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Agenda
14 september 2015 KBO: opening seizoen met gezellig bijpraten 
 en een film over het werk van een kooiker

18 september 2015 t/m 23 september 2015, 6 daagse vliegreis naar Lourdes

23 september 2015 20:00lezing De reizen van Reinout van Brederode door Ab Klomp 
 in het kerkje van Veenhuizen

4 oktober 2015 14:30 uur Concert van Moment in kerkje van Veenhuizen

12 oktober 2015 KBO: Justitie pastoraat

10 november 2015 KBO: Avondprogramma met Kees Mol

14 november 2015 Togido: De familie bale.... zwendel voor beginners 
 in dorpshuis ‘t Zwaantje in Veenhuizen

20 november 2015 Togido: De familie bale.... zwendel voor beginners 
 in dorpshuis ‘t Zwaantje in Veenhuizen

21 november 2015 Togido: De familie bale.... zwendel voor beginners 
 in dorpshuis ‘t Zwaantje in Veenhuizen

28 november 2015 Winterfair

29 november 2015 Winterfair

15 december 2015 KBO: Kerstmiddag ”De Grijzen Wijzen“ optreden

Vrijdag 11 september 2015

Contact verschijnt tweewekelijks onder redactie van Angèl Mooij, Pim Mooij, Jos Beers, Robbert Jongkind 
en Paul Mooij. Email: RedactieContactDeNoord@gmail.com Telefoon:  072-5715332
distributie/abonnementen: 072-5711625  financiën: 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 21 SEPTEMBER 2015 
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 9 oktober 2015.
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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 Ted van Schagen  072 5712020
Sectie Diaconie en Pastoraat Vacature

Pim Mooij      072 5715332 
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 17 september  op  het 
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.

In september  is de groep van mevrouw van Schagen-Oudeman aan de beurt om de kerk op orde 
te maken. Dit gebeurt op 29 september.
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Bloemengroep:
In september  wordt de kerk versierd door Els Dekker en Angela van Diepen.

SPREEKUUR vice voorzitter.
Op elke laatste donderdag  van de maand 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!! In de pastorie!

Vriendelijke groeten,
Gea Klercq

WEEKEINDE 12 EN 13 SEPTEMBER
Vierentwintigste zondag door het jaar.
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 50, 5-9a (Ondanks tegenstand blijft de lijdende dienaar op God 
vertrouwen)
Evangelie uit Marcus 8,27-35( Belijden dat Jezus de Messias, is één zaak; Hem ook navolgen op zijn 
weg is nog wat anders.)

ZONDAG 13 SEPTEMBER 
10.00 UUR
Eucharistieviering met Jan Molenaar en zang van de Cantorij.
Gebedsintenties voor: Cor Borst en Ria Borst-Groot, Theo groot en overleden familie Groot-de 
Goede, in liefdevolle herinnering Jan en familie Oudeman-Groot, Adriaan van Langen en zegen 
over zijn gezin, Jan Groenland en zegen voer zijn gezin, Wim Jong en overleden familie, voor Bets 
Westmeijer-Groot onze lieve zorgzame moeder uit dankbaarheid voor alles wat zij voor ons heeft 
betekent, Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie 
Molenaar-Goedhart, Nic Klaver en Ineke en zegen over hun gezin, Jan Beers en Alida Beers-Mooij.
Lector:  Bert Bijvoet.  Misdienaars: Petros en Lysandros Tsiamparlis. Koster: Peter Danenberg.

WOENSDAG 16 SEPTEMBER
19.30 uur 
Wegzendingsviering voor de Lourdespelgrims met zang van het ritmisch koor. Voorganger is Theo 
Vertelman.
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Jaap Pronk, Jan en Sjanet.
Misdienaars:  Lau en Maud Berkhout. Koster: Gon Meester.

WEEKEINDE 19 EN 20 SEPTEMBER 
Vijfentwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Wijsheid 2, 12.17-20( De goddelozen veroordelen de rechtvaardige tot 
een schandelijke dood)
Evangelie uit Marcus 9, 30-37( Wie de grootste wil zijn, moet de dienaar van allen worden)

ZONDAG 20 SEPTEMBER 
10.00 UUR
Viering met de Gebedsvieringgroep  en zang van het Ritmisch Koor.
Gebedsintenties voor: Theo Groot en overleden familie Groot- de Goede, Cok Borst, Alex Weel, Jan 
Beers en zegen over zijn gezin,in liefdevolle herinnering Catharina Westmeijer-Broersen en zegen 
over haar gezin, Nel Smit-Houniet, Piet zijp en overleden familie Zijp-Braas, overleden ouders 
van Schagen-de Moel Aris en Jan, Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman en levende en overleden 
familie, Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, Adrianus en Cornelia 
Moras-Pater en zegen over hun gezin, Gerbrand en Jo Langedijk-Bekker en Piet en Ans de Klerk-
Langedijk, in liefdevolle herinnering Andre Cattermole, overleden ouders van Schagen-Schuit en 
kinderen en Wilhelmus Groot, Luc en Ria van Gastel-Tesselaaar, Cor Borst en Ria Borst-Groot, Agie 
Borst-Eeken en Cor Borst en zegen over hun gezin, Jaap Beers, Gina, broeder Patrick overleden 
ouders en familie en zegen over de kinderen en kleinkinderen, uit dankbaarheid bij het 60 jarig 
huwelijk van het bruidspaar Stoop-Poland.
Koster: Rene van Langen.

Na de  viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk
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WEEKEINDE 26 EN 27 SEPTEMBER
Zesentwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Numeri 11, 25-29(Niemand kan beslag leggen op de Geest van God)
Evangelie uit Marcus 9, 38-43.45.47-48(Wie niet tegen ons is, is voor ons)

ZONDAG 27 SEPTEMBER
10.00 UUR
Vredesviering
Woord- en communieviering met zang van de Cantorij. Voorganger is Marion Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor: Alex Weel, in liefdevolle herinnering Jan en familie Oudeman-Groot, Tiny 
Veldman-Overtoom  en overleden familie Veldman-Overtoom, in liefdevolle herinnering Andre 
Veldman en Ank Veldman-Dekker en om zegen over de kinderen en kleinkinderen.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars:Maud en Lau Berkhout. Koster:Peter Danenberg.

ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP:

T VELD
Zondag 13 september om 9.30 uur kermisviering in Zijdewind met Yoon Jorink en pastoor Tilma
Zaterdag 19 september om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Zaterdag 26 september om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van 
Interamvo, er is KWD

WAARLAND
Zondag 20 september om 10.00 uur Eucharistieviering met Piet Steur.
Zaterdag 26 september om  19.00 uur Startviering met jongerengroep. 
Voorganger is Marion  Bleeker-Burger.

NIEDORP
Zaterdag 12 september om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang de 
zonnezangers
Zondag 20 september om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Zondag 27 september om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink

Dopen
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971

Geboren
Op 12 augustus  is Mees Oudeman geboren.
Hij is de zoon van Pascalle Oudeman.
Hun adres is Weerelaan 59 1705 EB Heerhugowaard.
Van harte gefeliciteerd.

Op 1 september is Kiki geboren. Zij is de dochter van Maurice Borst en Loes Jonker en het zusje 
van Lola.
Hun adres is  Middenweg 543 1704 BE Heerhugowaard
Van harte gefeliciteerd.
 
Marion afwezig
Tot en met 25 september is Marion afwezig.
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Beste mensen,           
Op het moment dat ik dit stukje ga schrijven, begint het net te regenen.... en het gaat al harder! De 
elektriciteitsvoorziening zal waarschijnlijk gauw uitvallen. Gelukkig had ik al vroeg (7.30 uur) de nodige 
inkopen gedaan. Ja, de stroom is nu uitgevallen. Het is vandaag donderdag, een toepasselijke naam 
want het dondert behoorlijk. De stroomstoring duurde vijf en een half uur; de regen die is gevallen was 
53 mm. Het is precies een week geleden dat ik weer terug ben op mijn plekje hier in Kisumu. Degene 
die de zaken hier waar heeft genomen is daags erna teruggegaan naar Nairobi. Hij was blij dat ik op de 
afgesproken datum terug was. Ik was ook blij dat ik weer goed gearriveerd was. Ik heb een mooie tijd 
gehad bij mijn familie en in de parochie. Het begon met de viering in de kerk. Het was geweldig. De 
belangstelling heeft me echt goed gedaan. De Mis met 7 collega’s; de receptie daarna; de vele kaarten 
en giften die ik gekregen heb, het was overweldigend. Ik wil u daarvoor van harte bedanken.
Ik heb de Ierse zuster die aan het hoofd staat van Pandipieri Centrum verteld dat er een prachtig bedrag 
klaar ligt voor de activiteiten van het centrum. Zij zal nog een overzicht geven van de projecten die 
ervan gaan profiteren. Dat zal ik ook doorgeven aan u.
Het sommetje ziet er zo uit: 1. Giften overgemaakt via Mill Hill Procuur in Oosterbeek, 
€  2970; 2. Gift van de parochie,€ 1000; 3. Contanten in enveloppen, € 580. Samen is dat 
€ 4550. Dit mooie bedrag heb ik met dankbaarheid van u gekregen. Dank u hartelijk.
            

                                                                                    Ger Mooij mhm     
HUURPRIJZEN PASTORIE EN KERK
Kerkzaal    09.00 uur tot 12.00 uur €125.00
  13.00 uur tot 17.00 uur €125.00
  19.00 uur tot 23.00 uur     €125.00
Per dag   (09.00 uur tot 23.00 uur)  €300.00

Pastorie    09.00 uur tot 12.00 uur € 25.00
Beneden  13.00 uur tot 17.00 uur € 25.00
  19.00 uur tot 23.00 uur     € 25.00
Per dag      (09.00 uur tot 23.00 uur)    € 75.00 

Pastorie    09.00 uur tot 12.00 uur € 23.50
Boven  13.00 uur tot 17.00 uur € 23.50
  19.00 uur tot 23.00 uur    € 23.50
Per dag       (09.00 uur tot 23.00 uur)   € 70.00 

Gebruik keuken 9.00 uur tot 12.00 uur € 15.00
  13.00 uur tot 17.00 uur € 15.00
  19.00 uur tot 23.00 uur    € 15.00
Per dag      (9.00 uur tot 23.00 uur)   € 35.00 

Gebruik hele kerk(exclusief onderstaand apparatuur)

  09.00 uur tot 12.00 uur € 200.00
  13.00 uur tot 17.00 uur € 200.00
  19.00 uur tot 23.00 uur   € 200.00
Per dag van  09.00 uur tot 23.00 uur    € 600.00 

Gebruik van extra apparatuur/ voorzieningen
  Kerkorgel  €25.00
  Piano   €25.00
  Geluidsinstallatie   €25.00

MISINTENTIE
Per 1 september is de prijs van een misintentie 10 euro.

