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Week 33              10 augustus 2015 

Extra editie 

We gaan door!!! 
Lees verder op pagina 5-6 

Publicatie Gemeente/Sc Muiden: pagina 7 

Trainingsschema: pagina 9 
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Sport Combinatie Muiden                                                                                                                                  

Adres: Postadres:  Redactieadres 
 Postbus 5  redactie@scmuiden.nl  
 1398ZG Muiden   
   Website: 
Tel. Algemeen   website@scmuiden.nl  
“      Kantine    
“      Redactiekamer   Email algemeen: 
“      Afgelastingen 0294-26 54 60  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 Vacant 06-29544895 wedstrijdsecretariaat_zaterdag@scmuiden.nl  

E-mail: bestuur@scmuiden.nl    
Secretaris Ada Gieling 06-20135584 Voetbal zondag: 
E-mail: secretaris@scmuiden.nl   Jaap van Lom             06-51306867 
Penningmeester Richard van Kooij 06-41558863 wedstrijdsecretariaat_zondag@scmuiden.nl  

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

    
Sportcommissie:   Voetbal pupillen: 
Voorzitter Richard van Kooij 06-41558863 J. Zeeman                  0294-261286  
Secretaris Jaap Zeeman 0294-261286 wedstrijdsecretariaat_pupillen@scmuiden.nl  

Zaterdag heren Arnold de Jong 06-11330448  
Zondag heren Jaap van Lom 06-51306867 Handbal 
Tafeltennis Cor v.d. Bosch 0294-271298 Wil de Leeuw              0294-264570 
    
Bredius commissie: Eric Karel 06-29544895 Tafeltennis: 
 Frank Blonk 06-46341806 Wim van den Bos        0294-263163 
    
Vertrouwenspersoon: Renate Nicolaas  Coördinator voetbal pupillen: 
e-mail: vertrouwenspersoon@scmuiden.nl Vacant 
Ledenadministratie: Jaap Zeeman   0294-261286  
“     “  Ben Oevermans 06-28058421 Coördinator kantinerooster 
E-mail: ledenadministratie@scmuiden.nl   Wil de Leeuw              0294-264570 

 

Technische jeugdcommissie:  

Technische jeugdcoördinator       Herman van der Sluis 06-43251520 

Sectieleider   F en E                 Dwight Loy 06-52308816 

Sectiehoofdtrainer   F en E   en Ft       Ko Sorbach 06-25002274 

Sectieleider   D, C en B            Berry Reijseger 06-19193255 

Sectiehoofdtrainer  D,C en B           Abdul Doefikar 06-53816292 
 

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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Vanuit het bestuur. 

 

We gaan door! Na een spannende tijd lijkt het er dan eindelijk op dat er een 

passende tijdelijke oplossing gevonden is voor SC Muiden om te kunnen sporten tot 

het moment dat de definitieve velden en accommodatie op de Bredius gereed zijn.  

 

Hopelijk is hiermee een einde gekomen aan alle onzekerheid die er was. Als 

bestuur hebben we getracht om de leden zo goed mogelijk te informeren wat soms 

lastig was vanuit onderhandelingen die gevoerd werden.  

 

Zo is de afgelopen maanden hard gewerkt om te zoeken naar een tijdelijke 

oplossing totdat de definitieve accommodatie bij de Bredius klaar is. Vanuit SC 

Muiden zijn meerdere oplossingen aangedragen en is er gekeken naar tijdelijke 

velden op de Bredius, tijdelijke velden bij Hoogerlust en spelen op het zanddepot. 

Telkens bleken deze niet voldoende haalbaar of was er onvoldoende medewerking 

bij betrokken partijen. Verder zijn gesprekken gevoerd met FC Weesp om daar te 

gaan spelen en trainen, mede op voorspraak van de Gemeente.   

