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Agenda
13 september 2014 Open monumentendag: kerkje van Veenhuizen 11:00-16:00
17 september 2014 t/m 22 September 2014 Lourdesreis
26 september 2014 om 15.00 uur optreden Massala in kerkje Veenhuizen
26 september 2014 Jaarvergadering Hugo Boys 20:00 uur
21 oktober 2014 KBO: verhalen over de douane. Hr. Pols
5 november 2014 Cabaret/Revue avond bij Bleeker
7 november 2014 Cabaret/Revue avond bij Bleeker
8 november 2014 Cabaret/Revue avond bij Bleeker
9 november 2014 Cabaret/Revue middag bij Bleeker
15 november 2014 Blijspel ‘Een goed soldaat’ 20:00 ‘t Zwaantje 20:00 u Veenhuizen 
17 november 2014 KBO: Wout Strootman, met muziek van Annie MG Smit
21 november 2014 Blijspel ‘Een goed soldaat’ 20:00 ‘t Zwaantje 20:00 u Veenhuizen 
22 november 2014 Blijspel ‘Een goed soldaat’ 20:00 ‘t Zwaantje 20:00 u Veenhuizen 
29 november 2014 Winterfair
30 november 2014 Winterfair
16 december 2014 KBO: kerstmiddag met Harmonie

Vrijdag 12 september 2014

Contact verschijnt tweewekelijks onder redactie van AngËl Mooij, Pim Mooij, Jos Beers, Robbert Jongkind en 
Paul Mooij. Email: RedactieContactDeNoord@gmail.com Telefoon:  072-5715332     
distributie/abonnementen: 072-5711625  financiÎn: 072-5718737
Adres: Groote Geldebosch 48, 1704 CP Heerhugowaard-De Noord. Rekeningnr:  NL06RABO0386950989

Uw tekst voor de volgende uitgave van ‘t Contact dient u uiterlijk MAANDAG 22 SEPTEMBER 2014 vóór 
19:00 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 10 oktober 2014.
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Nu € 50  

cadeau bij een 

betaalrekening!*

Wij zijn uw bank.

Wij blijven

 

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.
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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
NL64RABO 0326802185
Pastorie.de.noord@gmail.com
www.kerkdenoord.nl
Openingstijden secretariaat:dinsdag en donderdag van 9:30 uur tot 11:00 uur
Openingstijden kerk: maandag tot en met zondag van 9.00 uur tot 18.00 uur 

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

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 

Heilig Hart raad
Vice-voorzitter   Gea Klercq  072 571 5265
Secretaris   Vacature 
Penningmeester   Siem van Langen    072 5744771
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

Personele Unie   Pim Mooij  072 571 5332 
    Truus van den Berg 072 5719852
 
Copij 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 18 september 
op  het secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden 
secretariaat.
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In september is de groep van mevrouw van Schagen-Oudeman aan de beurt om de kerk op orde 
te maken

Bloemengroep:
In Augustus wordt de kerk versierd door Nel van Schagen en Mieke Wolkers
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

TER OVERWEGING: 
Onze taal kent wonderlijke dubbelzinnigheden.
Volkomen tegengestelde dingen
worden soms door
een en hetzelfde woord
aangeduid.
Zo een dubbelzinnig woord is
‘het leven geven’.
Dat kan allereerst betekenen:
aan een nieuw wezen het bestaan schenken.
Maar het kan ook betekenen:
het eigen bestaan afgeven,
zijn leven geven, sterven.
Een groter tegenstelling is nauwelijks denkbaar.
Misschien is de dubbelzinnigheid van onze taal
niet zo vreemd
en onthult zij iets van de diepe menselijke werkelijkheid
dat mensen pas leven schenken aan anderen,
als zij het eigen leven ervoor durven inzetten.
Of zoals Christus zei:
“Niemand heeft groter liefde
dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden.”
En…Hijzelf heeft het voorgedaan:
Het zaad moet sterven
om te leven.

Kees Harte

UIT DE PAROCHIE –  “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” –  6 september 2014.

Langzaam maar zeker komen de parochieactiviteiten weer op gang. We hebben een Heilig 
Hartraadsvergadering gehad. De Heilig Hartraad is in de plaats gekomen van het Parochiebestuur. 
Maar wel met dezelfde mensen. De Parochievergadering vergadert nu eerst samen met deze raad 
over gebouwen en financiën en gaat daarna nog verder met haar eigen inhoudelijke onderwerpen. 
De toekomst zal leren of dit een goeie constructie is.
Nu we een Personele Unie vormen met Waarland, ’t Veld en Nieuwe Niedorp is er een overkoepelend 
Personele Uniebestuur, afgekort: PU-bestuur. Dit bestuur staat nog helemaal in de kinderschoenen. 
Maar dat gaat natuurlijk veranderen.
We vormen nog steeds een regio met Schagen en de PU Wieringen / Wieringermeer. Ik hoop dat u 
het allemaal nog een beetje kunt volgen.
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Op 5 september hebben de leden van de vier Parochieraden, plus de bestuursleden van Schagen 
en Wieringen / Wieringermeer en de leden van het nieuwe PU-bestuur gebarbecued in de tuin van 
de pastorie in ’t Veld. Het was prachtig weer en heel gezellig. Het was heel goed om, na het roerige 
en drukke werkjaar 2013 – 2014 zo ongedwongen bij elkaar te zijn en elkaar ook op een andere 
manier te leren kennen. Om binnen ons eigen Heilig Hartkader iets te doen aan teambuilding, 
gaan we op 10 september naar de Bijbelse tuinen in Hoofddorp. 

Op 28 augustus vierden we het 50-jarig huwelijk van Ted en Ina van Schagen. Het was een heel 
feestelijke viering met “hun eigen” Ritmisch Koor. Ted zong aan het einde zijn lijflied “O happy day”. 
Ted en Ina, nogmaals heel hartelijk gefeliciteerd en nog vele mooie jaren toegewenst met elkaar 
en met allen die jullie lief zijn. En we hopen natuurlijk dat jullie je nog heel lang kunnen blijven 
inzetten voor de parochie. In ieder geval bedankt voor alles wat jullie allemaal doen.

Ook op 28 augustus was de avondwake voor Jan Bleeker de kastelein. Hij was de zondag ervoor 
vrij plotseling overleden, alhoewel hij wel al jaren in gezondheid achteruit ging. Jan werd 85 jaar. 
Op vrijdag was de afscheidsviering, waarna we hem naar zijn laatste rustplaats hebben gebracht 
achter de kerk, dicht bij de plek waar hij zolang heeft gewoond en gewerkt. Familie Bleeker: 
nogmaals van harte gecondoleerd en veel sterkte toegewenst.

Op 31 augustus was er een viering voor de MIVA, de Missie Verkeersmiddelenactie. Er werd voor 
deze organisatie gecollecteerd door de MOV; de opbrengst komt ten goede aan het vervoer van 
werkers in het veld in de Derde Wereld. Vervoer en transport zijn daar vaak een probleem. 

Ik ben in groep 5 en 6 van de Jozefschool geweest om te vragen of er kinderen zijn die misdienaar 
willen worden en tot mijn grote vreugde kan ik vertellen dat (tot nu toe) vier kinderen zich hebben 
opgegeven. Geweldig!

Op 4 september was er een Viering van Meeleven. Het combo van Trudy Hand zong en speelde 
prachtige liederen. Als thema hadden we “De hemel”. Het werd een heel indrukwekkende en 
mooie viering. De families van Jan Beers en Nol van Woerkom ontvingen de herinneringskruisjes 
en bloemengroeten omdat het bijna een jaar geleden is dat Jan en Nol overleden.

We zijn bezig met de voorbereiding van de startviering die zal plaats vinden op 28 september. De 
drie koren zullen dan zingen en kinderen zullen erbij betrokken worden. U bent natuurlijk allemaal 
van harte uitgenodigd.

Op 11 september is de kennismakingsbijeenkomst voor de Lourdesreis. Op 15 september is de 
Wegzendingsviering voor die reis, waar iedereen mag komen meevieren natuurlijk. En op 17 
september is het dan zover: dan gaan we met 45 mensen op pad, of eigenlijk de lucht in. Ik heb er 
onwijs veel zin in.

13 september is het Open Monumentendag. Ook onze kerk is dan open. Het thema is dit jaar 
‘Reizen’. Vanuit de kerk maken we ook reizen. Dus daarover kunnen we veel laten zien. Loop even 
binnen om wat rond te kijken en voor een kopje koffie of thee.

Op 20 september gaat het Vormselproject weer van start met de survival. 

Wat komen gaat:
-13 september – Open Monumentendag
14 september – Ziekenzondag
15 september – Wegzendingsviering voor de Lourdespelgrims
17 t/m 22 september – Lourdesreis – deze is volgeboekt. Met 45 mensen gaan we op reis.
20 september – survival van het Vormselproject
21 september – Vredesviering met de Gebedsvieringengroep
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WEEKEINDE 13 EN 14 SEPTEMBER
Veertiende zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Numeri 21,4-9(Ieder die zijn ogen richtte op de omhoog geheven 
bronzen slang, werd gered)
Evangelie uit Johannes 3, 14-17(De Mensenzoon wordt omhoog geheven, opdat ieder die gelooft 
in Hem eeuwig leven heeft)

ZONDAG 14 SEPTEMBER
10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is Pater Jan Molenaar
 Gebedsintenties voor:Piet Overtoom en Emma Overtoom-Groenland en overleden familieleden, 
Theo Groot en overleden familie Groot-de Goede, Cor Borst en Ria Borst-Groot, Adriaan van Langen 
en zegen over zijn gezin, overleden familie Danenberg, Trien Koomen en overleden familie, Jan 
Groenland en zegen over zijn gezin, Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-
Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart, Jaap Way en Gre Way-de Boer en overleden 
familie, Jaap en Gina Beers overleden ouders en zegen over de kinderen en kleinkinderen, Bets 
Westmeijer-Groot en zegen over haar gezin.
Lector; Bert Bijvoet. Misdienaars : Roy tesselaar en Jill Kavelaar.Koster: Gon Meester

12.00 uur Doopviering

Maandag 15 september
19.30 uur
Wegzendingsviering  voor de Lourdesgangers. Voorganger is Marion Bleeker-Burger
iedereen is welkom.

WEEKEINDE 20 EN 21 SEPTEMBER
Vijfentwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit  de profeet Jesaja 55, 6-9( Uw gedachten zijn niet mijn gedachten, zegt de heer)
 Evangelie uit Matteüs 20, 1-16a( De parabel van de werkers in de wijngaard)

ZONDAG 21 SEPTEMBER
10.00 UUR
Viering door de gebedsvieringgroep. De zang wordt verzorgd door het ritmisch koor.
Gebedsintenties voor: Jan Beers en zegen over zijn gezin, Cok Borst, Piet Dekker en zegen over zijn 
gezin, Theo Groot en overleden familie Groot- de Goede, Theo en Annie Hoogland-Bleeker, overleden 
ouders van Schagen-de Moel Aris en Jan, Sander Borst en zegen over zijn gezin, in liefdevolle 
herinnering Piet Korver en zijn dochter Helma, Piet Zijp en overleden ouders familie Zijp-Braas, Nic 
Commandeur en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, Piet Mooij en Ursula Mooij en levende 
en overleden familie, Alex Weel, Bets Danenberg,Cees Verwer en Tiny Verwer-Veldman, Johannes 
Verwer en Alida Johanna Verwer-Ursem, Gerbrand en Jo Langedijk-Bekker en Piet en Ans de Klerk-
Langedijk, Adrianus en Cornelia Moras-Pater en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Jan 
en de familie Oudeman-groot, Henk en Trien Groot-Groot en zegen over hun gezin, Riet Oudeman-
Beers en om zegen over haar gezin, Cor Borst en Ria Borst-Groot, Luc en Ria van Gastel-Tesselaar, Nol 
van Woerkom,uit dankbaarheid voor het 60 jarig huwelijk van Fok en Afra de Wit
Koster:Ria Danenberg.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.