Prijzen consumpties
Koffie/Thee  €1,00
Frisdrank per glas  €1.25
Wijn per glas  €1.25
Bier per flesje  €1.50
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ROOSTEREN
Binnenkort zal er weer geroosterd gaan worden voor de koren.
Heeft u iets te vieren en heeft u wensen voor een koor, dan  kunt u dit doorgeven bij het secreta-
riaat. We kijken  dan of we met uw wens rekening kunnen houden.

OPEN MONUMENTENDAG
12 september is er open monumentendag.  Trudie Hand zal op het orgel  spelen.  En van 15.00 uur 
tot 16.00 uur is er muziek en Poëzie. Luchtige klassiek op barokinstrumenten door Marleen Zout-
man(viool) en Frank Rutgers(Cello) Zij spelen stukken van Corelli, Haendel en Bach. De muziek wordt 
afgewisseld met gedichten van stadsdichter Annek Groot en van dichters van Schrijvenswaard. 

Miva collecte
de Miva collecte heeft het mooie bedrag van € 160.45 opgebracht.
De opbrengst word gebruikt voor transportmiddelen in ontwikkelingslanden
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Ook heeft het MOV een nieuw lid;Elly Wester we enorm blij mee zijn.

Bedankt namens het MOV

KLIMAATLOOP OP 3 EN 4 OKTOBER TE ALKMAAR
In december 2015 besluiten wereldleiders in Parijs over het klimaatbeleid voor de komende jaren. 
Daarom trekken dit najaar over de hele wereld mensen naar Parijs om hun stem te laten horen. 
Ook vanuit de Nederlandse kerken gaan we op weg naar een rechtvaardig klimaatbeleid. Dit is het 
moment: Loop mee en maak 2015 het jaar van de hoop!

Van 30 november tot 11 december 2015 vindt in Parijs de 21ste klimaatconferentie van de 
Verenigde Naties plaats. In Parijs moet een nieuw klimaatverdrag ondertekend worden als gevolg 
op de afspraken die in 1997 in Kyoto (Japan) zijn gemaakt. Een belangrijk moment in de strijd 
tegen de klimaatsverandering. 

Waar worden in Parijs afspraken over gemaakt? 
·	 Snel verminderen van de CO2-uitstoot
·	 Vergroten van onze gezamelijke weerbaarheid tegen klimaatverandering 
·	 Financiering van daaruit volgende activiteiten in ontwikkelingslanden door de rijke landen

Waarom een klimaatloop?
Kerken uit heel Europa, ook uit Nederland, organiseren in de aanloop van de conferentie een 
‘klimaatloop’ naar Parijs. Daarmee drukken zij hun zorg uit over klimaatsverandering én de 
hoop dat er dit jaar international goede afspraken over gemaakt kunnen worden. Zo dagen zij 
klimaatonderhandelaars uit om ook moed te tonen. De moed om de gebaande paden te verlaten 
en op weg te gaan naar een eerlijk en effectief klimaatbeleid. 

Over de etappes in Noord-Holland
Wat gaan we doen? We gaan op weg voor een rechtvaardig klimaatbeleid. Dat doen we door te 
wandelen van Alkmaar naar Castricum via Heiloo en Egmond. 

Klimaatloop zaterdag 3 oktober
Etappe 3: Alkmaar – Egmond, lengte 14 km
10:00 uur vertrek vanaf Waagplein in Alkmaar
14:00 uur bijeenkomst in Slotkapel Egmond aan de Hoef
16:00 uur afsluiting op de Adelbertusakker in Egmond Binnen
Optioneel: 17:00 uur Vespers in de Abdij van Egmond
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Klimaatloop zondag 4 oktober
Etappe 4 Heiloo – Castricum, lengte 11 km
‘s ochtends vertrek vanuit Heiloo
10:00 uur verzamelen bij de Willibrorduskerk in Heiloo
11:00 uur Bijeenkomst Onze Lieve Vrouwe ter Nood in Heiloo
13.:30 uur bijeenkomst in De Hoep Castricum met film over klimaatverandering
16:00 uur afsluiting in Dorpskerk Castricum

Loop mee met deze moderne pelgrimage en maak 2015 het jaar van de hoop!
Zie voor meer informatie en aanmelding: www.klimaatloop.nl

In memoriam Riet Ursem - van Langen
Op 5 augustus overleed Riet Ursem op bijna 89 jarige leeftijd. 
Marietje van Langen, jongste dochter van Arie van Langen en Anna Dekker kon goed leren, 
hield er ook van en had graag, net als haar kinderen later, vreemde talen geleerd. Na de lagere 
school heeft ze de naaischool in Langedijk gedaan; dat kwam altijd goed van pas. Korfbal was 
haar sport en Mien Groot, Riet Bakker en Truus Kager waren van jongs af aan haar vriendinnen. 
Ze werkte voor én achter mee op de boerderij aan de Veenhuizerweg. Daar melkte ze de koei-
en, boende de emmers en zorgde voor de kalfjes.
Ze praatte niet veel over de oorlog, maar af en toe vertelde ze verhalen over hoe een onderdui-
ker bij een razzia in zijn lange onderbroek achter het land in moest en in een greppel heeft ge-
wacht tot de Duitsers weg waren. Of hoe een jongetje uit Rotterdam aan tafel begon te huilen: 
hij wilde zo graag meer eten maar er kon niet meer bij. Er kwamen veel mensen uit de steden 
langs op zoek naar voedsel en ze vertelde over hoe zij krantjes van het verzet rondbracht

Ze trouwde met Antoon Ursem en samen kregen ze 5 dochters. Ze was een voorbeeld van ie-
mand die oppakte wat op haar pad kwam. Toon was niet zo technisch dus deed ze de klussen in 
huis en volgde allerlei praktische cursussen. Op haar 50ste leerde ze autorijden en toen ze rijbewijs 
en auto had, volgde ze ook een cursus banden verwisselen. Zelfredzaamheid was een groot ding.

Een hele verdrietige periode in haar leven was het plotselinge overlijden van Toon, haar man, 33 
jaar geleden op 10 augustus. Het betekende ook een einde van haar leven als actieve boerin. Naast 
het afscheid en verlies gaf het ook nieuwe kansen: ze kon gaan reizen o.a. naar Brazilië, Lourdes en 
Canada. Ook ontwikkelde de vriendschap die zij had met Nic Borst tot een lat-relatie.
Ze waren jaren elkaars steun en toeverlaat.  Samen zijn ze veel op pad geweest, hebben fietstochten 
gemaakt, gereisd en klaverjassen was een gezamenlijke hobby. Toen Riet in 2002 verhuisde van de 
Veenhuizerweg naar De Zicht, hadden zij daar op pantoffelafstand ieder hun eigen huisje. Nic had 
om 12 uur het warm eten klaar in zijn huis en ze aten ’s avonds een boterham bij Riet in huis. 

Vanaf ongeveer haar 80ste ging Riet sukkelen met haar gezondheid. Haar heupen raakten ver-
sleten en ze moest steeds meer dingen opgeven. Over pijn hoorde je haar niet en heel lang 
bleef ze optimistisch dat ze ooit weer zou kunnen fietsen. Dat deed ze heel graag.
Toen het verzorgen van haar in De Zicht te zwaar werd, verhuisde Riet naar Meander in 
Noord-Scharwoude, dat was een grote, moeilijke stap. Ze maakte er het beste van; ze deed 
mee met alle activiteiten die werden georganiseerd en ze was zo vaak op stap dat iedereen 
zich verbaasde dat ze dat allemaal aan kon. Ze kon enorm genieten, hield van gezelligheid en 
had een brede interesse. 
Maar langzamerhand ging het steeds slechter met haar en kwam ze bijna niet meer van bed af.
Toen ze de vrijdag ervoor bediend werd vond ze het eigenlijk te vroeg, maar woensdagmiddag 5 
augustus gleed ze rustig weg. Aan het leven van een lieve, sterke vrouw was een einde gekomen,
maar de fijne herinneringen aan haar zullen blijven.

Opmerking: Een ‘In Memoriam’ dat in het contact geplaatst wordt, is meestal een bewerking van 
het meer persoonlijke in memoriam dat door de familie gemaakt is
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Punten uit  de parochievergadering van 27 augustus
12 september is er open monumentendag. De kerk is open van 11.00 uur  tot 16.00 uur.
Marga vraagt Trudy om te spelen. Van 15.00 uur tot 16.00 uur is er muziek en Poëzie. Luchtige 
klassiek op barokinstrumenten door Marleen Zoutman(viool) en Frank Rutgers(Cello) Zij spelen 
stukken van Corelli, Haendel en Bach. De muziek wordt afgewisseld met gedichten van stadsdichter 
Annek Groot en van dichters van Schrijvenswaard.  Op 4 september is er een studiedag in Heiloo 
waar verschillende mensen uit de parochievergadering naar toe gaan.
Er zijn 2 nieuwe mensen bereid gevonden om een dag in de week de kerk open en dicht te doen, 
daar zijn we uiteraard heel blij mee. Tijdens de Winter Fair zal een reizende tentoonstelling van 
Wake up Together te zien zijn in de kerk. Het is al even terug, maar het Samen Verder feest  was 
een goed initiatief. Hoewel de opkomst niet groot was, was de viering heel mooi. Het koor wat 
was samengesteld uit de verschillende parochies zong prachtig. We willen met dit initiatief verder 
gaan en dan rouleren zodat elke parochie uit de vijfhoek eens in de 5 jaar aan de beurt is.
27 september is de vredeszondag en 18 oktober  Missiezondag.
Er  is een inzamelingsactie voor het AZC. Fietsen, kleding en speelgoed kunnen worden  ingezameld 
bij Jan van Schagen.
Over een jaar zal Marion met pensioen gaan. Binnen de vijfhoek en het pastorale team zal  over 
gepraat worden  hoe dit verder ingevuld gaat worden.
De vormselwerkgroep is in een nieuwe samenstelling weer van start gegaan.
Jan van den Berg heeft een nieuwe kaarsenbak gemaakt.
Kerst 2015  ziet er als volgt uit:
16.30 uur bijeenkomst voor de allerkleinsten.
18.00 uur het Kinderkoor.
20.00 uur de Cantorij.
23.15 uur Loca zal een kerstverhaal van Godfried Bomans vertellen/zingen.
1e kerstdag het Ritmisch koor.
2e kerstdag Deo Vacare
De website van de kerk wordt bijgewerkt.  Neemt u eens een kijkje  op www.kerkdenoord.nl