 

Ruim twee weken geleden ontstond het plan om tijdelijk op het oude terrein van 

RCM aan de Korte Muiderweg te gaan sporten. Wij hebben dit plan voorgelegd aan 

de coalitie die positief reageerde. Afgelopen dinsdag hebben wij hier in een zeer 

constructief onderhoud met de heren Boland (wethouder) en van Hout (interim 

afdelingshoofd beleid en beheer) over gesproken en zoals door SC Muiden en 

Gemeente Muiden gezamenlijk is gecommuniceerd, wordt er nu druk gewerkt om 

mogelijk te maken dat wij tijdelijk op het oude RCM-terrein kunnen gaan sporten. Wij 

hopen de komende dagen definitief groen licht te krijgen om te gaan starten met de 

aanleg van een hoofdveld, een half veld plus een FT-veld. Met wat passen en 

meten moet het mogelijk zijn om hier op te trainen en onze wedstrijden te spelen.  

Voor kleedkamers en kantine (met ruimte voor tafeltennis en biljart) zal gebruik 

gemaakt worden van (tijdelijke) units. Zie onder voor een mogelijke inrichting van 

het RCM terrein. 

                       5  
 
 
            afmeting    KNVB    tekenschaal hulp 
Hoofdveld          70 x 108    100 x 64   4,83 x 7,55    4,38 x 6,85
Mini veld          25 x 40      60x45    1,73 x 2,71 
Pupillen veld          46 x 72      30x20    3,22 x 5,03 
Parkeren    ca.65      43 x 30          3,01 x 2,13 
 
6 Kleedkamers/Douche 10 units a   3 x 6   27 x 6           1,86 x 0,42
Kantine /Secr/WC  7 units a  3 x 6  15 x 9          1,04 x 0,62 
Biljart      2 units a  3 x 6  6 x 6          0,42 x 0,42 
Tafeltennis/Zaaltje  6 units a  3 x 6  9 x 12           0,62 x 0,83

       Parkeren 



                           

 

 

Omdat de accommodatie niet gelijk klaar is, kunnen we de eerste maanden terecht 

bij FC Weesp voor trainingen. Verder is bij de KNVB het verzoek neergelegd om de 

eerste seizoenshelft alleen uitwedstrijden te spelen.  

 

Met de tijdelijke accommodatie heeft Gemeente alle tijd om binnen 2 jaar (uiterlijk 1 

juli 2017) te zorgen voor een nieuwe accommodatie op de Bredius waarbij 

Gemeente Muiden en SC Muiden naar elkaar de intentie hebben uitgesproken dat 

in het bestemmingsplan Bredius de aanleg van drie sportvelden mogelijk wordt. In 

eerste instantie worden twee velden aangelegd en een derde veld wordt 

gerealiseerd als duidelijk is dat de capaciteit van twee velden niet meer toereikend 

is. Daarnaast is het gebruiksrecht van de velden als eerste voorbehouden aan SC 

Muiden en kan de vereniging beschikken over ruimte voor een eigen clubgebouw. 

 

Afgelopen week heeft KNSF aangeboden om tijdelijk onze inventaris en 

sportmiddelen op te slaan in een schuur op Hoogerlust en KNSF geeft ons de 

komende weken de tijd om alles te verhuizen. Naar verwachting zullen de kantine 

en kleedkamers eind augustus gesloopt worden.  

 

De komende tijd moet er nog genoeg gebeuren en wij hopen dat we op een ieders 

hulp kunnen rekenen bij onder andere het verhuizen van onze spullen en het 

inrichten van de tijdelijke velden en accommodatie. Verder willen wij de komende 

tijd een beroep doen op jullie flexibiliteit. Wij zijn ervan overtuigd dat we straks de 

beschikking hebben over een prachtig nieuw complex op de Bredius met in de 

tussenliggende tijd een goede tijdelijke oplossing op de plek waar een deel van 

onze geschiedenis ligt.  

 

Mochten er vragen zijn, schroom niet om deze te stellen aan ons. Naast onze 

contactgegevens in het clubblad zijn wij via de mail ook bereikbaar via het 

gezamenlijke emailadres bestuur@scmuiden.nl 

 

Met sportieve groet, 

 

Bestuur SC Muiden en leden Brediuscommissie 
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Publicatie namens Gemeente Muiden en Sc Muiden 

 
 
 

 
Gemeente en SC Muiden hebben mogelijk oplossing in zicht  
 
Gemeente Muiden en SC Muiden zijn de afgelopen dagen in gesprek geweest 
om de impasse te doorbreken. Met een positieve blik op de toekomst wordt 
gezamenlijk naar een oplossing voor een tijdelijk onderkomen voor SC 
Muiden gezocht die op korte termijn te realiseren is.  
 