WEEKEINDE 27 EN 28 SEPTEMBER
Zesentwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Ezechiël 18,25-28( Als een boosdoener zich afkeert van zijn slechte 
daden,zal hij leven)
Evangelie uit Matteüs 21, 28-32( Een man had twee zonen. Wie van de twee heeft de wil van zijn 
Vader gedaan?)
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ZONDAG 28 SEPTEMBER
10.00 UUR
Startviering met zang van alle koren. Voorganger  is Marion Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor:Alex Weel, Ali Idema- van Diepen, Siemen en Nel Steur-Groot en overleden 
familie, Emiel de Knegt, Tiny Veldman-Overtoom  en overleden familie Veldman-Overtoom
Lector:Jos Mooij. Misdienaars: Pascalle Beers en Kirstin Plak. Koster: Kees Berkhout.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk

13.00 UUR: Doopviering Luuk Laan.

ROOSTER KERKEN WAARLAND,’T VELD EN NIEUWE NIEDORP
t Veld
Zondag 14 september om 9.30 uur kermisviering in Zijdewind Voorganger is Toon Jorink
Zaterdag 20 september om 19.00 uur  Woord- en communieviering met  Toon Jorink en volkszang 
Zaterdag 27 september om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van 
interamvo.

Waarland
Zaterdag 20 september om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van 
het gemengd koor.
Zaterdag 27 september om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker- Burger en 
zang van het ritmisch koor.

Niedorp
Zaterdag 13 september om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Stok en zang van het 
kinderkoor.
Zondag 21 september om 10.00 uur Woord- en communieviering met Truus Molenaar en  
volkszang.
Zondag 28 september om 10. 00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink 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

Overleden
Op 24 augustus overleed op 85 jarige leeftijd Jan Bleeker
Op 28 augustus was de avondwake in onze kerk.
Op 29 augustus was de uitvaartdienst waarna hij is begraven op het kerkhof achter de kerk.

Marion
Van 17 september tot en met 22 september is Marion naar Lourdes

STARTVIERING – 28 september.
Op 28 september gaan we het nieuwe werkjaar in de kerk heel feestelijk inluiden. Het Ritmisch 
Koor, het Gemengd Koor en de Cantorij zullen zingen. We nodigen alle kinderen uit om naar de 
kerk te komen en het startsein te helpen geven. 
Voor de jongere kinderen is er tijdens de viering Kindernevendienst. 
We hopen ook dat er mensen van Young Seven zullen zijn. Zij hebben een Hope Award gewonnen 
deze zomer.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dus kom met velen zodat het hartstikke feestelijk wordt. U 
bent van harte uitgenodigd.
Na afloop is er natuurlijk koffie, thee en limonade achter in de kerk.

Marion Bleeker – Burger.
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Avond over St. Franciscus 

Wie was Franciscus, en wat maakt hem zo bijzonder? Van een goedgeefse rijke jongeman naar 
bedelaar. Hij droomde ervan soldaat van de koning te worden maar besloot de Knecht Jezus te 
volgen als zijn Heer. Hij gaf alle feesten en partijen op om radicaal de armoede te gaan beleven. 
Hij kreeg tegenstanders en medestanders. Tot op de dag van vandaag blijft hij mensen intrigeren 
en inspireren. Als ordestichter koos hij drie Evangelieteksten voor zijn ‘Regel’. We gaan met elkaar 
kijken naar zijn levensloop (documentaire) en kijken naar de Evangelieteksten. Waarom koos hij 
deze teksten juist voor zijn Regel? Wat zegt dit over hem? Hoe worden wij hier aangesproken?

Woensdagavond 1 oktober wil ik over Franciscus komen vertellen en met u van gedachte wisselen. 
In de pastorie van de Christoforuskerk. 19.30 inloop met koffie/thee – 19.45 start
S.v.p. aanmelden via mcwildeboer@planet.nl of telefonisch 0224-214208.

Bezielingsdag : Zaterdag 27 september 2014 - DMC Heiloo 
“Wat wilt ge dat ik doe?” Over Franciscus van Assisi, paus Franciscus en de beleving van de 
armoede. Een bezielingsdag voor mensen betrokken bij de Caritas. Aanmelding via: caritas@
bisdomhaarlem‐amsterdam.nl

Nieuws vanuit de parochievergadering
 Na een mooie zomer gaat het een nieuwe vergaderseizoen weer beginnen.
Op 5 september was er een barbecue in t veld met  de besturen van de 4  parochies. Er werd 
afscheid genomen van de oude bestuursleden en kennis gemaakt met de nieuwe.
Op 10 september is er een bezinningsdag voor de  leven van de heilig hartraad, de 
parochievergadering en de afgevaardigde naar het PU bestuur
Er wordt  een bezoek gebracht aan de Bijbelse tuin in hoofddorp en aan de Bijbelse boekwinkel.
Op 13 september is de kerk open tijdens de landelijke open monumentendag, komt u gerust een 
kijkje nemen wat er allemaal te zien is.Het thema is reizen.
Op 17 september is er weer een Lourdes reis, er gaan 45 mensen mee. Ook Marion zal meegaan.
De nieuwe boekjes die gemaakt zijn door Truus en Marga zijn de afgelopen periode regelmatig 
gebruikt.
 Het zoeken van de juiste liedjes en gebeden moet nog wat wennen. Het zal duidelijker op het 
bord in de kerk worden aangegeven.
We hebben het heilig hart feest geëvalueerd. De opkomst wordt ieder jaar toch wat minder. We 
gaan kijken of we het op een andere manier kunnen gaan invullen.
Het gemengd koor heeft een nieuwe dirigente.
De eerste 5 banken in de kerk worden met pluche bekleedt, er is hier een sponsor voor gevonden.
Op 20 september is de survival van de vormelingen.
Er zijn wat vrijwilligers gestopt in de parochie, Ida van der Woerd, Erna Borst, Paula Bijpost en 
Maaike Bakker. Zij krijgen allen een bedankje.
We kunnen dus wel nieuwe mensen gebruiken in de Parochie!!
Er is een kaart nar Nico de Gooyer gegaan, vanwege zijn 55 jarig priesterschap.
 

Samen Kerk – Samen Sterk
Het ‘gewone’ leven is weer begonnen, de koren zijn weer aan het oefenen en ook de derde zondag, 
de zondag van Samen Kerk – Samen Sterk, zit er weer aan te komen. Op zondag 21 september 
gaat de Gebedsvieringen groep weer voor. Een combinatie van goede teksten die bij de lezingen 
passen en goede bijpassende liederen gezongen door het Ritmisch Koor, maken deze vieringen 
altijd tot een mooi geheel. U bent Van Harte uitgenodigd, en na afloop is er natuurlijk koffie en 
thee èn gelegenheid om nog even na te praten.
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YoungSeven
YoungSeven is een jongerengroep met allerlei leuke, vormende, 
actieve, gezellige en inspirerende activiteiten voor jongeren van 
12 tot ongeveer 18 jaar binnen de regio Schagen.

Openingsactiviteit ‘Expeditie YoungSeven
Ben jij tussen de 12 en 18 jaar, dan willen wij jou uitnodigen om 
mee te gaan op ‘Expeditie’!

Van 11 op 12 oktober 2014 organiseren wij ‘Expeditie YoungSeven’!  
Dus…..heb je zin in avontuur? Ga dan mee op expeditie naar 
Kaageiland! Dit eilandje ligt in de Kagerplassen bij Hoofddorp. We 
logeren in de jongerenschuur van de Stal op de Kaag. We zullen hier uitgedaagd worden door de 
vier elementen: water, lucht, vuur en aarde. Denk aan een kampvuur, varen op de polderslootjes, 
een laarzentocht of survival. We laten ons verwonderen en gaan samen 24 uur op ontdekkings-
tocht!  
 
Denk je: Hier wil ik wel aan meedoen? Schrijf het dan in je agenda! 
En geef je vóór 1 oktober op via het aanmeldingsformulier op onze website www.youngseven.nl of 
mail naar secretariaat@youngseven.nl 
Deelname kost  jou €  10,-, tenzij je lid wordt. 
Een lidmaatschap kost jou maar  € 25,- ,je kunt dan meedoen aan al onze activiteiten!

Meldt jij je aan, dan volgt nadere informatie vanzelf.
Voor vragen kun je altijd mailen naar bovenstaand adres.

Hartelijke groeten
Namens de werkgroep YoungSeven

Wij willen jullie vragen om onze activiteiten voorop in de jaarkalender van het dorpsblad op te 
nemen.  Het gaat om de volgende datum’s.  
Zodra de datum van ‘op bezoek in de gevangenis’  en ‘koken voor daklozen’ bekent zijn, zullen wij 
dit aan jullie doorgeven.

Activiteiten YoungSeven seizoen 2014 - 2015

11 op 12 oktober:    Expeditie YoungSeven  
14 november:    Thema-avond: Ken jij Maria al?
14 december:    Iets doen voor een ander
Kerstvakantie:    Op bezoek in de gevangenis
16 januari 2015:    Filmavond
6 februari:  Sirkelslag
Voorjaarsvakantie:  Koken voor daklozen
21 maart:  Stille Omgang
3 april:      De YoungSeven Passion
14 mei:     Dauwtrappen met monniken
21 juni:    Seizoensafsluiting
28 juni:     KJD Festival
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Avond over St. Franciscus 
Wie was Franciscus, en wat maakt hem zo bijzonder? Van een goedgeefse rijke jongeman naar 
bedelaar. Hij droomde ervan soldaat van de koning te worden maar besloot de Knecht Jezus te volgen 
als zijn Heer. Hij gaf alle feesten en partijen op om radicaal de armoede te gaan beleven. Hij kreeg 
tegenstanders en medestanders. Tot op de dag van vandaag blijft hij mensen intrigeren en inspireren. 
Als ordestichter koos hij drie Evangelieteksten voor zijn ‘Regel’. We gaan met elkaar kijken naar zijn 
levensloop (documentaire) en kijken naar de Evangelieteksten. Waarom koos hij deze teksten juist voor 
zijn Regel? Wat zegt dit over hem? Hoe worden wij hier aangesproken?

Woensdagavond 1 oktober wil ik over Franciscus komen vertellen en met u van gedachte wisselen. In 
de pastorie van de Christoforuskerk. 19.30 inloop met koffie/thee – 19.45 start
S.v.p. aanmelden via mcwildeboer@planet.nl of telefonisch 0224-214208.

2 Avonden over St. Helena 
Helena was de moeder van keizer Constantijn. Van hem lezen we in de geschiedenisboeken, maar het 
leven van Helena is nog veel meer bijzonder dan dat van haar zoon. Helena was een briljant bestuurster, 
een harde politica, maar ook met een groot geloof. In razend tempo kerstende zij samen met haar zoon 
het Romeinse Rijk. Haar invloed op ons christelijk geloof is ongekend en zij heeft vele prachtige kerken 
laten bouwen en versierd. Zij is de grondlegster van de archeologie en heeft ons een onovertrefbare 
nalatenschap geschonken: een stuk van het Kruis van Jezus Christus, een deel van het Kruisopschrift en 
enkele nagelen. Zij heeft haar stempel gedrukt op o.a. Rome, Trier en het Heilig Land.

Op woensdag 15 en 22 oktober wil ik over deze bijzondere vrouw komen vertellen. Zij was het 
onderwerp van mijn afstudeerscriptie Godsdienstwetenschappen op het vak kerkgeschiedenis en 
spiritualiteit.19.30 inloop met koffie/thee – 19.45 start 

1 avond over Maria iconen
Iconografie is een bijzondere, en al heel oude vorm van christelijke kunst. In de Oosterse/Orthodoxe 
kerken is de verering van iconen zeer aanwezig en belangrijk, en in de kerken daar zijn vaak prachtige 
iconenwanden aanwezig. Na een korte introductie over de oorsprong van de iconografie wil ik graag 
met u kijken naar de 7 hoofdtypen van de Moeder Gods iconen en in het bijzonder de 4 oertypes en 
hun varianten. Al heel vroeg in het christendom had Maria een bijzondere plaats in de harten van de 
gelovigen. Na het concilie van Efeze (431) heeft de Mariaverering zich sterk verbreidt. En ook het aantal 
Maria iconen groeide. Men beweert zelfs dat enkele van de oer-types van de Maria iconen door Lucas 
de Evangelist zijn geschilderd!

