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(Geen) Voorwoord van de Voorzitter
Helaas dit keer geen voorwoord van onze voorzitter Joop Krijt.
Joop zit behoorlijk in de lappenmand en heeft dus wel even wat anders
aan zijn hoofd dan het voorwoord van ons clubblad.
Gelukkig gaat het al weer de betere kant op met Joop hoewel hij nog wel
een lange weg te gaan heeft.
Op het moment dat ik dit schrijf, heeft Joop ons gebeld met de mededeling
dat hij a.s. maandag(27 januari) wel even zou willen komen kijken naar
zijn “cluppie”. Dus als u dit leest heeft een aantal van u hem misschien al
gezien op onze sportavond en uit zijn mond vernomen wat er allemaal
gebeurd is en hoe hij nu aan het herstellen is. Heel erg fijn.
Dan toch nog even terug komen op ons clubblad, deze is nu digitaal en ik
zal op verzoek van een aantal van u er een PDF-file van maken en deze
via de email aan u toesturen.
Voor degene die niet in het bezit zijn van een emailadres of deze (nog)
niet hebben doorgegeven zullen er gedrukte exemplaren, dankzij de
geweldige medewerking van Cees Tuyp(Groep 1), worden gemaakt.
Misschien een mooie gelegenheid om ons uw emailadres(indien u deze
bezit) door te geven.
Ook zullen er een aantal gedrukte exemplaren op één van de
clubavonden worden neergelegd, voor die mensen die het lezen vanaf de
computer een echte crime vinden.
Door wat technische problemen bij mij thuis is er dit keer een dunner
clubblad dan u gewend bent, daarvoor mijn excuses, maar het is niet
anders. Ik zal proberen de volgende keer er weer een wat dikker blad van
te maken.
Natuurlijk kunt u mij daarmee helpen door het inzenden van kopij.
Stuur eens een stukje in over uw hobby of wat u heeft beleefd, een
gedicht of een ander leuk verhaal. Het is uiteraard van harte welkom.
Zo maken we van het clubblad ook een blad voor en met ons allen.
Ik wacht in spanning uw stukjes af en wens mede namens u allen Joop
heel veel sterkte en een voorspoedig herstel toe.
Ook nog een welkom aan onze nieuwe sportleider Gerard Spil, die zich op
de volgende pagina zelf voorstelt.
Ton Schomakers
Redactie Hartenjagers
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Mag ik me even voorstellen
Ik ben Gerard Spil en sinds kort één van
de vier trainers van uw club, en ben van
begin juni '57 en dus 57 lentes jong.
Woon al mijn hele leven in Castricum en
heb het daar goed naar mijn zin. Ik ben
getrouwd met Tineke en heb 2 kinderen
Kees en Nikki waar wij als ouders erg
trots op zijn.
Ik heb de ALO (Academie voor
Lichamelijke Opvoeding) te Amsterdam
in 1979 met goed gevolg afgerond, en
ben sinds die tijd werkzaam als leraar
lichamelijke opvoeding bij OVO
(Openbaar Voortgezet Onderwijs
Zaanstad).
Als het even kan hoop ik op de fiets
naar school te gaan, wat verse groenten
te halen van mijn groentetuin, op
donderdagavond de cursus Spaans niet te missen en op dinsdagavond in
het zwembad vrijwilliger te zijn bij de CIS (Castricumse Invalide
Sportbond).
Waar u me altijd voor wakker kunt maken is een potje golf.
Op de vraag van Dick Mooij trainer te worden bij zijn club "De Hartenjagers"
heb ik na enig aarzelen, volmondig 'ja' geantwoord.
De uitdaging om eens aan een andere leeftijdscategorie les te geven sprak
mij zeer aan en zeker als het op het mooie complex van het Zaanlands
Lyceum is.
De voor mij 1e trainingsavond (12 januari jl.) heb ik als zeer prettig ervaren
en geeft mij het gevoel terecht te zijn gekomen bij een gezellige, zorgzame
vereniging.
Ik hoop u snel weer te zien.
Gerard Spil
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering op
19 november 2014 in de Blokkendoos van de
Muziekschool Con Anima,
Kruisstraat 41a te Krommenie.
Aanwezig: 32 leden en de sportleiders Lee Yong en Theo Hendriks.
1.
Opening en mededelingen.
