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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 Vacant 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 

Technische commissie Jeugd                 Dwight Loy 06-52308816 

Technische commissie jeugd       Sebastiaan Soonius 06-18341204 

Technische commissie senioren zondag            Berry Reijseger 06-19193255 

e-mail: tc@scmuiden.nl          
 

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 

 
Deze week heeft de gemeente vanuit de provincie de definitieve 
goedkeuring ontvangen voor het budget van het veld in Mariahoeve. De 
bestellingen voor het veld en de tijdelijke units zijn daarom meteen 
geplaatst en de komende dagen horen we vanuit de leveranciers wat de 
planning gaat worden. We gaan er vanuit dat er snel aan het 
trainingsveld begonnen gaat worden.  
 
Voor ons tijdelijke honk is besloten dat 3 geschakelde units geplaatst 
zullen worden op P2. Hiermee hopen we dat we de buurtbewoners 
tegemoet kunnen komen door de units op voldoende afstand van de 
woningen te plaatsen en daarnaast is het logistiek handiger om de units 
op de parkeerplaats te zetten. 
 
Verder wil ik bij deze aandacht vragen voor het probleem van 
achterstallige contributies. Helaas staan er nog veel contributies 
open. Als vereniging zijn wij nu volledig afhankelijk van de 
contributiegelden aangezien er dit seizoen geen kantine-inkomsten zijn. 
Kosten voor trainers, KNVB, clubkrant, website etc. lopen gewoon door 
waardoor ik bij deze iedereen die zijn / haar contributie nog niet heeft 
voldaan, wil verzoeken om deze over te maken. De komende week zullen 
voor alle zekerheid betalingsherinneringen worden verstuurd. Laat de 
club niet in steek. 
 
 
Met sportieve groet, 
 
Het bestuur en leden Brediuscommissie. 
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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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Bedankt! 
Beste Sportcommissie, bestuur en team van de C1, 
Ik ben zeer verrast!! 
Dank u wel voor het presentje wat ik heb mogen ontvangen! 
Mijn blessure is hardnekkig dat ik voorlopig,...HELAAS...ben uitgeschakeld. 
Wens mijn teamgenoten succes! 
 
Sportgroet, 
Guylian  
 
 
 
 

                             rooster bestuurder van dienst 2015   

zaterdag 07 november  zondag 08 november   

       

  Jaap van Lom  Ochtend 10.00 – 13.00uur B. Oevermans 
  

 

 

   Middag 11.30 - 17.00 uur J. van Lom 
     

zaterdag 14 november  zondag 15 november   

       

  Jaap van Lom  Ochtend   J. Zeeman 
  

 

     

       

let op programma wordt ingevoegd door nvc , dus tijden kunnen veranderen 

Bestuurders van dienst, graag zelf voor vervanging zorgen indien geplande datum 
niet uitkomt 
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Algemene ledenvergadering: 

  
Op maandag 30 november zal onze jaarlijkse ledenvergadering worden gehouden. 

Aanvang: 20.00 uur 
Plaats: Herenkamer, Café Ome Ko Herengracht 

Verder informatie volgt 
 



                                

                                                                            

Trainingen SC Muiden bij FC Weesp 
 

Zoals vorige week al aangegeven in de clubkrant, starten de trainingen deze week. 
Omdat de nieuwe (tijdelijke) locatie op het oude RCM-terrein nog niet gereed is, zal 
de komende maanden getraind worden op het complex van FC Weesp. Het complex 
van FC Weesp is gelegen op Sportpark Papelaan. Het adres is: Papelaan 153 te Weesp. 
Alle velden zijn kunstgras waardoor speciaal schoeisel raadzaam kan zijn. 
 
Aangezien vervoer met een eigen bus vooralsnog erg kostbaar is, doen wij 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 definitieve trainingsschema is als volgt: 
Dag Team Veld Begin Eind Trainer Tel. nr 
              
Maandag 

                    
Dinsdag F1 4A 17:00 18:00 Sebast. Soonius 06-18341204 
          

    F2 4B 17:00 18:00 Stan Bruggink   
          Max ter Steege 06-14055838 
  E1 4A 18:00 19:00 Co Sorbach 06-25002274 
          Mike Zitman   
  D1 4B 18:00 19:00 H. v.d.Sluis? 06-43251520 
  C1 4B 18:00 19:00 Co Sorbach 06-25002274 

