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Voorwoord Colofon
La Klompa verschijnt maandelijks 

tijdens het voetbalseizoen.

Oplage: 450 exemplaren.

Concept&realisatie: thepublis-

herswife en Home of the Brave.

Gedrukt door: Angel Producties.

Aan deze editie werkten mee: 

Henk Groot, Pedro Dado, Brenda 

Jonker, Marianne Kronenberg, 

Lesley Markus-Lam, Rikus de 

Lange, Daisy Garcia Disla, Thijs 

Schnitger.

Heb je vragen over La Klompa? 

Bel 06-22492497.

Aan dit nummer kunnen geen 

rechten worden ontleend. Bij de 

samenstelling van deze uitgave is 

de inhoud met de grootst  

mogelijke zorg tot stand 

gekomen.  Echter, cijfers en/of 

informatie kunnen in bepaalde 

gevallen achterhaald zijn bij het 

ter perse gaan van La Klompa. 

Check altijd onze website  

hbok.nl. 

Nagenoeg in alle voorwoorden of artikelen lezen we over de 
ellende die Covid 19 ons brengt en natuurlijk kan niemand 

hier blij van worden, sterker nog je wordt er bloedchagrijnig 
van! Maar ik geloof wel in samen aanpakken om hier zo snel 
als mogelijk uit te komen. Dus mondkapje voor en 1,5 meter 
afstand en dan kijken wat er voor mogelijkheden overblijven.

En als we het dan over samen aanpakken hebben, kom ik 
al snel op ons uitgangspunt bij de oprichting van La Klompa, 
een clubblad die de saamhorigheid alleen maar kan verster-
ken in de club en in Zunderdorp! We beginnen daar nu al de 
vruchten van te plukken! Onvoorstelbaar hoeveel geweldige 
ideeën en initiatieven zich opstapelen in, en om, onze club?! 

Mijn opa zei vroeger wel eens een goede oorlog brengt de 
mensen wel tot elkaar. Voor iemand die in de oorlog opge-
pakt en in een werkkamp ondergebracht is, wel een boude 
uitspraak, maar er zit wel een kern van waarheid in. Zonder 
aanzien des persoons worden we geraakt, maar dan komen 
ook de positieve zaken weer bovendrijven! 

Diverse geweldige initiatieven om de club financieel te 
steunen. En dan die twee Zunderdorpse dames die geheel 
belangeloos een loterij opzetten en daarvoor diverse prachtige 
prijzen binnenhalen, Nancy en Christa een groot compliment! 
Buiten dat al kunnen we dan ook nog melden dat er een heus 
dames (moeders) team is opgericht!

Beste mensen, we zijn in een opgaande lijn en de Corona 
cijfers gaan naar beneden, nog even de vinger aan de pols 
dan kunnen we snel weer het gewone leven oppakken. Als 
laatste weer even een groot compliment aan alle medewer-
kers van dit clubblad. Dank jullie wel!

Rikus de Lange
Voorzitter v.v. HBOK
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De voorhoede
korte berichten

Kantine voorzien 
van nieuwe  
waslaag

Wedstrijd 
van de eeuw

Op 7 september 2020 is geboren Renzo van Schalkwijk. 
Zoon van Stefan van Schalkwijk en Terri Nuijens, 
broertje van Silvano (JO10-2). Namens HBOK van 

harte gefeliciteerd, heel veel geluk samen! 

Heel Nederland bezet? Nee. Een kleine nederzet-
ting bleef moedig weerstand bieden aan de over-
weldigers en maakte het leven van Corona in de 
omliggende legerplaatsen niet gemakkelijk...

Laten we van de nood een 
deugd maken… Nu de kantine 
gesloten is, is Dirk de vloer 
aan het voorzien van een 
nieuwe waslaag. Als we 
straks weer opengaan en erop 
mogen lopen, ziet het er in 
ieder geval weer spik en span 
uit. Aan iedereen op noppen, 
alvast het verzoek de voetbal-
schoenen dan ook even netjes 
uit te doen voor het betreden 
van de kantine! 