BUUV nu ook in De Noord
Ook in het noordelijkste deel van Heerhugowaard krijgt BUUV 
een plek. Team 1 van MET welzijn  werd eerder dit jaar benaderd 
door een aantal Noordenders  die graag zouden zien dat BUUV 
ook  in De Noord komt. Natuurlijk werd deze vraag met open 
armen ontvangen en samen zijn we op zoek gegaan naar moge-
lijkheden. Er werd kennis gemaakt met een Noordender die het 

heel leuk lijkt om een prikbord te beheren. Uiteindelijk is het portaal van de kerk de plek geworden 
waar het BUUV prikbord zichtbaar zal worden opgehangen.
U wordt van harte uitgenodigd bij de feestelijke opening van het BUUV prikbord in de pastorie van 
de Heilig Hart Kerk, op vrijdag 18 september om 10.30u.
Over BUUV: BUUV is een buurtmarktplaats waar inwoners van Heerhugowaard elkaar gemakke-
lijk kunnen vinden voor het vragen en bieden van hulp. Dit kan van alles zijn: koken, samen iets 
ondernemen, de hond uitlaten, een lift naar de huisarts en ga zo maar door.  Er kunnen berichten 
geplaatst worden op www.buuv.nu of u kunt ergens op reageren. Dat kan dus vanaf 18 september 
ook op het prikbord in De Noord.

Louise Karpes, Sociaal Werker

MET Welzijn Heerhugowaard
Di-Wo-Do-Vr 
E louise.karpes@methhw.nl  | Postbus 149, 1960 AC Heemskerk  
M 06 41130416 | I  www.methhw.nl | www.heerhugowaard.buuv.nu  
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Opgeruimd staat netjes!
Ja, het is altijd weer mooi als de volksspelen zijn geweest want dan is al het tapijt weer weg. 
Vanaf maart/april gaan we weer verzamelen voor de 40ste spelen. De ruimte die is ontstaan ge-
bruiken we nu om spullen en fietsen te stallen voor het AZC. Tot 1 oktober kan u dat brengen 
voor de vluchtelingen. Bij voorbaat dank. Jan van Schagen.

Klein Korenfestival op zondag 11 oktober
Locatie: de H. Familiekerk aan de Jan Glijnisweg 30 Heerhugowaard t´Kruis 
Aanvang: 13.30 uur tot 16.15 uur 
mmv De Landlubbers uit Obdam 
 De Limbeats uit Limmen  
 t Kommerkoor uit HHW-Noord

Na afloop is er een gezellige nazit in dorpshuis De Deel t.o. de kerk, met muzikale aanwezig-
heid van de Heerhugowaardse zanger Gerard Borst
U bent van harte welkom en u zult genieten van een gevarieerd programma. Vrij entree

Klein klein konijntje....
Wie mist er een wit konijntje, het is een rammetje en komt waarschijnlijk uit de Doorbraak. Tij-
delijk loopt hij bij onze konijnen maar we willen hem niet houden dus misschien horen we wat.

Jan van Schagen
Middenweg 523, 0725711238.
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Eens komt de dag…..
We hadden geen idee…
Geen idee wat er allemaal komt kijken wanneer er iemand overlijdt.
Gelukkig maar.
Maar toen kwam toch die dag dat we afscheid moesten nemen van vader. Helemaal onverwacht 
kwam zijn overlijden niet, wanneer een 80-jarige een ernstig longontsteking oploopt naast een 
aantal andere ongemakken, dan kan het zomaar gebeuren…
Het gebeurde dus ook en even wisten we niet wat te doen. Ja, de huisarts bellen. Die vertelde ons 
wat wij al wel wisten: vader is overleden. 
Hoe goed het is geweest om lid te worden van onze begrafenisvereniging St.Tekla, daar kwamen 
we toen achter!
Eén telefoontje naar het nummer dat we in elk ‘Contact’ konden vinden en bijna als vanzelf werd 
alles geregeld. Er kwam rust in huis toen we merkten dat de uitvaartleidster heel goed wist wat 
te doen. Ze wist de juiste vragen te stellen, ons gerust te stellen en samen met haar kwamen we 
tot een afscheid dat vader recht deed. We hoefden niet zelf te bedenken wat er gebeuren moest, 
wie we moesten inschakelen en wat vooral niet vergeten mocht worden. De uitvaartleidster van 
St.Tekla nam het ons allemaal uit handen.
Vader werd thuis opgebaard en verzorgd. De vereniging zorgde voor de juiste spullen om er een 
mooie rouwkamer van te maken. De uitvaartleidster kwam alle dagen even langs om te kijken of 
vader nog ‘mooi’ bleef, misschien nog zorg nodig had. Steeds weer konden we nog overleggen 
over de manier waarop we het laatste afscheid in de kerk en het crematorium vorm wilden geven.
We missen vader, natuurlijk. Maar we kijken ook terug op een afscheid dat ontroerend mooi was, 
zijn dankbaar voor de mensen die ons zo goed geholpen hebben, zijn blij dat we lid waren van een 
uitvaartvereniging die wist hoe te handelen en dat met warme betrokkenheid ook deed.

Begrafenisvereniging St.Tekla: dank je wel!

BEGRAFENISVERENIGING ST. TEKLA
Onze begrafenisvereniging is geen vereniging die veel aan de weg timmert.
Toch is het een gegeven dat het ooit een keer gebeurt (zie hier boven)dat u de vereniging waar u 
lid van bent nodig heeft. Het is daarom ook belangrijk dat uw kinderen weten dat u lid bent van 
onze vereniging en recht heeft op de diensten die zij aanbiedt. Onze vereniging heeft een nieuwe 
flyer gemaakt met daarin vermeld de diensten die we aanbieden en de adressen van mensen die 
u kunt bellen.
Deze liggen achter in de kerk op de stelling.
De tijden zijn veranderd, zo ook in de uitvaart branche. Als u eens wilt weten wat er zoal mogelijk 
is binnen onze vereniging kunt u altijd contact opnemen met onze uitvaartleiders.
Tevens wil ik aan de ouderen vragen: meld het u kinderen dat u lid bent van St. Tekla. 

Namens St. Tekla: Truus van den Berg

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
De vakantie is weer voorbij en de eerste maaltijd in het dorpshuis 
is al weer achter de rug. Intussen zijn er weer een aantal nieuwe 
mensen bij gekomen, zodat het weer helemaal vol  zat aan de tafel in 
Rabozaal. Het was weer erg gezellig, en zoals een gast, die even om 
stilte vroeg, het verwoordde: Tiny kookt altijd erg lekker.
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In de vakantie wordt de maaltijd altijd op de pastorie gedaan. Dan heeft Tiny vrijaf.
Maar ook dit is prima verzorgd door enkelen van onze eigen groep. Het is voor onze mensen 
erg prettig om nu eens niet in je eentje te hoeven eten, maar samen. 
Ook op de koffie-ochtenden komen nu een aantal nieuwe mensen. 
Ook dat is goed, want het is voor de mensen die komen erg gezellig als er aardig wat mensen zijn.
Dus aarzel niet om te komen koffie drinken. Hoe meer mensen, hoe meer vreugd. 

De data voor de komende tijd:
18 september 2015 10.00 uur  koffie drinken op de pastorie:
  onthulling van het bord van vraag en aanbod in de kerk door MET

2 oktober 2015 10.00 uur  koffie drinken op de pastorie:
  Mary IJdema zal komen knippen

16 oktober 2015 17.30 uur  maaltijd in het dorpshuis

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!

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

BEWEEGT U VOLDOENDE?
Op 1 september was het wachten op de aanvang van onze “gym 
voor senioren” weer voorbij en kwamen we, na een voor sommigen 
veel te lange zomerstop, weer bij elkaar. 
De een omdat het gezond is, een ander omdat het nu eenmaal 
verstandig is om de steeds strammer wordende spieren weer wat 
losser te maken. 
Maar voor iedereen geldt dat het ook zo gezellig is.
Helaas moesten door persoonlijke omstandigheden wel enkele deelnemers afhaken. 

Na een goede drie kwartier aangepast bewegen onder leiding van de gediplomeerde Emmy 
Rood-Borgman sluiten we altijd af met een paar rondjes kegelen, waarbij het natuurlijk zaak is om 
zoveel mogelijk 3 kegeltjes tegelijk om te gooien.
En heerst er bij het bewegen en kegelen al een gezellige sfeer, bij het koffie drinken daarna zijn 
sommigen moeilijk weer naar huis te krijgen.

Denkt u: Dat is misschien ook wat voor mij. 

Kom dan op dinsdag 15 september (of op een andere dinsdag ) eens vrijblijvend kijken. We 
beginnen om half tien.
Voor de gym betalen we € 6,-- per maand en voor de koffie € 1,-- per keer.
Het lidmaatschap van de KBO is wel wenselijk, maar niet noodzakelijk. 

Dames zijn zeer welkom, maar heren zijn zeer zeer welkom.
Richard
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WIJ WAREN IN BERLIJN
Met niet minder dan 9 leden van KBO HHW Noord gingen we 6 dagen op een, door voormalig 
ANBO bestuurslid Jelva Rentenaar georganiseerde, reis naar Berlijn.
Voor ons lekker makkelijk, want we konden bij de kerk instappen.
Best een lange rit naar Hotel Lindenberg in het voormalige Oost Berlijn.
Dat Berlijn net zo groot is als de provincie Utrecht hebben we geweten. Er zijn heel 
wat kilometers in de stad gereden.

