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Agenda

4 november 2016 Keezen in het Rondeel voor Hugo Girls, aanvang 20.00
5 november 2016 Humulus lupulus: jubileumfeest bij Bleeker (met Vossenjacht)
12 november 2016 Intocht Sinterkaas
15 november 2016 KBO: Jan Veenstra  “De plaat en zijn verhaal”  (avond)
19 november 2016 20:00 Togido “Kouwe kak en tatoeage” in ‘t Zwaantje
25 november 2016 20:00 Togido “Kouwe kak en tatoeage” in ‘t Zwaantje
26 november 2016 20:00 Togido “Kouwe kak en tatoeage” in ‘t Zwaantje
26 november 2016 Winterfair
27 november 2016 Winterfair
27 november 2016 Young Seven: advent kalender maken van hout
9 december 2016 Young Seven: Mensenrechten en Wereldgodsdiensten
20 december 2016 KBO: Kerstmiddag met Webtheater
4 januari 2017 Young Seven: Koken voor daklozen 16+
13 januari 2017 Young Seven: filmavond
28 januari 2017 Playbackshow in Bleeker
3 februari 2017 Young Seven: Sirkelslag
5 maart 2017 Young Seven: Modern monnikenwerk: workshop Handletteren
31 maart 2017 Authentieke Dorpshuisveiling
5 april 2017 Young Seven: Paasintenties maken: je bent een engel
14 mei 2017 Young Seven: Workshop wereldtapas
4 juni 2017 Young Seven: Verhalen rond het kampvuur
2 juli 2017 Young Seven:Zomerfeest

Vrijdag 28 oktober 2016

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 7 NOVEMBER 2016
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 25 november 2016.
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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.
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KLINKENDE
  MUNT WEKEN

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

op een nieuwe 
Honda grasmaaier! 

www.honda.nl

€ 80,-
kado*

op de Honda 
HRX-serie**

€100,-
kado*

op de Honda 
HRH/HRD-serie 

€40,-
kado*

op de Honda 
IZY-serie** 

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

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

en de HRG 415P.

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

Parochiecentrum:
Middenweg 541
1704 BE  Heerhugowaard
(072) 57 113 34
NL64RABO 0326802185
pastorie.de.noord@gmail.com
www.kerkdenoord.nl
Openingstijden secretariaat:dinsdag en donderdag van 9:30 uur tot 11:00 uur
Openingstijden kerk: maandag tot en met zondag van 9.00 uur tot 18.00 uur 

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

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

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

Heilig Hart raad
Vice-voorzitter   Gea Klercq  072 571 5265
Secretaris   Vacature 
Penningmeester   Siem van Langen    072 5744771
Bestuurslid   Kees van Langen  072 574 2241

Contactpersonen secties:
Sectie Catechese   Vacature
Sectie Liturgie   Marga van Langen 072 574 2241
Sectie Gemeenschapsopbouw Ted van Schagen  072 5712020
Sectie Diaconie en Pastoraat Vacature

Pim Mooij 072 5715332 
 
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 3 november op  het 
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
In oktober zijn  de groepen  van Ans van Langen en Toos Mooij aan de beurt om de kerk op orde te maken.

Bloemengroep:
In november wordt de kerk versierd door Ada Borst en Agnes de Goede.

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!                                                                Gea Klercq
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TER OVERWEGING:
Mijn wens is dat je minstens één mens mag hebben  
bij wie je geborgen bent, 
in wie je vertrouwen stelt,  
bij wie je thuis kan zijn. 

Mijn wens is: dat je minstens elke dag 
één fijn moment mag beleven, een ontmoeting,  
een lach, een uitgestoken hand, een blik vol begrip, 
iets schoons, iets goeds, iets dat je boeit,  
iets waarbij je herademt, opnieuw moed krijgt,  
gaat zingen, danken en dienen,  
iets dat je stil maakt, dat je ontroert, 
iets dat je bidden doet. 

Mijn wens is: dat je minstens één mens  
mag gelukkig maken door je spreken,  
je luisteren, je goedheid, je aanwezigheid, 
je vriendschap. 

Mijn wens is: dat je dan elke avond  
zachtjes kan zeggen;  
het leven is goed,  
ik dank U, God.

UIT DE PAROCHIE –  “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” –  22 oktober 2016.

Een heftige periode hebben we achter de rug. Eerst overleed op 7 oktober Afra Korver – Wester op 
85-jarige leeftijd. Zij was al een poos opgenomen in de Platanenhof in Alkmaar omdat ze veel zorg 
nodig had. Ze overleed toch nog vrij plotseling.
Ook helemaal plotseling overleed op 11 oktober Merie Klompstra – Bakker op 58-jarig leeftijd aan 
een hersenbloeding. Velen in groot verdriet achter latend. Het is nog onvoorstelbaar dat we haar 
nooit meer bij de pomp zullen zien of waar dan ook, de altijd blije Merie. In een bomvolle kerk en 
ook een heel vol crematorium namen we afscheid van haar.
Op 15 oktober overleed na een lang ziekbed op 83-jarige leeftijd Tiny Oudeman – Groot. In Hugo 
Oord. Twee maal had ze de ziekenzegen ontvangen, maar ze kon het leven niet loslaten.
De families Korver, Klompstra en Oudeman: van harte gecondoleerd en heel veel sterkte toegewenst. 
Dat de mooie herinneringen aan de overledenen jullie steeds meer kracht gaan geven.
Heeft U Stefan en mij gezien in het TV-programma Buurten van RTV-NH? We vonden het wel 
heel spannend hoe het zou zijn geworden. Maar het was heel leuk en we hebben enorm veel 
positieve reacties gehad. Ik was verbaasd zoveel mensen als er naar Teevee Noord-Holland kijken. 
We hebben zo toch weer mooi wat reclame gemaakt voor onze kerk en voor het Vormselproject.

Op 16 oktober viel er heel veel te vieren. Er waren misintenties omdat Niek Borst 95 jaar was 
geworden, Aggie Beers 94 en mijn schoonmoeder Jannie Bleeker 91. We leven in een heel gezonde 
parochie, denk ik, dat de mensen zo oud worden. Alle drie: nogmaals van harte gefeliciteerd! In die 
viering zong het Byzanthijns mannenkoor. Dat was prachtig. Ze zongen ook “Lang zullen ze leven” 
voor de jarigen. Erg leuk! 
We hebben ook Gré Zijp een goeie verhuizing toegewenst en veel geluk in haar nieuwe woning 
in De Goorn. Om 12 uur die dag werden Jens Duijn en Yari Berkhout gedoopt. Families Duijn 
en Berkhout: van harte gefeliciteerd, veel geluk met deze mooie mannetjes; en dat zij mogen 
opgroeien tot gelukkige mensen die mee gaan bouwen aan een betere wereld.

Afgelopen woensdag heb ik mijn laatste Parochievergadering hier gehad. Zo sluit ik af en toe iets 
af. Gek idee, hoor. Heel veel dingen lopen gelukkig heel goed. Maar het zou wel mooi zijn als er wat 
jongere mensen toch taken op zich gaan nemen, zodat alles door kan blijven draaien.
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Op 28, 29 en 30 oktober gaan de Vormselbegeleiders, de werkgroep en ik naar de Kaag voor het 
Kaagweekend. Er is weer een mooi programma. We hopen wel op mooi weer daar aan die mooie 
Kaagse plassen.

Wat komen gaat:
28, 29 en 30 oktober: Kaagweekend voor de Vormselbegeleiders
30 oktober om 12 uur: doopviering Dirk Sneek en Kiki Borst
2 november: Allerzielen / Viering van Meeleven met het Gemengd Koor
12 november: zorgstage, hemelse maaltijd en viering ter afsluiting van de eerste cyclus van het 
Vormselproject.
15 november: Ouderavond Eerste Communieproject

Hartelijke groet, Marion Bleeker – Burger.

ZONDAG 30 OKTOBER
10.00 UUR Eucharistieviering met volkszang. Voorganger is Gerard Weel.
Gebedsintenties voor; Cor Borst en Ria Borst-Groot, Antonius Aloysius Molenaar en Petronella 
Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart, Cees Meester.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Lau Berkhout en Lysandros Tsiamparlis. Koster: Gon Meester.

