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Agenda
10 oktober 2015 WGJ: Playbackshow Werkgroep Jeugd
11 oktober 2015 Kerk: Op adventure
12 oktober 2015 KBO: Justitie pastoraat
30 oktober 2015 20:00 Hugo Girls: Herfstkeezen in het Rondeel
6 november 2015  Hugo’s vrienden: jaarvergadering
8 november 2015 Ontdek de bijbel: de bestseller vol actie, rust en romantiek
10 november 2015 KBO: Avondprogramma met Kees Mol
14 november 2015 Togido: De familie bale.... zwendel voor beginners in dorpshuis ‘t Zwaantje in Veenhuizen
14 november 2015 WGJ: Intocht Sinterkaas
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
29 november 2015 Kerk: In het donker gezien – een avontuur voor de zintuigen
9 december 2015 Kerstmis: maak zelf je kerstlicht 3.0
15 december 2015 KBO: Kerstmiddag ”De Grijzen Wijzen“ optreden
9 januari 2016 16:00 een uur na HB1-OUD HB1: Hugo Boys Nieuwjaarsreceptie
22 januari 2016 20:00 Hugo Girls: Winterkeezen in het Rondeel
29 januari 2016 Kerk: Filmavond
5 februari 2016 Kerk: Sirkelslag
6 februari 2016 WGJ: Carnaval
11 maart 2016 20:00 Hugo Girls: Voorjaarskeezen in het Rondeel
12 maart 2016 Stille Omgang
24 maart 2016 Paasactiviteit
15 april 2016 Kerk: Aan de slag voor dieren in je eigen omgeving
30 april 2016 t/m 8 mei 2016 Taizereis (Frankrijk, vanaf 15 jaar)
22 mei 2016 Kerk: Rondleiding door de Joodse buurt in Amsterdam
3 juli 2016 Kerk: Zomerfeest

Vrijdag 9 oktober 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 19 OKTOBER 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 6 november 2015.
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Smuigelweg 4   1704 PX 
Heerhugowaard  / Waarland
T 0226 42 13 53 • F 0226 42 29 04
www.stooptuinmachines.nl

Tot ziens in onze showroom:

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

100% Husqvarna.
    0% Brandstof.

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

Inclusief Accu 
en snellader

€ 459,-
Inclusief Accu 
en snellader

€ 3.599,-
Inclusief Accu, snellader 

en maaidek 85 cm.

HUSQVARNA 
RIDER ACCU 

HUSQVARNA 136 LiHD50 
HEGGENSCHAAR 

HUSQVARNA 136 LiC 
TRIMMER 
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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:

Jos Kamp Assurantien
Middenweg 200
1701 GG Heerhugowaard
T 072 - 571 12 84
E info@joskamp.nl
I www.joskamp.nl

Altijd in de
buurt Welkom!

Iedereen verdient een bank in de buurt.
Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs
in dorpen en kleine steden. Gewoon, een
kantoor om de hoek met een bekend gezicht. Bij
ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt. Op
kantoor, via internet of app.
RegioBank is altijd dichtbij.
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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 15 oktober  op  het 
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.

In oktober is de groep van mevrouw van Langen-van Schagen aan de beurt om de kerk op orde 
te maken. 
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Bloemengroep:
In oktober   wordt de kerk versierd door Lies Oudeman en Ali Overtoom.

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

TER OVERWEGING.
In het begin was het donker,  
er was geen zon en er was geen maan,  
er was geen zee om in te zwemmen,  
er was geen land om op te staan.  
De hemel was zwart, de aarde was leeg.  
 
Maar plotseling stak God het licht aan.  
Toen scheen de zon en het werd licht,  
met duizend sterren aan de hemel,  
want dat vond God een mooi gezicht.  
De hemel was blauw, de aarde was leeg.  
 
En God verdeelde toen de aarde  
in heuvels, meren, zee en strand.  
Toen was de zee voor alle vissen,  
en voor de dieren was het land.  
 
Op de heuvels bloeien de bloemen,  
er zwommen zwanen in het meer,  
er liepen herten door de heide  
en in de bossen sliep een beer.  
De hemel was blauw, de aarde was groen,  
 
Maar op een dag zag God dit alles  
en vond de aarde niet volmaakt,  
en daarom heeft hij toen als laatste  
er nog iets prachtigs bij gemaakt.  
Hij maakte een man en hij maakte een vrouw,  
en God maakte mij en God maakte jou ... 
en jou … en jou ….

UIT DE PAROCHIE –  “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” –  3 oktober 2015.
Na het overlijden van mijn vader en na nog twee weken vrij ben ik op 26 september weer begonnen 
met werken. Het was fijn dat ik de tijd had om alles te laten bezinken, maar ook om allerlei dingen 
af te handelen, onder andere het huis van mijn vader leeghalen, want dat was verkocht. Heel 
intensief was dat om al die spullen van de 65 jaar van mijn ouders in dat huis door onze handen 
te laten gaan. Zoveel herinneringen! Nu is het leeg en zit er anti-kraak in. De bedoeling is dat er 
binnen afzienbare tijd woningen komen voor Esdegé Reigersdaal. U heeft het misschien wel in de 
krant gelezen. Maar nu ben ik dus alweer een week aan het werk en heb het hartstikke druk: met 
o.a. een avondwake en twee uitvaarten in de andere parochies. Ik heb gehoord dat in De Noord in 
september mevrouw Entius en mevrouw Oudeman de ziekenzegen hebben ontvangen. Ik wens 
hen en hun familie veel sterkte toe.
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Ik her inner me dat de laatste keer dat ik voorging voor mijn verlof (30 augustus), dat ik op de fiets naar 
voren in de kerk ben gegaan; dit als symbool voor de Missie Verkeersmiddelen Actie (MIVA). Ik moest 
wel gelijk mijn gebedsmantel naar de stomerij brengen doordat mijn fiets net een onderhoudsbeurt 
had gehad en er hier en daar nog wat vet zat. Dat is gelukkig allemaal goed gekomen.

Op 4 september werd Siem de Haan 80 jaar. Vorige week is hij in het ziekenhuis terecht gekomen. 
Maar binnenkort ga ik hem opzoeken met de parochiekaars. Siem: nog van harte!
In Obdam trouwden op 8 september Theo van Schagen en Lida Ootes. Theo en Lida: nog van harte 
en veel geluk samen.
Morgen (4 oktober) zijn Theo en Gerda Vertelman 40 jaar getrouwd. Theo en Gerda: ook van harte 
en nog vele jaren samen. 
Theo en Gerda zijn in september met nog 44 mensen naar Lourdes geweest. Ook een aantal 
mensen uit De Noord. Ik heb gehoord dat het weer een prachtreis is geweest. 

Op 27 september was de vredesviering. Het thema was “Vrede verbindt”. Een lastig thema in een 
tijd en in een wereld waarin hele bevolkingsgroepen op de vlucht zijn omdat er helemaal geen 
vrede is. En doordat een deel van die vluchtelingen naar Nederland komt, lijkt er in Nederland ook 
niet echt vrede. Veel mensen laten zich leiden door angst. Dat is jammer, want alleen met handelen 
uit liefde komen we verder. En ook al die vluchtelingen zijn kinderen van God; we mogen hen niet 
in de steek laten. 

Op de dinsdagen van oktober om 19.00 uur is er rozenkrans bidden.
Op 11 oktober om 12 uur  is de doopviering van Nikkie Overtoom.
Op 18 oktober zingt in de viering het gastkoor Laudamus uit Oudorp. Voor die viering zullen er 
brieven van Amnesty International worden uitgedeeld. En na afloop is er koffie en thee.

Wat komen gaat:
6, 13, 20 en 27 oktober om 19.00 uur: rozenkrans bidden
11 oktober: doopviering Nikkie Overtoom
18 oktober: gastkoor Laudamus uit Oudorp
25 oktober: doopviering Julian van Langen
24 december om 23.15 uur: Loca speelt een Kerstverhaal van Godfried Bomans

Hartelijke groet,
Marion Bleeker – Burger.

WEEKEINDE 10 EN 11 OKTOBER
Achtentwintigste zondag door het jaar.
Eerste lezing uit het boek Wijsheid 7, 7-11( Verleen ons van nu af uw rijkste zegen en laat  heel ons 
leven gelukkig zijn.)