Voorzitter Joop Krijt opent de vergadering en heet allen van harte welkom.
Net nadat we de uitnodiging voor deze ledenvergadering de deur uit
hadden kwamen we er achter dat de Lorzie het door faillissement van
Welsean de agenda niet goed had beheerd en was er dubbel verhuurd
voor deze datum. Dit was heel vervelend voor het bestuur, maar gelukkig
hebben we een uitstekende locatie gevonden waar wij onze
ledenvergadering nu kunnen houden.
Overlijden:
In februari 2014 is de heer Jan van Dijk overleden. Hij zat in groep 1.
Hij was sinds 1 sept. 2002 lid van onze vereniging en zijn vrouw liet weten
dat hij altijd met plezier bij de Hartenjagers heeft gesport. Hij werd 75 jaar.
In augustus jl. is de heer Jan Willem Warmerdam overleden. Hij was
sinds 10 januari 2000 lid van onze vereniging en heeft zijn lidmaatschap
wegens ernstige gezondheidsklachten in oktober 2013 moeten
beëindigen. Hij was nog steeds meelevend met zijn groep 1. Hij werd 62
jaar.
Na één minuut stilte om hen te gedenken wordt de vergadering
voortgezet.
2.
Vaststelling definitieve agenda.
De agenda blijft ongewijzigd.
3.
Ingekomen stukken:
Er is afbericht ontvangen van:
Wietske van Soest, Martin Prins, Ad de Bruine, Hans Sinkeldam, Jos
Jonkman, Cees Hoogmoed, Hans van de Berg en Corrie van Beverloo.
4.
Notulen vorige ledenvergadering.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan Elly Lensink.
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5.
Financieel verslag en begroting.
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het financieel overzicht en de
penningmeester licht zijn verslag toe. Er is een klein voordelig saldo
hetgeen wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. De toelichting op de
jaarcijfers is ook aan de leden uitgereikt en hierop zijn geen op- of
aanmerkingen gekomen.
6.
Verslag kascommissie:
Er is kascontrole geweest door Hans Sinkeldam en Roland Lamet.
Roland doet verslag en verleent decharge aan de penningmeester.
Benoeming kascommissie 2015.
Er zijn dit jaar 3 nieuwe leden nodig om de kas te controleren.
Hans Suir en Elly Lensink stellen zich beschikbaar en Andries Slagter is
reserve.
7.
Contributie 2014/2015.
De contributie blijft ook dit seizoen gelijk n.l. € 102,00 per jaar.
8.
Verkiezing bestuursleden:
Zoals op de agenda staat treden alle bestuursleden af en zij hebben zich
allemaal weer herkiesbaar gesteld. Er hebben zijn geen tegenkandidaten
gemeld zodat dit bestuur weer een jaar doorgaat. De voorzitter brengt wel
onder de aandacht dat de leden er over moeten denken dat er verjonging
zou moeten komen in het bestuur.
Ook zou een rooster van aftreden gemaakt kunnen worden zodat niet het
hele bestuur tegelijk aftreedt. Dit zou in een huishoudelijk reglement
vastgesteld kunnen worden. Dit wordt meegenomen in de
bestuursvergadering.
Elly Lensink is weer bereid gevonden om de post te verzorgen voor lief &
leed.
De groepscoördinatoren geven bericht wanneer leden een kaartje
behoeven.
9.
Toelichting diverse verenigingsactiviteiten.
Clubblad
Zoals u allen hebt bemerkt is het clubblad digitaal geworden en zijn er
voor degenen die geen mailadres hebben papieren versies gemaakt. Het
is jammer dat dit bij drukkerij Nolan niet meer gedrukt kan worden. Na een
discussie wordt vastgesteld dat de krant op PDF formaat aan de leden
wordt gestuurd en de heer Cees Tuyp zal een aantal nummers kopiëren
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voor de mensen die geen mail hebben of liever een papieren versie willen.
Er is nog een vraag over de adverteerders die in de krantjes werden
vermeld en Ton vertelt dat onze vereniging hier geen connecties mee
hebben gehad en dat alles via de drukker is verlopen.
Het ledental
Momenteel tellen we 73 leden verdeeld over 3 groepen.