12.00 uur Dopen

MAANDAG 31 OKTOBER 
15.15 uur Kinderkerk voor de onderbouw

WOENSDAG 2 NOVEMBER
Allerzielen
19.30 uur Viering met zang van het gemengd koor. Voorgangers  zijn Marion Bleeker-Burger en 
Nel Zuurbier.
Gebedsintenties voor: Kees Zuurbier  en Truus Zuurbier-Groot en zegen over hun gezin,
Piet Luken en zegen over zijn gezin,Jan Bleeker en om zegen over zijn gezin,Nel Smit-Houniet,Alex 
Weel,Marco Ursem,in liefdevolle herinnering Dennis Overtoom, Nelly van Veen en overleden ouders 
Overtoom-Groen,Toon en Annie Spaansen-Borst,in dierbare en dankbare herinnering onze lieve 
ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom,Jan Beers en zegen over zijn gezin,Theo en Annie Hoogland-
Bleeker,Koos en Magda van der Hulst-Koning overleden familie en zegen over hun gezin,In 
liefdevolle herinnering Bep,Dries en Eddy Keesom,Cor Borst en Ria Borst-Groot,Maria en Catharina 
van Langen,Piet Overtoom en Emma Overtoom-Groenland en overleden familieleden,Cees 
Plak,Hilly Groot-Borst,Klaas Beers,Hanny Rentink-Travnicek,Piet Overbeek,Marie Ligthart-Poland, 
Nic Oudeman en overleden familie Oudeman-Bakkum,Pe Wester en Gerrit Schaafsma en zegen 
over hun gezin,In liefdevolle herinnering Jan en Stephan Mulder,vader en moeder Groen en Atie,
Nol van Woerkom,In liefdevolle herinnering familie Jan Oudeman-Groot en om zegen over de 
kinderen en kleinkinderen,Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda  Molenaar-Goedhart 
en overleden familie Molenaar-Goedhart,in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel,Tiny 
Veldman-Overtoom overleden ouders Veldman-Overtoom,Alie Idema van Diepen,Agie Borst-
Eeken en Cor Borst, Ina ,Cok en Sander en zegen over hun gezin,In liefdevolle herinnering Marie 
Molenaar-Spaansen en zegen over haar gezin,Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas,in liefdevolle 
herinnering Nic Commandeur,in liefdevolle herinnering Jan en de familie Oudeman-Groot,Andre 
Cattermole,In liefdevolle herinnering Piet en Catharina Westmeijer-Broersen en zegen over haar 
gezin,in liefdevolle herinnering Andre Veldman en Ank Veldman-Dekker en om zegen over hun 
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,Overleden ouders Buter-Bakker,Piet Bleeker 
en zegen over zijn gezin,Henk en Trien Groot-Groot en zegen over hun gezin, Jan Groenland en 
zegen over zijn gezin,Riet Bleeker-Korver Petra en overleden familie Bleeker-Korver,Riet Ursem-
van Langen en overleden familie,Corrie Haverink,In liefdevolle herinnering  Bets Westmeijer-
Groot  en zegen over haar gezin,Jaap Beers, Gina, Broeder Patrick en zegen over de kinderen en 
kleinkinderen,Ton Groot en overleden familie,in  liefdevolle herinnering Jaap en Anna Pronk-Kieft  
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Jan en Sjanet,Riet Entius –de Boer,Arie, Riet en Leo Groot, Peter en Yvonne Bijvoet en overleden 
familie Bijvoet-Beers,vader en moeder Tamis-Borst, Tiny,Jan,Riet, Vera en Gerard, Jan oudeman en 
dochter Sandra en zegen over het gezin, Simon van Langen en Catharina van Langen-Borst en Aad 
en zegen over de familie, Henk Burger en Hennie Burger-de Vries en om zegen over hun gezin.
Misdienaars: Maud Berkhout en Jip van den Berg. Kosters: Kees Berkhout en Peter Danenberg.

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

DONDERDAG 3 NOVEMBER
15.15 UUR Kinderkerk.

WEEKEINDE 5 EN 6 NOVEMBER
Tweeëndertigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Makkabeën 7, 1-2.9-14 (Vertrouwend op Gods belofte zwichten de 
makkbeese broers niet voor de koning die hen van het leven wil beroven)
Evangelie uiT Lucas 20, 27-38 (Tegen het dodelijk geredeneer van de Sadduceeën in bevestigt 
Jezus zijn geloof in de God van het leven)

ZONDAG 6 NOVEMBER
10.00 UUR Eucharistieviering met zang van de Cantorij. Voorganger is Gerard Weel
Gebedsintenties voor: Kees Zuurbier en Truus Zuurbier-Groot, Klaas en Geertje Oudeman-Bruin en 
Piet, Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda  Molenaar-Goedhart en overleden familie 
Molenaar-Goedhart,Theo Kortekaas en zegen over zijn gezin.
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars:Maarten Beers en Bas Kavelaar. Koster: Kees Berkhout.

WEEKEINDE 12 EN 13 NOVEMBER
Drieëndertigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Maleachi 3,19-20a( Al wie ontzag heeft voor Gods naam, zal op de 
oordeelsdag gerechtigheid en genezing ondervinden
Evangelie uit Lucas 321,5-19( Laat u in verband met de eindtijd niet van de wijs brengen. Door 
standvastig te zijn, zult ge uw leven winnen.

ZATERDAG 12 NOVEMBER 
19.00 UUR Afsluiting van de eerste cyclus van het vormselproject
Woord- en communieviering met zang van het begeleiderkoor. Voorganger is Marion Bleeker-Burger

ZONDAG 13 NOVEMBER
10.00 UUR Eucharistieviering met zang van het ritmisch koor. Voorganger is  pater Jan Molenaar.
Gebedsintenties voor;Cor Borst en Ria Borst-Groot, in liefdevolle herinnering Bep,Dries en Eddy 
Keesom, Piet en Catharina Westmeijer-Broersen en zegen over hun gezin,Adriaan van Langen en 
zegen over zijn gezin, Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie, Agie Borst-Eeken en Cor Borst 
en zegen over hun gezin, Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda  Molenaar-Goedhart 
en overleden familie Molenaar-Goedhart, in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel.
Lector: Jos Mooij, Misdienaars; Kirstin Plak en Sofie Kavelaar, koster:Rene van Langen.

ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP:

T VELD
Zaterdag 29 oktober om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van interamvo
Woensdag 2 november om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van 
interamvo
Zaterdag 5 november om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink 
Vrijdag 11 november om 16.30 uur Sintmaartenviering met Toon Jorink en zang van de veldrakkers
Zaterdag 12 november om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink  en zang van 
het gemengd koor.
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WAARLAND
Zaterdag 29 oktober om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden
Woensdag 2 november om 19.00 uur Gebedsviering  met Anneke Nolten en Gerda Roozendaal  
Zondag 6 november om 10.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger  en 
zang van de vrienden van het Gregoriaans.
Zaterdag 12 november om 19.00 uur eucharistieviering  met pastoor Tilma.

NIEDORP
Zondag 30 oktober om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Woensdag 2 november om 19.00 uur Woord- en communieviering met Annemiek Wijnker 
Zaterdag5november om  19.00 uur eucharistieviering met Eduard Moltzer en zang van Timeless.
Zaterdag12 november om  19.00 uur eucharistieviering met pastoor Tilma

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

Agenda
Op 7 december  vergadert de parochievergadering om 19.30 uur

Overleden
Op 7 oktober overleed op 85 jarige leeftijd Afra Korver-Wester.
Op 12 oktober was de afscheidsviering in onze kerk.
Op 13 oktober vond de crematie plaats in crematorium de Schagerkogge in Schagen

Op 11 oktober overleed op 58 jarige leeftijd Merie Klompstra-Bakker
Op 16 oktober vond de afscheidsdienst plaats in onze kerk.
Op 17 oktober was de crematieplechtigheid in crematorium Schagerkogge

Op 15 oktober overleed op 83 jarige leeftijd Tiny Oudeman-Groot 
Op 20 oktober was de afscheidsviering in onze kerk waarna zij bij haar man Jan  is begraven op de 
begraafplaats achter de kerk.

JAAR VAN BARMHARTIGHEID.
Barmhartig zijn, is: “Open je hart, open je handen en zeg: 

Kom erbij, je hoort erbij, wie je ook bent of hoe je ook bent!”

Punten uit de parochievergadering van 19 oktober.
Dit is de laatste parochievergadering van Marion.
Op 22 januari is de afscheidsviering  voor Marion.
Het ontwerp voor de kerstkaart  is gemaakt. Gemeenschapsopbouw gaat hiermee aan de slag.
Er is een gesprek  met het bisdom  geweest. Hierbij waren  diverse mensen uit onze parochie  aan-
wezig. De conclusie is dat er ruimte is voor een diaken.
Werk aan de kerk is weer bezig om verschillende klussen aan te pakken.
Na 2 november zullen er stenen weggehaald worden op de begraafplaats.Dit betreft graven waar-
voor niet meer wordt betaald. Er zijn vrijwilligers die deze klus op zich  willen gaan nemen.
Er wordt een kinderkoor opgestart. 3 jonge meiden  gaan er mee aan de slag. Er wordt 1 nieuwe 
misdienaar wordt opgeleid.
Het adventsproject met als thema de boom van het leven is een  gezamenlijk  project met de Vijfhoek.
14 mei is de eerste communieviering met pater Jan Molenaar. 
De vormselbegeleiders gaan eind oktober naar de Kaag. 
7 oktober was de eerste jaarvergadering van de PU. De viering werd goed bezocht door ongeveer 
100 mensen. We hebben  deze vergadering geëvalueerd.
Tijdens de winterfair zijn er schilderijen die ten toon worden gesteld in de kerk.
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Jongens-en Meiden,

Het is eindelijk zover, na jaren van afwezigheid willen wij: Anna, Jorien & Jill, het kinderkoor nieuw 
leven in blazen. 
Hoe leuk vonden we de oefenavond 1x per week, met na het zingen een lekker dropje toe voor 
“de zachte keel”.  

Het is in ons opzicht zonde voor de kerk maar ook voor jullie dat het kinderkoor niet meer bestaat. 
Wij zijn benaderd om het koor opnieuw op te startten en hopen er met ons “muzikale talent” er 
iets moois van te kunnen maken. 

Eens in de twee maanden of met speciale gelegenheden zullen we gevraagd worden om te zingen 
tijdens een viering. 
Hoe leuk is het als jij hieraan kan deelnemen met een solo, een instrument of gewoon lekker 
zingend! We zijn blij met iedereen die met ons mee wil doen.

De oefenavonden vinden plaats, achterin de kerk, op dinsdagavond van 18:45 tot +/- 19:30 uur. 

Laat snel weten of je mee wilt doen (mail naar kinderkoordenoord@hotmail.com) of kom op de 
eerste oefenavond langs om te kijken en lekker mee te zingen! 
De eerste oefenavond vindt plaats op: dinsdag 1 november om 18:45 uur.

Hopelijk tot snel!