Op woensdag 5 november wil ik hier graag over vertellen. Van de teksten en de kleurenafbeeldingen 
zal ik een werkstukje maken wat u, als u dat wilt, voor 1 euro kunt kopen. 19.30 inloop met koffie/thee 
– 19.45 start. S.v.p. aanmelden via mcwildeboer@planet.nl of telefonisch 0224-214208.

1 avond over de Kruisweg
Op weg naar Pasen wil ik met u samen ons bezinnen op de kruisweg. Aan de hand van een inleiding 
hierover wil ik wat vertellen over de kruiswegverering in de loop van onze kerkgeschiedenis. Daarna 
zullen we in stilte, met zachte, gewijde muziek op de achtergrond, ons langzaam voortbewegen langs 
een bijzondere reeks Kruiswegstaties. Deze avond is deels informatief, maar vooral contemplatief; we 
willen ons laten raken door de kleurrijke afbeeldingen; het lijden van Christus in ons op nemen en 
daarna in eenvoud verwoorden. Een mooie bezinningsavond op weg naar de Goede Week!    

Dinsdagavond 24 maart 2015. 19.30 inloop met koffie/thee – 19.45 start            
             
1 studie-zaterdag  over paus Johannes Paulus II
Bijna 27 jaar was hij het hoofd van de Katholieke Kerk; Paus Johannes Paulus II: Van 16 okt. 1978 t/m 2 
apr. 2005. Geboren op 18 mei 1920 als Karol Woytyla in Wadowice in Polen. 
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Hij droomde er van om een beroemd toneelspeler te worden. Op zijn 21e was hij compleet wees. Hij 
groeide op in Polen in een tijd van oorlog. Wie was deze man? Wat heeft hem gevormd? Wat kunnen 
wij van hem leren?

Er is een prachtige film gemaakt over zijn leven vóór hij tot paus gekozen werd: “A man who became 
pope”. Een heel indrukwekkende en heftige film. Absoluut de moeite waard om met elkaar te bekijken 
en daarover met elkaar uit te wisselen. Omdat de film 3 uur duurt hebben we ervoor gekozen om dit op 
een zaterdag te doen. De inloop met koffie/thee is om 10.00 – 10.15 start. Halverwege de film stoppen 
we om even met elkaar uit te wisselen/in gesprek te gaan. Daarna lunchen we gezamenlijk (neemt u 
een broodje mee? Dan zorgen wij voor drinken en een kopje soep).

Na de lunch vervolgen we met de film en we sluiten af met een kopje thee/koffie en nabeschouwing 
van de film. Voor deelname graag aanmelden: mcwildeboer@planet.nl of 0224-214208

Graag zien wij u op zaterdag 29 november in de pastorie van de Christoforuskerk te Schagen
Hartelijke groeten:  Diaken Piet Steur catechiste Monica Wildeboer    

BEWEEGMANAGEMENT OP DE BASISSCHOOL
Met ingang van het huidige schooljaar kiezen vijf basscholen 
in Heerhugowaard bewust voor sport en bewegen. Deze 
scholen maken op enigerlei wijze gebruik van de inzet van 
een combinatiefunctionaris van Sportservice Heerhugowaard. 
Het doel met inzet is enerzijds een kwaliteitsimpuls geven aan 
sport en bewegen in en rondom de school en anderzijds is de 
combinatiefunctionaris de brug naar het reguliere sport en 
beweegaanbod.

Onder de noemer ‘Beweegmanagement’ bieden Sportservice Heerhugowaard en de gemeente 
Heerhugowaard, scholen een financieel aantrekkelijke regeling om in te zetten op de kwaliteit 
van bewegen. Het pakket beweeg-management biedt elementen als: het verzorgen van de lessen 
bewegingsonderwijs en Motorische Remedial Teaching (MRT), ondersteuning en advisering van 
groepsleerkrachten voor het geven van de 2e gymles, stimuleren van het spelen op het plein en 
aanbod van structurele naschoolse sportactiviteiten.

Het beweegmanagement wordt uitgevoerd voor combinatiefunctionarissen. Hun inzet wordt mogelijk 
gemaakt door een financiële tegemoetkoming vanuit het Rijk en de gemeente (de zogenoemde 
Impulsregeling ‘Brede school, Sport en Cultuur’) waardoor de school een geringe bijdrage betaalt voor 
de inzet van de combinatiefunctionaris. Naast dat de combinatiefunctionaris verbonden is aan het 
onderwijs, maakt hij/zij ook deel uit van het netwerk rondom de reguliere sport en beweegactiviteiten 
waardoor leerlingen gestimuleerd worden ook buiten school sportief actief te zijn.

Beweegmanagement op de basisschool is voor elke school maatwerk. Basisschool de Vaart was de eerste 
school in Heerhugowaard die vanaf 2013 gestart is met de inzet van een combinatiefunctionaris voor 
het pakket bewegingsonderwijs, pleinspelen en naschoolse sportactiviteiten. Schooljaar 2013-2014 
kwamen daar basisschool de Boomladder (bewegingsonderwijs en naschoolse sport) en Columbus 
(naschoolse sport) bij. Bij aanvang van het huidige schooljaar hebben ook basisschool de Vlindertuin 
(bewegingsonderwijs, MRT en sportstimulering binnen de school) en de Zeppelin/Hasselbraam 
(gezamenlijk naschools sportuur) zich bij het beweegmanagement aangesloten.
Basisscholen in Heerhugowaard die meer willen weten over het beweegmanagement en de inzet 
van een combinatiefunctionaris kunnen contact opnemen met Marloes Smit van Sportservice 
Heerhugowaard, tel. 072-57 63 880. 

Sportservice Heerhugowaard stimuleert de jeugd dagelijks 60 minuten te bewegen.
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Jaarvergadering Hugo Boys
Op vrijdag 26 september 20:00 uur vindt de jaarvergadering van Hugo Boys plaats. In de 
jaarvergadering wordt de uitvoering van het beleid van Hugo Boys en de resultatenrekening van 
het afgelopen seizoen besproken en toegelicht. De verschillende commissies brengen verslag uit. 
Ook wordt het beleid en de begroting voor het aankomend seizoen vastgesteld. Verder vinden er 
een aantal bestuurswisselingen plaats. Voor u als betrokkene van Hugo Boys dus het moment om 
uw mening te geven! Hieronder vindt u de agenda. De notulen van vorig jaar zijn op te vragen via 
secretaris@hugoboys.nl.

      

 

 

 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In actie voor het glazen huis! 

Ieder jaar wordt er een goed doel uitgezocht waarvoor wij in actie 
komen. 
Nu kwam er een groepje uit groep 8 met het idee om met de Sint 
Josephschool in actie te komen voor het GLAZEN HUIS 2014.  
 
Serious Request 2014 vraagt aandacht voor vrouwen en meisjes die 
slachtoffer zijn van geweld in oorlogs gebieden. Het Rode Kruis zet 
zich in om deze vrouwen en meisjes op te vangen en helpt deze 
vrouwen ook om weer een leven op te bouwen. 
 
Wij doen dit in combinatie met de kinderboekenweek. 
Het thema van de kinderboekenweek is FEEST! 
 
Ons doel is dat iedereen die slachtoffer is geweest van geweld ook 
FEEST kan vieren.  
Op donderdag 9 oktober van 16.30 tot 19.30 uur organiseren wij op 
school een gezellige markt waar u zeker een kijkje moet komen 
nemen. 
 
We gaan lege flessen inzamelen op school, auto’s wassen, een rad 
van fortuin, je kan pony rijden en nog meer, en dit alles om een mooi 
bedrag op te kunnen halen voor dit goede doel! 
 
Wij zijn op zoek naar leuke spullen die wij als prijs kunnen gebruiken 
bij de loterij. Denk aan douchefris, chocolade, windlichtje, fles wijn, 
kortom alles wat  nieuw is maar bij u maar in de kast staat…..  
 
De kinderen komen eerdaags langs uw deur…. 
 
 

De Sint Joseph in actie voor het glazen huis! 

De St. Joseph 
komt  in actie voor 

Serious Request.  
 

Helpt u mee??? 
 

Markt 
 

donderdag 9 oktober 
2014 

16.30 uur tot 19.30 uur 

3FM Serious Request 
 

• Van 18 t/m 24 december 
2014 staat het Glazen Huis 
op de Grote Markt in 
Haarlem.  

 
• Drie dj's van 3FM sluiten 

zichzelf die week in het huis 
op en maken 24 uur per dag 
live-radio en televisie. 

 
• Het thema van de 

kinderboekenweek is feest. 
Ons doel is dat kinderen en 
vrouwen die slachtoffer 
geweest zijn van geweld 
ook feest kunnen vieren. 

Namens de leerlingen van de St. Josephschool alvast bedankt! 
 

http://seriousrequest.3fm.nl/ 
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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

Elke dag 3 broden naar keuze voor maar € 5,95.

Kwarkbol  van  € 2,95 voor  € 1,95

Bruine bollen 4 + 2 GRATIS

Speculaasstaaf van  € 4,50 voor  € 3,50

Reclame voor zaterdag 13 september

E-mail: info@bakkerijbeemsterboer.nl
Internet site:www.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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  Beste mensen, hartelijk bedankt!

                                     
De viering uit dankbaarheid met ons ritmisch koor was een prachtige start van ons 50-jarig 
huwelijksfeest dat wij mochten beleven met onze kinderen, familie, vrienden en buren.
Het was voor ons echt een dag met een gouden randje.
Het huis is nog steeds versierd met cadeaus, kaarten en bloemen, gewoon te veel om op te 
noemen.  
Daarom zeggen wij tegen iedereen heel hartelijk dank jullie wel dat jullie ons zo hebben 
verrast en dit feest voor ons onvergetelijk hebben gemaakt.
        Ted en Ina van Schagen
          

Dankbetuiging 
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de getoonde belangstelling.
De vele condoleances, de lieve woorden en aandacht hebben ons gesterkt in het verwerken 
van ons verdriet na het overlijden van 

Margretha Botman-Valkering

Mijn vrouw,onze moedere en oma. 
Arie Botman 

Jacqueline en Marcel, Billie 

TE KOOP
Elektrische fiets, ELO bike. Frame maat 51 cm en 7 versnellingen. Actie Radius ongeveer 50 km.
Duits fabricaat. Vraagprijs € 300,-.

Telefoonnummer: 072-5743033

KBO Heerhugowaard Noord
Secretariaat: Middenweg 525  
Tel: 072-5710193            

SOOS
Allereerst wil  ik mijn excuses aanbieden aan de mensen van de 
Soos op de dinsdagmiddag.
Ook zij zijn weer begonnen en onder de gezellige en goedlachse 
leiding van Wim Beers zijn de eerste kaarten alweer gedeeld. 12 
mensen bezochten de middag van 2 sept.  Niet gek voor de eerste 
keer maar men hoopt tocht op wat meer liefhebbers.  

Fietstocht  1 sept. 
Het weer was goed en de belangstelling groot op deze maandagmorgen.
Om 9 uur gingen we met 24 mensen van start richting Verlaat en Oude Niedorp. Met gangmakers 
Richard en Wim en “opduwers” Joke en Truus. 
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Vraag me niet welke wegen we precies gegaan zijn maar het Blote Bienenpad was daarbij. Zo’n 
naam vergeet je niet gauw. Een mooi schelpenpad richting Aartswoud.
Helaas was het eerste gekozen punt voor de koffiestop gesloten, waar Joke en Wim gelukkig op 
tijd achter waren gekomen,  dus hadden zij de tocht aangepast en werd het de koffie bij de Boet 
in Hoogwoud.
De koffie kregen we cadeau maar de gebak  zag er zo aantrekkelijk uit dat (bijna) iedereen die niet 
kon weerstaan.
Na een gezellig babbeltje met “onze”  juffrouw Janny ging de tocht weer verder.
Via, via, via enz. kwamen we precies om 12.00 uur weer thuis en ging iedereen zeer tevreden 
huiswaarts.  Joke en Wim, het was een mooie tocht: bedankt!!

