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Agenda
31 August 2013 31 August 2013 de 37e volksspelen  
1 September 2013 1 September 2013 Sfeermarkt Struinen Jan Cees Lont 
2 September 2013 2 September 2013 KBO fietstocht 
3 September 2013 3 September 2013 t/m 8 september 2013 6-daagse vliegreis naar Lourdes 
4 September 2013 4 September 2013 10.30 uur LTO  Oogstdankdagviering in Heiloo 
9 September 2013 9 September 2013 KBO Quiz en Bingo 
15 September 2013 15 September 2013 11-13 uur Zandscuplturen Skarpet 
29 September 2013 29 September 2013 YoungSeven, GPS-tocht 
12 October 2013 12 October 2013 15-17 uur concert van Cantorij, Massala, Salto Vocale en   
  Kommerkoor t.b.v. “Muzikanten zonder grenzen” 
  in de HH kerk 
13 October 2013 13 October 2013 10-jarig jubileum Lourdeswerkgroep ‘t Veld e.o. 
14 October 2013 14 October 2013 KBO Jan Boerhoop over het opleiden van een hulphond 
26 October 2013 26 October 2013 YoungSeven, Allerzielen herdacht 
18 November 2013 18 November 2013 KBO  Weerman Jan Visser 
22 November 2013 22 November 2013 YoungSeven, Missie mystery guest 
11 December 2013 11 December 2013 YoungSeven, Kerststukjes maken 
17 December 2013 17 December 2013 KBO  Kerstmiddag 
30 December 2013 30 December 2013 YoungSeven, Koken voor daklozen 
17 January 2014 17 January 2014 YoungSeven, Filmavond 
7 February 2014 7 February 2014 YoungSeven, Sirkelslag 
22 March 2014 22 March 2014 YoungSeven, Stille Omgang 
4 April 2014 4 April 2014 YoungSeven, Het licht van Pasen 
22 June 2014 22 June 2014 YoungSeven, Katholieke jongerendag 
29 June 2014 29 June 2014 YoungSeven, Feestelijk de zomer in 

Vrijdag 30 augustus 2013

Contact verschijnt tweewekelijks onder redactie van Angèl Mooij, Pim Mooij, Jos Beers en Paul Mooij. Adres: 
Groote Geldebosch 48, 1704 CP Heerhugowaard-De Noord. Telefoon: algemeen: 072-5715332 distributie/
abonnementen: 072-5711625 Financiën: 072-5718737. Email: RedactieContactDeNoord@gmail.com

Uw tekst voor de volgende uitgave van ‘t Contact dient u uiterlijk maandag 9 SEPTEmBER 2013 vóór 
19.00 uur in te leveren via RedactieContactDeNoord@gmail.com of bij uitzondering bij Angèl Mooij, Groote  
Geldebosch 48. Na dit tijdstip wordt kopij geplaatst in de uitgave van vrijdag 27 september 2013.
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Jan Groot
BouwkundiG 
tekenBureau

tel. 072-5726237
Schapenweg 2a  1704 dS
Heerhugowaard - noord

m ontwerp
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m verBouw
m uitBreidinGen
m BouwverGunninGen
m BouwBeGeleidinG

 

Smuigelweg 4   1704 PX 
Heerhugowaard  / Waarland
T 0226 42 13 53 • F 0226 42 29 04
www.stooptuinmachines.nl

Tot ziens in onze showroom:

Kijk ook op www.husqvarna-actie.nl voor meer informatie.
Uw geautoriseerde Husqvarna dealer:

100% Husqvarna.
    0% Brandstof.

De nieuwe Husqvarna Accu Series zijn er: 
een serie sterk presterende accuproducten. 
U krijgt de resultaten van benzineproducten, 
een perfect evenwicht, stille werking, 
geen emissies, universele accu’s die in alle 
handgereedschap passen en tal van unieke 
Husqvarna eigenschappen. € 429,-

Inclusief Accu 
en snellader

€ 459,-
Inclusief Accu 
en snellader

€ 3.599,-
Inclusief Accu, snellader 

en maaidek 85 cm.

HUSQVARNA 
RIDER ACCU 
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KLINKENDE
  MUNT WEKEN

Tot E 100,- kado* 
bij de Honda-dealer 

op een nieuwe 
Honda grasmaaier! 

www.honda.nl

€ 80,-
kado*

op de Honda 
HRX-serie**

€100,-
kado*

op de Honda 
HRH/HRD-serie 

€40,-
kado*

op de Honda 
IZY-serie** 

 *) Actie geldig van 
             t/m 30 juli 2012. 

Bedragen zijn inclusief BTW.
**) Uitgezonderd de HRX 476SD 

en de HRG 415P.

Tot ziens in onze showroom:
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R.K. Kerkgemeenschap van het Heilig Hart van Jezus
gastvrij en inspirerend in godsnaam!

Parochiecentrum:
Middenweg 541
1704 BE  Heerhugowaard
(072) 57 113 34
Rabobank 326802185
Pastorie.de.noord@gmail.com
www.kerkdenoord.nl
Openingstijden secretariaat en kerk: 
Dinsdag en donderdag van 09:30 tot 11:00 uur

Pastor:
Marion Bleeker-Burger 
(0226) 422 731
Jnm.bleeker@quicknet.nl
Donderdagmorgen aanwezig op de Pastorie, vrije dagen op maandag en vrijdag 

Pastor:
Toon Jorink, Veluweweg 56, 1738 BE te Waarland, 
(0226) 423 280 / 06 51494718   
 t.jorink@gmail.com 
Toon heeft op dinsdag vrij

Deken / pastoor E. Moltzer
Gedempte Gracht 64
1741 GD Schagen
0224 212357
don.eduard@planet.nl 
 

Parochiebestuur:
Vice-voorzitter   Gea Klercq  (072) 571 5265
Secretaris   Vacature 
Penningmeester   Siem van Langen    (072) 5744771
Bestuurslid   Maaike Bakker  (072) 888 7461
Bestuurslid   Kees van Langen  (072) 574 2241

Contactpersonen secties:
Sectie Catechese   Vacature
Sectie Liturgie   Marga van Langen (072) 574 2241
Sectie Gemeenschapsopbouw Erna Borst  (072) 574 4361
Sectie Diaconie en Pastoraat Vacature
Sectie Regio   Pim Mooij  (072) 571 5332

Kopij voor het Contact namens de Parochie dient u te mailen naar Annet Kroon: 
marcoannet@gmail.com. Gelieve voor zaterdag 12 uur. 

Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren  voor 5 september bij het 
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secreta-
riaat.
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TER OVERWEGING: 
Deugd doet een dag 
waarop je complimenten ontvangt 
waarop je wordt gezien
deugd doet een dag 
waarop je je gehoord voelt 
waarop gemis wordt erkend
deugd doet een dag 
waarop een knipoog voldoende is 
een hand genoeg zegt
deugd doet een dag 
wanneer niemand je opjaagt 
niemand haast heeft
deugd doet een dag 
waarop jouw verhaal ertoe doet 
waarop jij voor iemand ’t verschil bent.

Marinus van den Berg, Bruggen naar morgen.

UIT dE PaROCHIE – “gastvrij en inspirerend in gods naam” – 16 augustus 2013.

Als u dit leest, zit mijn vakantie van twee en een halve week er bijna alweer op. 
Nu ik dit schrijf (op 16 augustus) weet ik nog steeds niet helemaal zeker waar we heen gaan en hoe 
lang we weg blijven. Maar dat hoort u later wel. 
Als u dit leest, zijn de basisscholen alweer begonnen, is de vakantieperiode voorbij.
Die vakantieperiode is voor mij een redelijk rustige tijd geweest. Ik heb veel huisbezoeken gedaan, 
projecten voorbereid, en natuurlijk waren er in elk weekend vieringen.
Er waren in De Noord ook twee uitvaarten, namelijk van Cor Borst en van Truus van Stralen – Over-
toom. Cor overleed nadat hij een ontsteking had gekregen aan zijn ‘nieuwe’ knie en zich bij hem 
ook acute leukemie openbaarde. Hij werd 76 jaar.
Truus overleed op 78-jarige leeftijd nadat zij drie maanden eerder te horen had gekregen dat zij 
kanker had. De families en dierbaren van Cor Borst en Truus van Stralen – Overtoom: van harte 
gecondoleerd en veel sterkte. 

Op 25 juli hadden we de reünie van de Lourdesreis. Dat was weer geweldig. Het was zo fijn om 
elkaar weer te zien. En toen we de beelden van de reis weer te zien kregen, waren we ook weer 
helemaal in de stemming, weer even helemaal in Lourdes. We waren het roerend met elkaar eens: 
het was een prachtreis.

Op 7 augustus hadden we de startvergadering van het Vormselproject voor het komende seizoen. 
De werkgroep bestaat nu uit acht mensen en is een stevige groep. Lekker om mee te werken. Het 
wordt vast een top-seizoen. 

Op 15 augustus hebben we de rozenkrans gebeden vanwege Maria Hemelvaart. Wel 13 mensen 
waren aanwezig. We hebben heerlijk gezongen en natuurlijk ook gebeden.

Op 5 september is de volgende Viering van Meeleven. Het Kommerkoor zal dan zingen. 

Op 15 september zal de startviering in onze kerk zijn; ook hier de start van een nieuw seizoen. 
Alle koren zullen zingen. De kinderen mogen verkleed komen. Ze mogen bedenken wat of wie ze 
graag willen zijn en dan zich zo verkleden. Alle kinderen worden ook uitgenodigd om mee te zin-
gen met het Kinderkoor. Maar dan uiteraard wel eerst oefenen. Het gaat maar om twee liederen.
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In de vorige Contact heb ik geschreven dat ik projecten met kinderen en jongeren wil gaan doen. 
Met kinderen van groep 5 en 6 een catecheseproject met leuke activiteiten. Voor jongeren van 12 
tot en met 18 jaar diaconale projecten. We doen dat samen met Waarland en misschien ook met 
’t Veld en Nieuwe Niedorp.
Ik ga ook weer een ‘oude’ activiteit oppakken, namelijk meditatieve wandelingen. Waarschijnlijk 
vier keer: 12 en 23 september, 8 en 28 oktober. Met verschillende startplaatsen, die ik later zal 
aangeven.

Een aantal data om te onthouden:
5 september:  Viering van Meeleven.
12 september:  meditatieve wandeling
14 september:  Open Monumentendag; onze kerk is dan ook open.
15 september:  startzondag.
21 september:  start Vormselseizoen met de survival.
23 september:  meditatieve wandeling
3 oktober:  koren roosteren – als u voor het eerste half jaar van 2014 een speciale wens 

heeft voor een viering wat betreft één van de koren, b.v. voor een speciale gele-
genheid, graag voor die datum opgeven.

8 oktober:  meditatieve wandeling
28 oktober:  meditatieve wandeling

Hartelijke groeten, Marion Bleeker – Burger

Kerkwerken:
In september is   de groep van mevrouw van Schagen-Oudeman   aan de beurt om de kerk op 
orde te maken

Bloemengroep:
In september wordt de kerk versierd door Els Dekker en Angela van Diepen. 

SPREEKUUR vice voorzitter.
Op elke donderdag van 19 uur tot 20 uur houd ik spreekuur voor alle vragen die er zijn buiten de 
pastorale vragen.
Kom gerust,u bent van harte welkom!! Plaats in de pastorie!
Vriendelijke groeten,
Gea Klercq

WEEKEIndE 31 aUgUSTUS En 1 SEPTEmBER 
Tweeëntwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit  het boek Jezus Sirach3, 17-18.20. 28-29( Wie zich vernedert,vindt genade bij God)
Evangelie uit Lucas14, 1.7-14( Wie zich vernedert,zal verheven worden)

ZOndag 1 SEPTEmBER
10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is Gerard Weel.
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Berry, Henk Groot en overleden familie, Joop 
Blank, in liefdevolle herinnering aan Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers, Adrianus Overtoom 
en Catharina Overtoom-Oudhuis en zegen over hun gezin, Kees Zuurbier en zegen over zijn gezin, 
Jan Zuurbier en zegen over zijn gezin,in liefdevolle herinnering Jan en de familie Oudeman-Groot, 
in dierbare en dankbare herinnering onze lieve ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom, Jaap  Way 
en Gre Way-de Boer en overleden familie, Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Mo-
lenaar-Goedhart en overleden familie Goedhart-Molenaar.
 Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars:Ermioni enPetros Tsiamparlis. Koster: Kees Berkhout
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WOEnSdag 4 SEPTEmBER
12.00 UUR
Kinderkerk

dOndERdag 5 SEPTEmBER
19.30 UUR
Viering van meeleven met Marion Bleeker-Burger en zang van het Kommerkoor.
Gebedsintenties voor: Riet Oudeman-Beers en zegen over haar gezin, Chris Dekker Wil en Nellie 
en om zegen over allen die ons dierbaar zijn, Piet Groot en zegen over zijn gezin, Luc en Ria van 
Gastel-Tesselaar, Alex Weel, Henk Groot en overleden familie,in liefdevolle herinnering Berry, Cok 
Borst, Theo Groot en overleden familie Groot-de Goede, in liefdevolle herinnering Jan, Ria vader 
en moeder Borst en vader en moeder berkhout, Marie Molenaar Spaansen en zegen over haar 
gezin, Johannes Groot en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering aan Wim Oudeman en 
Tiny Oudeman-Beers, Piet Dekker en om zegen over zijn gezin, Jan Korver, Dennis Overtoom en 
Nelly van Veen en overleden ouders Overtoom-Groen, Sander Borst en zegen over zijn gezin, Cees 
Verwer en Tiny Verwer-Veldman, Johannes Verwer en Alida Verwer-Ursem, Jan Mulder en Stefan, 
vader en moeder en Atie, Jan Veldman en zegen over zijn gezin,in liefdevolle herinnering Mar-
cella, Paul Groot en Gre Groot-Smit en levende en overleden familie Groot-Smit, Marco Ursem, in 
liefdevolle herinnering Piet Korver en zijn dochter Helma en om zegen over zijn gezin, Piet Plak, 
Theo en Annie Hoogland-Bleeker, Trien Koomen en overleden familie, Pe Wester en Gerrit Schaaf-
sma en zegen over hun gezin,in liefdevolle herinnering  Jaap Pronk, Jan en Sjanet, Frans en Trien 
Dekker-Groot, in liefdevolle herinnering Jan en de familie Oudeman-Groot, Siemen Borst en zegen 
over zijn gezin en geef ons moed om verder te gaan,in dierbare en dankbare herinnering onze 
lieve ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom , Bets Danenberg-Stoop en overleden familie, in liefde-
volle herinnering Nic Commandeur, Emiel de Knegt, Jan Zuurbier en zegen over zijn gezin.

na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk

Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk

WEEKEIndE 7 En 8 SEPTEmBER
Drieëntwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Wijsheid 9, 13-18b( Ware wijsheid is een geschenk van God)
Evangelie uit Lucas 14, 25-33( Niemand kanvolgeling van Jezus worden, als hij zich niet losmaakt 
van al wat hij bezit.)

ZOndag 8 SEPTEmBER
10.00 uur
Eucharistieviering met zang van de Cantorij. Voorganger is pater Jan Molenaar.
Gebedsintenties voor; Joop Blank, Henk Groot en overleden familie,overleden ouders van Scha-
gen-Schuit en kinderen en Wilhelmus Groot, Jan Groenland en zegen over zijn gezin, Nic en 
Ineke Klaver en zegen over hun gezin, Antonius Aloysus Molenaar en Petronella Gerharda Mo-
lenaar-Goedhart en de overleden familie molenaar-Goedhart, Truus van Stralen-Overtoom en ze-
gen over haar gezin.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars:Jan Groot en Jochem Blankendaal. Koster; Peter Danen-
berg.

WEEKEIndE 14 En 15 SEPTEmBER 
Vierentwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Exodus 32, 7-11.13-14( Mozes beweegt God ertoe zijn barmhartigheid 
te tonen)
Evangelie uit Lucas 15, 1-10(God gaat op zoek naar het verlorene om het te redden)
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ZOndag 15 SEPTEmBER
Startzondag
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van alle koren. Voorganger is Marion Bleeker-Burger
Gebedsintenties voor:Henk Groot en overleden familie en kinderen en kleinkinderen, Theo Groot 
en overleden familie Groot-de Goede, Alex Weel, Cok Borst,Piet Dekker en om zegen over zijn ge-
zin, Piet Overtoom en Emma Overtoom- Groenland en overige familieleden, Koos van der Hulst en 
pater Arie van der Hulst, in liefdevolle herinnering Piet Korver en zijn dochter Helma en om zegen 
over zijn gezin, Theo Hoogland  en Annie Hoogland-Bleeker, Trien Koomen en overleden familie, 
Sander Borst en zegen over zijn gezin, Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas, Adrianus van Lan-
gen en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Jan en de familie Oudeman-Groot, Alie 
Idema-van Diepen, familie Danenberg, Gerbrand en Jo Langedijk en Piet en Ans de Klerk-Lange-
dijk, Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen kleinkinderen, Piet Mooij en Ursula Mooij-Ou-
deman en levende en overleden familie, Riet Oudeman-Beers en zegen over haar gezin, Tiny Veld-
man-Overtoom en overleden ouders en familie Veldman-Overtoom, Adrianus Moras en Cornelia 
Moras-Pater en zegen over hun gezin, Jaap Way en Gre way-de Boer en overleden familie, Jaap 
en Gina Beers overleden ouders en zegen over de kinderen en kleinkinderen, Martinus Groot en 
zegen over zijn gezin.
Lector: uit de voorbereidingsgroep. Misdienaars: Kirsten Plak en Jill Kavelaar. Koster; Kees Berkhout

Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.

Rooster kerken Waarland,’t Veld en nieuwe niedorp

’t Veld:
Zaterdag 31 augustus om 19.00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman en zang van 
het gemengd koor.
Zondag 8 september om half 10 Kermisviering met Marion Bleeker-Burger en zang van het smart-
lappenkoor.
Zaterdag 14 september om 19.00 uur  Woord- en communieviering met Theo Vertelman.

Waarland
Zondag 1 september om 10.00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman 
Zaterdag 14 september om 19.00 uur Startviering met Marion Bleeker-Burger en zang van het 
gemengd koor.

nieuwe niedorp 
Zaterdag 31 augustus om 19.00 uur Eucharistieviering met P Steur en zang van Timeless, er is KWD
Zaterdag 7 september om 19.00 uur Eucharistieviering mat pastoor van der Stok en zang van de 
Zonnezangers.
Zondag 15 september om 10.00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman en zang 
van het gemengd koor.

dopen 
Wij  stellen  het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de pastorie gestuurd wordt.
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971

geboren
Op 12 juli is Benthe geboren.
Zij is de dochter van Lauren en Samantha en het zusje van Thijmen en Robine
Bij het Doopsel ontvangt zij de namen Benthe Aliyah
Hun adres is H.T. Kuipers Rietbetgtuin 8 1705 HJ Heerhugowaard.
Van harte gefeliciteerd.
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Op 16 juli is Lianne geboren.
Zij is de dochter van Marit Limmen en Marco Kuiper.
Bij het Doopsel ontvangt zij de namen Lianne Nathalie
Hun adres is Middeloo 42 1713 CN obdam
Van harte gefeliciteerd.