De eerste dag werd besteed aan Oost Berlijn en de tweede dag aan West Berlijn.
Beide dagen begeleid door de Nederlandse, in Berlijn wonende, gids Gerrit
Ongelooflijk wat deze man op duidelijke en humoristische wijze wist te vertellen. We hebben 
veel interessante dingen gezien, maar nog veel meer dingen gehoord die niet in de gewone 
geschiedenisboekjes staan beschreven.

De volgende dag waren we in Postdam en bezochten daar de bekende Hollandse wijk met de 
mooie geveltjes en de prachtige tuinen van het kasteel Sourci.
Als afsluiting een vaartocht over de Spre door het Sprewald. (de rivier die ook door Berlijn stroomt). 
Een vaartocht met 38 mensen in een punter door een gebied vergelijkbaar, maar toch niet te 
vergelijken, met Giethoorn.  Wat een prachtige natuur.
Een beetje moe, maar erg voldaan, werden we op vrijdagavond om kwart over tien, door de al 
jaren bekende chauffeur Mike, bij de kerk weer afgezet.
Jelva en Mike bedankt !

Richard

Weer een mooie fietstocht
23 leden verzamelden zich, na een kritische blik in de lucht, om 9 uur op het kerkplein, in de 
verwachting dat Wim en Joke Beers wel weer een leuke tocht hadden verzonnen. 
Via Donkereweg ( heel toepasselijk voor de dreigende wolken ), de Plemdijk,  Hensbroek en de 
Uitgang naar Wogmeer, waar bij Het wapen van Wogmeer de fietsen even werden gestald. Lekker 
buiten zitten op het terras. Gelukkig is daar het terras overdekt, want de koffie en het gebak waren 
nog niet geserveerd of de kraan werd boven even open gedaan. 
Na een half uurtje en nagenietend van de lekkere appeltaart, en weer in het zonnetje, verder. Via 
de Noord- Spierdijkerweg, de Berkmeerdijk en de Lage Hoek weer in de richting van De Noord. 
Helaas ging het (in het zicht van de haven) in Veenhuizen even mis. De groep moest even stoppen 
voor een stilstaande vuilniswagen. Daarbij raakte Tineke vd Krol haar evenwicht  kwijt en viel in het 
gras bovenop haar fiets. Achteraf bleek bij een bezoek aan de huisarts de verwonding niet ernstig, 
zodat zij met een stevig drukverband in de inmiddels opgehaald auto naar huis kon om uit te rusten. 
Helaas geen samen uit, samen thuis, maar desondanks toch een mooie droge tocht van precies 30 
kilometer. Wim en Joke, bedankt!

Richard

Open monumentendag 12 september 2015
Ook dit jaar is het kerkje van Veenhuizen geopend met open monu-
mentendag van 11.00 uur tot 16.00 uur.
In het kort het programma:
Een koor  zal tussen 11.30 uur en 13.00 uur optreden.

Er zijn demonstraties over wichelroede lopen, gedurende de dag 
door.

Vanaf 13.30 uur is Dhr. Zomerdijk aanwezig. Hij komt met materiaal 
om ter plekke laten zien hoe een midwinterhoorn gemaakt wordt.
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De midwinterhoorn is een langwerpige, houten hoorn, van circa 120 tot 150 centimeter. De hoorn 
wordt aangeblazen op een mondstuk van vlierhout, de happe. De verschillende buurtschappen 
hebben soms ieder hun eigen melodieën, de vijf of zes tonen die gespeeld kunnen worden zijn pure 
natuurklanken. De Midwinterhoorngroep “Van Hakken Komt Blazen “ zet zich actief in om de traditie 
te bewaren, onder andere door evenementen te organiseren maar ook door het geven van cursussen 
midwinterhoorn maken en midwinterhoornblazen. Beiden vergen eigen technieken en vaardigheden.
Het midwinterhoornblazen is nu geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultuur Erfgoed 
in Nederland. 

Dit jaar bestaat de kerk 50 jaar. Ab Klomp zal in het kerkje een foto collage laten zien van de 
afgelopen 50 jaar.

Dit alles is weer de moeite waard en we hopen dat u allen weer een kijkje komt nemen.

23 september – Brederode reis naar Estland 
Lezing door Ab Klomp over de diplomatieke reis van Reinout van Brederode in 1617. Hij stond aan 
het hoofd van de Nederlandse delegatie van onderhandelaars. 
20.00 uur Kerk, Kerkweg 26, Veenhuizen Toegang € 5,00 inclusief koffie/thee

4 oktober - Optreden Moment in het kerkje van Veenhuizen
Op zondagmiddag 4 oktober om half 3 zal de groep Moment een optreden verzorgen in het kerkje 
van Veenhuizen. De groep bestaat uit Erwin, Linda, Leslie en Suzanne. Vier vrienden en zij zingen 
een afwisselend repertoire. De entree bedraagt 6 euro inclusief een kopje koffie of thee vooraf.
Na afloop is er gelegenheid om nog even na te kletsen onder het genot van een drankje.
Kaarten kunt u reserveren bij Annet Kroon op telefoon nummer 072-5711428 of 06 53105907.
Aanmelden kan ook via de email: marcoannet@gmail.com

Stichting Veenhuizer Hoeven organiseert ... 

 

haar derde familie-ochtend van 2015!

Op zondag 20 september van 10.00 tot 12.00 organiseert 
Stichting Veenhuizer Hoeven haar laatste familie-ochtend van 2015. 

Deze ochtend is bedoeld voor gezinnen waarvan een of meerdere 
personen een beperking hebben. Elk gezin is welkom, ongeacht het 
aantal gezinsleden of de aard van de beperking.
Men kan met z’n allen een gezellige ochtend beleven. 
Iedereen mag op 1 van onze paarden rijden als hij of zij dat wil. 
U kunt ook samen met uw kind op 1 paard rijden. 

Deze ochtend wordt u aangeboden door Stichting Veenhuizer Hoeven en is geheel gratis!
Het aantal deelnemers is beperkt en de eerste aanmeldingen zijn alweer binnen dus wees er snel bij! 

Aanmelden kan via de mail:  info@veenhuizerhoeven.nl of telefonisch op 0637376332.

We zien jullie graag 20 september op:
Veenhuizerweg 11b, 1704 DM Heerhugowaard Noord.

De koffie staat klaar!
Femmy Veenstra,

Stichting Veenhuizer Hoeven
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De “Blik op de weg” in De Noord …( 31 aug. 2015)
Beste mensen,

Vannacht heeft het flink geregend en geonweerd en om kwart 
over zeven is het opnieuw onweer wat de klok slaat! Om half acht 
wordt het zowaar droog en ik besluit toch te gaan wandelen, want 
de temperatuur is heerlijk. Ik neem wel een kleine paraplu mee, 
zodat het water niet overal mijn kleren inloopt.
Met de grijper en plastic zak in de hand en het fototoestel in de 
rugtas loop ik om even over half acht de wijde wereld in. Jurgen 
staat al aan het aanrecht en groet met een glimlach! Hij weet in-
middels, dat ik aan mijn maandagmorgenrondje begin.
Vandaag wordt het de noord-west route. Een mooie en altijd rustige route! Op de Middenweg is 
het verkeer al op gang gekomen. Mirjam fietst groetend voorbij, sportief zoals altijd op weg naar 
haar werk. Even verderop zie ik het kroos dicht op de sloot liggen. Vroeger, als klein kind, dacht ik, 
dat je daar overheen kon lopen. Inmiddels weet ik beter!
Op de Hasselaarseweg komt Marion toeterend voorbij. Ook al vroeg op weg ...! 
Ton, die altijd even zijn hand opsteekt, komt mij met z’n regenmeter tegemoet. Hij laat zien, dat er 
afgelopen nacht 17 mm. regenwater is gevallen. ‘t Is maar, dat we het weten! Verder loop ik langs 
zijn keurig onderhouden berm en sloot.
Rechts van de weg staat een boot met witte kool. Een stuk handvaardigheid, die diende als praal-
wagen voor de Volksspelen, die afgelopen zaterdag plaatsvonden.(29 aug.!)
De trein passeert en ik ontdoe me van het eerste afval. Aan de overkant zie ik het water op de 
akkers liggen. Zulke regenbuien hebben natuurlijk hun gevolgen.
Gelukkig hebben we nu het Apollomeer, dat het overtollige water opvangt en waar nu de eenden 
en ganzen inmiddels hun plek hebben gevonden.
Langs de rechterkant zie ik de zwanenbloem mooi in bloei staan. Evenals voorgaande jaren is dit 
weer een prachtig gezicht.
Aan de overkant ligt de kool al aardig groot op de “koude” grond. Daarnaast staat de grote kas, 
waar de lichten nog branden en de rozen nog een groeizetje moeten hebben.
De weg buigt naar links en ik zie een grote schare brandganzen zich te goed doen aan alles, wat op 
het veld van hun gading is. In de verte hangt een waas van de vochtige lucht.
Ik wandel door het Schoutenbosje, waar het nu toch wel erg modderig is. Eenden en meerkoeten 
schieten weg, voelen zich in hun territorium misschien een beetje bedreigd.
Dan de Westerweg over naar de Waarddijk, waar in alle rust een paar mooie bootjes, van verschil-
lende grootte, liggen.
Twee tentjes van vissers, die meer liggen te snurken, dan op hun dobber te letten. Even verder 
begint het maïs al goed te groeien en grazen de koeien hun maaltje van vandaag bij elkaar.
Aan het eind zie ik de kastanjes aan de boom hangen. Misschien een eerste aankondiging van de 
herfst? Ik moet er nog even nog niet aan denken!
Bij de fa. Stoop steek ik de weg over en bij “huize Nagtegaal” staan de hortensia’s in volle bloei. 
Wat een prachtig gezicht! Via de Laanderweg naar de Middenweg. Bij het oversteken klampt een 
hardloper mij aan en zegt: “Loop je nu nog steeds? Ik zag je een paar uur geleden op de Hasse-
laarseweg!” Dat klopt en hij vond wel, dat ik goed werk deed. Daar kan ik dus weer even op teren.
Eva’s geboorte wordt even verder aangekondigd. Dat je daar geweldig blij mee bent, laat je zeker 
aan iedereen weten! Gefeliciteerd namens mij en dat het maar een gezonde meid mag worden!
Dan kom ik Jan tegen. Vorige week zijn we met hem, Annet, Wim, Joke, Richard en Gea naar Berlijn 
geweest en dat was een geweldige belevenis. Foto’s staan inmiddels op mijn website!
Bij het Dorphuis is Joop, om de overtollige zaken van de Volksspelen te verwijderen. Ook Adriaan 
loopt rond om het veld en tribune te controleren, want netjes moet het blijven in De Noord. Nu 
lonkt de koffie en ik loop nu in een snelle pas naar huis!
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33 blikjes                                   
21 drinkbakjes 
12 plastic flessen! 
13 pk. sigaretten 
0 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

