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Voorwoord van de Voorzitter
Nieuw Seizoen
Als u dit stukje onder ogen krijgt zijn we alweer volop bezig met het
sportseizoen 2014-2015.
Ik hoop dat u lid bent gebleven al is het voor verschillende mensen toch
moeilijk in deze crisistijd.
Ik moet er wel met nadruk bij zeggen dat het voor ons allen erg belangrijk
is om als hartpatiënt in beweging te blijven en aangepast te kunnen gaan
sporten met uw mede lotgenoten.
Dit alles onder bezielende leiding van de sportleiders die dit al jaren doen
en met een wakend oog van de verpleegkundigen van het Z.M.C.
Wat mij opvalt is dat de aanwas van nieuwe leden minder lijkt te worden
dan in de afgelopen jaren.
Als bestuur gaan we dit onderwerp extra aandacht geven om te kunnen
kijken waar de schoen knelt of wat we hier aan kunnen doen.
Dit alles geeft het bestuur weer veel werk wat we graag doen voor de
club.
Bij deze wens ik u allen een prettig sportseizoen en veel gezondheid toe.
Groetjes,
Joop Krijt - voorzitter

Hadden helaas geen nieuwe foto, dus
dezelfde als de vorige keer dan maar.(red.)
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Verandering van ons clubblad
Getroffen door de economische crisis is onze drukker:
Drukkerij Nolin Uitgevers te Hoogezand gestopt met het drukken van alle
gratis clubbladen.
Dit daar de opbrengsten van de advertenties niet meer toereikend waren
om de kosten van deze bladen van de drukkerij te dekken en nog iets
winst te maken.
Wij hebben geprobeerd om een drukkerij te vinden, die het op dezelfde
basis als Drukkerij Nolin wilde doen t.w. gratis, echter zonder een positief
resultaat.
Dit betekende of enorme kosten maken om een 120 tal clubbladen te
laten drukken of zelf als vereniging de acquisitie op ons te nemen om het
clubblad kostendekkend te laten drukken.
Aan beide opties zijn voor- en nadelen verbonden. Of het drukt in het
eerste geval op de contributie, waarbij een verhoging zou moeten worden
doorgevoerd of in het tweede geval heel veel werk om advertenties te
werven voor ons blad.
Dit zou dus het einde van ons clubblad kunnen betekenen.
Voordeel is dat er dan gedrukte exemplaren zijn.
De redactie heeft nu besloten om ons clubblad te verspreiden in de vorm
zoals u hem nu voor u ziet dus via de elektronische weg.
Voor de plm. 9 leden die niet in het bezit zijn van een emailadres of hun
emailadres nog niet hebben doorgegeven, zullen wij een geprint
exemplaar verzorgen.
Ook een dringende oproep aan hen die wel een emailadres hebben, maar
om hun moverende redenen deze (nog) niet hebben doorgegeven, dit
alsnog te willen doen. Het drukt de te maken kosten van papier en
inktpatronen, daarnaast scheelt het heel veel tijd.
Wij hopen met deze oplossing toch een beetje het probleem te hebben
opgevangen. In ieder geval tot er een, liefst gratis, alternatief is gevonden.
Wel zou de redactie graag willen weten wat u ervan vindt om ons clubblad
op deze manier zo’n vier maal per jaar uit te doen gaan.
Wij zien uw reactie graag tegemoet.
Groetjes Ton Schomakers - redactie
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Jaarverslag over het Verenigingsjaar 2013-2014.
Het afgelopen jaar zijn we weer sportief bezig geweest onder leiding van
onze enthousiaste sportleiding Theo Hendriks, Lee Yong en John
Heerooms.
Het bestuur is dit jaar 3 keer in vergadering bijeen geweest en in
september hebben we weer om de tafel gezeten met onze sportleiding.
Het secretariaat heeft een wisseling ondergaan. De heer Jan Schut is
afgetreden en Truus Eelman- Schenk heeft deze functie op zich
genomen.
In februari 2014 is de heel Jan van Dijk op 75-jarige leeftijd overleden. Hij
was sinds 2002 lid van onze vereniging.
Wij zijn, qua leeftijd een zeer gevarieerde groep mensen die, door
problemen met Hart & Vaten, graag hun conditie op peil willen houden.
Iedereen doet alles mee naar eigen kunnen, terwijl de leiding ons in de
gaten houdt en zo mogelijk aanwijzingen geeft. Mede door de
aanwezigheid de verpleegkundigen, is dat voor veel mensen een
geruststellende gedachte en dit geeft iedereen een veilig gevoel. Het is
dan ook geweldig dat de groep verpleegkundigen van het ZMC ons elke
week weer terzijde wil staan en dat is wel uniek te noemen.
Ons volleybal team heeft weer meegedaan aan een aantal toernooien en
daarvan zal één van deze groep op onze ledenvergadering verslag doen.
Op het moment dat ik dit schrijf staat het volgende evenement gepland op
zaterdag 18 oktober in Oostzaan.
Wij wensen ze hierbij heel veel succes en horen graag hoe zij het ervan af
hebben gebracht.
Er zijn in december 2013 een aantal jonge mensen geweest van een
sportacademie die voor hun opleiding een paar stage-lessen wilden
bijwonen, waarvan zij een verslag van moesten maken. Het viel hen op
dat er behoorlijk hard wordt gewerkt en dat de mensen het goed konden
volhouden. Zij waren er erg enthousiast over.
In januari 2014 is er een cursus reanimatie georganiseerd waar een aantal
leden gebruik van hebben gemaakt. Ook voor dit jaar staat dit in de
planning en kunt u zich hiervoor opgeven.
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In periode vóór Sinterklaas is er voor gezorgd dat alle leden,
verpleegkundigen en de leiding een speculaaspop hebben ontvangen,
hetgeen altijd weer op prijs wordt gesteld.
Verder zijn er ook dit jaar weer 3 krantjes uitgekomen inclusief één
infonummer.
Het is jammer dat drukkerij Nolin te kennen heeft gegeven dat zij er mee
stoppen om het krantje voor ons te maken. Alleen het infonummer is nog
voor ons gemaakt. Hiervoor wordt naar een oplossing gezocht.
Het ledental is iets achteruit gegaan en staat nu op 74 leden.
Het 32ste verenigingsjaar is op een goede manier afgesloten en we zien de
toekomst van deze club met vertrouwen tegemoet.
Truus Eelman, secretaris.

