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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       Sebastiaan Soonius 06-18341204 

Technische commissie senioren zondag              

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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MEDEDELINGEN: 
Update trainen  

Omdat het nieuwe trainingsveld in Mariahoeve nog niet gereed is, zullen de trainingen nog in Weesp 

plaatsvinden. Zodra het trainingsveld klaar zullen wij dit tijdig bekend maken en zullen alle teams gaan 

trainen op de Mariahoeve. Het nieuwe trainingsschema zal binnenkort gepubliceerd worden. 

De opdracht voor de aanleg van het trainingsveld is overigens gegeven aan de firma CSC (Ceelen 

Sport Constructies). CSC is gespecialiseerd in het aanleggen van hoogwaardige kunstgrassystemen 

voor buitensporten en kan buigen op een indrukwekkende lijst aan aangelegde kunstgrasvelden. Wij 

hebben er dan ook alle vertrouwen in dat CSC het gaat lukken om in de komende weken een prachtig 

trainingsveld aan te leggen waarop we met nog veel plezier gaan spelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedankt 

Graag willen wij het bestuur en iedereen van SC Muiden heel hartelijk bedanken voor de geweldige 

fruitmand die onze zoon, Noud de Galan (E2), heeft gekregen! 

Grote complimenten ook vooral voor de samensteller van de fruitmand! Wat verzorgd -de mand, de 

kaart! En wat lekker allemaal, chocola, snoep, fruit, sap! Echt, Noud was er ontzettend blij mee! 

Nouds voet is inmiddels uit het gips. Lopen gaat goed, alleen voetballen en sporten moet nog even 

wachten. 

Nogmaals dank, 

Hartelijke groet, 

PP de Galan en Willemien Kreukniet 
 

                             rooster bestuurder van dienst 2015   

zaterdag 21 november  zondag 22 november   

       

  Jaap van Lom  Ochtend 10.00 – 13.00uur B. Oevermans 
Of Jaap v. Lom    

   Middag 11.30 - 17.00 uur J. van Lom 
     

zaterdag 28 november  zondag 29 november   

       

  Jaap van Lom  Ochtend   Ben Oevermans 
Of Jaap v. Lom 

   Middag   Jaap v. Lom 
       

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

Bestuurders van dienst, graag zelf voor vervanging zorgen indien geplande datum niet uitkomt 
5 

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 

 
 



 
 
 
                                                       

 

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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AGENDA 

ALGEMENE LEDENVERGADERING S.C. MUIDEN 

 

30 november 2015 

Herenkamer cafe Ome Ko,  Herengracht Muiden 

 

Aanwezig: 19.45 uur      Aanvang: 20.00 uur 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

AGENDA 

 

1. Opening en goedkeuring agenda 
2. Toelichting afgelopen jaar 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
4. Notulen ALV 19 november 2014 + 11 juni 2015* 
5. Jaarverslag secretaris* 
6. Jaarverslag penningmeester 2014-2015* 
7. Verslag kascommissie 
8. Vaststelling contributie seizoen 2015-2016 
9. Vaststelling definitieve begroting  2015-2016 
10. Benoeming kascommissie 
11. Bestuursverkiezing 
12. Toekomstverwachting  
13. Wat verder ter tafel komt 
14. Rondvraag 
15. Sluiting 

 

Toelichting bij agendapunt 11: 

Rooster van aftreden: 

Voorzitter:  vacant  Aftredend 2014 

Penningmeester:  Richard van Kooij  Aftredend 2016 

Secretaris:  Ada Gieling-v.d. Berg  Aftredend 2015: herkiesbaar 

Algemeen lid Vrijwilligers: Wil de Leeuw-Smit 

Commissie Bredius + algemeen lid: Frank Blonk en Eric Karel 

Adviseurs: Aart Streefkerk en Miquel Ramon  

Nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden bij secretaris@scmuiden.nl 

 

Toelichting punt 13: 

Hier kunnen alleen onderwerpen aan de orde komen die tijdens de vergadering besproken zijn. 

 

*Alle stukken worden aan de leden, die een emailadres hebben doorgegeven, op 23 november verstuurd. 

