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Voorwoord van de Voorzitter
Kerstfeest met een verhaal
Kerstkaarten zijn door de tijd ingehaald, hoor je vaak.
Via de computer en met sms’jes kun je elkaar net zo goed prettige
feestdagen wensen, zeggen ze dan.
Of ze roepen dat het geen diepgang heeft om een kaart te sturen die niet
meer vermeldt dan een voorgedrukte kerstboodschap en een paar haastig
genoteerde namen. Misschien is dat een beetje waar.
Toch zou ik de kerstkaartentraditie voor geen goud willen missen.
Dat komt omdat bij het lezen van de kerstkaarten in mijn hoofd een kist
van herinneringen opengaat. Het doorkijken van de post is voor mij
bladeren door het album van mijn leven.
Want uit iedere envelop komt een teken van leven van oude
schoolvrienden, voormalige collega’s, verhuisde buren en familieleden ver
weg.
Dan hoeft er echt niet meer dan een naam op te staan, want alleen hun
naam is voor mij al genoeg om verhalen op te diepen over belevenissen
van ooit.
Vaak zijn het mooie herinneringen aan fijne jaren, mooie opdrachten of
leerzame vakanties. Maar soms komen ook de minder prettige kanten van
vroeger weer boven. Ruzietjes, meningsverschillen of dingen die beter
niet gezegd hadden kunnen worden. Ik heb ze onthouden, maar druk ze
weg. Omdat ik vrijwel zeker weet dat ze van mij ook allemaal wel wat
minder prettige karaktertrekken kennen. Dat de kring om me heen me
ondanks mijn karaktertrekken toch nog een kaart stuurt, zegt veel over
onze band.
Dat de mensen om me heen, me - ondanks mezelf- als vriend willen, vind
ik een warme kerstgedachte. Daarom krijgt iedereen een kaart terug.
Maar ja inmiddels is de kerstboom weer afgetuigd. De
oliebollen zijn allemaal verorberd.
De vuurpijlen, sierpotten en rotjes zijn afgestoken.
Kortom we kunnen weer verder met het sportseizoen.
In de eerste plaats namens mij persoonlijk en
natuurlijk ook namens het bestuur wens ik iedereen,
die betrokken is bij de vereniging een heel gezond en
sportief 2014 toe
Groeten,
Joop Krijt – Voorzitter
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Betekenis
Soms is een arm even om je heen, waardoor je voelt:
ik ben niet zo alleen.
Soms een blijde lach, je gratis gegeven op straat,
waardoor alles weer fijner en beter gaat.
Soms een klein compliment,
waardoor je weer blij met jezelf bent.
Soms een knipoog, heimelijk gegeven,
die je toeroept: Maak wat van het leven!
Soms een onverwacht gesprek, waar je dagen op teert,
omdat je erdoor inziet: het ging niet zo verkeerd.
Al die kleine, fijne dingen, die mensen elkaar geven
brengen de werkelijke waarde in het leven.
Wees spontaan in woord en gebaar,
dan pas betekenen we echt iets voor elkaar.
Ida Molenaar – van Balen – Groep 3

