
onvoorziene omstandigheden kan 
het zijn dat een evenement geen 
doorgang vindt of naar een andere 
datum wordt verplaatst.

Detailinformatie over de evenementen 
vindt u op de websites van de 
organisaties of via het emailcontact, 
die onder de agenda worden 
vermeld.
Bij het ter perse gaan van de krant 
waren twee data van G.A. Heinze- 
en Muiderbergse feesten nog niet 
vastgesteld. Raadpleeg hiervoor hun 
websites.

15 januari 2023 | 15.00 uur
Concert aan Zee 
Cellist Alexander Warenberg 
met Nikola Meeuwsen aan de 
vleugel

5 maart 2023 | 15.00 uur 
Concert aan Zee 
Carte Blanche voor Carl van 
Reenen met de gevierde 
mezzosopraan Christianne 
Stotijn en altvioliste 
Annemarie Konijnenburg

23 april 2023 | 15.00 uur 
Concert aan Zee 
Het Calefax Rietkwintet

27 april 2023
stichting Muiderbergse feesten 
Viering Koningsdag op de 
Brink

4 mei 2023
stichting Muiderbergse feesten/ 
G.A. Heinze
Dodenherdenking op de Brink

29 mei 2023 | 2e Pinksterdag
Willem Kaarsgaren Jeu des 
Boules toernooi

4 juni 2023 | 15.00 uur
Concert aan Zee 
Cellist Gregor Horsch, 
violisten Liviu Prunaru, 
Valentina Svyatloskaya en 
altviolst Vilum Kijonka

Aanmelding voor deze 
evenementenlijst voor de periode 
juni 2023 - november 2023 kunt u 
inzenden naar:
redactie@dorpsraadmuiderberg.nl.

Vermeld in agenda:
G.A. Heinze: gaheinze.nl
Concert aan Zee: concertaanzee.com
Jeu de Boules: 
cor@vandepeppel.com
Muiderbergse feesten: 
stichtingmuiderbergsefeesten.nl

Op 20 september j.l. werd de zesde 24x7 AED 
van Muiderberg officieel in gebruik genomen bij 
de familie Hendriks op het Frans Halsplantsoen. 
Wethouder Barbara Boudewijnse is erg blij met 
de inspanningen/bijdragen van de inwoners van 
Muiderberg voor de AED’s en de fantastische 
resultaten.
Op de foto: Peter Hendriks (midden), Annemieke 
Kralt (namens de wethouder) en Michiel Koekkoek 
(Dorpsraad). 

Mededelingen bestuur 
dorpsraad

aEds
Met de komst van de 6de 
AED in de openbare ruimte 
heeft het bestuur van de 
Vereniging dit initiatief 
succesvol afgesloten. Van groot 
belang is dat er voldoende 
getrainde inwoners zijn die 

door ondergetekende namens 
het bestuur in de maand juni 
nog enige bijeenkomsten 
bijgewoond. Het betrof hier 
informatiebijeenkomsten voor 
direct betrokken bewoners 
i.v.m. het nieuw te bouwen 
Kindcentrum en de presentatie 
van het voorontwerp groot 
onderhoud in het gebied van 
der Helstpark e.o. Ook vond 

Ook heeft het bestuur tijdens de 
bijeenkomst in Muiderberg in 
het kader van ‘College on tour’, 
aan B&W voor een aantal zaken 
aandacht gevraagd. 

bestuursuitbreiding nodig
Tenslotte heeft het bestuur 
zich de laatste maanden met 
de bezetting beziggehouden. 
De situatie is zorgelijk en 

in juni nog het regelmatige 
voorzittersoverleg plaats tussen 
de gemeente en de voorzitters 
van alle wijk-, dorps- en 
stadsraden. 

deze apparatuur kunnen 
bedienen. Hiervoor 
geeft het Rode Kruis 
regelmatig trainingen. 
Het bestuur heeft nog 
steeds de toezegging 
openstaan om de kosten 
van drie trainingen 
voor geïnteresseerden 
te financieren. Ook is 
het in veel gevallen 
mogelijk dat uw eigen 
ziektekostenverzekeraar 
deze kosten van € 50 
vergoedt. Informeer 
hiernaar als u zichzelf 
opgeeft voor een 
dergelijk cursus. 

bestuursactiviteiten
Op 16 juni en 
1 september 
werden er door het 

zelfs met de recente 
uitbreiding van het 
bestuur van drie 
naar vier leden is de 
bezetting niet op orde. 
Het bestuur is van 
mening dat voor een 
goed functioneren ten 
minste zeven personen 
nodig zijn. Diverse 
inwoners zijn voor 
een bestuursfunctie 
benaderd, echter nog 
zonder resultaat. 
Het is zeker niet 
denkbeeldig dat, 
indien resultaat 
uitblijft, het bestuur 
haar conclusies 
trekt en in 2023 de 
Vereniging opheft. 

Lees hierover meer 
in het artikel ‘De Dorpsraad in 
Muiderberg is van belang’. 

foto Henk Glotzbach

bestuur twee openbare 
bestuursvergaderingen 
gehouden. In de maanden juli 
en augustus genoot het bestuur 
van vakantie. Wel werden er 

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

VERsLag
door MICHIEL KOEKKOEK

De enquête is in 
juli 2022 door 338 

mensen ingevuld. Ruim 
80% van de respondenten 
vindt dat Tiny houses 
kunnen bijdragen aan het 
oplossen van het enorme 
tekort aan woningen. 
Ruim 70% vindt dat het 
in Muiderberg mogelijk 
moet worden gemaakt 
om op een aantal locaties 
kleinschalig Tiny houses 
te plaatsen. Ook is 
er belangstelling van 
Muiderbergers voor 
een Tiny house: 26% 
voor zichzelf, 18% voor 
kinderen. 
Zie de complete enquête 
op de website van de 
Dorpsraad. 

De opmerkingen bij de 
enquête waren locatie-

Enquête 
Tiny houses

suggesties 
(waarbij vooral 
de vrijkomende 
schoolterreinen 
werden 
genoemd), 
waarschuwingen om Muiderberg 
groen en open te houden (waarbij 
vooral aangegeven werd ‘niet op het 
strand’), dat de Tiny houses alleen 
voor Muiderbergers zouden moeten 
zijn, dat de enquête te vaag zou 
zijn en dat er echte huizen zouden 
moeten worden gebouwd i.p.v. Tiny 
houses.

Spontaan hebben zich bij de 
Dorpsraad al twee mensen 
aangemeld die belangstelling hebben 
voor plaatsing van Tiny houses op 
hun terrein.
De uitslag van de enquête is volgens 
het bestuur zo positief dat het deze 
met de gemeente Gooise Meren wil 
bespreken.

Op 4 mei jl. werd een stille tocht gehouden vanaf het monument 
op de joodse begraafplaats naar de Brink, waar vervolgens de 
jaarlijkse dodenherdenking werd gehouden. 
Aan deze eerste stille tocht deden ruim honderd mensen mee. 
Achter de trommelaars lopen burgemeester Han ter Heegde en 
Catherine Keyl, de hoofdspreekster tijdens de herdenking.

4 mei stille tocht
VERsLag
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