In groep 1 zijn er nu 27 leden; in de groep 2 en 3 zijn er allebei 23 leden.
De volgende leden hebben in het laatste verenigingsjaar hun
lidmaatschap opgezegd:
Willem Rietvink
groep 3 geen tijd meer wegens nieuwe baan
Rob Oudejans groep 3 geen rede opgegeven
Margriet Lukken
groep 3 niet meer te verenigen met haar werk
Jannie Meijnders
groep 2 gehandicapt
Hennie van Gessel
groep 1 niet te combineren met andere activiteiten
Roos van Reijen
groep 3 knieblessure
Floris Elsacker groep 3 rugklachten
Cor Koopal
groep 3 ziekte van Parkinson
We hebben 2 nieuwe leden mogen verwelkomen. Dit zijn:
Mw. Truus van de Griendt
(groep 1) en Dhr. Berry Geitenbeek
(groep 2).
En er is 1 lid overleden t.w. de heer Jan van Dijk.
Jaarlijks overleg
Het jaarlijks overleg met de drie sportleiders en verpleegkundigen heeft op
8 september plaats gevonden. Hier is uitgekomen dat het wenselijk zou
worden geacht dat er een nieuwe sportleraar bij zou komen die alvast in
het rooster zou kunnen meedraaien. Als er iemand uit zou vallen dan zou
er een probleem kunnen ontstaan.
Het bestuur is hiermee aan de slag gegaan en dit is in een kort tijdsbestek
gelukt.
We hebben de heer Gerard Spil uit Castricum bereid gevonden om bij
Hartenjagers sportleider te worden. Hij is sportleraar bij het Zaanlands
Lyceum en heeft inmiddels een paar maandagavonden bij ons gekeken.
Op maandag 5 januari zal hij de eerste les geven. Hij gaat in het rooster
meedraaien dat door Theo Hendriks wordt gemaakt.
Ook willen we graag een aantal verpleegkundigen erbij hebben zodat zij
minder frequent op de sportavonden aanwezig moeten zijn. Dit blijkt
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moeilijk te realiseren maar James Keasberry en Winston Grootfaam
blijven hun best hiervoor doen.
Theo Hendriks geeft een toelichting op de huidige gang van zaken op de
afdeling cardiologie. De hartrevalidatie is heel anders geregeld bij de
opnames. Er is in het ZMC een procedure en daarin is de begeleiding
gewijzigd. Daardoor is de verpleging niet meer zo betrokken bij de
Hartenjagers en is het moeilijk aan nieuwe verpleegkundigen te komen.
James Keasberry heeft er voor gezorgd dat er via de website van het
ZMC een link komt naar onze site www.hartenjagers.info. Ook is hij nog
bezig met het orgaan ‘Zorg’ van Evean om een link naar Hartenjagers te
krijgen.
De heer Frank Kuik heeft zijn werkzaamheden betreffende hartenjagers
beëindigd na plm. 25 jaar en hij heeft namens de vereniging een attentie
ontvangen.
Volleybal-groep
Nico de Bruin praat ons bij over de volleybalgroep.
Op 18 oktober is er weer een toernooi georganiseerd. Er waren 15 teams
(1 team had afgezegd) en dit aantal was niet ideaal voor de finale. Onze
volleybalgroep is 1e geworden en deze prijs is uitgereikt door Mw.
Schaafsma, wethouder te Oostzaan. Er waren leuke prijzen bedacht t.w.
1e prijs sporthanddoek, 2e prijs sportsokken en
3e prijs douchefris. Verder leuke gadgets van de Hart & Vaatstichting.
Deze waren er ook voor de scheidsrechters + een flesje wijn. Nico
bedankt zijn medebestuursleden voor de organisatie van dit toernooi.
Reanimatie:
Er is voor een reanimatiegroep een avond in het ZMC op 19 januari 2015.
De cursus reanimatie voor de leden (+ event. Introducee) een bijscholing
in de Lepelaar te Jisp op 2 februari 2015. Kosten voor 1 pers. € 15,00 en
de 2e pers.
€ 10,00. De uitnodiging volgt nog per mail.
10.
Rondvraag:
Roland Lamet vraagt of het zin heeft om meerdere ziekenhuizen aan te
schrijven of andere afdelingen van een ziekenhuis bv Diabetes en
Hartfalen. Dit om nieuwe leden te krijgen voor de vereniging. Dit wordt op
de bestuursvergadering besproken.
Andries Slagter bedankt de bestuursleden voor hun inspanningen van het
afgelopen verenigingsjaar.
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11.