Geboren Renzo  
van Schalkwijk
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Wedstrijd 
van de eeuw

Check:
 »  Houd je van vrouwenvoetbal, plezier 

én gezelligheid?
 »  Wil je ook laagdrempelig een 

balletje trappen?
 »  Dan zoeken wij JOU voor ons 30+ 

gezelligheidsteam voor het 7x7 
voetbal.

Welke dames hebben hierin interesse 
(informeer ook eens bij de dames in 
de familie of vriendenkring)? Je hoeft 
niet goed te kunnen voetballen, plezier 
staat voorop!

We gaan trainen, eerst 1x per week en 
eventueel later 2x per week (maandag- 
en woensdagavond om 20:00 uur). 
David (de vader van Abel) gaat de 
training verzorgen. 

Op de vrijdagavond kunnen we  
wedstrijden spelen. De contributie per 
seizoen is € 70.

De grootste voordelen van 7x7 
voetbal op een rij

 »  Omdat je 7 tegen 7 speelt heb je 
minder speelsters nodig

 »   7x7 voetbal speel je recreatief; 
gezelligheid staat voorop en je kunt 
kiezen of je met en tegen leeftijds-
genoten speelt of niet

 »   Je bepaalt zelf hoe vaak je speelt; 
iedere week in een vaste competitie 
of een paar keer per jaar op een 
doordeweekse avond

 »   Verminder blessures; 7x7 voetbal 
speel je op een half veld en slidings 
zijn niet toegestaan

7x7 voorjaar en najaar
Deze voetbalvorm kent een reeks van 
minimaal vier speelrondes op vrijdagen 
(of op verzoek in het weekend) in het 
voorjaar (februari tot en met april) 
en/of najaar (september tot en met 
november). Elke vereniging is tijdens 
de reeks (minimaal) eenmaal gastheer 

en speelt de overige momenten bij de 
andere verenigingen uit de poule.

Het uitgangspunt van deze opzet is om 
te zorgen voor een regionale indeling 
om zodoende de reisafstanden te 
beperken. Omdat het aantal speelmo-
menten beperkt is, is de reeks ideaal 
voor speelsters die voetbal lastig kwijt 
kunnen in hun drukke agenda, maar 
ook voor speelsters die op zoek zijn 
naar een extra speelmoment naast het 
reguliere voetbal.

De 7x7 voorjaar-en najaarssreeks wordt 
aangeboden voor twee leeftijdscatego-
rieën, te weten: 18+ en 30+.

Dus ook als je 18+ bent, heel goed kunt 
voetballen én super fanatiek bent, kun 
je je aanmelden. Want ook een 18+ 
damesvoetbalteam voor 7x7 voetbal is 
op te richten met genoeg speelsters!

Zijn jullie enthousiast?
Meld je dan nu aan op de website van 
HBOK.

Of doe een proefles mee, neem hiervoor 
contact op met de trainer. 

Tot snel.

Plezier + gezelligheid =  
ons nieuwe 30+ damesteam!
  Lesley Markus-Lam en Daisy Garcia Disla
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Messi naar HBOK?

Na 18 jaar voetballen in 
volgepakte stadions, 
wil Lionel Messi 

aan het eind van dit seizoen 
vertrekken bij FC Barcelo-
na. De keuze was simpel: 
De landelijke omgeving van 
Waterland doet denken aan 
de pampa’s van Argentinië. 
De grasmat van HBOK doet 
niet onder voor die van Camp 
Nou en de kantine van HBOK 

kun je krijgen, maar een ba-
sisplaats garanderen we niet, 
die moet je verdienen! 

En Lionel mag dan wel de 
Champions League, de Super-
cup, de Copa del Rey  en nog 
vele andere prijzen hebben 
gewonnen, maar kampioen 
worden in de 2e klasse West 1 
is hem nog nooit gelukt!

is veel gezelliger dan het sup-
portershome van FCB! 
Voor het geld hoeft hij het niet 
meer te doen, dus daar komen 
we echt wel uit.