KBO middag  8 sept.
 Vanmiddag  is dan onze eerste thema-middag geweest na de vakantie.
Onze voorzitter opent met de wens dat wij weer een mooi jaar tegemoet gaan.
Of het nu aan het mooie weer lag of dat men het vergeten was..maar er waren helaas niet zo 
veel leden.  Ondanks dat was het een heel gezellige middag met 2 keer een quiz gepresenteerd 
door Joke: eerst een rebus van 15 verschillende woorden en daarna een woord spel: 2 woorden 
moesten verbonden worden met een nieuw woord b.v. wafel…..draad waar tussen dus ijzer moest 
staan maar er waren heel wat moeilijke woorden bij waarvan je later zei: o ja!!! 
Na de pauze was er bingo met mooie prijzen:  toeval bestaat niet (zeggen ze) dus dat er enkele 
mensen dubbel in de prijzen vielen was hun geluk.
Richard had een fles advocaat gewonnen en wilde deze graag verloten onder de aanwezige 
leden; misschien lust hij geen advocaat? Al met al een gezellige middag en we zien elkaar weer 
21 oktober.

Nieuws van NestorVoordeel, het voordeelprogramma voor KBO leden 

De nieuwe aanbiedingen van NestorVoordeel staan voor u klaar op www.nestorvoordeel.nl 
Bestel nu en profiteer. Alléén voor KBO leden!

50PlusBeurs ticket al besteld?
Heeft u al uw ticket voor de 50PlusBeurs besteld? Ze zijn gratis voor KBO leden! (U betaalt slechts 
€ 2,50 bestelkosten per ticket).
Houdt u van Musicals? Geniet dan aansluitend van ‘Musicalsterren in Concert’ met Tony Neef en 
Mariska van Kolck.
Voor de speciale KBO-prijs van slechts € 15,- 

Kijk op NestorVoordeel.nl voor het nieuwe aanbod!
Passie spelen Tegelen
Zondagmiddag  31 mei 2015 zijn de beroemde Passie spelen in Tegelen voor de leden van de KBO 
tegen een zeer gereduceerd tarief.
Hou het in gedachten want we komen er nog op terug.

Jaarprogramma
8  september    vakantieverhalen quiz en bingo (pen meenemen)
21 oktober        Hr. Pols met verhalen over de douane (avond programma)
17 november    Wout Strootman met muziek van Annie MG Smit
29 en 30  nov.  Winterfair
16 december    Kerstmiddag

Met vriendelijke groet: Truus van den Berg
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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

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

 
 

 

 

 

   

 

 

 
 

    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 
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De “Blik op de weg” in De Noord …( 1 sept. 2014)
Beste mensen,
Even na zeven uur begin ik weer aan mijn maandagmorgenwande-
ling. Het is nog erg rustig in de wijk, maar het eerste drinkbakje ligt 
al snel voor het oprapen. Jammer toch!
Op de Middenweg is het nog rustig, maar tussen de huizen door 
zie ik naar het oosten een prachtige ochtendnevel hangen. Dan 
snel een zijweggetje in voor de nodige foto’s. Het is adembene-
mend mooi. Een man in brandweerpak, die zijn hond uitlaat, be-
aamd het mooie uitzicht! Genieten van de stilte en de mooie nevel, 
waar de eerste zonnestralen al snel doorheen komen.
Terug naar de Middenweg en bij de fa. Snoek linksaf voor de zuid-oost route. Ik loop even langs de 
etalage. De motoren staan er weer glimmend bij en komende zaterdag zal het hier wel wat druk-
ker zijn, want dan is het Open Dag. Als u dit leest is het hiervoor helaas te laat, maar ook nu mag u 
nog een bezoekje brengen. Kim en Hilko zullen u zeker vriendelijk te woord staan!
Langs de Donkereweg wordt het inderdaad donkerder! Een grote wolk schuift voor de zon! Scha-
pen blaten me tegemoet, maar ik heb helaas niets voor ze bij me!
Linksaf de Veenhuizerweg en ik zie een groot veld zonnebloemen. Even wat stappen door de natte 
klei en ik kan de bloemen naar hartenlust, tegen de zon in en met de zon mee, fotograferen.
Dan de Kerkweg op. Een werkauto met zwaailicht en ik zie, dat de bomen door twee man van hun 
zijtakken worden ontdaan. Ze lachen en genieten ook van het mooie weer.
De Groenedijk vind ik altijd prachtig ..., of je even terug in de tijd gaat. Zo moet toch vroeger een 
boerenlandweg, zonder het asfalt, eruit hebben gezien?! Bij Dinner Event probeert men het steeds 
leuker te maken. Ik heb er nog geen ervaring mee!
Na de “bomenlaan” (witte abelen) kom ik op de zonnige Berkmeerdijk. Tussen het riet zie ik het 
harig wilgenroosje en het haagwinde. Pispotjes zeiden we vroeger altijd.
Bij het bankje leeg ik mijn afvalzak en vul mijn maag bij. Als ik wil vertrekken komen er twee da-
mes aangefietst. Het is te zien, dat ook zij toe zijn aan een rustpauze. Als ik vraag waar ze vandaan 
komen is het antwoord “Den Ilp”. Op hun stuurtas staan de knooppunten vermeld. “En waar mag 
de reis naar toe gaan?” vraag ik. “Naar Vlieland,”krijg ik dan te horen en ik wens ze een goede reis! 
“Is dit uw werk?” vraagt de één. “Nee, zeg ik, “ dit is mijn hobby en ik maak er een verhaaltje over!” 
“Dan komen wij er zeker ook in,” zegt de ander en zo is het!
Op de Plemdijk begroet een waakhond mij. Die heb je hier vast wel nodig. Auto’s rijden soms 
rustig, soms hard voorbij. Ik let wel goed op! De spoorbaan ga ik over. Een kastanjeboom begint al 
bruin te worden en de kastanjes staan op “springen”.
Dan het fietspad van de Krusemanlaan op. Toch wat minder afval dan gewoonlijk. Zou het door de 
nieuwe afvalbak komen? Het zou zo maar kunnen!
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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

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

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

Internet: www.rhbeers.nl

kelders
kozijnen
verbouw

woningbouw
utiliteitsbouw
betonvloeren

Hét adres voor:
Hét adres voor:

woningbouw  kelders
utiliteitsbouw  kozijnen
Betonvloeren  verbouw  

Middenweg 494
1704 BM Heerhugowaard

Tel:072-5711254
Fax:072-5743170

Email: mail@rhbeers.nl
Internet: www.rhbers.nl

Unieke en goedkope 
7 dagen snelservice 

van 10.00-22.00 
voor particulier en kleinbedrijf. 

(geen onderzoekskosten!) http://
www.zorgboeren.nl/fotorij/f_1633_1.jpg

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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Naast de begraafplaats is het nieuwe crematorium verrezen. Ik denk, een aanwinst voor Heerhugo-
waard!
Ook zijn de rotondes en de randweg volledig in gebruik. Hier is gewerkt!
De Middenweg is weer het laatste stuk. Bij de ingang van de Vork leeg ik de afvalzak en wandel 
genietend verder.
Een praatje met Joop over zijn geitjes. Er gaan een paar weg en in oktober komt de bok er weer bij. 
Je moet tenslotte vooruit denken! Met de kruiwagen haalt hij wat voer bij de overburen.
In de verte zie ik Tineke, mijn vrouw, aankomen. Samen lopen we het laatste stukje terug. De koffie 
staat al klaar!
  • 26 blikjes                                  • 27 drinkbakjes   
  • 6 plastic flesjes  • 8 pk. sigaretten    
  • 2 pk. shag  • 1 fles  

Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol

De Ploeg 10
tel. 5726170

e-mail: der.van.krol@quicknet.nl
website: www.gerritvanderkrol.nl

p.s. 
Heeft u nog belangstelling voor de Basiscursus Digitale Fotografie in buurthuis De Ezel, die op 
dinsdag 30 sept. om 13.30 u. begint? U leert uw camera kennen, belichtingsoorten worden 
duidelijk gemaakt, sluitertijd, diafragma en compositie worden uitgebreid behandeld. Dit alles 
wordt afgesloten met een praktijkmiddag! U kunt zich opgeven bij bovengenoemd buurthuis, tel. 
5717625. Er zijn nog een paar plaatsen vrij! Kosten  € 60,- voor 10 lessen.

De Noord Draait Door!
Nog even wachten hoor…….. maar dan is het zover, Loca gaat het 
op toneel brengen: De Noord Draait Door!
Met onze eigen Mathijs van Noordkerk, Pieter Joost Klercks, Nico 
Beershoorn maar ook onze band; Anna & the Drips en natuurlijk 
nog veel meer gasten aan tafel en op de vloer in Zaal Bleeker.
De data: 5-7-8 november aanvang 20.00 uur en op 
zondagmiddag 9 november aanvang 15.00 uur.
Kaarten vanaf 1 oktober verkrijgbaar bij Attent Arno & Sylvia Groen
En zeer binnenkort op Youtube onze promo: denoorddraaitdoor, 
hou dit in de gaten!

Tot zover tot Loca (lokaal Cabaret)

Open monumentendag 13 september 2014
Ook dit jaar is het kerkje van Veenhuizen weer open met open 
monumentendag van 11.00 uur tot 16.00 uur.
In het kort het programma:
In het kerkje is er een doorlopende foto presentatie van de 
verbouwing van het kerkje en van het praalgraf te zien. Ook vind 
u op informatie op borden van Reinout van Brederode. U vindt er 
informatie over de reizen van Reinout van Brederode en u kunt uitleg 
krijgen over het praalgraf van Reinout van Brederode. In een tent buiten 
zullen Mannes en Carla Stegmeijer uitleg geven over voorwerpen uit 
de middeleeuwen en zij lopen in kleding uit die tijd rond.



22 23

• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing

Tel. 072 - 5711243 
06 - 53557548

Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard

www.groottuinen.nl

René Jonker 
Stationslaan 1

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

www.jonkerhov.nl

TRIMSALON 
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER 
MARLIES BROERS

   
Veenhuizerweg 57
1704 DR Heerhugowaard - De Noord
tel. 06 - 13108895
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De klok uit 1470 is te 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.
Tussen 11.30 tot 13.00 uur zal een koor uit Hoogwoud optreden, zij zingen voornamelijk 
Nederlandse liedjes.
Om 14.00 uur is er een optreden van het Accordeonensemble Dijk en Waard.
Dit is een is een onderdeel van COOL Muziekeducatie
Sinds 1995 staat het ensemble onder leiding van Bianca IJdema, die zelf als 11 jarige begonnen 
is met accordeonlessen op de muziekschool in Heerhugowaard (toentertijd Muziekschool Dijk  
en Waard).
Het A orkest bestaat uit 17 accordeonisten en een slagwerker. Allen zijn gevorderde spelers in 
leeftijd variërend van 14 tot ruim 60 jaar.

Wij hopen dat u allen weer een kijkje komt nemen.

Inloopspreekuren bij Bibliotheek Kennemerwaard
In Bibliotheek Kennemerwaard worden met regelmaat inloop-
spreekuren georganiseerd. Tijdens deze inloopuren kunt u vragen 
stellen aan specialisten op allerlei gebieden. U kunt bijvoorbeeld 
vragen stellen aan een notaris of advocaat of aan specialisten op het 
gebied van gezondheid. In de bibliotheek in Heerhugowaard is een 
nieuw inloopspreekuur gestart over homeopathie.

Inloopmiddag klassiek homeopaat
Wat kan homeopathie voor mij betekenen? 
Met welke klachten ga ik naar de homeopaat? Wordt het consult vergoed? 
Kan homeopathie gecombineerd worden met andere behandelmethodes? Hoe verloopt een 
consult? Met deze en andere vragen kunt u terecht op het inloopspreekuur van klassiek homeopaat  
Peter Goosensen.

Op woensdag17 september is Peter Goosensen van 14.00 tot 14.45 uur in de bibliotheek te Heer-
hugowaard (Parelhof 1A) om al uw vragen te beantwoorden. Dit spreekuur keert maandelijks terug. 

Voorlezen aan peuters in de bibliotheek
In de vestigingen van Bibliotheek Kennemerwaard wordt regelmatig voorgelezen aan peuters. 
U en uw peuter kunnen ook in september weer 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.

Bibliotheek Heerhugowaard Centrum
Op woensdagochtend 24 september wordt er voorgelezen in de locatie Heerhugowaard Centrum. 
De peuters kunnen deze ochtend komen kijken en luisteren van 09.15 tot 10.00 uur of van 10.15 
tot 11.00 uur.