Die dag.
De zon scheen anders op die dag,
toen jij daar als een ander lag.
Zo anders dan voorheen.
Het witte licht brak elk gezicht,
maar dat van jou verdween.
En in de kerk was iemand aan het werk,
er werd een doek geweven.
Rag fijn in pure werkelijkheid verloor
de schijn het van de tijd, is dat
wat je me wilde geven.
Ik ken jou angsten, ik ken jou vragen.
Maar weet er is een weg van trouw.
Zielsverwanten hebben jou over de
rand gedragen.
Rob Boot - Groep 3
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Ledengegevens in aantallen
Onderstaand treft u en overzicht van de ontwikkeling van het
ledenbestand gedurende het afgelopen jaar.
(deze is gescand red.)

♥ Hartenjagers ONTWIKKELING LEDENBESTAND
Verloop van het
LEDENAANTAL
Beginstand
nieuw ingeschreven
uitgeschreven
Eindstand

2013/2014
Jaartotaal

80
2
8
74

4 oktober 2014
Truus Eelman
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LEDENAANTALLEN
Onderverdeeld naar
LEEFTIJDSGROEPEN
m
80 jaar en ouder
75 t/m 79 jaar
70 t/m 74 jaar
65 t/m 69 jaar
60 t/m 64 jaar
55 t/m 59 jaar
50 t/m 54 jaar
jonger dan 50 jaar