Groetjes,

Anna Groot 
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p.s. We zijn nog op zoek naar een leuke naam voor ons koor, heb jij een leuk idee? Geef dit dan snel aan ons door en wie 
weet maak jij kans op een superleuke prijs. Kinderkoor♫:………………………………………… 
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Kinderkerk voor groep 4 t/m 8

Op donderdag 6 oktober stond ik weer bij de school met mijn bordje grote kinderkerk. Er waren 
12 kinderen die het  leuk vonden om met me mee te gaan.
Kirsten kwam me helpen, omdat ze op donderdagmiddag op tijd uit school is.
We hebben geopend met het lied “geef mij je hand” en daarna gingen we het Onze Vader bidden. 
Ik denk dat bijna de hele groep die al uit hun hoofd kent.
Er waren wat kinderen die een gebedje wilden bidden en zo werd er voor een toets gebeden, voor 
een zieke oma en ook voor de vrede. Dat wilde ik eigenlijk horen, want ons thema is vandaag vre-
de. Ik had een verhaal van een meisje die een tekening over de vrede moest maken en dat vond 
ze stom, ze mopperde tegen haar moeder en die zei dat ze eerst maar even boodschappen moest 
doen zodat ze af kon koelen. In de winkel kreeg ze een ballon en opeens wist ze wat ze met de 
vrede moest doen. Ze heeft de ballon versierd en er een kaartje met vredeswensen opgedaan en 
daarna heeft ze hem op gelaten. In Duitsland vond een meisje de kapotte ballon en heeft hem aan 
het hek gebonden bij een asielzoekerscentrum.
Daar vond een kind uit Syrië  de ballon en samen met zijn 7 klasgenootjes  hebben ze het kaartje 
in 8 stukken gescheurd, zodat iedereen een klein stukje hoop en vrede had.
We hebben hierover nagepraat en op het whiteboard  teksten geschreven hoe we in vrede met 
elkaar kunnen leven. Hierna mocht ieder kind zijn eigen vredesballon maken.
Terwijl de kinderen de ballon versierde heb ik nog een tekst van de vrede gelezen en een vrede-
slied gezongen over “een beetje vrede, een beetje liefde”.
Dit werd gedaan met stift, maar er werden ook plaatjes opgeplakt met vrede en hartjes.
Het nam aardig wat tijd in beslag, want voor we het wisten waren er al wat ouders om de kinderen 
te halen. We zijn daarom naar het Maria altaar gegaan om een  kaarsje op te steken voor de vrede

De volgende kinderkerk is donderdagmiddag  27 oktober voor groep 4 t/m 8

Ik kom uw kind dan om 15.15 van school ophalen en zal dan ook met het bordje grote kinderkerk 
staan. Deze kinderkerk voor is voor groep 4 t/m 8 en duurt tot 16.15 uur.
Ik hoop weer op een grote opkomst.

Groetjes van Gerda Zuurbier en Kirstin Plak
Mijn telefoonnummers: 072-5740952/ 06-37359617

Mijn mailadres is jmzuurbier@hetnet.nl
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Kinderkerk voor groep 1 t/m 3

Op maandag 10 oktober was er kinderkerk voor groep 1 t/m 3 en er waren 10 kinderen die met 
ons mee gingen.
We hebben eerst even gepraat, over alles wat hun bezig houdt en daarna hebben we het lied van 
“Geef mij je hand” gezongen en dat gaat lekker enthousiast.
Ik had een gebedje gevonden die over vrede ging en die heb ik voorgelezen, daarna mochten 
de kinderen zelf een gebedje bidden en ik denk dat ze nog heel goed weten wat we in de vorige 
kinderkerk hebben besproken, want ze wilde nu bidden voor het voetballen, voor hun vriendjes 
en ook voor papa’s en mama’s en natuurlijk voor de hele wereld.
Ik had een inleidend woordje over vrede en daarna heb ik het verhaal verteld, wat ik ook in de 
grote kinderkerk heb verteld. De kinderen zaten allemaal aandachtig te luisteren, hierna hebben 
we besproken wat we allemaal op een ballon konden schrijven. De meeste kinderen kunnen nog 
niet schrijven en daarom hadden we zelf enkele teksten opgeschreven die ze uit mochten knippen 
en op mochten plakken.
Zo hadden we teksten van : Ik wil je vriendje zijn, ik hoop dat alle kinderen van de hele wereld naar 
school kunnen, ik hoop dat er geen ruzie komt, vrede voor jou en mij, dieren zijn lief laat ze leven, 
vrede is leuker dan ruzie en ook….laten we elkaar nooit meer pesten.
Hier was een kind het niet mee eens, want pesten is een spelletje, ik begreep dit niet, maar na wat 
doorvragen hoorde ik dat dit het kaartspel was.
De kinderen zijn lekker bezig geweest met de ballon en in de kerk hebben we er een foto van gemaakt.
Het was weer een mooie en zinvolle kinderkerk. 

De volgende kinderkerk is op maandag 31 oktober om 15.15  uur voor de kinderen van 
groep 1 t/m 3

Wilt u kind ook meedoen met de kinderkerk, dan kan natuurlijk altijd. Ik kom uw kind om 15.15 uur 
ophalen van school en u kunt uw kind om 16.15 uur ophalen uit de pastorie.
De kinderkerk is bedoeld voor alle kinderen van groep 1 t/m 3 
Wilt uw kind meedoen, dan stellen we dat heel erg op prijs, want hoe meer zielen hoe meer vreu-
gd. Heeft u vragen dan kunt u mij altijd bellen of mailen.

U kunt mij bereiken op dit mailadres  jmzuurbier@hetnet.nl
Of op telefoonnummer 072-5740952, of app naar nummer 06-37359617.

Groetjes van de leidsters van de kinderkerk. 
Ans de Wit en Gerda Zuurbier 
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‘Teens Get Together’

Jong bisdom Haarlem-Amsterdam start dit najaar met ‘Teens Get Together’. 
Hiervoor zijn alle tieners (12 t/m 18) uit het hele bisdom uitgenodigd. 
We gaan met elkaar op bezoek bij tiener- of jongerengroepen in ons bisdom. 
30 Oktober zijn we voor het eerst te gast bij ‘On The Road’ in Heerhugowaard. 
Misschien zijn er tieners in uw parochie die een groep zoeken of willen meemaken hoe zo’n 
tieneravond gaat. Geef hen een kans en meld hen aan voor: Teens Get Together op bezoek bij ‘On 
the Road’  

Programma

Het programma begint om 16:45 u. 
We praten eerst even bij en beginnen met een leuke ice breaker. Na het eten (18:00 u.) gaan we 
aan de slag met het thema en denken we na over de Hemel en de Hemel op aarde. De avond 
eindigt tussen 20:30 u en 21:00 u. Lees hier meer over het programma.
Thema: Hemels Leven
Het thema van de avond gaat over het leven hier op aarde en het leven in de Hemel. ‘Hemels leven’, 
is proberen de Hemel op aarde brengen. Hoe lukt dat als we niet weten hoe het er in de Hemel 
aan toe gaat? Met behulp van creatieve spellen, de Heiligen in onze kerk en getuigenissen van 
jongeren proberen we daar achter te komen. 
Leer elkaar kennen en weer terugzien!

Ben je wel eens naar het tienerkamp geweest, met ons mee op bedevaart, ooit een tienerdag van 
ons meegemaakt of anders? Het is hoog tijd om elkaar weer eens te ontmoeten. 
Ken je ons nog niet en wil je graag jonge mensen ontmoeten die meer uit dit leven willen halen? 
Kom dan ook gezellig langs. 
Het wordt het leuke, gezellige en actieve avond. 
Ook leuk om te ontdekken hoe een avond bij jongerengroep ‘On the road’ eruit ziet.

Info 

Aanvang:        16:45u.

Locatie:   Pastorie Dionysius Parochie Het Familiehuis van de Dionysiusparochie

Route:     Ingang tegenover Van Veenweg 3,

Adres:    Middenweg 248, Heerhugowaard

Einde:     Tussen 20:30u. en 21:00u.

Kosten:    € 2,50 (voor het eten) 
 

Teens Get Togeter bij jullie tienergroep? 
In het voorjaar van 2017 is de hoop om deze ontmoeting nog eens te organiseren. 
Vindt je het leuk om net als ‘On The Road’ één van jullie bijeenkomsten open te stellen voor tieners 
van elders uit ons bisdom? 
Laat het ons weten via mjansen@bisdomhaarlem-amsterdam.nl en wie weet komen we in het 
voorjaar bij jullie op bezoek!
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Het Jambokoor  bestaat 25 jaar en viert dit met een Afrikaans concert!!!!

Wanneer?   Zondagmiddag 30 oktober 2016  van 14.00 uur  tot rond  16.30 uur

Waar?               Hieronymuskerk Wognum, Kerkstraat 60 1687 PJ.

Wat?        Uiteraard Afrikaanse zang/muziek/dans, waarbij ook een kinderdansgroepje!
                         Er zal een heuse Afrikaanse modeshow zijn met uitleg van de kledij van het   
                         Jambokoor, uiteraard hoort bij een modeshow een Bruidspaar!!
                                            
Kosten?    Vrij entree ook  voor de koffie/thee en iets erbij, het lijkt ons veel gemakkelijker dat  
 u gewoon uw kopje kunt ontvangen zonder af te hoeven rekenen.
       Wel zal er tijdens het concert op Afrikaanse wijze worden gecollecteerd.        

Inlichtingen?  Onze site  www.jambokoor.nl

 

“Ik weet het echt niet…!”   