Feest! - 60 jaar Kinderboekenweek
Dit jaar is het voor de 60ste keer Kinderboekenweek. En dat vieren we. 
Het thema is FEEST! LANG ZAL JE LEZEN! Kom jij ook?
Workshops, voorstellingen, taartjes maken en gratis lid worden van de bibliotheek. 
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Dat is Kinderboekenweek 2014 bij Bibliotheek Kennemerwaard. 
De Kinderboekenweek bestaat 60 jaar en dat moet gevierd worden! 
In Bibliotheek Kennemerwaard kun je tijdens de Kinderboekenweek van alles beleven en doen! 

Feestslingers maken
Op woensdag 1 oktober start de Kinderboekenweek 2014. Maar je kunt al vanaf woensdag 10 sep-
tember meehelpen om de langste, leukste en mooiste feestslinger ooit te maken, dus kom langs! 

Opening Kinderboekenweek: Taartjes maken!
De Kinderboekenweek start dit jaar op woensdag 1 oktober met een Feest in de bibliotheek! Kom 
je ook een taartje maken? En natuurlijk ook opeten! Kom naar de bibliotheek en vier met ons de 
leukste week van het jaar.
Alle locaties van Bibliotheek Kennemerwaard doen mee op 1 oktober van 14.00 tot 16.00 uur. De 
toegang is gratis.

Feestmachines maken 
Hoe maak je een echte feestmachine? Eentje die echt beweegt? 
Daar maak je natuurlijk eerst een plan voor, een bouwtekening en dan aan de slag. 
Iedereen gaat naar huis met een zelf ontworpen feestmachine. 
Deze workshop is voor kinderen van 8 tot 12 jaar. 
Schrijf je van te voren in bij de klantenservice want vol = vol!
- Heerhugowaard Centrum op zaterdag 4 oktober van 10.00 tot 13.00 uur. 
- Alkmaar De Mare op zaterdag 4 oktober van 11.00 tot 14.00 uur 
- Egmond op woensdag 8 oktober van 14.00 tot 17.00 uur
 
Interactieve workshop liedjes schrijven met Tune4u
Kom samen met je (groot-)ouders een feestelijk lied maken met Tune4u. Het is een interactieve 
workshop liedjes schrijven waarbij je ter plekke een echt lied maakt. In het lied komen ook ‘shout 
outs’ (dat zijn rap-achtige elementen). En het thema is natuurlijk Feest! Deze muzikale workshop is 
mee te beleven in de vesting Alkmaar Centrum op zondag 5 oktober om 14.30 uur. De toegang is 
gratis. Schrijf je wel van tevoren in bij de klantenservice in de bibliotheek.

Theatervoorstelling Stapper
Stapper is een theatervoorstelling van Unieke Zaken en gaat over een bijzonder ventje dat de wijde 
wereld intrekt om erachter te komen wie hij is. Twee spelers en een muzikant brengen deze zoek-
tocht op beeldende en muzikale wijze tot leven. Soms grappig, soms spannend, maar vooral ont-
wapenend. Het decor is een enorme rok vol verrassingen. Schrijf je van tevoren in want vol=vol.
- woensdag 8 oktober om 14.30 uur in Heerhugowaard Centrum (Parelhof 1A) 
- zaterdag 11 oktober om 14.30 uur in Alkmaar Centrum (Gasthuisstraat 2). 
Door sponsoring van de Rabobank is deze voorstelling gratis te bezoeken. 

Voorstelling Samba Salad
Samba Salad is een feestelijk concertprogramma voor iedereen vanaf 3 jaar.
Het programma zit vol muziek en bevat theaterpret over herkenbare perikelen zoals: leren veters 
strikken, verdwalen en natuurlijk fietsen zonder zijwieltjes. Kinderen maken kennis met Brazili-
aanse, Caribische en Spaanse muziekstijlen, met innemende, spannende en grappige liedteksten.
Wil je deze swingende voorstelling zien? De voorstelling is zondag 12 oktober om 14.00 uur in de 
bibliotheek van Alkmaar, Gasthuisstraat 2. De toegang is gratis. Van te voren aanmelden is niet 
nodig, maar kom op tijd!

Gratis lidmaatschap voor kinderen en een superaantrekkelijke aanbieding voor ouders 
Tijdens de hele maand oktober kun je gratis lid worden van de bibliotheek. Je hoeft dan geen 
inschrijfgeld te betalen en je krijgt een leuk cadeautje. Met een bibliotheekpas kun je het hele jaar 
door boeken lenen en nog veel meer. Als ouder kunt u zich in oktober samen inschrijven met uw kind.  
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TE KOOP
3-kamerappartement in modern appartementencomplex 
in Heerhugowaard Centrum
In het complex wonen veel 65-plussers die nog zelfstandig zijn, maar 
graag gelijkvloers willen wonen. Het appartement bestaat uit een riante 
woonkamer, een luxe keuken en twee ruime slaapkamers. Verder is er 
een inpandige én een uitpandige berging, dus opslagruimte genoeg.

Adres: Van Duivenvoordenstraat 22 
(de voorkant ligt aan de Basiusstraat en schuin tegenover het Raadhuisplein)

Vraagprijs: € 215.000,-  

 

 

Voor meer informatie en foto’s kunt u bellen met:
 Jos Keesom, 06-13667013 
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U ontvangt dan de eerste 3 maanden van het jaarabonnement gratis. 
Uw bibliotheekabonnement verschaft u toegang tot een wereld van informatie en ontspanning. 
Wat een feest! Bovendien krijgt iedereen die in oktober lid wordt van de bibliotheek (dus ook je 
ouders!) een gratis bioscoopkaartje.
Alle reden dus om tijdens de Kinderboekenweek naar de bibliotheek te komen en lid te worden! 
In de speciale folder lees je alles over de feestelijke activiteiten tijdens de Kinderboekenweek.
Dus kom naar de bibliotheek om hem op te halen! 
 
De 60ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 1 t/m zondag 1 oktober 
2014. Kom naar de bibliotheek en vier dit feestelijke jubileum met ons mee.

GV4
38e Volksspelen 2014.
Zaterdag 30 Augustus 2014 was weer een dag om niet snel te vergeten. 
Een mooie optocht met vele mooie wagens, een zeer geslaagde 
middag met hele mooie spellen en als afsluiting een fantastische 
feestavond. De voorbereidingen waren voor de organisatie prima 
verlopen en dan is het voor ons alleen maar afwachten hoe de dag 
zelf gaat verlopen en ook belangrijk, wat voor weer krijgen we. De 
voorspellingen waren wisselend, maar het kwam goed. Donderdag 
en vrijdag hebben we prima weer gehad tijdens de opbouw van 
de spellen. Zaterdag vlak voor de optocht nog even een buitje en 
daarna kwam de zon. Het was prima weer. Doordat de spellen iets 
waren uitgelopen hadden we toch nog een spatje regen bij het slotspel, maar dat weerhield er 
niemand van om alles nog een te geven. Wat is dat altijd mooi om te zien, alle teams tegelijk op het 
A-veld. Daarna alles opruimen zodat iedereen zich gereed kon maken voor de feestavond.

Optocht 
In totaal tien praalwagens trokken om 12.30 uur in een grote optocht door het dorp met zeer 
afwisselende onderwerpen. Het publiek langs de kant van de weg kon genieten van de mooie 
wagens. De meest in het oog springende wagen, van zowel de mening van het publiek als de jury 
was van de Volkstuinders die voor de tweede keer op rij de winnaar waren met als onderwerp het 
Station in de Noord. Het was zeer goed nagebouwd en tot in detail verzorgd.

De tweede plek was voor de Piraten die de discussie van Zwarte Piet fantastisch had uitgebeeld 
en de 3e prijs was voor de Bluffers die op een mooie manier Roy Donders, de stylist van het zuiden, 
die gaat als een trein’ had uitgebeeld. De volledige uitslag van alle wagens kunt u verderop lezen.

Publieksprijs
Dit jaar werd er voor het eerst een publieksprijs uitgereikt. Niet aan de winnende wagen maar aan 
een iemand uit het publiek die de optocht heeft bekijken.  De publieksprijs, die ook de Volkstuinders 
als winnaar hadden gekozen, werd beschikbaar gesteld door Tuin- & Belevingscentrum Fleur en is 
gewonnen door Corrie Neeft.

Opening Volksspelen.
Elke editie van de Noordender Volksspelen wordt officieel geopend door een persoon. Dit jaar hadden 
we er voor gekozen om de opening te laten verrichten door meerdere personen. Namens alle leidsters 
van de Gidsen hadden Jorien Borst en Anna Groot met hele mooie woorden de Volksspelen geopend. 

Spellen 
Dit jaar waren er 13 teams die deelnamen aan de spellen. Er waren weer zeven spellen en het slotspel. 
Gezien de geringe drukte bij de EHBO waren het veilige spellen, wat belangrijk voor een ieder van ons is. 
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gerja
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Het is altijd weer een uitdaging voor het de organisatie om weer leuke spellen te verzinnen. Zo is 
er elk jaar weer een spel waarbij het onderwerp van de winnende wagen van de voorgaande editie 
(Rijksmuseum) terugkomt. Nieuw was ook het tonnetje steken wat een zeer leuk schouwspel is 
voor het publiek. Verder hadden we blind volleyballen, het medaillespel, de vier jaargetijden, volle 
bekers bij Bleeker (de waterbak) en de Fakkeldrager (bierkratten stapelen). Al met al prima spellen 
die voor alle deelnemers goed te doen waren. De strijd is uiteindelijk gewonnen door de Piraten. 
De verdere uitslag kunt u verderop lezen.

Feestavond
Dit jaar was de feestavond voor het eerst in Café Partycentrum Bleeker. Rond half negen kon de 
feestavond beginnen. Nadat iedereen aanwezig was nam de voorzitter het woord en kon zijn 
speech houden gevolgd door de prijsuitreiking. 
Na de prijsuitreiking gaf de voorzitter de microfoon over aan de coverband 8-PM en barste 
vervolgens het feestgedruis los. Het was echt een fantastisch feest. 

Loterij
Tussen de feestende menigte door is de verloting weer gehouden en hebben bijna alle lotenkopers 
een prijs op kunnen halen. Dit jaar waren er vier grote prijzen te winnen te weten:
- een fiets beschikbaar gesteld door Edwin Groen (gewonnen door Rosalien Beers)
- een schoonheidsbehandeling beschikbaar gesteld door Studio Valent (gewonnen door Kevin 

Beers)
- een qooker kraan inclusief boiler beschikbaar gesteld door Anton Duijn de keukenspecialist 

(gewonnen door Yvon Rendering)
- een chill grill beschikbaar gesteld door Snijder Sfeerverwarming (gewonnen door Ron Dekker)

Foto’s
De foto’s die de gehele dag zijn genomen door JK webdesign staan online op: 
www.heerhugowaarddenoord.nl

Bedanken
De spelen kunnen alleen georganiseerd worden met de medewerking van ontzettend veel 
mensen. Hierbij willen wij alle vele vrijwilligers, de vele sponsoren, v.v. Hugo Boys, de gemeente 
Heerhugowaard,  de Dorpsraad, Hans en Mart en personeel van Café Partycentrum Bleeker, 
Coverband 8-PM en alle anderen die een bijdrage aan de spelen hebben geleverd nogmaals 
hartelijk voor bedanken.

Evaluatie
Voor ons als organisatie is de evaluatie van ontzettend groot belang. Dit doen we op vrijdag 
12 september om 19.30 uur in het dorpshuis. De coachen hebben hiervoor een evaluatieformulier 
ontvangen.

Uitslagen Ploegenpresentatie

Plaats Team Punten
1 Volkstuinders 315
2 Piraten 304
3 Bluffers 284
4 Deurdauwers 271
5 Hassebassies 268
6 Trappelenders 263
7 Westfrisiateam 256
8 Bossterren 250
9 Doorbrekers 249
10 Bosberen 236
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Uitslagen Spellen
Plaats Team Punten
1 Piraten 117
2 Doorbrekers 115
3 Bosberen 103
4 Deurdauwers 100
5 Vrouwenverdriet 99
6 Westfrisiateam 95
7 Volkstuinders 93
8 Riwiploeg 89
9 Hassebassies 85
10 Zwaantjes 73
11 Bossterren 67
12 Raddraaiers 64
13 Bluffers 57

De winnaar van de Progressieprijs 2014 is gewonnen door het Westfrisiateam.

