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Kaashandel Rita Kop
In Muiden:
Elke vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.
Vestingplein

In Muiderberg:
Iedere zaterdag van 08.00 tot 14.00 uur.
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. 02940-261315
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Sport Combinatie Muiden
Adres:

Postadres:
Postbus 5
1398ZG Muiden

Tel. Algemeen
“ Kantine
“ Redactiekamer
“ Afgelastingen

06-12814864 ( voice-mail)

Bank

NL 94 RABO 0157 0275 89

Website

www.scmuiden.nl

Bestuur:
Voorzitter:
Vice-voorzitter
E-mail:
Secretaris
E-mail:
Penningmeester
E-mail:
Algemeen lid
Algemeen lid
Sportcommissie:
Voorzitter
Secretaris/wn.voorzitter
Penningmeester
Senioren zaterdag
Jeugd en zondag sen.
Materialen
e-mail:
Bredius Commissie:

Redactieadres
redactie@scmuiden.nl
Website:
website@scmuiden.nl
Email algemeen:
info@scmuiden.nl

Vacant
Eric Karel
bestuur@scmuiden.nl
Ada Gieling
secretaris@scmuiden.nl
Richard van Kooij
penningmeester@scmuiden.nl
Wil de Leeuw
Frank Blonk

WEDSTRIJDSECRETARIATEN:
Voetbal zaterdag:
Arnold de Jong

wedstrijdsecretariaat_zaterdag@scmuiden.nl

06-55079173

Voetbal zondag:

06-41558863

wedstrijdsecretariaat_zondag@scmuiden.nl

0294-264570
06-46341806

Voetbal jeugd:

Richard van Kooij
06-41558863
Jaap Zeeman
0294-261286
Hein van Kooij
06-52107765
Arnold de Jong
06-11330448
Jaap van Lom
06-51306867
Ben Oevermans
06-28058421
sportcommissie@scmuiden.nl
Eric Karel
06-29544895
Frank Blonk
06-46341806
Renate Nicolaas
vertrouwenspersoon@scmuiden.nl
Jaap Zeeman
0294-261286
Ben Oevermans
06-28058421
ledenadministratie@scmuiden.nl

Vertrouwenspersoon:
e-mail:
Ledenadministratie:
“ “
E-mail:
Technische commissie:
Technische commissie
Technische j commissie jeugd
Technische commissie jeugd
Technische commissie senioren zondag
e-mail: tc@scmuiden.nl
Sponsorcommissie:
e-mail: sponsorcommissie@scmuiden.nl

06-11330448

06-29544895

Co Sorbach
Herman van der Sluis
Sebastiaan Soonius

Wedstrijdsecretariaat_jeugd@scmuiden.nl

Handbal
Wil de Leeuw

0294-264570

Tafeltennis:
Wim van den Bos

0294-263163

Coördinator voetbal pupillen:
Jaap van Lom
06-51306867
Coördinator kantinerooster
Wil de Leeuw
0294-264570
06-25002274
06-43251520 tijdelijk 06-34850397
06-18341204

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 !!!!!
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Agenda

_________________________________________________________________________
Bedankt:
Hierbij wil ik de vereniging bedanken voor de fruitmand welke ik heb mogen ontvangen na mijn
kortstondige ziekenhuisopname.
Met sportgroeten,
Jan de Jong
______________________________________________________________________________________________

SC Muiden F1 Kampioen:
Afgelopen zaterdagmorgen is de F1 kampioen geworden!
De thuiswedstrijd op het veld van Naarden-NVC tegen SDO 5 werd gewonnen met 4 – 0.
Na afloop kregen de spelers elk een beker mee.
Jongens, en ook de leider(s) en trainer namens de Sportcommissie van harte gefeliciteerd met jullie
resultaat.
________________________________________________________________________________________________

Rooster Bestuurder van dienst 2016
zaterdag 7 mei
Jaap van Lom

Zondag 8 mei
10.00 uur ochtend

Jaap Zeeman

middag
zaterdag 14 mei

zondag 15 mei
Jaap van Lom

11.00 uur ochtend
middag

Bestuurders van Dienst; graag zelf voor vervanging zorgen indien geplande datum niet uitkomt
Let op, programma wordt ingevoegd door NVC, dus tijden kunnen veranderen!
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De Muidernier
Voor al uw boodschappen

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

Gratis bezorgservice in Muiden

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

Weesperstraat 2-4
1398XX Muiden
t. (0294) 26 13 95
f. (0294) 28 39 11

www.tandartsvanmuiden.nl

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 18 april 2016 als volgt:
Dag
Team
Veld
Begin
Eind Trainer
Tel. nr
Maandag

C1/D1

M.H.