Mocht u na die datum niets ontvangen hebben, neem dan contact op met Richard van Kooij (financieel) 

(penningmeester@scmuiden.nl 

 Alle andere stukken bij secretaris@scmuiden.nl. 

Op de avond zelf zullen een aantal papieren exemplaren aanwezig zijn.                                              7 
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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 

    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 
  

                    
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 

    C1 4B 18:00 19:00 Co Sorbach 06-25002274 
              
Vrijdag A1 (+C1) 3B 19:15 20:15 Abdul Doufikar 06-53816292 
  

        
         8 



    
 
 
 

 

 

 

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 
 

 
 

   
9 

 
      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 zaalvoetbal  

Vrouwen 

Woensdag 18 november 2015 

 Sc.Muiden V 1 – De Bron VR 1   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.  
Aanvang:  19.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Bijlmer sportcentrum   veld 1 Amsterdam ZO 
Leiders:   

 

 

Afdeling Voetbal 
Pupillen 

 

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

Wedstrijdprogramma Zaterdag 21 november 2015 Ook op www.scmuiden.nl 

   

 Batavia ’90  C2 - Sc.Muiden C1   
Scheidsrechter   Wedstrijdnr: 83046 

Aanvang: 10.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “De Doggersbank” veld 3 Lelystad 
Leiders: vacant Vacant 
   

 Sc.Muiden D1   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.  

Aanvang:  uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark   
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 – WV-HEDW E6   

Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.44986 
Aanvang:  09.45 uur    Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “”   veld   

Leiders: Dhr. Geijsen, tel. 06-11779020  
   

 Fortius F4 - Sc.Muiden F1   

Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 51064 
Aanvang: 09.00 uur    Aanwezig/Vertrek:  

Ligging: Sportpark “Middenmeer”  veld 1 Amsterdam 
Leiders: Rob Rijbeek,  06-28059666;      Cindy v.Dijk 06-23495325;   Tiny de Jong, 06-11330448 
   

 Sc Muiden F2   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.  
Aanvang: uur Aanwezig/Vertrek: uur 

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

 Sc Muiden F3   
Scheidsrechter:   Wedstrijdnr 
Aanvang: uur  Aanwezig/Vertrek:: uur 
Ligging:: Sportpark “”   veld   
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 21 november  2015 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 
   

 Sc Muiden/Weesp VE45+1   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.  
Aanvang:  uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “”   veld   
Leiders: Rob de Vries, tel. 06-42123570  

 

Afdeling Voetbal 
Zondag 

 

Zondag 22 november 2015 

Jaap van Lom 
Tel. 06-51306867 

   

 IVV A2 - Sc.Muiden A1   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 139878 
Aanvang: 14.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging:                   Sportpark “De Breek”  veld 2  Landsmeer 
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  
   

 Buitenveldert 7 - Sc.Muiden 2   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 128729 
Aanvang: 12.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Buitenveldert”  veld 2 Amsterdam 
Leiders:   
   

 Waterwijk 6 - Sc Muiden 3   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 130124 
Aanvang: 12.45  uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Rie Mastenbroek”    veld 5 Almere 
Leiders:   

 
Uitslagen 12  november 2015 Uitslagen  14 november 2015 

Spakenburg VR 2 - Sc Muiden VR 1      3 - 2 Muiden/Weesp 35+ - Almere Fc 35+            2 - 0           

Uitslagen 14 november 2015 AS ’80 45+       - Muiden/Weesp 45+            1 - 1            

DOB C1           - Sc Muiden C1              2 - 2  

Sc Muiden D1 – Weesp Fc D7             10 - 0            Uitslagen  15november 2015  

Sc Muiden E1    N.G. Waterwijk A2       - Sc Muiden A1                  0 - 7 

Sc Muiden E2 – Waterwijk E16              6 - 2                 Sc Muiden 1                                   

AS ’80 F4         -Sc Muiden F1               1 - 6 Sc Muiden 2           N.G. 