Iedereen bedankt en hopelijk tot volgend jaar bij de 39e editie van de Noordender Volksspelen.

Namens de 6 van het GV4
Lenny Sinnige, Cocky van Diepen, Marco Berkhout

Edwin Redder, Kevin Hof, Danny Overtoom

Toespraak Anna Groot & Jorien Borst opening volkspelen.
Opening Volkspelen 2015
Welkom allemaal bij de 38ste editie van de volkspelen. Wij, de leidsters van de Sint Theresia 
Gidsengroep werden gevraagd om deze geweldige dag officieel te openen.

Vorig jaar werden wij de Fakkeldragers van de Noord en om een andere organisatie te vinden was 
voor ons totaal niet moeilijk, namelijk de GV4.
Voor jong en oud wordt er elk jaar een hele dag gevuld met sport, spel en tot slot een gezellig 
feest. Een dorpsactiviteit waar iedereen aan mee kan doen.

Wij, als echte Noordenders, vinden dit elk jaar een groot feest en keken er als kind zijnde al naar uit. 
Maar ook voor de nieuwelingen onder ons geeft dit een mogelijkheid om met je straat, buurt en 
uiteindelijk het dorp contact te leggen en langzaam in te burgeren in dit prachtige dorp. 

Want de volkspelen, wat de GV4 elk jaar organiseert, houdt de Noord bij elkaar.
En dat is de kracht van de Noord, zoveel vrijwilligers die een steentje bijdragen om dit te behalen. 

Zo ook wij met de Gidsen, als kinds af aan hadden wij al plezier met groep 7 en 8. Je leerde er veel, 
samenwerken, samen delen, plezier maken, luisteren, maar vooral kind kunnen zijn. Je fantasie en 
creativiteit kan je er goed in kwijt.

Wij hopen dat de Gidsen en vooral de GV4 lang voort blijven bestaan. En dat kan niet zonder deze 
vrijwilligers in het zonnetje te zetten, die het weer mogelijk hebben gemaakt dat wij hier nu weer 
met z’n allen staan en dat voor de 38ste keer! Daarom willen wij een groot applaus voor de GV4.

Wij wensen iedereen een hele fijne, sportieve en gezellige dag!
   
Bedankt!



30 31

Nieuws van hugo girls
Zo aan het begin van het seizoen blijkt het soms toch nog lastig 
om de wedstrijdformulieren op het juiste adres in te leveren. Dus 
hierbij nog even het adres van Linda: Grote Geldebosch 75. Graag 
meteen na de wedstrijd. Linda moet zorgen dat ze meteen ver-
stuurd worden omdat we anders een boete krijgen.

De jaarlijkse ledenvergadering hebben we vastgesteld voor 8 oktober 
2014. Verdere informatie volgt nog maar reserveer deze datum alvast.

Voor degene die nog een nieuw trainingspak willen of alleen een broek 
of alleen een trainingsjasje: https://hugo-girls.gratisclubshop.nl/

Iedereen succes en prettige wedstrijden gewenst met een lekker zonnetje.

Groeten van het bestuur
HOOFDSPONSORS
Transportbedrijf Piet Oudeman
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg

JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman

ONZE JARIGEN
Sen Kuilboer   18-sep  Roos van Woerkom 20-sep
Romy Snoek   21-sep  Nikki Borst  23-sep
Rebeca Lunier Souza Costa Wolter 24-sep

Shirtsponsors
Ook dit seizoen hebben alle teams weer prachtige gesponsorde shirts. Hieronder staan alle teams 
met de sponsors.

F1  Aannemersbedrijf R. Blankendaal
  Reinigings- & straalbedrijf Stef Kuilboer BV   www.stefkuilboer.nl
E2  Snoek motoren
E1  Loonbedrijf Veldman                www.loonbedrijfveldman.nl
D2  Partycentrum Bleeker        www.caferestaurantbleeker.nl
D1  KWS
C2  SHW                        www.straalbedrijfhollandwest.nl
C1  Hugo’s vrienden
B3  Autoservice Bakker -    www.autoservicebakker.nl
B2  Attent Arno en Silvia Groen
B1  Autowaard
A1  Timmerbedrijf Snel
Dames 3 Snack & Eethuis Hugo                                      www.snackeethuishugo.nl
Dames 2 Kwekerij A. Bakker en Zn. B.V.
Dames 1 Loonbedr. en machineverhuur Danenberg    www.loonbedrijfdanenberg.nl
  Transportbedrijf Piet Oudeman                        www.pietoudemantransport.nl
Recr 1  Groentekwekerij Ursem-Zuurbier
  Stukadoorsbedrijf Overtoom
Recr 2  Loonbedrijf Danenberg
Recr 3  Loonbedrijf Veldman                                       www.loonbedrijfveldman.nl
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Iris Borst

Iris Borst

Zondag 14 september om 12.50 uur in de Noord

bij de wedstrijd :

Hugo Girls – VVW

Schoonmaken Rondeel
De volgende teams van Hugo Girls zijn aan de beurt om het Rondeel schoon te maken. 

8/9-10/9 Dames 2 
15/9-16/9 Dames 3
22/9-23/9 Recreanten 1
29/9-2/10 Recreanten 2
6/10-8/10 Recreanten 3

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

UITSLAGEN HUGO GIRLS

30 augustus-5 september

Hugo Girls 1  - Con Zelo 1  20-18
Vrone B2   - Hugo Girls B2  18-4
Niedorp C1  - Hugo Girls C1  20-5
Hugo Girls E1  - S.V. Wieringerwaard E1 5-1
Jullie moesten eerst op gang komen maar toen kwamen jullie los. Top gespeeld!!!
Hugo Girls E2  - Tornado E3  5-5
Hugo Girls F1  - KSV F1   10-4

6 september-12 september 
Niedorp R1  - Hugo Girls R1  5-19
Niedorp R2  - Hugo Girls R2  8-15
Hugo Girls R3  - C.S.V. Handbal R1  4-6
Schagen 1  - Hugo Girls 1  19-28
Geel Zwart 1  - Hugo Girls 2  13-27
Kleine Sluis 1  - Hugo Girls 3  13-20
Con Zelo A1  - Hugo Girls A1  18-25
Schagen B1  - Hugo Girls B1  9-18
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Eerste punten in de tas!!!
Hugo Girls B2  - Graftdijk B1  14-6
Hugo Girls C1  - Tornado C2  21-6
Hugo Girls C2  - KSV C3   6-4
Hugo Girls D2  - S.C. Dynamo D1  9-8
Geel Zwart E1  - Hugo Girls E1  ?
Vandaag naar ’t Zand. Voor de wedstrijd werd 1 minuut stilte gehouden voor een overleden scheids-
rechter. Wat een bloedstollende wedstrijd! De teams waren aan elkaar gewaagd, alleen was hun keeper 
steengoed. Met de rust was het 1-2. Amanda had ze er alle twee ingegooid. Top! Na de rust was het ge-
luk met de tegenpartij, die er uiteindelijke nog 2 in gooide. 3-2 verloren. Jammer hoor, maar ontzettend 
goed gespeeld meiden!
Meervogels’60 E2  - Hugo Girls E2  14-3
Berdos F1  - Hugo Girls F1  1-8

Schagen 1 - Hugo Girls 1
Na een goede start van vorige week was het vandaag al weer tijd voor de tweede wedstrijd, tegen 
schagen. Op het ZAP- toernooi hadden we al tegen elkaar gespeeld en dat was toen nog een 
spannend potje.
Toen we aankwamen bij Schagen bleek er een speler van ons geblesseerd te zijn, waardoor we  
nog maar een wissel hadden om de wedstijd mee te spelen, we wisten dat dit een zware pot ging 
worden dus we waren benieuwd hoe de wedstrijd ging verlopen.
Nadat beide teams klaar waren met warm lopen begonnen we aan de wedstrijd, na vijf minuten 
spelen stonden we al met  2- 0 achter, maar daar kwam snel verandering in want  al snel stond het
 3-3   en zo ging wel een tijdje door we bleven gelijk oplopen. Af en toe zakte Hugo Girls een beetje 
in waardoor Schagen weer mooie acties kon maken waaruit de doelpunten vielen.  Net voor de 
rust nam Hugo Girls  een kleine voorsprong waardoor we een ruststand van 11- 13 hadden in het 
voordeel van Hugo Girls. Na de rust pakte we de wedstrijd weer goed op en liepen we steeds meer 
uit. Dit kwam doordat Ilja lekker in de wedstrijd zat en alles strak in de hoekjes gooide waardoor 
de stand opeens 13-18 vervolgens 15-19, 15-24 en de uiteindelijke zege naar ons toe trekken met 
een eindstand van 19-28 in het voordeel van Hugo Girls, de punten zijn weer binnen en op naar 
volgende week  waar we thuis om 12.50  tegen VVW 2 spelen.

PROGRAMMA ZATERDAG 13 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 19 SEPTEMBER (VELD)    
          AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANVANG VERTREK RES.SH.
DAMES 1 14-sep HG DS1-’t Fortuin/VVW DS2 De Noord 12:50 12.00 ------
DAMES 2 14-sep HG DS2-D.S.O. DS1 De Noord 15:00 14.30 ------
DAMES 3 13-sep HG DS3-Lacom ‘91 DS3 De Noord 19:00 18.30 ------
A 1 14-sep HG DA1-Z.A.P. DA2 De Noord 13:55 13.35 ------
B 1 14-sep HG DB1-J.H.C. DB2 De Noord 16:05 15.30 ------
B 2 14-sep Meervogels’60 DB2-HG DB2 Akersloot 11:00 10.00 ------
B 3 14-sep HG DB3-SEW/Zuidermeer DB4 De Noord 11:55 11.25 ------
C 1 14-sep HG DC1-Graftdijk DC1 De Noord 11:00 10.30 ------
C 2 14-sep HG DC2-C.S.V. DC1 De Noord 10:00 9.30 ------
D 1 13-sep HG D1-Zwaluwen K D1 De Noord 15:00 14.30 ------
D 2  13-sep HG D2-Zwaluwen ‘30 D1 De Noord 14:00 13.30 ------
E1 13-sep HG E1-V.Z.V. E1 De Noord 12:00 11.30 ------
E2 13-sep HG E2-Vrone E2 De Noord 13:00 12.30 ------
F1 13-sep HG F1-Meervogels’60 F1 De Noord 11:00 10.30 ------
RECR. 1 15-sep Hollandia T DR1-HG DR1 Tuitjenhorn 19:00 18.15 ------
RECR. 2 15-sep S.C. Dynamo DR1-HG DR2 Ursem 19:30 18.30 ------
RECR. 3 15-sep HG DR3-A & O DR1 De Noord 19:30 19.00 ------
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PROGRAMMA ZATERDAG 20 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 26 SEPTEMBER (VELD)     
        AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANVANG VERTREK RES.SH.
             
DAMES 1 21-sep Hollandia T DS1-HG DS1 Tuitjenhorn 13:30 12.14 ------
DAMES 2 21-sep Lacom ‘91 DS4-HG DS2 Lacom’91 13:00 12.15 ------
DAMES 3 20-sep HG DS3-Zwaluwen K DS1 De Noord 19:00 18.30 ------
A 1 21-sep J.H.C. DA2-HG DA1 Julianadorp 11:00 10.00 ------
B 1 21-sep Con Zelo DB1-HG DB1 Waarland 11:05 10.15 ------
B 2 21-sep HG DB2-D.S.O. DB1 De Noord 11:00 10.30 ------
B 3 21-sep Vrone DB3-HG DB3 St Pancras 15:25 14.30 ------
C 1 20-sep KSV DC2-HG DC1 t Kruis 14:00 13.15 ------
C 2 21-sep Wijk aan Zee DC1-HG DC2 Wijk aan zee 12:00 10.45 ------
D 1 21-sep Schagen D2-HG D1 Schagen 14:00 13.15 ------
D 2  20-sep Victoria O D4-HG D2 Obdam 12:15 11.30 ------
E1 20-sep Lacom ‘91 E1-HG E1 Lacom’91 15:00 14.15 ------
E2 20-sep Graftdijk E1-HG E2 Graftdijk 12:00 11.00 Res.sh.
F1 20-sep Graftdijk F1-HG F1 Graftdijk 10:00 9.00 Res.sh.
RECR. 1 22-sep HG DR1-Schagen DR1 De Noord 19:30 19.00 ------
RECR. 2 24-sep HG DR2-SSV/Sporting S DR1 De Noord 20:00 19.30 ------
RECR. 3 22-sep SSV.Sporting S DR2-HG DR3 S.S.V. 19:30 18.30 ------

PROGRAMMA ZATERDAG 27 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 03 OKTOBER (VELD)    
        AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANVANG VERTREK RES.SH.
             