Overleden
Op 22 juli overleed Cornelius Johannes Borst op 76 jarige leeftijd.
Op 26 juli was de avondwake .op 27  juli was de uitvaartdienst waarna hij is begraven op de alge-
mene begraafplaats aan de Krusemanlaan.

Op 25 juli overleed op 78 jarige leeftijd  Geertruida Maria van stralen-overtoom
Op 29 juli was de avondwake.
Op 30 juli vond de crematie plaats in het crematorium te schagen.

STaRTVIERIng
Op 15 september om 10.00 uur is de startviering voor het nieuwe seizoen in de H.Hartkerk. Alle 
koren zullen zingen; jong en wat ouder bij elkaar. Het thema van deze viering is “Zoek tot je vindt 
….” De Bijbelse lezing gaat over iets kwijt zijn en dat gaan zoeken. Een herder is een schaap kwijt; 
een weduwe een muntje en een vader één van zijn zonen. Zij gaan op zoek. 
Het lijkt ons leuk als er heel veel kinderen verkleed naar de kerk komen. Ieder kind mag erover 
nadenken wie of wat het graag zou willen zijn – zoeken naar een identiteit, zouden volwassenen 
zeggen - dus ieder kind mag zelf kiezen hoe hij of zij verkleed wil gaan.
We nodigen alle kinderen uit om samen met hun ouders en opa’s en oma’s naar de kerk  te komen 
op de 15e.

Pastor Marion Bleeker – Burger.

          
De Kinderkerk
Op woensdag 3 juli was de laatste kinderkerk van het schooljaar, daarom mocht het een feestelijk 
tintje hebben. Deze keer stond het scheppingsverhaal centraal en alles wat er in voorkomt komt 
in zevenen.
Het was daarom ook bijzonder dat er zeven kinderen waren. We hebben het scheppingsverhaal 
vertelt en om beurten mochten de kinderen een cijfer neerleggen als er iets geschapen was, tot 
alle cijfers in de vorm van een kruis lagen. We hebben dit afgesloten met de zevensprong. 
Ja dan hoort er natuurlijk ook een speurtocht bij, want God heeft alles geschapen en dit hebben 
we buiten in de tuin bekeken. Zo hebben we het donker ervaren onder een kleed en het water, de 
bomen, de bloemen en de vissen bekeken. Tot slot is  ook de mens geschapen en was er natuurlijk 
ook een verassing voor iedereen in de vorm van wat lekkers. De tijd ging snel want voor we het 
wisten was het alweer tijd voor het opsteken van de kaarsjes.
We wensten iedereen een prettige vakantie.

de volgende kinderkerk is op woensdag 4 september om 12.00 uur

Wilt u kind ook meedoen met de kinderkerk dan kan natuurlijk altijd. Ik kom uw kind om 12 uur 
ophalen van school en u kunt uw kind om 13.00 uur ophalen uit de pastorie.
Wilt uw kind meedoen, dan stellen we dat heel erg op prijs, want hoe meer zielen hoe meer 
vreugd. Heeft u vragen dan kunt u mij altijd bellen of mailen.
U kunt mij bereiken op dit onderstaande mailadres of op telefoonnummer 072-5740952 
jmzuurbier@hetnet.nl

Groetjes van de leidsters van de kinderkerk 
Gerda Zuurbier
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Vakantie 2013 weer achter de rug!
Ik hoop dat iedereen genoten heeft van deze mooie zomer. Ik in ieder geval wel. Zoals velen van 
jullie weten ben ik deze zomer met de Wereldjongerendagen mee geweest,van 13 juli tot 31 juli. 
Niet omdat ik graag jongere wilde zijn maar omdat ze mij gevraagd hadden om als verpleegkundige 
mee te gaan met een groep van 65 jongeren uit het bisdom Haarlem-Amsterdam en Utrecht. Wij 
waren onderdeel van een groep van ruim 300 jongeren uit Nederland. Er waren 4 groepen met 
speciale thema’s die verdeeld naar verschillende voorprogramma’s gingen.
Zoals gezegd wij vertrokken zaterdag 13 juli naar Sao Paulo en vandaar met een binnenlandse 
vlucht naar Fortaleza hoog in Brazilie aan de Atlantische oceaan op 3000 km afstand van Rio de 
Janeiro.
Door de katholieke gemeenschap Shalom was daar voor ons een Missionaire week georganiseerd.
Deze Shalomgemeenschap is ontstaan door een man die een droom had, hij is middenin het 
centrum van Fortaleza een snackbar begonnen, alle snacks hebben bijbelse namen, zo raakte hij 
daar met veel jongeren in gesprek. 
Die snackbar is er nog steeds, daar loop je doorheen en dan kom je op een grote ontmoetingsplaats 
uit, een kerk! Hier worden wekelijks om zondagavond vieringen gehouden waar gemiddeld 
2000 kerkgangers komen. Ook hebben zij een grote opleidingsplaats waar vele jongeren een 
discipelopleiding volgen, maar ook Ikonen maken, Kazuivels weven en nog veel meer.
Wanneer zij klaar zijn met hun opleiding worden zij over de hele wereld uitgezonden, altijd op 
vraag van het land zelf.
Ook in Nederland, in Renkum zijn 5 missionarissen aan het werk op vraag van Aartsbisdom Utrecht.
Zij hebben ook een grote afkickkliniek voor jongens tot 16 jaar, deze hebben wij mogen bezoeken, 
we hebben samen met de jongens een dag opgetrokken, waarbij we stuk voor stuk mooie 
ontmoetingen hebben gehad en die nog diepe indruk maken. Op zowel de Braziliaanse als de 
Nederlandse mensen.
Het enthousiasme en de ontmoetingen zijn hartverwarmend en inspirerend!
De eerste halve week verbleven wij in een slaapaccomodatie van Shalom. Het was er prachtig, de 
bananen en sinaasappels, en mango’s kon je zo plukken. En niet te vergeten de heerlijke bedden.
Het tweede deel van de week verbleven de jongeren in gastgezinnen, die heel succesvol waren, 
de gastvrijheid is daar enorm.
De missionary week werd afgesloten met het Halleluyah Festival. Op dit Katholieke festival zijn zo’n 
half miljoen jongeren aanwezig en is daarmee 1 van de grootste festivals ter wereld. 3 Avonden 
lang waarvan 1 de hele nacht doorging.
Na deze week werden de koffers gepakt om naar Rio te gaan.
Het afscheid van de gastgezinnen viel zwaar.
Maandag 22 juli kwamen we na een goede vlucht aan in Rio de Janeiro. Alle 300 Nederlanders  
zaten samen met elkaar op één slaaplocatie in het westen van Rio de Janeiro, op zo’n twee uur(!) 
met de bus van het centrum van Rio. In een grote school. Hier werden de matjes en slaapzakken 
uitgerold. In ieder klaslokaal lagen 14 jongeren en begeleiders. De eerste dagen was het weer 
helaas slecht . 14 Graden en regen, wij zeggen een slechte zomerdag maar daar liep de bevolking 
met mutsen op en handschoenen aan. We hebben kunnen genieten van het geweldige moment 
van de ontmoeting tussen Annemarie (dat was het meisje uit onze groep die namens het continent 
Europa de paus mocht verwelkomen) en paus Fransiscus, wat absoluut één van de hoogtepunten 
was. Ook hebben we nog een nachtelijk bezoek aan het Christusbeeld kunnen brengen. Richting 
het slotweekend verbeterde het weer gelukkig en konden we ons opmaken voor de nacht op het 
veld (in dit geval het strand van de Copacabana). We mochten langs een prachtige route door 
de stad pelgrimeren richting de Copacabana. Na wat getouwtrek hadden we een mooie plek 
op het strand kunnen bemachtigen waar we de nacht konden gaan doorbrengen. Voordat we 
gingen slapen was eerst nog een indrukwekkende avondwake met paus Fransiscus. De nacht was 
uiteindelijk koud, maar om de zon te zien op komen met twee miljoen andere jongeren op het 
strand maakte alles goed. Toen was het alweer tijd voor de slotviering en maakte de paus bekend 
dat de volgende WJD in 2016 in Krakau, Polen, zullen plaatsvinden. 
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Voordat we naar Nederland terugkeerden hebben we nog een bezoek gebracht aan het Lourdes 
van Zuid-Amerika: Aparecida, zo’n 100 km van Sao Paulo. Daarna zat het er echt op en was het tijd 
om terug te vliegen naar Nederland. Een jongere verteld op de vraag:
Wat neem je nou mee terug naar Nederland na zo’n WJD? 
In elk geval heb je 60 nieuwe vrienden erbij na zo’n mooie en intensieve reis. Het is heerlijk om 
met zoveel gelijkgestemden zoveel moois mee te mogen maken en beleven.  Daarnaast zijn er de 
gesprekken met andere jongeren, priesters en deelgroepen waarin je met elkaar je geloof kunt 
delen, verdiepen en versterken. Verder was het hartverwarmend om te zien hoe onze nieuwe paus 
begroet werd; zelden zoveel enthousiasme gezien bij zowel Brazilianen én Nederlanders. In Rio 
voel je je onderdeel van een grote wereldkerk, waarbij verschillen, hoe groot soms ook, niet tellen, 
maar enkel ons gezamenlijke geloof. Katholieken uit Syrië en Israël, Irak en de VS staan daarbij zij 
aan zij. Fantastisch en onvergetelijk om te mogen ervaren!  
Komende weken staan nog in het teken van het nagenieten, o.a. op Facebook, maar daarna gaan 
we alweer vooruit kijken naar de volgende WJD in Polen. Ik hoop dat we dan met een grote groep 
vanuit de Heilig Hart Parochie zullen gaan. Ben jij er ook bij in 2016??

                                                                                      Gea Klercq.

Tussen de 12 en 18 jaar en zin in leuke en spannende activiteiten?   

doe mee aan Young seven!

Zie de flyer in dit  contact of bekijk onze website: 
www.youngseven.nl
                                        
Programma YoungSeven
29 september 2013 YoungSeven, GPS-tocht
26 oktober 2013  YoungSeven, Allerzielen herdacht
22 november 2013 YoungSeven, Missie mystery guest
11 december 2013 YoungSeven, Kerststukjes maken
30 december 2013 YoungSeven, Koken voor daklozen
17 januari 2014   YoungSeven, Filmavond
7 februari 2014  YoungSeven, Sirkelslag
22 maart 2014  YoungSeven, Stille Omgang
4 april 2014  YoungSeven, Het licht van Pasen
Begin mei 2014  YoungSeven, Bezoek aan een gevangenis
22 juni 2014  YoungSeven, Katholieke jongerendag
29 juni 2014  YoungSeven, Feestelijk de zomer in.

Oogstdankdag LTO Noord woensdag 5 september
In het verleden waren er in de maand september 
2 Oogstdankdagen van LTO Noord en Zuid Holland.. Doordat de opkomst in die dagen steeds 
minder is geworden, heeft de commissie besloten om er 1 dag van te maken.
Woensdag 5 september a.s. zal in Heiloo in de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood de jaarlijkse 
Oogstdankdag worden gevierd. Voorgangers in deze viering zijn Pastoor 
J. Steenvoorden uit  Naaldwijk en Deken T. Cassee uit Heemskerk.
De aanvang van de viering is om 10.30 uur.
Aansluitend zal om 13.30 uur een danklof met processie – bij mooi weer in de tuin - worden gehouden. 
Dit alles zal mede ondersteund worden door het ritmisch koor van Heerhugowaard Noord.

Gaven die agrariers tijdens de mis aanbieden, zijn bestemd voor de voedselbank.
Namens de commissie 

Ted van Schagen
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Stichting Lourdeswerkgroep ’t Veld e.o.
Veenhuizerweg 31, 1704 DP Heerhugowaard
Tel. Nr. 072 57 120 20
Email: tedinavanschagen@hetnet.nl
Bankrekening nr. 12 86 76 280
Inschrijving K.v.K. Alkmaar 37128496

Beste parochianen,
Het is al weer een poosje geleden dat u van onze Lourdeswerkgroep iets heeft kunnen lezen. De 
meireis van 8 t/m 16 mei (voor de eerste keer met de bus) was een succes. Zeker een aanrader om 
ook eens met de bus mee te gaan naar Lourdes. De weergoden waren ons die week goed gezind, 
wat de pelgrimage zeker ten goede kwam. Het bezoek aan Bernadette in Nevers was voor de 
pelgrims een waardevolle belevenis.

Van dinsdag 3 t/m zondag 8 september gaan we met het vliegtuig met 
30 pelgrims naar Lourdes. We vertrekken dinsdagmorgen om 10.00 uur met de bus van de firma 
Van Diepen naar vliegveld Eindhoven, waar we om 14.30 uur met het vliegtuig opstijgen naar 
Tarbes. Een klein vliegveld op 30 minuten afstand van Lourdes. Zondagavond 8 september hopen 
wij rond 23.00 uur weer in De Noord te arriveren.

Maandagavond 2 september is er om 19.00 uur in de H. Hartkerk een startviering voor de pelgrims. 
Theo Vertelman gaat in deze viering voor en het ritmisch koor zal de viering ondersteunen. Alle 
parochianen worden hierbij van harte uitgenodigd.

Namens de Lourdeswerkgroep
Ina van Schagen
Tel. 072-5712020

Young Seven
doe mee aan de gPS-tocht, koken voor daklozen, de filmavond, 
een bezoek aan de gevangenis…

Zie de flyer in dit  contact of bekijk onze website: 
www.youngseven.nl

Nationale ziekendag 2013,
Zondag 8 september is het weer nationale ziekendag. In onze parochie, in onze gemeenschap, 
schenken we daar als PCI, Caritas, aandacht aan in de eucharistieviering van 10.00 uur waarin Pater 
Jan Molenaar voorgaat en de Cantorij zingt. Voor deze viering nodigen we alle zieken uit maar ook 
diegenen die 80-jaar of ouder zijn. Door extra aandacht aan deze groepen te besteden, hopen we 
te bereiken dat zij weer met wat meer vertrouwen, de toekomst tegemoet zien en een goed woord 
of ontmoeting kan iedereen wel gebruiken. Het thema dit jaar is: “Zonder elkaar is iedereen alleen”.
Na afloop van de viering kunnen ze elkaar ontmoeten en spreken onder het genot van een kopje 
koffie, thee of iets anders.
Als Caritas proberen we iedereen te bereiken maar soms lukt dat niet altijd, maar weet u evengoed 
uitgenodigd als u in de doelgroep valt. Dus niet uitgenodigd, toch welkom en tot zondag 8 
september bij de viering van 10.00 uur. Wij hopen u dus zondag 8 september, te ontmoeten.

Jan van Schagen,
Voorzitter PCI.



12 13

Het zijn weer
Zomerspaarweken!

Spaar € 750 en krijg een volleybal*

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.
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Middenweg 200
1701 GG Heerhugowaard
T 072 - 571 12 84
E info@joskamp.nl
I www.joskamp.nl
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Administratiekantoor
DEKKER
Voor uw:
 * bedrijfsadministratie
 * belastingzaken
 * salarisadministratie
 * automatiseringsbegeleiding in- of 
  exclusief het betalingsverkeer
 * algehele bedrijfsadvisering

Hectorlaan 2, 1702 CL Heerhugowaard
Telefoon 072 - 574 11 44

Tevens verzorging van particuliere 

aangiftebiljetten

q Gespecialiseerd in:
q BMW onderdelen magazijn
q Tectyleren q Banden / wielen
q leswagen verhuur (sport)
q Onderhoud en reparaties
q In- en verkoop alle merken
q A.P.K. q Alarm inbouw
q Autocleaning 
Adres:

Dopplerstraat 6 
1704 SR Heerhugowaard

TEL: 072-5740859
Fax nr. 072-5721659

Internet: www.automolenaar.com
Email: postmaster@automolenaar.com

GER BRUIN
GARAGE / LPG INBOUW

- Onderhoud & Reparatie 
  van alle merken auto's.
- Banden, Uitlaten,  Accu's etc.
- Airco Service
- APK met Viergas- of Roetmeting.
- Dealer van: BRC en GFi  
  (Necam/Koltec en 
  AG LPG installaties)

Ind.terr.  Winkelerzand 36 
1731 LZ  Winkel
Tel: 0224 - 540835   
WWW.GERBRUIN.NL

Tel.: 072 - 5711254
E-mail: mail@rhbeers.nl

Internet: www.rhbeers.nl

kelders
kozijnen
verbouw

woningbouw
utiliteitsbouw
betonvloeren

Hét adres voor:
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In memoriam Cor Borst   

Op 22 juli luidden om 3 uur ’s middags de klokken voor Cor Borst. Onverwacht was hij ziek 
geworden en overleed kort daarna op 76 jarige leeftijd.

Cor werd geboren op 23 augustus 1936 op de Veenhuizerweg 15 te Heerhugowaard, als 2e  
zoon van Jan Borst en Geertje Langedijk. Hij kreeg nog 2 broers en 7 zussen.
Thuis hadden ze een boerderij en als boerenzoon hielp hij zijn vader altijd op de boerderij, 
toentertijd met paard en wagen. 
Hij wilde op jonge leeftijd graag dierenarts worden, omdat daar geen geld voor was, werd hij 
tuinder.

Op 17 jarige leeftijd kwam hij Ria Groot tegen en in 1959 zijn ze getrouwd. Ze gingen wonen 
aan de Veenhuizerweg 14 en ze kregen 6 kinderen. Hij begon zijn bedrijf met een kruiwagen 
op afbetaling en wat spinaziezaad. Ze aten dan ook de hele zomer spinazie, geld voor iets 
anders was er niet. 
Daarna kwamen er kool en aardappels en in 1964 werd de kippenschuur gebouwd.
In 1966 kon hij de boerderij van zijn vader kopen en kwamen er ook tulpen bij.
In 1967 werden de eerste tulpenbollen verbouwd.
Zijn zoons Jan, Cock en Ed kwamen in het bedrijf en in 1978 werd het bedrijf van Albert de Wit 
aan de A.C. de Graafweg gekocht. Cor durfde te investeren. Ook waren er altijd dieren rondom 
het huis, waaronder natuurlijk de paarden.

Met zijn vrouw heeft hij vele gelukkige jaren gekend. Samen zijn ze vaak op vakantie gegaan. 
Maar bij Ria kwamen al op jonge leeftijd tekenen van dementie en dat heeft hem heel veel 
pijn gedaan. 
 
Afra Snel-Oudhuis leerde hij goed kennen doordat zij in zijn kaartclubje kwam. In 2006 is hij 
met Afra gaan samenwonen aan de van Loonstraat 1. Hij kon nu zijn grote liefde voor paarden 
met iemand delen. Samen ringsteken, samen naar de Westfriese markt in Schagen en samen 
kwamen ze, toen de kerk 100 jaar bestond, in het Westfries voorrijden bij de opening van de 
festiviteiten. Een rijk gezicht! Met de vereniging  “het aangespannen paard” maakten ze mooie 
tochten en ook de kinderen en kleinkinderen waren graag passagier.