ZONDAG 11 OKTOBER
10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van het Ritmisch Koor. Voorganger is pater Jan Molenaar.
Gebedsintenties voor; Cor Borst en Ria Borst-Groot, Jan Beers en zegen over zijn gezin, Marie 
Molenaar-Spaansen en overleden familie, overleden ouders van Schagen-Schuit en kinderen en 
Wilhelmus Groot, Klaas en Geertje Oudeman-Bruin en Piet Beers en familie, Cok Borst, Luc en Ria 
van Gastel-Tesselaar, Cor en Ria Borst-Groot, Agie Borst-Eeken en Cor Borst en zegen over hun gezin, 
Antonius Aloyisius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie, 
Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie Veldman-Overtoom, in liefdevolle herinnering Jaap 
Pronk, Jan en Sjanet, in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel, Jo en Anna van Schagen-
Schuit en familie.
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars: Sofie Kavelaar en Kirstin Plak. Koster: Kees Berkhout.
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DINSDAG 13 OKTOBER
19.00 UUR
Rozenkrans bidden 

WEEKEINDE 17 EN 18 OKTOBER
Negenentwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 53, 10-11( het lijden van de dienaar is niet zinloos. Het brengt 
leven en gerechtigheid voor velen)
Evangelie uit Marcus 10, 35-45( Jezus kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn 
leven te geven voor alle mensen)

ZONDAG 18 OKTOBER
10.00 UUR
Missiezondag
Derde zondag Samen kerk/samen sterk
Woord- en communieviering met zang van het gastkoor Laudamus uit Oudorp. Voorganger is 
Marion Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor: Alie Idema-van Diepen, Cok Borst, Theo Groot en overleden familie Groot-
de Goede, Alex Weel, Nel Smit-Houniet, Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas,in liefdevolle 
herinnering Jan en familie Oudeman-Groot, Adriaan van Langen en zegen over zijn gezin, Piet 
Mooij en Ursula Mooij-Oudeman en levende en overleden familie, Nic Commandeur en zegen 
over zijn kinderen en kleinkinderen, overleden ouders van Schagen-Schuit en kinderen en 
Wilhelmus Groot, voor Bets Westmeijer-Groot onze lieve zorgzame moeder uit dankbaarheid voor 
alles wat zij voor ons heeft betekend, Nicolaas Danenberg en Afra Danenberg-Meijer,Jaap Beers, 
Gina, broeder Patrick overleden ouders en familie  en zegen over de kinderen en kleinkinderen en 
voor een 93 jarige, Piet Plak.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Lysandros Tsiamparlis en Stijn Blankendaal. Koster: Rene van Langen.
De schaalcollecte is voor de Missie.

Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de 
kerk. Voor de viering worden er brieven van Amnesty International uitgedeeld.

Er is achter in de kerk verkoop van wereldwinkel produkten.

DINSDAG 20 OKTOBER
19.00 UUR
Rozenkrans bidden 

WEEKEINDE 24 EN 25 OKTOBER
Dertigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit  de profeet Jeremia 31, 7-9( God brengt zijn volk thuis uit de ballingschap, de 
zwaksten het eerst)

ZONDAG 25 OKTOBER
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van de Cantorij. Voorganger is Marion Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor: Jan Bleeker en om zegen over zijn gezin, Alie Idema-van Diepen, Schipper-
Stam en familie Stam-Jonker, overleden ouders Poel-Huiberts, in liefdevolle herinnering Catharina 
Westmeijer-Broersen en zegen over haar gezin.
Lector; Marga van Langen. Misdienaars: Petros Tsiamparlis en Lau Berkhout. Koster: Peter Danenberg.

DINSDAG 27 OKTOBER
19.00 UUR
Rozenkrans bidden 
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ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP:

T VELD
Zaterdag 10 oktober om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Zondag 18 oktober  om 10.00 uur oecumenische viering in de Fenixkerk
Zaterdag 24 oktober om 19.00 uur woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van 
Interamvo, er is KWD

WAARLAND
Zaterdag 10 oktober Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van de vrienden van 
het Gregoriaans.
Zaterdag 17 oktober om 19.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer en zang van de vrienden 
van het gregoriaans.
Zaterdag 24 oktober om 19.00 uur  Woord- en communieviering  met Marion Bleeker-Burger en  
zang van het ritmisch koor.

NIEDORP
Zaterdag 10 oktober  om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der stok en zang van het 
gemengd koor.
Zondag 18 oktober om 10.00 uur oecumenische viering in de Fenixkerk
Zondag 25 oktober om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het 
gemengd koor.

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

Agenda
Op 15 oktober vergadert de parochievergadering om 19.30 uur

ISRAËLREIS.
Op 28 oktober om 19.30 uur is er in de pastorie van Schagen een informatie-avond over een 
Israëlreis die zal plaatsvinden eind februari, begin maart van het volgend jaar.

U bent van harte welkom.

Samen Kerk – Samen Sterk
Op de derde zondag in oktober, de achttiende, komt het Laudamus koor ons bezoeken. Dit koor 
komt, net als het Laurentiuskoor, uit Oudorp. Het is de eerste keer dat ze in onze kerk zingen, we 
zijn benieuwd. U bent Van Harte uitgenodigd voor deze viering van Samen Kerk – Samen Sterk; en 
na afloop is er koffie of thee.

Simone Drenth heeft na 15 jaar afscheid ...
...genomen als penningmeester van het MOV.

Simone was meer dan alleen penningmeester.

Zij was de samensteller van het menu voor de vastenmaaltijd en we mogen stellen dat zij een zeer 
goede kok is.Het menu werd altijd in eerste instantie voorgeschoteld aan haar gezin,en omdat 
haar echtgenoot en kinderen daarna nog in een goede gezondheid verkeerden,durfden we het 
aan om het aan de gasten te serveren.
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Ook de wandel en fietsroutes tijdens de vastenactie stelde zij samen,ze zorgde voor gevarieerde routes 
met uitstekende pleisterplaatsen. De deelnemers konden genieten van de natuur en het landschap. De 
vergaderingen waren bij haar thuis en we zijn altijd gastvrij ontvangen met koffie en lekkernijen. De 
financiën zijn correct beheerd. De paters kregen op tijd hun bijdrages voor de projecten. 
De notulen werden keurig uitgewerkt. Zij was voor ons van onmisbare waarde.
Simone bedankt voor je inzet. Dit zullen we niet snel vergeten. We wensen jou en je gezin veel 
voorspoed en geluk toe.

Hartverwarmend.
De inzameling voor het AZC vanuit De Noord is geweldig geslaagd er zijn heel veel kleren, fietsen 
en speelgoed gebracht de leiding van het AZC was er heel blij mee. Aan hen nu de taak om alles 
te sorteren of te repareren en dan uit te delen aan de vluchtelingen die in Westlinge tijdelijk zijn 
gehuisvest. Spullen hadden ze nu even genoeg maar waar wel behoefte aan was is gewoon hand-
gereedschap zoals ring en steeksleutels enz. Mij rest u te bedanken voor het laten slagen van deze 
actie. Allemaal bedankt en als Noordender kan u trots zijn.

Jan van Schagen,, Voorzitter PCI/Caritas. 

Bouw mee aan Vriendelijk – Stipt – Veilig vervoer.
Meld je aan als vrijwilliger bij de HugoHopper!
Vervoersvereniging HugoHopper bestaat inmiddels al vijf jaar en is 
er voor de Heerhugowaarders en gerealiseerd door Heerhugowaar-
ders. Met veel enthousiasme werken er 120 vrijwilligers als chauf-
feur, wagenpark- en kantoormedewerker. Vorig jaar reden er ruim 
24000 passagiers mee met de lijndienst, deur tot deur vervoer en groepsvervoer. Daar zijn we trots 
op en de komende vijf jaar willen we onze organisatie verder professionaliseren en de dienstver-
lening uitbreiden. Sluit jij je aan bij ons team?

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers:

* Chauffeurs voor lijndienst en deur tot deur vervoer

* Medewerkers Wagenpark

* Een medewerker Voorlichting

* Een medewerker PR Commissie

Bekijk de volledige vacatures op onze website: www.hugohopper.nl

Collecte Nierstichting 2015 
Beste Noordenders en Veenhuizenaren, 
De opbrengst van de collecte in De Noord en Veenhuizen voor 2015 
is  € 906 
Hartelijk dank aan alle gevers en aan de collectanten: Afra, Els, Els, 
Astrid, Hanneke, José, Hans, Ans, Pé, Joke, Marry, Marian, Hannie, 
Cocky, Rina, Esther, Tanja en Annemarie. 
Graag tot volgend jaar.
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Volksspelen 2015
Blij verrast was ik toen Jan Stoop mij belde om de themawagen van de Deurdauwers te komen be-
kijken. Omdat ik een familiefeest had kon ik niet aanwezig zijn bij de presentatie op de dag van de 
Volksspelen  maar Jurgen Borst was (met de gewaardeerde hulp van Paul Oudeman) een geweldi-
ge vervanger. Wat een enorme inzet toch van vele mensen om zo’n feest te doen slagen:  
De decorbouwers: met hun replica van het oude huis – de natuurgetrouwe eenden en hazen 
op hun vernuftige caroussel – de oorverdovende knal van het kanon – de schoolmeester 
met zijn lieve klasje (ideaal!)
De sportploeg met hun begeleiders – wat een inzet en enthousiasme – dat belooft nog wat voor 
de komende jaren!
Maar ook de mogelijkheid om in alle rust te bouwen in de schuur van Theo Bakker en de verzorging 
van Reinalda (ondanks de grieperigheid) met koffie – soep en broodjes, het kon niet op – groots –
Mijn vrouw en ik willen ieder hartelijk bedanken die zich hier voor heeft ingezet en de foto’s van 
dit alles zullen een ereplaats krijgen in ons apartement.
Voor ons waren jullie allemaal winnaars!