3
6
16
18
7
9
2
2

Totaal aantal m/v

63

v
2
2
3
3
1

11

Uitnodiging
Voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Hartenjagers
Zaanstad
op Woensdag 19 november 2014.
Aanvang 20.00 uur
Deze vergadering zal worden gehouden in
Buurthuis “De Lorzie, Marktplein 3 te Wormerveer.
De agenda luidt als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Opening en mededelingen.
Vaststelling definitieve agenda.
Ingekomen stukken.
Notulen vorige algemene ledenvergadering.
Financieel verslag 2013/2014 en begroting 2014/2015
Verslag kascommissie 2014 en benoeming kascommissie 2015.
De kascommissie bestond uit Roland Lamet en Bert de Jong.
Vaststelling contributie 2015-2016.
Verkiezing bestuursleden.
Volgens onze statuten treden alle bestuursleden af en zijn
terstond herkiesbaar. Het huidige bestuur stelt zich weer
herkiesbaar.
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot een uur vóór de
vergadering aanmelden bij onze secretaris Mw. Truus Eelman.
Toelichting verenigingsactiviteiten.
Rondvraag.
Sluiting.

Pauze
Na afloop van de vergadering spelen we,
onder het genot van een glaasje, nog een
spelletje BINGO. Er zijn natuurlijk weer leuke prijzen te winnen.
Wij rekenen op uw komst.
Het bestuur.
Truus Eelman
Secretaris
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Verslag van de Algemene Leden Vergadering 2013
Notulen van de alg. jaarvergadering op 19 november 2013 in De
Boed te Zaandijk.
Aanw.: 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 Ton Dick en Niek (bestuursleden) naar
een meeting zijn geweest van de Hart- en Vaatgroep, hier is weinig
nieuws over te melden maar de lunch was wederom prima.
2 Vaststelling definitieve agenda.
Blijft ongewijzigd.
3 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 verg. opsturen
dan zou de rekening door de betr. firma vergoed worden.

4 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.
5 Contributie 2014/2015.
De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur om, indien
nodig, de contributie te verhogen van 102, = euro naar 108, = per jaar. Op
dit moment is dit nog niet nodig.
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De penning meester legt uit dat een jaarlijks uitstapje er niet inzit, daar er
toch altijd een reserve moet zijn van 5.000, = euro. 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.
6 Benoeming kascommissie.
Er is dit jaar alleen een nieuw reserve lid nodig Hans Sinkeldam stelt zich
hiervoor beschikbaar.
7 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/notulist.
De vergadering geeft aan het nieuwe bestuur zijn fiat.
Elly blijft de post verzorgen voor ziel leden e.d. en wil graag van het
adressenbestand op de hoogte blijven en van de groepscoördinatoren
bericht krijgen wanneer leden een kaartje behoeven.
8 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, = euro p.p. en 25, = euro voor 2 pers. Men kan zich hier nu al voor
opgeven.
Voor de reanimatiegroep binnen onze vereniging is er op woensdag 29
januari bijscholing i n de praktijkruimte van Theo Hendriks.
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9 Rondvraag.
Nico de Bruin zou graag in het clubblad zien vermeld welke leden
opzeggen en waarom. Deze info kan altijd bij de betr. Coördinatoren
verkregen worden.
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 e.v.
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.
10 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
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Verklaring Kascontrolecommissie

(deze is gescand red.)
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BALANS PER 31 AUGUSTUS 2014

werkelijk
31-aug-14

Activa
Kas
Ing reknr. 5322473
Ing reknr. 5322473, renterekening
Shirts

werkelijk
31-aug-13

393
2.112
9.732
690

293
1.333
8.629
840

Totaal

12.927

11.095

Passiva
Verenigingsvermogen
Reserve Defibrilator
Te betalen zaalhuur
Te betalen volleybal
Vooruit ontvangen contributie
Totaal