18.30

19.30

A1

M.H.

20.00

21.30

F1
F2

M.H.
M.H.

17:00
17.00

18:00
18.00

E1
Keepers
Senioren

M.H.
M.H.
M.H.

18:00
18.00
20.15

19:00
20.00
21:30

Sebast. Soonius / 06-18341204
Stan Bruggink /
Max ter Steege
06-14055838
Mike Zitman
06-55194291
Johan Smit
0294-262405
Ed de Leeuw
06-23914703

Woensdag

F3
E2
C1
A1

M.H.
M.H.
M.H.
M.H.

14:45
15:45
18.00
19.00

15:45
16:45
19.00
20.15

Ed de Leeuw
Ed de Leeuw
Co Sorbach
Abdul Doufikar

06-23914703
06-23914703
06-25002274
06-53816292

Donderdag

F1
F2

M.H.
M.H.
M.H.
M.H.
M.H.

18:00
18.00
18:00
19:00
19.00
20:00

Sebast. Soonius /
Stan Bruggink /
Max ter Steege
Mike Zitman
Ed de Leeuw
Vincent Nicolai

06-18341204

E1
E2
D1

17:00
17.00
17:00
18:00
18.00
19:00

F3 + Ft

M.H.
.

15.00

17.00

Michel Balk /
Marco Mayer

06-47820770
06-52880432

Dinsdag

Vrijdag

Co Sorbach/
Chris van Lom
Abdul Doufikar

06-25002274
06- 51971866
06-53816292

06-14055838
06-55194291
06-23914703
06-21871101
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VERSWINKEL PRONK
MUIDEN
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

ELKE DAG VERSE SALADES
MELKPRODUCTEN
GROENTE, FRUIT
BROOD
KAAS EN VLEESWAREN

Sluisstraat 7
1398AS Muiden
Tel. 0294 - 261415

GRAAF FLORIS VAN MUIDEN

Ceelen Sport Constructies B.V.
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

Tel : +31 (0) 36 - 54 89 320
info@cscsport.nl
Bezoekadres:
Marconiweg 31
3899 BR Zeewolde
Postadres:
Postbus 1277
3890 BB Zeewolde

8

Afdeling Voetbal
Pupillen
Wedstrijdprogramma

Zaterdag 7 mei2016

Wedstrijdsecretariaat:
J. van Lom; tel. 06-51306867
Ook op www.scmuiden.nl

Sc.Muiden C1
Scheidsrechter
Aanvang:
Ligging:
Leiders:

uur
Sportpark “” veld
vacant

Wedstrijdnr:
Aanwezig/Vertrek: uur
Vacant

Victoria D8 - Sc.Muiden D1
Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging:
Leiders:

12.00 uur
Sportpark “Loosdrecht” veld 3
Aart Streefkerk, tel. 06-53950643

Wedstrijdnr.210799
Aanwezig/Vertrek: uur
Loosdrecht
Eric Karel, tel. 06-29544895

Huizen E3 - Sc.Muiden E1
Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging:
Leiders:

10.30 uur
Sportpark “Wolfskamer” veld 6
R. Bonatz, tel. 06-55398033

Wedstrijdnr 185497
Aanwezig/Vertrek: uur
Huizen

Sc. Muiden E2
Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging:
Leiders:

uur
Sportpark “” veld
Dhr. Geijsen, tel. 06-11779020

Wedstrijdnr.
Aanwezig/Vertrek: uur

Sc.Muiden F1
Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging:
Leiders:

uur
Sportpark “” veld
Rob Rijbeek, 06-28059666;
Cindy v.Dijk 06-23495325

Wedstrijdnr.
Aanwezig/Vertrek: uur

Sc Muiden F2
Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging:
Leiders:

uur
Sportpark :” ” veld
Joh.v.d. Kraats, tel. 06-15062985

Wedstrijdnr.
Aanwezig/Vertrek: uur
0294-261395

Laren’99 F6 - Sc Muiden F3
Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging::
Leiders:

09.30 uur
Sportpark “Laarder Engh” veld 3
Michiel Balk; 06-47820770

Wedstrijdnr 175611
Aanwezig/Vertrek:: uur
Dhr. M. Maijer, tel. 0652880432
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Afdeling Voetbal
Zaterdag
Wedstrijdprogramma

Arnold de Jong
Tel. 06-11330448

Zaterdag 7 mei 2016

Ook op www.scmuiden.nl

Sc.Muiden/Weesp 35+1
Scheidsrechter
Aanvang:
Ligging:
Leiders:

Wedstrijdnr:
Aanwezig/Vertrek: uur

uur
Sportpark ” veld
F. van Waard. Tel 06-51664393

Bgg. A.de Jong, tel. 0611330448

Overamstel 45+ - Sc Muiden/Weesp 45
Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging:
Leiders:

Wedstrijdnr. 106649
Aanwezig/Vertrek: uur
Amsterdam

12.00 uur
Sportpark “Middenmeer” veld 1
Rob de Vries, tel. 06-42123570

Afdeling Voetbal
Zondag

Jaap van Lom
Tel. 06-51306867

Zondag 8 mei 2016

Sc.Muiden A1 – WV-HEDW A3
Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging:
Leiders:

Wedstrijdnr. 139605
Aanwezig/Vertrek: uur
Naarden
W. Boekee, tel. 0614187804

11.00 uur
Sportpark “Naarden-NVC” veld 3
A. Doefikar, tel. 06-19193255
Sc.Muiden 2 – FIT 4

Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging:
Leiders:

Wedstrijdnr. 129171
Aanwezig/Vertrek: uur
Naarden

11.30 uur
Sportpark “Naarden-NVC” veld 2
Sc Muiden 3 – KVVA 3

Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging:
Leiders:

13.00 uur
Sportpark “Naarden-NVC”

Wedstrijdnr. 129183
Aanwezig/Vertrek: uur
Naarden

veld 3

Afdeling zaalvoetbal
Vrouwen

2016

Sc.Muiden VR 1
Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging:
Leiders:

uur
veld 1

Wedstrijdnr.
Aanwezig/Vertrek: uur
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Uitslagen:
Uitslagen

Uitslagen 30 april 2016

Sc Muiden VR 1 –

Muiden/Weesp 35+

Uitslagen 30 april 2016

Muiden/Weesp 45+ - Real Sranang 45+

Sc Muiden C1 – Muiderberg C1

2-2

uitg

Sc Muiden D1

Uitslagen 1 mei 2016

Sc Muiden E1 – Laren’99 E2

3-0

Sc Muiden E2

Sc Muiden A1 – OFC A2

uitg

Sc Muiden 1

Sc Muiden F1 – SDO F5
Sc Muiden F2
Sc Muiden F3 - Abcoude F9

4-0

Sc Muiden 2 – Waterwijk 4
Sc Muiden 3 – BVV’31 5

3-1
2-0

uitg

Wedstrijden volgende week :14-16 mei
Sc Muiden C1

Muiden/Weesp Ve35+

Sc Muiden D1

Muiden/Weesp 45+

Sc Muiden E1

16 mei:
Diemen A4 - Sc Muiden A1

12.30

Sc Muiden F1

Nieuw Sloten sv 6 - Sc Muiden 2

14.30

Sc Muiden F2

Laren’99 4 - Sc Muiden 3

11.00

Laren’99 E2 - Sc Muiden E2

10.30

Sc Muiden F3
Sc Muiden VR1

Kampioenswedstrijd F1
Zaterdag 30 april de wedstrijd voor F1. We speelden thuis, bij NVC, om 8.45 uur tegen SDO.
De spanning zat er al de hele week een beetje in, want vandaag konden we kampioen worden.
Het weer zat zelfs mee, met een lekker zonnetje en heel veel familie, vrienden en kennissen langs de
lijn om het team aan te moedigen. Na het eerste fluitsignaal begon de wedstrijd.
Het ging in het eerste kwartier gelijk op..
Maar naar 17 minuten werd er toch gescoord door Muiden, Xavi scoorde na goede voorzet van Jordy.
3 minuten later kreeg Muiden een hoekschop, die genomen werd door Jordy.De bal kwam voor het
doel, en werd prima ingeschoten door Lars. Meteen klonk het fluitsignaal voor de rust.
Na een klein "pep"talk van de coaches gingen we 2 e helft in.
Meteen nadat fluitsignaal had geklonken,ging Muiden in de aanval.
Aymane en Jordy gingen een mooie 1 2tje aan. Iedereen zag de bal er al in gaan, maar hij kwam
tegen de paal.. 1 minuut later zat hij er wel in, door doelpunt van Jordy.
Aymane scoorde de 4-0, na een rush en voorzet van Lars..Dit was meteen de eindstand.
F1 IS KAMPIOEN!!
Jongens goed gedaan! Gefeliciteerd!!
Alle supporters die aanwezig waren om aan te moedigen, foto's hebben gemaakt, super bedankt!
Alle spelers kregen een kampioenschaps trofee met hun eigen naam erop uitgereikt.
En in de kantine patat met (kinder) champagne.
Tiny
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DE Veteranen 45+ - Real Sranang Veteranen 45+