De afgelopen maanden zijn meerdere oplossingen en scenario’s besproken en 
onderzocht. Eerder liet het college weten een overbruggingsjaar bij FC Weesp als 
(enige) haalbare mogelijkheid te zien.  FC Weesp was hiertoe, onder voorwaarden, 
bereid.  Voor SC Muiden leek deze optie niet haalbaar. Gesproken is nu over twee 
mogelijkheden. In de eerste plaats wordt ingezet op de oude RCM locatie aan de 
Korte Muiderweg, in combinatie met trainen bij FC Weesp en in het tweede geval 
blijft alleen de optie bij FC Weesp over. 
 
De oude RCM locatie valt binnen het plangebied “Bloemendalerpolder”. De 
gemeente is over deze optie in overleg met de direct betrokkenen, zoals de 
eigenaar van de grond, de gemeente Weesp en anderen, die net zoals Muiden, 
betrokken zijn bij de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder.  
De gemeente Muiden heeft het verzoek aan de eigenaar gedaan om toestemming 
te verlenen om de oude RCM locatie tot uiterlijk 1 juli 2017 in te richten als tijdelijke 
locatie voor SC Muiden. In deze situatie zou SC Muiden de komende maanden 
trainen bij FC Weesp en de eerste seizoenhelft alleen maar uitwedstrijden spelen, 
totdat deze tijdelijke locatie gereed is. Met deze tijdelijke oplossing  kan SC Muiden 
op een eigen locatie blijven sporten totdat de nieuwe Bredius locatie gereed is. De 
club behoudt dan haar eigen identiteit en kan dan haar vereniging verder opbouwen 
en zich richten op de toekomst. 
 
Het verzoek zal ook binnen de projectgroep Bloemendalerpolder nog besproken 
moeten worden en akkoord moeten worden bevonden. De gemeente Muiden doet 
er alles aan om dit initiatief te ondersteunen en om tot een snelle besluitvorming te 
komen. Gemeente Muiden en SC Muiden zijn op constructieve wijze in gesprek en 
helpen elkaar waar nodig om deze mogelijke oplossing op korte termijn te 
realiseren. 
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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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Trainingsschema SC Muiden bij FC Weesp 

 

Omdat we de eerste tijd genoodzaakt zijn om onze trainingen bij FC Weesp te doen, 

volgt hier het trainingsschema zoals dit na overleg met FC Weesp is samengesteld. 

In dit schema is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van SC Muiden 

maar moesten er wel wat concessies gedaan worden waarvoor we jullie begrip 

vragen. Wij doen dan ook een beroep op ouders om bij te springen als trainers 

verhinderd zijn. 
 
 

Dag Team Veld Begin Eind 

          

Maandag C1 3A 20:15 21:30 

          

Dinsdag F3 3A 17:00 18:00 

  F1 4A 17:00 18:00 

  F2 4B 17:00 18:00 

  E1 + E2 4A 18:00 19:00 

  D1 + D2 4B 18:00 19:00 

  Zo2 + Zo3 3B 20:15 21:30 

          

Woensdag FT / mini 3A 14:30 17:00 

  A1 4A 20:15 21:30 

  Zo1 4B 20:15 21:30 

          

Donderdag F3 3A 17:00 18:00 

  F1 4A 17:00 18:00 

  F2 4B 17:00 18:00 

  E1 + E2 4A 18:00 19:00 

  D1 + D2 4B 18:00 19:00 

          

Vrijdag A1 (+C1) 3B 19:15 20:15 

  Zo1 3B 20:15 21:30 

 
 

De eerste trainingen zullen starten in de week van maandag 17 augustus. Dus ook 

voor de recreanten beginnen de trainingen pas vanaf deze week. De zondag 1 zal 

overigens een eerste extra training hebben op zondag 16 augustus. 