Plotseling is er afscheid genomen van een goede vader, opa en vriend. Boven de advertentie 
stond: ‘Hij stond nog volop in het leven’. Maar zijn paardenliefde heeft hij doorgegeven aan 
zijn kinderen en kleinkinderen. Ze blijven achter met fijne herinneringen.

Hugohopper een vaste waarde ook in de Noord!
Wat drie jaar geleden begon als een kansrijk plan, is inmiddels veranderd tot een vaste waarde in 
het straatbeeld. De HugoHopper heeft zijn bestaansrecht bewezen! Inmiddels vervoert de Hug-
oHopper volgens de laatste telling ruim 17.000 passagiers per jaar en de volgende doelstelling 
van 20.000 komt al in zicht. Naast het lijnvervoer is de HugoHopper ook bezig andere wijzen van 
vervoer te ontwikkelen en uit te voeren.  Er loopt een proef deur-tot-deur vervoer en ook  het 
groepsvervoer in de avonduren voor zorginstellingen neemt steeds meer toe.
Zoals u misschien weet rijdt de HugoHopper vier vaste routes binnen de gemeentegrenzen van 
Heerhugowaard. De blauwe route doet elk uur De Noord aan. Momenteel is er een halteplaats 
waar u kunt opstappen. De Torenburgstraat op het eindpunt. Maar langs de hele route  die de bus 
door de Noord rijdt, kunt u door handopsteking de chauffeur waarschuwen dat u mee wilt rijden.
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v Garage Co Borst BV v Co Borst Autoschade
v Co Borst Bedrijfswagens v C.B. Lease
v Airco Service v Piaggio LTV-dealer

Telefoon 072 - 571 90 10 • E-mail: info@coborst.nl • www.coborst.nl

unieke en goedkope 7 dagen snelservice 
van 10.00-22.00 voor particulier en kleinbedrijf. 

(geen onderzoekskosten!) 
Heeft u ook regelmatig problemen met uw computer? Of wilt u er een 

aanschaffen, maar weet u niet precies waarop u letten moet? 
Gepensioneerd KPN-computerdeskundige geeft nu advies en cursus 

om u daarbij te helpen. Ook reparatie, installatie of uitbreiding 
(binnen 1 dag!), eventueel bij u thuis, hoeft geen probleem meer te zijn! 

Bel eens voor informatie of afspraak. 
rob verweij, rCn niedorp, 06-517 8 31 32, winkel
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Per 1 augustus 2013 is het lidmaatschap van de Vervoersvereniging Heerhugowaard 12,50 euro 
per jaar. Inclusief een eventuele overstap op Middenwaard kost  een rit 0,50 ct. Als u lid wordt krijgt 
u als welkomstgeschenk de eerste 10 ritten gratis.  Uw voordeel het eerste jaar is dus 5,-- euro.

Als u interesse heeft om lid te worden en gebruik te gaan maken van de HugoHopper, maar u 
heeft meer uitleg nodig, gaat u dan even langs bij de bibliotheek of de kerk, daar kunt u een folder 
met alle informatie die u nodig heeft (inclusief een inschrijfformulier) ophalen. U kunt ook onze 
website raadplegen www.hugohopper.nl

U vindt daar alle informatie over de HugoHopper, over het meerijden van visite, kinderen of gasten 
op uw lidmaatschapskaart, het meenemen van een buggy, rolstoel of rollator, reizen op proef, het 
meenemen van een huisdier of rijden onder begeleiding. Ook kunt u daar onze routes bekijken en 
downloaden. Wij hopen u binnenkort als nieuw lid te mogen begroeten!

Valpreventieprogramma  ‘in balans’ iets voor u?
Inwoners van Heerhugowaard in de leeftijd van 70 tot en met 75 jaar ontvangen binnenkort 
per post informatie over het valpreventieprogramma ‘In Balans’. met de informatie wordt 
een aanmeldformulier meegestuurd. door dit formulier terug te sturen kunnen senioren 
zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst over ‘In Balans’. 

De gemeente Heerhugowaard vindt het belangrijk dat haar inwoners de kans krijgen zo lang 
mogelijk zelfstandig te wonen. Sportservice Heerhugowaard start daarom het valpreventiepro-
gramma ‘In Balans’. Dit programma is bedoeld voor inwoners in de leeftijd van 70 tot en met 75 
jaar en is een voorlichtingscursus gekoppeld aan een bewegingsprogramma om valongevallen te 
voorkomen. De cursus maakt deelnemers bewust van vragen als ‘welke onveilige situaties kan ik in 
mijn huis verbeteren?’, ‘ben ik actief genoeg om gezond te blijven?’ en ‘is het mogelijk om zekerder 
op de been te staan?’

Een valpartij heeft vaak ingrijpende persoonlijke gevolgen, zoals botbreuken, angst om te lopen en ge-
voelens van hulpeloosheid. Ouderen die al vaker zijn gevallen, worden bang en onzeker. Dat gevoel 
werkt door op de hele gezondheidsbeleving. Alleen al door de angst om te vallen worden mensen min-
der mobiel en dus lichamelijk minder fit. ‘In Balans’ is niet alleen bedoeld voor mensen die al problemen 
met het evenwicht hebben. Juist omdat een goede balans zo positief doorwerkt op het welzijn van ieder 
mens, is het programma geschikt voor ieder die op een optimistische en realistische manier iets aan de 
eigen gezondheid wil doen. Een cursus boordevol handige tips en weetjes en leuk om te doen!

Na de informatiebijeenkomst, die op verschillende tijden, data en locaties in week 38 plaatsvindt, 
gaat het programma verder met 3 bijeenkomsten van 1,5 uur, waarin informatie en praktische 
oefeningen worden gegeven. Hierna volgt een oefenprogramma van 16 weken (1 uur per week). 
Iedere bijeenkomst bestaat deels uit praktische oefeningen, deels uit informatie. Juist deze mix 
van informatie en praktijk maakt de cursus tot een uniek geheel. Zowel bij de bijeenkomsten als 
bij het oefenprogramma wordt gewerkt met een cursusboek.

Ook als u één of meerdere chronische aandoeningen heeft, kunt u meedoen aan ‘In Balans’. 
Voor zowel deelnemers die goed ter been zijn, als voor degenen die minder mobiel zijn, 
wordt een passend beweegaanbod georganiseerd. de enige voorwaarde is dat u kunt staan 
en lopen, eventueel met een rollator.
Men kan zich tot uiterlijk 1 september opgeven voor de informatiebijeenkomst  of meer informatie 
over het oefenprogramma.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sabine van Lochem van Sportservice 
Heerhugowaard, tel. 072 – 57 63 880 of mail svanlochem@sportserviceheerhugowaard.nl.
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www.caferestaurantbleeker.nl • Als het om feestelijke verzorging gaat.

PreSenTeerT:

CAfé BLeeker
 diner oP inSChrijVinG

 5 okToBer     3 GAnGen diner
 30 noVemBer   5 GAnGen diner

reSeVeren  TeL  5711335

Hou de straat scHoon!
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Oproep voor organisator collecte Alzheimer  Nederland
In november is er de jaarlijkse collecte van Alzheimer Nederland. Voor deze collecte heb ik jaren de 
organisatie gedaan en nu wil ik vragen of er iemand in de Noord is de organisatie van de collecte 
voor de Noord op zich wil nemen.
Je kan hiervoor contact op nemen met mij Els ten Hagen-Renses Middenweg 587 tel 5717918.
Ik hoop echt dat er iemand is die dit van me over wil nemen.

Met vriendelijke groet
Els ten Hagen

Hartelijk bedankt!
Wat een spanning en wat zijn de dokters kundig. 
Bij deze willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten, mailtjes en belangstelling zo-
wel voor als na de operatie. 
Geweldig om zoveel goede mensen om je heen te hebben. 

Jan en Hanny Beers

Ontmoet lokale vrijwilligersorganisaties & sportverenigingen!
Wat is er op het gebied van vrijwilligerswerk, maatschappelijke en culturele activiteiten en 
sport en bewegen allemaal te doen in Heerhugowaard? dat is op zondag 8 september tijdens 
de Sport- & Vrijwilligersmarkt te zien. de markt vindt plaats in de Waardergolf (in de sporthal, 
het zwembad en buiten). Het programma bestaat uit informatievoorziening, demonstraties en 
clinics,  allemaal met het bovengenoemde thema. Het evenement duurt van 12.00 – 16.00 uur.

Heerhugowaard heeft inwoners veel te bieden op het gebied van vrijwilligerswerk, maatschappe-
lijke en culturele activiteiten en sport en bewegen, zowel in georganiseerd als ongeorganiseerd 
verband. Op zoek naar vrijwilligerswerk, een nieuwe sport of een andere vrijetijdsbesteding? Op 
de informatiemarkt kunnen inwoners van Heerhugowaard, van jong tot oud, met of zonder beper-
king, zien wat er in hun gemeente allemaal te doen is op dit gebied. 

Netwerkplein
Nieuw dit jaar is het netwerkplein. Onder het genot van een kopje koffie en een muziekje wordt 
organisaties, bezoekers en vrijwilligers hier de mogelijkheid geboden om elkaar te vinden in 
vraag en aanbod. U kunt diensten, materiaal en kennis uitwisselen met zowel standhouders als 
bezoekers. Dit gebeurt ook via Twitter en is live te volgen op een scherm. Daarnaast verzorgt Rene 
Schoemaker deze middag ieder half uur een korte presentatie over het gebruik van sociale media 
door verenigingen en stichtingen. 

Introductiebijeenkomst Autisme & Sport
De Verenigingswinkel organiseert in november voor sportverenigingen 2 avonden met als  thema 
Autisme & Sport. Tijdens de Sport & Vrijwilligersmarkt is er een introductiebijeenkomst over dit 
thema waarin o.a. de inhoud van de avonden in november wordt toegelicht. Sportverenigingen 
kunnen tijdens deze bijeenkomst, van 14.00 – 15.00 uur, zelf ook inhoudelijke wensen doorgeven. 
Aanmelden voor de introductiebijeenkomst is noodzakelijk en kan via onderstaand e-mailadres.

Maatschappelijke stage
Scholieren van middelbare scholen in Heerhugowaard brengen ook een bezoek aan de Sport- en Vrij-
willigersmarkt. Zij krijgen op deze manier de kans om op een laagdrempelige manier in contact te 
komen met vrijwilligersorganisaties voor het sluiten van matches voor hun maatschappelijke stage. 
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Trimsalon 
noord-End

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER 
MARLIES BROERS

   
Veenhuizerweg 57
1704 DR Heerhugowaard - De Noord
tel. 06 - 13108895

• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing

Tel. 072 - 5711243 
06 - 53557548

Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard

www.groottuinen.nl

06-15689390

• Licht installaties
• Kracht installaties 
• Meterkasten
• Buiten / tuin verlichting

H.W. Mesdagstraat 15
1741 JM Schagen

joandekkerelektrotechniek.nl

 

  
JJOAN OAN DDEKKEREKKER   

ELEKELEKTROTECHNIEKTROTECHNIEK   
 

06-15689390 
 

• Licht installaties 
• Kracht installaties  
• Meterkasten 
• Buiten / tuin 

verlichting 
 

H.W. Mesdagstraat 15 
1741 JM Schagen 

joandekkerelektrotechniek.nl 
 
 

 
 

René Jonker 
Stationslaan 1

1704 PN Heerhugowaard
T:  0226-426616
M: 06-20914446

www.jonkerhov.nl
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Extra aandacht voor doelgroepen
September is de maand van het aangepast sporten. 
Tijdens de Sport- en Vrijwilligersmarkt wordt er door Sportservice Heerhugowaard extra aandacht 
aan deze doelgroep geschonken.
Omdat Sportservice de komende periode met haar Combinatiefunctionaris Ouderen veel activi-
teiten gaat ontplooien voor de doelgroep 65+, is er voor deze groep ook extra aandacht. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Sportservice Heerhugowaard, 
svanlochem@sportserviceheerhugowaard.nl 
of 072 – 57 63 880.

De Verenigingswinkel Heerhugowaard wordt gevormd door Sportservice Heerhugowaard en Kern8 en 
is dé vraagbaak en ontmoetingsplaats voor vrijwilligers, verenigingen en vrijwilligersorganisaties in 
Heerhugowaard.
 

Verhuisd
Na 50 jaar in de Noord te hebben gewoond, heb ik de Noord ondertussen verlaten.
Ik wil een ieder bedanken voor zijn of haar belangstelling en gezelligheid in die afgelopen ja-
ren. Tevens wil ik hierbij van de gelegenheid gebruik maken om Stichting Present te bedanken. 
Zij hebben mij enorm geholpen met het opknappen van mijn nieuwe huis.
Wie weet komen we elkaar nog wel eens tegen.

Met vriendelijke groet,
Miep Mak-Weel

Brandpunt 15, 
1705 SK Heerhugowaard

Beter uitkomen met je inkomen? Leer budgetteren!
De Wering en SchuldHulpMaatje hebben de handen inéén geslagen 
en geven samen een vernieuwde versie van de cursus Uitkomen 
met Inkomen. Inwoners van Heerhugowaard kunnen deelnemen 
aan deze cursus. 

Ook in Heerhugowaard zijn er huishoudens die niet uitkomen met 
hun inkomen. Aan het einde van de maand liggen er onbetaalde 
rekeningen. Oplopende schulden dreigen. 
Hoe voorkom je een neergaande spiraal? 

Het kan ook zijn dat je er financieel helemaal niet slecht voor staat, 
maar sparen lukt niet. 
Hoe zou je toch het gewenste doel kunnen bereiken? 

De cursus Uitkomen met Inkomen is gratis (afgezien van een vrijwillige bijdrage voor het werkboek).  
Het volgen van deze cursus is echter niet vrijblijvend. Verwacht wordt dat je alle bijeenkomsten 
actief bijwoont en er wordt verwacht dat je vertrouwelijk omgaat met wat je hoort van andere 
cursisten. 
Je mag van de andere cursisten ook verwachten dat zij vertrouwelijk omgaan met wat je zelf in de 
bijeenkomsten vertelt. Bij de cursus horen huiswerkopdrachten. 
Aan deelname gaat een aanmeldingsgesprek vooraf.
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Daar plukt ú de vruchten van!

Meer verzekeringen 
= Meer korting
Wist u dat Univé méér biedt dan alleen de zorgverzekering?  
Ook voor uw overige verzekeringen kunt u bij ons terecht.  
Dat is niet alleen heel gemakkelijk, maar ook heel voordelig!

Want als u meerdere verzekeringen bij ons heeft,  
krijgt u tot 10% korting op uw basisverzekering en maar  
liefst tot 15% korting op uw schadeverzekeringen.

Profiteer nú van de voordelen van Univé! 
Kom langs of bel (072) 502 45 00.

Univé HAL
Alkmaar, Rogier van der Weijdestraat 1 
Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1
Stompetoren, Dres 1

www.unive-hal.nl
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Cursusinhoud
Na afloop van de cursus heeft elke deelnemer een duidelijke maandbegroting en een overzichtelijke 
jaarbegroting. Deelnemers kunnen advies krijgen over hun persoonlijke financiële situatie. 
Ook wordt besproken hoe je meer kan doen met minder geld en hoe je nieuwe schulden kunt 
voorkomen.

Je krijgt tips, adviezen en nuttige informatie over geldzaken en de vaardigheid  hier beter mee om 
te gaan. En  tips hoe je kunt omgaan met huishoudgeld, met kleedgeld. 
Ook de vraag Verzekeren: waarvoor en waarom.

Sleutelvragen 
-Wat wil je? Stel je een doel!
-Wat heb je? Regelmatige inkomsten zijn het uitgangspunt
-Wat moet je? Noodzakelijke uitgaven in rij en gelid
-Wat mag je? (Soms) Geld uitgeven aan leuke dingen 

In een groep ervaar je dat je niet de enige bent die moeilijk uit kan komen met inkomen.
Je hebt steun aan elkaar en je leert van elkaar.

‘ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
data Maandag 30 september, 7, 14 en 28 oktober, 11 en 25 november 2013 
 (Datum terugkombijeenkomst in overleg met de deelnemers)
Tijd 19.30 – 21.45 uur
Locatie De Mediaan, Brandpunt 8, 1705 SK Heerhugowaard.

Informatie en aanmelden: 
Greet Punter, maatschappelijk werker Stichting De Wering. 
T  088 – 0075100 (tussen 9.00 – 11.30 uur) 
E  g.punter@stichtingdewering.nl

Collectanten gezocht voor de collecte van de Nierstichting
De collecte voor de Nierstichting is dit jaar van 16 tot en met 21 september a.s. 
Wie wil helpen? Ik zoek nog collectanten voor diverse wijken in de Noord. 
Bel Rina Bergisch, tel. 072-5740260 
of bij geen gehoor: 020-020-6738368 (Margriet van Agtmael, regio coördinator Noord-Holland).

Zandfiguren
Zondag 15 september gaan we weer zandfiguren maken op strandbad 
’t Skarpet in Oude Niedorp!
Het zwemseizoen is na 2 september weer voorbij voor dit jaar, maar 
niet voordat we het traditioneel afsluiten met het maken van zand-
figuren op het strand van ons strandbad ’t Skarpet.
We willen alle kinderen uitdagen om ook dit jaar weer de mooiste 
creaties te laten zien, wie weet win je een mooie prijs! Uiteraard zijn 
ook de ouders van harte uitgenodigd. 
Kom zondag 15 september aanstaande van 11.00 uur tot 13.00 uur 
dus naar ’t Skarpet. Voor alle kinderen is er iets lekkers en natuurlijk 
is er een lekkere kop koffie voor de ouders!.

Tot dan!
Het bestuur van ‘t Skarpet
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De zomervakantie kent
maar één nadeel...

Extra vakantie kilootjes.
Gelukkig kunnen die paar kilootjes er snel weer af,

door zelf even goed op je tellen te passen.
Maar moet je meer kilootjes kwijt, dan sta ik graag
weer voor je klaar om er samen tegenaan te gaan!

Weer heerlijk uitgerust tijdens de vakantie en klaar voor de tweede helft van het jaar? De boog 
kan nu eenmaal niet altijd gespannen staan. Ik heb ook even genoten van het goede leven, maar 
het brengt uiteraard ook weer zijn uitdagingen met zich mee. Hoe gaan we weer terug naar ons 
streefgewicht? Want eigenlijk kent de zomervakantie maar één nadeel en dat zijn de extra vakantie 
kilootjes.

Cambridge 800 programma
Wil je 5 tot 7 kilo kwijt? Dan is het misschien en aanrader om een tijdje het Cambridge 800 pro-
gramma te doen. Twee maaltijdvervangers per dag en ‘s avonds een gewone maaltijd van onge-
veer 400 calorieën. Naast de maaltijdvervangers kan ik je voorzien van voldoende recepten voor 
de hele periode.