  
Zo2 + Zo3 
+Recr+Vet  3B 20:15 21:30 Ed de Leeuw 06-23914703 

              
Woensdag F3 3A 14:45 15:45 Ed de Leeuw 06-23914703 
  E2 3A 15:45 16:45 Ed de Leeuw 06-23914703 
  A1 4A 20:15 21:30 Abdul Doufikar 06-53816292 
  Zo1 4B 20:15 21:30 Abdul Doufikar 06-53816292 
              
Donderdag F1 4A 17:00 18:00 Sebast. Soonius 06-18341204 
          

    F2 4B 17:00 18:00 Stan Bruggink   
          Max ter Steege 06-14055838 
  E1 4A 18:00 19:00 Co Sorbach 06-25002274 
  E2 4A 18:00 19:00 Mike Zitman 0294-264570 
  D1 4B 18:00 19:00 H.v.d.Sluis? 06-43251520  
  C1 4B 18:00 19:00 Co Sorbach 06-25002274 
              
Vrijdag A1 (+C1) 3B 19:15 20:15 Abdul Doufikar 06-53816292 
  Zo1 3B 20:15 21:30 Abdul Doufikar 06-53816292 
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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 

 

 

RESTAURANT - BRASSERIE 
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      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 
 



 

 
Afdeling zaalvoetbal  

Vrouwen 

Donderdag 12 november 2015 

 Spakenburg VR2 - Sc.Muiden V 1   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 41656 
Aanvang:  20.55 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: De Sportvogel     veld 1 Bunschoten 
Leiders:   

 

 

Afdeling Voetbal 
Pupillen 

 

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

Wedstrijdprogramma Zaterdag 14 november 2015 Ook op www.scmuiden.nl 

   

 DOB C1 - Sc.Muiden C1   
Scheidsrechter   Wedstrijdnr: 83056 

Aanvang: 12,15 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “DOB” veld 1 Nigtevecht 
Leiders: vacant Vacant 
   

 Sc.Muiden D1 – Weesp Fc D7   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 88713 

Aanvang:  10.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Naarden”  veld 3 Naarden 
Leiders: Aart Streefkerk, tel. 06-53950643 Eric Karel, tel. 06-29544895 
   

 Sc.Muiden E1   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr  

Aanvang: uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging:                   Sportpark   

Leiders: R. Bonatz, tel. 06-55398033  
   

 Sc. Muiden E2 – Waterwijk E16   

Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.116770 
Aanvang:  09.45 uur    Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Naarden”  veld 4 Naarden 

Leiders: Dhr. Geijsen, tel. 06-11779020  
   

 AS ’80 F4 - Sc.Muiden F1   

Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 118268 
Aanvang: 11.30 uur    Aanwezig/Vertrek:  

Ligging: Sportpark “Klein Brandt”  veld 2 Almere 
Leiders: Rob Rijbeek,  06-28059666;      Cindy v.Dijk 06-23495325;   Tiny de Jong, 06-11330448 
   

 Weesp Fc F4 - Sc Muiden F2   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 79032 
Aanvang: 09.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 

Ligging: Sportpark :”Papelaan”   veld 2 Weesp 
Leiders: Joh.v.d. Kraats, tel. 06-15062985 0294-261395 
   

 Sc Muiden F3 – NVC F7   
Scheidsrechter:   Wedstrijdnr.114349 
Aanvang: 09.45 uur  Aanwezig/Vertrek:: uur 
Ligging:: Sportpark “Naarden”   veld 34 Naarden 
Leiders: Michiel Balk; 06-47820770 Dhr. M. Maijer, tel. 06-52880432               10 
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Afdeling Voetbal 
Zaterdag 

Arnold de Jong 
Tel. 06-11330448 

Wedstrijdprogramma Zaterdag 14 november  2015 Ook op www.scmuiden.nl 

   

 Sc.Muiden/Weesp VE35+1 – Almere 35+1  
Scheidsrechter   Wedstrijdnr: 66398 
Aanvang: 14.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpak “Papelaan”  veld 3 Weesp 
Leiders: F. van Waard. Tel 06-51664393 Bgg. A.de Jong, tel. 06-11330448 
   

 AS ’80 VE 45+1 - Sc Muiden/Weesp VE45+1   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 106627 
Aanvang:  12.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Klein Brandt”  veld 1 Almere 
Leiders: Rob de Vries, tel. 06-42123570  

 

Afdeling Voetbal 
Zondag 

 