In de afgelopen jaren hebben we u – in verschillende afleveringen - iets verteld over het werk van 
de geestelijk verzorgers in Noordwest Ziekenhuisgroep. Wij willen ons nadrukkelijk verbonden 
weten met kerken in de regio en hen die op zoek zijn naar zingeving. ‘Zingeving’ omvat naast (al 
dan niet kerkelijke) spiritualiteit ook de vraag naar wat het goede is om te doen (ethiek). Dat we 
daar in op de locaties van ‘Noordwest’ (Alkmaar en Den Helder) voor verpleegkundigen en artsen 
mee bezig zijn hebben we eerder met u gedeeld. Natuurlijk geldt ook voor patiënten dat we hen 
begeleiden bij ethische dilemma’s. Daarvan een voorbeeld.
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Het alarmerende telefoontje van de verpleegkundige heeft mij bij haar gebracht. Het is een uur of 
elf in de ochtend. “Mevrouw is wanhopig. Ze heeft de hele nacht en ochtend alleen maar gehuild. Ze 
weet niet wat ze moet doen. Ik kan haar niet bereiken. En omdat jullie gespecialiseerd zijn in dat soort 
situaties, dacht ik: ik bel. Ik hoop dat je tijd hebt, want ze moet vanmiddag beslissen.” ”Zeg mevrouw 
maar dat ik er met een kwartiertje ben”, antwoord ik de verpleegkundige. “Fijn”, klinkt het opgelucht.
Mevrouw (89 jr)  zit met rood behuilde ogen op de bedrand. “Ik ben blij dat u er bent!” Ik stel mij 
voor en direct komt haar noodkreet… ”De dokter heeft me gistermiddag het slechte nieuws ver-
teld. Wat ik had verwacht: uitgezaaide kanker. Aan het eind van het gesprek heeft hij mij de keus 
gelaten: wel of geen onderzoek aan mijn lever…..Ik doe het niet! Maar m’n zoon is het daar niet 
mee eens…..Wat moet ik nou?” 
Het is stil in haar kamer. Ze kijkt me smekend aan en snikt: “Kunt u mij zeggen wat ik moet doen?” 
Ik zeg haar dat ik dat niet doe, maar dat ik wel met haar deze moeilijke kwestie wil doordenken, 
zodat ze zelf tot een weloverwogen keus komt. 
Ik vraag haar waarom ze het onderzoek niet wil. Ze vertelt dat het leven haar met het klimmen van 
de jaren steeds zwaarder is gaan vallen. “Het kringetje wordt steeds kleiner”. Ik knik. “Mijn  man is 
al jaren weg en van mijn vriendinnengroep is vorig jaar mijn  beste vriendin als laatste overleden.” 
Ik kijk haar uitnodigend aan. “Ik heb een goed leven gehad. Natuurlijk waren er ook de mindere 
momenten…” Ze valt stil, veegt haar opkomende tranen nog maar eens weg…..”Je kind verliezen, 
ook al is hij veertig, valt niet mee.” Nadat ze geëmotioneerd heeft verteld hoe haar zoon is gestor-
ven, is ze opnieuw stil. De klok tikt de minuten weg. “Het is mooi geweest, ik hoef ook niet meer.” 
Ze kijkt me vragend aan. Ik knik. “Wat maakt het nog uit, wat ik doe? Dood ga ik toch!”  Ik vraag wat 
ze daar van vindt. “Ik vind het niet erg om dood te gaan. Ik hoef niet meer!” Ik vraag wat ze daarmee 
bedoeld. “Ik wil mijn leven niet langer rekken!” Om er direct aan toe te voegen dat ze zeker niet 
onnodig pijn wil lijden. Ik probeer: “Is het onderzoek van vanmiddag misschien ook bedoeld om 
dat te voorkomen?” “Ja, dat is het ook, maar ik krijg dan ook te horen hoe erg mijn lever is aange-
tast. En dat wil ik helemaal niet weten.” Ze legt uit waarom ze dat niet wil. We zoeken samen naar 
de argumenten voor en tegen het krijgen van de informatie. “Een van de voordelen is”, zo zegt ze, 
“dat de pijnbestrijding dan beter kan worden afgestemd.”  Het is weer stil. Haar ogen klaren op als 
ze vragend zegt: “Kan ik de dokter en mijn dochter zeggen dat ik niet alles wil weten?” Ik vraag haar 
wie bepaalt wat de dokter haar wel of niet gaat zeggen en strijdlustig klinkt het: “Dat ben ik zélf 
toch zeker!”. Het klinkt als een verlossing. “Ik bel mijn dochter na het broodje.”  
We zitten nog even na. Geluiden van de ziekenhuisgang dringen de kamer binnen. De kar met de 
lunch is in aantocht.  “Ik heb zo alles kunnen wegen”. Ik geef haar als afscheid een hand en vraag 
haar of dit was wat ze had gewild.  “Jazeker, meer dan dat!” is haar reactie. “Dank je wel!”. 
Ik vraag haar of ik de volgende dag nog even om de hoek mag komen kijken. “Graag!”. In de deuro-
pening staat de keukenhulp met een vragende blik. “Geef mij maar een kop bouillon, twee brood-
jes kaas en een kop melk”, zo klinkt het krachtig. Ik wens haar een smakelijk eten…
Ik heb nog even contact met de verpleegkundige en vertel haar dat ik met haar patiënte haar 
(ethisch) dilemma heb besproken. “Ik moest aan je denken, omdat je dat laatst ook met ons team 
hebt gedaan.”    

        
  Met vriendelijke groet,

Team Geestelijke Verzorging Noordwest Ziekenhuisgroep, 
locatie Alkmaar en Den Helder: 

Annerien Groenendijk, 
Marijke Geerse, 

Maria Luyckx, 
Jos Timmerman, 
Gert Scholten en 

Nel Huibers (secretariaat Alkmaar)
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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

Steeds nieuwe dingen!  ALTIJD LEUK! 

Geopend:  di-wo-do-vrij  9.30 - 17.00 uur
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Voedselbankaktie!
Volgende week is het Diaconale weekend en diaconie wil zeggen: Hoe maatschappelijk betrok-
ken zijn wij. Dit sluit mooi aan bij de actie die we voeren voor het inzamelen van voedsel voor 
diegenen die het financieel moeilijk hebben om wat voor redenen dan ook. Als we ons hart laten 
spreken hebben we hier vast wel wat voor over. 
Het heet: grote inzamelingsactie voor voedselbank Alkmaar e.o. maar dat betekent dat het vooral 
ook bedoeld is voor gezinnen en mensen uit Heerhugowaard daar wij geen zelfstandige voedsel-
bank hebben.
Het gaat vooral om houdbare etenswaren zoals: pasta’s, rijst, macaroni, sauzen, soep in blik en ook 
groente in blik, koffie, thee en frisdrank, olie, meel, suiker, pindakaas enz. keus genoeg om iets in 
te leveren. Wij maken het gemakkelijk voor u door vanaf donderdag 3 tot en met zaterdag 5 no-
vember een aanhangwagentje te plaatsen in het portaal van de kerk. Het verdere vervoer naar de 
voedselbank verzorgen wij. 
Mocht u toch liever geld doneren dat kan ook, of door het deponeren van een enveloppe in de 
brievenbus van de pastorie of door het bedrag over te maken op rekening NL 16 ABNA o472 2639 
79 ten name van Stichting Platform Armoedebestrijding waar wij mee samenwerken.
Hoe u bijdraagt maakt niet uit, maar doe het en volg uw hart. Wees dankbaar dat u niet afhankelijk 
bent van de voedselbank om rond te komen. 
Wij, maar met ons velen, zijn u er dankbaar voor.

PCI/Caritas De Noord
Jan van Schagen, 

voorzitter.

Dankbetuiging
Dankbetuiging

Zoveel bloemen
Zoveel kaarten

Zoveel handen geschud
Zoveel warme woorden
Zoveel belangstelling

Zoveel troost

Het was hartverwarmend, hartelijk dank aan allen, 
speciaal het Ritmisch koor. Pastor Marion Bleeker, 

koster Kees Berkhout en dhr. Leo Rijnja 
voor het warme afscheid aan

Merie Klompstra-Bakker
Uw steun heeft ons goed gedaan!

Ook al zal het heel moeilijk zijn om zonder Merie, 
Mam verder te gaan.

Frits, kinderen en familie
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René Jonker 
Stationslaan 1

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

www.jonkerhov.nl
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Beste Noordenders,
De collecte van 18 tot en met 24 september 2016 in De Noord ten 
bate van de Nierstichting heeft € 920 opgebracht. 
Misschien mede dankzij het mooie weer maar in ieder geval een 
hele mooie opbrengst. 
Hiervoor willen wij alle collectanten: 
Marry, Rina O., Hanneke, Astrid, Els, Mariska, Marian, Cocky, 
Annemarie, Els, José, Hans, Afra, Ans, Pé, Tanja, Esther, Joke en Agnes bedanken voor hun 
inzet en tijd en ook alle gevers hartelijk dank. 

Namens de Nierstichting, Rina Bergisch (tel. 072-5740260). 
 

Hij komt, hij komt…..!!!
Sint en zijn Pieten komen weer naar ons land.
Dus kantoorpiet Irma, heeft haar agenda weer bij de hand..
Bel 5744317 voor een bezoekje van de Sint,
of alleen zijn pieten.
Groot of klein, zal daar van genieten!!

Tot ziens!
Na bijna 60 jaar met plezier in “De Noord”te hebben gewoond, ga ik weer terug naar mijn “Roots”.

Kantbeugel 105, 1648 HR  De Goorn, Telefoonnummer 0229-54 49 06

Met ingang van 26 oktober
Vriendelijke groet

Gré Zijp-Braas

Rouwbetuiging
Twee weken geleden overviel ons het bericht dat Merie Klompstra is overleden. Zij was een 
zeer gewaardeerde bezorgster van Contact, ze had ook nog eens een zeer grote wijk. We willen 
de familie Klompstra van harte condoleren met hun grote verlies, en dat ze de kracht mogen 
vinden om het heengaan van hun geliefde Merie te kunnen verwerken. 

 Redactie Contact  
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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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Duidelijk verhaal

www.hypotheekshop.nl/eerste-huis-kopen

Nooit gedacht dat de lage 
rente mij zóveel kansen biedt

Nu kan ik aan de slag in mijn eerste eigen huis
Ik had niet echt verhuisplannen, maar met de lage hypotheekrente besloot ik om toch eens 
te kijken naar wat er mogelijk is. Na een goed gesprek met De Hypotheekshop-adviseur 
wist ik waar mijn financiële grenzen liggen en hoe ik profiteer van de lage hypotheekrente. 
Daarna ben ik tóch op huizenjacht gegaan en heb ik mijn droomhuis gevonden. 
Maak net als ik een afspraak en ontdek de kansen die de lage rente jou biedt. 