Cambridge 500 programma
Wil je meer dan 7 kilo kwijt? Met het Cambridge 500 pro-
gramma ben je met drie maaltijdvervangers per dag snel 
weer ‘in shape’.

Ik ben er graag voor je als je me nodig hebt.
Dan gaan we er samen weer tegenaan!

Met een zonnige groet,
Miranda Tesselaar

Lantmanstraat 14
1738 EC Waarland
Tel. 06-13265003

sliminbalans@gmail.com
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Open monumentendag  14 september 2013
Ook dit jaar is het kerkje van Veenhuizen weer open met open 
monumentendag van 11.00 uur tot 16.00 uur.
In het kort is het programma als volgt:
11:00-11:45 uur  opening door de blauwe reigers
12:00-12:45 uur  klarinet trio: Joa Eggenhuizen en Mirjam van 

Nifterick klarinet, Walter van Giesen basklarinet
13:00-14:00 uur  leerlingen van de Ralentenklas van Cool Kunst en 

Cultuur
14:30-15:30 uur  Margriet Hoek piano, van Hoorns Keyboardensemble

In het kerkje is er een schaats tentoonstelling van Matthy van klaveren.
In de tent buiten zullen Mannes en Carla Stegmeijer uitleg geven over voorwerpen uit de 
middeleeuwen en lopen zij zelf ook in kleding uit die tijd rond.
Ook kunnen mensen uitleg krijgen over het praalgraf van Reinout van Brederode.
U kunt de klok uit 1470 bewonderen en een bezoekje brengen aan de 3 oorlogsgraven uit de 2e 
wereldoorlog. Al met al weer de moeite waard om het kerkje met een bezoekje te vereren.

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
Afgelopen vrijdag zijn we met de groep senioren bij snackbar Hugo 
op bezoek geweest. We werden gastvrij onthaald met koffie en 
appelgebak met slagroom, een ijsje erbij, frisdrank en een patatje. 
Geweldig! Ook Jan Kunst was erbij. Het was al met al heel gezellig.
De data voor de komende tijd:
6 september 2013  maaltijd in het dorpshuis
20 september 2013 koffie-ochtend op de pastorie
4 oktober 2013  koffie-ochtend op de pastorie 

U kunt zich opgeven of afmelden bij:
Janet Wester     (5719382) Riet Beers (5714705) 
Tonnie Rozing (5741684)  Ria Boekel        (5719919)
Gea Klercq       (5715265)  Toos Mooij       (5710193) 
Tiny van Stralen       U bent van harte welkom!

Kindervakantiespelen groep ½ ; 12, 13 en 14 augustus 2013
De kindervakantiespelen van de kleuters stond dit jaar in het teken 
van ‘Televisiesterren’. Met een touringcar vol enthousiaste kinderen 
vertrokken wij maandag naar de speeltuin in Koedijk, waar de 
kinderen zich prima hebben vermaakt met water, zand, hutten 
bouwen, schommelen, en dat alles met stralend mooi weer.

Dinsdagmiddag gingen we knutselen in de Dars bij familie van 
Schagen. We hebben microfoons gemaakt, superhelden-capes 
versierd, diadeems en brillen geknutseld en ook fotolijstjes versierd 
met daarin een foto van jezelf in Hollywood-style. Ook kon er gegrabbeld worden en ontbrak wat 
lekkers erbij natuurlijk niet. 
Woensdagochtend hadden we onverwachts bezoek van Buurman en Buurman, zij hadden onze 
hulp nodig bij het vinden van gereedschap om een tafeltje in elkaar te zetten. 
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Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75.
Elke vrijdag tompoezen € 1,20

Beemsterboersdonker  van  € 2,45 nu  € 1,75
Tompoezen  2 voor maar  € 2,50

Ontbijtkoek  van  € 2,50 nu  € 1,50

Reclame voor zaterdag 31 augustus

E-mail: info@bakkerijbeemsterboer.nl

Veluweweg 17, Waarland
tel. 0226 - 42 13 40
Zwarteweg 3, ‘t Veld
tel. 0226 - 42 13 70

Dorpsstraat 26 Tuitjenhorn
tel. 0226 - 39 46 56
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Tijdens de speurtocht waarbij we allerlei leuke spellen, springkussen, en ook Smurfin, tegen 
kwamen vonden we het gereedschap en konden we uiteindelijk, na een heerlijk ijsje van Arno en 
Sylvia Groen, het tafeltje met Buurman en Buurman in elkaar zetten.  ’s Avonds mochten we onze 
geknutselde creaties en ons geleerde dansje (dat we door alle aandacht ineens waren vergeten) 
showen op de catwalk. Ook waren er weer hele leuke spelletjes en konden we geschminkt worden, 
op de foto, spijkerbroek hangen en nog veel meer leuks. Kortom we hebben ervan genoten!

Dit was niet gelukt zonder de hulp van alle ouders, en de Crew van groep 3t/m8.
Maar ook Tegelzetbedrijf dick van Schagen voor het schenken van de tegeltjes waar onze 
voeten op staan gedrukt, arno en Sylvia groen voor de ijsjes
Jan en nel van Schagen voor gebruik van de schuur 
Fam. Rendering en Fam. Berkhout voor de heerlijke cake
ducan, duco, dick ,Jerry en Floor voor assisteren tijdens de speurtocht en alle meiden voor het 
schminken. Bedankt!!

Werkgroep Kindervakantiespelen
Martina van Langen, Yvon Rendering, Astrid Tesselaar, 

Rosalien Beers, Nathalie van Schagen en Cindy Overtoom

Tevens willen we Nathalie bedanken voor al haar inzet de afgelopen jaren voor de kindervakantie-
spelen van de kleuters. Zij gaat ons verlaten en gaat de Crew van groep 3 t/m 8 versterken.
Nathalie bedankt en veel succes!

Shownieuws augustus 2013 
36e Kindervakantiespelen ‘Hollywood, films en sterren’, een groot succes. (Groep 3 t/m 8)
Veel plezier werd er maandag beleefd door de middenbouwgroepen op de reuze springkussens, 
skelters en waterfietsen van speelpark De Swaan. De bovenbouwgroepen hebben geklommen, 
gesurvivald op grote hoogte, geschoten en gebowld bij de Geus.
Sneller dan ooit werden dinsdag de verblijven voor en door de Noordender sterren uit de grond 
gestampt. Tussen de korte buitjes door werden er, in de hutten, kapstokken, inloopkasten, ge-
vangenissen, sluipgaten en torens gemaakt. Op de zonnige woensdag werden de puntjes op de i 
gezet. Hutten werden waterdicht gemaakt. Vlaggen werden geschilderd en er werd door verschil-
lende hutten hout verhandeld: 80 spijkers voor een pallet hout was geen uitzondering! Daarnaast 
hadden de jongens van groep 6 de volgende aanbieding: Drugs te koop voor €50,- per stuk! (…)
Woensdagavond wonnen de Smurfen de catwalkpresentatie en kregen drie hutten een zak chips en 
fles frisdrank omdat die door juf Yvonne en haar zoon als mooiste werden beoordeeld. De filmster-
ren, tekenfilmfiguren, gangsters en moordvrouwen (etc.) konden onder andere zich laten fotogra-
feren tijdens de fotoshoot, hakken gooien, spijkerbroekhangen en natuurlijk op het springkussen.
’s Nachts was er dit jaar een speciale, aan het thema verwante verrassing: midden in de nacht keken 
we, zittend op de slaapzakken en bierbanken, op een groot scherm naar Buurman en Buurman, 
mister Bean en Donald Duck. Vonnissen van de sluipers werden en public op het plein voltrokken. 
Het bleef lang onrustig in Hollywood. Donderdagochtend hadden de meeste sterren last van ‘the 
day after’. Na de traditionele ochtendgymnastiek werden de bedden en banken thuis opgezocht. 
Foto’s worden de komende weken geplaatst op de website www.kindervakantiespelen.blogspot.com. 
De gevonden voorwerpen liggen bij de gevonden voorwerpen op school.
Tot volgend jaar!

de Kindervakantiespelencrew
Wilma van Veen, Linda Dudink, Pé Molenaar, Irma Kuilboer, 

Leo van de Hulst, Richard Blankendaal, Judith Ursem, Duncan Kavelaar, 
Marco van Woerkom, Monique Beers, Joost Groot en Duco Stam

Na jaren een spil in de organisatie geweest te zijn, neemt Wilma van Veen afscheid van de KVS-
crew! Wilma, bedankt voor je inzet!
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Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar
Onze gezamelijke showroom

Energie Service Noord West Alkmaar
Ons gezamelijke onderhoudsbedrijf 
voor verwarming en binnenklimaat

HEERHUGOWAARD

Erkend leerbedrijf / 
installatiewerk N-H

Erkend gas- water- verwarmingsinstallateur
platdakbedekkingen- koper- zinkwerk en sanitairspecialist!

o.a. plaatsing en levering van
complete badkamers 

en diverse merken zonnepanelen 
en CV ketels 

Ketels vanaf € 1400,- incl. montage en BTW 
Bel of mail voor een vrijblijvende offerte

Middenweg 489 • 1704 BD Heerhugowaard • Tel. 072 574 64 65 • ted.slijkerman@hetnet.nl

Energie Service Noord West
Ons gezamelijk onderhoudsbedrijf
voor verwarming en binnenklimaat

Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar
Onze gezamenlijke showroom

Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar
Onze gezamelijke showroom

Energie Service Noord West Alkmaar
Ons gezamelijke onderhoudsbedrijf 
voor verwarming en binnenklimaat

HEERHUGOWAARD

Erkend leerbedrijf / 
installatiewerk N-H

Erkend gas- water- verwarmingsinstallateur
platdakbedekkingen- koper- zinkwerk en sanitairspecialist!

Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar
Onze gezamelijke showroom

Energie Service Noord West Alkmaar
Ons gezamelijke onderhoudsbedrijf 
voor verwarming en binnenklimaat

HEERHUGOWAARD

Erkend leerbedrijf / 
installatiewerk N-H

Erkend gas- water- verwarmingsinstallateur
platdakbedekkingen- koper- zinkwerk en sanitairspecialist!

*boeketten                               openingstijden
*rouw en trouwwerk                        maandag    op bestelling
*workshops                                     dinsdag     9.00 uur -11.30 uur
*abonnementen                              woensdag     9.00 uur -11.30 uur
*cadeaubonnen                              donderdag  9.00 uur -15.00 uur
*bezorging in heel nederland         vrijdag         9.00 uur -15.00 uur
    zaterdag  10.00 uur - 15.00 uur
  
Ook buiten onze openingstijden is het mogelijk om bloemen te bestellen en te laten bezorgen. 

Blankendaal Bloemdecoratie
altonstraat 11   www.blankendaalbloemen.nl   telnr. 06-1020 6787

Blankendaal Bloem  ecoratie
Romantiek in de Noord…..?? Een beetje van jezelf en een beetje van Blankendaal!
Valentijnsactie: rode roos in ijzeren hartframe, fles wijn en een exclusieve wijnkaraf.
Nu voor € 19.50 (op= op). Valentijnsdag is donderdag 14 Februari!
Let op de data`s voor de voorjaars/paas workshop staan al op onze website!

* boeketten     openingstijden
* rouw en trouwwerk     maandag op bestelling
* workshops                                     dinsdag  09.00 uur -15.00 uur
* abonnementen                              woensdag 09.00 uur -11.30 uur
* cadeaubonnen                              donderdag  09.00 uur -15.00 uur
* bezorging in heel Nederland        vrijdag   09.00 uur -15.00 uur
                                                        zaterdag  10.00 uur -15.00 uur
 
Ook buiten onze openingstijden is het mogelijk om bloemen te bestellen en te laten bezorgen. 

Blankendaal Bloemdecoratie
Altonstraat 11

www.blankendaalbloemen.nl   
telnr. 06-1020 6787

Blankendaal Bloem  ecoratie
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de Kindervakantiespelen zijn mede mogelijk gemaakt door:

Mike Zuurbier
Paul Mooij
Piet Oudeman en Monique Beemsterboer
Piet de Goede
Richard Blankendaal
Snackbar Hugo
Ronald en Harry Beers
Spaansen Bloemsierkunst 
Stammis Horeca Verhuur
Stef Kuilboer
Theo van Schagen

Alle omwonenden     
Arno en Sylvia (Attent)
Autoplaza Heerhugowaard
Bouwend Nederland
Brand Beveiliging Alkmaar
BSO ’t Rondeel en KDV Pinkeltje
Crew KVS kleuters
Eiland de wild
Familie Blij, Potter, Ursem, Polak en van Schagen
Firma Bakker
Firma Van der Hulst
Firma Slijkerman
Firma Tesselaar
Groot Tuinen  

Ook bedanken wij alle ouders die spontaan met iets lekkers aankwamen voor de crew en alle an-
deren die op wat voor manier dan ook een bijdrage hebben geleverd aan deze fantastische week!

Dorpshuis voorzien van zonnepanelen

 

Het afgelopen jaar was 31.837 KWh stroom verbruikt. 

Vanaf 16 mei zijn de 28 zonnepanelen stroom gaan opleveren. De 
eerste weken waren grijs en bewolkt en vanaf begin juni is de zon 
gaan schijnen.

Op zondag 16 juni eind van de middag stond de teller op 907 KWh. 
De eerste maand heeft een goed resultaat opgeleverd.

Op maandag 15 juli eind van de middag stond de teller op 1764 KWh. 

Op zondag 25 augustus eind van de middag stond de teller op 3097 KWh.

De “Blik op de weg” in De Noord …( 26 aug)
Beste mensen,

Een nieuw seizoen, een nieuw begin ... op weg naar een nog scho-
nere omgeving. Tijdens de zomervakantie heb ik mijn rondjes nog 
gewandeld en het nodige zwerfvuil meegenomen. Aan ons allen 
weer de taak om onze leefomgeving opgeruimd te houden, ook 
als voorbeeld naar onze kinderen en andere passanten!
Vandaag om 7.15 u. van huis en dan zie ik, dat de zon nog erg laag 
staat. De lucht is prachtig en duizenden wolkjes kleuren van blauw 
tot roze. Een foto is zo gemaakt!
Vandaag wandel ik de zuidwest route. Op de Middenweg komt het 
verkeer op gang. Er ligt weinig rommel: tot aan de Chinees twee blikjes. Geweldig!
De Hasselaarseweg op. De berm is voor de helft gemaaid. Hier en daar komt een blikje of fles te 
voorschijn. Dan de oversteek bij de Pannekeetweg, Joke geeft mij met een gulle lach voorrang en 
ik loop langs “Babylon” naar de Westerweg.
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Begint u het geloof kwijt te raken?.......... in uw computer? 
Functioneert hij niet meer naar behoren of heeft u advies 
nodig? 
 
Vrees niet meer! Uw computer-hulp-aan-huis is in de buurt! 
Voor een kleine vergoeding zal onze deskundigheid weer 
licht brengen in uw computer. 
 
Een goedkope oplossing om dat vervelende probleem op te 
lossen. 
 
Maak snel een afspraak! 
 
Bel  06 836 73 204 of mail help@comdocs.nl  en uw 
computer zal verlost worden van elk probleem. 
 
(Probleem niet opgelost = zeldzaam = lager tarief) 
 
 Nieuw in onze winkel: 

 

 
 
Een professionele verf uit de fabriek van Herfst & Helder  
(sinds 1875 verf van goeden huize) 
 

• Bestand tegen alle weersinvloeden 
• Zeer goed verwerkbaar 
• Uitstekende dekking 
• Snelle droging 
• Lang glansbehoud 
• Zeer geringe donkervergeling 
• ZEER SCHERPE PRIJS 

 
Wij zijn het enige verkooppunt in deze regio van deze 
professionele en goedkope verf. 
 
 
Kom vrijblijvend langs in onze winkel voor meer informatie. 

Nieuw in onze winkel: 
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Wij zijn het enige verkooppunt in deze regio van deze 
professionele en goedkope verf. 
 
 
Kom vrijblijvend langs in onze winkel voor meer informatie. 

 Schildersbedrijf en autospuiterij

GROEN

Fa. Groen Rijdersstraat 82  -  1735 GE ‘t Veld
Tel: (0226)-421327  -  Fax: (0226)-423150

• Schildersbedrijf
• Glas en Spiegels
• Autospuiterij
• Doe-het-zelf winkel
OpeninGStijDen winkel
Maandag gesloten.
Dinsdag t/m vrijdag
09.00 - 12.00 / 13.00 - 18.00 uur
Zaterdag 09.00 - 16.00 uur

Erkend schilder,
behanger en glaszetter.

e-mail: 
info@schildersbedrijfgroen.nl

internet: 
www.schildersbedrijfgroen.nl

Nieuw in onze winkel: 
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Wat is het onkruid hier gegroeid! Paarse smeerwortel, witte dovenetel, uitgebloeid zevenblad en 
de haagwinde slingert zich van de ene naar de andere struik. Fietsen(elektrisch!) en brommers 
snorren mij voorbij. Ik houd de linkerkant aan, dat lijkt mij veiliger! Aan het eind zie ik de hekwer-
ken van werkzaamheden. Hoe het er precies uit komt te zien is mij nog niet duidelijk. Een man 
in een oranje pak regelt het verkeer en zorgt, dat voetgangers en fietsers veilig overkomen. Een 
stukje door de Stationsstraat en dan rechtsaf naar de Zuidtangent. Het water om het gebouw van 
het Waterschap ligt er rimpelloos bij. Een foto is dan snel genomen.
Terug via de Westtangent. Het fietspad wordt vernieuwd en dat was nodig ook. Je hoorde de te-
gels soms rammelen.
Op de rotonde linksaf, de Middenweg volgend. Ook hier beginnen de stoeptegels uit elkaar te lig-
gen. Ans groet en sommige automobilisten laten zich horen, of steken de duim op. Ik besef, dat ik 
het niet voor niets doe. Het wordt gewaardeerd. Aat roept me toe:”Op weg naar de koffie?” Bij Nel 
op de boerderij zie ik de koffie buiten op tafel staan. Zij lacht me toe. We kennen elkaar! Nu krijg ik 
echt zin in een lekkere bak!

22 blikjes 16 drinkbakjes
12 plastic flesjes 9 pk. sigaretten
1 pk. shag 0 flessen

Nieuwe foto’s, van vakantie en wandelingen “Rondom De Noord” staan op mijn website.
Op 1 okt. start ik weer de fotocursus “Digitale Fotografie” in buurthuis “De Ezel”. 
U kunt zich, als u dat leuk vindt, voor die datum daar aanmelden (tel.5717625)
Komende zaterdag vinden de Volksspelen plaats. Ook dat is er weer een mooie gelegenheid om 
het fototoestel ter hand te nemen. 

Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol

De Ploeg 10
tel. 5726170

e-mail: der.van.krol@quicknet.nl
website: www.gerritvanderkrol.nl 
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Straatgereedschap.nl
Middenweg 571
1704 BH Heerhugowaard

info@straatgereedschap.nl
www.straatgereedschap.nl 
T 072- 566 99 44

Straatgereedschap.nl is onderdeel van Bouwmachines Nederland V.O.F.