2-2

Afgelopen week verloren we licht beschamend van AFC door eigen toedoen en vandaag speelden we
gelijk tegen de koploper Real Sranang, juist, ook door eigen toedoen. Uit hadden we met veel kunsten vliegwerk nipt verloren en aangezien RS vandaag tegen ons kampioen kon worden was het vooraf
een verrassing met welke elftalsamenstelling onze tropische vrienden zouden opduiken. Gezien de
verwachting van een wat opdringerig ingestelde tegenstander en de afwezigheid van onze bebaarde
spits die met zijn Griekse godin in zijn zonnige buitenhuisje verbleef, was het maar zeer de vraag met
welke basisopstelling onze tactische tijgers uit de hoge hoed zouden komen. Vooraf was het zelfs
kortstondig de vraag wie met behulp van een fluit het geheel in goede banen zou leiden, maar ook dat
euvel werd in consensus rap opgelost. RS bleef zoals verwacht volop de aanval te zoeken en deed dat
gelukkig niet bepaald in effectieve onderlinge samenwerking, maar meer op basis van persoonlijke
goocheltrucs en het betere duw- en trekwerk. Zelf mocht ik al snel genieten van een beuk tegen mijn
ruggengraat, maar na wat rek- en strekoefeningen kon het treffen worden hervat. Aanvallend was RS
sterk, maar niet zo effectief, en verdedigend waren ze broos kwetsbaar ondanks de aanwezigheid van
een capabele laatste man en zeeën van ruimte om de bal rond te spelen en uit te verdedigen. Wij
waren heer en meester in het tot detail analyseren van misstapjes van passerende medespelers en
druk met de evaluatie ervan terwijl het spel gewoon doorging. Soms lukte het daarbij om eigen foutjes
te verbloemen, maar meestal viel de voetbalnerd toch al snel door de mand. Tot mijn grote vreugde
bleef het binnen de kunstperken, zodat we tussendoor ook aan voetballen toe kwamen. In de eerste
helft maakte RS dankbaar gebruik van de oase aan vrijheid op de as van het veld en bestookte ons
met hun offensieve geweld. Toch kwamen wij ook geregeld in de buurt van hun scoringszone, maar
ofwel het kleine oranje keepertje stond ons succes in de weg, of we waren niet helemaal zuiver in de
afronding. Zoals wel vaker in het verleden werd geconstateerd was RS dus dreigend in de aanval en
week in de verdediging. We hebben gepuzzeld hoe we daar nu eens gebruik van zouden kunnen
maken. Op de zonnige bank een legertje oudgedienden die hun sporen ruimschoots hadden verdiend
toen de ballen nog van leer en het gras van gras was. Hun aanwezigheid heeft ons wellicht tot grote
zinspiratie gebracht. En natuurlijk waren ze in gezelschap van wat vrouwvolk en kinderschaar, maar
die hadden wellicht andere technische interesses dan het verloop van het vertoonde spel. Ook voorbij
wervelende lichaamsdelen werden door de dames goedkeurend op hun kwaliteit en kwantiteit
beoordeelt. Ondertussen ging het bejaardenbal door en RS slaagde er voor rust toch in om voor te
komen, maar door een slimme corner gevolgd door prima kopwerk van ons lichtje in de duisternis
kwamen we voor de gruwelijk hete thee nog langszij. Vooraf hadden de meesten van ons ongetwijfeld
getekend voor een dergelijke tussenstand. Maar gezien de verhoudingen (zuiver platonische) was de
gelijke ruststand terecht. Na de korte pauze hadden beide teams wat wijzigingen aanbracht in
opstelling en instelling en de strijd ging onverminderd voort. RS zocht wat meer de flanken en uw
idolen waren vooral beangstigend in hun snelle counters, die echter zelden voor echte paniek zorgden.
RS was vooral op zoek naar een geforceerde treffer door buitelpartijen in de 16-meter, veel lawaai en
opwinding, maar met weinig succes. Dat we achter kwamen had vooral te maken met misverstanden,
verslapping en het uit het oog verliezen van het belangrijkste deel van het spel, de bal. In alle
consternatie kon onze groentegrabbelaar niet voorkomen dat hij toch voor een tweede keer
gepasseerd werd en we niet te lang voor sluitingstijd weer tegen een lelijke achterstand aankeken. Het
was een kleine domper op de feestvreugde. Want tot dat moment hadden de meesten een gelijkspel al
ingecalculeerd. RS bleef aandringen en tegelijkertijd riant veel ruimte weggeven om iets terug te
kunnen doen. Door het goed doorzetten van onze gelegenheidspits, na een dieptepass over enige
afstand van niet nader te noemen groen schoeisel konden we de 2-2 aantekenen. Vlot daarna klonk
het eindsignaal en de terechte gelijke uitslag was vastgelegd. Uiteraard hebben we dat in vreugde
gevierd, de clubkas gespekt en de tegenstander gefeliciteerd toen bleek dat ze het
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kampioenschap toch hadden binnengesleept. Volgende de week Overamstel uit, de laatste match van
dit seizoen. Zorg dat je er bij bent!
Frans Peek
Herkent u deze nog?
De komende tijd zal Franz van Waard regelmatig foto’s uit
de oude doos publiceren.