Zondag 15 november 2015 

Jaap van Lom 
Tel. 06-51306867 

   

 Waterwijk A2 - Sc.Muiden A1    
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 138646 
Aanvang: 14.30 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging:                   Sportpark “Rie Mastenbroek”  veld 5 Almere 
Leiders: A. Doefikar, tel. 06-19193255 W. Boekee, tel. 06-14187804 
   

 Sc Muiden 1   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr : 
Aanvang:  uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging:   
Leiders: A. Doefikar, tel. 06-19193255  
   

 De Meer 9 - Sc.Muiden 2   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 137834 
Aanvang: 14.30 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Drieburg”  veld 3 Amsterdam 
Leiders:   
   

 Baarn sv 4 - Sc Muiden 3   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 128102 
Aanvang: 12.30  uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Ter Eem”    veld 3 Baarn 
Leiders:   

 
Uitslagen  4 november 2015 Uitslagen 7november 2015 

Sc Muiden VR 1 – Loosdrecht VR1       2 - 2  Muiden/Weesp 35+ - Batavia 90 35+             0 - 0            

Uitslagen 7 november 2015 Muiden/Weesp 45+ - Buitenveldert 45+         4 - 2                            

Sc Muiden C1 – Forza Almere C2         0 - 2  

Geuzen/M.meer D5 - Sc Muiden D1      2 - 12 Uitslagen 8 november 2015  

ZuidOostUnited E4 - Sc Muiden E1       0 - 8 Sc Muiden A1 – Diemen A3                           3 - 2 

Weesp Fc E5 - Sc Muiden E2                6 - 4 Tos Actief 5     - Sc Muiden 2                         4 - 6 

Sc Muiden F1 – Ijburg AFC F5             13 - 1.                Sc Muiden 3    - Hoogland 6                           2 - 0 

Sc Muiden F2 – BFC F 7                        0 - 12                  

Forza Almere F5 - Sc Muiden F3           0 - 11                                                                               11 

http://www.scmuiden/


 
 

Veteranen 45+ - Buitenveldert 45+       4-2 

Op deze druilerige zaterdag, waarop onze makkers van de 35+ een veld verderop de Batavieren 
bestreden, mochten wij gastheer spelen voor de gerenommeerde oudste garde van Buitenveldert. In 
het verleden waren zij immer een gedreven en geduchte tegenstander maar klaarblijkelijk had ook hier 
de tand des tijds bruut toegeslagen. Daarbij vergeet ik natuurlijk niet dat bij het gezapige groepje van 
de thuisploeg ook de jaren langzaam maar zeker gaan wegen. Soms is elk woord te veel, soms is het 
ongelofelijk onvoorstelbaar onbeschrijfelijk en soms schieten woorden te kort. Maar een derde 
overwinning op rij is wel wat onsamenhangende proza waard. Onder de bezielende leiding van een 
alom gerespecteerde fluitist die zijn sporen – ook in het oude mannenvoetbal - ruimschoots heeft 
verzameld verrichtten wij de officiële openingshandeling door de bal vanaf de centrale stip in de 
middencirkel in beweging te brengen en daarmee het treffen op gepaste wijze te starten. Kennelijk was 
nog niet iedereen helemaal uitgeslapen en in opperste concentratie want de eerste minuten waren 
door chaotische miscommunicatie en onnozel ingrijpen al bijna fataal. Gelukkig kwamen we met de 
schrik vrij en konden we beginnen met de uitvoering van ons uitgekauwde strijdplan. Voor mij 
onverwacht maar door de schutter vast doordacht kwamen we fraai op voorsprong door een lob c.q. 
stift die de keeper verraste en al rap keken de verbouwereerde gasten tegen een achterstand aan. 
Ondanks dat we in het reservegeel speelden in plaats van in het vertrouwde blauw wist men elkaar 
door middel van de bal aardig te vinden, hoewel de onbegrijpelijke vage bal ergens in de ruimte nog 
steeds tot ons standaardmenu behoort. Ik had het bizarre gevoel dat we veel sterker waren, maar dat 
wensten we blijkbaar niet in resultaat uit te drukken. Dralen met de bal, ingewikkelde passes, het 
naadloos verwisselen van vertragingen en versnellingen en het uitwisselen van volstrekt 
onbegrijpelijke tips en coachkreten; het zat allemaal in de stoofpot. Toch werd er bij vlagen weer 
alleraardigst gebald, hoewel de dipjes en mindere fases nog niet tot het verleden behoren. Door een 
bewegelijke pizzakoerier op het middenveld (hij bezorgd de bal graag tot op de voet, maar heeft ook 
een verraderlijk schot in de beentjes) en een professioneel afgeronde correcte aanval die menige 
louche grensrechter met plezier had verijdeld konden we de voorsprong nog voor de gruwelijk hete 
thee uitbouwen tot luxe niveau, hoewel ook Buitenveldert in tweeën iets terug mocht doen, ondanks de 
inspanningen van onze kersverse sluitpost. 3-1 bij rust als ik goed geteld heb, want in alle hectiek 
moest men goed op de tellen passen. Na de gesuikerde thee deden beide zijden hun best om er nog 
iets van te maken hoewel er intern nog steeds verwarring was over vertraaagen van het spel en de 
voorsprong behouden en versnellennn en de tegenstander sportief verpletteren. Buitenveldert maakte 
handig gebruik van deze impasse door uit onverwachte invalshoek de marge te verkleinen tot 1 treffer. 
Dat was best eng en een spannende fase, maar gelukkig wist een enigszins geblesseerde fietser 
opdoemend voor de niet zo heel sterk ogende ballenvanger van Buitenveldert met een treffer die het 
midden hield tussen een omhaal, een boogbal en een lobbend stiftje de rust terug te brengen en de 
overwinning veilig te stellen. Langzamerhand kruipen we weg uit de denkbeeldige degradatiezone; 
want lager dan dit zal er vast niet zijn. De derde helft was weer knus, hoewel het generaties jongere 
barpersoneel vast wat meer roering op prijs had gesteld. Alleen wat bladen bier tappen voor wat oude 
rakkers is niet de meest dynamische wijze om je zaterdagmiddag mee te vullen; maar wij waren er blij 
mee. En ze smaakten er niet minder om. Wel was de muziekkeuze licht deprimerend. Dank aan de 
man die zo vriendelijk was om de kleedkamer te dweilen, hoewel de hoofdreden daarvoor was dat de 
Zondag 1 morgen graag ook in een kleedruimte vertoefd die spik en span is. Volgende week naar 
Almere; de pinten eh punten smaken naar veel meer!                      
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Schrijf een stukje voor mij Franz (13).  