7.632
3.000
705
1.590
12.927

6.638
3.000
530
978
11.146

VERLOOP VAN HET
VERENIGINGSVERMOGEN
Vermogen per 1 september
Saldo baten en lasten
Vermogen per 31 augustus

werkelijk
2013/2014
6.638
994
7.632

OVERZICHT VAN
BATEN EN LASTEN
Contributies
Rente
Totaal baten
Vergoedingen
Kosten Bestuur
Representatie
Huur lokalen
Sinterklaas
Lidmaatschappen
Sport materialen
Kosten Defi
Bankkosten
Diversen
Totaal lasten
SALDO BATEN EN LASTEN

werkelijk
2012/2013
5.450
1.188
6.638

werkelijk
2013/14
7.734
104
7.838

begroot
2013/14
7.650
150
7.800

werkelijk
2012/13
8.331
149
8.480

begroot
2014/15
7.650
100
7.750

2.650
207
687
2.766
110
210
45
120
49
6.844
994

2.800
200
600
3.000
170
100
300
100
150
380
7.800
-

2.748
178
590
2.907
158
116
55
271
121
148
7.292
1.188

2.800
200
700
3.000
150
200
200
100
150
250
7.750
-
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TOELICHTING JAARCIJFERS 2013 - 2014
Het boekjaar loopt van 1 september 2013 tot 1 september 2014
De vereniging "Hartenjagers" staat er financieel, ultimo augustus 2014,
gezond voor.
De jaarcijfers laten per 31-08-2014 een voordelig saldo zien van € 994,De belangrijkste verschillen t.o.v. de begroting zijn:
- minder huur lokalen
€ 234,- minder sportmaterialen € 255,- minder diversen
€ 331,Het voordelig saldo van € 994,- is toegevoegd aan het eigen vermogen,
dat nu per 1 september 2014 € 7.632,- bedraagt.
De betalingen van de contributies voor het seizoen 2013/2014 zijn in het
algemeen op tijd overgemaakt.
Bij de begroting voor het seizoen 2014/2015 is uitgegaan van 75 leden.
De begroting 2014/2015 is nagenoeg hetzelfde als voor het seizoen
2013/2014
Gezien onze gezonde financiële positie, kan de contributie
voor het jaar 2014/2015 gelijk blijven aan het vorige seizoen.
Voor het seizoen 2014/2015 bedraagt de contributie dus € 102,-

Niek Peet
Penningmeester "Hartenjagers"
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Verslag van het volleybaltoernooi van 11 oktober jl.
Om 8.00 verzamelden we op de parkeerplaats bij onze gymzaal.
Waarna we richting Gouda reden naar sporthal de Zebra.
Ons team bestond deze dag uit Nico de Bruin, Andries Slagter, Roland
Lamet, Hans Onrust, Hans Sinkeldam, Ed Blokker en ondergetekende.
De heenweg was al een probleem, een omleiding die uiteindelijk
afgesloten bleek te zijn.
Dus een stuk terugrijden en anders weegs naar de locatie.
Toch nog tijd voor een lekkere bak koffie en aanmelden.
De reglementen hadden we thuis al ontvangen.
Bovenhands serveren was niet toegestaan, evenmin als spelen met de
voet.
Twaalf teams, drie poules van 4 teams.
’s Morgens een poule van 4, dus 3 tegenstanders, 3 wedstrijden,
wedstrijden van 20 minuten.
Onze eerste wedstrijd tegen een HTC Leiderdorp, met 44-22 werden zij
verslagen. De tweede wedstrijd, een zware maar leuke en spannende pot
tegen vvcs Anna Oss, moeizaam konden we deze wedstrijd met 31-28
naar ons toe trekken. Wedstrijd nummer 3, een oude bekende, Hartslag
uit Alkmaar.
Met 39-31 hebben we het ons zelf onnodig moeilijk gemaakt, maar wel
gewonnen.
Na een pauze van een half uur werd het middagprogramma bekend.
Een poule van drie tegen de andere poulewinnaars.
Onze eerste middagwedstrijd was tegen Oud Capri uit Rotterdam.
Zij speelden erg sterk, goede aanvallen en veel ballen werden goed
opgevangen, zij wonnen dan ook terecht, met 34-28.
De tweede in de middag ging tegen HeartBeat uit Almere.
Zij waren in 2013 de winnaar van ons toernooi in Oostzaan.
In een spannende pot, die qua stand heen en weer ging, wonnen wij
uiteindelijk met 36-29.
Verloren met 6 punten verschil en gewonnen met 7 punten verschil.
De laatste poulewedstrijd ging tussen HeartBeat en Oud Capri.
Dus alles was nog mogelijk.
Aangezien Oud Capri met 34-26 ook te sterk bleek voor HeartBeat
hadden we op een leuk toernooi de tweede plaats veroverd.
15

