
Helioscoop
Helioscoop 2: zondag 30 september

Volgende Helioscoop: zondag 11 november

Reza Repair: trotse hoofdsponsor van KV Helios 1



Van het bestuur

Het eerste deel van de eerste veldhelft zit er al weer op! De opkomst bij de ALV was prima. 
Belangrijk was hierbij dat er gesproken werd over een peuterspeelzaal die graag onze kan-
tine zou willen huren, waar positief op gereageerd werd door de aanwezige leden. Nog een 
paar weken en dan kunnen we toewerken naar het zaalseizoen. Binnenkort staat het 
schoolkorfbaltoernooi op het programma. Als bestuur vinden we dit ontzettend belangrijk 
en we hopen dan ook dat het een geslaagde dag wordt. Daarnaast worden er de komende 
weken maar liefst vier activiteiten georganiseerd. Twee voor de jeugd en twee voor de rest 
van de vereniging. We zien de jeugd graag terug op de Disco en de GPS-tocht, en voor 
de rest van de vereniging op Het Foute Feest (27 oktober) en bij de Bierproeverij (18 no-
vember)!

Activiteiten

Datum Activiteit* Aanvangstijd

6 oktober (za) Disco voor de jeugd 19:00
7 oktober (zo) Schoolkorfbal +- 10:00
27 oktober (za) Het Foute Feest (16+) 20:00
10 november (za) GPS tocht voor de jeugd 19:00
18 november (zo) Bierproeverij

De jeugd is zaterdag 6 oktober van harte welkom bij de Disco ter ere van het schoolkorf-
baltoernooi. Alle vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom! Op 10 november zal er voor de 
jeugd ook een GPS-tocht georganiseerd worden, van 19:00 tot 20:30. We zoeken nog ou-
ders om te helpen met de organisatie hiervan of op de avond zelf. Als je wilt helpen, stuur 
dan een berichtje naar Nora (06 2983 9787).
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Bierproeverij

Op zondag 18 november een bierproeverij georganiseerd worden door Frank en Laurens. 
Deze zal van 15:00 tot 18:00 plaatsvinden in de kantine. Deelname kost € 15,00 en je krijgt 
daarvoor uitleg over smaken, soorten, oorsprong en het maken van bier. Verder wordt er 
natuurlijk geproefd en tussendoor is er een pubquiz! Aanmelden kan via 
duindauw@gmail.com of door een bericht te sturen naar Frank of Laurens.
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Het Foute Feest (16+)

De activiteiten commissie presenteert “Het Foute Feest”! Niks is 
te gek! Trek je gekste outfit aan en kom ook naar het foute feest 
op 27 oktober! Wij zorgen die avond voor een DJ die de foutste 
klassiekers draait zoals: Casanova, Vrouwkes, Tomatenpluk-
kers, Cowboys en Indianen en nog veel meer. Jullie zijn welkom 
vanaf 20:00 uur en het feest gaat door tot 02:00 uur. Kaarten zijn 
te koop voor maar 2 euro bij Edwin (06-50478097). 

Kantinediensten

Ben je ingedeeld op een dag die je niet uit komt? Dan dien je zelf vervanging te regelen. In 
de kantine, boven de kassa, hangen instructies voor het opstarten en het afsluiten van de 
kantine. Als je de eerste bardienst van de dag hebt, kun je de sleutel van tevoren (in over-
leg) afhalen bij Caroline of Nel. Zij zullen dan ook uitleggen hoe het alarm werkt en waar je 
het geldzakje voor in de kassa kunt vinden.

Zaterdag 6 oktober  (Pim keuken)

09.00 uur – 12.00 uur Ouder Maud de Zeeuw (sleutel)+ Ouder Maud Lambriks

12.00 uur – 14.30 uur Ouder Nils Lute + Ouder Jelle Ubachs
14.30 uur –  eind Ouder Mitchell van Ewijk + Ouder Dion de Visser

Zaterdag 13 oktober  (Pim keuken)

13.00 uur – 15.30uur Wilma Kuijs (sleutel) + Danielle de Goede
15.30 uur – eind

 
Zaterdag 27 oktober  (Pim keuken)

13.00 uur – 15.30uur Wilma Kuijs (sleutel) + Anita Paulus
15.30 uur – eind
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Wedstrijdprogramma 6 oktober tot en met 27 oktober
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Datum Aanvang Thuis Uit Verzamelen Scheidsrechter

6 oktober 15:30 Stormvogels 
(U) 1 Helios 1 14:20 -

6 oktober 14:00 Helios 3 DKV (IJ) 3 13:00 Kennemerland
6 oktober 13:30 Rohda 3 Helios 2 12:00 -

6 oktober 12:30 Helios A1 KZ/Thermo4U 
A4 11:45 Frank

6 oktober 11:15 Helios C1 Rapid C1 10:45 Jirre
6 oktober 11:00 Helios A2 OKV A1 10:15 Thijs