De Hypotheekshop Heerhugowaard | Dennis Zuurbier | Stationsplein 34 - 36 | Heerhugowaard
T. 072-20 101 14
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GER BRUIN
GARAGE / LPG INBOUW

- Onderhoud & Reparatie van alle 
  merken auto's.
- Banden, Uitlaten,  Accu's etc.
- Airco Service
- APK met Viergas- of Roetmeting.
- Dealer van: 
  BRC en GFi LPG installaties
- Autodiagnose specialist

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

TRIMSALON 
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER 
MARLIES BROERS

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

• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing

Tel. 072 - 5711243 
06 - 53557548

Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard

www.groottuinen.nl

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
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Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
De data voor de komende tijd:
28 oktober 2016    koffie-ochtend op de pastorie
11 november 2016 koffie-ochtend op de pastorie
   Mary IJdema komt knippen
24 november 2016 maaltijd in het dorpshuis

Janet Wester     (5719382) Riet Beers (5714705) 
Tonnie Rozing  (5741684)  Ria Boekel  (5719919)
Gea Klercq       (5715265)  Toos Mooij   (5710193) 
Tini van Stralen

De Noord’s Got Talent en intocht Sinterklaas in De Noord
De Noord’s Got Talent
Wat een talent was er te zien bij de 
primeur van De Noord´s Got Talent 
afgelopen zaterdagmiddag  8 oktober!! 
Het was een overweldigend succes 
met 8 schitterende acts, de uitreiking 
van Golden Points en een stampvol 
dorpshuis. Met een prachtig achter-
grond doek was het net alsof je je in 

de echte TV-studio bevond. Het grafisch ontwerp van dit doek is 
gesponsord door Urmaprint, Derek Ursem bedankt hiervoor! 

De uiteindelijke winnaars die met de bekers naar huis gingen zijn geworden:
1. Iris, Jasmijn, Sofie, Amber en Sem met “Wannabe - Spice Girls” (Playback)
2. Daan met “Wasmasjien - Trafassie” (Playback)
3. Lau met “All for Nothing - Kensington” (Drums)

Aansluitend was er ‘s avonds de bekende afterparty voor de groepen 6,7,8 en de brugklas met 
muziek van de DJ’s Mike en Luuk welke weer drukbezocht was en zeer geslaagd!!  Mike en Luuk, 
grandioze muziek, nogmaals bedankt hiervoor!

Intocht Sinterklaas
Op zaterdag  12 november is alweer de intocht van Sinterklaas in De Noord! Weer een spannende 
tijd. De route van de Sint en zijn Pieten is hetzelfde als vorig jaar, te weten:
De Sint vertrekt om 13.30uur vanaf de familie Mol aan de Hasselaarsweg 10. Vervolgens gaat de 
koetsier naar de familie Pronk net om de hoek aan de Middenweg 477 waar even wordt gestopt 
en er gelegenheid is Sint de hand te schudden. 
Vervolgens zullen ze over de Middenweg doorrijden naar de Plaetmanstraat waar ter hoogte van 
het Noordereiland een 2e stop wordt ingelast (rond 14.15uur). Na een ronde over het Noordereiland 
via het Groote Geldebosch gaat de Sint via de Bosweg, de Leliehofstraat, de Torenburgstraat en 
de Rozenhoutstraat weer naar de Middenweg waar voor de laatste maal wordt gestopt bij de 
Doorbraak ter hoogte van de familie van Schagen (rond 14.45uur). De koetsier rijdt hier vandaan 
naar het Dorpshuis waar de kinderen de Sint en zijn Pieten rond 15.30uur enthousiast en onder 
luid gezang kunnen ontvangen!  
 In de zaal van het dorpshuis worden alleen kinderen toegelaten. Een uitzondering wordt gemaakt 
voor ouders met zeer jonge kinderen. Deze ouders mogen met hun kind plaatsnemen op de 
hiervoor gereserveerde stoelen. Alle andere ouders kunnen terecht in het bargedeelte van het 
Dorpshuis.  Tijdens het bezoek worden er liedjes gezongen en is er natuurlijk de mogelijkheid 
vragen te stellen aan de Sint en zijn Pieten! Tussendoor wordt een pauze ingelast waarna de Pieten 
aan het einde de cadeaus zullen uitdelen! Rond 16.30 zal het Dorpshuisprogramma afgelopen zijn.
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Route intocht Sinterklaas HHW De Noord

VERZOEK AAN IEDEREEN DIE LANGS DE ROUTE WOONT DE VLAG UIT TE HANGEN OM DE SINT 
FEESTELIJK TE ONTHALEN.

Tijdens de intocht zullen er weer foto’s gemaakt worden welke te zien zullen zijn op de website: 
www.heerhugowaarddenoord.nl

DE WERKGROEP JEUGD
Dick van Schagen, 

Sheila Borst, 
Jerry Numan, 

Jos Pasveer, 
Annemiek Beers, 

Lennart Baas, 
Duco Stam, 

Marlou Zuurbier en Arianneke Moraal.
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Toneelgroep Togido
Toneelgroep Togido is weer begonnen met de voorbereidingen voor 
haar jaarlijkse toneeluitvoering.
De uitvoeringen zijn op zaterdag 19, vrijdag 25 en zaterdag 26 november. 
in dorpshuis t Zwaantje aan de Kerkweg 30b in Veenhuizen(gemeen-
te Heerhugowaard) De aanvang is om 20.00 uur.
De entree is 7,50 euro inclusief een kopje thee of koffie.

Dan volgt hier een korte inhoud van het blijspel.

Zondagochtend in huize Stoetenweg. Het lijkt een rustige dag te worden, maar dat verandert 
wanneer de heer des huizes, Eugéne van Stoetenweg, tussen de reclamefolders een brief uit Bel-
gië vindt.
De brief is afkomstig van ene Sjef, verre familie van de heer des huizes. Hij schrijft dat hij binnen-
kort zijn familie met een bezoek zal vereren. Er staat geen achternaam, adres of telefoonnummer 
in de brief dus is het voor de familie niet mogelijk hun te vragen het bezoek uit te stellen i.v.m de 
op handen zijnde verloving van hun dochter Marie-Claire met Willem Jan.
Op deze zondagochtend staat Sjef, onverwacht met vrouw en zoon op de sjieke stoep van huize 
van Stoetenweg. Dat deze familie niet zeer gelukkig is met dit bezoek ontgaat de zwaksociale Sjef 
volkomen. Als hij dan ook nog terloops  laat weten veertien dagen te zullen blijven, raken de van 
Stoetenwegs lichtelijk in paniek.

www.toneelgroeptogido.nl

Amnesty Heerhugowaard bij Vrouwen van Nu, Veenhuizen
Op maandag 10 oktober opent voorzitter Dini de tweede avond 
van het seizoen met een warm welkom aan de leden en aan twee 
vertegenwoordigers van Amnesty International, afdeling 
Heerhugowaard. Graag komen zij over hun belangrijke werk 
vertellen in het kader van het 40 jarig bestaan.
Allereerst zijn er een paar mededelingen: 1) op woensdag 9 
november a.s. is er een excursie bij Slijkerman, kalanchoë aan 
de Veenhuizerweg van 14.00 tot 15.30 uur, kosten € 5,- graag 

van te voren bij Antoinette Zonneveld voldoen; 2) wie wil onze kerstmaaltijd opfleuren met iets 
persoonlijks zoals zang, muziek instrumentaal of een verhaal/gedicht, laat het de volgende avond 
weten; 3) de fietstocht: die wordt volgend jaar aan het eind van het seizoen vastgesteld; 4) de 
jubileumcommissie tgv het 80 jarig bestaan is druk aan het werk.
Daarna leest Coby de notulen voor waarin Hennie wordt herdacht.
Vervolgens krijgen Janneke Kiesewetter en Eric ten Napel het woord, twee vertegenwoordigers 
van Amnesty. Eerst doet Eric verslag van de aktiviteiten van de afgelopen 40 jaar dat de afdeling 
Heerhugowaard aktief is. Peter Benenson schreef vlak voor de kerst, 10 december 1961, een brief 
aan de Portugese regering om het op te nemen voor mensen die hun vrijheid ontnomen is. Zo is 
Amnesty International ontstaan! In Nederland op 14-4-1968, waarop Bets weet te melden dat het 
toen Pasen was… Het uitgangspunt van Amnesty is: de naleving van de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens. Zo onderscheidt Amnesty zich met het symbool wat ieder van ons wel 
kent, de kaars met doornen omgeven met de gedachte: het is beter een kaars te ontsteken dan de 
duisternis te vervloeken.
Eleanor,  vrouw van de president, Rooseveldt heeft deze verklaring opgesteld, het recht om te zijn 
wie je bent.
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Wat doet de afdeling Heerhugowaard zoal? Gegevens verzamelen over schendingen, acties onder-
nemen om executies te voorkomen. Dan worden er beelden op een scherm vertoond voor welke 
personen, soms met succes, actie gevoerd is; ze geven voorlichting op scholen voor basis- en 
voortgezet onderwijs; organiseren schrijfmarathons, brieven schrijven; actie voeren in kerken, een 
speciaal thema aan wijden; aanwezig zijn met stands op markten, straks weer in Middenwaard; 
fondsenwerving.
Amnesty is onafhankelijk van politiek en kerk, ze krijgen geen subsidie, maar zijn aanwezig op 
 kunstveilingen, benefietconcerten, zoeken publiciteit, zie de website www.amnestyheerhugowaard.nl 
Dan is er pauze met koffie en thee, een koekje hebben we al gehad, later volgt de bitterbal  na het 
knipperen van het licht.
Dan mogen we vragen stellen die Janneke weet te beantwoorden, zoals: op het hoofdkantoor 
werken 30 betaalde krachten, alles wordt verder uitgewerkt door vrijwilligers; na vrijlating 
(behaald succes) hoor je verder niets meer over deze persoon; voor de veiligheid schrijf je altijd 
naar personen in het buitenland; ook wordt gezorgd voor betere opvang voor vluchtelingen in 
Nederland.
Dan worden er brieven uitgedeeld om te ondertekenen om op die manier je steun te betuigen 
met de vurige wens op een eerlijk proces met vrijlating tot gevolg.
Zaterdag 15 oktober, de laatste van de 40 dagen actie voeren, staat Amnesty om 14.00 uur op het 
Coolplein in Heerhugowaard met burgemeester ten Heegde als bijzondere gast.
Als blijk van waardering en ondersteuning voor hun goede werk overhandigt Dini een envelop aan 
Eric ten Napel. Daarna kunnen we diverse artikelen kopen die ze speciaal voor ons mee genomen 
hebben. Een speciale kaars zal mij altijd doen denken aan deze bijzondere avond.
Na een welgemeend applaus en woorden van waardering ging ieder huiswaarts.
Tot maandag 21 november 19.45 uur, dan zien wij u graag bij de lezing van Marijke Derksen, 
schaapherder. Gasten, die een avond willen bijwonen, zijn van harte welkom!