Na een paar biertjes, colaatjes en bitterballen konden we met beker en
stroopwafels via een andere weg probleemloos huiswaarts.
Roland heeft deze dag nog vier extra wedstrijden gepeeld met Dio
Ugchelen.
Andries, Nico en Hans Onrust hebben nog enkele wedstrijden gefloten,
waarvoor ze nog werden bedankt met een flesje wijn.
Voor ons een mooie trainingsdag voor ons toernooi van 18 oktober in
Oostzaan.
Met sportieve groeten,
Martin Prins.

Nieuwe leden welkom
Op onze sportavonden mochten wij een nieuw lid verwelkomen:
Groep 1

Truus Griendt
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De vrolijke noot
Hallo allemaal,
Versjes van Toon Hermans:
‘Laatbloeierd’
Zij is reeds zesentachtig jaar
en speelt nog tennis tot en met
en met een strikkie in d’r haar
snelt zij behendig naar ’t net
’N facelift heeft ze ook gehad
ze laat maar met d’r rimples klooien
ze zegt: het is me duid’lijk dat
ik mij nu eind’lijk ga ontplooien.
‘Denken’
Je kunt denken: Zal ik zingen, zal ik slaan de grote trom?
Maar de allermooiste dingen, die gaan buiten ’t denken om
Nooit was ’t in me op gekomen, dat ik jou zou zien die dag
Kon m’n ogen niet geloven, nee… ik wist niet wat ik zag
Zoiets kun je niet verzinnen, in jouw armen voeld’ ik pas
dat een liefde ging beginnen, die allang begonnen was.
‘Leven’
Het leven is geen lolletje
er is een boel verdriet
maar zo zwaar als wij het maken
is het leven meestal niet.
‘De glimworm’
De glimworm zoekt het donker, er is een sprankje licht
Zodoende is een glimworm bij daglicht geen gezicht.
Groetjes,
Martin Prins - Groep 2
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Even lachen
(1) Doordenkertje “tot na ons dood”
Een ouder echtpaar vierde hun 40 jarig huwelijksfeest. Ze hadden nooit
kinderen gekregen. De man vroeg aan zijn vrouw wat ze als cadeau
wenste. Ze wilde een schilderij van hun samen laten maken. Hij zag dat
niet zo zitten, maar goed, als dat nou haar wens was, vooruit dan maar.
Dus naar een kunstschilder toe en ze moesten een aantal keren komen
poseren. Het hoofd van de man was klaar. De vrouw nog niet, dus zij ging
nog een keer alleen. De schilder vroeg haar of ze er tevreden mee was.
Nou, ze had nog wel een wens. Wat wilt u dan vroeg de schilder. Kunt u
mij afbeelden met een gouden collier met bijpassende armband en
oorbellen, vroeg ze. Uiteraard kan dat, zei de schilder. Toen het schilderij
klaar was, ging het echtpaar samen het ophalen. De man bekeek het
kunstwerk, was tevreden over het resultaat, maar vroeg aan zijn vrouw:
“Zo’n ketting heb jij toch helemaal niet?” “Nee”, zei z’n vrouw. “Moet je je
eens indenken, als we er niet meer zijn, hoe neven en nichten daar naar
zullen zoeken!”.
(2)
Twee vrouwen waren eens aan het opscheppen over hun kleuters van 3
jaar.
De eerste zie: “Mijn zoon kan zijn voornaam al lezen!”
De tweede wilde niet voor haar onderdoen en zei: “Wel, mijn zoontje kan
zijn voornaam zelfs al achterstevoren lezen!”
Verschrikt vroeg de eerste: “O ja ? En hoe heet hij dan wel?”
Waarop de tweede antwoordde: “Bob!”
(3)
Drie muizen zijn tegen elkaar aan het opscheppen over hoe stoer ze wel
zijn.
De eerste zegt: “Ik ben zo stoer en sterk dat ik eens een volldig zakje
muizenvergif heb opgegeten!” De tweede zegt: “Wel ik ben zo sterk dat ik
eens in een muizenval ben getrapt en ik heb het ding gewoon terug open
geklapt!”
De derde lacht en zegt: “Tot later jongens, ik ga de kat nog wat pesten..”
Indiener(s) hiervan helaas niet meer bekend bij de redactie.