Je bent welkom bij HBOK, 
Lionel! Eindelijk wat anders: 
lekker ballen, zonder camera’s 
en geen interviews achteraf. 
Een lekker biertje en een 
broodje bal na de wedstrijd 

  Pedro Dado
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M. Schokker en Jamie Overzet

Sam Sajet en Timon de Jong

Ibbe Schnitger

Henk Groot

Fallou Andji 

Rinaldo O’Niel

Dalian van Groningen

Bud Water

Niall Raben en Bruno van der Hoorn

Tiny van Schalkwijk-Kubbe 
en Michel Schokker

Nick van Egten

HJ Spekkels
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Deze HBOK’ers worden de komende weken een jaartje ouder. 
Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!

‘Waar is dat feestje? 
Hier is dat feestje!’

26

27

28

29

Is het jaar dat HBOK werd opgericht, en om precies te zijn op 1 juni.  
Dat betekent dus dat onze mooie club volgend jaar 70 jaar bestaat!  
Laten we hopen dat we tegen die tijd weer een feestje mogen organiseren.1951
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HBOK JO8-1: 
de eerste sei-
zoenkampioen 
van HBOK!

periode werden gespeeld, 
maakten ze maar liefst 60 
(!) doelpunten.  Zo werden 
achtereenvolgens ASV de 
Dijk, AFC IJburg, SVA, FC 
Weesp en RCZ weggetikt.

Naast heel veel plezier in 
het voetbal is de kracht van 
het team dat de jongens 
leren om op diverse posi-
ties te spelen. Zo spelen 
ze bijvoorbeeld nog zonder 
vaste keeper, omdat ze 
rouleren. 

Scoren doen ze graag én 
makkelijk: in de wedstrijden 
die in de eerste competitie-

De jongste HBOK-ta-
lenten Abel, Brendon, 
Jones, Johnny, Lo-

renzo, Marouan, Monis, Otis 
en Teemz begonnen, na een 
goede zomervoorbereiding 
in de Klompen Academie, 
vlak na de vakantie in de 
JO8-1 van HBOK. Onder 
leiding van begeleidster 
Daisy gingen onze jongens 
voortvarend van start.

Ze spelen nog maar net met elkaar: een paar jon-
gens voetbalden nog in de JO7, maar de meeste 
zijn pas dit jaar lid geworden van HBOK. En dan 
nu al het eerste ‘kampioenschap’ te pakken, dat 
belooft wat.  

 Pedro Dado   Rosa Groot

ONS… JO8-1

In de eerste competitiehelft 
maakte JO8 - 1 maar liefst 60 
doelpunten.
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Door de nieuwe competitie-
opzet (twee speelperiodes 
in het najaar en twee in het 
voorjaar) was de eerste 
periode vlak voor de coro-
na-stop uitgespeeld en mag 

de JO8-1 zich dus officieus 
ongeslagen periodekampi-
oen noemen! 

Dit resultaat laat zien dat de 
Klompen Academie volop 

in ontwikkeling is! Spelers, 
begeleiders en trainers van 
harte gefeliciteerd met dit 
knappe resultaat!
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Ondertussen 
bij het Eerste  

De velden zijn verla-
ten, de kantines leeg. 
Het coronavirus heeft 
Nederland in z’n greep. 
Jammer want HBOK 
1 was net lekker op 
dreef. Wat doen onze 
mannen om bij de les 
te blijven?

De trainersstaf heeft 
een mooi ‘coro-
na-proof’ schema 

samengesteld, neem als 
voorbeeld deze week: 
op dinsdagavond werd 
er bij HBOK getraind: in 
groepjes van maximaal 4 
personen: veel spelvormen 
waarbij balvaardigheid en 
techniek maximaal werden 
getraind, natuurlijk op 
anderhalve meter afstand. 
Donderdagavond werd 

ONS EERSTE

er een training kickbok-
sen geregeld: twee keer 
45 minuten met z’n allen 
zwoegen op een zandzak. 
Naast de enorme fysieke 
inspanning, werd er ook 
nog eens veel gelachen. 
De zaterdag begon met 
een ‘corona-run’: een 
hardloopparcours van 5 
kilometer. Daarna weer 
baloefeningen op het trai-
ningsveld. Omdat iedere 
speler z’n eigen bal bij zich 

houdt, moet hij die steeds 
zelf gaan ophalen, dat is 
dus ongemerkt ook weer 
een extra conditietraining. 