Ria en Pieter Schellings

Wij zijn verhuisd
Wij zijn verhuisd van Verlaat  28a naar Sandepark  43, 1759 NL Groote Keeten 
Tel 0224 754657

Wim  en Riet Kooijman 

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
Op 13 november hebben we een uitje naar tuincentrum ‘De Boet’ 
gepland.  ‘De Boet’ zal dan waarschijnlijk al in kerstsfeer zijn en dan is 
het tuincentrum prachtig versierd.
Naast het wandelen door ‘De Boet’ gaan we er ook gezellig koffie 
drinken. 
Het busje Thijs zal om half 10 voor de kerk klaar staan. En verder rijden 
er personenauto’s.
U kunt zich opgeven bij onderstaande personen.

De data voor de komende tijd:
16 oktober 2015  17.30 uur maaltijd in het dorpshuis

30 oktober 2015  10.00 uur koffie drinken op de pastorie

13 november 2015 9.30 uur bij de kerk voor een uitje naar de Boet

Janet Wester     (5719382) Tonnie Rozing  (5741684) 
Gea Klercq       (5715265)  Tiny van Stralen
Riet Beers (5714705)  Ria Boekel        (5719919)
Toos Mooij       (5710193) 
      
U bent van harte welkom!
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EERSTE GESPREK

HOEKSTRA & VAN ECK

FULL COLOR
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Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op www.urmaprint.nl

Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.00-17.30 uur
               zaterdag 10.00-16.00 uur

Titanialaan 2
1702 AZ  Heerhugowaard
072-5717611
info@urmaprint.nl
www.urmaprint.nl

✦ GEBOORTEKAARTJES ✦ ROUWDRUKWERK ✦ POSTERS (t/m A0-formaat)

✦ HUWELIJKSKAARTEN  ✦ ZAKELIJK DRUKWERK ✦ CANVASPRINTS

 

Sterrenboschstraat 8,   1704 CN Heerhugowaard

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

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
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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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9e Dorcas Gala Diner, 4-11-2015, Restaurant “De Rijd” 
Het is inmiddels voor de negende keer dat Marcel en Suzanne Bark en hun team het jaarlijkse 
Dorcas Gala Diner organiseren. Op woensdagavond 4 november stellen ze wederom hun 
Restaurant “De Rijd” beschikbaar. Het personeel zal zich ook deze keer weer vrijwillig inzetten om 
u te laten genieten van de voor Restaurant “De Rijd” zo kenmerkende kwaliteit en gastvrijheid. In 
de keuken zorgen Marcel Bark en Nanning Ketelaar met hun staf voor een voortreffelijk 7 gangen 
Amuse Diner, inclusief drankjes en koffie toe. Suzanne Bark en haar medewerkers zullen ervoor 
zorgen dat de feestelijk opgemaakt gerechten aan de tafels worden geserveerd. Kenmerkend voor 
een Amuse Diner is de mogelijkheid om tussen de gangen door van plaats te verwisselen. 
Tussen de gangen door zal Meindert Nieuweboer ons laten genieten van zijn West-Friese verha-
len, doorspekt met humor.

De opbrengst van het Dorcas Galadiner gaat dit jaar naar het project Adopt a Student.
Kinderen uit het kinderadoptieprogramma van Dorcas verlaten dit adoptie traject normaal 
gesproken tussen hun 18e en 22e jaar. Sommige van deze jongeren hebben het talent en het 
verlangen om verder te studeren. Ze dromen ervan om via een goede opleiding een betere 
toekomst op te kunnen bouwen voor hen zelf, maar ook voor hun gemeenschap en hun land. 
Helaas hebben de meeste ouders of verzorgers van deze jongeren hier het geld niet voor. Zo 
vallen vele dromen van jongeren uit ontwikkelingslanden in duigen. Dat is de reden dat Dorcas 
het Adopt a Student project heeft opgezet. Deze vorm van financiële adoptie zorgt er voor dat 
de jongeren hoger onderwijs of een universitaire studie kunnen volgen. Hierdoor kunnen zij op 
termijn een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de plaatselijke gemeenschap.                                                                                                            
Dorcas streeft er naar om aan het einde van dit jaar het aantal van honderd studenten te halen. 
Op twee manieren kunt u dit programma steunen. Enerzijds door een student(e) te adopteren. 
Dit kost Euro 90,00 per maand en duurt afhankelijk van de gekozen studierichting drie tot vier 
jaar. Er bestaat de mogelijkheid om met uw student(e) te corresponderen (zie de Dorcas website 
www.dorcas.nl). Een tweede manier is om een  donatie te doen in het Adopt a Student Fonds. Uit 
dit Fonds worden studenten ondersteund waarvoor nog geen sponsor is gevonden en die op 
deze manier wel met hun studie kunnen beginnen (Voor bijdragen: NL72RABO 0357 3106 75, tnv 
Dorcas Ondernemers NHN,  Nieuwe Niedorp).  

Naast particulieren, die in kunnen schrijven, leent deze actie zich er ook uitstekend voor om met uw 
bedrijf of met uw klanten aan dit diner deel te nemen. De prijs bedraagt € 65,00 per couvert, inclusief 
drankjes. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Restaurant “De Rijd”, Vijverweg 3, 1733 AS  te 
Nieuwe Niedorp, telefoon 0226 411983. We beginnen vanaf 19.00 uur met een aperitief en het diner 
begint om 19.30 uur. Reserveren voorkomt teleurstelling. Graag tot ziens in Restaurant “de Rijd”.

Namens de Dorcas Ondernemersgroep Noord Holland Noord,
Adri Wijnker,

Tel. 06  12308275.

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

Uw KBO bestuur heeft vandaag (maandag 5 okt)  weer een vruchtbare 
vergadering gehad.
Wij zijn al enige tijd bezig met het programma voor volgend jaar. Ik 
zeg nu “wij” maar dat is voornamelijk het werk van Nel en Ans en ik 
kan u nu al vertellen: het wordt weer heel mooi.

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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Wout en Annie hebben regelmatig vergaderingen met o.a. gemeente, KBO Noord-Holland en de 
SOH (samenwerkende ouderen Heerhugowaard) dus u ziet, iedereen heeft zo zijn eigen werk in 
het bestuur.
Komende maandag komt Hittjo Hummelen. Hij zal op zijn eigen bevlogen manier vertellen 
over zijn werk wat hij heeft gedaan in diverse gevangen. Na afloop van zijn verhaal is er volop 
gelegenheid om hem vragen te stellen. Van harte aanbevolen.

HEERHUGOWAARD - Senioren, chauffeurs met C/D/E rijbewijs en overige automobilisten die voor 
verlenging van hun rijbewijs door een arts moeten worden gekeurd, kunnen 12 oktober en 9 
november terecht in Wijkcentrum de Horst, Van Eedenplein 5. Schikt de datum u niet dan zijn er 
andere mogelijkheden in de regio. 
Tarief: Senioren € 35,00 en € 52,50 voor chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E. Voor informatie 
en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg 
Rijbewijskeuringen: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl. 

Jaarprogramma 2015 K.B.O. De Noord.
12 Oktober Justitie pastoraat. Hittjo Hummelen, gepensioneerd dominee komt ons vertellen 

over zijn werk.
10 November Avondprogramma
 Spreker Kees Mol werkzaam 1ste hulp M.C.A.
 Na de pauze reisverslag Tanzania. 
15 December Kerstmiddag: De Grijze Wijzen  treden op.

Alle middagen beginnen om 14.00 uur en het avondprogramma om 19.30
   
      Met vriendelijke groet.

Truus van den Berg

Beste dorpsgenoten!
Let op!! Het Leefbaarheidfonds!