Sluiting.

Om 9.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en nodigt allen uit voor een
drankje en een spelletje bingo.
November 2014:
Truus Eelman (secretaris)

Nieuwe leden welkom
Op onze sportavonden mochten wij een nieuw lid verwelkomen:
Groep 3

Dick ten Brink

Volleybal agenda:
21 februari
28 februari
21 maart
11 april
25 april
9 mei

Sportcentrum Oudenrijn Europaweg 48 Vleuten-de Meern
Sporthal Almere-Haven Parkwerf 138 Almere-Haven
Sporthal “De Veur” Prismalaan 40 Zoetermeer
Sportcentrum “De Does” Amaliaplein 40 Leiderdorp
Sporthal Mheenpark Zilverschoon 112 Apeldoorn
Groenoordhal Groenoordstraat 1 Schiedam
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De vrolijke noot
Wegens tijdgebrek een noot, bestaande uit teksten van ‘Loesje’.
-

Met je hakken in het zand is het lastig lopen

-

Stel, je bent gelukkig, maar weet het niet

-

Traplift, ik fantaseer dat ik in een skilift zit

-

Poffertjes beginnen ook als druppel op een gloeiende plaat

-

Puber: Mantelzorg?, ik heb mijn ouders al 15 jaar in huis.

-

Vooroordelen kunnen leiden tot teleurstellingen

-

Een andere toekomst, want die oude is allang passé

-

Kijk ik naar het gras bij de buren, blijken ze het niet te hebben

-

Samenleven, dat werkt alleen als je het letterlijk neemt

-

Samen oud worden, ik heb een scootmobiel met zijspan gekocht

-

Hij was zo zenuwachtig dat hij me mee vroeg naar het eindexamen in
plaats van het eindfeest

-

Zevenmijlslaarzen bestaan in alle maten

-

Op welke regel ben jij de uitzondering?

-

Ik heb gesolliciteerd op een voorbeeldfunctie

-

Levenswijsheid uit sprookjes: ik leef nog lang en gelukkig

-

Fusie: dat je opnieuw moet leren wat je collega’s in de koffie hebben

-

Politici: als de tv uit is, zie je ze nooit
Tot de volgende keer, groetjes
Martin Prins - Groep 2
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De Troubadour(1) - Knot (Deel 2)
Rondom de berg Ben Navis gehuld in de blauwgroene waas van zijn kleed
die grenzeloos overgaat in het hemelblauw, dan weer in vlammend geel
naar oranje kleurend om bij het vallen van de avond diepe rode vegen aan
te brengen in ragfijne patronen tot zacht paarspurper die door een brei
van uitgeplozen wolkjes worden mee genomen.
De gehele omgeving blijft achter in een stille extase, maar ook de
bewoners worden hierdoor iedere dag weer in verrukking gebracht.
Nee, nooit zullen zij ophouden te berusten in een gevoel van sleur omdat
ze hier nou eenmaal wonen.
Er zijn wezens van eeuwen en er zijn mensen.
In deze omgeving staat een huis van eeuwen.
De wezens kennen dit huis, de mensen zien het niet. De wezens zien ook
de bloemen en planten rondom het huis. De tuin waar het huis zich bevind
is van een eeuwige frisse lente. Er staat speenkruid, lariks, helmbloem,
aronskelk. koolzaad, kornoelje, een bonte verzameling in de prachtigste
kleuren. De sterke geur die zij verspreiden in de frisse lente bries doet het
bloed vernieuwd door de aderen stromen.
Zij is een zijtak van de wind die ook weer een zijtak is van de storm, die
ook weer een zijtak is van de orkaan.
De muren van het huis zingen dat alles zijn bestemming heeft.
Hun liederen gaan ook over de vogels, de dieren of de insecten die deze
tuin aan doen.
De wezens verstaan al die dingen en werken ook in deze tuin, mensen
helpen hun daar bij. Sommige van hen nemen wel eens iets waar, maar
denken dan aan een gezichtsbegoocheling. Zij staan op de rand van weer
een nieuwe fase.
''Wat weten zij, wat we niet zien is er ook'' zeggen de muren van het huis.
Levenloze dingen zeggen sommigen, wat weten zij er van. Loushiana is
ook zo’n wezen en haar hartsvriendin Jenny ook.
Wat hadden de twee zielsverwanten met elkaar besproken.
''Ken jij de omgeving van Ben Navis?'' Ja zeker daar heb ik altijd willen
wonen, de zuivere lucht de vriendelijke bewoners. Maar vooral de lichtval
boven dit gebied bevalt me.''
''Ik word zo moe van dat feodale stelsel Jenny, hoe lang zal het nog duren
voordat men begrijpt dat dit systeem niet deugd''.
''Wil je hier mee zeggen te willen stoppen?'' Enigszins verbaasd keek
Loushana haar vriendin in de ogen en zei ''Dit is het, ik stop, dan hier ,met
al je verplichtingen, de troon, een land opgeven dat dan in anarchie zal
vervallen, zeg me wat je gedacht hebt in die jaren van stilte.''
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''Daarom zitten we hier toch ook, om dit plan te verwezenlijken.
Ik heb besloten mijn functie als Koningin van Schotland neer te leggen
maar dit vereist wel de uiterste zorgvuldigheid, daarom lieve Jenny ben ik
zo blij met je. Niemand anders dan alleen jij begrijpt al direct wat mij
beweegt, alleen al je vraag ''Wil je stoppen?'' Wie van de hofhouding durft
dit tegen mij te zeggen en jij in die onschuldige spontaniteit van, je doet dit
als mijn gelijke en dat beviel mij al in onze eerste ontmoeting.
Wij gaan nu aan de slag en jij krijgt in alles wat je moet doen mijn
volledige toewijding en vertrouwen, dat is nog al wat.
Ik beveel niet maar vraag je om het kabinet in gereedheid te brengen voor
morgenmiddag rond de klok van drie uur. Nu hangt alles van onze
overtuiging af maar'', ze stond op haar, stem ging over in een klank van
Victory, ”zij zullen om gaan.''
Jenny liep glimlachend naar de deur en keek nog even vlug van over haar
schouder naar de vrouw die ze zo juist had gesproken. Daar stond geen
koningin meer maar een beeld gebeiteld in vastberadenheid.