Weesp Fc F4  - Sc Muiden F2               2 - 2 Baarn Sv 4           - Sc Muiden 3                    2 - 0 

Muiden Sc F3 – NVC F7                        2 - 1                                                                               11 
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AS’80 45+ - FC Weesp/Muiden Veteranen 45+     1-1 

In het verleden hebben we met wisselend succes geacteerd tegen de citroenkleurige helden van 
weleer van één der polderclubs. Ook vandaag hebben we deze prachtige traditie braaf voortgezet. De 
eerste helft was voor ons, de tweede helft was voor hen. Tot onze lichte verbazing hadden we naast 
een ruime kleedkamer met geïrrigeerde vloer, maar liefst twee scheidsrechters en 3 keepers aan de 
overzijde (over wisselvallig gesproken..). De beste keeper van het kwartet (ja, ze hebben nog een 
vierde) zat gelukkig voor ons aan in burgerkostuum in de dugout. Deze vaardige doelverdediger heeft 
ons in het verleden meer dan eens in de weg gelegen op weg naar succes. Ook ons capabele en 
ervaren slot op de doeldeur was tot onze grote vreugde mee afgereisd naar het winderige 
poldercomplex, in gezelschap van maar liefst 13 verschillende types veldvulling. Kers op de taart of 
appelmoes was dat we zo maar op het hoofdveld mochten spelen al was al snel duidelijk dat het ruim 
met zwarte kogeltjes ingestrooide kunstgrasveld niet van de laatste versie kunstvezels was gemaakt. 
Maar dat hoeft een succesvolle middag niet in de weg te staan omdat zoveel ervaring in één team niet 
afhankelijk is van de kwaliteit van het gebodene. Doorgaans is het enige euvel dat ons parten kan 
spelen op de weg naar eeuwige roem ons eigen briljante spel. Ook kost het best de nodige moeite en 
vooral tijd om inzicht te krijgen in de belevingswereld van de verschillende teamleden en dan vooral 
om het te kunnen begrijpen. Als je in alle rust en ruimte een bal aan de voet hebt dan hoor je al snel 
van 6 kanten allerlei dwingende tips en coachende aanwijzingen; maar als er een speler in volle vaart 
een ellenboog in je schouderblad komt planten, je achillespezen op stevigheid en flexibiliteit komt 
testen of je simpelweg een bal ontfutselt dan wordt er niet of nauwelijks over gerept. En toen een 
medespeler me vermanend toesprak omdat ik geen tegenspeler aan het afdekken was terwijl wij in 
balbezit waren heb ik even overwogen om lager te gaan spelen omdat dit niveau te hoog gegrepen 
leek. De eerste helft speelden we de bal heel aardig rond, al gaat het bij vlagen nog steeds onnodig 
stroperig traag waardoor de tegenstander alle tijd heeft om een strategie te bedenken om al onze 
illusies bij voorbaat te verijdelen. Ons hoogtepunt was de corner waarbij de nemer van dit buitenkansje 
de naam scandeerde van de man waarvoor de bal bedoeld was nog voor de bal onderweg was en de 
aangewezen aanvallende middenvelder de bal ook daadwerkelijk succesvol via zijn vaardige 
voorhoofd tegen de touwen mocht werken. Euforie alom en de gouden medailles glommen al hier en 
daar in de ogen van de nieuwe veteranen. Nieuw in de zin van de ingezette zegereeks van de laatste 
weken ten opzichte van het dramatisch slechte begin van deze competitie. De tweede helft waren de 
oude veteranen weer zichtbaar. De mannen die op hun dooie gemak het zestienmeter gebied uit 
wandelden wanneer de keeper een doeltrap mocht nemen, zonder zich te bekommeren over de plaats 
van de bal; een niet onbelangrijk stukje spelmateriaal. Het tempo lag nog lager, de verwarring was 
weer wat toegenomen in alle regionen en AS’80 kreeg wat meer vat op het spel. Door een centrale 
chaos achterin waar achteraf diverse verklaringen van de revue passeerden, maar waar toch vooral 
wat spelers elkaar gewoon ouderwets in de weg liepen, mocht AS’80 een doelpunt en 2 punten 
scoren. De in jeans gestoken arbiter van de tweede helft had een geheel eigen visie op het spel die er 
duidelijk op gebaseerd was om ook het derde punt in Almere te houden. Zover hebben we het niet 
laten komen, al was ik blij dat hij uiteindelijk de wedstrijd affloot. Voor mijzelf wellicht de slechtste 
wedstrijd van het decennium; een ander mag zichzelf classificeren. Volgende week een weekje extra 
rust, daarna moeten de mouwen weer flink worden opgestroopt en mogen we weer stevig aan de bak. 
Hopelijk dan in een doordachte opstelling die vooral vooraf voor  iedereen duidelijk is. Uiteraard ben ik 
er weer bij; in weke rol dan ook.  

