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Kaashandel Rita Kop 
           

                     

       In Muiden:      In Muiderberg: 
      Elke vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.     Iedere zaterdag van 08.00 tot 14.00 uur. 
                          Vestingplein     G.A. Heinzeplein    

                               
Kaas van Riet, die vergeet u niet 

     
 
 
 

            Kaas van Riet, die vergeet u niet    
 

 

Slagerij Dalmulder 

Dorpsstraat 14, 1399 GV Muiderberg 

Tel. 0294-261315 



                     

Sport Combinatie Muiden                                                                                                                                  

Adres: Postadres:  Redactieadres 
 Postbus 5  redactie@scmuiden.nl  
 1398ZG Muiden   
   Website: 
Tel. Algemeen 06-12814864 ( voice-mail)  website@scmuiden.nl  
“      Kantine    
“      Redactiekamer   Email algemeen: 
“      Afgelastingen   info@scmuiden.nl  
    
Bank NL 94 RABO 0157 0275 89   
    
Website www.scmuiden.nl   WEDSTRIJDSECRETARIATEN: 
    
Bestuur:   Voetbal zaterdag: 
Voorzitter: Vacant  Arnold de Jong            06-11330448 
Vice-voorzitter Eric Karel 06-29544895 wedstrijdsecretariaat_zaterdag@scmuiden.nl  

E-mail: bestuur@scmuiden.nl    
Secretaris Ada Gieling 06-55079173 Voetbal zondag: 
E-mail: secretaris@scmuiden.nl    
Penningmeester Richard van Kooij 06-41558863 wedstrijdsecretariaat_zondag@scmuiden.nl  

E-mail: penningmeester@scmuiden.nl    
Algemeen lid Wil de Leeuw 0294-264570 Voetbal jeugd: 
Algemeen lid Frank Blonk 06-46341806 Wedstrijdsecretariaat_jeugd@scmuiden.nl  

    
Sportcommissie:    
Voorzitter Richard van Kooij 06-41558863  
Secretaris/wn.voorzitter Jaap Zeeman 0294-261286  

Penningmeester Hein van Kooij 06-52107765  
Senioren zaterdag  Arnold de Jong 06-11330448 Handbal 
Jeugd en zondag sen. Jaap van Lom 06-51306867 Wil de Leeuw              0294-264570 
Materialen Ben Oevermans 06-28058421  
e-mail: sportcommissie@scmuiden.nl  Tafeltennis: 
Bredius Commissie: Eric Karel 06-29544895 Wim van den Bos        0294-263163 
 Frank Blonk 06-46341806  
Vertrouwenspersoon: Renate Nicolaas  Coördinator voetbal pupillen: 
e-mail: vertrouwenspersoon@scmuiden.nl Jaap van Lom              06-51306867 

Ledenadministratie: Jaap Zeeman   0294-261286  
“     “  Ben Oevermans 06-28058421 Coördinator kantinerooster 
E-mail: ledenadministratie@scmuiden.nl   Wil de Leeuw              0294-264570 

Technische commissie: 

Technische commissie Co Sorbach 06-25002274 

Technische j commissie jeugd       Herman van der Sluis 06-43251520 tijdelijk 06-34850397 

Technische commissie jeugd       Sebastiaan Soonius 06-18341204 

Technische commissie senioren zondag              

e-mail: tc@scmuiden.nl          

Sponsorcommissie: 

e-mail: sponsorcommissie@scmuiden.nl M.medik;   P. Nell-Koopmanschap ;   Tj. Vogel ;   M.Valent-Tibbertsma 

ATTENTIE: 
Verzoeke alle informatie te sturen naar : info@scmuiden.nl 
Wedstrijdverslagen sturen naar: redactie@scmuiden.nl        
                 NB. Het mailadres scmuiden@hetnet.nl is niet meer in gebruik !!!!!            3 
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UPDATE 