Schrijvenswaard  
PERENBOOM

Ik kijk naar
de perenboom in

mijn tuin, al honderd jaar
staat hij daar in het voorjaar

met zijn puistjes
vol uitbottend groen

Belofte vol
peren die zich een buil vallen

in het najaar

Marry Overtoom-Bruin

Muziek en Poëzie

OPEN MONUMENTENDAG 12 september 2015

13.00 – 14.00 uur Ontmoetingskerk, Middenweg 168,

15.00 – 16.00 uur Heilige Hart Kerk, Middenweg 541, De Noord

Lichtvoetig programma met luchtig klassiek op barokinstrumenten, afgewisseld met poëzie.

Marleen Zoutman, viool
Frank Rutgers, cello
Zij spelen werken van Corelli, Händel en Bach

De dichters dragen voor uit eigen werk.
Annek Groot, Stadsdichter Heerhugowaard
Dini Apma-Staudt
Marry Overtoom-Bruin
Joyce Snijders-Schipper
Corry Nieman
Thea Houtenbos
allen lid van Schrijvenswaard
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39e Volksspelen 2015.
 
Zaterdag 29 Augustus 2015…..wat een ongelooflijk mooie dag was 
het. 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 ons als 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. Donderdag tijdens de 1e dag 
van het opbouwen hadden we slecht weer, maar vrijdag en vooral 
zaterdag hadden we fantastisch weer. De Volksspelen zijn naar onze 
mening prima verlopen en we kunnen er met een goed gevoel op 
terugkijken….wij gaan ons weer voorbereiden voor het 40 jarig 
jubileum van de Noordender Volksspelen. 

Optocht 
In totaal twaalf praalwagens (tien van te voren aangemeld en twee spontane wagens) 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 derde keer op 
rij de winnaar waren met als onderwerp “  De Vijfhoek - het samengaan van de 5 kerken”. 

De tweede plek was voor de Trappelenders en de derde prijs was voor de Bluffers. De volledige 
uitslag van alle wagens kunt u verderop lezen.

Publieksprijs
Dit jaar werd er ook weer een publieksprijs uitgereikt. Niet aan de winnende wagen maar aan een 
iemand uit het publiek die de optocht heeft bekeken.  De publieksprijs, die ook de Volkstuinders als 
winnaar hadden gekozen, werd beschikbaar gesteld door Pronk Haar “waarvan je gaat stralen”. 

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 Ronald Beers. Met een 
spectaculaire opening, de brandweerwagen kwam met luide sirenes richting de velden van Hugo 
Boys, en met mooie woorden waren de 39e Noordender Volksspelen geopend. 

Spellen 
Dit jaar waren er 14 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. 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 terugkomt. Vorig jaar was dat het Station van de Noord en hierbij hadden we 
het spel “op weg met de NS” verzonnen. Verder hadden we het waterspel, winter in de zomer, het 
neerslagspel, tonnetje steken, levend tafelvoetbal en Jenga. Al met al prima spellen die voor alle 
deelnemers goed te doen waren. De strijd is uiteindelijk gewonnen door de Bosberen. De verdere 
uitslag kunt u verderop lezen.

Feestavond
Dit jaar was de feestavond weer in Café Partycentrum Bleeker. Rond half negen kon de feestavond 
beginnen. Nadat iedereen aanwezig was nam de voorzitter het woord en kon hij 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. 
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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 vijf grote prijzen te winnen te weten:
	Terrasverwarmer  Aangeboden door Quality Veranda
	Wijnkoeler Aangeboden door Piet de Goede Witgoed
	Fiets Aangeboden door Edwin Groen Tweewielers BV
	Bijl Aangeboden door Snijder Sfeerverwarming
	Kokend waterkraan Aangeboden door Ant. Duijn Keukens

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 juryleden,  de vele sponsoren, v.v. Hugo Boys, 
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  bedanken.

Samenstelling bestuur Stichting GV4
Dit jaar was het voor Cocky van Diepen het laatste jaar dat zij deelgenomen heeft aan het bestuur 
van Stichting GV4. Later in het jaar zullen wij nog op passende wijze afscheid van haar gaan 
nemen. Gelukkig hebben wij weer een fantastische vervangster voor haar gevonden. Dit is Linda 
Vlaar geworden. Linda, wij wensen jou heel veel succes toe, maar vooral heel veel plezier

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

Uitslagen Ploegenpresentatie

Plaats Team  Punten
1 Volkstuinders 401
2 Trappelenders 371
3 Bluffers  369
4 Vrouwenverdriet 358
5 Deurdauwers 353
6 Hassebassies 345
7 Bosssterren 327
7 Westfrisiateam 327
9 Bosberen 316
10 Piraten  297

De winnaar van de Progressieprijs 2015 is gewonnen door de Volkstuinders.

Iedereen bedankt en hopelijk tot volgend jaar bij het 40e jarig jubileum van de Noordender Volksspelen.

Namens de 6 van het GV4
Cocky van Diepen, Mandy de Git,  Rik Appelman, Edwin Redder, Kevin Hof, Danny Overtoom

Uitslagen Spellen

Plaats Team  Punten
1 Bosberen 112
2 Volkstuinders 111
3 Deurdauwers 101
4 Hassebassies 96
5 Doorzetters 94
6 Bossterren 93
7 Vrouwenverdriet 91
8 Riwiploeg 89
8 Doorbrekers 89
10 Piraten  85
11 Raddraaiers 83
12 Zwaantjes 73
13 Westfrisiateam 71
14 Bluffers  38



23

Nieuws van Hugo Girls
Het seizoen is gestart en Dames 1 heeft meteen een mega over-
winning gehaald. Ze hebben gisteren met 43-19 gewonnen van 
A&O. Dat ziet er alvast goed uit!

In dit Contact staat het kantinedienstschema voor de rest van het veld-
seizoen. Hou het in de gaten en als je niet kan dan moet je zelf ruilen.

We hebben 4 nieuwe aanmeldingen voor de jeugdcommissie! 
We zijn eigenlijk nog op zoek naar scheidsrechters. Omdat die er 
nu nog niet zijn zullen we toch de teams weer wat meer moeten in-
zetten en dan vooral voor de hogere jeugdteams omdat de jeugd-
scheidsrechters de jongste jeugd fluiten. Jacky heeft aangegeven 
te stoppen met fluiten met het zaalseizoen ivm een studie verderop in het land. En Jacky floot 
vooral de A- en B-jeugd.

Op 14 september zullen de koffiekaarten weer worden verkocht. ’s Avonds net na het eten kunt u 
de meiden verwachten.

Alvast even ter info: de jaarlijkse ledenvergadering is op 7 oktober 2015 om 20.00 uur.

Veel succes iedereen.                                                                                                                             Het bestuur

HOOFDSPONSORS Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
   Piet Oudeman Transport

JEUGDSPONSOR Kalanchoëkwekerij Slijkerman

Hugo Girls 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

Schoonmaken Rondeel
De volgende teams van Hugo Girls zijn aan de beurt om het Rondeel schoon te maken. 
14/9 - 16/9 Dames 1
21/9 - 23/9 Dames 2
28/9 - 30/9 Dames 3
5/10 - 6/10 Recreanten 1
12/10 - 14/10 Recreanten 2

Aandachtspunt: Let zelf op wanneer er ’s avonds handbal wedstrijden zijn, zie Contact in verband 
met schoonmaken! De sleutel is bij P. Jaspers.

Dames 1 start seizoen met monsterzege 
Dames 1 is het veldseizoen goed begonnen. Thuis in de Noord werd het tegen A&O uit Alkmaar 
maar liefst 43-19. 

Waar het weer de laatste dagen niet om over naar huis te schrijven is, was het veld om 13 uur droog 
en leek het erop dat het voorlopig droog zou blijven. Toen pupil Naomi Bakker de eerste worp ge-
nomen had, kon de wedstrijd van start gaan. We hebben in de voorbereiding in een oefentrial tegen 
elkaar gespeeld, maar toen hadden ze een brede selectie mee omdat een aantal dames afgelopen 
zomer is overgestapt van Lacom naar A&O. Wie het eerste team uiteindelijk ‘gehaald’ hadden, was 
dus nog de vraag. De opdracht van Jos was in elk geval om het tempo hoog te houden en gebruik te 
maken van de snelle spelhervattingen van onze kersverse keepster Marijn Kunst.  
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In de beginfase verliep de score om en om. A&O kon een aantal keer van afstand scoren en wij hadden 
de juiste verdedigingsvorm nog niet helemaal te pakken. Aanvallend liep het wel direct vlot, met sco-
ringsmogelijkheden vanuit elke positie, maar met name Deanne was als vanouds weer lekker op dreef. 
Ze kreeg veel ruimte aan haar kant en de keepster had er ook geen antwoord op. Verder deden we wat 
ons gevraagd werd en de breaks vlogen A&O om de oren. Met de rust stond het dan ook al 21-10. Wat 
geen gekke uitslag na 60 minuten handbal geweest zou zijn, maar er was nog een half uur te spelen. 