Frans Peek 
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Schrijf een stukje voor mij Franz (14). 

 

                                                                       

 
Pourquoi? 

 

Deze vraag overheerste het weekend waarin op zaterdag 14 november 2015 FcWeesp/Sc Muiden 

Veteranen 35+ op het 4e veld van het Fc Weesp sportpark tegen Almere 35+ speelde. De oldtimers 

moesten naar het 4e veld uitwijken, omdat FcWeesp Zaterdag 1 niet op het 1e veld kon spelen doordat 

de witte lijnen ontbraken. Hoe dat kon gebeuren is ook een vraag. Maar die vraag bedoel ik niet. 

Waarom moest dit gebeuren in Parijs? Waarom beschadigt de ene mens de andere mens. Voor dit 

soort geweld kan geen geloof een excuus zijn. 

De wedstrijd van de veteranen werd vooraf gegaan door 1 minuut stilte ter herdenking van de 

slachtoffers. Vervolgens ontspon zich een boeiende strijd tussen twee bijna gelijkwaardige teams. De 

thuisclub was iets sterker, maar verzuimde om de kansen te benutten. De ruststand was 0-0. In de 

tweede helft veranderde het spelbeeld niet veel. Met de medewerking van de bezoekers nam 

FcWeesp/Sc Muiden via een fraaie eigen kopbal een 1-0 voorsprong. De reactie van de thuisclub op 

deze treffer was heel beheerst. Geen gejuich en geen gejoel. Gewoon uit respect voor de 

tegenstander. Michel Taglialatela zorgde in de 80ste minuut voor de eindstand van 2-0. Hij schoot de 

bal na een mooie voorzet van Jeroen Scholte langs de doelverdediger in het net. 

De goed keepende Dennis Huitema voorkwam op zijn eigen wijze in de laatste minuten van de 

wedstrijd een doelpunt tegen. Dennis is echt een man waar een ploeg op kan rekenen en daarom 

komt hij in aanmerking voor De Kanjer van Goud Trofee. 

FvW 

Viva la vie! 

                                                                                                          13 



 

 

 
 

Hete Hangijzers 
 

Op RTV-NH was dit weekend in hun nieuwsprogramma een rapportage in de rubriek Hete 

Hangijzers te zien. De verslaggeving rondom het wel en vooral wee van sc Muiden werd op een 

satirische manier gebracht. De journalisten wilden hiermede waarschijnlijk de aangedane pijn een 

beetje verzachten. Als leden van sc Muiden waren de heren Ben Metze en Han van Wees 

aanwezig. Het interview met wethouder Hennie Timmerman was heel voorzichtig en het is tot op 

heden nog niet bekend wiens ruit gebroken werd. 

 

Hebt u de uitzending gemist? Geen nood! Op de Website van RTV-NH is de uitzending te zien. 

Even op de Homepage naar beneden scrollen en u vindt het verslag. 

FvW. 
 

 

Verkiezingen Gooise Meren 
 

Komende woensdag 18 november 2015 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad van de 

nieuwe gemeente Gooise Meren. Stem a.u.b.op kandidaten, die een warm sporthart hebben. En 

natuurlijk zijn er nog veel meer zaken waarmee een bestuur van een gemeente bezig moet zijn. 

En al ben je 68 plus of 68 min. Stem 
 

 

!                 
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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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