We hebben periodiek overleg met de gemeente over de voortgang en planning van ons nieuwe 

sportpark Bredius. Deze gesprekken verlopen zeer constructief en deze maand begint de 

onderhandse aanbesteding voor de aanleg. Zoals we eerder aan hebben gegeven is de insteek 1 

natuurgrasveld en 1 kunstgrasveld. Naar verwachting zal in de komende maand begonnen worden om 

zand van het toekomstige natuurgrasveld (het veld wat aan de kant van de trekvaart ligt) te 

verplaatsen naar het toekomstige kunstgrasveld. Dit is noodzakelijk om het zettingsproces te 

bevorderen aangezien bij een kunstgrasveld zo min mogelijk verdere zetting (verzakking) mag 

plaatsvinden. Zodra dit zand verplaatst is, kan begonnen worden met de aanleg van het 

natuurgrasveld en kan het toekomstig kunstgrasveld verder inklinken.  

Uitgaande van een groeitijd van circa 3 maanden betekent dit dat het natuurgrasveld er in september 

ligt en wij onze wedstrijden weer op Muidense bodem kunnen gaan spelen. Voor de planning van het 

kunstgrasveld zijn we nog wat meer afhankelijk van de zetting welke nauwlettend gemeten wordt. Voor 

een toekomstbestendig sportpark is een kunstgrasveld echter noodzakelijk gezien de intensiviteit 

waarop naast wedstrijden in het weekend ook dagelijks getraind moet worden.  

  

Ten aanzien van de kantine en kleedkamers zal in eerste instantie voor een tijdelijke oplossing 

gekozen gaan worden. Naast de tijd die nodig is voor een permanent gebouw, is het nog niet helemaal 

duidelijk hoe het derde veld komt te liggen en daarnaast heeft de gemeente aangegeven dat zij de 

gehele Bredius driehoek wil gaan aankopen ten behoeve van maatschappelijke doeleinden. Dit is voor 

ons zeker niet negatief en biedt wellicht extra (sport)mogelijkheden. 

  

Begin mei weten we meer over het zettingsproces en de definitieve planning en willen we samen met 

de gemeente een informatieavond organiseren waarbij we jullie uitvoerig kunnen informeren over het 

plan en de definitieve planning. Als bestuur vinden wij het van primair belang dat SC Muiden in het 

komende seizoen 2016/2017 weer definitief in Muiden gaat spelen en trainen en dit gaat dan 

ook lukken! Wij vragen dan ook iedereen vertrouwen te houden en indien er vragen zijn willen we jullie 

uitnodigen om deze ons te stellen zodat eventuele twijfels meteen weggenomen kunnen worden. 

  

Dan willen wij ook alle donateurs bedanken die ons hebben gesteund en ervoor gezorgd hebben dat er 

de afgelopen maanden voor ruim duizend euro aan donaties zijn ontvangen! Wij zijn hier ontzettend 

blij mee en trots dat SC Muiden leeft binnen onze gemeenschap! 

  

Met sportieve groet,  

Bestuur en leden Brediuscommisie 

Bedankt 
Het trainingsveld in de Maria Hoeve is een schot in de roos gebleken. Vooral voor de jeugd is het een 
stuk beter geworden maar ook de senioren trainen er lustig op los! Niet enkel de trainingen worden 
goed bezocht maar ook na afloop hebben we er weer een stuk gezelligheid bij gekregen door weer bij 
elkaar te zitten. Nu op naar de Bredius! Bedankt voor jullie goede opkomst en niet enkel bij de 
senioren maar bij de jeugdelftallen die ik train is de opkomst goed! 
 
Bedankt namens Ed                                                                                                                                                                 5 
 



 
 
 

 

WELKOM 
Tandartspraktijk 'Tandarts van Muiden' is een in  
2009 opgerichte moderne (solo)praktijk, waar 
rust, geduld en uitleg voorop staan. 
 