18

De Troubadour - Knot (Deel 1)
Ben Nevis is de hoogste berg van Schotland in het graafschap Inverness
en eveneens de hoogste berg van het volledige Verenigd Koninkrijk.
Verscholen onder aan de voet van deze in een blauwgroene waas
gehulde reus; vormde zich in het jaar 1589 een matriarchale
gemeenschap.
Maria Van Guise beviel op 8 december 1542 van een gezond meisje dat
de naam Mary Stuart kreeg . Haar vader Jacobus V koning van Schotland
stierf zes dagen na haar geboorte. Mary (nog geen negen maanden
oud) volgde hem op en werd vervolgens op 9 december 1543 gekroond
tot koningin van Schotland . Zij stapte op 15 jarige leeftijd in het huwelijk
met kroonprins Frans II van Frankrijk. Een jaar later stierf Frans. Een
tweede huwelijk volgde en op 29 juli 1565 trouwde ze met Henry Stuart
Darnley. Het was geen goed huwelijk. Henry was jaloers op de goede
vriendschap die Mary had met David Rizzio en smeed een complot. Rizzio
werd vermoord. Mary was gekwetst kwam in actie en bracht samen met
de Earl of Bothwell door een complot Henry om het leven. Het vermoedde
bestond dat Mary achter de moord zat en moest aftreden. Zij vluchtte naar
Engeland waar Elizabeth I op de troon zat. Deze voelde zich bedreigd
door Mary's aanspraak op de Engelse troon. Mary werd 19 jaar gevangen
gezet. In 1586 raakte ze betrokken bij een samenzwering om Elizabeth
van de troon te stoten en zelf aan de macht te komen. Mary werd ter dood
veroordeeld en op 8 februari 1587 onthoofd. De dochter van Mary was in
dat jaar 45 toen ze het nieuws over haar moeders lot vernam. In een
proclamatie die onder bazuin geschal werd aangekondigd; verklaarde zij
in een waardigheid van de aller zuiverste betekenis zich voorlopig te willen
terug trekken. Het gehele schotse volk droeg haar op handen en wilde
niets liever dan dat hun koningin deed wat voor haar het beste was. En zo
geschiedde. Zij, de Knot (zo als men haar met tederheid noemde,) was als
10 jarige al zeer betrokken bij onrecht en armoede wat in haar ogen een
gruwel was, dat in geen enkel land mocht bestaan. Met nimmer aflatende
bevlogenheid was zij het die telkens vocht tegen de misstanden die
ontstonden. Als zij op haar paard gezeten over de vlakte galoppeerde of
ergens op het platteland arriveerde en daar (zonder bewaking) met de
boeren discussieerde, was men laaiend enthousiast over haar kennis van
zaken. Ook in de kroegen van de dorpen waar vooral door de met drank
gevulde lieden werden op gehitst tegen de schotse adel wist zij op 12
jarige leeftijd in een oog om oog contact de storm die er dan woede direct
tot bedaren te brengen. Op zulke momenten was men ook niet instaat
haar tot rust te brengen ,en haar haar die zij strak naar achter tot in een
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knotje gewrochten had liet op een gegeven moment los zodat het dan in
bezweette slierten langs haar voorhoofd en wangen viel. Zij was dan
werkelijk één van hen en had de harten voorgoed voor zich
gewonnen. Haar haardracht viel daarbij zo in de smaak; dat vele vrouwen
de knot als middel droegen om hun rechten te verwerven. ''Daar heb je
weer zo'n Knot'' werd er geschamperd als zo'n vrouw op het land of in een
kroeg het niet pikte als ze onjuist werd bejegend. Maar de adel
was opgelucht met de beslissing van de koningin; en lachten in hun
vuistje, omdat ze bang waren dat de bezittingen die zij al eeuwen hadden
verworven door hun wetten, verloren zouden gaan. O, potsierlijke adel, in
jullie protserige kastelen, zien jullie dan nooit in dat de vlammen in
mensen als Koningin Loushiana onblusbaar zijn. Dat klokkenluiders altijd
zullen komen en gaan. Omdat zij het zijn die misstanden uit de
samenleving willen verbannen en daarom nooit zullen opgeven ten koste
van eigen leven en dat van hun gezinnen. Zij knagen aan jullie
geweten. Zij zullen jullie en jullie wetten ontmaskeren, hebben geen
''Heren Akkoorden'', codes open breken, toezichthouders, daar boven nog
een toezichthouder en nog meer van die fratsen nodig om zich aan wetten
te houden die steeds weer worden gewijzigd voor eigen gewin, dus
niet deugen. Deze helden en heldinnen zijn een vervloeking in de ogen