Het gaat om het plezier, de 
conditie en de groepsdy-
namiek, legt teammanager 
Jaap Ronday uit: “Zo pro-
beren we elke keer weer 
wat anders te bedenken”. 
Uiteraard zolang het maar 
voor iedereen veilig is.  

  Pedro Dado

Foto is eind oktober 2020 
genomen. Toen mocht je nog 
in groepjes van vier trainen.
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Ei hoort erbij
Wist je dat je bij de buurman van HBOK heerlijke verse 
eieren kunt kopen. Slechts € 1,50 per doosje waarvan 
ook nog eens een deel van de opbrengst naar de Voed-
selbank gaat. 

Als klein jongetje vanuit Beiroet naar Nederland gekomen 
om op te groeien op de boerderij welke hij tot op de dag 
van vandaag nog steeds runt. Boer Wilco heeft zelf ook 
de nodige voetstappen bij HBOK liggen, als klein jongetje 
ook begonnen op klompen. 
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“Mijn wens? Een goede 
wedstrijdcommentator 
voor het eerste”

de ijsclub en de organisatie 
van de boerenmarkt. En 
HBOK natuurlijk”. 

Het Begon Op Klompen, 
dat is toch geweldig 
bedacht?” zegt Jos. “Die 
naam past bij de accom-
modatie en de sfeer. Op 
wedstrijddagen zie je de 
bekende, trouwe aanhang 
en praat je met elkaar. Het 
is een sociaal gebeuren. En 

“In 2003 ben ik met Marja 
getrouwd, die geboren en 
getogen is in Zunderdorp. 
We wonen in haar geboor-
tehuis in Zunderdorp, hoe 
bijzonder is dat”. “Toen ik 
in Zunderdorp kwam te 
wonen ben ik ook betrok-
ken geraakt bij een aantal 
dorpse activiteiten. Want 
Zunderdorp is een heel 
actief dorp met bijvoor-
beeld de Oranjevereniging, 

“Ik ben geboren in Sneek 
en heb vanaf mijn 8e tot 
17 jaar in Den Helder 

gewoond”. Daar zat ik op 
voetbal bij de plaatselijke 
Wit Geel Wit. De kleuren 
van de optimisten. Ik was 
een aanvallende midden-
velder maar heb nooit het 
eerste gehaald. Op mijn 
17e vertrok ik naar Amster-
dam waar ik in de financië-
le wereld ging werken”.

Jos Dreesens (76) is in de kringen van de Amsterdamse effecten- en 
optiebeurs nog steeds een begrip. Hij is een van grondleggers van 
de optiebeurs. Eind jaren ’90 verkoopt hij zijn bedrijf en gaat het rus-
tiger aan doen en komt in Zunderdorp te wonen. HBOK kan altijd op 
Jos rekenen. Tijd om nader kennis te maken.

 Henk Groot

HBOK-sponsor Jos Dreesens
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boerenmarkt een aantal 
jaar geleden. En dit heeft 
HBOK weer een aardig 
bedrag opgeleverd”. 

“De jeugd van HBOK 
draag ik een warm hart 
toe. Zonder jeugd geen 
voetbalclub. Maar ik vind 
het ook belangrijk dat er 
ieder jaar een selectie is 
die een zekere ambitie 
uitstraalt. Het eerste elftal 
is toch het vlaggenschip 
van de club. Mooiste is na-
tuurlijk als daar ook spelers 
uit de jeugd in zitten”.

als er wat moet gebeu-
ren dan staat iedereen 
klaar om te helpen. Zoals 
bijvoorbeeld de realisatie 
van het kunstgrasveld. De 

schouders werden eronder 
gezet en het resultaat mag 
er zijn. Mooi vond ik ook 
de inbreng van HBOK 
bij de organisatie van de 