 
OPENINGSTIJDEN. 

Maandag 8-12 en 13-17 
Dinsdag gesloten 

Woensdag 8-12 en 13-17 
Donderdag 8-12 en 13-17 

Vrijdag 8-12 en 13-17 
We nemen nog nieuwe patiënten aan 

 
 

 
Tandarts van Muiden 

Burgemeester de Raadtsingel 15c 
1398BE  Muiden 

0294-263446 
info@tandartsvanmuiden.nl 

www.tandartsvanmuiden.nl 

 

 

De Muidernier 

 Voor al uw boodschappen 

 

 

 

Gratis bezorgservice in Muiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weesperstraat 2-4 

1398XX Muiden 

t. (0294) 26 13 95 

f. (0294) 28 39 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herengracht 63 

1398 AC Muiden 

Tel. 0294-261358 

 

Landstraat 31/A 

1404 JE Bussum 

Tel 035-6920980 
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Trainingen SC Muiden bij Mariahoeve 
 

Omdat de nieuwe locatie bij de Bredius nog niet gereed is zal er de  komende tijd 
getraind worden op het veld bij Mariahoeve. Het veld is bereikbaar via P2 en dan 100 
m oostwaarts of via de Nooitgedacht-de Blauwe Wereld ri. Bushalte. 
 
Het veld is met kunstgras waardoor speciaal schoeisel raadzaam kan zijn. 
 
Wij doen een oproep aan alle ouders en verzorgers om in onderling overleg met 
andere ouders, leiders en trainers, de kinderen te brengen en te halen. Wij hopen dat 
dit onder andere via whatsapp-groepen met elkaar afgestemd kan worden. 
 
 
 

Het voorlopige trainingsschema pupillen is vanaf 11 januari 2016 als volgt: 
Dag Team Veld Begin Eind Trainer Tel. nr 
              
Maandag C1 M.H. 18.00 19.00 Co Sorbach 06-25002274 
   D1  M.H. 19.00 20.00 Chris van Lom 06- 51971866 
 A1 M.H. 20.00 21.30 Abdul Doufikar 06-53816292 

       Dinsdag F1 M.H. 17:00 18:00 Sebast. Soonius / 06-18341204 
   F2  M.H.   17.00 18.00 Stan Bruggink / 

   
    

Max ter Steege  06-14055838 
  E1 M.H. 18:00 19:00 Mike Zitman 06-55194291 
   Keepers  M.H. 18.00 20.00 Johan Smit  0294-262405 
  Senioren M.H. 20.15 21:30 Ed de Leeuw  06-23914703 
      

  
    

Woensdag F3 M.H. 14:45 15:45 Ed de Leeuw 06-23914703 
  E2 M.H. 15:45 16:45 Ed de Leeuw 06-23914703 
  C1 M.H. 18.00 19.00 Co Sorbach 06-25002274 
  A1 M.H. 19.00 20.15 Abdul Doufikar 06-53816292 
      

  
    

Donderdag F1 M.H. 17:00 18:00 Sebast. Soonius / 06-18341204 
   F2 M.H.  17.00 18.00 Stan Bruggink / 

   
  

17:00 18:00 Max ter Steege 06-14055838 
  E1 M.H. 18:00 19:00 Mike Zitman 06-55194291 
 E2 M.H. 18.00 19.00 Ed de Leeuw 06-23914703 
  D1 M.H. 19:00 20:00 Vincent Nicolai 06-21871101 
  

      Vrijdag F3 + Ft  M.H.  15.00 17.00 Michel Balk / 06-47820770 

  
. 