Het motto van deze speler is: Liever iets te vroeg,
dan iets te laat!
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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Schrijf een stukje voor mij Franz (35)

Bijziend
Op de laatste dag van april 2016 (Ex-Koninginnedag) ging ik met mijn oude autootje naar het
sportcomplex van Fc Weesp om naar de wedstrijd
Fc Weesp/sc Muiden Veteranen 45+ tegen Real Sranang Veteranen 45+ te kijken. Het duel voltrok
zich op het tweede kunstgrasveld van het complex. Ik was aanwezig om eens te bekijken of er nu veel
verschil tussen de Veteranen 35+ en de Veteranen 45+ is. Ik zie u al denken! Dat is toch 10 jaar?
Maar, dat bedoel ik niet. Ik wilde met eigen ogen zien wat het verschil in speltype zou zijn. Qua type
spelers was het verschil klein. De voorstopper leek op de voorstopper van de 35+, voor de
middenvelder gold hetzelfde en de invaller-middenvelder annex spits leek ook sprekend op die van de
35+. Deze laatste speler kreeg de ballen zowel van zijn eigen- als van de tegenpartij toegespeeld.
Waaraan dat nou lag weet ik echt niet. Real Sranang scoorde de 1-0 en de thuisclub maakte via een
schitterende kopbal van Rob de Vries gelijk 1-1. En toen was het rust.
Na die rust kreeg ik pas door waarom sommige spelers zo op die spelers van de 35+ leken. Ik kwam
er achter toen ik tegen mijn voetbalmaatje zei, dat een speler van de thuisclub een vrije trap zo slecht
nam. Hij moest lachen. Dat is de tegenpartij man, zei hij hoofdschuddend. En toen had ik het door. Ik
had de bril van mijn vrouw op. Snel haalde ik een reservebril uit de auto, zette de bril op en kreeg een
geheel andere kijk op de wedstrijd. De Veteranen 45+ speelde met drie spelers uit de Veteranen 35+.
En toen zag ik ook dat de ploegen na de rust van speelhelft hadden gewisseld.
De bezoekers scoorden vlak voor tijd 1-2 en Arnold de Jong maakte een minuut later heel beheerst de
2-2. Deze stand was een goede afspiegeling van het vertoonde spel. En Real Sranang werd door het
behaalde punt kampioen van dit seizoen.
FvW

Real Sranang. Fersteri met het kampioenschap!
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GARAGE
Van KOOY

Reparatie-inrichting
SHELL Servicestation
Zeeweg 1a
Muiderberg
T: 0294-261234
E: info@zeemeeuw.net

Wo – Do – Vr en zaterdag
geopend, nabij het
Muizenfort

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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