 

Voor de jeugd zijn wij bezig om iets te regelen met georganiseerd vervoer. Wij 

zullen de komende dagen omtrent dit punt en andere praktische zaken nog nadere 

informatie geven via de website en een extra nieuwsbrief.                                   9 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

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 

 

 

RESTAURANT - BRASSERIE 
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Mededelingen: 

 
      Jos van den Berg 
 
 

Intra Bouw is een full service bouwbedrijf 

voor alle type renovaties, verbouwingen, 

restauraties en onderhoud. Wij werken voor 

particulieren, bedrijven en 

overheidsinstellingen 
 
 
 

                                   Tel:      0294-271514 

Pr.Bernhardsingel 8.  Fax:     0294-271809 

1398CR Muiden       Mobiel:  06-51277760 
 



 

 
 

SC Muiden zoekt verzorg(st)er 

 

Voetbalclub SC Muiden in Muiden zoekt voor het nieuwe seizoen 2015-2016 

een verzorg(st)er voor het 1ste elftal. SC Muiden 1 speelt op zondag.  

Profiel: Opleiding als verzorger / sport masseur. In het bezit van reanimatie 
(herhalingslessen kunnen bij de vereniging gevolgd worden). Ervaring in het 
voetbal. Goede communicatieve vaardigheden en goed in team verband kunnen 
werken. 
Taken: Begeleiden spelers op het gebied van blessurepreventie en gezondheid. 
Behandelen van blessures. Mede adviseren aan trainersstaf m.b.t. inzetbaarheid 
spelers.  
Aanwezigheid: De trainingen op de dinsdag en donderdagavond van ongeveer 
19.00 – 22.00 uur en op de zondag bij de wedstrijden van ongeveer 12.00 – 18.00.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dwight Loy (06) 52308816 of 
email tc@scmuiden.nl   

  

Spelerskaarten 

 

Iedereen van 10 jaar en ouder heeft een spelerskaart nodig. Deze kaarten verlopen 

na 5 jaar. Om ze te verlengen is een nieuwe pasfoto nodig. De navolgende spelers 

moeten een recente pasfoto inleveren. Zet op de achterkant je naam en 

geboortedatum. Inleveren in een envelop bij Jaap Zeeman De blauwe Wereld 26 of 

in de bestuurskamer. 

 

J.v/d Berg  D.v/d Brink   C.Calderon   Th. Griffioen      J.Wink 

  
 
 
 

  Wij sporten mede dankzij onze sponsoren. Sponsort U hen ook ! 
Adviesburo Gerben de Boer Frank Oudshoorn, groente en fruit Svala Auto Weesp 
Auto Bogaert Garage van Kooy Tandarts van Muiden 
Bijvoet Graaf Floris V restaurant Taxi Naardermeer 
Café Ome Ko Intrabouw Vlaanderen makelaardij 
de Kapper Kaashandel Rita Kop Verswinkel Pronk 
De Muidernier Koppers sports.nl Warners tuin en huis 
Dirk v.d. Plas vishandel P&E Stricker Bakkerij Streefkerk, makelaardij en 
Eetgelegenheid                   
De Zeemeeuw 

Restaurant ’t Lagerhuys 
Snackbar de Loper 

assurantien 
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 Herman van Dijk stopt 
 

 

Het moest er eens van komen. Herman van Dijk stopt met het wedstrijdsecretariaat 

van de pupillen. Hij draagt zijn “winkeltje” over aan iemand anders. Wie is nog niet 

bekend. 

 

Herman begon zijn loopbaan in 1967 als leider van het elftal van zijn zoon bij RCM 

(Racing Club Muiden) .Samen met andere leider Gijs Stalenhoef gingen ze op de 

fiets naar uitwedstrijden in Weesp, Driemond en Amsterdam. Zelf heeft hij volgens 

eigen zeggen nooit gevoetbald.  

 

Na de fusie met SV Muiden ontstond SC Muiden waar hij het wedstrijdsecretariaat 

van de jongjunioren, nu pupillen, op zich nam. Dat wedstrijdsecretariaat nam hij heel 

serieus.  

 

Bij een nieuwe aanmelding ging hij steevast, zoals hij dat noemt, op huisbezoek. 