  
Marco Mayer 06-52880432 
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VERSWINKEL PRONK 

MUIDEN 

 

 

 

ELKE DAG VERSE SALADES 

MELKPRODUCTEN 

GROENTE, FRUIT 

BROOD 

KAAS EN VLEESWAREN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluisstraat 7 

1398AS Muiden 

Tel. 0294 - 261415 

 

 GRAAF FLORIS VAN MUIDEN 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
Geopend van 11:00 tot middernacht 

Onze keuken is geopend  

van 12:00 uur – 22:00 uur 
 

Tevens stijlvolle heeren –en Ridderkamers 

voor besloten gezelschappen vanaf 30 
personen 

 
Heerengracht 72 – 1398AD Muiden 

Telefoon: 0294 – 261 296 
 

www.graaf-floris-v.nl / info@graaf-floris-v.nl 

 

 

Ceelen Sport Constructies B.V. 
 

Tel  : +31 (0) 36 - 54 89 320 
 

info@cscsport.nl 
 

Bezoekadres: 
Marconiweg 31 

3899 BR Zeewolde 
 

Postadres: 
Postbus 1277 

3890 BB Zeewolde 
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      Jos van den Berg 
 
 

Intra Bouw is een full service bouwbedrijf 

voor alle type renovaties, verb 

RESTAURANT - BRASSERIE ouwingen, 

restauraties en onderhoud. Wij werken voor 

particulieren, bedrijven en 

overheidsinstellingen 
 
 
 

                                   Tel:      0294-271514 

Pr.Bernhardsingel 8.  Fax:     0294-271809 

1398CR Muiden       Mobiel:  06-51277760 
 



 
 

 

Afdeling Voetbal 
Pupillen 

 

Wedstrijdsecretariaat: 
J. van Lom; tel. 06-51306867 

Wedstrijdprogramma Zaterdag 16 april 2016 Ook op www.scmuiden.nl 

   
 Muiderberg C1 - Sc.Muiden C1   
Scheidsrechter   Wedstrijdnr: 206097 

Aanvang: 12.15 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “de Negen Morgen” veld  2 Muiderberg 
Leiders: vacant Vacant 

   
 Sc.Muiden D1 – Almere Fc D6   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 210792 

Aanvang:  16.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Naarden-NVC”  veld 2 Naarden 
Leiders: Aart Streefkerk, tel. 06-53950643 Eric Karel, tel. 06-29544895 

   
 AS ’80  E5 - Sc.Muiden E1  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr  185486 

Aanvang: 11.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging:                   Sportpark “Klein-Brandt”   veld 6 Almere 

Leiders: R. Bonatz, tel. 06-55398033  

   
 Sp. Almere E6 - Sc. Muiden E2   

Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 170978 
Aanvang:  10.00 uur    Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Fanny Bl.Koen”  veld 3 Almere 

Leiders: Dhr. Geijsen, tel. 06-11779020  

   
 Sc.Muiden F1 – NVC F4   

Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.  
Aanvang:  08.45 uur    Aanwezig/Vertrek: uur 

Ligging: Sportpark “Naarden-NVC”  veld 4 Naarden 
Leiders: Rob Rijbeek,  06-28059666;      

Cindy v.Dijk 06-23495325 
Tiny de Jong, 06-11330448 

   
 Weesp Fc F4 - Sc Muiden F2   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 169723 
Aanvang:  11.45 uur Aanwezig/Vertrek: uur 

Ligging: Sportpark :”Papelaan ”   veld 4 Weesp 
Leiders: Joh.v.d. Kraats, tel. 06-15062985 0294-261395 

   

 Sc Muiden F3 – Laren  99 F6   
Scheidsrechter:   Wedstrijdnr   
Aanvang:  08.45uur  Aanwezig/Vertrek:: uur 
Ligging:: Sportpark “Naarden-NVC”   veld 4 Naarden 
Leiders: Michiel Balk; 06-47820770 Dhr. M. Maijer, tel. 06-

52880432                
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Afdeling Voetbal 
Zaterdag 