Uw online site voor straatgereedschap

• straathamers
• steenknippers
• trilplaten

• werkkleding
• werkschoenen
• bezems

• kruiwagens
• zaagbladen
• en nog veel meer...

Straatgereedschap bestel je online op

Straatgereedschap.nl

Margret de Boer ‘Haarstyliste’
Leliehofstraat 16
Heerhugowaard-Noord
072-5716154

Uitsluitend op afspraak!

Openingstijden:
Dinsdag 13.00-21.00
Woensdag 09.00-21.00
Donderdag 09.00-21.00
Vrijdag 09.00-17.00

K
AP
SALON
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nfo(N)oord

Info(n)oord is het informatiepunt in Heerhugowaard de noord van 
·	 Bibliotheek Kennemerwaard 
·	 Rabobank alkmaar e.o. en 
·	 gemeente Heerhugowaard. 
U kunt uw vragen of opmerkingen ook mailen naar: 
denoord@bibliotheekkennemerwaard.nl

Informatie van de Rabobank Contact Punt 
Medewerkers van de Rabobank zijn niet meer aanwezig op woensdag- en vrijdagmiddag.
U kunt wel een afspraak maken met de senioradviseurs mevrouw B. Blank of mevrouw M. Ramaker, 
telefoon 072-5674400 voor een gesprek thuis of in het kantoor van Info(n)oord.
Voor telefonische informatie Tel. 072 - 5674400 

U kunt bij Info(N)oord wel terecht voor:
·	 Een random-reader
·	 Betaal-enveloppen 

Informatie van de gemeente 
Er is een directe telefoonlijn van Info(N)oord naar de gemeente.
Door het opnemen van de hoorn heeft u direct rechtstreeks telefonisch contact.

de gemeentegids 2012/2013 wordt niet meer huis-aan-huis bezorgd.
U kunt deze gids afhalen bij bibliotheek de noord.

Nu te koop in bibliotheek Heerhugowaard-De Noord voor € 5,00 per stuk:
de “Fietsgids Waertse Ronde”en de“Wandelgids Heerhugowaard”. 

Bibliotheek Kennemerwaard

Tablet Time

September is Tablet Time bij Bibliotheek Kennemerwaard. deze maand zijn er in een aantal 
vestigingen van de bibliotheek korte workshops om kennis te maken met 

Bent u ook zo enthousiast over de tablet/iPad? Of vindt u het nog lastig? Of misschien overweegt 
u om er een aan te schaffen? Kom dan naar Tablet Time! Hier kunt u vragen stellen, kennis delen of 
ervaringen uit te wisselen. Tijdens Tablet Time zijn medewerkers van Bibliotheek Kennemerwaard 
aanwezig om u te helpen met uw vragen. Het is handig om uw eigen tablet mee te nemen. Nog 
geen tablet? Dan zijn er voldoende tablets aanwezig om ervaringen op te kunnen doen. Toegang 
is gratis.

Bibliotheek Castricum, op vrijdag 6 september van 14.00 tot 16.00 uur
Bibliotheek Alkmaar De Mare, op woensdag 11 september van 14.00 tot 16.00 uur
Bibliotheek Heerhugowaard Centrum, op dinsdag 17 september van 14.00 - 16.00 uur
Bibliotheek Bergen, op maandag 23 september van 14.00 - 16.00 uur

aanmelden
U bent van harte welkom. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan bij de klantenservice in de 
bibliotheek, telefonisch of per email. Een overzicht van emailadressen en telefoonnummers kunt 
u vinden op www.bibliotheekkennemerwaard.nl
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Voorlezen aan dreumesen in de Bibliotheek

In de Bibliotheek van Heerhugowaard wordt op woensdag 4 september voorgelezen aan 
dreumesen. U en uw kind (1-2 jaar) kunnen om 09.15 uur gezellig komen kijken en luisteren 
naar een vertelprogramma met een verhaaltje en een liedje. de toegang is gratis.

Samen een boekje lezen: plaatjes aanwijzen, geluiden maken en verhaaltjes vertellen is niet alleen 
leuk voor ouder en kind. Het is ook heel belangrijk. Kinderen die van jongs af aan regelmatig 
worden voorgelezen kennen meer woorden, leren makkelijker lezen en doen het beter op school.

2013: jaar van het voorlezen
2013 is uitgeroepen tot het jaar van het voorlezen. In Bibliotheek Kennemerwaard wordt er dit jaar 
extra veel aandacht besteedt aan voorlezen. Alle activiteiten zijn gebundeld in de folder “2013 Jaar 
van het Voorlezen”. In deze folder staan niet alleen de momenten waarop wordt voorgelezen in de 
vestigingen van Bibliotheek Kennemerwaard maar ook thema-avonden voor ouders en (familie)
voorstellingen. Deze folder is verkrijgbaar bij alle vestigingen van Bibliotheek Kennemerwaard. U 
wordt van harte uitgenodigd de folder op te halen bij uw bibliotheek.

aanmelden
U en uw dreumes zijn van harte welkom op woensdag 4 september in de bibliotheek van Heerhugo- 
waard, Parelhof 1A. Er wordt voorgelezen van 09.15 tot 10.00 uur.
De toegang is gratis. Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan bij de klantenservice in de 
bibliotheek tijdens openingstijden. Reserveren is mogelijk op telefoonnummer 072 – 576 48 00 of 
per mail via heerhugowaard@bibliotheekkennemerwaard.nl

Voorlezen aan peuters in de bibliotheek

In de vestigingen van Bibliotheek Kennemerwaard wordt regelmatig voorgelezen aan 
peuters.  U en uw peuter kunnen gezellig komen kijken en luisteren naar een vertelprogramma 
met een verhaaltje en een liedje. de toegang is gratis. neem voor alle data en locaties een 
kijkje in de folder ‘2013 Jaar van het Voorlezen’ die op alle locaties verkrijgbaar is.

Samen een boekje lezen: plaatjes aanwijzen, geluiden maken en verhaaltjes vertellen is niet alleen 
leuk voor ouder en kind. Het is ook heel belangrijk. Kinderen die van jongs af aan regelmatig 
worden voorgelezen kennen meer woorden, leren makkelijker lezen en doen het beter op school.

Woensdagochtend 11 september
Deze ochtend wordt er voorgelezen in de locatie Egmond van 09.15 tot 10.00 uur.
Op de locatie Alkmaar De Mare  kunnen kinderen komen kijken en luisteren van 09.30 tot 10.15 
uur en op de locatie Alkmaar Centrum  van 10.00 tot 10.45 uur.
In de locatie Heerhugowaard Centrum  wordt er deze ochtend op twee momenten voorgelezen, 
namelijk van 09.15 tot 10.00 uur en van 10.15 tot 11.00 uur.

de Westfriese Omringdijk en de geschiedenis van het landschap op Woensdag 11 september 
2013 door  Michiel Bartels, archeoloog Gemeente Hoorn.

De Westfriese Omringdijk is het langste Westfriese monument van Noord-Holland. Tussen 2008 
en 2010 werd de dijk in het kader van de dijkverzwaring onderzocht. Zeven grote sleuven zijn 
door de dijk heen gemaakt en leverden een schat aan informatie op. De dijk  blijkt niet alleen een 
waterkering maar ook een afspiegeling van de stand van de techniek, de economische situatie van 
het gebied en de handelsbetrekkingen van de West-Friezen. Lezing georganiseerd door Platform 
Erfgoed Heerhugowaard ter gelegenheid van de Open Monumenten Dag 2013.
Kerkje Veenhuizen, Kerkweg 26, Heerhugowaard Tijd:  20.00 uur  Toegang:€ 5,00
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Wist U dat met “voordeelmetjebiebpas.nl” u korting kunt krijgen.
* op vertoon van de biebpas € 1,50 korting bij JT bioscoop Alkmaar en Heerhugowaard 
* €  0,50 korting op vertoon de biebpas bij Speeltuin De Batavier 
    bij max. 4 personen op één pas, geldig t/m 28 oktober 2013
* De Hortus Alkmaar (gratis consumptie op vertoon van de biebpas) entree
   Is € 3,50,  geldig tot 1 oktober 2013
* Outdoorpark Hoornse Vaart (10% korting op de toegangsprijs) alleen bij een online reservering

nIEUWE maTERIaLEn

Volwassenafdeling

ROmanS
Archem, J.A. van De heks van het Achterpad Romantisch
Baldacci, D De Aanslag Spannend
Barclay, L Het ongeluk Spannend
Berg, G.v.d. Witte Orchidee Romantisch
Burgers-Drost, J Vlucht naar de Vrijheid Romantisch
Child, L 61 uur Spannend
Coben, H Zes jaar Spannend
Connelly, M De zwarte doos Spannend
Evans, H Niet zonder jou Romantisch
Garvis Graves, T Gestrand Romantisch
Graaf, A. d Jij hoort bij ons Romantisch
James, E Een huis vol vrienden Romantisch
Luiten, H Op zoek Romantisch
Manen Pieters, J.v Vluchtstrook Romantisch
Nesbø, J Politie Spannend
Picoult,  J Voor de wolven Romantisch
Reichs, K Bones voor alijd Spannend
Riessen J.v.   Paniek op de Haarlemmerdijk Spannend
Royen, H. v. De Hartsvriendin Algemeen
Sparks, N Safe Haven Romantisch
Steele, D Bedrog Romantisch
Uitzinger, M Citytrip Berlijn Spannend
Verkerk, A     Prinses Flirt Romantisch
Wageningen, G. v. Woelige Wateren (triologie) Romantisch
Weaver,  E                       De poppenspeler van Warschau       Algemeen

 STRIPBOEKEn
Montheillet, M De beul van Portland

Jeugdafdeling PREnTEnBOEK
Boeke, J Dikkie Dik meeleesboek AP
Moran, P Waar is het stokstaartje?
 Op vakantie AK
Waters, R De Tijdrit AK

 LEESBOEKEn T/m 9 JaaR
Bakker, S. d De dieren gaan los E M4
Busser, M Het voorleesboek voor de 
 allerliefste mama voorleesboek
Geus, M Weg bij de heks E M 4
Hagen, H Daan wil weg E S
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Kollenburg, C. v. Het laatste wachtwoord E E4
Lindgren, A Op stap met Pippi Langkous A
Linders, J Hoera, we gaan naar Artis A
Loon, P. v.  Foeksia tovert met tijd E M4
Loon, P. v. Foeksia en de heksensoep E M4
Hoffman, M De regels van Floor A
Mous, M Wat een snertweer! E E4
Northfield, G De verschrikkelijke verhalen    
 van de minidino’s  A
Prins, R Het geheim van Guus A
Schotveld, J Superjuffie op safari A
Verstegen, J Keteltje,  Prinses op les A     

  LEESBOEKEn VanaF 9 JaaR    THEma
Aar, H.v. Spiegeltje, Spiegeltje…. Algemeen
Bos, I Troep Algemeen
Buis, S De première School
Cazemier, C Geen bericht , goed bericht School
Collins, T Het dagboek van Nurdius Maximus Algemeen  
Cowell, C Hoe bezweer je een draak Fantasie
Ede, B. v. V3&K, Slimmer dan de maffia Avonturen
Gemert, G. v Gevecht om de cup Sport
Gielen, M Tempel van de Spiegels Fantasie
Kunst, M Naar Afrika! Max, Milan en Makoto in actie Avonturen
Pichon, L Alles ok (soort van) School
Reefs, M De legende van de Hemelrijders Griezelkast
Rooijers, E H5N1 terreur Avonturen
Rowling, J.K. Harry Potter en de steen der wijzen Fantasie
Rowling, J.K. Harry Potter en de gevangene van
 Azkaban Fantasie
Sikkel, M Heartbreak Hotel door Izzy Love Vriendschap 
Stilton, G Rokfords rattige roddelpers Avonturen
Stilton, G Reis door de Tijd 5 Algemeen
Stilton, G Op zoek naar Rode Havik Avonturen
Stilton, G Wielrennen is écht mijn sport Sport
Stilton, T Het betoverde meer Fantasie
Stilton, G De strijd om de  Eiffeltoren Algemeem
Stoffels, M Verliefd op alle 3 Algemeen
Walliams, D Joe Biljoen Algemeen
Wild, E. de Broergeheim Algemeen
 
 InFORmaTIEVE BOEKEn 
Dematons, Ch. Duizend Dingen over Nederland J blauw
Junior De junior Bosatlas J blauw
Kidsweek Moppenboek  (deel 2) J geel
Slegers, L De Kok AJ geel

 STRIPBOEKEn 
Egmond, U Goal! B
Geerts, P De Totootjes (Suske en Wiske 232) B
Geerts, P Het Grote Gat (Suske & Wiske 250) B
Roux, M Piraten B
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OPEnIngSTIJdEn LOCaTIE dE nOORd/ InFO(n)OORd mIddEnWEg 541 a  
Maandag  13.00 – 17.00 uur
 18.30 – 20.30 uur
Woensdag 13.00 - 17.00 uur      
 18.30 – 20.30 uur
Vrijdag  13.00 – 17.00 uur
 18.30 – 20.30 uur
Telefoon: 072-5712004
www.bibliotheekkennemerwaard.nl ook voor verlengingen
e-mail: denoord@bibliotheekkennemerwaard.nl
Telefonisch verlengen: 072-5712004 

OPEnIngSTIJdEn LOCaTIE BIBLIOTHEEK HEERHUgOWaaRd PaRELHOF 1a 
maandag 10.00-20.00 uur
dinsdag 13.00-17.00 uur
woensdag 10.00-20.00 uur
donderdag 13.00-17.00 uur
vrijdag 10.00-20.00 uur
zaterdag 10.00-16.00 uur
 
Telefoon: 072- 5764800 of 5764805
www.bibliotheekkennemerwaard.nl ook voor verlengingen

Volksspelen 2013

Het is bijna zover nog een paar nachtjes slapen en de 37e 
Volksspelen zullen weer losbarsten in De Noord.
De activiteiten in de diversen wijken zijn in volle gang. Er wordt 
volop gebouwd aan de praalwagens en anderen houden zich 
bezig met het oefenen van de spelletjes. De meeste teams hebben 
hun spelers benaderd of zijn bijna compleet. Ondanks dat het 
soms lastig is om de teams vol te krijgen is het enthousiasme er 
niet minder om, de creativiteit in de teams lost dit zelf op. Voorop 
gesteld dat het zoals ieder jaar weer fantastisch weer wordt en de 
weergoden ons goed gezind blijven,  gaan wij uit van een prachtige 
Volksspelendag op zaterdag 31 augustus a.s..

Teams 
Op dit moment gaan wij ervan uit dat er 15 teams aan de volksspelen mee zullen doen. De spellen 
zijn net als vorig jaar extra goed gecontroleerd op uitvoerbaarheid en we gaan er dan ook vanuit 
dat het een groot feest zal worden met z’n allen.

Optocht
Hierbij willen wij alle bewoners, die wonen langs de route van de optocht, vriendelijk doch 
dringend verzoeken om de route die de praalwagens afleggen autovrij te houden op de 
zaterdag de 31e en de auto tijdelijk even buiten het parcours te parkeren. Dit voorkomt onnodige 
vertraging en bevordert een goede doorstroming van de optocht. De bewoners van de Wieder 
willen wij eveneens vragen om de auto’s op de aanwezige parkeerplaatsen te parkeren. Voor het 
opstellen van de praalwagens voor aanvang van de optocht voldoende ruimte houden dit ook 
i.v.m bereikbaarheid van eventuele hulpverlenings voertuigen bij calamiteiten. 

Alvast bedankt voor uw medewerking !
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Programma
12.00 uur:        Opstellen optocht in de Doorbraak
12.30 uur:       Start optocht 
13.30 uur: Overhandiging cadeau Rabo coöperatief dividend
13.45 uur:       Opening Volksspelen (door een bekende Noordender!)
14.00 uur:        Aanvang spelletjes
17.00 uur:       Slotspel
20.30 uur:        Deuren van de sporthal gaan open 
21.30 uur:       Prijsuitreiking en aansluitend loterij
 
Net als vorig jaar moet je in de sporthal muntjes kopen voor een consumptie. De muntjes die je 
wellicht vorig jaar hebt overgehouden kunnen ook dit jaar gewoon gebruikt worden.

Juryleden
De Volksspelen zonder juryleden kan uiteraard niet. Ook dit jaar hebben wij weer een groot aantal 
personen bereid gevonden om de spellen in goede banen te leiden en de ploegenpresentaties te 
jureren. Deze mensen stellen een groot gedeelte van de zaterdag
en de vrijdagavond ervoor beschikbaar. Behandel ze dan ook met respect en accepteer 
de beslissingen die zij nemen. 

Laten we zorgen dat de Noord er op zaterdag 31 augustus a.s. er weer feestelijk uitziet.
Hierbij een oproep aan allen om de vlag uit te hangen.

Kinderen
Voor de jeugd zijn er dit jaar ook weer springkussens aanwezig. Dit jaar zal er één kussen 
beschikbaar zijn voor de kleine kinderen (tot groep 3) en een kussen voor de wat oudere kinderen. 
Toch willen wij de ouders van met name de jonge kinderen vragen om toezicht te houden wanneer 
hun kinderen zich op het springkussen bevinden. 

Ook worden er dit jaar weer (gratis) ijsjes uitgedeeld aan de kinderen door onze witgoedspecialist 
Piet de Goede.

Voor de kinderen zullen er tussen 14.00 - 17.00 uur twee dames komen om te schminken. Ook dit 
is weer gratis.  

materiaal
Zonder de ondersteuning van vele ondernemers uit het bedrijfsleven en enkele particulieren 
zouden wij niets kunnen beginnen. 
De materialen worden vaak belangeloos ter beschikking gesteld door diverse personen en 
bedrijven en uiteraard willen we ook de overige sponsors weer van harte bedanken voor hun 
bijdrage dit jaar.

Verloting
Ook zal er dit jaar tijdens de feestavond weer een verloting worden gehouden met mooie prijzen. 
Er zijn weer vele leuke prijzen beschikbaar gesteld dus waag gerust een kansje.

Wij wensen de deelnemende ploegen, toeschouwers en iedereen die aanwezig is vooral een hele 
plezierige en sportieve dag toe.

Hierna volgen nog de stukjes van een aantal teams waarin zij zich nader zullen presenteren.