van hebzuchtige. In deze gedachte verkeerde Loushiana terug
getrokken in een torenkamer van het paleis. Nee, nooit en te nimmer zou
ze in de voetsporen van haar moeder treden. Wat zou het baten om altijd
in complotten en intriges te moeten leven. Nee, en dan ook nog het
gevaar voor eigen leven ; of nog erger ,het gevaar voor het leven van haar
onderdanen om deze in de poel van verderf mee te sleuren. Zij was het
zat. In alle oorlogen waarin zij vooraan streed voor rechtvaardigheid en
vrede die haar alsmaar werden opgedrongen door zich te moeten
verdedigen. Of in de vergaderingen met haar raadgevers waarin ze
altijd opnieuw moest overwegen welke beslissingen nou wel of niet de
beste waren voor het volk. Zeker het land kende grote voorspoed. Ook dit
jaar waren de voorraden van oogsten die in de stallen lagen opgeslagen
zo goed gevuld dat de deuren er bij wijze van spreken uit hun scharnieren
knalden. En wat was het een goede beslissing van haar geweest om de
belastingen te verlagen ondanks grote tegenstand van het kabinet en niet
te vergeten de adel die vanaf het moment dat ze de troon besteeg zich
tegen haar beleid keerden. Wat een voorspoed bracht dit voor de aller
armste onder het volk. Het onderwijs was haar grootste zorg en dat
ontwikkelde zich in Schotland juist nu als nooit te voren. Ze ging in
gedachten weer naar de plek in een gehucht ten oosten van Balmoral
Castel, Stonehaven, aan de rand van de Noordzee. In dat gehucht
woonde een gezin dat eigenlijk geen leven had. En wat was het een
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voorrecht om juist dit gezin te bezoeken. Ondanks de armoe die in deze
krot was ingeslagen als een ziekte die al het levensgeluk besmette bleven
deze mensen geloven in hun koningin. Ontroerd nam zij afscheid. Vijftien
jaar later moest zij er weer naar toe. Wat was het een genot om nu een
woning te betreden waar vanuit de keuken heerlijk gerechten geurden in
een gezellige gemeubileerde kamer, met blijde ouders die haar trots in de
ogen zagen en innig omhelsden. Van de zeven kinderen waren er al
drie zonen afgestudeerd aan de Landbouw Hoge School en hadden hun
eigen bedrijf, maar gaven ook hun kennis aan de knechten door die zij in
dienst hadden. ''En dat alles na uw bezoek'' riep al het bezoek dat was
uitgelopen om De Knot te verwelkomen. En dan Jenny het meisje met dat
fragiele gezichtje en het bruinrode haar die zich niet durfde te laten zien
en zich had verscholen onder een stinkend matras kwam nu als een
nimf in sierlijke tred op haar af gelopen. Ze omhelsden elkaar en
Jenny riep spontaan ''De Knot''. En iedereen schrok behalve zij en Jenny.
Wat barstte er toen een vreugde los onder de steeds meer toe stromende
menigte. Terwijl alle aanwezigen zich naar huis spoedde om ter eren van
hun koningin een feest te organiseren zat zij daar naast Jenny waarvan zij
in hun omhelzing al voorvoelde met deze prachtige vrouw verbonden
te blijven. Na het feest vroeg zij om toestemming aan haar ouders en
Jenny of zij eerste hofdame aan het hof wilde worden. Noem het vooruit
zien, noem het bestemming. In de twee jaren dat Loushiana in deze
gedachten leefde had zij uitdrukkelijk verboden niemand te willen zien dan
alleen Jenny haar hartsvriendin. Natuurlijk waren er hoog geplaatste
figuren die jaloers waren op deze jonge vrouw. Maar waarom jaloers zijn
op deze innemende charmante vrouw die bovendien haar leven aan de
zijde van de koningin als haar enige taak zag. Toen zij ook als
boodschapper tussen kabinet en Louishiane werd gevraagd of ze
genegen was om na de besluitvorming van de dag nog even na te blijven
voor een geheel ander gesprek, sprak ze met de handen om die van
Jenny's polsen geslagen: ''Lieve Jenny, ik wil je vanaf deze plaats
verzoeken om niets naar buiten te brengen van wat ik je nu hier in deze
torenkamer ga vertellen, ook al weet ik dat je hier mee zal worden belast,
maar ik kan niet anders''. Na een plechtige stilte keken de twee elkaar in
de ogen. De liefde vulde het gehele vertrek. Loushiana ontvouwde haar
plan.
Wordt vervolgd (Gezien de tijdspanne heeft de redactie geen mogelijkheid
gezien er een foto bij te plaatsen, volgende keer beter. Red.)