Arnold de Jong 
Tel. 06-11330448 

Wedstrijdprogramma Zaterdag 16 april 2016 Ook op www.scmuiden.nl 
   

 Sc.Muiden/Weesp VE35+1    
Scheidsrechter   Wedstrijdnr:  
Aanvang: uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark ”  veld   
Leiders: F. van Waard. Tel 06-51664393 Bgg. A.de Jong, tel. 06-

11330448 
   

 Meteoor 45+1 - Sc Muiden/Weesp 45+1    
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 106561 
Aanvang:  14.30 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Tuindorp Oostzaan”   veld 1 Amsterdam Oostzaan 
Leiders: Rob de Vries, tel. 06-42123570  
   

 
 

 

Afdeling Voetbal 
Zondag 

 

Zondag 17 april 2016 

Jaap van Lom 
Tel. 06-51306867 

   

 Sc.Muiden A1   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.  
Aanvang: uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging:                   Sportpark “”  veld   
Leiders: A. Doefikar, tel. 06-19193255 W. Boekee, tel. 06-

14187804 
   

 Almere Fc 2 - Sc.Muiden 2  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 136915 
Aanvang: 12.30 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “De Marken”  veld 5 Almere 
Leiders:   
   

 Sc Muiden 3   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.  
Aanvang: uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “”    veld   
Leiders:   

 
 

 
Afdeling zaalvoetbal  

Vrouwen 

  Maandag 18 april 2016 

 Sc.Muiden VR 1 – Hercules VR2   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 40014 
Aanvang:  19.15 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Aetsveld. veld 1  
Leiders:   
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Uitslagen: 

 
Uitslagen     Uitslagen  9 april 2016 

Sc Muiden VR 1 –  Muiden/Weesp 35+                                      

Uitslagen   9 april 2016 Muiden/Weesp 45+ - AS’80 45+               8 - 1                          

Sc Muiden C1 – Huizen C3                   0 - 8  

Wasmeer D3 - Sc Muiden D1                8 - 7 Uitslagen 10 april  2016  

Sc Muiden E1 – Wasmeer E3               0 - 3                       Sc Muiden A1 – Waterwijk A2                   5 - 3                      

Sc Muiden E2  - Zuidvogels E4             1 - 7 Sc Muiden 1                                   

Sp. Almere F5 - Sc Muiden F1              1 - 3        Sc Muiden 2 – De Meer 9                         1 - 5 

Sc Muiden F2  - AS’80 F5                     0 - 8 Sc Muiden 3 – SV Baarn 4                        5 - 1  

Loosdrecht F4 - Sc Muiden F3              5 - 3                                                                                

 
 
 
 

                   
 
 
 

Wedstrijden volgende week  :23/24 april 
 

Sc Muiden C1    Muiden/Weesp 35+  

Sc Muiden D1  AFC 45+ - Muiden/Weesp 45+ 14.45 u 

Sc Muiden E1    

Sc Muiden E2  Buitenboys A3 - Sc Muiden A1 11.30 u 

NVC F4 - Sc Muiden F1 08.45 u WV-HEDW 8 - Sc Muiden 2 11.45 u 

Sc Muiden F2 – Weesp FC F4 11.00 u Muiderberg 3 - Sc Muiden 3 13.00 u 
 
 

Sc Muiden F3  18 april  

  Sc Muiden VR1 – Hercules VR1 19.15 u 
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FCW/SCM Veteranen 45+ - AS’80 45+      8-1 