Rob Boot – Groep 3
Zwerven.
Wat is het rustig in dit dorpje met wat huizen, hier en daar een heg.
Zo loom voelde ik mij ook beschenen in het zonlicht dat viel over de weg.
Alleen het ritselen van bomen in het geluid van vogelen zang.
Stond ik daar verstild te wezen, zonder enige drang.
O, koele schaduw langs de hoek van deze schuur.
Waar ik vredig in zal slapen, in het hooi met de natuur.
Albert.
Eigenlijk kwam je me net op tijd tegemoet.
Kinderen moet je begroeten als een fris laken.
Wat wil je leren waar wil je leven.
Ren niet weg de vrijheid is overal om je heen.
Een naam zegt niets.
En zo is hij geworden, niemand verbaasde zich toen hij afstudeerde.
Ook buiten de dampkring om zijn er armen

Rob Boot – Groep 3
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De Troubadour(2) - Station Auxy_Juranville
De omgeving sprak mij aan door een jeugdvriendin.
“Dit was onze ingang daar. Daar die van de reizigers en hier de onze. De
trap op. Dat was een auto kerkhof. We speelden altijd in al die auto's,
autokarkassen. Nu is het een parkeerplaats.
We speelden met de reling. Daar hadden we veel plezier mee.
We klommen er op. Ze zijn er nog steeds. Ze sluiten zo.
Ze probeerden ons tegen te houden, maar toch deden we het.
Ik herinnerde me vooral de ingang. Ons appartement was daar. Dit deel.
Daar waren de reizigers. Er is weinig veranderd. Ik herken het nog, alsof
het niet zo lang geleden is. Er zijn nog steeds............schaduwen van toen.
Absoluut. De muren zitten nog vol herinneringen. De muren absorberen
alles. Daarom is het ontroerend. De muren hoorden ons en zagen ons.
Ze herinneren het zich. Vast en zeker.
Dat zorgt voor communicatie, anders zou er niets gebeuren. We voelen
iets omdat de muren spreken. We spreken ook tegen de muren. Er is
communicatie, levenloze voorwerpen hebben jullie een ziel?
Ze dwingen onze ziel om lief te hebben. Dat is mooi.
Dat kunnen we zeggen, levenloze voorwerpen. Wat weten we er van?
We kunnen tegen een station praten. Het station hoort ons.
Het station ziet mijn vader.”
Dan wordt ze gegrepen, de omgeving is te groot voor ontroering en ze
huilt: “het station ziet mijn vader nog steeds. Vast en zeker.”

Rob Boot – Groep 3
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Verjaardagkalender
Februari 2015 t/m Mei 2015
Februari 2015
3
7
19
20
29

April 2015

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

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

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 2015
4
11
11
11
12
13
15
15
20
22
23
30

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

Mei 2015

Hr. H.J. Grijzenhout
Hr. K.F. v d Berg
Mw. T. Eelman – Schenk

g-3
g-1
g-2

Mw. S.C.J. Beverloo
Mw. N. Bakker
Hr. B.C. Bartels
Hr. J.H. van Zuuren
Hr. S.P. Horstman
Hr. F.A.A.M. van Rijen
Mw. A.T. Winkels
Hr. T.S.J. Schomakers

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

2 Hr. B. Janeczko
2 Hr. E.R. Heijdeman
3 Hr. M.A. Brandsma
11
12
12
16
18
22
28

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

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