Namens de 6 van het GV4,
Lenny, Cocky, Kevin, Marco, Edwin en Ronald
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Ploegenpresentatie:

de Bluffers.
De Bluffers hebben in het verleden hele mooie jaren gekend. Met karren als ‘de Koersk’ en ‘de 
Batavia’ hebben we zelfs de eerste plaats gehaald, maar met karren als ‘de Onur Air’, ‘de TV Kantine’ 
en het ‘WTC’ hebben we de grootste lol gehad met onze Borg in de hoofdrol.
In 2011 ging het mis. De animo voor de Bluffers was klein en er werd, dat jaar, besloten om ons 
terug te trekken uit de strijd. Het jaar daarna leek het ook of het team ‘de Bluffers’ voor eens en 
voor altijd de geschiedenisboeken in zou gaan, maar volgens onze Loes en Borg kon dit niet door 
de beugel! Samen zijn zij langs de deuren in de wijk gegaan om een poging te doen om een 
team bij elkaar te smeden. Dit is dan ook een fantastisch initiatief geweest, want afgelopen jaar 
hebben de Bluffers zich weergaloos herpakt. Met een vrijwel nieuw en jong team wonnen we met 
‘de Ramkraak in de Noord’ de eerste prijs met de kar en ja dames en heren, de Bluffers zijn gebrand 
om die titel dit jaar te verdedigen en dat met een heel toepasselijk onderwerp voor de kar. Bent u 
nieuwsgierig geworden wat ons onderwerp van de kar dan is? Wij zien u graag langs de kant van 
het parcours op 31 augustus 2013!
Namens de Bluffers wensen wij alle andere ploegen veel succes en natuurlijk heel veel plezier bij 
de 37ste Volksspelen!
          

Sjoelclub: “Leit ze maar skuive”

De zomervakantie zit er helaas alweer op, hopelijk heeft iedereen er van kunnen genieten.
Aan het weer heeft het in ieder geval niet gelegen, zalige temperaturen ,waardoor de BBQ’s over-
uren  draaiden en de Amstelbrouwerij , de slager en de ijssalonnetjes voorlopig nog niet failliet 
zullen gaan.
Voor hen voorlopig geen crisis. Voor de meidensjoelclub is er ook nog lang geen sprake van crisis, want 
de huidige leden blijven aan en ik heb horen gonzen dat er misschien nog meer meiden zin hebben in 
een avondje sportiviteit en gezelligheid. Ik snap dat wel: de vakantiekilo’s moeten er weer af en waar 
kan dat beter dan “skuivend” in Café Bleeker. Daarnaast hebben meerdere meiden natuurlijk gehoord 
dat de feestavond ieder jaar weer een grandioos feest is en alleen daarvoor moet je eigenlijk al lid wor-
den, vind ik! Afgelopen zaterdag 29 juni, werd de feestavond gehouden in cafe Bleeker, dus geen lege 
glazen, genoeg te knabbelen en een goede bediening van Hans en Mart, daarnaast trad Gewoon Jos 
op en mede dankzij zijn gezellige inbreng was het een zeer mooi avondje. Het werd niet laat, want de 
laatste ging al rond 4.00uur weg, dus dat noem ik eerder een vroegertje.
De eerste prijs voor het seizoen 2012-2013 is gewonnen door, het wordt erg eentonig, Ina Dekker 
met een gemiddelde van 94.5.
Zij is heel erg blij dat ze weer een jaar op de grote beker mag passen en natuurlijk werd zij verblijd 
met een bloemetje! Super gefeliciteerd!! De 2e Prijs ging naar: Esther Buter  met een gemiddelde 
van 92.1 en de 3e prijs: Sandra Numan met een gemiddelde van 91.4 . U ziet wel het was weer om 
te snijden zo spannend het afgelopen seizoen.
Het nieuwe seizoen staat al weer te springen voor de deur en wel op dinsdag 3 september om 
19.30uur wordt een ieder weer verwacht, voor weer een nieuw seizoen skuiven. 
Dus een ieder die er nog niet klaar voor is…….goed zwaaien met de armen, buik in, buik uit, zodat 
je lekker kan lachen en niet meteen last hebt van zere buikspieren en af en toe een neut, zodat je 
er weer een beetje tegen kan. Ik heb er weer zin in en ik ga ervan uit dat jullie dat helemaal met 
mij eens zijn. Een voor alle meiden uit de buurt die nog steeds twijfelen om zich aan te melden….
gewoon doen, gegarandeerd gezellig en goed voor lijf en leden. Het werkt bijna als Yoga, lekker 
ontspannend voor de geest, lichaam wordt weer soepel en, niet onbelangrijk in tijden van cri-
sis……vele malen goedkoper dan een lidmaatschap bij de yogaclub.  Aanmelden kan bij Evelien 
Plak: 06 25443440 of tplak@xs4all.nl

Groetjes Evelien
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Nieuws van gymvereniging ‘De Noord’.    

Na een fijne vakantie zijn we weer met frisse moed aan een nieuw 
gym jaar begonnen. We zijn 19 augustus weer gestart. We kunnen 
nog steeds nieuwe leden gebruiken…
De groep zit nog niet vol. 

Gymnastiek, een sport waarbij alle spieren tot hun rechtkomen, 
daardoor een juiste balans(verzorging) aan uw lichaam geven, wat 
weer ten goede komt voor je gezondheid. Je lekker los voelen, dat 
kan bij ons, onder deskundige 
begeleiding van gymnastieklerares Marianne Dammann.
Kom gerust eens langs of doe mee. Gymzaal aan de Rozenhoutstraat 1 HHW Noord. Voor meer 
informatie bel gerust een van de bestuursleden.

Dames keep fit lessen wordt op maandagavond van 19.15  t/m 20.15 uur gegeven
 
de eerste 2 lessen zijn gratis. 

Het bestuur:           
Voorzitter:                Marja van der Helm     072-5719493     
Penningmeester:     Ellen Dekker                 072-5741245                     
Secretaresse:          Petra Dekker                072-5718713

Startviering

Op 15 september om 10.00 uur is de startviering voor het nieuwe seizoen in de H.Hartkerk. Alle 
koren zullen zingen; jong en wat ouder bij elkaar. Het thema van deze viering is “Zoek tot je vindt 
….” De Bijbelse lezing gaat over iets kwijt zijn en dat gaan zoeken. Een herder is een schaap kwijt; 
een weduwe een muntje en een vader één van zijn zonen. Zij gaan op zoek. 
Het lijkt ons leuk als er heel veel kinderen verkleed naar de kerk komen. Ieder kind mag erover 
nadenken wie of wat het graag zou willen zijn – zoeken naar een identiteit, zouden volwassenen 
zeggen - dus ieder kind mag zelf kiezen hoe hij of zij verkleed wil gaan.
We nodigen alle kinderen uit om samen met hun ouders en opa’s en oma’s naar de kerk  te komen 
op de 15e.

Pastor Marion Bleeker – Burger.

Young seven!

Tussen de 12 en 18 jaar en zin in leuke en spannende activiteiten? 
Doe mee aan Young seven!

- GPS-tocht, 
- koken voor daklozen, 
- filmavond, 
- een bezoek aan de gevangenis
- ...…...

Zie de flyer in dit  contact of bekijk onze website: www.youngseven.nl
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Nieuws van hugo girls

Het spelen gaat weer beginnen. In dit Contact staan alle wedstrij-
den voor de eerste helft veld. Voor ons als bestuur was het niet echt 
vakantie. Voorgaande jaren werden alle wedstrijden altijd gepland 
door het NHV. Wij kregen gewoon een lijst met wedstrijden, data 
en tijden. En die lijst kwam meestal eind juni.
Dit jaar kregen we wel door in welk weekend de wedstrijden moes-
ten worden gespeeld (maar dat was pas eind juli) maar we hebben 
ze zelf op de juiste dag in het weekend en op de juiste tijd moeten 
zetten in een computerprogramma. Dit was voor ons, maar natuur-
lijk ook voor de andere verenigingen, een heel gepuzzel en ik weet 
niet of het voor iedereen gelukt is. Ik zie in ieder geval af en toe 
rare tijden.
We konden nu wel al het hele seizoen in één keer doen (dus zaal en veld) maar in de Sporthal zit 
sinds vorige week een nieuwe beheerder en nu kunnen we de tijden pas afspreken. Dus de zaal-
tijden van Hugo Girls die in de verschillende schema’s staan kloppen niet en ook de tweede helft 
veld hebben we nog niet ingevuld. Maar we zullen ons best doen om alles de komende weken in 
te vullen.

Henk zal voorlopig de training van Dames 1 verzorgen en Margreet zal coachen en we blijven op 
zoek naar een nieuwe hoofdtrainer.

In de vakantie is Linda verhuisd. 
Het adres voor wedstrijdformulieren en korte wedstrijdverslagen 

is nu Groote Geldebosch 75!

De nieuwe leeftijdscategorieën is voor iedereen nog een tijd lastig daarom hieronder nog even de 
belangrijkste gegevens:

Categorie Speelminuten Balmaat Verlaagde lat Gemengd
Recreanten 2x 25 minuten 2 Nee Nee
Senioren 2x 30 minuten 2 Nee Nee
A 2x 30 minuten 2 Nee Nee
B 2x 25 minuten 2 Nee Nee
C 2x 25 minuten 2 Nee Nee
D 2x 20 minuten 1 Nee Ja
E 2x 20 minuten 1 Ja Ja
F 2x 20 minuten 1 Ja Ja

Er zijn nog geen reacties gekomen op de vacatures van websitebeheerder en penningmeester. 
Zou je iets voor Hugo Girls willen doen en vind je het leuk om met computers te werken meld 
je dan bij Ingrid. En ook als je mee wilt besturen en verstand hebt van financiën dan kun je je bij 
Ingrid melden.

Heel veel succes allemaal.

Het bestuur



42 43

HOOFdSPOnSORS
Transportbedrijf Piet Oudeman
Loonbedrijf en machineverhuur danenberg

JEUgdSPOnSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman

OnZE JaRIgEn
Irma Entius   30-aug
Bregje de Wit   31-aug
Nathalie van Schagen-Schreurs 1-sep
Lindsey Snoek   3-sep
Sanne Smit   5-sep
Suzan Dekker   7-sep

maandagavond 2 september komen de speelsters van Hugo girls bij u 
aan de deur om sponsorkaarten te verkopen. Een sponsorkaart kost € 5. 

Hiermee krijgt u vijf keer koffie of thee in ’t Rondeel en ondersteunt u onze vereniging.

aan iedereen die dit leest !!! 
  
www.hugogirls.nl 
  
Wie van jullie, of wie weet iemand die deze website wil bijhouden en of opfrissen. 
Het mag ook met meerdere personen. 
Je krijgt de informatie via mail die je er dan op moet zetten. 
Het is niet moeilijk, het is goed te doen, je krijgt er zo wie zo hulp bij. 
Het is voor een paar uurtjes in de week, die kan je zelf bepalen.
 
Wie heeft er interesse mail of bel mij Ina dekker:
 
ina_dekker@hotmail.com of 072-5740207

Schoonmaken Rondeel

de volgende teams van Hugo girls zijn aan de beurt om het Rondeel schoon te maken. 
2/9 -5/9    Dames 1
9/9 -11/9   Dames 2
16/9 -19/9  Dames 3

de sleutel is bij P. Jaspers , Rozenhoutstraat 4, tel: 072 5711729

Copij voor het Contact mailen naar Ingrid Commandeur ingridenandre@quicknet.nl
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PROgRamma ZaTERdag 31 aUgUSTUS T/m VRIJdag 06 SEPTEmBER (VELd)   
TEam daTUm WEdSTRIJd PLaaTS aanV. aanW./VERTREK RES.SH.
DAMES 1 ZON 01 HG - BLOKKER 1 DE NOORD 13.15 12.30 ------
DAMES 2   VRIJ        
DAMES 3   VRIJ        
DAMES 4 ZON 01 HG - VICTORIA O 4 DE NOORD 14.30 14.00 ------
A 1 ZON 01 JHC 1 - HG JULIANADORP 11.00 10.00 ------
B 1 ZON 01 JHC 2 - HG JULIANADORP 10.00 09.00 ------
B 2 ZON 01 HG - GEEL ZWART 2 DE NOORD 15.40 15.15 ------
C 1 ZAT 31 MEERVOGELS 1 - HG AKERSLOOT 13.00 12.00 ------
C 2 ZAT 31 VICTORIA O 2 - HG OBDAM 12.40 12.00 ------
D 1 ZAT 31 VZV 1 - HG T VELD 10.00 09.15 RES.SH.
D 2  ZON 01 HG - TORNADO 2 DE NOORD 12.15 11.45 ------
D 3 ZON 01 BLOKKER 1 - HG BLOKKER 13.30 12.30 ------
E1 ZON 01 HG - WESTFRIEZEN 1 DE NOORD 09.45 09.15 ------
E2 ZON 01 HG - VZV 1 DE NOORD 11.30 11.00 ------
F1 ZON 01 DSO 1 - HG DEN HELDER 11.00 09.45 ------
F2 ZON 01 HG - DYNAMO 2 DE NOORD 10.30 10.00 ------
RECR. 1 WOE 04 HG - ZUIDERMEER 1 DE NOORD 19.00 18.30 ------
RECR. 2 MAA 02 HG - VVW 4 DE NOORD 19.00 18.30 ------

PROgRamma ZaTERdag 07 SEPTEmBER T/m VRIJdag 13 SEPTEmBER (VELd)  
TEam daTUm WEdSTRIJd PLaaTS aanV. aanW./VERTREK RES.SH.
DAMES 1 ZON 08 VVW 3 - HG WERVERSHOOF 12.15 11.00 ------
DAMES 2 ZAT 07 HG - METEOOR 2 DE NOORD 19.30 19.00 ------
DAMES 3 ZON 08 HG - KSV 2 DE NOORD 14.30 14.00 ------
DAMES 4 ZON 08 DSO 3 - HG DEN HELDER 12.50 11.45 ------
A 1 ZON 08 HG - MEERVOGELS 1 DE NOORD 13.15 12.45 ------
B 1 ZON 08 HG - ZAP 2 DE NOORD 12.00 11.30 ------
B 2 ZON 08 KSV 2 - HG T KRUIS 11.00 10.15 ------
C 1 ZON 08 HG - HVS 1 DE NOORD 11.00 10.30 ------
C 2 ZON 08 HG - TONEGIDO 1 DE NOORD 10.00 09.30 ------
D 1 ZAT 07 HG - DYNAMO 1 DE NOORD 15.00 14.30 ------
D 2  ZON 08 DSS 2 - HG HEEMSKERK 11.00 10.00 ------
D 3 ZAT 07 HG - LACOM ‘91 1 DE NOORD 14.00 13.30 ------
E1 ZAT 07 HG - VIDO 1 DE NOORD 13.00 12.30 ------
E2 ZAT 07 TONEGIDO 2 - HG HIPPOLYTUSH. 11.25 10.15 ------
F1 ZAT 07 HG - VICTORIA O 2 DE NOORD 12.00 11.30 ------
F2 ZAT 07 SEW 2 - HG NIBBIXWOUD 11.45 10.45 RES.SH.
RECR. 1 MAA 09 QUICK 1 - HG ZWAAGDIJK 19.30 18.30 RES.SH.
RECR. 2 DON 12 NIEDORP 1 - HG NIEDORP 19.10 18.15 ------

PROgRamma ZaTERdag 14 SEPTEmBER T/m VRIJdag 20 SEPTEmBER (VELd)   
TEam daTUm WEdSTRIJd PLaaTS aanV. aanW./VERTREK RES.SH.
DAMES 1 ZON 15 HG - GRAFTDIJK 1 DE NOORD 13.00 12.15 ------
DAMES 2 ZAT 14 HG - VICTORIA O 2 DE NOORD 19.30 19.00 ------
DAMES 3 ZON 15 DSS 2 - HG HEEMSKERK 15.10 14.00 ------
DAMES 4 ZON 15 HG - HVS 1 DE NOORD 14.15 13.45 ------
A 1 ZON 15 LACOM’91 1 - HG NOORD-SCHARW 14.05 13.15 ------
B 1 ZON 15 GEEL ZWART 1 - HG T ZAND 11.00 10.00 ------
B 2 ZON 15 HG - EXCELSIOR’53 2 DE NOORD 11.30 11.00 ------
C 1 ZAT 14 METEOOR 1 - HG HOOGWOUD 13.00 12.00 RES.SH.
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C 2 ZON 15 CSV 1 - HG CASTRICUM 11.00 10.00 ------
D 1   VRIJ        
D 2  ZAT 14 HG - WESTFRIEZEN 1 DE NOORD 14.00 13.30 ------
D 3 ZAT 14 WESTFRIEZEN 2 - HG ZWAAG 12.00 11.00 ------
E1 ZAT 14 VICTORIA O 2 - HG OBDAM 11.20 10.30 ------
E2 ZAT 14 HG - DES 1 DE NOORD 13.00 12.30 ------
F1 ZAT 14 SCHAGEN 1 - HG SCHAGEN 15.00 14.00 ------
F2 ZAT 14 HG - WESTFRIEZEN 1 DE NOORD 12.00 11.30 ------
RECR. 1 MAA 16 SSV - HG SSV 19.30 19.00 ------
RECR. 2 MAA 16 HG - HAUWERT DE NOORD 19.30 19.00 ------

PROgRamma ZaTERdag 21 SEPTEmBER T/m VRIJdag 27 SEPTEmBER (VELd)  
TEam daTUm WEdSTRIJd PLaaTS aanV. aanW./VERTREK RES.SH.
DAMES 1 ZAT 21 CSV 2 - HG CASTRICUM 19.30 18.15 ------
DAMES 2 ZON 22 VVW 4 - HG WERVERSHOOF 12.00 11.00 ------
DAMES 3 ZON 22 HG - OLYMPIA 1 DE NOORD 15.45 15.15 ------
DAMES 4 ZAT 21 OLYMPIA 2 - HG WIERINGERWAARD 19.00 18.00 ------
A 1 ZON 22 HG - VICTORIA O 1 DE NOORD 14.15 13.30 ------
B 1 ZON 22 HG - VICTORIA O 1 DE NOORD 13.00 12.30 ------
B 2 ZON 22 JHC 3 - HG JULIANADORP 10.00 09.00 ------
C 1 ZON 22 HG - NIEDORP 1 DE NOORD 12.00 11.30 ------
C 2 ZON 22 HG - HOLLANDIA T 1 DE NOORD 11.00 10.30 ------
D 1 ZON 22 HG - SSV 1 DE NOORD 10.00 09.30 ------
D 2  ZAT 21 MEERVOGELS 1 - HG AKERSLOOT 11.45 10.45 ------
D 3 ZAT 21 HG - KLEINE SLUIS 2 DE NOORD 15.00 14.30 ------
E1 ZAT 21 HG - CON ZELO 1 DE NOORD 14.00 13.30 ------
E2 ZAT 21 HOLLANDIA T 1 - HG TUITJENHORN 11.00 10.15 ------
F1 ZAT 21 HG - GEEL ZWART 1 DE NOORD 13.00 12.30 ------
F2 ZON 22 HAUWERT 1 - HG HAUWERT 11.00 10.00 ------
RECR. 1 WOE 25 HG - METEOOR DE NOORD 20.00 19.30 ------
RECR. 2 MAA 23 ANDIJK 2 - HG ANDIJK 20.30 20.00 ------