Tijdens dat huisbezoek vertelde hij de ouders over de vereniging en wat zij 

eventueel voor de vereniging zouden kunnen doen, want het is natuurlijk meer dan 

alleen je zoon of dochter lid maken en dan anderen voor de rest op laten draaien. 

Voetbal is een sociaal gebeuren. Tijdens zo’n gesprek wist hij vaak door op het 

gevoel van de ouder te spelen een leider of leidster te versieren. Bijv.:” Ik heb 

gehoord dat je veel verstand van voetbal hebt. Dat moet je dan zeker voor het elftal 

van je zoon gebruiken “ Meestal had hij daarbij succes. 

 

Jarenlang regelde en organiseerde hij het “Blum-” en later het “Korzeliustoernooi” In 

oktober had hij vaak al de verenigingen op de rol staan. Het programmaboekje werd 

nauwkeurig doorgespit. Zijn de namen van de verenigingen goed gespeld, kloppen 

de tijden, enz. De aftrap werd gedaan door Mevrouw Blum en later door Mevrouw 

Korzelius. Aan het eind van de dag werden de prijzen door genoemde dames 

uitgereikt. Herman gaf commentaar door zijn “spreekijzer”. Daarna volgde nog een 

happening: Penaltybokaal. Herman genoot om dit te presenteren. 

 

Maar nu is het genoeg geweest. Het “thuisfront” heeft hem op zaterdagmorgen 

gewoon thuis. Maar hij gaat de vereniging niet verlaten. Op maandagmorgen wordt 

door hem en vele anderen de kantine en de velden op orde gemaakt. Dat blijft hij 

gewoon doen. We hopen nog vele jaren.  
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Schin op Geul 

Het traditionele jaarlijkse uitstapje van de frivole koorknapen ging dit jaar naar het 
heuvelachtige Zuiden. Met wat introducees die de introductiefase al lang voorbij 
waren kwamen we op een mengelmoesje van 14 heren. In fases waren zij afgereisd 
naar het qua weer wispelturige Limburg en voor een aantal was het een weerzien 
met een bekend stukje recreatieterrein. Zelf vond ik het tijd om mijn traditie van 
thuisblijven maar eens te doorbreken en dat werd mede mogelijk gemaakt door een 
andere laatbloeier die op de vrijdag ook nog een lijstje verplichtingen in het Westen 
had. Uiteindelijk werd het 14-tal herenigd in het schemerige uitgaansleven van 
Valkenburg; een stukje flink doorrijden verderop. Niet iedereen was even 
gecharmeerd van de muziekkeuze van de plaatselijke lolbroek en ook de 
gemiddelde leeftijd van het aanwezige publiek kon niet elke playboy geheel 
bekoren. Maar het samenzijn met lotgenoten maakte alles goed; net als het rijkelijk 
vloeiende vocht uit de tap en fles. Later verspreidde het gezelschap zich over de 
verre van overbevolkte uitgaansstraat en een ieder had pret op zijn eigen wijze. De 
avond vloog voorbij en na een nachtelijke snack vloog men per Duitse reislimousine 
of aangeschoten taxi terug naar de gedateerde stacaravans voor een nachtje 
woelen met een zachte g. Het was met recht kamperen, maar reuze knus en 
ondanks de flinke regen bij het ontwaken smaakte het ontbijt naar 5-sterren. Toen 
de zon weer dreigde door te breken, de buren klaar waren met elkaar voor rotte vis 
uit te maken met vlaai toe en het gekibbel over de vervolgplannen was verstomd 
werd er in consensus besloten om een balletje te gaan trappen op de 
ontspanningsweide van de uitgestrekte camping.  