                                                                          

 
Nul-Nul 

Vroeger was hij op de radio te horen. Frits van Turenhout las iedere uitslag van een voetbalwedstrijd 

mooi voor, maar gaf extra volume aan zijn stem bij een 0-0 eindstand. En natuurlijk weet ik wel dat ik 

met de titel Nul-Nul al een hoop spanning bij de lezer wegneem, maar ik kon het toch niet laten om 

een radiocoryfee van vroeger even in het zonnetje te zetten. 

 

Ondanks de doelpuntloze eindstand was de wedstrijd FcWeesp/Sc Muiden Veteranen 35+ tegen 

Batavia’90 Veteranen 35+ een enerverende, mooie en spannende wedstrijd. Het spel ging heen en 

weer. Dan had Dennis Huitema het druk in en voor het door hem verdedigde doel en dan weer stond 

de doelman van de ploeg uit Lelystad onder grote druk. Jammer was wel dat Arsim Hamati al na 

enkele minuten spelen geblesseerd het veld moest verlaten. Erkan Yilmaz was zijn vervanger. Erkan 

was in het begin nog wel even bezig met de overwinning van de door hem begeleidde ploeg, maar na 

een paar kreten van zijn medespelers was hij weer bij de tijd en miste hij een mooie kans. 

Na de rust veranderde het spelbeeld niet echt. Michele Taglialatela was de vervanger van de 

geblesseerde Marc v.d. Mortel. Michele had de eerste helft bij de Veteranen 45+ gespeeld en viel 

zonder rustpauze direct in bij de Veteranen 35+. Hij maakt dan ook een goede kans op de Kanjer van 

Goud Trofee, welke aan het eind van de competitie aan de meest waardevolle speler in het seizoen 

2015/2016 uitgereikt zal worden. 

Het echte hoogtepunt tijdens de wedstrijd was het feit, dat Marco v.d. Berg langs de lijn van het 2e veld 

verscheen. Na maanden van afwezigheid kon hij zijn oude ploegmakkers weer begroeten. 

FvW 

Een goede gezondheid is alles! Ja toch? 
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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 

16 