A&O koos in de tweede helft voor een 6-0 dekking en hoopte hiermee verdere schade te beperken. 
Echter bleef het spelbeeld hetzelfde en met één wissel was de tank voor deze dames aardig leeg aan 
het raken. Vlak voordat het 40e thuisdoelpunt viel, begon het dan toch te regenen. Zowel het veld 
als de bal werden glad, maar we bleven aardig doorspelen en konden de bal nog een paar keer in 
het doel prikken. Bij een stand van 43-19 blies de scheidsrechter, die een goede wedstrijd floot, af. 

Met deze uitslag, een recordaantal doelpunten in de carrière van Jos (was 41), hopen we de toon 
gezet te hebben voor de rest van het seizoen. Het buitenseizoen is in principe bedoeld als voor-
bereiding op het zaalseizoen (en daar is het doel niets anders dan kampioen worden), maar op 
het veld moeten we ook mee kunnen strijden om de bovenste plekken. Met zoveel doelpunten 
laten we zien dat we allemaal scorend vermogen hebben en met Marijn en Lisan, die bij een aantal 
wedstrijden een keepersduo voor dames 1 zullen vormen, hebben we de keuze uit twee goede 
keepsters waar we ook veel snelheid mee kunnen creëren. ‘Oudgediende’ Anna Ursem liet zien dat 
ze het handballen in de afgelopen 2,5 jaar niet verleerd is en Joy Vonk bewees vandaag weer dat 
er een goede jeugd klaar staat die steeds harder aan de deur van de selectie klopt. Kortom; er staat 
ons een mooi seizoen te wachten! 

Helaas heeft KSV zich op het laatste moment terug getrokken en zijn we volgende week alweer 
vrij, maar daarna volgen Schagen thuis, Hollandia T uit, Berdos thuis en Tonegido uit, alvorens het 
zaalseizoen na een vrij weekend op 25 oktober begint. 
Vandaag was er aardig wat publiek komen kijken en we hopen dat dit de komende weken alleen 
maar meer wordt! 

Groetjes, Dames 1

Uitslagen
30-8-2015 H.V.S. DS1 Hugo Girls DS2  12 - 11
30-8-2015 Hugo Girls DA2 C.S.V. Handbal DA1# 9 - 23
30-8-2015 Sporting S DA1 Hugo Girls DA1  6 - 25
30-8-2015 Vrone DB3 Hugo Girls DB2  13 - 6
30-8-2015 S.C. Dynamo DB1 Hugo Girls DB1  14 - 21
30-8-2015 Hugo Girls D1# Tornado D1  7 - 17
30-8-2015 Hugo Girls D2 Con Zelo D2  5 - 11
30-8-2015 A & O E1# Hugo Girls E2  30 - 5
29-8-2015 Vrone DC1 Hugo Girls DC1  28 - 7
29-8-2015 S.S.V. DC1 Hugo Girls DC2  17 - 7
29-8-2015 Hugo Girls E1 Spartanen E1  10 - 9
6-9-2015  Hugo Girls DS1 A & O DS1  43 - 19
6-9-2015  Hugo Girls DA1 Westfriezen DA1  23 - 9
6-9-2015  Hugo Girls DB1 S.S.V. DB1  18 - 28
6-9-2015  Hugo Girls DB2 S.S.V. DB2  14 - 13
6-9-2015  Hugo Girls DC2 KSV DC2   6 - 15
6-9-2015  C.S.V. Handbal D1# Hugo Girls D1#  4 - 14
5-9-2015  Hugo Girls DS3 J.H.C. DS2  16 - 15
5-9-2015  Hugo Girls DS2 Zwaluwen ‘30 DS3  31 - 9
5-9-2015  Lacom ‘91 DA2 Hugo Girls DA2  14 - 12
5-9-2015  Z.A.P. D2  Hugo Girls D2  16 - 2
5-9-2015  Lacom ‘91 E1# Hugo Girls E1  4 - 10
5-9-2015  Hugo Girls E2 H.C.V.’90 E1  1 - 17
2-9-2015  Hugo Girls DR1 SSV/Sporting S DR1  4 - 14
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PROGRAMMA ZATERDAG 12 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 18 SEPTEMBER (VELD)   
          AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1   VRIJ        
DAMES 2 13-sep Kleine Sluis DS1-HG DS2 Anna Paulowna 12:00 11:00 ------
DAMES 3   VRIJ        
A1   VRIJ        
A2 13-sep HG DA2-Spartanen DA1 De Noord 11:45 11:15 ------
B1 13-sep KSV DB2-HG DB1 t Kruis 11:00 10:15 ------
B2 13-sep D.E.S. DB1-HG DB2 St Maarten 13:20 12:20 ------
C1 13-sep DSS DC1-HG DC1 Heemskerk 10:00 9:00 ------
C2 13-sep H.C.V.’90 DC1-HG DC2 Velzen 12.35 11.15 ------
D1 13-sep HG D1#-Graftdijk D1# De Noord 11:00 10:30 ------
D2  12-sep Tonegido D1#-HG D2 Hippolytushoef 12:45 11:45 ------
E1 12-sep HG E1-Vrone E1 De Noord 14:00 13:30 ------
E2 12-sep HG E2-Tornado E1 De Noord 13:00 12:30 ------
F1 12-sep J.H.C. F1-HG F1 Julianadorp 11:10 10:10 ------
F2 12-sep HG F2-Schagen F1 De Noord 12.00 11.15 ------
RECR. 1 16-sep HG DR1-Schagen DR1 De Noord 20:00 19:30 ------
RECR. 2 14-sep Petten DR1-HG DR2 Petten 20:00 19:00 ------
      
WIJZIGING: Zat 12 SEP: F2-Schagen F1 om 12.00 uur (ingelast)     
 Zat 12 SEP: KSV DS2-Dames 1 om 19.00 uur (vervallen)    
 Zat 12 SEP: Schagen DS2-Dames 3 om 20.30 uur (verplaatst naar 7 sept)  
 Zon 13 SEP: HCV’90 C1 - C2 om 12.35 uur (was 13.40 uur)    
 Maa 14 SEP: Petten - Recr 2 om 20.00 uur (was 15 sept)    
 

PROGRAMMA ZATERDAG 19 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 25 SEPTEMBER (VELD)   
          AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 20-sep HG DS1-Schagen DS1 De Noord 13:15 12:45 ------
DAMES 2 20-sep HG DS2-Tornado DS4 De Noord 14:30 14:00 ------
DAMES 3 19-sep HG DS3-Kleine Sluis DS2 De Noord 19:30 19:00 ------
A1 20-sep HG DA1-H.V.S. DA1 De Noord 12:00 11:30 ------
A2 20-sep D.T.S. ‘48 DA1-HG DA2 Westwoud 10:00 9:00 ------
B1   VRIJ        
B2 20-sep HG DB2-Schagen DB1# De Noord 11:00 10:30 ------
C1 20-sep HG C1 - De Blinkert C1 De Noord 10.00 09.30 ------
C2   VRIJ        
D1 20-sep Niedorp D1-HG D1# N.Niedorp 12:30 11:45 ------
D2    VRIJ        
E1 19-sep SEW E2-HG E1 Nibbixwoud 13:00 12:00 ------
E2   VRIJ        
F1 19-sep HG F1-Con Zelo F1 De Noord 13:30 13:00 ------
F2 20-sep D.S.O. F1-HG F2 Den Helder 10:00 9:00 ------
RECR. 1 23-sep Geel Zwart DR4-HG DR1 t Zand 19:00 18:00 ------
RECR. 2 21-sep HG DR2-J.H.C. DR1 De Noord 19:30 19:00 ------
      
WIJZIGING: Zon 20 SEP: Berdos E1 - E2 om 12.00 uur (vervallen)    
 Zon 20 SEP: C1 - Blinkert C1 om 10.00 uur (ingelast)    
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PROGRAMMA ZATERDAG 26 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 02 OKTOBER (VELD)   
          AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 27-sep Hollandia T DS1-HG DS1 Tuitjenhorn 12:15 11:15 ------
DAMES 2   VRIJ        
DAMES 3 26-sep HG DS3-Zwaluwen K DS1 De Noord 19:30 19:00 ------
A1 27-sep Hollandia T DA1-HG DA1 Tuitjenhorn 11:00 10:00 ------
A2 27-sep HG DA2-H.V. Blokker DA1# De Noord 13:00 12:30 ------
B1 27-sep Vrone DB2-HG DB1 St. Pancras 12:15 11:15 ------
B2 27-sep Wijk aan Zee DB1#-HG DB2 Wijk aan Zee 12:00 10:45 ------
C1 26-sep Lacom ‘91 DC1#-HG DC1 Noord-Scharw. 17:30 16:45 ------
C2 27-sep HG DC2-C.S.V. DC1 De Noord 12:00 11:30 ------
D1 27-sep HG D1#-Meervogels D1# De Noord 11:15 10:45 ------
D2  27-sep Schagen D2-HG D2 Schagen 10:50 10:05 ------
E1 26-sep HG E1-KSV E1 De Noord 15:00 14:30 ------
E2 26-sep HG E2-De Blinkert E1 De Noord 14:00 13:30 ------
F1 26-sep Vrone F1-HG F1 St Pancras 13:00 12:00 ------
F2 26-sep HG F2-Hollandia T F2 De Noord 13:15 12:45 ------
RECR. 1   VRIJ        
RECR. 2 28-sep HG DR2-Zwaluwen K DR1 De Noord 19:30 19:00 ------

Buffetdiensten Hugo Girls in het rondeel
Hierbij het overzicht van de kantine diensten voor het rondeel. Kijk even goed wanneer je aan 
de beurt bent. 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 