ABC Spreekwoorden
De AAP kwam uit de mouw toen hij de BLOEMETJES buiten
zetten wou. Rare CAPRIOLEN makend om onder iemands
DUIVEN te kunnen schieten. Hij bleef toch een vreemde EEND
in de bijt tot hij als een FENIX uit de as herrees, de GELUKSVOGEL!
De HAAN wilde zijn KONING kraaien, door de puntjes op de I
te zetten, doch trilde als een JUFFERSHONDJE toen hij de
KAT de bel aan moest binden in het hol van de LEEUW.
Snoer je iemand de MOND die teveel NOTEN op zijn zang
heeft, dan piepen de jongen toch zoals de OUDEN zongen.
Zo trots als een PAUW maar op zijn QUI VIVE deed hij alsof hij
een witte RAAF was. Het zwarte SCHAAP dacht: "Hij blaast wel
hoog van de TOREN, maar meent zijn eigen UIL een valk".
Om dit VARKENTJE te kunnen wassen moet je wel door de
WOL geverfd zijn, zodat je bij XANTIPPE het IJS kan breken
door ZOETE broodjes te bakken.
Truus Eelman – Schenk – Groep 2
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Verslag volleybaltoernooi d.d. 19 oktober 2013
Zoals de meesten wel weten doen we als volleybalploeg een aantal malen
per jaar mee aan volleybaltoernooien. Deze toernooien worden
georganiseerd door andere hartpatiënten verenigingen.
In navolging van 2012 zijn we wederom bijeen gaan zitten voor de
organisatie van een eigen toernooi
Na maanden van voorbereiden was het 19 oktober zover.
Sporthal, Deelnemers, Scheidsrechters, Ballen, EHBO-ers, Warmingupjuffrouw, Speelschema’s, Bekers, Bloemen, Wijnen en ook een
wethouder voor de prijsuitreiking was geregeld.
Even na 10 uur werd gestart met de warming-up, welke werd verzorgd
door Renaat Dral.
Waarna ik de wedstrijden liet starten tegen half elf.
2 poules van 7 teams, elk
team 6 wedstrijden van
15 minuten, winst 2
punten, gelijkspel 1 punt
en bij verlies 0 punten.
De wedstrijdleiding was in
handen van
ondergetekende, met
assistentie van Lee
Young.
De nummers 7 speelden
tegen elkaar voor de
plaatsen 13 en 14, etc. tot
aan de nummers 1 voor
de finale.
In onze poule kwam Heart Beat uit Almere met een erg sterk team
opdagen.
Dat was dan ook de enige wedstrijd die wij in de poule verloren,
met 27-19.
Omdat we tweede waren geworden in de poule speelden we voor de 3e
en 4e plaats tegen Oud Capri uit Rotterdam.
Ook die werd verloren, helaas, met 30-23.
De finale werd een spannende strijd tussen Hart Nodig Apeldoorn en
Heart Beat Almere.
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In een spannende finale wist Heart Beat te winnen met 35-33 in de enige
20-minuten-wedstrijd.
Na afloop alle hulptroepen bedankt met bloemen en een flesje wijn.
En de prijsuitreiking door een
Oostzaanse wethouder, Peter
Visser.
We kunnen wederom
terugkijken op een bijzonder
geslaagd toernooi met louter
complimenten.
Voor de completering nog
even de eindstand, zodat ook
te zien is waar alle teams
vandaan kwamen.
14 Hard tegen hart Hoorn, 13
Harttrimgroep Leiderdorp, 12 Phoenix Purmerend, 11 Harttrimgroep
Leiden en omstreken, 10 Hart Vooruit Vleuten/De Meern, 9 Haagse Bluf
uit Den Haag.
8 Hartslag Alkmaar, 7 Cardio cracks Den Haag, 6 Meerbloem Zoetermeer,
5 OverBetuwse Hartrecreanten Gendt, 4 Hartenjagers Zaanstreek.
En de top3: 3 Oud Capri Rotterdam, 2 Hart Nodig Apeldoorn, 1 Heart Beat
Almere.
Namens de organisatiecommissie,
Met vriendelijke groeten, Martin Prins – Groep 2.

