
                           
 Muiden in Beeld. 

Muiden is de laatste tijd vaak in beeld. Letterlijk in beeld wel te verstaan. En dit gebeurt in 
een tijd, dat de gemeente Muiden eigenlijk een beetje stuurloos is. Burgemeester Marleen 
de Pater-van der Meer is tijdelijk afwezig door ziekte. Voordat dit verhaal verder gaat, wordt 
haar een spoedig herstel toegewenst. Maar dat iemand ziek wordt van het beleid van de 
Gemeente Muiden is best voor te stellen. En daar verandert de waarnemend burgermoeder 
Timmermans uit Muiderberg waarschijnlijk weinig aan. Natuurlijk kan zij mevrouw de Pater 
een goed medicijn aanbevelen, maar of zij het beleid van de gemeenteraad kan beïnvloeden 
is twijfelachtig. Het is niets voor niets dat voormalig wethouder Rob Meerhof gevlucht is 
naar het burgemeesterschap van de gemeente Oostzaan. Daar is de besluitvorming een 
voorbeeld voor de provincie Noord-Holland. Deze gemeente biedt de plaatselijke 
voetbalclub O.F.C al jaren lang een goed onderkomen.  
Op maandag was Arnold de Jong en vrienden te bewonderen bij RTL-7 in het 
voetbalprogramma Voetbal International. Hij was veelvuldig tussen de bekende coryfeeën in 
beeld. En natuurlijk ging hij na afloop (of was het tijdens de pauzes?) op de foto met zijn held 
Johan Derksen en met René v.d. Gijp. René en Arnold hadden wel broers kunnen zijn. Een 
foto met Jan Boskamp was ook wel leuk geweest, maar wellicht komt deze foto nog. 
Woensdag werd op RTV Noord-Holland een uitzending onder de naam NH Buurten 
vertoond. Het waren schitterende beelden van Muiden en interviews met Sharon van Eck-
Gokke van De Bloementafel van Muiden, de sluismeester Wouter Wormhoudt jr. (die een 
fraaie vertolking van een song van John Lennon liet horen. Hij zong het nummer Working 
Class Hero. De eerste line is: “As soon as your born they make you feel small”) en met Ruurd 
Kleuver van Ome Ko. De beelden nodigden echt een ieder uit om een keer naar Muiden te 
komen. Het was jammer, dat de voorzitter van sc Muiden niet in beeld kwam. Maar dat is 
logisch, want sc Muiden heeft nog geen voorzitter. 
FvW. 
 

Muiden is echt een stad om trots op te zijn. Dit besef moet de 
boventoon blijven voeren! 