6 oktober 10:00 Helios B1 KZ/Thermo4U 
B3 09:15 Karin

6 oktober 10:00 Helios E1 Rapid E1 09:30 Dion
13 oktober 17:30 Aurora A1 Helios A2 16:15 -
13 oktober 16:00 Aurora B1 Helios B1 14:45 -
13 oktober 15:30 Helios 1 Aurora 1 14:30 -
13 oktober 14:00 Kleine Sluis 2 Helios 3 12:10 -
13 oktober 14:00 Helios 2 BEP 4 13:00 -

13 oktober 13:00 Blauw-Wit (A) 
E1 Helios E1 12:00 -

13 oktober 13:00 Groen Geel 
A3 Helios A1 11:55 -

13 oktober 09:15 DKV (IJ) C1 Helios C1 08:25 -
20 oktober 17:00 DKV Victoria 2 Helios 2 15:15 -
20 oktober 15:30 DKV Victoria 1 Helios 1 13:45 -
27 oktober 15:30 Helios 1 OKV 1 14:30 -
27 oktober 14:00 Helios 2 OKV 2 13:00 -
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Wonen, verzekeren, hypotheken: álle 
specialismen in huis! Zowel 
particuliere als zakelijke klanten zijn bij 
HVMS aan het juiste adres. Er is geen 
vraag op het gebied van aan- of 
verkoop van woningen, 
vastgoedbeheer, verzekeren of 
hypotheken waarmee het deskundige 
team van HVMS u niet kan helpen.

Bouwmarkt Multimate neemt graag 
de tijd voor haar klanten. Wat kan 
Multimate voor jou betekenen? Je 
klus wordt ook nog eens stukken 
leuker met de speciale acties. Zo 
biedt Multimate niet alleen vakkundig 
maatwerk en de beste producten, 
maar ook de beste deals!

Bekend in Castricum en omstreken. 
Voor een Turkse specialiteit ga je 
langs bij Mekan aan de Dorpsstraat 
26. Geen zin om op de fiets te 
stappen? Bellen en laten bezorgen 
kan ook! Zie hun website voor de 
uitgebreide menukaart.

Intersport Veldhuis is dé sportwinkel in 
Beverwijk met een ruime keuze in 
sterke A-merken en exclusieve 
merken. Intersport Veldhuis is bij 
uitstek de specialist in o.a. voetbal, 
korfbal, hockey, fitness, tennis, 
running, wandelen, zwemmen en 
indoor.

Schoffies is de bekende 
kinderschoenenwinkel van Castricum 
en omstreken. Kom eens kijken in de 
winkel aan de Dorpsstraat 47 voor 
een ruim assortiment aan 
kwaliteitskinderschoenen. Schoffies 
heeft voor ieder kind de perfecte 
schoen van de grootste en populairste 
merken.

Coaching voor zowel particulieren als 
voor bedrijven. Meer inzicht in en 
bewustwording van jezelf krijgen? 
Meer balans vinden in wat je doet en 
persoonlijke doelen bereiken?

Accountantskantoor uit Uitgeest dat 
zich richt op ondernemingen in het 
MKB. Bij Deijle en Veldt kunt u terecht 
voor alle vragen op het gebied van 
accountancy, fiscale- en 
bedrijfseconomische kwesties. Deijle 
en Veldt werkt met gecertificeerde 
accountants en belastingadviseurs, 
aangevuld met een team enthousiaste 
en goed geschoolde medewerkers.



Organogram KV Helios
Hieronder vind je de contactpersoon voor alle verschillende commissies. Zoek je contact 
met iemand, dan kun je altijd het contactformulier op de website invullen. Ook kun je via 
WhatsApp contact opnemen met de meeste contactpersonen.

BESTUURBESTUURBESTUUR

Voorzitter: Frank 06 - 10 46 10 57

Secretaris: Paul 06 - 87 73 88 89

Penningmeester: John 06 - 37 17 28 84

Overige bestuursleden: Nadine, Jochem & RutgerNadine, Jochem & Rutger

COMMISSIESCOMMISSIESCOMMISSIES

Wedstrijdsecretariaat Danielle

Technische commissie Rutger

Jochem, LaurensJochem, Laurens

Onderhoud Jan

Rob, BertRob, Bert

PR commissie Laurens

JochemJochem

Beheerscommissie Nel

Pim, Jan, Sabine, Wilma, NadinePim, Jan, Sabine, Wilma, Nadine

Ledenadministratie Paul

Jeugd technische commissie Frank

Mitchell, Niels, RenéeMitchell, Niels, Renée

Sponsorcommissie Johan

Activiteiten commissie Micha

Brechje, NadineBrechje, Nadine

Jeugdactiviteiten commissie Wim

Nora, Mariecke, Nicolette, Michelle, BartNora, Mariecke, Nicolette, Michelle, Bart

Kledingcoordinator Nadine

Website Jochem
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