Afgelopen jaren organiseerde we in oktober voor de verenigingen en inwoners een projectavond 
voor aanvraag van het wijk- en klusbudget vanuit de gemeente. Deze vorm van financiële onder-
steuning stopt. In plaats daarvan komt het Leefbaarheidsfonds. 
In verband met deze drastische wijzigingen willen we u uitnodigen om u bij te praten over 
het leefbaarheidfonds en wat dat voor u en onze verenigingen gaat betekenen. Wilt u alvast wat 
informatie lezen? Dat kan op http://www.heerhugowaard.nl/inwoners/uw-stad/stadsbeheer/leef-
baarheidsfonds/
We bespreken deze avond hoe we in De Noord zo goed mogelijk de werkgroepen, en initiatieven 
financieel kunnen ondersteunen en waar de prioriteiten zouden moeten liggen. 

Wilt u meer weten over het aanvragen van een bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds? We zien u 
graag op de informatiebijeenkomst op 13 oktober om 20:00 uur in het dorpshuis. We rekenen op 
uw komst!
 

Namens Dorpsraad De Noord/Veenhuizen: 
Jan Harlaar, Tina van Breugel, 

Hans van Breugel, Irma Stoop, Marcel van der Loos
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Nieuws van Toneelgroep Togido uit Veenhuizen.
Op 14,20 en 21 november  om 20.00 uur zal toneelgroep Togido 
uit Veenhuizen  weer haar jaarlijkse uitvoeringen geven. Dit vindt 
plaats in dorpshuis  ‘t Zwaantje aan de Kerkweg 30b in Heerhugowaard.
De titel van het  komische blijspel  is: de familie Bale  … en zwendel 
voor beginners.
De entree bedraagt  € 7,50 inclusief een kopje thee of koffie.

Korte inhoud:

Het is weer ‘prijs’ in huize Bale. Oma heeft met succes meegedaan 
aan de play-back-show voor bejaarden als Marlene Dietrich. Vader ruikt het grote geld, werpt zich 
op als haar manager en sleept zijn “talent” langs het gehele Nederlandse bejaardentehuizen-cir-
cuit, om haar daar minimaal zeven keer per avond op te laten treden. Dochter Petra wil gaan sa-
menwonen met een vijfentwintig jaar oudere man en dochter Diane is lid geworden is van een 
sekte. Als de sekte dan tot grote ergernis van vader, een bijeenkomst in huize Bale organiseert en 
alle sekteleden zich presenteren, is het hek van de dam en volgen zich de ontwikkelingen in snel 
tempo op. En dat leidt natuurlijk weer tot de bekende spectaculaire taferelen die wij van deze 
familie gewend zijn.

De rolverdeling is als volgt:
Oma  Marian Groot
Vader  Ben van Leeuwen
Moeder  Annet Kroon
Petra  Mirea Harlaar
Diane   Ilse Wiegman
Anton   Corney klaver
Goeroe  Alex Kroon 
Fiona  Marja Klaver
Ingrid   Lisa Veenstra
Liesbeth  Tanja Harlaar

De “Blik op de weg” in De Noord …( 5 okt. 2015)
Beste mensen,
Rond half acht wandel ik de “wijde wereld” in en merk, dat het aar-
dig mistig is. Hier en daar branden reeds de lampen en wordt het 
ontbijt genuttigd. Wandelend over het kerkplein zie ik de verlich-
ting  bij “Attent” volop branden. Hier wordt alles voor de komende 
dag op z’n plaats gelegd, zodat u en ik niet voor niets komen!
Zo wandel ik richting het Verlaat, want vandaag is het de noord-
oost route, die ik met mijn bezoek zal vereren. Fietsers, soms in 
drietallen, komen mij tegemoet. Tassen liggen voor op de baga-
gedrager en niet achterop, zoals wij dat vroeger deden. Je hoort 
mee te doen, zo was het vroeger en zo is het ook nu. Bij de bocht rechtsaf en ik hoor ook de haan 
kraaien. Jammer, dat konijnen en kippen een beetje aan het oog onttrokken worden, maar ze zijn 
er wel!
Bij de A.C. de Graafweg doe ik wat afval in de gele bak en steek over. Bij de “Avia” gaat een hand 
omhoog. Ja, daar kennen ze me intussen ook wel.
Bij het witte bruggetje neem ik een paar foto’s. Mist en bootjes doen het natuurlijk altijd wel! Het 
verkeer op de achtergrond zie je nauwelijks meer.
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Na de Irish Cottage ga ik rechtsaf de Dorpsstraat in. Links staan de pallets hoog opgestapeld  en 
aan de rechterkant probeert een dame haar autoramen schoon te krijgen. Zo heeft ieder toch zo 
zijn bezigheden!
In de wei grazen de schapen. Ze staan me als gebiologeerd aan te kijken en ik ben toch niet de 
enige, die hier langskomt. Even verder staat het maïs op het veld. Dat zal niet lang meer duren, 
voordat het geoogst wordt. De kolven komen al bij onder hun schutbladeren vandaan!
Het is hier stil en maar één fietser rijdt mij hier voorbij.
Dan rechtsaf de Zuiderweg op. Als ik de huizen achter me laat, probeert de zon door de mist heen 
te prikken. In je gezicht voel je dat direct en je wordt er tegelijk warm van! 
Nu loop ik weer parallel aan de A.C. de Graafweg. Een visser probeert een visje te verschalken, 
maar of het lukt? Ik zie geen gebogen hengel.  Wel zie ik de lisdodde, ook wel bruine sigaar, tussen 
het riet staan. En het is al oktober, terwijl de bloeitijd juni/juli is.
Links liggen de kolen nog op het land. In de regio heb ik de oogst van dit voedzame voedsel al 
gezien!
Dan de weg weer over en zo loop ik naar de Kerkweg. In de wei lopen nog heerlijk de koeien. In de 
krant las ik vanmorgen, dat sommigen partijen het “in de wei lopen” willen verplichten. Het zou de 
kwaliteit van de melk ten goed komen!
Bij het kerkje houd ik een korte stop. Even een heerlijke vruchtenreep uit de tas halen en een paar 
slokken water. Dat houdt de moed en de fitheid er in!
Bij de Kroontjeshoeve gaat een hand omhoog. Ook daar staat de dag in het teken van het vee.
Nu rechtsaf de Veenhuizerweg op, een korte blik op het bloemenkraampje  en zo loop ik naar het 
laatste stuk, langs de fa. Danenberg, waar het volgens mij schafttijd is.
Op het volkstuintje is één persoon bezig. Een heerlijk hobby, lekker in de buitenlucht en gratis te 
eten!
Dan ben ik weer op de Middenweg. Bij Edwin Groen staan de fietsen inmiddels buiten. Kijken is 
kopen, dat zal hier vast het motto zijn!
Het is nu tegen half elf en mijn gedachten zijn al bij de koffie. Dat zal vast wel smaken!   

11 blikjes                                   
7 drinkbakjes    
8 plastic flessen!  
6 pk. sigaretten     
0 pk. shag    
0 flessen

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.  Nog zin in de Basiscursus Fotografie? Deze week beginnen we in buurthuis “De Ezel”. 
 Er zijn nog een paar plaatsen vrij!
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Schrijvenswaard  
In het kader van de Open Monumentendag heeft u het volgende 
gedicht kunnen horen:

Tussen tafellaken en servet
Vanachter broekgordijnen volgen
misprijzende blikken paraderende
teenagers op de vroege zonovergoten
voorjaarszondagmiddag

Bakvissen balanceren bevallig op
queenies over kinderkopjes met
spillebeentjes gehuld in nylonkousen
met naad

Het BB-ruitje met vele lagen petticoats
omvatten de wespentaille, maatje Rina Lodders
zij lonken onopvallend naar de nozem
met spuug in zijn Elvis-lok

De nozems liggend op hun Berini’s
scheuren voorbij, kerend bij de bocht
en nog eens, de puistenkoppen grijnzend
zíj voelen zich mans

De meisjes giechelend over de sjans
met het zondagse kwartje naar de 
automaat, voor een croquetje of een 
De Heer met advocaat

De jongens, bij de cafetaria met bier 
op de tank een hand molesteert de 
gashendel, scheppen op hoe het mokkel
te versieren

Ach, meisjes van dertien
te groot voor de poppen te
klein voor de kerels!

© Corry Nieman
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• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing

Tel. 072 - 5711243 
06 - 53557548

Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard

www.groottuinen.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

René Jonker 
Stationslaan 1

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

www.jonkerhov.nl
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TRIMSALON 
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER 
MARLIES BROERS

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

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

NIEUWE RESTAURANTKAART 
-.-.-.-.-.-.-.-.-

VRIJDAG 9 OKTOBER
MUSIC-DINNER :  UNICORN

3-GANGEN MUZIEKMENU € 36,50
RESERVEREN AUB

-.-.-.-.-.-.-.-.-

ZATERDAG 10 OKTOBER 
AKOESTISCHE MUZIEK, PUB, 

VANAF 20.30 UUR, VRIJ ENTREE

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

NIEUW!! ZONDAG 25 OKTOBER 
THE IRISH COTTAGE PRESENTS: 

A’ COUSTIC COTTAGE
2 OPTREDENS EN OPEN PODIUM

15.00 - 19.00 UUR

-.-.-.-.-.-.-.