“De jeugd van 
HBOK draag 
ik een warm 
hart toe”

Of hij nog wat te wensen 
heeft wat betreft HBOK? 
“Ik zou heel erg graag 
willen dat er weer meiden 
of vrouwenteams komen.  
Ik vind het goed te horen 
dat er initiatieven zijn in 
die richting. Ook is een 
goede commentator rond 
de wedstrijden van het 
eerste nog steeds een 
wens van mij. Maar vind 
maar eens een goede. En 
aan iedereen: houd je aan 
de 30 km snelheidslimiet in 
het dorp!”

Jos Dreesens doet 
een oproep aan 
iedereen: Houd je aan 
de snelheidslimiet.
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Fred Haaijen (63) is in Bos en Lommer geboren, 
maar voelt zich thuis in Amsterdam-Noord. 

Het liefst zou hij met zijn vrouw, dochter, kleinkinderen en schoonouders in 
Zunderdorp willen wonen. Bij HBOK is de stadsecoloog jeugdtrainer.

 K. Beudeker   Rishu Veldhuis

“HBOK staat voor 
een stukje geluk 
in het leven met 
elkaar”

het beestje zo’n vieze mus-
kuslucht om zich heen heeft 
hangen. Ik zag het als een 
teken.”

Om de week train je de 
jeugd en je bent team-
leider. Waar sta je voor 
als trainer en leider?
“Ik wil de kinderen motive-
ren en weerbaar maken. 
Je moet veel aan de bal 
komen, zodat je spelender-
wijs vaardigheden ontwik-
kelt. Tijdens de wedstrijden 
kijk ik ook naar persoonlijke 

Wat trekt je aan in 
Zunderdorp?
“De kwaliteiten van het 
dorp en de stad samen. En 
ik ben verknocht aan het 
karakter van het landschap: 
het Veenweidegebied met 
de slootjes.”
 
Hoe word je  
stadsecoloog?
“Op een dag viel er bij een 
wandeling een muis op 
mijn hoofd. Een spitsmuis. 
Waarschijnlijk door een 
roofvogel laten vallen omdat 

Waarom HBOK?
“Ik heb vier kleinkinderen 
waarvan er twee - Yoav en 
Idan – bij HBOK spelen. Zo 
ben ik jeugdtrainer en leider 
geworden.”

Waar heb je zelf  
gevoetbald?
“IJ-boys. In een team met 
studenten en stratenma-
kers. Studenten konden 
het met de mond af, de 
stratenmakers sloegen van 
zich af. We waren onver-
slaanbaar.”



15

Op de bal | “Het Begon Op Klompen”

het veld. Daarnaast zie 
je kieviten, tureluurs en 
grutto’s. Toch is het mooiste 
beest de ringslang, dat 
is het grootste reptiel van 
Nederland en de Noord-
se woelmuis, ons eigen 
Hollandse pandabeertje. 
Komt nergens anders voor. 
De schedeltjes vind ik in de 
uilenballen op het land van 
Klaas Ubbels.” 

verbeterpunten. In ons team 
speelt een jongen die fysiek 
niet zo sterk is. Daar zeg ik 
tegen: laat zien wie je bent.”

Wat moeten we we-
ten over de natuur bij 
HBOK? 
“Bij het hoofdveld broedt 
een buizerd. Ze vliegt over 
de hoofdvelden om muizen 
en mollen te vangen. 
Maar er zijn ook hazen op 

Wat vind je van het 
kunstgrasveld?
“Kunstgras vind ik niks, 
paniekvoetbal. Als je een 
sliding maakt, moet je de 
grond raken. Dat contact 
is goed voor je afweersys-
teem.”

Hoe kijk je naar HBOK 
als club?
“HBOK heeft een heel 
goede filosofie. Spelvreug-
de staat voorop en door 
prestatie wil je samen ook 
een niveau hoger. Voor 
mij staat de club voor een 
stukje geluk in het leven met 
elkaar.”