Marry

Uitnodiging Vossenjacht 
Gratis deelname!
      
Op zaterdag 5 november organiseert humulus- 
lupulus in het kader van haar    
   
20 jarige jubileum een spectaculaire Vossenjacht 
in de nieuwbouw van de Noord.   
    

Alle kinderen van de basisschool zijn vanaf 14.45u van harte 
welkom in het dorpshuis.      
 
De kinderen worden in het dorpshuis in groepjes met klas/leeftijds-
genoten ingedeeld en zullen met een begeleider door de nieuwbouw wandelen, op zoek naar de 
meest bijzondere “Vossen”.        
       
Wij kunnen nog wel wat begeleiders gebruiken, dus als u als (groot) ouder mee wilt lopen met een 
groepje, zien wij u natuurlijk graag in het dorpshuis.      
 
Bij terugkomst in het dorpshuis krijgen de kinderen iets te drinken en wat lekkers.    
    
Om 17.15u is het afgelopen en kunt u uw kind desgewenst weer ophalen.   
    
Tot 5 november in het dorpshuis!       
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Nu ook dansen in Sportcentrum Noorderend!!
Vanaf half november is het de bedoeling dat dansschool 5SIX78, 
danslessen gaat verzorgen in Sportcentrum Noorderend. Houd 
daarom onze website in de gaten. De lessen zullen worden gegeven 
voor kinderen vanaf 3 jaar. Verdere info volgt de komende weken.
Verder is sinds dit weekend ook de handbal neergestreken in de hal en zien we veel verbaasde ge-
zichten. Ook de extra lijnen die op de velden staan bewijzen hun nut. Het scheelt veel extra werk 
doordat er niet meer hoeft te worden afgeplakt.
Van 7 tot en met 11 februari 2017 zal er een Over Rood toernooi worden gespeeld op de biljarts in het 
Noorderend. We hebben zelfs de eerste aanmeldingen al binnen en we hopen dat er nog velen zullen 
volgen. Je hoeft niet lid te zijn van een club. Iedereen kan aan dit toernooi deelnemen.
De eerste inschrijvingen voor het jaarlijkse Champagnetoernooi zijn ook binnen. Wil je inschrijven kijk 
dan op www.toernooi.nl en dan zoeken op champagnetoernooi 2016, je kan meedoen in de catego-
rieën heren/dames dubbel en gemengd dubbel. Het toernooi zal plaatsvinden op 27-30 december.
Ook de eerste inschrijvingen voor het NK voetbalveldhuren.nl Boardingtoernooi zijn binnen en 
voor dit toernooi, wat gespeeld wordt van 2 tot en met 6 januari 2017, is alle informatie te vinden 
op de site www.sportcentrumnooorderend.nl . Er zijn inschrijfformulieren aan de bar verkrijgbaar. 
Op 31 oktober en 14 november kan er weer vrij gebiljart worden vanaf 13.00 uur.

Carla en Henk
06 21 11 62 93 / 072 5823254  

sportcentrumnoorderend@gmail.com
www.sportcentrumnoorderend.nl

Nieuws van Hugo Girls
Vorige week hebben we de ledenvergadering gehouden. Er waren 
jammer genoeg niet heel veel mensen, maar het was evengoed een 
goede vergadering. Eén van de punten was de contributie. We heb-
ben al heel wat jaren de contributie niet hoeven te verhogen omdat 
we eerst de kledingfondsbijdrage hebben verlaagd (en daarmee de 
contributiebijdrage hebben verhoogd) en de laatste 2 jaar hebben we 
iedere keer een bijdrage gehad van de verkoop van het NHV pand 
(1.900 euro in 2014/2015 en 2.400 euro in 2015/2016). Maar dit sei-
zoen hebben we die meevaller niet. Daarnaast stijgen de NHV kos-
ten wel jaarlijks en de gemeente Heerhugowaard heeft de subsidie 
voor dit seizoen lager vastgesteld. Verder heeft het NHV vorig seizoen de categorie recreanten 
geschrapt en er midweekse senioren van gemaakt. Ze hebben daarmee meteen de afdracht van 
de doordeweeks spelende en in het weekend spelende senioren gelijk gezet. Bij Hugo Girls zat er 
nog wel een verschil in de weekend en doordeweekse senioren. Maar er was bij Hugo Girls geen 
verschil tussen de selectie (Dames 1 en 2) en Dames 3 terwijl er wel een duidelijk verschil in kosten 
is (2 keer in de week training, bij wedstrijdsport hogere afdracht aan het NHV en scheidsrechters-
kosten). Dit alles in overweging nemend is de contributie voor 2016/2017 tijdens de ledenverga-
dering als volgt vastgesteld, waarbij de contributie geldt voor het team waarin je speelt:

Senioren selectie (Dames 1 en 2)   € 175,00
Doordeweekse senioren en zaterdagavond senioren  € 152,00
A-jeugd      € 150,00
B-jeugd      € 135,00
C-jeugd      € 120,00
D-jeugd      € 112,00
E-jeugd      € 103,00
F-jeugd      € 93,00
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Alle bedragen zijn inclusief het kledingfonds en loten voor de Grote Clubactie. 

Tijdens de ledenvergadering zouden we afscheid nemen van Carla Koomen als penningmeester 
(en eigenlijk ook als TC contactpersoon, al was ze daar al wat eerder mee gestopt) maar Carla 
moest in de sporthal zijn en kon daarom niet naar onze vergadering komen. Maar inmiddels heb-
ben we wel afscheid genomen van Carla met bloemen en een bon. Carla heeft de laatste jaren heel 
veel voor Hugo Girls gedaan. Eerst alleen als penningmeester als opvolger van Jella, wat natuurlijk 
al heel wat werk is. Maar toen Monique stopte met de TC heeft Carla dat ook overgenomen. Waar-
door ze TC vergaderingen organiseerde, een hoofdtrainer zocht, af en toe brandjes moest blussen 
etc. Maar met het beheer van de sporthal is ze met al haar taken voor Hugo Girls gestopt.
Carla bedankt voor al het werk dat je voor Hugo Girls hebt gedaan en voor alle tijd die je erin hebt 
gestopt! Heel veel succes samen met Henk met het beheer van de sporthal.
Gelukkig meldde Arianneke Moraal zich vlak voor de ledenvergadering met de mededeling dat ze 
wel iets voor Hugo Girls wil doen. Ze gaat nu met Simone bekijken wat ze kan gaan doen. Het zou 
kunnen dat Simone penningmeester wordt en Arianneke wedstrijdsecretariaat maar het kan ook 
zomaar andersom zijn.
Vlak voor de ledenvergadering gaf René Buter aan dat hij wel scheidsrechterscontactpersoon wil-
de zijn. Hij neemt dus die taken van Ingrid Commandeur over. Dat wil zeggen dat René scheids-
rechters regelt bij ingelaste wedstrijden of als er wat anders aan de hand is. Verder verzorgt René 
nu de publicatie van het wedstrijdprogramma in het Contact en van de ingedeelde scheidsrech-
ters. En hij is contactpersoon voor scheidsrechters binnen de regio. Mocht je een opleiding tot 
scheidsrechter willen volgen dan kun je je bij René aanmelden (renebuter@hotmail.com).
We hebben er gelukkig dus weer wat mensen bij!
Ingrid zal nog een lijst maken met taken die nu nog blijven liggen, want vele handen maken nog 
steeds licht werk. Iedereen weer veel succes.

Het bestuur

Hugo Girls kopij voor het Contact moet naar: hugogirlscopy@hotmail.com
Graag op zondag vóór 19:00 uur aanleveren. 

Vrijdagavond 4 november Keezen in ’t Rondeel. 
Iedereen is welkom! Inschrijven vanaf 19.45 uur. Aanvang 20.00 uur.

HOOFDSPONSORS Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
   Piet Oudeman Transport

JEUGDSPONSOR Kalanchoëkwekerij Slijkerman

HUGO GIRLS JARIGEN
Shelly van Poorten 29-okt Floor Blankendaal  5-nov
Malissa de Groot  5-nov Floor Drenth  5-nov
Janet Schot  5-nov

Trainingsschema Zaal 2016 – 2017

Dinsdag  
E1/E2  17.30 - 18.30 Janine Bakker en Lisanne Oudeman
D1 / D2  18.00 – 19.00 Maicko Rummens (conditie) 
A1 / A2/ B1 / B2 18.30-20.00 Jos Mienes
Dames 1 en 2 * 20.00-21.30 Jos Mienes
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Donderdag  
D1/D2  17.00-18.00 Meiden A1 / A2 (roulerend)
C1/C2  18.00-18.45 Hans Rendering
B1 / B2  18.45-19.30 Hans Rendering
A1 / A2  18.30-19.30 Jos Mienes
Dames 1 en 2  * 20.00-21.30 Jos Mienes
  
Vrijdag  
F1/ F2/F3/F4 17.30 – 18.30 Loïs Bleeker, Zoë Zuurbier, Marleen Borst

*Dames 1 en 2 traint van 19.30 – 21.00  wanneer er een wedstrijd wordt gespeeld om 21.00uur.
*Dames 1 en 2 traint op donderdag in de sporthal in Nieuwe Niedorp.