ZATERDAG  31 OKOBER
HALLOWEENVIERING MET
DE NOEVERSE BIETBENT

21.00 - 01.00 UUR, VRIJ ENTREE

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 VR. 5 NOV. MUSIC-DINNER: CORACLE

-.-.-.-.-.-.-.-

 ZAT. 13 NOV. “ WILDE BOKBIERAVOND”!!
RESERVEREN AJB

-.-.-.-.-.-.-

DE KERSTINFORMATIE LIGT KLAAR!!!
 U KUNT AL RESERVEREN 

VOOR BEIDE DAGEN
DINER OF BUFFET

 
INFO@THEIRISHCOTTAGE.NL

0226 - 421486, VERLAAT 4
ALLE DAGEN OPEN, 

PER 1 OKTOBER VANAF 11.00 UUR

WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL 



20

Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75Elke dag 3 broden naar keuze € 6,10

Tompouzen 3 + 1 GRATIS
Krentenbollen 4 + 2 GRATIS

Speculaasstaaf van € 4 ,75 voor € 3,50

Reclame voor zaterdag 3 oktober

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

De donkere dagen komen er weer aan 
dus tijd om een kaarsje op te steken...

Mooie kaarsen te koop in allerlei kleuren, 
soorten en maten, ook leuk om cadeau te geven! 

Zorgboerderij Noorderend: 

Middenweg 534a, 
Heerhugowaard- De Noord.
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Nieuws van Hugo Girls
Dat was even schrikken op donderdag 24 september toen we de 
mail van Jennifer kregen waarin ze aangaf dat de sporthal vanaf 1 
oktober dicht zou zijn. Simone had bijna alle zaalwedstrijden rond. 
Alleen voor de zaterdag van de Sinterklaasintocht moest nog een 
sporthal worden gevonden en nu moest ineens voor alle wedstrij-
den een andere hal worden gevonden, en voor de trainingen. De 
eerste zaalwedstrijden zijn al op 24 oktober.

Gelukkig besloot Peter Bleeker n.a.v. de berichten om de sporthal 
tot het einde van het zaalseizoen te huren en de inboedel te kopen.

Dank je wel Peter!!!

Wij kunnen nu weer trainen en wedstrijden spelen in de hal. Hoe het precies gaat worden geor-
ganiseerd is nog niet helemaal bekend. Wel is duidelijk dat Henk Brinkmann het beheer van de 
sporthal op zich zal nemen. Dat wil zeggen dat hij de inzet van iedereen gaat coördineren, maar 
het houdt dus wel in dat iedereen zijn steentje moet bijdragen. Wat natuurlijk geldt voor iedereen 
die gebruik maakt van de sporthal. Het is voor de komende 7 maanden en wat er daarna gebeurt 
met de hal is nu nog niet bekend, maar er is wel ruimte gecreëerd om een oplossing te vinden. 
Verdere informatie volgt vast nog wel.

Het nieuwe Contact copij e-mailadres is: hugogirlscopy@hotmail.com

De E-jeugd speelt vanaf dit seizoen met nieuwe spelregels. Dit valt nog niet voor alle teams mee 
en ook voor de scheidsrechters is het lastig. Maar uiteindelijk zal het wel wennen. Er is wel ge-
vraagd aan het NHV of de nieuwe spelregels nog geëvalueerd gaan worden, maar daar is nog 
geen antwoord op binnengekomen.

De F-jeugd heeft afgelopen zaterdag weer met de nieuwe inklapbare houten doelen gespeeld. Ze zijn, 
in tegenstelling tot de vorige doeltjes, goed in en uit elkaar te zetten en nemen daardoor veel minder 
ruimte in beslag dan de oude F-doeltjes. Henk heeft de doeltjes samen met Roland Verduin in elkaar 
gezet. En Henk heeft maar meteen bij het opruimen van de doeltjes in het ballenhok het hele ballen-
hok opgeruimd. Dat wil zeggen heel veel oude spullen weggegooid en haken opgehangen waardoor 
er minder spullen op de grond hoeven te staan. Dank je wel Henk, het is enorm opgeknapt!

We spelen nog 1 weekend buiten en ik hoop met hetzelfde mooie weer als dit weekend.

Veel succes iedereen. Het bestuur

HOOFDSPONSORS Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
   Piet Oudeman Transport

JEUGDSPONSOR Kalanchoëkwekerij Slijkerman

Hugo Girls jarigen
Isa Zuurbier  12-okt
Pien van den Berg  14-okt
Marit Stoop  15-okt
Yara de Vries  16-okt

Schoonmaken Rondeel
De volgende teams van Hugo Girls zijn aan de beurt om het Rondeel schoon te maken. 
12/10 - 14/10 Recreanten 2
De sleutel is bij P. Jaspers.

Charelle Oudeman 20-okt
Afra Appelman  20-okt
Lisan Reus  21-okt
Sofie Kavelaar  22-okt
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We gaan weer keezen!
Nu de maand oktober is aangebroken wordt het zo langzamerhand weer tijd om de keezborden 
tevoorschijn te halen. We gaan dit seizoen drie keer keezen. Voor de agenda:

Vrijdag 30 oktober gaan we herfstkeezen
Vrijdag 22 januari gaan we winterkeezen
Vrijdag 11 maart gaan we voorjaarskeezen

Iedereen is welkom in ’t Rondeel. Aanvang is 20.00 uur. Meer informatie volgt nog, maar houd deze 
avonden alvast vrij!

Nel, Irma en Jella

27 September 2015       Hollandia T – Hugo Girls
Op deze prachtige zondag stond de spannende derby Hollandia T – Hugo Girls op het programma.
Zowel Hugo Girls als Hollandia T was nog ongeslagen en beide ploegen waren gebrand op de 
overwinning om zo eerste plaats in de competitie op zich nemen.

De wedstrijd begon meteen fel en het tempo lag hoog. Door slordig balverlies van Hugo Girls in de 
eerste 10 seconden kwam Hollandia T (door een Penalty) meteen tot scoren.
De toon was gezet en Hugo Girls was wakker. Vanuit de hoek volgde echter meteen de gelijkma-
ker. Beide ploegen bleven gelijk opgaan. Hollandia T kwam veel tot scoren door scherpe afstands-
schoten en Hugo Girls door schoten vanuit de hoek en een penalty. Tot en met 5-5 ging het gelijk 
op echter vanaf toen slaagde Hollandia T erin een gat te slaan van 3 punten. Hugo Girls probeerde 
via afstandsschoten bij te blijven echter bleef het verschil aldoor ongeveer 3 punten. Het publiek 
genoot van de spanning die deze eerste helft met zich mee bracht en beide ploegen gingen de 
rust in met een stand van 16-12 in het voordeel van Hollandia T.

Na de rust kwamen de meiden uit Heerhugowaard Noord met goede moed de kleedkamer uit en 
gingen we voor de overwinning. Het zou lastig worden maar we wilden er alles aan doen! Echter 
meteen door 2 afstandsschoten kwam de stand al tot 18-12. Hugo Girls bleef hoop houden en 
kwamen onder andere door 3 penalty’s en een paar afstandsschoten op 20-17. Het bleef span-
nend wat de wedstrijd kon nog alle kanten op. Echter begon Hugo Girls veel slordige fouten te 
maken wat tot veel balverlies leidde. Hollandia T maakte hier gebruik van en  het werd 25-20 met 
nog ongeveer 10 minuten op de klok. Hugo Girls bleef veel kansen krijgen vanuit de hoek echter 
werd er ook veel gemist en was er een gebrek aan scherpte. De wedstrijd eindigde met een eind-
stand van 29-23 in het voordeel van Hollandia T. Voor beide partijen een zware pot en voor het 
publiek een mooie wedstrijd om te zien.