De FC Weesp/Sport Club Muiden Veteranen 45+ zoals we volmondig op ons visitekaartje hebben 
staan, mochten vandaag de minst jonge tak van de polderclub AS’80 in de Vechtstad trachten te 
bestrijden. De uitwedstrijd was op een 1-1 gelijkspel geëindigd na een wedstrijd die van beide 
kanten onthutsend zwak was. Wij kwamen fraai voor en vergaten verder te scoren en zij kwamen 
langszij en drongen aan voor meer en dan heb je het qua bezienswaardigheden wel zo’n beetje 
gehad. We waren vandaag bijtijds verzameld en met een paar geleende ballen deden we quasi 
nonchalant een geheel eigen variant op het upwarmertje. Aan de kant in het winderige en 
waterige zonnetje wat vrouwelijke fans die echter drukker waren met hun trillende en lichtgevende 
whapparaten dan met de verrichtingen van echtgenoten, buurmannen en andere vage bekenden. 
Met een opgeleukte selectie van 15 speelgerechtigde kwajongens hadden we onder leiding van 
meespelende ervaren spelletjeskenners voldoende troeven om het de polder nozems lastig te 
kunnen maken. Dat het inspiratieloze treffen in Almere eerder dit seizoen rechtgezet moest 
worden hoefde je bijna niemand te vertellen. Bij de gemiddelde veteraan heeft dat ook weinig zin, 
want die hebben nu eenmaal zo hun geheel eigen kijk op passerende zaken en belangen. Als 
arbiter vandaag een debutant op dit niveau die zich bescheiden en op de achtergrond door de 90 
minuten wist heen te werken en zeker niet meer fouten maakte dan de gemiddelde veldspeler. Tot 
geluk van ons was hun atletische en zeer vaardige keeper nog geblesseerd aan zijn bovenlijf, al 
deed ie in de tweede helft voetballend nog wel wat verwoede pogingen om de stand voor zijn 
broeders wat dragelijker te maken. Zijn vervanger deed zijn best maar was toch net even 
stunteliger in het edele keepersvak. Net als wel vaker waren we duidelijk sterker en hadden we 
zowel achterin als voorin wat jokers die we in konden zetten als het spannend dreigde te worden 
of om het wat spannender te maken. Een wijze regionale voetbalgoeroe van weleer keek toe en 
zag dat het goed was. En zo niet, dan heeft ie zich vast toch kostelijk vermaakt met het gezapige 
Sambavoetbal. Op een gegeven moment kwam de Weesper doelpuntenmachine langzaam maar 
gestaag op gang, met enkele haperingen in het niet altijd even effectieve samenspel. Toen de 
eerste pijnprikkel was uitgedeeld volgden er al snel nog drie, voor AS’80 via hun beste man op het 
veld iets definitiefs terug kon doen en onze keeper gewiekst verschalkte. 4-1. Daarna volgde een 
korte periode van desoriëntatie, wanorde en groeiende chaos wat voelde als een hand Flevozand 
in de tot dan toe redelijk geoliede machine. Door voor de thee zonder koekje de 5-1 te maken 
smaakte de pauzedrank geruststellend zoeter. In de tweede helft ging het wat heen en weer & op 
en neer, waren we nog steeds een maatje te groot voor de bezoekers en als het al eens faliekant 
mis dreigde te gaan dan mochten we dat op op onze eigen kerfstok noteren. Duidelijk is wel dat er 
veel meer voetbal in het team zit dan in de afgelopen dramatische jaren. Toen stond het verlies 
van te voren al vast, alleen met hoeveel tegentreffers was vaak nog een onbekend gegeven. De 
invloeden uit de grensgemeenten zijn een merkbare kwaliteitsinjectie gebleken en ook de voor 
doven geruisloze samenwerking met het andere veteranenteam werpt zijn zoete vruchten af. 
Omdat de competitie voor ons nog 4 wedstrijden in petto heeft en onze broeders op  leeftijd van 
het andere team al in ruste zijn mogen we ons verheugen op tijdelijke uitgebreide 
selectiemogelijkheden en een in ieder geval comfortabel bezette reservebank. Als dan eens wat 
spelers een weekje willen uitvliegen naar andere oorden slaat niet direct de bezettingspaniek toe 
en kunnen we toch een representatieve grijze groep samenstellen om de volgende hobbel 
vloeiend te kunnen nemen. Oh ja, we scoorden ook nog 3 keer na de thee maar voor de douche 
en het tappilsje, die beide overigens op de juiste temperatuur geserveerd werden. Prima geschikt 
als downcoolertje. Helaas kon niet iedere deelnemer de winst met ons blijven vieren, maar zo 
hoefden we niet te stunten met gestapelde glazen op en neer naar de bar. Volgende week wacht 
Meteoor. Thuis in Weesp hebben we ze vernederd met 6-0, maar resultaten uit het verleden 
geven nooit garantie tegen deze verrassende fanatici. Met AFC, Real Sranang en Overamstel nog 
in het vat, zijn we in ieder geval nog een week of 4 onder dak. Ik verheug me er op! 