DAMES 1 28-sep D.T.S. ‘48 DS1-HG DS1 Westwoud 13:00 12.00 ------
DAMES 2 28-sep Tornado DS3-HG DS2 HHW 13:00 12.15 ------
DAMES 3 27-sep Hollandia T DS2-HG DS3 Tuitjenhorn 19:00 18.15 ------
A 1 28-sep Kleine Sluis DA1-HG DA1 Annapaulowna 13:30 12.30 
------
B 1 28-sep HG DB2-Lacom ‘91 DB1 De Noord 11:00 10.30 ------
B 2   VRIJ        
B 3 28-sep Spartanen DB2-HG DB3 Spartanen 10:30 9.30 ------
C 1 28-sep HG C1 - Berdos C1 De Noord 10.00 9.30 ------
C 2 28-sep DSS C1-HG C2 Heemskerk 15.15 14.00  
D 1 27-sep HG D1-Niedorp D1 De Noord 15:00 14.30 ------
D 2  27-sep HG D2-Westfriezen D2 De Noord 14:00 13.30 ------
E1 28-sep D.S.O. GE2-HG E1 Den Helder 11:05 10.00 ------
E2 27-sep HG E2-Hollandia T E2 De Noord 13:00 12.30 ------
F1   VRIJ        
RECR. 1 29-sep D.E.S. DR1-HG DR1 St Maarten 19:30 18.30 ------
RECR. 2 29-sep Victoria O DR5-HG DR2 Obdam 19:30 18.45 ------
RECR. 3 29-sep HG DR3-Meervogels’60 DR1 De Noord 19:30 19.00 ------
      
WIJZIGING: Zon 28 SEP: DSS C1 - C2 om 15.15 uur (ipv 7 juni 2015)    
  Zon 28 sep: HG C1 - Berdos C1 om 10.00 uur (ingelast)    
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Buffetdiensten Hugo Girls in het rondeel
De buffetdiensten worden in het contact vermeld en op de website.
Dus houd het contact en de website van Hugo Girls goed in de gaten.

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 en de wijziging geef je door aan Annet Kroon
Tel nr 072-5711428 of via de mail:marcoannet@gmail.com 
Kom je niet opdagen en heb je niet voor vervanging gezorgd, ben je de volgende periode extra 
aan de beurt. 

Annet Kroon, planning kantinediensten in ´t rondeel
Datum   
10 sept 18.15 uur tot 21.45 uur   
 Jolijn Brouwer en Jenny Korver  

13 sept 10.15 uur tot 13.15 uur 13.15 uur  tot 16.15 uur 18.15 uur tot 20.45 uur
 Anna Buiter   Irma Nauta- van Langen  Sandra Gouverneur
    en Pleun Stoop

14 sept 9.15 uur tot 12.00 uur 12.00 uur tot 15.00 uur 15.00 uur tot 17.30 uur
 Joy Vonk en Janine Bakker Sharon Meijer-Moorman Amber Groot
    en Monique Plak  en Lynn Dekker
15 sept 18.45 uur tot 21.30 uur  
 Lisa Appel  
   
20 sept 18.15 uur tot 20.45 uur  
 Afra Appelman  
   
21 sept 10.15 uur tot 12.30 uur  
 Marijke Dekker  
   
22 sept 18.45 uur tot 21.30 uur  
 Angel Ligthart  
   
24 sept 19.15 uur tot 22.00 uur  
 Bianca Groot  
   
27 sept 12.15 tot 14.15 uur 14.15 uur tot 16.30 uur 
 Florien Deken    Maartje Deken  
   
28 sept 10.15 uur tot 12.45 uur  
 Judith de mees en Merel van der Loos  
   
29 sept 18.45 tot 21.30 uur  
 Deanne Molenaar  
   
4 okt 9.15 uur tot 11.45 uur 11.45 uur tot 14.30 uur 
 Caroline Bakker  Fiona Veldman 
   
5 okt 9.15 uur tot 11.45 uur 11.45 uur tot 14.00 uur 14.00 uur tot 16.30 uur
 Nienke van der Burg Astrid Tesselaar  Carina Borst 
 en Lisan reus   en Marjet Groot  en Jet Beers

11 okt 12.15 uur tot 14.30 uur 18.15 uur tot 20.45 uur 
 Mariska Ursem  Sarita Wijnker 
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12 okt 9.15 uur tot 11.30 uur 11.30 uur tot 13.45 uur 
 Floor Snel en Brit Stoop Janine Oudeman  en Alicia Koch 
   
13 okt 18.45 uur tot 21.30 uur  
 Susan Duijn  
   
20 okt 18.45 uur tot 21.30 uur  
 Esther Vlaar  
   
Scheidsrechterschema

TEAM DATUM WEDSTRIJD AANVANG SCHEIDRECHTER
B 1 10-sep HG DB1-Tonegido DB1 19:00 Jessy Blom-Jacky Zuurbier
RECR. 2 10-sep HG DR2-D.T.S. ‘48 DR1 20:00 Nel Borst
F1 13-sep HG F1-Meervogels’60 F1 11:00 Lyndsey Snoek-Kim Smids
E1 13-sep HG E1-V.Z.V. E1 12:00 Denise Sprenkeling-Sen Kuilboer
E2 13-sep HG E2-Vrone E2 13:00 Bente Zuurbier-Lyndsey Snoek
D 2  13-sep HG D2-Zwaluwen ‘30 D1 14:00 Bregje de Wit-Lisa Dekker
D 1 13-sep HG D1-Zwaluwen K D1 15:00 Recreanten 2
DAMES 3 13-sep HG DS3-Lacom ‘91 DS3 19:00 Monique Oudeman
C 2 14-sep HG DC2-C.S.V. DC1 10:00 Dames 2
C 1 14-sep HG DC1-Graftdijk DC1 11:00 Astrid Snel
B 3 14-sep HG DB3-SEW/Zuidermeer DB4 11:55 Jessy Blom-Jacky Zuurbier
DAMES 1 14-sep HG DS1-’t Fortuin/VVW DS2 12:50 Bond
A 1 14-sep HG DA1-Z.A.P. DA2 13:55 Nel Borst
DAMES 2 14-sep HG DS2-D.S.O. DS1 15:00 Karin Oudeman
B 1 14-sep HG DB1-J.H.C. DB2 16:05  
RECR. 3 15-sep HG DR3-A & O DR1 19:30 Monique Oudeman
DAMES 3 20-sep HG DS3-Zwaluwen K DS1 19:00 Joyce Hey-in ‘t Veld-Pascal Hey
B 2 21-sep HG DB2-D.S.O. DB1 11:00 Nel Borst
RECR. 1 22-sep HG DR1-Schagen DR1 19:30 Karin Oudeman
RECR. 2 24-sep HG DR2-SSV/Sporting S DR1 20:00 Monique Oudeman
E2 27-sep HG E2-Hollandia T E2 13:00 Evi Blankendaal-Bente Zuurbier
D 2  27-sep HG D2-Westfriezen D2 14:00 Ineke Schot-Lisa Dekker
C1 28-sep HG C1 - Berdos C1 10.00  
B 1 28-sep HG DB2-Lacom ‘91 DB1 11:00  
RECR. 3 29-sep HG DR3-Meervogels’60 DR1 19:30 Monique Oudeman
F1 4-okt HG F1-C.S.V. F1 10:00 Evi Blankendaal-Bente Zuurbier
E2 4-okt HG E2-S.C. Dynamo E1 11:00 Sen Kuilboer-Pien van den Berg
E1 4-okt HG E1-Schagen E2 12:00 Ineke Schot-Denise Sprenkeling
D 1 4-okt HG D1-D.W.O.W. D1 13:00 Bregje de Wit-Noor Blankendaal
B 3 5-okt HG DB3-VTC/VOC DB1 10:00 Dames 1
B 1 5-okt HG DB1-H.V.S. DB1 11:00 Jessy Blom-Jacky Zuurbier
A 1 5-okt HG DA1-V.Z.V. DA2 12:00 Nel Borst
DAMES 2 5-okt HG DS2-H.V.S. DS1 14.15 Karin Oudeman
DAMES 1 5-okt HG DS1-KSV DS1 13.05 Bond
D 2  11-okt HG D2-Vido D3 13:00 ?
DAMES 3 11-okt HG DS3-Kleine Sluis DS1 19:00 Monique Oudeman
C 2 12-okt HG DC2-DSS DC1 10:00 Romy Snoek
C 1 12-okt HG DC1-Meervogels’60 DC1 11:00 Astrid Snel
B 2 12-okt HG DB2-Hollandia T DB1 12:00  
RECR. 1 13-okt HG DR1-S.C. Dynamo DR2 19:30 Joyce Hey-in ‘t Veld-Pascal Hey
RECR. 3 20-okt HG DR3-Lacom ‘91 DR1 19:30 Karin Oudeman
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Het seizoen is inmiddels weer begonnen.
Afgelopen maandagavond 8 september zijn de meiden van Hugo Girls langs 
de deuren geweest voor de sponsor/koffiekaarten.
Heb je ze gemist, dan liggen er nog koffiekaarten in het Rondeel.
In de weekenden van 13/14 september en 20/21 september is dit mogelijk.
Wij van de JC hebben alle jeugdteams nieuwe sokken geschonken.
Dus iedereen loopt er weer netjes bij.
Aan alle teams en coachen, veel handbalplezier,

Namens de jeugdcommissie Hugo Girls

Verslagje
Ik was zondag 31augustus pupil van de week. Ik mocht mee warmlopen en mocht 2x op doel 
gooien omdat de bal eerst door de keeper werd tegen gehouden. De handbalwedstrijd was erg 
spannend en ik heb heel veel dingen nieuw geleerd. Bedankt dames 1 en ook bedankt voor het 
het chips,drinken,koekjes en de mooie handdoek.

Demi Plak 

Hugo Boys seizoen 2014-2015 
Van de bestuurstafel
Afgelopen zondag zijn de 2 nieuwe reclameborden die op het scorebord 
zijn aangebracht in gebruik genomen. De beide sponsors Unive Regio+ 
en Knuwer Advocaten zijn samen met een afvaardiging van de sponsor-
commissie op de foto gegaan en als dank werd er een bloemetje over-
handigd. Tevens zijn alle overige borden afgelopen zaterdag weer gerei-
nigd. Een jaarlijks terugkerende actie van de sponsorcommissie.
Het bovenste gedeelte van de tribune is geschilderd en de letters Hugo 
Boys zijn inmiddels ook weer aangebracht. Het ziet er allemaal weer net-
jes en fris uit.
De taken van Edwin en Cocky van Diepen zullen in grote lijnen door een 4-tal personen worden 
overgenomen. Erik Kruijer gaat zich bezighouden met de financiën, Jose Wolkers wordt de con-
tactpersoon voor het Dorpshuis, Alex Overtoom gaat zich met de inkoop bezighouden en Karin 
Dekker zal zorgdragen voor de aanvulling van de voorraad in de diverse ruimten van het Dorpshuis. 
Als bestuur zijn we zeer blij met deze toezeggingen. De komende weken zal de overdracht gaan 
plaatsvinden waarbij het uitgangspunt is dat alle taken rond 1 oktober a.s. zijn overgedragen 

Op vrijdag 26 september a.s. zal de jaarvergadering van Hugo Boys worden gehouden. Aan-
vang 20.00 uur in het Dorpshuis. Komt allen ! De agenda treft u elders in dit Contact aan of 
kijk op de website.