Volgende week speelt Hugo Girls thuis tegen Berdos.
Een verslag van Hugo Girls. 4-10-2015 Hugo Girls-Berdos.
Deze week stond Berdos op het programma. Na een goede warming-up waren de dames van Hugo 
Girls er klaar voor en gebrand om te winnen. De wedstrijd begon en iedereen stond op scherp. Des-
ondanks was de eerste goal voor Berdos. Dit was een van de vele, scherpe afstandschoten, waar Hugo 
Girls moeite mee had. Maar de aanval daarop werd er meteen vanaf de hoek gescoord, waardoor het 
gelijk stond. Gedurende de eerste 10 minuten ging het redelijk gelijk op, maar daarna wist Hugo Girls 
de voorsprong te pakken. Dit was vooral te danken aan onze hoek, die in de eerste helft maar liefst 7 
goals op haar naam had staan. Doordat het scorend vermogen van Berdos vooral van de opbouwers 
kwam, paste Hugo Girls de dekking een beetje aan. De korte 5-1 dekking van Hugo Girls stond toen 
erg sterk, waar Berdos veel moeite mee had. De dames gingen de rust in met een stand van 16-10 in 
het voordeel van Hugo Girls. Ondanks de 6 punten verschil kon er nog alles gebeuren, dus Hugo Girls 
moest volhouden. Na de rust leek het echter alsof Hugo Girls de focus een beetje had verloren. Als ge-
volg hiervan werden aanvallen slecht opgebouwd en werd er te snel en ongecontroleerd afgerond op 
doel. Berdos maakte hiervan gebruik en kon op deze manier iets inlopen op Hugo Girls. Gedurende de 
hele tweede helft heeft Hugo Girls voor gestaan, maar dit verschil werd wel kleiner. Werk aan de winkel 
dus! De dames herpakte zich en hebben de laatste minuten gecontroleerd uitgespeeld. De eindstand 
was dan ook 26-23 in het voordeel van Hugo Girls. Het was een mooie pot om te zien, die Hugo Girls 
welverdiend heeft gewonnen. Volgend weekend speelt Hugo Girls uit tegen Tornegido.
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UITSLAGEN HUGO GIRLS
Uitslagen 21 tm 28 september     
Dames 1 Hollandia T DS1 Hugo Girls DS1 29 - 23
Dames 3 Hugo Girls DS3 Zwaluwen K DS1 26 - 7
A1 Hollandia T DA1 Hugo Girls DA1 9 - 23
A2 Hugo Girls DA2 H.V. Blokker DA1# 8 - 27
B1 Vrone DB2 Hugo Girls DB1 28 - 8
B2 Wijk aan Zee DB1# Hugo Girls DB2 18 - 11
C1 Lacom ‘91 DC1# Hugo Girls DC1 14 - 9
C2 Hugo Girls DC2 CSV DC1 2 - 24
D1 Hugo Girls D1# Meervogels D1# 21 - 9
D2 Schagen D2 Hugo Girls D2 11 - 5
E1 Hugo Girls E1 KSV E1 2 - 20
E2 Hugo Girls E2 Blinkert E1 5 - 16
F1 Vrone F1 Hugo Girls F1 15 - 5
F2 Hugo Girls F2 Hollandia T F2 10 - 15
Recreanten 1 Geel Zwart DR4 Hugo Girls DR1 18 - 8
Recreanten 2 Hugo Girls DR2 JHC DR1 5 - 8
     
Uitslagen 29 september tm 4 oktober     
Dames 1 Hugo Girls DS1 Berdos DS2 26 - 23
Dames 2 Des DS1 Hugo Girls DS2 13 - 17
Dames 3 KSV DS3 Hugo Girls DS3 8 - 12
A1 Hugo Girls DA1 Vrone DA1 36 - 2
A2 HCV ‘90 DA1 Hugo Girls DA2 20 - 9
B1 Hugo Girls DB1 Victoria O DB1# 11 - 15
B2 Hugo Girls DB2 Berdos DB1 10 - 8
C1 Hugo Girls DC1 Graftdijk DC1 13 - 2
C2 Meervogels DC1 Hugo Girls DC2 23 - 8
D1 Dynamo D1 Hugo Girls D1# 17 - 6
D2 Hugo Girls D2 DSO D2 1 - 22
E2 DSS E2 Hugo Girls E2  - 
F1 Hugo Girls F1 VZV F2 8 - 8
F2 Zap F2 Hugo Girls F2 16 - 4
Recreanten 2 Hugo Girls DR2 Zwaluwen K DR1 7 - 9

PROGRAMMA ZATERDAG 10 OKTOBER T/M VRIJDAG 16 OKTOBER (VELD)    
     AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANVANG VERTREK RES.SH.
DAMES 1 11-okt Tonegido DS1-HG DS1 Hippolytushoef 12:00 11:00 ------
DAMES 2 11-okt HG DS2-Con Zelo DS2 De Noord 14:00 13:30 ------
DAMES 3 10-okt HG DS3-Hollandia T DS2 De Noord 19:30 19:00 ------
A1 11-okt S.C. Dynamo DA1-HG DA1 Ursem 11:45 10:45 ------
A2 11-okt HG DA2-KSV DA1 De Noord 12:45 12:15 ------
B1 11-okt Tornado DB1-HG DB1 HHW 12:00 11:15 ------
B2 11-okt Zwaluwen K DB1-HG DB2 Kolhorn 12:00 11:00 ------
C1 11-okt S.C. Dynamo DC1-HG DC1 Ursem 10:30 9:30 ------
C2 11-okt HG DC2-S.C. Dynamo DC2 De Noord 11:45 11:15 ------
D1 11-okt HG D1#-VZV D2 De Noord 11:00 10:30 ------
D2  10-okt Tornado D2-HG D2 HHW 10:30 9:45 ------
E1 10-okt HG E1-VZV E1 De Noord 12:05 11:35 ------
E2 10-okt HG E2-S.C. Dynamo E1 De Noord 11:15 10:45 ------
F1 11-okt Geel Zwart F1#-HG F1 Breezand 10:30 9:30 ------
F2 10-okt HG F2-D.E.S. F1 De Noord 10:30 10:00 ------
RECR. 1 14-okt HG DR1-Tornado DR1 De Noord 20:00 19:30 ------
RECR. 2 12-okt HG R2-Lacom R2 De Noord 19.30 19.00 ------
WIJZIGING: Maa 12 okt: R2 - Lacom R2 om 19.30 uur (ipv 19.00 uur)   
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TEAM DATUM WEDSTRIJD AANVANG SCHEIDRECHTER
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   
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  Roos Snel en Kirstin Plak Femke Hooiveld en Esther Vlaar
   
11 okt. 10.15 uur  tot 13.00 uur 13.00 uur tot 15.45 uur 
 Maureen Borst en Marlou Oudeman Astrid Tesselaar en Devi Bakkum 
   
12 okt.  18.45 uur tot 21,30 uur  
 Janine Oudeman  
   
14 okt. 19.15 uur tot 21.45 uur  
 Fleur de Boer  

TV Noordend
�����������������������������������������

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

Verslag Dubbel en Mixdubbel clubkampioenschappen
In augustus/september zijn  de clubkampioenschappen voor de 
(mix)dubbel  gespeeld. De dames en de heren die zich hiervoor 
hebben opgegeven, hebben er leuke potten van gemaakt! Helaas 
viel de heren- en dames dubbel de 1e avond letterlijk in het water. 
De andere avonden was het gelukkig mooi weer, waardoor er lek-
ker getennist kon worden. Uiteraard hoorde hier ook een 3e helft 
bij. Er waren lekkere hapjes en drankjes aanwezig en vanzelfspre-
kend gezelligheid! Leuk dat er ook weer zomerleden meededen. 
In de wandelgangen hoorden wij  dat zich ook zomerleden heb-
ben aangemeld voor volledig lidmaatschap! 

Damesdubbel
Bij de dames  werd er gestreden in 3 poules. In poule 1werd er een leuke pot gespeeld  tussen 
Agnes de goede/ Gerda Zuurbier en Cindy Blankendaal/ Carola Keesom.  Ze waren gewaagd aan 
elkaar! Agnes en Gerda wonnen de 1e set  met 1-6. Carola en Cindy kwamen goed terug tot 6-6 
maar trokken helaas aan het kortste eind, waardoor Agnes en Gerda de wedstrijd wonnen! 
De winnaars van poule 2, Marian Bos en Mirjam Molenaar speelden tegen de winnaars van poule 
3, Dia Mors en Rozanne Zegelink. Deze leuke wedstrijd werd met 6-4 6-4 gewonnen door Mirjam 
en Marian.