De voorlopige Volleybal-toernooiagenda voor 2014:
22 februari Almere
5 april Apeldoorn
14 april Leiderdorp
Martin Prins – Groep 2.
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ADVERTENTIE 1
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering
gehouden in de “Boed” te Zaandijk op
dinsdag 19 november 2013.
Aanwezig: 34 leden waarvan sommige met partner, fysiotherapeuten Lee
Yong en Theo Hendriks.
Afbericht: Corry Beverloo en de heren Bart v.d. Laan, Ronald Lamet,
Kees Tuyp, Cees v.d. Heyden, A. v.d. Lip en H. Onrust.
1. Opening en mededelingen. Om 20.10 uur opent de voorzitter de
vergadering met een woord van welkom.
Als mededeling wordt vermeld dat Dick Mooij, Niek Peet en Ton
Schomakers naar een bijeenkomst van de Hart en Vaatgroep zijn
geweest, hier is niets vermeldenswaard uit naar voren gekomen, anders
dan de constatering dat de lunch evenals vorig jaar weer goed was..
2. Vaststelling definitieve agenda. Blijft ongewijzigd.
3. Ingekomen stukken. Geen ingekomen stukken.
4. Notulen vorige ledenvergadering. Hierop zijn geen aanmerkingen.
Jan Schut deelt mee dat hij benaderd is door “Kees kaasmakers” of zij
wat folders mochten opsturen om onder de leden te verspreiden daar
deze tot de doelgroep behoren waar dit product goed voor is i.v.m.
cholesterol. Jan maakte melding van de a.s. ledenvergadering en dat
stukjes kaas ook welkom zouden zijn. Dat was een goed antwoord want
hij mocht “Kees” kopen en de rekening met foto”s van de vergadering
opsturen, dan zou de rekening door de betreffende firma vergoed worden.
5. Financieel verslag en begroting. De penningmeester licht zijn
verslag toe. Er zijn geen bemerkingen. Er is kascontrole geweest door
Bert de Jong en Ronald Lamet. Zij hebben voor akkoord getekend.
6. Contributie 2014/2015. De vergadering gaat akkoord met het voorstel
van het bestuur om, indien nodig, de contributie te verhogen van € 102,00
naar € 108,00 per jaar. Op dit moment is dit nog niet nodig.
De penningmeester legt uit dat een jaarlijks uitstapje er niet inzit, daar er
toch altijd een reserve moet zijn van € 5.000,00.
Hans Sinkeldam stelt voor de contributie toch te verhogen, zodat er een
grotere reserve ontstaat. Hierover ontstaat een kleine discussie waarna
het bestuur besluit dit op een volgende bestuursvergadering te bespreken.
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7. Benoeming kascommissie. Er is dit jaar alleen een nieuw reservelid
nodig Hans Sinkeldam stelt zich hiervoor beschikbaar.
8. Verkiezing bestuursleden. Jan Schut en Elly Lensink zijn definitief
aftredend de overige bestuursleden aftredend en herkiesbaar. Mw. Truus
Eelman heeft zich beschikbaar gesteld als secretaris/notuliste. De
vergadering geeft aan het
nieuwe bestuur zijn fiat.
Elly blijft de post
verzorgen voor zieke
leden e.d. en wil graag
van het adressenbestand
op de hoogte blijven en
van de
groepscoördinatoren
bericht krijgen wanneer
leden een kaartje
behoeven.
9. Toelichting diverse
verenigingsactiviteiten. Het jaarlijks overleg met de drie sporttrainers
heeft in september plaats gevonden.
Nico de Bruin praat ons bij over de volleybalgroep. In oktober was er een
toernooi in Oostzaan, daar is melding van gemaakt binnen de
Hartenjagers desondanks hebben zij weinig leden gezien en men vindt dat
teleurstellend. In februari is er weer een toernooi in Almere. Men wil in
oktober 2014 weer zelf een toernooi organiseren in Oostzaan.
Organisatoren zijn Niek de Bruin, Martin Prins, Bert de Jong en Ronald
Lamet. Aan het bestuur wordt gevraagd om een geldelijke bijdrage voor
de prijzen.
Na deze uiteenzetting maakt hij van de gelegenheid gebruik om de twee
vertrekkende bestuursleden te bedanken voor hun bestuurswerk.
Dick Mooij over reanimatie: in de eerst week van Februari 2014 wordt er
weer een cursus gegeven in de Lorzie in Wormerveer. De prijs hiervoor is
€ 15,00 p.p. en € 25,00 voor 2 personen. Men kan zich hier nu al voor
opgeven.
Voor de reanimatiegroep binnen onze vereniging is er op woensdag 29
januari bijscholing in de praktijkruimte van Theo Hendriks.
10. Rondvraag. Nico de Bruin zou graag in het clubblad zien vermeld
welke leden opzeggen en waarom. Deze info kan altijd bij de betreffende
groepscoördinatoren verkregen worden.
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Edwin Heijdeman stelt voor om over de contributieverhoging zoals eerder
ter sprake is geweest in deze vergadering nu gelijk maar te stemmen. Er
worden handen opgestoken van mensen die vóór zijn maar in de
discussie die ontstaat zijn die handen alweer weg voor zij geteld konden
worden. Bestuur besluit dit onderwerp mee te nemen in de eerstvolgende
bestuursvergadering.
Hierna wordt afscheid genomen van Jan en Elly als vertrekkende
bestuursleden met mooie dankwoorden van de voorzitter. Aan beiden
wordt een prachtig boeket en cadeaubon geschonken.
Leden die de bingo hebben gesteund met leuke cadeaus worden bedankt
daarvoor. Truus Eelman wordt welkom geheten in het bestuur.
Andries Slagter dankt het bestuur voor het werk van het afgelopen jaar.
11. Sluiting. Om 9.15 uur sluit de voorzitter de vergadering en nodigt
allen uit voor een drankje (en hapje “Kees”) en een spelletje bingo.
November 2013.
Elly Lensink