Handbalster van de week

Amber Duijn

Zondag 13 november

bij de wedstrijd :
Hugo Girls –KSV

Handbalster van de week

Fiene van Schagen

Zondag 4 december

bij de wedstrijd :
Hugo Girls – SEW
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Margret de Boer ‘Haarstyliste’
Leliehofstraat 16
Heerhugowaard-Noord
072-5716154

Uitsluitend op afspraak!

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

K
AP
SALON

JAN GROOT
BOUWKUNDIG 
TEKENBUREAU

Tel. 072-5726237
Schapenweg 2a  1704 DS
Heerhugowaard - Noord

m ONTWERP
m NIEUWBOUW
m VERBOUW
m UITBREIDINGEN
m BOUWVERGUNNINGEN
m BOUWBEGELEIDING

Medisch Pedicure Heerhugowaard

De praktijk staat ingeschreven 
in het kwaliteitsregister voor pedicures

*
Diabetes en Reuma aantekening

*
Praktijk op de begane grond

*
www.pedicureheerhugowaard.nl

*
Altonstraat 15

1704CC, heerhugowaard
tel. 06-42307499
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Herfstkeezen 4 november
De herfst is nu echt begonnen, dus we gaan ons voorbereiden op het Herfstkeezen! Vrijdag 4 no-
vember is het zover. We brengen het Rondeel in herfstsfeer, we draaien de kachel nog wat hoger 
en gaan gezellig met z’n allen Keezen.
Iedereen is welkom in ’t Rondeel. Leden en niet-leden, beginners en ervaren keezers. Borden, pion-
nen, kaarten en instructie zijn aanwezig. Je kunt je alleen of als koppel inschrijven. Voor de winnaar 
van de avond is er een mooie prijs.
Om 19.45 uur start de inschrijving en om 20.00 uur gaan we spelen. De kosten zijn 5 euro per 
persoon. Dit is inclusief 2 kopjes koffie of thee en allerlei lekkers. Als het met het Keezen niet wil 
lukken, koop dan lootjes in onze Hugo Girls loterij en win een leuke prijs.

Noteer ook alvast de volgende avonden: Vrijdag 10 februari gaan we winterkeezen
     Vrijdag 24 maart gaan we voorjaarskeezen

Wij hopen op een gezellige avond. Tot vrijdag 4 november!
Nel, Irma en Jella

St. George 1 – Hugo Girls 1, 16 oktober 2016
Zondag 16 oktober heeft Dames 1 haar laatste buitenwedstrijd gespeeld in Spierdijk. Dit keer tegen 
St. George, zij staan tweede in de poule. We begonnen goed, maar hadden niet gelijk antwoord op 
de afstandsschoten van St. George. In de aanval scoorden wij veel vanuit de hoeken, ook was er ruim-
te op de cirkel. St. George pakten flink aan, hier kwamen ook penalty’s uit, die goed benut werden.
Met een ruststand van 15-8 gingen wij de kleedkamer in. Jos gaf aan dat de dekking goed stond, maar 
we hadden veel slordigheden en balverlies in de aanval. Al snel werd duidelijk in de tweede helft dat we 
beter waren en dat ze er niet doorheen kwamen. We liepen uit naar 22-10 en konden lekker ons eigen 
spel spelen. Uiteindelijk floot de scheids, die een prima wedstrijd floot, af met een eindstand van 33-16.
Aankomend weekend spelen we onze eerste binnenwedstrijd, om 13.30 tegen Tonegido in Hippoly-
tushoef.

Tonegido 1 – Hugo Girls 1, 23 oktober 2016
Afgelopen weekend speelde dames 1 tegen Tonegido in Hippolytushoef. Niet bepaald een onbe-
kende tegenstander, want vorig seizoen speelden we twee keer buiten en drie keer binnen tegen 
elkaar. Altijd met winst voor Hugo Girls als resultaat, maar wel met wisselende uitslagen. De ene 
keer dik gewonnen, de andere keer was het verschil een stuk kleiner. Vorig jaar was het een team 
wat van stevig aanpakken hield en dit niet altijd volgens de regels deed, maar met de komst van 
hun nieuwe trainer hoopten we dat er in elk geval reglementair verdedigd ging worden.

We startten de wedstrijd met de bal en al snel had Yvon het net gevonden: 1-0. Onze verdediging 
stond net als in de afgelopen wedstrijden goed en de nieuwe speelster van Tonegido, die in het 
verleden op een hoger niveau heeft gehandbald, hadden we prima onder controle. De lange mid-
denopbouwster had een goed afstandsschot welke een aantal keer geblokt werd, maar die we 
helaas niet elke keer konden afstoppen en ze toch een paar doelpunten kon maken. Soms liepen 
we iets uit, maar Tonegido bleef toch steeds in ons spoor, waardoor de ruststand slechts 8-9 in ons 
voordeel was. Gek genoeg voelde het alsof we de wedstrijd goed onder controle hadden, maar dit 
werd niet duidelijk gemaakt in de stand van dat moment. 

De tweede helft begonnen we weer met een 4-2 aanval, maar door de ver uitstappende opbou-
wers konden we niet direct ons eigen spel spelen en was het nog wat zoeken. We schoten te snel 
op doel, met te wisselend succes. Door meer geduld te bewaren en de bal rond te spelen kwamen 
de gaatjes vanzelf en liepen we een aantal punten uit. Dit goede spel konden we niet tot het laat-
ste fluitsignaal vasthouden, maar de voorsprong was ruim genoeg om niet meer uit handen te ge-
ven. Eindstand: 18-14 voor Hugo Girls. Aanvallend zijn er nog wat verbeterpunten en moeten we 
scherper zijn in de afronding, verdedigend kunnen we trots op onszelf zijn dat het aantal tegen-
doelpunten laag was. Ook Amber groeit elke wedstrijd en weet steeds meer ballen te stoppen. De 
eerste punten van het zaalseizoen zijn binnen en wij zijn klaar om dit een goed gevolg te geven!
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Vrijdagavond 4 november Keezen in ’t Rondeel. 
Iedereen is welkom! Inschrijven vanaf 19.45 uur. Aanvang 20.00 uur.

ZAALDIENSTEN SPORTCENTRUM ‘T NOORDEREND
Hieronder vinden jullie de indeling voor de zaaldiensten.
Het kan zijn dat je bent ingedeeld maar dat je toch met een ander team moet mee handballen. Ik 
dat geval moet je zelf wilt ruilen. Dames 3 en de Recreanten draaien hun eigen zaaldiensten.
Ook bij jullie kan het gebeuren dat je toch een keertje door mij wordt ingedeeld. Graag de wijzi-
ging doorgeven aan Annet kroon: marcoannet@gmail.com, of telefonisch  072-5711428, of via de 
app 06 53105907

Met vriendelijke groet,
Annet Kroon, planning zaaldiensten

29 oktober 13.30 uur tot 15.45 uur Ouders E2 en Sofie Kavelaar
29 oktober 18.15 uur tot 20.45 uur Dames 3
  
30 oktober 10.45 uur tot 13.00 uur Amber Groot en Kristie v d Hulst
30 oktober 13.00 uur tot 14.15 uur  Mandy Plak en Laura de Wit
  
6 november 10.30 uur tot 12.25 uur Ouders E1 en Amanda Groot
6 november 12.25 uur tot 14.35 uur  Debby Rummens en Noa Renshof
6 november 14.35 uur tot 15.45 uur Marit Stoop en Britt de Wit
  
12 november 10.45 uur tot 12.00 uur Ouders D1 en Lynn Snoek
  
13 november 9.45 uur tot12.00 uur Jocelyn Berkhout en Floor Snel
13 november 12.00 uur tot 14.15 uur Lisan Reus en Maureen Borst
13 november 14.15 uur tot15.30 uur Jonna Spek en Pascalle Beers
  
19 november  13.45 uur tot 15.00 uur Ouders D2 en Naomi Bakker
  
26 november 13.30 uur tot 15.30 uur  Ouders D1 en Senna van Schagen
  
27 november 9.45 uur tot 12.00 uur Ilse Hooiveld en Lisa Dekker
27 november 12.00 uur tot 13.15 uur  Romy Pancras en Inde groot
  
3 december 13.30 uur tot14,30 uur  Ouders E2 en Iris Borst
3 december  19.15 uur tot 20.35 uur  Dames 3
  
4 december 9.45 uur tot12.00ur  Ouders D2 en Femke Hooiveld
4december 12.00 uur tot 14.30 uur Susan Buter en Marjet Groot
4 december 14.30 uur tot 15.40 uur  Noor Blankendaal en Isa Groot
  
11 december 10.35 uur tot 12.30 uur Ouders E1
11 december 12.30 uur tot 14.40 uur Joy Vonk en Jet Beers
  
17 december 18.15 uur tot 20.35 uur  Dames 3
  
18 december 11.15 uur tot 13.45 uur Ouders E2 en Maud Doodeman
18 december  13.45 uur tot 14.55 uur  Margreth van den Berg en Isa Zuurbier
  