Herendubbel
Bij de heren werd er ook in 3 poules gestreden. In poule 1 wonnen Paul Groot en Paul Groot Junior 
hun beide wedstrijden, waardoor ze winnaar werden van hun poule. In poule 2 won de jeugd het 
van de senioren: Mitchell en Dion wonnen hier. Hierna moesten ze het opnemen tegen de familie 
Groot. Helaas waren ze niet opgewassen tegen de ervaring van Paul Groot en de gretigheid van 
Paul Groot junior. Hun treffen tegen elkaar eindigde in 2-6 6-7.
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Mixdubbel
Zaterdag 29 augustus werd de eerste wedstrijd gespeeld van de gemengd dubbel wedstrijden. In ver-
band met de volksspelen waren er niet meer wedstrijden gepland. Zondag daarentegen stonden er 5 
wedstrijden op het programma, verdeeld over de ochtend en middag. Twee hele spannende wedstrij-
den hadden 3 sets nodig om tot een beslissing te komen. Leuke wedstrijden waarbij de koppels aan 
elkaar gewaagd waren. Op maandag leek de regen het programma in de war te schoppen, maar het 
klaarde op en de wedstrijden werden gespeeld. Op dinsdag stonden er 4 partijen tegelijk op de baan. De  
vrij-tennissers stonden in de wacht. Door blessureleed liep het naar de finalewedstrijden anders dan 
verwacht en gepland: er bleef  uiteindelijk maar 1 wedstrijd over. Wel een hele interessante en leuke wed-
strijd. Vader, moeder en zoon kwamen tegenover elkaar te staan. Jose en Harry Wolkers moesten in deze 
wedstrijd na 2 spannende sets buigen voor zoon Joost en tennispartner Anneloes Bakker.   

Tot volgend seizoen!  Groetjes de toernooicommissie.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Geacht tennislid van T.V. ‘t Noord-End,

Op dinsdag 27 oktober 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering van T.V. 
‘t Noord-End plaats. Wij nodigen u van harte uit om deze vergadering bij te wonen.

De vergadering start om 20.00 uur, om kwart voor acht  kunt u alvast een kopje koffie komen drinken. 
Agenda Algemene Ledenvergadering T.V. Noord-End
27 oktober 2015,   20.00 uur 
 
1. Opening en invullen presentielijst   
 
2. Welkom door voorzitter   
 
3. Verslag vorige vergadering   
 
4. Jaarverslag + Financieel verslag 2014 ligt ter inzage op tafel   
 
5. Overzicht 2015 YTD 
       - Financiële status 
       - Verslag van gedane activiteiten
       - Communicatie  
 
6. Beleidsplan bespreken / eventuele aanpassingen 2016 
 
7. Voorstel / budget zonnepanelen 2016 
 
8. Begroting / planning 2016   
 
9. Rondvraag    

 
Wij hopen u de 27 te zien! 

Hartelijke groet, Het bestuur van T.V. ‘t Noord-End
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Hugo Boys seizoen 2015-2016

Van de bestuurstafel
De jaarlijkse contributie wordt per seizoen vastgesteld. Voor dit seizoen 
heeft het bestuur besloten de contributie te verhogen met € 10,00 voor de 
senioren en met € 5,00 voor de jeugd. Op de website staan de bedragen per 
categorie vermeld. De bedragen zijn exclusief het wasgeld en de bijdrage 
voor de gele en rode kaarten (tbv de selektie). Rond 1 november a.s zullen 
de bedragen worden geïncasseerd.

Wouter Ursem en Ronald Hand zijn, tijdens de laatste algemene ledenvergadering, afgetreden. 
Aan het einde van de vergadering, bij het agendapunt van de bestuursverkiezing, werden ze door 
de voorzitter bedankt voor hun inzet in de afgelopen jaren. De taken van Wouter als voorzitter zul-
len voorlopig worden ingevuld door Nic de Wit. Ondertussen wordt er gezocht naar een nieuwe 
voorzitter voor de jeugdcommissie. De taken van Ronald Hand als secretaris worden overgeno-
men door Henk Kroon.
Nic Groot is inmiddels toegetreden tot het bestuur en zal o.a. gaan optreden als contactpersoon 
tussen de jeugd en de senioren. Wij wensen Nic veel succes.
Tijdens de laatste ledenvergadering is een toelichting gegeven op de plannen met het Rondeel 
en de mogelijke komst van Hugo Girls naar het complex van Hugo Boys. Er is afgesproken dat 
het bestuur in overleg zal gaan met o.a. de gemeente en de handbal. Uiteraard zal de Stichting 
Dorpshuis hier ook bij betrokken zijn.

De week van 3 tot en met 11 oktober is de week van de scheidsrechter. Hugo Boys zal hier op ge-
paste wijze aandacht aan besteden.

Hugo Boys 1 heeft voor de volgende bekerronde een thuiswedstrijd geloot tegen Fortuna Wor-
merveer. Zij spelen in de 1e klasse en spelen dus 3 klassen hoger (!) dan Hugo Boys. Kortom een 
leuke uitdaging voor de mannen van Gosse Bosma. De datum waarop deze wedstrijd wordt ge-
speeld is zondag 25 oktober om 14.00 uur.

Dan nog iets voor de agenda:
De nieuwjaarsreceptie zal in 2016 worden gehouden op zaterdag 9 januari vanaf 16.00 uur. Er is 
muziek aanwezig. Voorafgaand zal er, bij goed weer, gevoetbald worden tussen oud HB1 en Hugo 
Boys 1. De aanvang hiervan is 15.00 uur. 

Resultaten:
Hugo Boys 1 behaalde afgelopen zondag een prima resultaat in de thuiswedstrijd tegen kampi-
oenskandidaat DTS. Na een 0-2 achterstand bij de rust wisten de mannen van Gosse Bosma met 
een uitstekende 2e helft een knap gelijkspel te bewerkstelligen. 

Hugo Boys 2 is na 5 wedstrijden nog steeds ongeslagen. De mannen van Cees Teunissen behaal-
den de volle 15 punten met vaak prima spel. Afgelopen zondag werd SEW 2 met 6-0 verslagen.

Hugo Boys 3 verloor met 2-3 van KSV. Door een structureel tekort aan spelers in dit team zijn we 
waarschijnlijk genoodzaakt om dit team terug te trekken uit de competitie.  Een en ander zal deze 
week met het team en de aanvoerders van de overige seniorenteams worden besproken.

Hugo Boys 4 is nog steeds ongeslagen. Afgelopen zondag werd JVC met 5-1 aan de zegekar gebonden. 

Hugo Boys 5 won afgelopen zondag met 5-1 van Vios en dat werd tijd volgens coach Danny Overtoom.

Hugo Boys 6 en 7 redden het niet tegen respectievelijk Kolping Boys (4-6) en SVW (4-1).

Allen veel succes gewenst de komende weken !
Klaas Oudeman, voorzitter
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Week van de Scheidsrechter!
De sport kan niet zonder!! Arbitrage is hun hobby. De liefde voor de sport is hun belangrijkste drijfveer. 
Scheidsrechters en andere spelleiders met velen tegelijk, zetten zich iedere week weer in om wedstrij-
den in goede banen te leiden. Ze halen er voldoening uit als ze daar weer in zijn geslaagd. Zo nu en dan 
ontvangen ze complimenten voor hun (vrijwilligers)werk, vaak is het commentaar op de scheids echter 
minder positief. Toeschouwers, sporters en coaches: ze weten het meestal beter : De scheids heeft het 
gedaan! Toch blijft de scheidsrechter zich inzetten voor de sport, de sporters en de club. Hugo-Boys 
waardeert dat ook en we zullen onze scheidsrechters deze week verrassen met een bloemetje! 
Maak ook eens een sportief gebaar richting de scheids en laat zien, dat je de inzet waardeert , want 
zonder scheids geen wedstrijd!  Siem Hand 

Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 10 oktober
Hugo-Boys
9.30 uur Corina
13.00 uur Irma
Playbackshow werkgroep jeugd

Zondag 11 oktober
9.45 uur  Liesbeth
13.00 uur Joke
Spelende leden Cees Bakker/ Michael Brouwer

Maandag 12 oktober
Tafeltennis Puinhoop 

Dinsdag  13 oktober
Kbo   --- seniorengym 

Woensdag  14 oktober 
Revas 

Donderdag 15  oktober
Training Hugo Boys

Vrijdag 17 oktober 
Koersbal                                                               

Hugo Boys Senioren
PROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG 11 oktober 2015      
Terreindienst:  Nico Groot        
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter   
5294 Hollandia T 1 Hugo-Boys 1  14:00  E. Kesoglu  
11265 Grasshoppers 2  Hugo-Boys 2  11:30  J.G.M. Koekkoek   
133701 Geel Zwart 30 3  Hugo-Boys 3  11:30    
135610 SRC 3  Hugo-Boys 4  11:45 10:45   
152836 Hollandia T 4  Hugo-Boys 5  11:00 10:00   
131775 Vrone 6  Hugo-Boys 6  10:00 9:00   
138264 Hugo-Boys 7  VIOS-W7  14:00 13:15 Adri Renswoude           
PROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG 18 oktober 2015     
Terreindienst:  Gerrit Veldman, Paul Groot  
5413 Hugo-Boys 1  Wiron 1  14:00  R. Gräper   
11345 Hugo-Boys 2  SVW 27 s 10:45  F.F. C. Bakker   
133737 Hugo-Boys 3  Alcmaria Victrix 3  14:00  Jan Eeken   
134447 Grasshoppers 3  Hugo-Boys 4  10:00 9:00   
133721 Hugo-Boys 5  JVC 5  10:45 10:00 Marco v. Woerkom  
0 Hugo-Boys 6  vrij      
132400 LSVV 8  Hugo-Boys 7  12:30 12:00 
  