PROgRamma ZaTERdag 28 SEPTEmBER T/m VRIJdag 04 OKTOBER (VELd)   
TEam daTUm WEdSTRIJd PLaaTS aanV. aanW./VERTREK RES.SH.
DAMES 1 ZON 29 HG - A EN O 1 DE NOORD 13.00 12.15 ------
DAMES 2 ZAT 28 HG - TONEGIDO 2 DE NOORD 19.30 19.00 ------
DAMES 3 ZON 29 SPORTING 2 - HG SSV 12.30 11.30 RES.SH.
DAMES 4 ZAT 28 KLEINE SLUIS 2 - HG ANNA P. 19.30 18.30 ------
A 1 ZON 29 VZV 2 - HG T VELD 12.00 11.15 RES.SH.
B 1 ZON 29 WESTFRIEZEN 1 - HG ZWAAG 11.30 10.30 ------
B 2 ZON 29 HG - METEOOR 2 DE NOORD 11.30 11.00 ------
C 1 ZAT 28 VICTORIA O 1 - HG OBDAM 12.40 12.00 ------
C 2 ZAT 28 ST GEORGE 1 - HG SPIERDIJK 10.45 10.00 ------
D 1   VRIJ        
D 2  ZAT 28 HG - VRONE 2 DE NOORD 15.00 14.30 ------
D 3 ZON 29 ANDIJK 1 - HG ANDIJK 10.40 09.45 ------
E1 ZAT 28 VVW 1 - HG WERVERSHOOF 11.30 10.30 ------
E2 ZAT 28 HG - DSO 3 DE NOORD 14.00 13.30 ------
F1 ZAT 28 CON ZELO 1 - HG WAARLAND 10.00 09.30 ------
F2 ZAT 28 HG - BLOKKER 1 DE NOORD 13.00 12.30 ------
RECR. 1 MAA 30 VVW 3 - HG WERVERSHOOF 19.30 18.30 ------
RECR. 2 MAA 30 HG - VICTORIA O 4 DE NOORD 19.30 19.00 ------



44 45

PROgRamma ZaTERdag 05 OKTOBER T/m VRIJdag 11 OKTOBER (VELd)   
TEam daTUm WEdSTRIJd PLaaTS aanV. aanW./VERTREK RES.SH.
DAMES 1   VRIJ        
DAMES 2 ZON 06 GEEL ZWART 2 - HG T ZAND 11.45 10.45 ------
DAMES 3 ZON 06 QUICK 2 - HG ZWAAGDIJK 13.00 12.00 RES.SH.
DAMES 4 ZON 06 HG - GEEL ZWART 3 DE NOORD 12.15 11.15 ------
A 1 ZON 06 GEEL ZWART 1 - HG T ZAND 14.15 13.15 ------
B 1 ZAT 05 HVS 1 - HG SCHAGERBRUG 19.00 18.00 RES.SH.
B 2 ZON 06 QUICK 1 - HG ZWAAGDIJK 11.45 10.45 RES.SH.
C 1 ZON 06 HG - VRONE 2 DE NOORD 11.00 10.30 ------
C 2 ZON 06 WESTFRIEZEN 2 - HG ZWAAG 10.30 09.30 ------
D 1 ZAT 05 HG - VRONE 4 DE NOORD 14.00 13.30 ------
D 2  ZAT 05 SPORTING S 1 - HG 2 SPORTING S 10.00 09.00 RES.SH.
D 3 ZAT 05 HG - VVW 2 DE NOORD 15.00 14.30 ------
E1 ZAT 05 HG - TORNADO 2 DE NOORD 13.00 12.30 ------
E2 ZAT 05 DYNAMO 1 - HG URSEM 11.00 10.00 ------
F1 ZAT 05 HG - ZAP 1 DE NOORD 12.00 11.30 ------
F2 ZAT 05 VALKEN 1 - HG VENHUIZEN 11.00 10.00 RES.SH.
RECR. 1 WOE 09 HG - WESTFRIEZEN 3 DE NOORD 20.00 19.30 ------
RECR. 2 MAA 07 EXCELSIOR 2 - HG GROOTEBROEK 20.05 19.00 RES.SH. 
     

maandagavond 2 september komen de speelsters van Hugo girls bij u aan 
de deur om sponsorkaarten te verkopen. Een sponsorkaart kost € 5. 

Hiermee krijgt u vijf keer koffie of thee in ’t Rondeel en ondersteunt u onze vereniging.

PROgRamma ZaTERdag 12 OKTOBER T/m VRIJdag 18 OKTOBER (VELd)   
TEam daTUm WEdSTRIJd PLaaTS aanV. aanW./VERTREK RES.SH.
DAMES 1 ZON 13 HG - KLEINE SLUIS 1 DE NOORD 13.15 12.30 ------
DAMES 2 ZAT 12 HG - BERDOS 2 DE NOORD 19.30 19.00 ------
DAMES 3 ZON 13 HG - SV BEEMSTER 1 DE NOORD 15.45 15.15 ------
DAMES 4 ZAT 12 EXCSELSIOR 2 - HG GROOTEBROEK 15.30 14.30 RES.SH.
A 1 ZON 13 HG - VALKEN 2 DE NOORD 14.30 14.00 ------
B 1 ZON 13 HG - VZV 2 DE NOORD 12.00 11.30 ------
B 2 ZON 13 HG - HOLLANDIA T 1 DE NOORD 11.00 10.30 ------
C 1 ZAT 12 WESTFRIEZEN 1 - HG ZWAAG 14.00 13.00 ------
C 2 ZON 13 HG - LACOM’91 2 DE NOORD 10.00 09.30 ------
D 1 ZON 13 BERDOS 1 - HG BERGEN 10.00 09.00 ------
D 2  ZAT 12 HG - HCV’90 1 DE NOORD 15.00 14.30 ------
D 3 ZAT 12 VICTORIA O 1 - HG OBDAM 12.30 11.45 ------
E1 ZAT 12 SEW 1 - HG NIBBIXWOUD 12.20 11.15 ------
E2 ZAT 12 HG - SEW 3 DE NOORD 14.00 13.30 ------
F1 ZAT 12 JHC 1 - HG JULIANADORP 10.00 09.00 ------
F2 ZAT 12 HG - METEOOR 2 DE NOORD 13.00 12.30 ------
RECR. 1 MAA 14 VICTORIA O 3 - HG OBDAM 19.30 19.00 ------
RECR. 2 MAA 14 HG - VIDO 2 DE NOORD 19.30 19.00 ------

PROgRamma ZaTERdag 19 OKTOBER T/m VRIJdag 25 OKTOBER (VELd)   
TEam daTUm WEdSTRIJd PLaaTS aanV. aanW./VERTREK RES.SH.
DAMES 3 ZAT 19 LACOM’91 3 - HG NOORD-SCHARW 19.00 18.15 ------
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maandagavond 2 september komen de speelsters van Hugo girls bij u aan de deur 
om sponsorkaarten te verkopen. Een sponsorkaart kost € 5. 

Hiermee krijgt u vijf keer koffie of thee in ’t Rondeel en ondersteunt u onze vereniging.

Hierbij het overzicht van de kantine diensten voor het rondeel.
Kijk goed wanneer je aan de beurt bent. Want het gebeurt  regelmatig dat iemand niet op komt 
dagen. Als je niet kunt zorg je zelf voor een ander!!!.
 
Kom je niet opdagen  en heb je niet voor vervang gezorgd, ben je de volgende periode extra   aan 
de beurt. 

Willen jullie de wijzigingen aan mij doorgeven, want dan kan ik de juiste persoon  benaderen als 
er iemand niet komt
De wijzigingen geef je door aan mij,   tel nr 072-5711428 of via de mail:marcoannet@gmail.com

Annet Kroon, planning kantinediensten in ´t rondeel

 van tot van  tot van  tot
 09:00 11:45  11:45 14:30  14:30 17:00
01-sep sarita wijnker marijke dekker corina slijkerman 
  en ineke schot  en rebecca  lunier en marijn kunst     
    
  18:15 21:00            
02-sep amber groot           
 11:15 13:45 13:45 16:15 18:45 21:15
07-sep cindy blankendaal Karin Buter roos groot 
 en debby marcus en femke hooiveld     
 
  09:15 11:45 11:45 14:00 14:00 16:30
08-sep Sanne Zuurbier anniek  dekker Ellen kunst 
   en Jonna Spek en Deni Westmeijer   
 
  11:15 13:30 13:30 15:30 18:45 21:15
14-sep Carin Dekker elga Zonneveld Mandy loos 
   en Lynn Dekker
     
  10:45 13:00  13:00 16:00      
15-sep Marlou Oudeman Milou de Boer      
 en Maureen Borst en Sanne Smit       
   
 18:45 21:45            
16-sep Ilja groot            
       
  12:15 14:30 14:30 16:45      
21-sep Bianca groot Irma Nauta- van Langen        
 en pascalle beers en Roos Snel 
        
  10:15 12:45 12:45 15:15  15:15 17:45
22-sep Jolinda zuurbier Jorine de Moes Judith de Mees 
 en jet Beers en Noor Blankendaal en Laura de Wit
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Trainingstijden jeugd

dinsdag 
17.15 - 18.00               D3           Jolijn
18.00-  18.45               D2                Anita
18.45-  19.30               D1                Anita
19.30-  20.30               A1 en B1     Anita
 
donderdag
16.30-  17.30             F1 en F2         Bo en Nikki
17.30-  18.30             E1 en E2        Marit en Nikee
18.30-  19.15             C2                   Anita
19.00-  19.45             D1                   Anita
19.45- 20.45              A1 en B1        Anita
 
Vrijdag
18.00- 19.00              C1 en B2       John Zeeuw

maandagavond 2 september komen de speelsters van Hugo girls bij u aan de deur 
om sponsorkaarten te verkopen. Een sponsorkaart kost € 5. 

Hiermee krijgt u vijf keer koffie of thee in ’t Rondeel en ondersteunt u onze vereniging.

Tennisvereniging ‘t Noord End

�����������������������������������������

Naamloos-22   1 27-08-2010   10:52:54

donderdag 29 augustus 2013 Wil Beers   
 Bar 20.00 - 23.00
vrijdag 30 augustus 2013 Carin Hoedjes   
 Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 30 augustus 2013 Karin Stoop   
 Schoonmaak 09.00 - 11.00
zaterdag 31 augustus 2013 Tineke Borst
 Kantinebegeleiding  
maandag 2 september 2013 Clubkampioenschappen senioren  mix/enkel 
maandag 2 september 2013 Kim Overtoom Bar 20.00 - 23.00
dinsdag 3 september 2013 Tennis date, dinsdagavond   19.30
dinsdag 3 september 2013 Hanneke Verwer Schoonmaak 09.00 - 11.00
dinsdag 3 september 2013 annemiek van Kleef Schoonmaak 09.00 - 11.00
dinsdag 3 september 2013 dick van Schagen Bar 19.30 - 23.00
woensdag 4 september 2013 Tennis date, woensdagochtend   09.00
woensdag 4 september 2013 Jeltje Karman-nauta Bar 20.00 - 23.00
donderdag 5 september 2013 monique Komen Bar 20.00 - 23.00
vrijdag 6 september 2013 margret van Stralen Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 6 september 2013 Patrick van Stralen Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 6 september 2013 marc Baas Bar 20.00 - 23.00
zaterdag 7 september 2013 Jose Wolkers Kantinebegeleiding  
zaterdag 7 september 2013 Finale clubkampioenschappen senioren mix/enkel 
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zaterdag 7 september 2013 marcel van der Loos Bar 15.00 - 18.00
zaterdag 7 september 2013 dolf Ursem Bar 18.00 - 21.00
zaterdag 7 september 2013 Henk Beers Bar 19.30 - 21.00
zaterdag 7 september 2013 dolf Ursem Bar 21.00 - 24.00
dinsdag 10 september 2013 Tennis date, dinsdagavond   19.30
dinsdag 10 september 2013 Hanneke Verwer Schoonmaak 09.00 - 11.00
dinsdag 10 september 2013 nel Zuurbier Schoonmaak 09.00 - 11.00
dinsdag 10 september 2013 mariska Rinkel Bar 19.30 - 23.00
woensdag 11 september 2013 Tennis date, woensdagochtend   09.00
donderdag 12 september 2013 dick van Schagen Bar 20.00 - 23.00
vrijdag 13 september 2013 margret van Stralen Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 13 september 2013 Patrick van Stralen Schoonmaak 09.00 - 11.00
zaterdag 14 september 2013 agnes de goede-van Langen Kantinebegeleiding  
dinsdag 17 september 2013 Tennis date, dinsdagavond   19.30
dinsdag 17 september 2013 Hanneke Verwer Schoonmaak 09.00 - 11.00
dinsdag 17 september 2013 annemiek van Kleef Schoonmaak 09.00 - 11.00
dinsdag 17 september 2013 monique Komen Bar 19.30 - 23.00
woensdag 18 september 2013 Tennis date, woensdagochtend   09.00
donderdag 19 september 2013 Jan anne meijer Bar 20.00 - 23.00
vrijdag 20 september 2013 Clubkampioenschappen senioren enkel, 1 uur    
vrijdag 20 september 2013 margret van Stralen Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 20 september 2013 Patrick van Stralen Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 20 september 2013 anneloes Bakker Bar 20.00 - 23.00
vrijdag 20 september 2013 marc Baas Bar 20.00 - 23.00
zaterdag 21 september 2013 gerda Zuurbier Kantinebegeleiding  
zaterdag 21 september 2013 Finale clubkampioenschappen enkel, 1 uur    
zaterdag 21 september 2013 marcel van der Loos Bar 15.00 - 18.00
zaterdag 21 september 2013 Fenny Zuurbier-Pancras Bar 18.00 - 21.00
zaterdag 21 september 2013 Leo van der Hulst Bar 20.00 - 23.00
dinsdag 24 september 2013 Tennis date, dinsdagavond   19.30
dinsdag 24 september 2013 Ria Borst-dudink Schoonmaak 09.00 - 11.00
dinsdag 24 september 2013 nel Zuurbier Schoonmaak 09.00 - 11.00
dinsdag 24 september 2013 Jan anne meijer Bar 19.30 - 23.00
woensdag 25 september 2013 Tennis date, woensdagochtend   09.00
donderdag 26 september 2013 niels Zuurbier Bar 20.00 - 23.00
vrijdag 27 september 2013 margret van Stralen Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 27 september 2013 Patrick van Stralen Schoonmaak 09.00 - 11.00
zaterdag 28 september 2013 Tineke Borst Kantinebegeleiding  
dinsdag 1 oktober 2013 Tennis date, dinsdagavond   19.30
dinsdag 1 oktober 2013 anna Beers Schoonmaak 09.00 - 11.00
dinsdag 1 oktober 2013 Joke Pronk-Overtoom Schoonmaak 09.00 - 11.00
dinsdag 1 oktober 2013 Wil Beers Bar 19.30 - 23.00
woensdag 2 oktober 2013 Tennis date, woensdagochtend   09.00
donderdag 3 oktober 2013 dirk Boots Bar 20.00 - 23.00
zaterdag 5 oktober 2013 Jose Wolkers Kantinebegeleiding  
zaterdag 12 oktober 2013 gerda Zuurbier Kantinebegeleiding  
maandag 28 oktober 2013 Eindschoonmaak   09.00 - 11.00
maandag 28 oktober 2013 anna Beers Schoonmaak 09.00 - 12.00
maandag 28 oktober 2013 nel Smit-Beers Schoonmaak 09.00 - 12.00
maandag 28 oktober 2013 Riet Berkhout Schoonmaak 09.00 - 12.00
maandag 28 oktober 2013 anneke Borst Schoonmaak 09.00 - 12.00
maandag 28 oktober 2013 marian Bos Schoonmaak 09.00 - 12.00
maandag 28 oktober 2013 mieke Wolkers Schoonmaak 09.00 - 12.00
maandag 28 oktober 2013 nel Zuurbier Schoonmaak 09.00 - 12.00
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Hugo Boys seizoen 2013-2014 
Van de bestuurstafel

de bal gaat weer rollen !
Het seizoen 2013-2014 gaat van start op zondag 8 september a.s. Hugo 
Boys 1 speelt thuis tegen SRC en Hugo Boys 2 speelt een uitwedstrijd 
tegen Zouaven. Voor beide teams de 1e wedstrijd in competitie. HB1 
speelt dit jaar in de 4e klasse en HB 2 speelt, net als afgelopen seizoen, 
in de reserve 3e klasse. De selectie is eind juli met de trainingen gestart 
en hebben inmiddels al een aantal oefenwedstrijden gespeeld waar-
onder een 2-tal bekerstrijden. Voor de overige teams start de competi-
tie in het weekend van 14/15 september. Voor het exacte programma 
verwijs ik elders naar het programma in dit contact. 

Verder zijn alle commissies al weer enige weken bezig met de voorbereidingen op het nieuwe 
seizoen. O.a. de sponsorcommissie is druk bezig geweest met het verzorgen van de kleding van 
de teams. De borden rondom het A-veld zijn schoongemaakt en de nieuwe borden zijn ook ge-
plaatst. Ook hebben zij inmiddels een groot aantal balsponsors gevonden voor de thuiswedstrij-
den van HB1. Mocht u interesse hebben om ook een bal te sponsoren neem dan even contact op 
met de sponsorcommissie. De namen staan verderop in dit Contact vermeld.

Tijdens de zomermaanden is er door een aantal vrijwilligers gewerkt aan een nieuwe opslagruimte 
voor de ballen. Deze ruimte is inmiddels gereed en is voor de trainers goed overzichtelijk met voor 
de senioren/junioren en pupillen een eigen afgesloten deel met daarin de ballen. Het voorberei-
dende werk is gedaan door Harm Beers, Jan de Wit en Joop Schotten en het uitvoerende werk door 
Richard Groot en Ron Bakker. Vanaf deze plaats allemaal hartelijk dank voor jullie bijdrage en inzet.

Zoals ieder jaar is er  ook weer het nodige trainingsmateriaal besteld. Aan het einde van het vorige sei-
zoen bleek dat er veel ballen aan vervanging toe waren en daar is dan ook een behoorlijke investering 
in gedaan. Hugo’s Vrienden heeft daarbij de ballen voor de jeugd geschonken. Hartelijk dank hiervoor !

Verder zijn er dit seizoen ook een aantal spelregelwijzigingen van kracht en de belangrijkste is 
dat er bij de B-categorie, bij een gele kaart, een 10 minutenstraf geldt. Dus m.a.w. de speler die de 
kaart ontvangt staat gelijk voor 10 minuten aan de kant. Verderop in dit Contact worden de nieu-
we regels nog wat uitgebreider toegelicht.

Een andere wijziging is dat het papieren wedstrijdformulier voor de senioren komt te vervallen. Alle 
wedstrijden van de senioren worden voortaan ingevoerd dmv het zgn. digitale wedstrijdformulier. De 
coachen en de aanvoerders van de lagere teams en de verenigingsscheidsrechters worden op kor-
te termijn uitgenodigd voor een korte uitleg. De eerste weken van de competitie zullen er leden van 
de seniorencommissie aanwezig zijn tijdens de thuiswedstrijden om ondersteuning te geven bij het 
invoeren van de gegevens. Begin november wordt het digitale formulier ook bij de jeugd ingevoerd. 