Recept voor het nieuwe jaar
Men neme: 12 maanden
Reinig die van bitterheid, gierigheid, verwaandheid,
Betweterigheid en angst en verdeel elke maand in 30 of 31 partjes,
Zodat de voorraad genoeg is voor een heel jaar.
Men neme per dag één deel werk
En 2 delen blijheid en humor.
Men voege daar 3 volle eetlepels optimisme aan toe,
Één deel tolerantie, een korreltje ironie en een snufje takt,
Daarna wordt de massa rijkelijk met liefde overgoten.
Het bereide gerecht versiert men
Met kleine toefjes oplettendheid
En serveert het dagelijks met warmte,
Vrolijkheid en met een dosis bewustzijn
Ida Molenaar van Balen – Groep 3
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GROEP 1

GROEP 2

GROEP 3
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Hartenjagers 2013 – 2014 hierbij de foto’s van onze leden

Groep 1

Bert
Bartels

Hans
van de Berg

Jan
Betjes

Corrie
Beverloo

Jan
Bleeker

Jan
van Dijk

Margreet
Dijkstra Kuyt

Henny
Van Gessel

Edward
Heijdeman

Simon
Horstman

Jos
Jonkman

Joop
Krijt

Ab
van der Lip

Jan
Mani

Dick
Mooij
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Groep 1 (vervolg)

Ton
Nieland

Rob
Oorschot

Jon
Pasman

Niek
Peet

Aad
Quak

Ton
Reuser

Ab
Rijbroek

Ton
Schomakers

Jan
Stender

Cees
Tuijp

Ed
Visser

Jan
Zonnenberg

Coördinator: Dick Mooij
E-mailadres: d.mooij@quicknet.nl
Tel: 075-642 66 39
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Groep 2

Ed
Blokker

Marcel
Brandsma

Ad
de Bruijne

Nico
de Bruin

Truus
Eelman Schenk

Alie
Goedgeluk Kee

Cees
Hoogmoed

Cees
Huijsman

Bert
de Jong

Rinus
Kraaipoel

Roland
Lamet

Louis
Marijnissen

Janny
Mijnders

Henk
van Nooy

Hans
Onrust
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Groep 2 (vervolg)

Jaap
Pieterse

Hans
Prast

Andries
Slagter

Hans
Suir

Martin
Prins

Johan
de Rooij

Hans
Sinkeldam

Siny
Valstar

Martin
de Vogel

Coördinator: Louis Marijnissen
E-mailadres: louis.elly@kpnmail.nl
Tel: 075-617 58 20
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Groep 3

Cor
Bakker

Ids
Bierma

Rob
Boot

Jan
Burger

Simon
Chu Kum

Julien
van Collem

Cor
van Doorn

Floor
Elsäcker

Carl
Feij

Henk
Grijzenhout

Martin
Harwijne

Cees
van der Heijden

Bogdan
Janeczko

Cor
Koopal

Bart
van de Laan
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Groep 3 (vervolg)