Zaterdag 17  oktober
Hugo- Boys
9.30 uur  Gerard
13.00 uur  Jose

Zondag 18 oktober
9.45 uur  Erna / Ria
13.00 uur  ???
Spelende leden: Maarten de Moes/ Roel Wolkers

Maandag  19  oktober
Tafeltennis Puinhoop 

Dinsdag 20 oktober
Kbo   Seniorengym

Woensdag 21 oktober
Revas 

Donderdag  22 oktober
Training Hugo- Boys

Vrijdag  24 oktober
Koersbal         
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PROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG  25 oktober 2015     
Terreindienst:  Vincent Plak 
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter    
Bekerwedstrijd:         
156572 Hugo-Boys 1  Fortuna Wormerv.1  14:00    
Competitie:         
138041 Hugo-Boys 6  LSVV 7  10:45 10:00 G. Vinke            

Pupil van de week
Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:

18 Oktober

Hugo Boys 1 - Wiron 1 

Rick Dekker

( 12:45  aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)

Hugo Boys Jeugd
Wedstrijden Hugo Boys Zaterdagjeugd 2014-2015     
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Saturday, October 10, 2015  
Terreindienst ‘s ochtends: Thijs Zuurbier    
Terreindienst ‘s middags: Daan Wolkers    
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
110024 Berdos B1 - Hugo Boys B1 14:30 13:00 - 
- Hugo Boys B2 - Vrij       
123348 Hugo Boys C1 - AFC 34 C2 14:00 13:00 Ate van der Laan 
94864 Hollandia T D1 - Hugo Boys D1 11:00 10:00 - 
116921 Victoria O E1 - Hugo Boys E1 9:30 8:15 - 
154788 Hugo Boys E2 - Adelbert St E1 11:00 10:30 Coach 
118104 Koedijk F5 - Hugo Boys F1 11:00 10:15 - 
- Hugo Boys MP1 - Mini-comp bij Hugo Boys, zie programma verderop in contact 
- Hugo Boys MP2 - Mini-comp bij Hugo Boys, zie programma verderop in contact 
- Hugo Boys MP3 - Mini-comp bij LSVV 9:00 8:30 - 
       
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Saturday, October 17, 2015  
Terreindienst ‘s ochtends:   Roel Wolkers   
Terreindienst ‘s middags:   Dick Zwagerman   
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
110056 Hugo Boys B1 - Texel 94 B2 14:00 13:00 NNB 
111603 Foresters de B3 - Hugo Boys B2 14:45 13:15 - 
- Hugo Boys C1 - Vrij       
94892 Hugo Boys D1 - ZAP D1 11:00 10:15 NNB 
116898 LSVV E2 - Hugo Boys E1 10:00 9:15 - 
92724 Hugo Boys E2 - Koedijk E3 11:00 10:30 Coach 
118116 Kolping Boys F6 - Hugo Boys F1 9:00 8:15 - 
- Hugo Boys MP1 - Vrij       
- Hugo Boys MP2 - Vrij       
- Hugo Boys MP3 - Vrij       
       
Houdt de website en het bord in de gaten ivm gewijzigde wedstrijden!            www.hugoboys.nl 



29

Hugo Boys mini pupillen
      
Mini’s-programma Hugo Boys MP 2 en MP3         10-10-2015     
 
Aanvangstijd Veld Thuisteam  Uitteam  
10:00 Mini-A LSVV 3 - Hugo Boys 1  
10:00 Mini-B BOL 1 - LSVV 4  
10:00 Mini-C Hugo Boys 2 - BOL 2  
10:10-10:15 Pauze     
10:15 Mini-A BOL 1 - LSVV 3  
10:15 Mini-B Hugo Boys 1 - BOL 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 BOL 1 - Hugo Boys 1  
10:30 Mini-C BOL 2 - Hugo Boys 2  
10:40-10:45 Pauze     
10:45 Mini-A BOL 2 - LSVV 3  
10:45 Mini-B LSVV 4 - BOL 1  
10:45 Mini-C Hugo Boys 2 - Hugo Boys 1  
 
Starttijd 1e wedstrijd 10:00 uur    
Speeltijd:   10 minuten    
Pauze tussen wedstrijden: 5 minuten    

Van de Sponsorcommissie 
Het seizoen draait alweer op volle toeren. De sportieve resultaten zijn wisselvallig. Deze bedrijven 
zorgen dat al onze leden er elke week er super verzorgd bij lopen. Deze week benoemen wij onze 
senioren sponsoren.

Hugo Boys 1 Edwin Groen Tweewielers 
Hugo Boys 2 Loon & Grondverzetbedrijf Danenberg 
Hugo Boys 3 Paul Dekker Vouwwagenstalling 
Hugo Boys 4 R&H Beers Aannemersbedrijf 
Hugo Boys 5 Groentekwekerij Ursem - Zuurbier 
Hugo Boys 6 Beers Totaal Onderhoud 
Hugo Boys 7 Travellin Band  & Maatschappij P & J Borst 

Raad de minuut 
Het waren de weken van het gelijkspel. 

Deze editie hebben we voor 2 wedstrijden winnaars voor raad de minuut !

Hugo Boys – WMC  3-3 Pieter de Goede, Rob Zuurbier en Joke Groen.
Allen van harte gefeliciteerd !.

Hugo Boys – DTS  2-2 Dick Sijm en Daan Poel .
Allen van harte gefeliciteerd !

Alex Overtoom, Koen de Koning, Mariët Ursem, Giel Borst, Wim Haisma en Melvin Tesselaar. 
De sponsorcommissie; sponsorcommissie@hugoboys.nl
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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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• Timmerwerk
• Onderhoud
• Renovatie
• Verbouwing
• Nieuwbouw

 Tel. 06 27088407
 Heerhugowaard

UNIEK AANBOD! 
TE KOOP VRIJSTAAND WOONHUIS 

in Heerhugowaard-Noord, 
Verlaat 28

Woonhuis met CV. Inh.485 m3, Totale opp. 1600 m2. 
Beg.grond grote eetk.(licht eiken) met inb.app. met schuifpui naar zonnige 
achtertuin. Royale badkamer met bad en aparte douche. Grote betegelde 
bijkeuken.Gezellige woonkamer met open haard. 
1e verd. 4 slaapkamers, via vlizo trap naar grote zolder.
Achter de woning een nieuwe carport van 7x8 m. 
Prachtige schuur met nieuwe geisoleerde dakplaten, met overhead 
deur met een loopdeur ernaast. Opp.schuur 20x14m.
Aan de achterzijde van de schuur 2 royale openslaande deuren naar 
een groot stuk weiland van 700 m2.
Zoekt u ruimte voor werk of hobby, dan is dit een ideale plek.

Voor de aantrekkelijke vraagprijs van: € 315.000,- KK   
Aanvaarding per direct

Voor info: 06 21 29 53 47
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Voor een goed waterbeheer 
is het van belang dat sloten, 
hoe klein ook, goed worden 
onderhouden. In natte 
perioden moet het overtollige 
water naar de gemalen kunnen 
stromen om het water weg te 
pompen en in droge tijden 
moet water juist worden 
aangevoerd. In en langs bijna 
alle sloten groeien planten,
zoals riet en gras. Planten 
kunnen de aan- en afvoer van 
water belemmeren. Ook een 

sloot die te ondiep is, kan 
zijn functie niet goed meer 
vervullen. Tijdens de schouw 
wordt hier op ge controleerd.

U heeft een belangrijke rol
Het hoogheemraadschap
controleert de sloten, het
onderhoud voeren we samen 
uit. Als eigenaar en gebruiker 
van een perceel bent u vaak 
verplicht om de sloten langs 
uw perceel voor de helft te 
onderhouden. 

Informatie
Meer informatie kunt u vinden
via www.hhnk.nl/schouw.  
U kunt ook contact opnemen 
met het schouwteam via 
telefoonnummer 072-582 8282 
of via schouw@hhnk.nl.

Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier 
zorgt voor veilige dijken en 
voor voldoende en schoon 
water in de sloten en 
vaarten. 

IS UW SLOOT 
AL SCHOON?

Nat of droog weer,
samen waterbeheer!
Maandag 19 oktober 2015 start Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier met de najaarsschouw. Elk jaar controleren de 
schouwmeesters van het hoogheemraadschap in het najaar de 
sloten in het gebied op onderhoud.

www.hhnk.nl/schouw