Annet Kroon, planning kantinediensten in ´t rondeel

TEAM DATUM WEDSTRIJD  AANVANG SCHEIDRECHTER
         
F2 12-sep HG F2-Schagen F1 12.00  Recr 1
E2 12-sep HG E2-Tornado E1  13:00  Sen Kuilboer-Evi Blankendaal
E1 12-sep HG E1-Vrone E1  14:00  Sen Kuilboer-Evi Blankendaal
D1 13-sep HG D1#-Graftdijk D1# 11:00  Romy Snoek
A2 13-sep HG DA2-Spartanen DA1 11:45  Karin Oudeman
R1 16-sep HG DR1-Schagen DR1 20:00  Monique Beemsterboer
F1 19-sep HG F1-Con Zelo F1 13:30  Lyndsey Snoek-Sen Kuilboer
DS3 19-sep HG DS3-Kleine Sluis DS2 19:30  Nel Borst
C1 20-sep HG C1 - De Blinkert C1 10.00  ?
B2 20-sep HG DB2-Schagen DB1# 11:00  Esmee Mooij
A1 20-sep HG DA1-H.V.S. DA1 12:00  Jacky Zuurbier
DS1 20-sep HG DS1-Schagen DS1 13:15  bond
DS2 20-sep HG DS2-Tornado DS4 14:30  Joyce Heij
R2 21-sep HG DR2-J.H.C. DR1 19:30  Monique Beemsterboer
F2 26-sep HG F2-Hollandia T F2 13:15  Bregje de Wit
E2 26-sep HG E2-De Blinkert E1 14:00  Pien vd Berg-Bente Zuurbier
E1 26-sep HG E1-KSV E1  15:00  Pien vd Berg-Bente Zuurbier
DS3 26-sep HG DS3-Zwaluwen K DS1 19:30  ?
D1 27-sep HG D1#-Meervogels D1# 11:15  Ineke Schot-Lisa Dekker
C2 27-sep HG DC2-C.S.V. Handbal DC1 12:00  Romy Snoek
A2 27-sep HG DA2-H.V. Blokker DA1# 13:00  Nel Borst
R2 28-sep HG DR2-Zwaluwen K DR1 19:30  Karin Oudeman
F1 3-okt HG F1-VZV F2  13:30  Lyndsey Snoek
D2 3-okt HG D2-D.S.O. D2  14:15  Karin Oudeman
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C1 3-okt HG DC1-Graftdijk DC1 15:00  Ineke Schot-Lisa Dekker
B2 4-okt HG DB2-Berdos DB1 11:00  Esmee Mooij
B1 4-okt HG DB1-Victoria O DB1# 12:00  Jacky Zuurbier
DS1 4-okt HG DS1-Berdos DS2 13:00  bond
A1 4-okt HG DA1-Vrone DA1 14:15  Joyce Heij
F2 10-okt HG F2-D.E.S. F1  10:30  Bregje de Wit-Lyndsey Snoek
E2 10-okt HG E2-S.C. Dynamo E1 11:15  Bregje de Wit-Lyndsey Snoek
E1 10-okt HG E1-VZV E1  12:05  Ineke Schot-Lisa Dekker
DS3 10-okt HG DS3-Hollandia T DS2 19:30  Joyce Heij
D1 11-okt HG D1#-VZV D2  11:00  Nel Borst
C2 11-okt HG DC2-S.C. Dynamo DC2 11:45  Jacky Zuurbier
A2 11-okt HG DA2-KSV DA1  12:45  Esmee Mooij
DS2 11-okt HG DS2-Con Zelo DS2 14:00  Karin Oudeman
R1 14-okt HG DR1-Tornado DR1 20:00  Monique Beemsterboer
RECR. 2 12-okt HG R2-Lacom R2  19:00  Joyce Heij

Datum   
12 sept. 11.15 uur tot 13.30 uur  13.30 uur tot  15.30 uur 
 Jorien de Moes en Chantal van der Stoop  Martina  van Langen rn Merel van der Loos 

13 sept. 10.15 uur  tot 13.30 uur   
 Caroline Bakker en Nadine Hoppen(tot half 1)  

16 sept. 19.15 uur tot 21.45 uur  
 Bianca Groot  

19 sept. 12.45 uur tot 14.45 uur 18.45 uur tot 21.15 uur 
 Sandy Way Astrid Tesselaar 

20 sept. 9.15 uur tot 12.30 uur 12.30  uur tot  16.15 uur 
 Jessy Blom en Maureen Borst Susan Buter en Monique Plak 

21 sept. 18.45 uur tot 21.15 uur  
 Deanne Molenaar  

26 sept. 12.30 uur tot  14.30 uur 14.30 uur tot 16.30 uur 18.45 uur tot 21.15 uur 
 Margret van der Berg en Dilara Top Mariska Stoop en Mandy Plak Amber Molenaar en Inge Entius

27 sept. 10.30 uur tot 12.30 uur 12.30 uur tot 14.45 uur 
 Susanne Duijn en Sam Groot Marijn Kunst en Melanie van Diepen 

28 sept. 18.45 uur tot 21.15 uur  
 Laura Rendering  

3 okt. 12.45 uur tot 14.30  uur 14.30  uur tot 16.30 uur 
 Shelly van Poorten en Pleun Stoop Carla Overtoom en Lynn Dekker 

4 okt. 10.15 uur tot 13.15 uur 13.15 uur  tot 16.15 uur  
 Jet Beers en Corina Slijkerman Lisanne Oudeman en  Marjon Berkhout 

10 okt. 9.45  uur tot 11.45 uur 11.45 uur tot 13.45 uur 18.45 uur tot 21.15 uur
 Sabine Zuurbier  Esther Vlaar en Kirstin Plak Femke Hooiveld en Roos Snel

11 okt. 10.15 uur  tot 13.00 uur 13.00 uur tot 15.45 uur 
 Mieke Kroon en Marlou Oudeman Carin Dekker en Devi Bakkum 

14 okt. 19.15 uur tot 21.45 uur  
 Fleur de Boer  
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Hugo Boys seizoen 2015-2016
Van de bestuurstafel

Zoals eerder aangegeven wordt vrijdag 18 september a.s. de jaarvergadering 
gehouden. De agenda staat verderop in dit contact vermeld. Een van de punten 
die op de agenda is een mogelijke samenwerking met Hugo Girls. Dit vraagt om 
enige toelichting. Er zijn nl. ontwikkelingen mbt het Rondeel. Er hebben zich 
inmiddels een aantal kopers aangediend met serieuze interesse. Dit zou dus 
kunnen betekenen dat de handbal uit zou moeten kijken naar een andere ac-
commodatie. Een van die mogelijkheden is intrekken bij Hugo Boys. De gemeente wil op korte termijn 
weten hoe wij daar tegenover staan. Daar en wellicht is er op 18 september nog meer informatie be-
schikbaar willen wij onze leden over bijpraten en de mening peilen. Het is dus zeker de moeite waard 
om de jaarvergadering op 18 september a.s. te bezoeken. 
De competitie is afgelopen zondag van start gegaan voor Hugo Boys 1 en 2 met wisselend succes. 
Hugo Boys 1 verloor uit bij Nieuwe Niedorp onnodig met 1-0. Na een prima voorbereiding was dit een 
fikse tegenvaller voor de mannen van trainer Gosse Bosma. Hugo Boys 2 wist in een prima wedstrijd 
JVC 2 op een behoorlijke nederlaag (5-0) te trakteren.  De meeste andere teams speelden de afgelopen 
weken wedstrijden in het kader van de bekercompetitie. Over het algemeen waren de resultaten wis-
selend. Komend weekend gaat de competitie voor alle teams van start.
Wij wensen alle teams veel succes bij de start van de competitie.                               Namens het bestuur,

Klaas Oudeman, voorzitter

Jaarvergadering Hugo Boys
Vrijdag 18 september 20:00 uur  
 
Jaarvergadering Hugo Boys  
Op vrijdag 18 september 20:00 uur vindt de jaarvergadering van Hugo Boys plaats. In 
de jaarvergadering wordt de uitvoering van het beleid en de resultatenrekening van het 
afgelopen seizoen 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.

Agenda jaarvergadering seizoen 2015 / 2016  v.v. Hugo Boys
1.  Opening door voorzitter Klaas Oudeman
2.  Mededelingen en ingekomen stukken. 
3.  Notulen jaarvergadering seizoen 2014 / 2015. 
4.  Jaarverslag over het seizoen 2014-2015 van de secretaris, jeugd-, senioren-, technische-, 

sponsor-, kantinecommissie en zaalvoetbal.
5. Voorstel contributie 
6.  Samenwerking Hugo Boys / Hugo Girls
7. Financieel jaarverslag door de penningmeester + begroting 2015/2016
8.  Verslag kascontrolecommissie. Benoeming kascontrolecommissie voor volgend seizoen. 
9. Bestuursverkiezing:      
	 Aftredend en herkiesbaar: Adri Entius 
	 Aftredend en niet herkiesbaar: Ronald Hand
	 Het bestuur draagt Nic Groot voor als algemeen bestuurslid

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

10. Rondvraag en sluiting
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OPROEP – OPROEP – OPROEP – OPROEP – OPROEP – OPROEP 
Hierbij wil ik een dringende oproep doen aan onderstaande leden. Om dit seizoen weer te kun-
nen voetballen dien ik voor jullie een nieuwe spelerspas aan te vragen. Hierbij heb ik wel een 
pasfoto van jullie nodig.

Voor de duidelijkheid: Geen pasfoto, = geen spelerspas en dus NIET voetballen seizoen 2015/2016

Hierbij het verzoek om de pasfoto bij mij thuis in te leveren.
Ledenadministratie Hugo Boys, t.a.v. Danny Overtoom, Driecantebosch 3, 1704 CS Heerhugowaard

Graag de pasfoto in een envelop met je naam, geboortedatum en je adres erop. 
Hierbij doe ik tevens een beroep aan de coaches / begeleiders om dit onder de aandacht te bren-
gen bij de betreffende spelers. Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Relatienummer Naam Speler Geboortedatum
FRDW32X V. Markus 19-3-1993
NYCT28P L. Leegwater 25-1-1996
FWWQ35O M. Brouwer 27-2-1995
MBJQ21O D. Tesselaar 11-8-2000
CBHQ29O R. Stoop 8-5-1990
FLHC34X D. Zuurbier 11-9-1990

Aanvullend binnengekomen:  
Relatienummer Naam Speler Geboortedatum
FTGD73S M. Assendelft 14-10-1994
CBHR08I J. van Diepen 9-8-1988
FTFH09M T.W. Kunst 2-10-1993
CBHR63Z A. Groen 12-2-1987
CBHQ45Q J.C. Dekker 22-2-1986
CBHR29T R.C. Dekker 5-11-1986
LXCC81G P. Entius 30-6-1999
QZNP61Z J. Baas 27-8-2004
GNHG999 R.D. Vos 23-12-1995

(Typefouten voorbehouden)
Met vriendelijke groet,

Ledenadministratie v.v. Hugo Boys, Danny Overtoom
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Dorpshuis / Hugo Boys

Zaterdag 12 september
Hugo-Boys
9.30 uur walther
13.00 uur Carla

Zondag 13 september
9.45 uur  Liesbeth/ Erna
13.00 uur Gerie / Daphne
Spelende leden Ron Dekker/ Gertjan Liefting

Maandag 14 september
Tafeltennis Puinhoop 

Dinsdag  15 september
Kbo   --- seniorengym 

Woensdag  16 september 
Revas 

Donderdag 17 september
Training Hugo Boys

Vrijdag 18 september 
Koersbal 
Jaarvergadering Hugo- Boys

Oproep !!!!!