Elly
Lensink Leferink

Margriet
Lukken

Ida
Molenaar van Balen

Rob
Oudejans

Willem
Rietvink

Frans
van Rijen

Roos
van Rijen Roodklif

Tine
de Ruijter Kunst

Jaap
Sanberg

Jan
Schut

Wietske
van Soest

Marjan
de Wit

Simon
Woldhuis

Hans
van Zuuren

Coördinator: Jan Schut
E-mailadres: hartenjagers@schut-online.nl
Tel: 075-670 27 20
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Echtpaar van Rijen bij De Hartenjagers
Mijn naam is Frans van Rijen. Ik ben geboren te Tilburg op 22
maart 1943. Ik ben gehuwd met Roos van Rijen, die ook lid
van de Hartenjagers is. Door mijn werk bij de Belastingdienst
ben ik uiteindelijk terechtgekomen in Noord- Holland. Op 1
februari 2004 ben ik met VUT gegaan. Inmiddels geniet ik
daar dus al bijna 10 jaar van. Vóór kerst 2012 kreeg ik een
hartinfarct. Ik ben gedotterd en heb een stent in een van mijn
kransslagaders. De genezing verliep aanvankelijk goed maar medio
februari 2013 raakte ik in een depressie. Met behulp van wat gesprekken
met iemand van de afdeling Somatiek en Psyche van het Zaans Medisch
Centrum en met inname van antidepressivapilletjes ben ik daar
uitgekomen. Het is niet zo dat ik weer 100 % ben maar het gaat weer. Net
zoals iedereen heb ik goede en minder goede dagen. Ik ben een sportief
type. In mijn jeugd heb ik veel gevoetbald. Later is dat tafeltennis
geworden. Ik bezoek onze clubavonden omdat ik dan in ieder geval drie
kwartier met mijn lichaam bezig ben. Het warm lopen en de rek- en
strekoefeningen vind ik erg nuttig. Het eerste kwartiertje ben ik meestal
aan het proberen om een punt te scoren met basketbal. Het afsluitende
spelgedeelte vind ik ook altijd erg leuk. Winnen wil iedereen wel maar ik
probeer het spelplezier voor te laten gaan.
Vriendelijke groeten van Frans van Rijen Groep 3.
Ik ben Roos van Rijen. Morgen(red. 12-1-2014) ben ik jarig
en wordt dan 68 jaar. Frans van Rijen is mijn man. Wij zijn 46
jaar getrouwd. Net vóór onze 45ste trouwdag in december
2012 kreeg Frans zijn infarct als donderslag bij heldere hemel. Die
gebeurtenis heeft het afgelopen jaar een behoorlijke impact gehad op ons
allebei. Ik kom met Frans mee naar de Hartenjagers. Ik heb geen infarct
gehad. Ik had last van voortdurend boezemfibrilleren met hoge hartslag.
Door een ingreep in februari 2013 in de VU is de ritmestoornis in goede
banen geleid.
De Hartenjagers trainingen vind ik goed en gezellig. IK kwam erachter dat
ik sommige spieren niet dagelijks gebruik. Na de training voel ik me
heerlijk. Al zit hartlopen er niet meer in.
Dat ligt niet aan mijn hart, maar aan mijn knieën. Dan “ren” ik gewoon een
rondje minder.
Bewegen dat is het belangrijkste.
Een hartelijke groet van Roos van Rijen – Groep 3.
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De Troubadour(1)
Droom
Het was in een droom. Loesja en ik maakten een fietstocht met vrienden.