Frans Peek 
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Schrijf een stukje voor mij Franz (32) 

 

Waar blijft de tijd? 
 

Ineens moest ik er aan denken, toen ik op de dag voor zondag door Muiden liep. Mijn gedachten 

gingen terug naar eind jaren negentienveertig, toen de Gooische Moordenaar nog door Muiden reed. 

De toenmalige inwoners van Muiden waren op hun hoede. Zij moesten het toen doen zonder buurt-

app. Er was geen wijkagent in de buurt te bekennen (tussen haakjes: heden ten dage zie ik hem ook 

bijna nooit) en toch moesten ze uitkijken voor de Gooische Moordenaar. Vergeleken met de 

gebeurtenissen in Parijs en Brussel stelde het niet zo veel voor, maar toch! Voordat ze overstaken 

keken ze wel twee tot drie keer om zich heen. 

 

Er is toch een hoop veranderd. Men moest opletten als er een paard met wagen uit de Singelstraat 

kwam. Men haalde de neus op als die wagen mest vervoerde. Tegenwoordig halen de mensen de 

neus op als ze iemand tegen komen, die ze niet mogen. Vroeger waren er niet zoveel lege winkels in 

het centrum zoals nu het geval is. De panden van de huisarts annex apotheek, de voormalige Spar, 

het kantoorgebouw iets verder op, de Rabobank en het Chinese restaurant Kam Shan. Het was 

heerlijk om daar te eten, te kaarten en het hoogtepunt was het vuurwerk tijdens Oud en Nieuw. 

Herinneringen, die bij mij naar boven kwamen toen ik al slenterend via de Weesperstraat richting de 

Knalwijk. eh, ik bedoel de Klapwijk liep. 

FvW. 
 

Herinneringen sla ik altijd op mijn keiharde schijf op!  
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Herkent u deze nog? 
De komende tijd zal Franz van Waard regelmatig foto’s uit 

de oude doos publiceren. 
 
 
 
 

Herkent u deze nog? 

 

 

 

 

Alleen de bal is nog bijna hetzelfde gebleven1 
 
 

De foto’s zijn ook te bekijken via deze link op onze website: 
 

http://www.scmuiden.nl/537/herkent-u-deze-nog/?type=1&from=0 
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http://www.scmuiden.nl/537/herkent-u-deze-nog/?type=1&from=0


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeeweg 1a 

Muiderberg 

T: 0294-261234 

E: info@zeemeeuw.net 

 

 

 

GARAGE  

Van KOOY 

 

 

 

 

 
Reparatie-inrichting 

SHELL Servicestation 

 

 

Amsterdamsestraat 12 
Muiden 
Tel. 0294 - 261648 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

      
 
 
 
 

 

 

 

 

Bij Café Ome Ko kunt u eigenlijk altijd 
terecht, de ‘huyskamer van Muyden’ is 

dagelijks geopend vanaf 08.00. Tot 

01.00 kunt u nog naar binnen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Café Ome Ko Muiden 

    Herengracht 71 
    1398 AD MUIDEN 
    T: +31 (0) 294 - 26 23 33 
    M: +31 (0) 6 53 795 106 
    info@cafeomekomuiden.nl                               
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Wo – Do – Vr en zaterdag 

geopend, nabij het 

Muizenfort 
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