We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers voor onze kantine. Ondanks diverse oproepen zijn er 
nog weinig reactie binnengekomen. Een goed draaiende kantine is van groot belang voor onze 
vereniging. De druk op de huidige medewerkers is te groot en dat gaat vroeg of laat tot proble-
men leiden. Wij willen deze problemen graag voor zijn door het aantal vrijwilligers uit te breiden. 
Het gaat met name over de zaterdag en de zondag. Je mag je ook aanmelden als je b.v. maar 
eenmaal per 2 maanden wilt helpen. Neem even contact op met Edwin van Diepen. Hij kan je 
daarover meer vertellen. 
U ziet er is en er wordt weer volop gewerkt op diverse onderdelen, binnen de vereniging, door vele 
vrijwilligers. De vereniging is volop in beweging en dat is een goede zaak.
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Gelukkig beschikken we nog steeds over vrijwilligers, alhoewel we altijd nieuwe vrijwilligers (met 
name voor de kantine) kunnen gebruiken. U leert weer nieuwe mensen kennen waardoor uw so-
ciale contacten (wellicht) worden uitgebreid. Zonder vrijwilligers kan onze vereniging niet draaien 
en krijgen we ook niet veel voor elkaar. Als u ook van plan bent om iets te gaan doen voor Hugo 
Boys neem dan contact op met een van de bestuursleden (zie de website) of met ondergetekende. 

Dan nog even iets voor de agenda. Op vrijdag 27 september a.s. wordt de jaarvergadering gehouden.
Aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis. 

Vanaf deze plaats wil ik iedereen een goede start van het seizoen toewensen. 
Klaas Oudeman

voorzitter 

digitaal wedstrijdformulier 
De KNVB verplicht in seizoen 2013 / 2014 alle verenigingen om het 
wedstrijdformulier digitaal in te vullen. 
De invoering van het digitaal wedstrijdformulier (DWF) zal gefa-
seerd worden ingevoerd. 
Zie hieronder de planning:

Senioren heren en vrouwen Invoering aanvang seizoen 2013/2014
A- en B-junioren Weekend zaterdag 2 en zondag 3 november 2013
C- junioren en D-pupillen 1ste speelronde speelweekend na de winterstop
 
De gegevens op het wedstrijdformulier blijven hetzelfde, alleen worden deze nu via de com-
puter ingevoerd. Ook de spelerspassencontrole blijft van toepassing. Coaches, begeleiders en 
scheidsrechters zullen voor invoering van het dWF benaderd worden door de senioren- en 
jeugdcommissie van Hugo Boys. 
dit zullen zijn: Senioren Adri Entius  0653962992 Ronald Hand  0630060181
 Jeugd Pim Wolkers  0613048859 Wouter Ursem 0652730523 

nieuwe regel: Tijdstrafregeling voor jeugd en senioren
Voetballers in de B-categorie van het veldvoetbal krijgen voortaan een tijdstraf van tien minuten 
opgelegd bij de eerste gele kaart. Een afkoelperiode die direct nadelige gevolgen heeft voor het 
eigen team. Dit geldt voor senioren en jeugd. Een uitzondering is er bij D-pupillen. Daar is de tijd-
straf 5 minuten. Omdat gele kaarten niet op het wedstrijdformulier komen te staan – en dus niet 
kunnen leiden tot een uitsluiting – levert deze maatregel minder administratie op voor de scheids-
rechter en de vereniging. Kortom: direct straffen en minder gedoe. De maatregel geldt voor alle 
teams van Hugo Boys behalve Hugo Boys 1 en 2 (A-categorie).  

Voor de toepassing van de tijdstraf is een aantal zaken belangrijk:

•  De scheidsrechter houdt de tijdstraf bij. Hij bepaalt wanneer de tijdstraf aanvangt en weer om is. 
De scheidsrechter geeft ook aan waar de speler de tijdstraf moet uitzitten en pas na een teken 
van de scheidsrechter mag de speler het veld weer betreden.

•  Een speler kan slechts eenmaal per wedstrijd een tijdstraf krijgen opgelegd. Hierbij moet de 
scheidsrechter wel de gele kaart tonen. Twee keer geel blijft rood en dus een definitieve veldver-
wijdering, maar ook deze kaarten hoeft de scheidsrechter niet te vermelden op het wedstrijd-
formulier. Een directe rode kaart komt wel op het wedstrijdformulier en kent de gebruikelijke 
tuchtrechtelijke procedure.
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•  Als een doelverdediger een tijdstraf krijgt opgelegd, dan moet een andere speler zijn plaats als 
doelverdediger innemen. Deze speler moet wel even een ander shirt aandoen om als doelverde-
diger herkenbaar te zijn. 

•  Een tijdstraf die voor de rust niet geheel is vol gemaakt, wordt in de tweede helft voortgezet. Als 
de tijdstraf van een speler nog niet om is bij het einde van de wedstrijd, wordt de resterende tijd 
kwijtgescholden.

•  Een team mag niet met minder dan zeven spelers op het veld staan. Als dit gebeurt, wordt de 
wedstrijd gestaakt. Het team met minder dan zeven spelers is dan schuldig aan het staken van 
de wedstrijd. 

Hugo Boys Senioren
         
BEKERPROgRamma HUgO-BOYS  ZOndag  1 september 2013     
Terreindienst: Siem Hand/Vincent Plak      
wedstr. Omschrijving aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
511 Hugo-Boys 1  Zeevogels 1 14:00  N. Th. Bakker  
3594 Hugo-Boys 2  KSV 2  10:45 10:00 M.W. Lankreijer  
43595 Vitesse 22 9  Hugo-Boys 3  14:00 13:00  
0000 Hugo-Boys 4  vrij     
0000 Hugo-Boys 5  VZV 5 (oefenwedstr) 10:45 10:00 G. Vinke   
4408 Hugo-Boys A1 Kwiek 78 A 1  10:45  Klaas Oudeman  
14445 Hugo-Boys Vr 1 Apollo 68 Vr 1  14:00 13:15 Mitchel Assendelft
 
BEKERPROgRamma HUgO-BOYS  woensdag 4 september 2013     
wedstr. Omschrijving aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
14374 Fortuna Wormerv. Vr 3  Hugo-Boys Vr 1   18:45 17:45  

WEdSTRIJdPROgRamma HUgO-BOYS  ZOndag  8 september 2013     
Terreindienst: Erwin Hand/Frank dekker       
wedstr. Omschrijving aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
13504 Hugo-Boys 1  SRC 1 14:00  Mw. C.F. Overtoom
46283 De Zouaven 3  Hugo-Boys 2  11:30 10:15 J.G. M. Koekkoek 
43745 Hugo-Boys 3  St. George 3  10:45 10:00 Marcel Numan  
0000 Hugo-Boys 4  vrij     
0000 Hugo-Boys 5  vrij     
4306 KSV A1  Hugo-Boys A 1  11:30   
14446 Hugo-Boys Vr 1 Assendelft Vr 1  14:00 13:15 Wim Overtoom  
        
WEdSTRIJdPROgRamma HUgO-BOYS  ZOndag  15 september 2013     
Terreindienst: Paul Oudeman       
wedstr. Omschrijving aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
12936 Dirkshorn 1 Hugo-Boys 1  14:00  F. Buiter  
46372 Hugo-Boys 2  SEW 2  10:45 10:00 P. Speerstra  
63755 Hugo-Boys 3  SVW 27 7  10:45 10:00 Henk Kroon  
63773 Hugo-Boys 4  JVC 6  10:45 10:00 Pim Mooij  
65235 Sint Boys 3  Hugo-Boys 5  10:30 9:30  
68929 Uitgeest A 2  Hugo-Boys A 1  13:30   
55013 Hugo-Boys Vr 1 VVS 46 Vr 1  14:00 13:15 Wim Overtoom   
        
Siem Hand tel. 5740761       
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Pupil van de Week 
Pupil van de week voor deze wedstrijd:

1 september  
Hugo Boys 1 - Zeevogels 1

is
Jeff Tesselaar

12:45 uur aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen.

Hugo Boys Jeugd
         
Let op !!!   Let op !!!    Let op !!!   Let op !!!   Let op !!!    Let op !!!   Let op !!!   Let op !!!   Let op !!! 
         
Wedstrijdwijziging Hugo Boys B1 Woensdag 28 augustus 2013    
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
33938 JVC B1 - Hugo Boys B1 19:00 17:30 -  
 
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd  Zaterdag 31 augustus 2013    
Terreindienst:        
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
36365 Hugo Boys D1 - Kolping Boys D5 11:00 10:15 ??  
34566 Egmondia C1 - Hugo Boys C1 12:15 11:00 -  
 
Er wordt aan gewerkt om deze wedstrijden te verplaatsen naar een andere datum, houdt daarom 
het bord en de site in de gaten        
 
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd dinsdag 3 september 2013    
Terreindienst: Thijs Zuurbier        
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
34080 Hugo Boys B1 - VVS 46 B1 18:30 17:30 Marcel Numan 
  
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd  Zaterdag 7 september 2013    
Terreindienst: Joost Wolkers        
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
Oefen Hugo Boys F1 - Vrone F4 10:00 9:30 Frits/Marco
Oefen Hugo Boys F2 - Vrone F8 10:00 9:30 ,,  
35070 Dynamo C1 - Hugo Boys C1 13:00 11:45 -  
34071 ZAP B1 - Hugo Boys B1 14:30 13:15 -  
 
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd  dinsdag 10 september 2013   
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
36294 Vrone D2  Hugo Boys D1 18:30 17:30 -  
 
Hugo Boys is op zoek naar leden voor het nieuw te starten F2 team.

de jeugdcommissie van Hugo Boys is op zoek naar leden voor het nieuw te starten F2 team. 
Ben je 5 ½ jaar of ouder? meld je dan aan als lid. dit kan via de website www.hugoboys.nl 
onder het kopje ledenservice.
de F-pupillen trainen op woensdag van 18.00 – 19.00 uur. 
Weet je nog niet zeker of je wilt voetballen, dan kan je altijd een keer mee trainen om te 
kijken of je het leuk vindt. Heb je nog vragen, neem dan contact op met de leden van de 
jeugdcommissie (zie www.hugoboys.nl ). 

met vriendelijke groet,
Hugo Boys Jeugdcommissie
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Van de Sponsorcommissie

Ook de voor de sponsorcommissie zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen alweer in 
volle gang. Voor het komende jaar is er een wisseling geweest in de commissie. Richard Groen 
heeft aangegeven te willen minderen met zijn werkzaamheden voor de SC, in verband met een 
nieuwe studie. Richard heel veel succes hier mee, en hartelijk dank voor je jarenlange inzet bij de 
SC. Wij zullen op een passend moment hier nog aandacht aan besteden. Koen de Koning hebben 
we bereid gevonden om Richard zijn taken over te nemen, wij zijn hier heel erg blij mee. 

Afgelopen zaterdag zijn alle reclame borden rondom het A-veld weer schoon gemaakt. We willen 
graag Marcel Numan, Nick Beers, Giel Borst en Melvin Tesselaar hartelijk bedanken voor hun inzet 
hiervoor.  En uiteraard ook Andre Stammis van www.straatgereedschap.nl voor het beschikbaar 
stellen van de mobiele hogedruk spuit. Dit is echt het ideale gereedschap wat je nodig hebt om 
deze klus te klaren. Het Hugo Boys complex ligt er nu keurig bij, dus dat komt mooi uit als we het 
komende weekend gastheer zijn voor de Noordender Volksspelen. 

Raad de minuut
Ook dit seizoen wordt supporters van Hugo Boys 1 weer de mogelijkheid geboden minuten te 
‘kopen’ voor de thuiswedstrijden voor de gehele competitie 2013-2014 . Wanneer Hugo Boys 1 
een doelpunt scoort wint de eigenaren van die minuut een geldprijs van maximaal 50 euro. Wij 
nodigen uw van harte uit om weer mee te spelen met dit spel en daarmee de club te steunen. 
Inschrijven kan vanaf heden door e-mail te sturen naar willemzwagerman@hotmail.com en in die 
e-mail aan te geven welke minuut je graag zou willen kopen.  Onderstaand vindt u de complete 
spelregels.

Hoe werkt het?
Inleg: Voor 20 euro (m.u.v. de 45ste en 90ste minuut) bent u voor alle competitiewedstrijden in het 
seizoen 2013-2014 eigenaar van uw minuut naar keuze.

Vaststellen minuut:  Het scorebord geeft de minuten aan. Wanneer Hugo Boys 1 een doelpunt 
maakt, stelt de speaker vast in welke minuut is gescoord. Dit is het aantal minuten dat het scorebord 
aangeeft verhoogd met 1 minuut. Zolang het scorebord op 0 staat, loopt namelijk de  eerste minuut. 
Ingeval van een foutieve tijdsweergave op het scorebord, zal de speaker vanuit zijn eigen tijds-
waarneming de correcte minuut van scoren vaststellen. Direct in de wedstrijd wordt de minuut 
van het doelpunt omroepen, de eigenaren van minuten weten zodoende direct of het doelpunt 
in hun minuut is gevallen.

De 45ste en 90ste minuut zijn bijzonder. Wanneer Hugo Boys een doelpunt in de extra tijd maakt van 
de eerste of tweede helft wordt de prijs uitgekeerd aan de eigenaar van respectievelijk de 45ste en 
90ste minuut. 
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Met de aanschaf van deze minuten ben je zodoende eigenlijk eigenaar van deze minuten en de 
bijbehorende extra tijd. Gezien het grote aantal extra speelminuten dat doorgaans wordt bijge-
teld is besloten dit seizoen de 45ste en 90ste minuut voor 40 euro te verkopen.

Prijs: Iedere wedstrijd wordt 50 euro verdeeld onder de eigenaren van de minuten waarin Hugo 
Boys 1 heeft gescoord. Iedere wedstrijd is  zodoende maximaal 50 euro te winnen, wanneer Hugo 
Boys 1 meermaals scoort, wordt deze prijs van 50 euro verdeeld onder alle eigenaren van een 
minuut waarin een doelpunt viel. Wanneer Hugo Boys 1 niet scoort wordt geen prijs uitgekeerd.

Minuut kopen:
Iedere minuut wordt slechst 1 maal aangeboden. U bent er zodoende zeker van dat u het exclu-
sieve recht heeft op de minuut die u koopt. Het aantal minuten dat u koopt is niet gelimiteerd. U 
kunt dus bijvoorbeeld ook aantal minuten achter elkaar bemachtigen. U kunt een minuut naar 
keuze reserveren door een e-mail te sturen naar willemzwagerman@hotmail.com . Wanneer deze 
minuut reeds door iemand anders is gereserveerd zal u de dichtsbijzijnde minuut toebedeeld krij-
gen die nog vrij is. De tijd van verzending van de e-mail geeft aan wie het eerste recht heeft op 
gereserveerde minuten. In die zin is het ‘wie het eerst komt die het eerst maalt’. 

Betaling:
De betaling kan plaatsvinden vanaf heden tot aan de start van de eerste thuiswedstrijd van het 
seizoen. U kunt uw betaling contant voldoen bij een van de leden van de Sponsorcommissie. Let 
erop dat u dit tijdig doet, dus voor de start van de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. 
Bij aanvang van deze wedstrijd vervalt uw reservering en worden de minuten vrij verkocht. Voor vra-
gen of reserveringen van minuten kunt u een e-mail sturen naar willemzwagerman@hotmail.com 

De sponsorcommissie; sponsorcommissie@hugoboys.nl
        

Algemene informAtie
Kopij voor deze pagina? mail redactiecontactdenoord@gmail.com 
of bel Angèl mooij 072-5715332
Voor een klachtenmelding bij de gemeente over wegen, riolering, verlichting, plant-
soen en reiniging, kunt u bellen met:  072 – 5755555
Algemeen nummer van de politie is:  0900 – 8844 (Bij spoed  1 1 2 ) 
telefoonnummer Huisartsenpost Alkmaar: 072 – 5180618
telefoonnummer regionale Spoedapotheek: 072 -  5673000
telefoonnummer Dierenambulance:  072 – 5150085
red een dier:  1 44 (ook voor zwerfdieren)

Begrafenis vereniging St. tekla
Uitvaartleidster  mevr.gerda roozendaal   0226-422110
  b.g.g. 06-51039032

of Dhr. Bart Beemsterboer    0226- 422525
  b.g.g. 06-13574993

Secretariaat   truus van den Berg     072-5719852
Penningm.     Cees molenaar  072-5712488

gezinsveranderingen en/of verhuizingen doorgeven aan de penningmeester a.u.b.
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Nog 3 
hoekwoningen 

te huur 
in de Noord!  

     

Van de 17 nieuwbouwwoningen die in juli zijn opgeleverd zijn nog 3 hoekwoningen 
te huur. 

Adres:  
Groote Geldebosch 69

Lutkebosch 5 en 12.

Deze hoekwoningen worden in  vrije sector verhuurd, de huur is  €795,- per maand.     

Stichting Nut  Heerhugowaard verhuurd  deze woningen in het prachtige project 
Noordereiland. Botbouw Inititiatief heeft de woningen gebouwd.
Het zijn woningen met twee verdiepingen, ze omvatten  o.a. keuken,  drie slaapka-
mers een open zolder, tuin en berging. Er is vloerverwarming. 
De  wijk ademt een moderne sfeer uit van de jaren dertig. 

Wie wil er als huurder niet wonen op zo’n prachtige locatie, in een mooie ruime woning?  

Heeft het uw interesse gewekt, kijk voor meer info op www.nutophetnet.nl  over de 
woningen en zie de  uitgebreide brochure!

Voor meer informatie en het maken van een bezichtigingsafspraak  van de woning
stuur een mail naar info@stichtingnutheerhugowaard.nl  of bel 072 -7271600 !

Stichting Nut steunt in Heerhugowaard diverse 
initiatieven en zet zich in voor de inwoners van 
Heerhugowaard met het doel  projecten, activi-
teiten en evenementen  te realiseren.  
Deze kunnen zeer divers zijn: 
algemeen, sociaal, cultureel, maatschappelijk of  
recreatief  van aard.  

Zie www.stichtingnutheerhugowaard.nl
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    Voor  sierhekwerk en kennelbouw op maat 

 

  Automatische Draai/Schuifpoorten voorzien 

       van intercom, camera, verlichting e.d. 

 

            Tevens voor uw paardenboxen, 

           hondenkennels & dierenverblijven 

 

    Middenweg 598  1704 BS  Heerhugowaard 

   072-5715927 fax 072-5721059 of  06-53716161 
 
 
 
 

Stationsweg 42A - 1702 AG  Heerhugowaard - 072-5717611 - info@urmaprint.nl - www.urmaprint.nl
Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.30-17.30 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

NU IN EEN NIEUW PAND!
NU OOK PRINTEN OP GROOT FORMAAT
Op diverse papiersoorten en canvas ✦ Snelle levering ✦ Scherpe prijzen

C O P Y  &  P R I N T

URMAPRINT
digitaal

✦ GEBOORTEKAARTJES
✦ HUWELIJKSKAARTEN
 
✦ ZAKELIJK DRUKWERK

Bekijk onze collectie: www.urmaprint.nl

Sterrenboschstraat 8,   1704 Cn Heerhugowaard 

t.   072 - 85 03 971      m. 06 - 229 204 87      e.  info@dick-tegel.nl