We stopte op een station en het was druk op het perron. We zouden met
onze fietsen een trein in stappen maar ik zag Loesja niet meer.
Ik ging haar zoeken en kwam op een plek terecht waar ik haar fiets zag
staan met de herkenbare gele zijtassen.’’Dan kan ik net zo goed die trein
instappen en is alles weer in orde’’ dacht ik.’’Nee ik ga iets anders doen’’.
Want alles klopte op dat moment. Ik kwam in een café restaurant terecht
en ging zitten,de eigenaar was bezig met een vreemdsoortig zwaar
apparaat in elkaar te zetten omdat er iets stond te gebeuren waar hij al
zijn krachten voor nodig had.
Toen ik hem zo observeerde kwamen er steeds meer mensen de zaak
binnen en zonder het te merken werd het steeds drukker om mij heen.
Er kwam van alles binnen,ook donkere mensen. Vooral de plattelands
vrouwen in ouderwetse zwarte klederdracht vond ik alleraardigst.
Opeens zeeg er zo een vrouw naast mij neer en wist ik dat dit een droom
was. Meestal word ik dan wakker. Het werd steeds drukker en het
gezelschap maakte me zo gelukkig dat ik bij hun wilde blijven en verzette
me om niet te ontwaken.
Ik voelde me zo gelukkig bij hun en barstte in huilen uit;stond op met een
verrukkelijk gevoel, want niemand kende mij en ik ging door de drukte
heen maar moest stoppen voor een donkere man met prachtig grijs kort
geknipt haar, die op een barkruk had plaats genomen precies in het
midden van de zaal.
Door de drukte vroeg ik of ik er langs mocht maar hij keek me zo
vriendelijk aan en sloeg zijn armen om mij heen.
Wat er toen door me heen ging is niet te beschrijven.
Met dat lieve gezicht in mij werd ik wakker.
Rob Boot – Groep 3
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De vrolijke noot
Hallo allemaal,
Nog meer berichten, gelezen op facebook:
- Je realiseert je pas hoe goed je geheugen is, als je iets probeert te
vergeten.
- Sommige mensen zijn zo geslepen dat ze zichzelf in de vingers
snijden.
- Calorieën, dat zijn toch die beestjes die ’s nachts je kleding kleiner
maken?
- Jammer dat je geen problemen kunt ruilen, iedereen weet namelijk
hoe die van een ander op te lossen.
Van Herman Finkers:
- Laten we bidden voor hen die het moeilijk hebben, maar vooral voor
hen die moeilijk doen.
Uit de krant:
- Door de vergrijzing in de zorg is ‘de bejaarde verzorgster’ goed
gespeld.
Een lieveheersbeestje:
- Ze was klein en dominant,
dus op de uitdeeldag van namen,
lag ‘heersbeestje’ voor de hand
Teleurgesteld zei ze: “Hoor,
als ik nou lief ben, heel héél lief,
mag er dan een woordje voor?”
Moeder ooievaar tegen haar kindjes:
- Nu jullie het nest verlaten, moeten we even praten.
Dat fabeltje van de ooievaar, dat fabeltje is waar!
IJsbeertjes:
- De kleine ijsberen moesten het nog leren.
Van hier tot die brug, daar langzaam keren.
Naar mama terug, nét niet marcheren.
En heb je honderd keer gekeerd, dan heb je ijsberen geleerd!
Groetjes, Martin Prins – Groep 2
19