Het niveau was laag, de amusementswaarde wat hoger en zo kregen naast de 
polsen en de kelen ook de andere lichaamsdelen nog wat beweging. Na een rust- 
en opfrismoment ging een elftal aan de wandel langs de Geul, de twaalfde man 
regelde de boodschappen (inclusief boodschappenkar) en de twee reserves namen 
een duik in het grote spartelbad. Via een halve liter fris herbergbier kwamen we op 
een bekend terras in Valkenburg terecht waar het achtergebleven drietal later 
aansloot terwijl de nestor van de groep de terrasbewoners vermaakte met zijn 
aanstekelijke vrolijke gebabbel en gegrol. Na een paar heerlijke frisse glaasjes op 
een heet terras gingen we terug naar onze woonwagens waar langzamerhand de 
boodschappen werden omgetoverd tot een buitengewoon goed verzorgde en 
smakelijke barbecue. Hulde voor een ieder die daar ook maar iets mee te maken 
had! Na de overvloedige dis gingen sommigen even aan de oplader in hun camping 
bedstee, anderen gingen spontaan afwassen of anderzijds nuttig en tuttig zijn en de 
rest bleef hangjongeren in de categorie overige buitenactiviteiten. Later gingen we 
een paar kilometer verderop op een terras wat plaatselijke biersoorten en/of vlaai 
verorberen en snedige opmerkingen uitwisselen om aansluitend via een heen en 
weer taxi naar – jawel – Valkenburg te verkassen, dat op zaterdagavond duidelijk 
meer een toeristische trekpleister bleek dan de avond ervoor.  We slaagden erin om 
allemaal in en om hetzelfde etablissement te vertoeven, dan al niet in gezelschap 
van een glaasje nectar of een plaatselijke ex-Miss. De avond was zo voorbij en toen 
we via vertraagde taxi’s en wat koorgebral in de verzamelcaravan onze bedjes  
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hadden gevonden sliep iedereen, met of zonder Minnie Mouse attribuut als een 
pasgeschoren baby.                                                                                               

De volgende ochtend was het na het ontbijt tassen pakken en auto’s volproppen; 
handjes schudden of kerelgeknuffel en tijd om het kuuroord weer achter ons te 
laten. Hier is het laatste woord nog niet over gesproken!  Dank voor een ieder die 
een kiezeltje of ander steentje heeft bijgedragen om dit te kunnen realiseren. Ik 
vond het retegaaf en hoop op een startbewijs voor de volgende editie. 
Mannen…..het was tof! Alle overige sappige details – en dan heb ik het niet over de 
smakelijke filetlapjes – blijven voor altijd in het Geuldal. Voor diegene die toch willen 
weten wat er zich zoal afspeelt tijdens zo’n uitje zeg ik “meld je aan voor een 
volgende keer”. Chapeau!  

  

Frans  

 
 
 

 
 
 
Vanuit de redactie: 
  
De afgelopen week zijn we begonnen met het weghalen van de apparatuur 
uit ons clubgebouw zoals pc’s, versterker, printers en geluidsboxen. We moeten 
namelijk rekening houden met een spoedige sloop van ons clubgebouw. 
Ook de komende tijd zullen we besteden om de kleinere artikelen alvast op te 
slaan. Ondanks dat komen we gewoon uit met het clubblad en dit is alvast een 
extra uitgave; dit in verband met de ontwikkelingen wat betreft onze toekomstige 
uitplaatsing. 
We zullen het blad voorlopig vanuit de huiskamer naar onze leden versturen en u 
zult ook de komende tijd gewoon op de hoogte worden gehouden van alles wat  
zich rondom onze vereniging afspeelt. 
De artikelen en kopij kunnen  dus op dezelfde manier gestuurd worden naar: 
redactie@scmuiden.nl 
 
We wensen u ondanks alles een voorspoedig nieuw sportseizoen toe.  
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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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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    
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Adviesgroep Vlaanderen is een makelaarskantoor dat al zo’n 60 jaar bestaat. Een familiebedrijf dat door en door 
vertrouwd is met de gemeente waarin het actief is. Muiden en Muiderberg leven op hun beurt op vertrouwde voet 
met Vlaanderen. Daardoor weten wij het meestal als eerste wanneer iemand z’n huis wil verkopen. En dat is uw 
garantie voor een ruime keus. Zoekt u een huis in Muiden of Muiderberg, maak dan een afspraak voor een 
persoonlijk gesprek. Vrijblijvend en kosteloos. Samen bespreken we uw wensen en berekenen we welke 
financiering voor u het meest gunstig is. 
 

 

 

 

Dorpsstraat 17 
1399GT Muiderberg 
 
T: 0294-263230 
F: 0294-263847 
 
E: info@makelaar-vlaanderen.com 
W: http://www.makelaar-vlaanderen.com 
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