Rob Boot – Groep 3
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Verjaardagkalender
November 2014 t/m januari 2015
November 2014
10
10
20
23
25
26
28

December 2014
g-2
g-2
g-1
g-2
vpk
vpk
g-2

Mw. A. Goedgeluk-Kee
Hr. H.A. van Nooy
Hr. E.R. Visser
Hr. G.F. de Jong
Mw. M. van Es
Mw. E. Feenstra
Hr. G.A. de Bruijne

5
10
15
20
24
26
27

Januari 2015
1
4
8
22
25
25

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

Hr. B. Geitenbeek
Hr. C. Bakker
Mw. I.R.E. Molenaar-van Balen
Hr. N. Peet
Mw. E.T.M. Lensink-Lenferink
Mw. W.O. van Soest

g = groep; vpk = verpleegkundige; spl = sportleider

Alvast van harte gefeliciteerd
allemaal, namens bestuur,
redactie en overige leden.
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Hr. M. de Vogel
Hr. A. v.d. Lip
Hr. M. Harwijne
Hr. J.E. Stender
Hr. J. Krijt
Hr. J. Mani
Hr. I. Bierma

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

Rooster voor het sportjaar 2014 / 2015:
Eerste sportavond van het seizoen 1 september 2014.
Herfstvakantie
13 okt 2014
Kerstvakantie
22 en 29 dec 2014
Voorjaarsvakantie 23 feb 2015
Paasvakantie
6 apr 2015
Mei vakantie
27 apr en 4 mei 2015
Pinksteren
25 mei 2015
Laatste sportavond van het seizoen 1 juni 2015
In verband met de examenweken van het Zaanlands Lyceum zullen we op
11, 18 mei, alsmede 1 juni 2015 evenals in voorgaande jaren sporten in
Sporthal de Tref, Drielsewetering 84, Zaandam (Kalf).
We doen dat dan van 17.30u tot 19.00u.
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: Dick Mooij, Jon Pasman, Ton Schomakers
Groep 2: Louis Marijnissen, Martin Prins, Hans Sinkeldam
Groep 3: Martin Harwijne, Ida Molenaar

Redactie 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
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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
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t.n.v. Hartenjagers Krommenie