De Troubadour(2)
Pieneme.
Wij woonden in het eerste rijtjes huis van de Acacialaan. Daar naast stond
een heren huis. De bedoeling was dat er allemaal van deze huizen
gebouwd zouden worden. Dit huis is dus een voorbeeld gebleven. In dat
huis woonden Mijnheer en Mevrouw Woudstra. Zij waren kinderloos. Wat
mij later ter oren is gekomen was dat Mijnheer Woudstra een rijk man en
zeer sociaal bewogen was voor de jeugd in 't algemeen. Hij was ook de
oprichter van Ons Huis in Wormerveer. Hij was de gemeente secretaris
van ons dorp. Maar dit ter zijde. Toen Mevrouw overleed kwam er na
enige tijd een huishoudster bij hem inwonen. Een rijzige knappe dame
Daar stond zij tussen de vrouwen bij de melkboer om haar bestellingen
mee te nemen;en ik moet zeggen.....ze viel op. Zij werd door de buurt niet
geaccepteerd maar ik had de indruk dat zij daar ook niet zo mee zat. Dan
komen er twee kinderen van haar naast ons wonen,een jongen en een
meisje met een vreemd accent.
Zij werden uit een weeshuis gehaald in Friesland en Eric deed er van alles
aan om te worden opgenomen.
Maar dat ging niet zomaar. Er moest eerst gevochten worden en bij het
voetballen mocht hij zich bewijzen om mee te mogen doen. Hij werd
smalend bejegend en absoluut niet serieus genomen. Op weer zo'n
toelatingsexamen vloog de bal de bosjes in en wat deed Kukkie i.p.v. de
bal, grabbelde hij een grote klinker te voorschijn en gooide deze hoog de
lucht in. Iedereen zag hem omlaag vallen behalve Eric. En tot onze grote
schrik gaf hij op zijn rubber laarzen die bal een rot schop. Eric heeft een
hele poos niet meer met ons gespeeld. Met zijn voet in het gips keek hij
mistroostig door het raam naar buiten hoe wij ons vermaakten. Op een
dag brak ook voor hem de zon door. Wij hadden allebei ruzie met een
jongen uit onze straat en er zou een vecht partij worden gehouden op het
schoolplein. Dat Hans sterker was dan ik daarvan was ik overtuigd. Maar
wie niet sterk is moet slim zijn. Vlak voor dat de bel ging stonden er een
stelletje jongens en meisjes te wachten voordat wij de arena binnen
liepen. Hans stond midden in de groep met een lach op zijn gezicht in de
overtuiging dat hij dit varkentje wel even zou wassen. Ik zelf bleef
voorzichtig en wachtte rustig af toen we hem benaderden net zo lang
totdat Eric opeens naar voren schoot en voordat we er erg in hadden
lagen ze in een gevecht gewikkeld met de schele onder Eric op de grond.
Eric liet niet meer los en stompte Hans in zijn gezicht. Een paar handen
duwde mij ruw op zij. De gehele groep stoof uit een. Meester de Vries trok
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de twee kemphanen bij hun oren de school in. Er ging een gejuich op over
het plein want Eric had die schele een flink pak op z'n flikker gegeven.
En dat werd wel eens tijd ook. En zo vocht Eric zich een plaats binnen de
groep en heeft deze ook veroverd. Zo werd hij één van ons. In de vakantie
gingen we altijd op de fiets naar de vaartdijk om te zwemmen,en we
gingen Eric halen. Maar Eric wilde niet mee.''Maar waarom dan niet'''k
Heb pien in me buuk''.En er was weer een bijnaam geboren. Eric heette
voortaan ''PIENEME''. Toen wij in 1975 met de organisatie van de reünie
zouden beginnen was Eric de laatste die op de lijst stond. Toen we
Bergen binnen reden en zijn (prachtige) woning naderden zagen we nog
net dat het licht in de slaapkamer uit ging. Vol spanning belde ik aan. Een
forse gestalte deed het licht in de gang aan en opende de deur met de
vraag:''Wat is er?'' En wij:''Hallo PIENEME !!!!!!!!!!''.Dat verbaasde en
verbijsterde gezicht zal ik nooit meer vergeten. We waren weer even in de
Acacialaan,en meteen:''Kom er in jongens''. Zijn vrouw kwam ook meteen
in nacht gewaad naar beneden door deze uithaal van haar echtgenoot.
Daar zaten we weer na jaren tegenover elkaar of de tijd had stil gestaan.
Ook zijn vrouw vertelde ons van wat Eric allemaal had moeten doorstaan
en over zijn doorzettingsvermogen om er bij te willen zijn. ''Ja,en ik ben
zelfs1e stuurman geweest en heb ook nog jaren in het 1e van Bergen
gespeeld dankzij jullie”. Ook zijn ouders kwamen ter sprake en zo werd
ons verteld van het weeshuis en van Mijnheer Woudstra die vast heel blij
geweest is met zijn kinderen.
Rob Boot – Groep 3