Gezocht:  medewerkers voor in de kantine van Hugo- Boys!

wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die ons willen  helpen in de kantine op zaterdag en 
zondag, zodat we voor alle wedstrijden de kantine open kunnen houden.
Vele handen maken licht werk, des te meer aanmeldingen des te beter kunnen we het verdelen. 
Dus ouders, familie, vrienden en iedereen die Hugo- Boys een warm hart toe draagt schroom niet 
en meld je aan.

Namens de kantine commissie,
Ineke Hoogland 

Hugo Boys Senioren
PROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG 13 september 2015      
Terreindienst:  John Beers, Manus v.d. Vliet  
    
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter   
4775 Hugo-Boys 1  Succes 1  14:00  L.C. Blank   
11002 Hollandia T2 Hugo-Boys 2 11:00  J. Knulst   
133731 Hugo-Boys 3  FC den Helder 4 10:45  Ate v.d. Laan   
134832 Succes 4  Hugo-Boys 4  10:30 9:30   
133724 Hugo-Boys 5  Nw Niedorp 3  10:45 10:00 G. Vinke   
138042 Hugo-Boys 6  Dirkshorn 3  10:45 10:00 Adri van Renswoude  
0 Hugo-Boys 7  vrij      

Zaterdag 19 september
Hugo- Boys
9.30 uur Irma 
13.00 uur  Corina Molenaar

Zondag 20 september
9.45 uur Ria / Erna
13.00 uur  Tini
Spelende leden Stef Bakker/ Jordy van Diepen

Maandag 21 september
Tafeltennis Puinhoop 

Dinsdag 22 september
Kbo  Seniorengym

Woensdag 23 september
Revas 

Donderdag  24 september
Training Hugo- Boys

Vrijdag  25  september
Koersbal                 
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PROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG 20 september 2015      
Terreindienst:  Paul Oudeman        
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter   
4919 Flevo 1  Hugo-Boys 1 14:00  H.A. Doodeman   
11081 Hugo-Boys 2  Always Forward 2  10:45  P. Rotgans   
132351 LSVV 3  Hugo-Boys 3  12:30    
0 Hugo-Boys 4  vrij      
135392 DTS 3  Hugo-Boys 5 13:00 12:00   
138036 Hugo-Boys 6  Duinrand S2  10:45 10:00 Klaas Oudeman   
138273 Hugo-Boys 7  Koedijk 13 14:00 13:15 Jan Eeken   
         
PROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG 27 september 2015      
Terreindienst:  Vincent Plak        
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter   
5006 Hugo-Boys 1  WMC 1  14:00  G. de Boer   
11101 KGB2  Hugo-Boys 2  11:00  J.C. Boschma   
133735 Hugo-Boys 3  WMC 2 10:45  G. Vinke   
132874 FC Den Helder 5  Hugo-Boys 4  12:30 11:15   
133725 Hugo-Boys 5  WMC3  10:45 10:00 A. Strijbis   
131607 VIOS-W 6 Hugo-Boys 6 13:00 12:00   
137124 WMC 6  Hugo-Boys 7  11:00 10:15   
          

Siem Hand tel. 5740761

Pupil van de week

Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:

13 september

Hugo Boys 1 - Succes 1 

Devin Raap

( 12:45  aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)

Pupil van de week

Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:

27  september

Hugo Boys 1 - WMC 1 

Nathan Baas

( 12:45  aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)



35

Mini’s-programma Hugo Boys MP 2 en MP3         12-09-2015     
 
Aanvangstijd Veld Thuisteam  Uitteam  Uitslag
10:00 Mini-A LSVV 3 - Hugo Boys 3  -
10:00 Mini-B Victoria O 2 - LSVV 4  -
10:00 Mini-C Hugo Boys 2 - Victoria O 1  -
10:10-10:15 Pauze     
10:15 Mini-A Victoria O 1 - LSVV 3  -
10:15 Mini-B Hugo Boys 3 - Victoria O 2  -
10:15 Mini-C LSVV 4 - Hugo Boys 2  -
10:25-10:30 Pauze     
10:30 Mini-A LSVV 3 - LSVV 4  -
10:30 Mini-B Victoria O 1 - Hugo Boys 3  -
10:30 Mini-C Victoria O 2 - Hugo Boys 2  -
10:40-10:45 Pauze     
10:45 Mini-A Victoria O 2 - LSVV 3  -
10:45 Mini-B LSVV 4 - Victoria O 1  -
10:45 Mini-C Hugo Boys 2 - Hugo Boys 3  -
10:55-11:00 Pauze     
11:00 Mini-A Hugo Boys 3 - LSVV 4  -
11:00 Mini-B Victoria O 1 - Victoria O 2  -
11:00 Mini-C Hugo Boys 2 - LSVV 3  -
      
Starttijd 1e wedstrijd     10:00  uur    
Speeltijd:  10 minuten    
Pauze tussen wedstrijden:   5 minuten    

Hugo Boys Jeugd

Wedstrijden Hugo Boys Zaterdagjeugd 2014-2015      
 
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Saturday, September 12, 2015 
 
Terreindienst ‘s ochtends: Paul Groot jr.    
Terreindienst ‘s middags: Thomas Kunst 
   
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
110014 LSVV B2 - Hugo Boys B1 12:45 11:30 - 
111628 Hugo Boys B2 - SVW 27 B5 14:00 13:00 NNB 
123352 Hugo Boys C1 - SVW 27 C4 14:00 13:00 Mitchel Assend-
elft 
94873 DTS D1 - Hugo Boys D1 9:15 8:15 - 
116947 JVC E2 - Hugo Boys E1 10:00 9:00 - 
92725 Hugo Boys E2 - SSV E1 14:00 13:30 Coach 
118138 SVW 27 F4 - Hugo Boys F1 10:15 9:30 - 
- Hugo Boys MP1 - Mini-comp bij LSVV 9:00 8:30 - 
- Hugo Boys MP2 - Mini-comp bij Hugo Boys, zie programma verderop in contact  
- Hugo Boys MP3 - Mini-comp bij Hugo Boys, zie programma verderop in contact  
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Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Saturday, September 19, 2015
  
Terreindienst ‘s ochtends: Marco Borst    
Terreindienst ‘s middags:  Daan Wolkers
    
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
110057 Hugo Boys B1 - Duinrand S B2 14:00 13:00 NNB 
111616 Vrone B3 - Hugo Boys B2 11:45 10:30 - 
123296 LSVV C2 - Hugo Boys C1 13:45 12:30 - 
94894 Hugo Boys D1 - Kleine Sluis D1 11:00 10:15 NNB 
116938 Hugo Boys E1 - DTS E1 11:00 10:30 Coach 
92731 Dynamo E1 - Hugo Boys E2 11:00 10:15 - 
118155 Hugo Boys F1 - Reiger Boys F4 11:00 10:30 Coach 
- Hugo Boys MP1 - Mini-comp bij BOL       
- Hugo Boys MP2 - Mini-comp bij BOL       
- Hugo Boys MP3 - Mini-comp bij BOL       
       
Houdt de website en het bord in de gaten ivm gewijzigde wedstrijden!    
   
www.hugoboys.nl       

Bekerwedstrijden Hugo Boys F1

Na de overwinning op Grasshoppers, moesten we 29 augustus spelen tegen Nieuwe Niedorp. De 
jongens hadden er weer zin in. De eerste kans was voor ons, maar Miel schoot helaas op de paal. 
Nieuwe Niedorp kreeg ook kansen, maar dankzij goede reddingen van Dylan scoorde zij niet. Even 
later was het wel raak, en kwamen we 1-0 achter. Bas en Jayden hadden goede schoten op doel, 
maar helaas geen doelpunten. Nieuwe Niedorp werd sterker en werd het in de 1e helft 3-0. De 
2e helft gingen zij door met scoren. De stand liep op naar 6-0. Toch weten wij ook te scoren. Nick 
maakt er 6-1 van. En ook Bas scoort een goal. Erg knap van de jongens. De eindstand werd 8-2.

Een week later stond LSVV op het programma. Vroeg het bed uit, om 8:45 spelen. Tussen de buien 
door spelen we een goede eerste helft. Eerst komen we 1-0 achter. Na goed overspelen van Rens 
en Sen, maakte Thomas de goal , 1-1. Dankzij onze keeper Dylan blijft het lang 1-1. De eerste helft 
eindigt in 3-1 voor LSVV. De 2e helft komt LSVV verder op voorsprong. De mannen van Hugo Boys 
werken hard maar helaas loopt de stand op naar 8-1. 
De bekerwedstrijden zitten erop. Zaterdag gaan we de competitie starten bij SVW’27. 

Jaarvergadering Hugo Boys 

Op vrijdag 18 september 20:00 uur vindt de jaarvergadering van Hugo Boys plaats. In de jaar-
vergadering wordt de uitvoering van het beleid en de resultatenrekening van het afgelopen 
seizoen toegelicht. De verschillende commissies brengen verslag uit. Ook wordt het beleid en 
de begroting voor het aankomend seizoen vastgesteld. Verder vinden er een aantal bestuurs-
wisselingen 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 secreta-
ris@hugoboys.nl.
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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 € 42,50
    1/2 pag € 24,50
    1/4 pag € 15,00
    1/6 pag € 11,25 (personeelsadvertentie) 

Personeel(zwar t/wit):  1/6 pag € 11,25

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.
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