Afgelopen weekend is de competitie voor zowel Hugo Boys 1 als 2 van start gegaan. Hugo 
Boys 1 kende een teleurstellende start en verloor thuis met 0-1 van Dirkshorn. Hugo Boys 
2 begon uitstekend en won met 0-4 bij JVC. Hugo Boys 3 won en verloor een bekerwedstrijd. 
De junioren A1 wonnen beide bekerwedstrijden met overtuigende cijfers van Woudia (1-4) en 
SEW (5-1). Ook de dames wonnen beide wedstrijden onder leiding van de nieuwe trainer/coach.
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Het nieuwe seniorenteam, Hugo Boys 6, speelde inmiddels ook al 2 oefenwedstrijden en wisten 
jammer genoeg nog niet tot winst te komen. Het team traint ook iedere week op de maandag-
avond en dat gaat binnenkort zijn vruchten afwerpen. Mannen vanaf deze plaats veel succes in 
de competitie.
Komend weekend start ook de competitie voor alle overige teams.
Vanaf deze plaats veel succes gewenst.

Klaas Oudeman 
voorzitter

Dorpshuis / Hugo Boys

Zaterdag  13 september  Zaterdag  20  september
Hugo Boys
9.30  uur   Walther
13.00 uur   Ruud

Zondag  21 september
Hugo-boys
9.45  uur   Annet/ Carin  
14.00 uur  Tini

Maandag  22 september 
tafeltennis

Dinsdag  23 september
Kbo
seniorengym

Woensdag  24  september
Revas

Donderdag  25 september
Training Hugo Boys

Vrijdag  26  september                                                                                                 
koersbal

Hugo-Boys
9.30  uur  Hans
13.00 uur  Carla

Zondag  14 september
Hugo-boys
9.45 uur  Ria/ Erna
14.00 uur  Adrie

Maandag 15 september
Tafeltennis  Puinhoop 
 
Dinsdag  16 september 
Kbo
seniorengym
 
Woensdag  17 september
sponsor commissie
Revas

Donderdag  18 september
Training hugo-boys

Vrijdag  19 september
Koersbal 

Hugo Boys Senioren
          
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG  14 september 2014    
Terreindienst: John Beers, Manus van der Vliet       
  
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter  
38730 DTS 1  Hugo-Boys 1  14:00  M.P. Kerssens  
42426 Hugo-Boys 2  VIOS W 2  10:45 10:00 P. Rotgans   
0 Hugo-Boys 3  vrij      
123715 Hugo-Boys 4  WMC 3  10:45 10:00 Mitchel Assendelft  
125067 Duinrand S 3  Hugo-Boys 5  14:00 13:00   
127980 Hugo-Boys 6  N.Niedorp 5  14:00 13:15 Willem Wester  
128894 Hugo-Boys A 1  Kwiek 78 A 1  10:45  Gerrit Vinke  
115368 Hugo-Boys VR 1  LSVV  VR1 14:00 13:15 Kees Smit  
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WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG  21 september 2014     
Terreindienst:  Vincent Molenaar / Oscar Boekel      
   
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter  
38880 Schagen 1  Hugo-Boys 1  14:00  M. Krop  
42478 De Valken 2  Hugo-Boys 2  11:30 10:15 J.G.M. Koekkoek  
0 vrij Hugo-Boys 3      
123709 Hugo-Boys 4  VIOS W 4  10:45 10:00 Klaas Oudeman  
123689 Hugo-Boys 5  Kolping Boys 8  10:45 10:00 Jan de Wit  
126041 SVW 27 11 Hugo-Boys 6  10:00 9:15   
128603 DTS A 1  Hugo-Boys A 1  11:00    
114900 Callantsoog VR 1  Hugo-Boys VR 1  12:00 11:00   
        
  
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG  28 september 2014   
Terreindienst: Paul Oudeman       
 
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter  
39603 Hugo-Boys 1  Hollandia T 1  14:00  J.C.J.M. Langedijk 
42433 Hugo-Boys 2  KGB 2  10:45 10:00 W.J. van der Laan 
123707 Hugo-Boys 3  Succes 3  10:45 10:00 R e n é  B u t e r   
121972 SVW 27  7  Hugo-Boys 4 12:00 11:00   
121677 Vrone 8  Hugo-Boys 5  10:00 9:00   
127982 Hugo-Boys 6  VZV 5  14:00 13:15 Pim Mooij
128892 Hugo-Boys A 1  Koedijk A 1  10:45  Marcel Numan
115376 Hugo-Boys VR 1  Schagen VR 2  14:00 13:15 Nic. Buter
   

Siem Hand tel. 5740761

Hugo Boys Jeugd
      
Bekerwedstrijden Hugo Boys Jeugd 2014-2015     
 
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd  Woensdag 10 September 2014   
 Terreindienst ‘s avonds: -   

wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
35328 SVW ‘27 B5 - Hugo Boys B1 18:30 17:15 -
25213 SVW ‘27 C4 - Hugo Boys C1 18:30 17:30 -
      
Competitiewedstrijden Hugo Boys Jeugd 2014-2015     
 
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd  Zaterdag 13 September 2014   
Terreindienst ‘s ochtends: Joost Dekker*   
Terreindienst ‘s middags: Jelle Loos   
wedstr. Omschrijving  aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
98394 Hugo Boys B1 Zouaven De B3 14:00 13:00 NNB
68977 Hollandia T C1 Hugo Boys C1 13:00 11:45 -
67247 Hugo Boys D1 Kolping Boys D4 11:00 10:15 NNB
104220 Hugo Boys E1 JVC E3 11:00 10:30 John/Rick
101301 SVW 27 E9 Hugo Boys E2 9:00 8:15 -
104250 Hugo Boys F1 JVC F3 11:00 10:30 Frits/Marco
101290 Strandvogels MP1 Hugo Boys MP1 9:00 8:00 -
100969 FC Uitgeest MP2 Hugo Boys MP2 9:00 8:00 -
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Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd  Zaterdag 20 September 2014   
Terreindienst ‘s ochtends: Thijs Zuurbier   
Terreindienst ‘s middags: Frank Beke
   
wedstr. Omschrijving  aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
68975 Reiger Boys B3 Hugo Boys B1 12:30 11:15 -
 Hugo Boys C1 Vrij   
68982 FC Den Helder D3 Hugo Boys D1 9:00 7:45 -
 Hugo Boys E1 Vrij   
101908 Hugo Boys E2 Winkel E3 11:00 10:30 Adri/Sandra/Frank
101306 VZV F1 Hugo Boys F1 10:00 10:45 -
60575 Hugo Boys MP1 VVS 46 MP1 11:00 10:30 Ruud Tesselaar
 Hugo Boys MP2 Vrij   
        
Hou goed de website en het bord in de gaten ivm gewijzigde beker- of oefenwedstrijden!  
    
www.hugoboys.nl      
      
    
Jaarvergadering Hugo Boys

Agenda jaarvergadering seizoen 2014 / 2015  v.v. Hugo Boys
1.  Opening door voorzitter Klaas Oudeman
2.  Mededelingen en ingekomen stukken. 

3.  Notulen jaarvergadering seizoen 2013 / 2014. 

4.  Jaarverslag over het seizoen 2013-2014 van de secretaris, jeugd-, senioren-, technische-, 
sponsor-, kantinecommissie en zaalvoetbal.  

5. Voortgang kantine

6. Financieel jaarverslag door de penningmeester + begroting 2014/2015

7.  Verslag kascontrolecommissie door René de Vries en Joris Zwagerman
 Benoeming kascontrolecommissie voor volgend seizoen. 
 
8. Bestuursverkiezing:      

§	 Aftredend en voor één jaar herkiesbaar: Stella Stoop 
§	 Tussentijds aftredend: Edwin van Diepen
 

Nieuwe bestuursleden kunnen door minstens drie leden worden aangedragen, mits hiervan 
schriftelijk kennis gegeven is aan de secretaris en een schriftelijke bereidverklaring van de 
kandidaat aan de secretaris is overlegt. Eén en ander is mogelijk tot 72 uur voor de vergadering. 

9. Rondvraag en sluiting 
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RICHTLIJNEN VOOR KOPIJ ‘Contact’ 
- Aanleveradres(mail): redactiecontactdenoord@gmail.com. 
- Gegarandeerd geaccepteerde bestandstypen: txt, doc, docx, jpg, xlsx en pdf. Alle overige 

bestandstypen worden niet gegarandeerd. 
- Bij het onderwerp de naam van de betreffende vereniging of instelling vermelden. 
- U kunt te allen tijde een briefje inleveren op het redactie-adres: Groote Geldebosch 48 te 

Heerhugowaard-de Noord of even bellen met de redactie 072- 57 15 332. 
- Uiterste inleverTIJD is 19.00. Na dit tijdstip aangeleverde kopij zal in de daarop volgende uitgave 

worden gepubliceerd. Contact verschijnt, met uitzondering van de zomervakantieperiode en 
mogelijk de kerstperiode, in de ON-even weken. 

- De redactie zal na ontvangst van de per e-mail aangeleverde kopij een automatisch bericht aan 
de afzender toezenden met als onderwerp de datum van plaatsing. 

- Het aanleveren van advertenties via redactiecontactdenoord@gmail.com 
 of contacthhw@gerja.nl
- Per vereniging, instelling, organisatie of andere instantie, is het gewenst de kopij via één e-mail 

adres aan te leveren. Op deze manier heeft de betreffende instelling grip op de juiste volgorde 
en bovendien kan de redactie makkelijker terugkoppelen bij vragen of opmerkingen.

- Logo’s dient men eenmalig in bezit te stellen van de redactie of van Gerja in een 4X4 cm 
formaat (bij voorkeur jpeg). Het logo zal blijvend gebruikt worden. De kopij alleen als tekst 
aanleveren, zonder logo. Eventuele bijlagen (bijvoorbeeld foto’s) apart bijvoegen in de eerder 
genoemde bestandstypen, met in de tekst vermeld welke bijlage / bestandsnaam op welke 
plaats ingevoegd dient te worden.

- Er zijn extra kosten verbonden aan het laten publiceren van meerdere foto’s of van kleurenfoto’s. 
- De opmaak van het Contact en uw kopij wordt geheel door Gerja verzorgd. Neem contact op 

met de redactie indien u uw opmaak gepubliceerd wilt zien. 
- Kopij zonder (herleidbare) afzender zal niet worden gepubliceerd.
-  Indien u een evenement op de agenda wilt laten plaatsen, dan kunt u dit kenbaar maken via 

een apart verzoek aan de redactie per e-mail. 

Advertentietarieven (zwart/wit): 1/1 pag € 40,50
    1/2 pag € 23,25
    1/4 pag € 14,25

Personeel(zwart/wit):  1/6 pag € 10,75

Advertentietarieven (full color): Nader te bevragen bij contacthhw@gerja.nl

Abonnementstarieven: 
- bezorgd bij u thuis € 20.00 
- bezorgd via de post in Nederland € 57.00 
Contact verschijnt twee wekelijks op oneven weken onder redactie van Angèl Mooij, Pim Mooij, 
Paul Mooij, Jos Beers en Robbert Jongkind. 
Redactie-adres: Groote Geldebosch 48, 1704 CP, Heerhugowaard-Noord. 
Pim en Angèl Mooij: 072-5715332 / Jos Beers: 072-5718737 / Paul Mooij: 072-5711625 
Redactiecontactdenoord@gmail.com

Voor het aanleveren van advertenties: 
Drukkerij Gerja:   e-mail:   contacthhw@gerja.nl 
   telefoon:  0226-421520 
   fax:   0226-421550 

Rekeningnummer Contact: NL06RABO0386950989
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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, 
plantsoen en reiniging, kunt u bellen met:  072 – 5714072
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.

 

GLAS IN DE GLASBAK
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Medisch Pedicure Heerhugowaard

De praktijk staat ingeschreven 
in het kwaliteitsregister voor pedicures

*
Diabetes en Reuma aantekening

*
Praktijk op de begane grond

*
www.pedicureheerhugowaard.nl

*
Altonstraat 15

1704CC, heerhugowaard
tel. 06-42307499

HOU DE STRAAT SCHOON!
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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