Nieuwe leden welkom
Wij mochten in het laatste kwartaal 2013 als nieuw lid verwelkomen:
Groep 2

Jaap Pieterse
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Verjaardagskalender
februari t/m mei 2014
Februari 2014
3
7
19
20
29

April 2014
g-3
spl
g-1
g-3
g-1

Hr. R.R. Lamet
Hr. L. Yong
Hr. C.J. Tuyp
Hr. J.J.M. Burger
Hr. A.P. Nieland

15
16
20
6
25

Hr. S. Chu Kum
Hr. D. Mooij
Hr. A. Slagter Burgers
Hr. K.J. Feij
26 Hr. J.S.A. Heerooms

Maart 2014
4
6
11
11
12
13
15
15
18
20
22
23
30
31

g-3
g-1
g-2
g-3
spl

Mei 2014

Hr. H.J. Grijzenhout
Hr. W. Rietvink
Hr. K.F. v d Berg
Mw. T. Eelman – Schenk
Mw. S.C.J. Beverloo
Mw. N. Bakker
Hr. B.C. Bartels
Hr. J.H. van Zuuren
Mw. J. Mijnders
Hr. S.P. Horstman
Hr. F.A.A.M. van Rijen
Mw. A.T. Winkels
Hr. T.S.J. Schomakers
Hr. E. Krey

g-3
g-3
g-1
g-2
g-1
vpk
g-1
g-3
g-2
g-1
g-3
g-3
g-1
vpk

2
2
3
11
12
12
16
18
22
28

Hr. B. Janeczko
Hr. E.R. Heijdeman
Hr. M.A. Brandsma
Hr. S. Woldhuis
Hr. J.G. Jonkman
Hr. H. Prast
Hr. M.J. Pasman
Hr. M. Kraaijpoel
Hr. W. Grootfaam
vpk
Hr. H.W. Suir

g = groep; vpk = verpleegkundige; spl = sportleider

Alvast van harte gefeliciteerd
allemaal, namens bestuur,
redactie en overige leden.
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g-3
g-1
g-2
g-3
g-1
g-2
g-1
g-2
vpk
g-2

Rooster voor het sportjaar 2013 / 2014:
Eerste sportavond van het seizoen 2 september 2013.
Herfstvakantie 21 okt 2013
Kerstvakantie 23 en 30 dec 2013
Voorjaarsvakantie 24 feb 2014
Paasvakantie 21 apr 2014
Mei vakantie 28 apr en 5 mei 2014
Pinksteren 9 juni 2014
Laatste sportavond van het seizoen 2 juni 2014
In verband met de examenweken van het Zaanlands Lyceum zullen we op
12,19, 26 mei, alsmede 2 juni 2014 evenals in voorgaande jaren sporten in
sporthal de Tref, Drielsewetering 84, Zaandam (Kalf).
We doen dat dan van 17.30 tot 19.00 uur.
Iedereen kan dan komen en gaan wanneer het hem/haar uitkomt.
Er wordt een gezamenlijk programma verzorgd tussen 18.00 en 18.30.

Leden Reanimatiegroep
Groep 1: Heinz Friemann, Dick Mooij, Jon Pasman, Ton Schomakers
Groep 2: Louis Marijnissen, Martin Prins, Hans Sinkeldam
Groep 3: Martin Harwijne, Ida Molenaar

Redactie De Hartenjager
Ton Schomakers Kees Jongensstraat 23 1531 GT Wormer
redactie.hartenjagers@ziggo.nl 075-642 00 07

Extra ‘reserve’ clubshirt
Wilt u nog een extra clubshirt hebben, dan zijn deze te verkrijgen bij onze
materiaalbeheerder Dick Mooij of via uw groepscoördinator voor
€ 15,00 per stuk.
Bezoek voor alle informatie en nieuws over de vereniging onze website:
www.hartenjagers.info
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Gegevens bestuursleden
Voorzitter
Joop Krijt

Kuipersveld 24

1541 SZ Koog a/d Zaan
075-635 36 24

Secretaris
Truus Eelman – Schenk Wilgenkade 19
hartenjagers.secretariaat@kpnmail.nl

1521 ET Wormerveer
075-628 21 64

Penningmeester
Niek Peet
n.peet@telfort.nl

1561 KD Krommenie
075-621 08 20

Erasmusstraat 9

Materiaalbeheer / Coördinator Reanimatieteam
Dick Mooij
Watertoren 7
1531 NG Wormer
d.mooij@quicknet.nl
075-642 66 39
Redactie | Website | E-mailkring
Ton Schomakers
Kees Jongensstraat 23 1531 GT Wormer
redactie.hartenjagers@ziggo.nl
075-642 00 07

Groepscoördinatoren
Sportgroep 1
Dick Mooij
d.mooij@quicknet.nl

Watertoren 7

1531 NG Wormer
075-642 66 39

Sportgroep 2
Louis Marijnissen
louis.elly@kpnmail.nl

Skagerrak 12

1501 AZ Zaandam
075-617 58 20

Sportgroep 3
Jan Schut
Noorderven 61
hartenjagers@schut-online.nl

1504 AL Zaandam
075-670 27 20

Algemeen
Bankrekening ING(Iban-nummer):
NL 45 INGB 0005 3224 73 t.n.v. Hartenjagers Krommenie
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