Geen kritische noot?
“Om de eigen identiteit te 
behouden, moet het eerste 
niet te veel spelers van bui-
ten naar binnenhalen. Laat 
de jeugd doorstromen.”

Fred Haaijen wil kinderen 
in de jeugd ook mentaal 
weerbaarder maken.
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WIE IS NU EIGENLIJK 
DIE MAN MET DIE VLECHT 
IN ZIJN BAARD?

KARAKTERSPELER

De redactie van La Klompa had al meerdere pogingen 
gewaagd om de man, die ongeveer 24/7 klaar staat 
voor de club, te interviewen. Niks, nada, nacco, 
niente. Dirk van de Staal treedt niet graag op de 
voorgrond. Tot onze jongste ‘kantinejuffrouw’ Diara (8 
jaar), inmiddels zijn rechterhand, het aan hem vroeg.

 Diara Andji 

Wat is uw lievelingsklus?   
Lekker buiten rommelen. 

Heeft u kinderen? Ja, een 
zoon en dochter.

Hoe oud zijn uw kinderen?  
Mijn zoon is 50 of 51 jaar en 
mijn dochter 22.

Hoe heten uw kinderen?
Harm en Miran. 

Houdt u van moppen?
Soms.  

Wanneer bent u jarig?
4 juli.

Hoe oud bent u? 74 jaar.

Waar woont u? Op de  
Nieuwendammerdijk. 

Wat is uw lievelingskleur?  
Blauw. 

Wat is uw  
lievelingsfeestdag? Kerst.

Hoe bent u bij HBOK  
gekomen? Ik ben gevraagd 
door de oude voorzitter, Willem 
van Schalkwijk.
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Hoe kwam je bij HBOK in de 45+ terecht? 
Mijn zoon Lorenzo ging er acht jaar geleden 
voetballen. Met een aantal voetbalvaders ont-
stond drie jaar geleden het idee om de 45+ 
te beginnen, ik was meteen enthousiast. 

Waar heb je vroeger zelf gevoetbald? 
Vanaf m’n 10e een paar jaar bij Rood-Wit 
A, wat later door fusie met Schellingwoude 
overging in ASV de Dijk. Als veteraan heb ik 
ook nog bij AVV Fit gevoetbald en een blauwe 
maandag bij TABA

Beoefen je nog meer sporten?
Jazeker, ik doe aan hardlopen, tennis en 
squash.

Welke positie speel je het liefst?
Het liefst speel ik op de linksbuiten-positie. 
Bij 7x7 voetbal heb je natuurlijk niet een 
echte linksbuiten, maar mijn voorkeur is in 
de aanval.

Wat is het leukste aan 7x7 voetbal?
Gewoon gezellig en ontspannen een balletje 
trappen en natuurlijk een hoop lol maken, 
kleedkamerhumor, dat soort dingen. Niet al-

leen op vrijdagavond, maar zeker ook tijdens 
de trainingsavonden op woensdag. Het lijkt af 
en toe wel een aflevering van All Stars!

Wat zou je graag 
willen met de 45+?
Beter op elkaar 
ingespeeld raken en 
daardoor hopelijk wat 
vaker winnen. Hoewel 
verliezen ons niet 
van een gezellige 
avond afhoudt. We 
hebben op dit 
moment genoeg 
spelers, maar 
wie wil, mag 
best eens 
komen mee-
trainen op de 
woensdag-
avond, wie 
weet zit er wel 
een 2e 45+  
team in.

Speler van de maand - 
Benno van Tilburg

De achterhoede | “Het Begon Op Klompen”

Na de jeugdspelers in de eerste twee La Klompa’s, tijd voor de 
Senioren. En zeker niet de minste, maar wel de oudste actieve 
voetballer van HBOK: Benno van Tilburg voetbalt met z’n 62 jaar 
nog altijd met plezier in het 45+ team van HBOK.

 Pedro Dado
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er inmiddels vanaf is, vormt 
voetbal nog steeds een 
levensader. Het spel, het 
plezier maar vooral de 
teamband is onmisbaar. In 
coronatijd is het een be-
langrijke bron van sociale 
contacten en fysieke ener-
gie. Sytze kan niet meer 
zonder. En wij eigenlijk ook 
niet. We zijn bekeerd.

een spel, is ons inmiddels 
duidelijk. Vanaf het mo-
ment dat Sytze kon staan 
trapte tegen alles wat rond 
was, of gooide ermee. Zijn 
eerste woord was “bal”. 
Vroeger kwam hij huilend 
het veld af na een verloren 
wedstrijd, een nederlaag 
stond garant voor een dag 
vol chagrijn. Trainen en 
wedstrijden neemt hij nog 
altijd serieuzer dan school. 
Hij slaat eigenlijk nooit over. 
Hoewel de grootste gekte 

“Dios es redondo” is 
de titel van een boek 
dat de liefde verklaart 

aan het voetbal, een heus 
eerbetoon aan de grootste 
sport op aarde. Wat was 
het grootste doelpunt aller 
tijden? Waarom ervaren de 
Hongaren een nederlaag 
anders dan de Mexicanen? 
Spelen de doden voetbal? 
Het boek gaat over het 
plezier van het spel en de 
pijn van voetbalfanschap. 
Dat voetbal meer is dan 

God is rond

  Judith Fisher



www.vinoloq.com

Deze ruimte is 
nog beschikbaar 

voor jouw 
advertentie?

In alle komende clubbladen 
van seizoen 2020/2021 voor 
€ 275,-? Stuur een mail naar 

sponsoring@hbok.nl

Steun HBOK en maak kans 
op spectaculaire prijzen!!

Hou onze mooie club draaiend, koop deze loten en 

maak kans op prachtige prijzen! O.a. een degelijke 

fiets van Harmans, een Weber Barbecue van Febo, 

een overnachting op Texel en nog veel, veel meer!

Hou onze mooie club draaiend, koop deze loten en maak kans op prachtige prijzen! O.a. een degelijke dames- of 
herenfiets van Harmans, een Weber Barbecue van Febo, een overnachting op Texel en nog veel, veel meer!

Sponsors: Joop Harmans Fietsen & Scooters, Febo, B & B de Admiraal, Amsterdamse Hophuys, Fa Lafeber Purmerplein, Manege de Drie Merrien, 
Place des Legumes Purmerplein, Verbeterhaar.nl, Slagerij Oostwal Purmerplein, Schoonheidssalon Schoemaker, Teun van Zalingen, Olga Kastelein, 
Het Schoolhuis Holysloot, Bon Lunchlevering, Bobs Carwash, en nog veel meer........

Ons verkoopteam, Nancy & Christa komt bij u langs in Zunderdorp en omstreken. 
Wilt u loten bestellen? Dat kan via loterij@hbok.nl



Naar de Stopera of Carré?
  Prik dan gezellig bij ons een vorkje mee!

Hét eetcafé waar Willem-Alexander en Maxima ook een paar keer per jaar langskomen...!!
Waterlooplein 403 · AMSTERDAM · 020 638 14 62

EETCAFÉ EETCAFÉ B UWBRUGB UWBRUG

angel products 
publishing

De juiste 
presentatie 
is de basis 

voor succes!
Rijshoutweg 1 C3  |  1505 HL  Zaandam
020 482 61 71  |  kantoor@angelpp.nl

VORMGEVING · DRUKWERK 
FOTOGRAFIE · WEBSITES

MEDIA-ADVIES · PRESENTATIES 
BELETTERING · TEXTIELDRUK

VIDEO · ADVERTENTIES 
DIGITALE PRODUCTIES

HET NOORDERMES

Toetsenbordweg 46 · 1033 MZ  Amsterdam (ndsm terrein)
openingstijden: vrijdag 10:00-15:00 uur & zaterdag 9:00-13:00 uur

informatie & bestellingen: info@hetnoordermes.nl

ons ruim (voorverpakt) assortiment 
aan kipproducten en overige producten 

voor groothandelsprijzen!