20 december 20.45 uur tot 22.00 uur  Recreanten 1
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Uitslagen 10 t/m 23 oktober     
Ds 1 George St. DS1 Hugo Girls DS1 16 - 33
Ds 1 Tonegido DS1 Hugo Girls DS1 14 - 18
Ds 2 Lacom ‘91 DS2 Hugo Girls DS2 10 - 18
Ds 2 Meervogels DS2 Hugo Girls DS2 16 - 15
Ds 3 Hugo Girls DS3 Hollandia T DS2 15 - 6
Ds 3 Con Zelo DS2 Hugo Girls DS3 11 - 24
A1 George St. DA1 Hugo Girls DA1 23 - 16
A1 Hugo Girls DA1 VVW DA2 9 - 13
A2 Victoria O DA1 Hugo Girls DA2 18 - 10
B1 Tornado DB2# Hugo Girls DB1 13 - 16
B2 Hugo Girls DB2 Con Zelo DB1 4 - 9
C1 Hugo Girls DC1# HVS/Petten DC1 13 - 13
C1 Hugo Girls DC1# Vrone DC3 13 - 13
C2 Hugo Girls DC2 Geel Zwart DC2 10 - 17
C2 H.C.V.’90 DC2# Hugo Girls DC2 9 - 23
D1 Con Zelo D2 Hugo Girls D1 10 - 12
D1 Blinkert D2 Hugo Girls D1 4 - 24
D2 Niedorp D2 Hugo Girls D2 8 - 14
D2 Hugo Girls D2 KSV D2  17 - 9
E1 Hugo Girls E1 Vrone E2# 15 - 4
E1 Hugo Girls E1 Dynamo E1 18 - 7
E2 Hugo Girls E2 Berdos E1 2 - 6
F1 KSV F1  Hugo Girls F1 12 - 12
F1 Hugo Girls F1 Westfriezen F1 9 - 8
F2 Hugo Girls F2 Westfriezen F2 5 - 7
F2 Hugo Girls F2 Kleine Sluis F1 7 - 6
F3 Niedorp F1 Hugo Girls F3 7 - 2
F3 KSV F2  Hugo Girls F3 9 - 2
Recr 1 Hugo Girls DMW1 Tornado DMW1 6 - 18
Recr 1 HCV ‘90 DMW2 Hugo Girls DMW1 14 - 6
Recr 2 Tonegido DMW2 Hugo Girls DMW2 11 - 8
Recr 2 Hugo Girls DMW2 Tornado DMW2 11 - 16

PROGRAMMA ZATERDAG 29 OKTOBER T/M VRIJDAG 04 NOVEMBER (ZAAL)  
     AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1   VRIJ        
DAMES 2 30-okt HG DS2-Tornado DS3 Noorderend 13:00 12:30 ------
DAMES 3 29-okt HG DS3-Maedilon/VZV DS3 Noorderend 19:30 19:00 ------
A1 30-okt St. George DA1-HG DA1 Koggenhal 10:55 9:55 ------
A2 30-okt Vido DA2-HG DA2 Vaart de 10:00 9:00 ------
B1 30-okt HG DB1-Con Zelo DB1 Noorderend 12:00 11:30 ------
B2 30-okt HG DB2-Vrone DB2 Noorderend 11:00 10:30 ------
C1 30-okt Geel Zwart DC2-HG DC1# Multitreffer, de 14:15 13:15 ------
C2 29-okt HG DC2-Sporting S DC1 Noorderend 18:30 18:00 ------
D1 29-okt HG D1-Tornado D4 Noorderend 14:45 14:15 ------
D2  30-okt DSS D3-HG D2 Waterakkers, de 10:00 9:00 ------
E1 29-okt Maedilon/VZV E1-HG E1 Zijveld, ‘t 11:00 10:15 RES.SH.
E2 29-okt HG E2-KSV E2# Noorderend 13:45 13:15 ------
F1 29-okt Z.A.P. F1-HG F1 Zwaluwenvlucht, de 9:45 8:45 ------
F2 30-okt D.W.O.W. F1-HG F2 Zuiderzee 9:30 8:30 ------
F3 29-okt HG F3-Niedorp F1 Noorderend 13:00 12:30 ------
F4 29-okt HG F4-Lacom ‘91 F3 Noorderend 13:00 12:30 ------
RECR. 1 3-nov HV Texel DMW1-HG DMW1 Ons Genoegen 18:30 16:30 ------
RECR. 2 1-nov HG DMW2-D.W.O.W. DMW1 Noorderend 21:00 20:30 ------
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PROGRAMMA ZATERDAG 05 NOVEMBER T/M VRIJDAG 11 NOVEMBER (ZAAL)
     AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 6-nov Lacom ‘91 DS1-HG DS1 Geestmerambacht 13:00 12:15 ------
DAMES 2 6-nov Vrone-HG DS2 Oostwal, de 11:05 10:05 ------
DAMES 3 5-nov Kleine Sluis DS2-HG DS3 Veerburg, de 19:00 18:00 ------
A1 6-nov HG DA1-SEW DA2# Noorderend 13:25 12:55 ------
A2 6-nov HG DA2-SV De Valken DA1 Noorderend 14:35 14:05 ------
B1 6-nov D.S.O. DB2#-HG DB1 Slenk, de 13:45 12:45 ------
B2 6-nov Lacom ‘91 DB1-HG DB2 Geestmerambacht 12:00 11:15 ------
C1 6-nov HG DC1#-Tornado DC1 Noorderend 12:25 11:55 ------
C2 5-nov Wijk aan Zee DC1#-HG DC2 Moriaan, de 11:40 10:10 ------
D1 5-nov Wijk aan Zee D1-HG D1 Moriaan, de 10:55 9:25 ------
D2  6-nov HG D2-S.C. Dynamo D1 Noorderend 11:40 11:10 ------
E1 6-nov HG E1-Kleine Sluis E1# Noorderend 10:45 10:15 ------
E2 6-nov DSO E2-HG E2 De Slenk 9:50 8:50 ------
F1 5-nov St. George F1-HG F1 Spierdijk gymzaal 10:10 9:10 ------
F2 6-nov HG F2-Hollandia T F1 Noorderend 10:00 9:30 ------
F3 6-nov HG F3-Schagen F1 Noorderend 10:00 9:30 ------
F4 6-nov H.V.S. F1#-HG F4 Molentocht 11:00 10:00 RES.SH.
RECR. 1 8-nov HG DMW1-Tonegido DMW1 Noorderend 21:00 20:30 ------
RECR. 2 7-nov Geel Zwart DMW2-HG DMW2 Multitreffer, de 19:00 18:00 ------

PROGRAMMA ZATERDAG 12 NOVEMBER T/M VRIJDAG 18 NOVEMBER (ZAAL)  
     AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 13-nov HG DS1-KSV DS2 Noorderend 13:00 12:30 ------
DAMES 2 13-nov HG DS2-Tonegido DS2 Noorderend 14:15 13:45 ------
DAMES 3   VRIJ        
A1 12-nov Meteoor DA1#-HG DA1 Oranjehal 19:00 18:00 RES.SH.
A2 13-nov Meervogels’60 DA2-HG DA2 Lelie, de 12:50 11:50 ------
B1 13-nov HG DB1-S.C. Dynamo DB1 Noorderend 11:00 10:30 ------
B2 13-nov HG DB2-De Blinkert DB1# Noorderend 12:00 11:30 ------
C1   VRIJ        
C2 13-nov HG DC2-Lacom ‘91 DC1# Noorderend 10:00 9:30 ------
D1 12-nov HG D1-Vrone D4 Noorderend 11:00 10:30 ------
D2  13-nov De Blinkert D1-HG D2 R.v.d.Geesthal 9:30 8:00 ------
E1 12-nov Z.A.P. E1-HG E1 Zwaluwenvlucht, de 10:30 9:30 ------
E2 12-nov Tornado E2-HG E2 Waardergolf 18:00 17:15 ------
F1 12-nov HG F1-Tonegido F1 Noorderend 10:00 9:30 ------
F2   VRIJ        
F3 13-nov Lacom ‘91 F2-HG F3 Geestmerambacht 10:15 9:30 ------
F4 12-nov HG F4-Maedilon/VZV F3 Noorderend 10:00 9:30 ------
RECR. 1   VRIJ        
RECR. 2 15-nov HG DMW2-Tonegido DMW2 Noorderend 21:00 20:30 ------

Vrijdagavond 4 november Keezen in ’t Rondeel. 
Iedereen is welkom! Inschrijven vanaf 19.45 uur. Aanvang 20.00 uur.
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WIE FLUIT WANNEER?
TEAM DATUM WEDSTRIJD AANVANG SCHEIDSRECHTER
 F3 29-10-2016 HG F3-Niedorp F1 13:00 Yara de Vries
 F4 29-10-2016 HG F4-Lacom ‘91 F3 13:00 Fenny Borst
 E2 29-10-2016 HG E2-KSV E2# 13:45 Nadine Hoppen-Dilara Top
 D1 29-10-2016 HG D1-Tornado D4 14:45 Bente Zuurbier-Sen Kuilboer
 DC2 29-10-2016 HG DC2-Sporting S DC1 18:30 Evi en Jochem Blankendaal
 DS3 29-10-2016 HG DS3-Maedilon/VZV DS3 19:30 ???
 DB2 30-10-2016 HG DB2-Vrone DB2 11:00 Recr 1
 DB1 30-10-2016 HG DB1-Con Zelo DB1 12:00 Dames 2
 DS2 30-10-2016 HG DS2-Tornado DS3 13:00 Karin Oudeman
 DMW2 1-11-2016 HG DMW2-D.W.O.W. DMW1 21:00 Annie Groenland
 F2 6-11-2016 HG F2-Hollandia T F1 10:00 Kirstin Plak
 F3 6-11-2016 HG F3-Schagen F1 10:00 Bente Zuurbier
 E1 6-11-2016 HG E1-Kleine Sluis E1# 10:45 Yara de Vries
 D2 6-11-2016 HG D2-S.C. Dynamo D1 11:40 Evie Tiel-Jill Kavelaar
 DC1# 6-11-2016 HG DC1#-Tornado DC1 12:25 A2-Rebecca-?
 DA1 6-11-2016 HG DA1- /SEW DA2# 13:25 Nel Borst
 DA2 6-11-2016 HG DA2-SV De Valken DA1 14:35 Dames 3
 DMW1 8-11-2016 HG DMW1-Tonegido DMW1 21:00 Dames 1
 F1 12-11-2016 HG F1-Tonegido F1 10:00 Fenny Borst
 F4 12-11-2016 HG F4-Maedilon/VZV F3 10:00 Kirstin Plak
 D1 12-11-2016 HG D1-Vrone D4 11:00 Jill Kavelaar-Hua-Lu Kuilboer
 DC2 13-11-2016 HG DC2-Lacom ‘91 DC1# 10:00 Evi en Jochem Blankendaal
 DB1 13-11-2016 HG DB1-S.C. Dynamo DB1 11:00 A1
 DB2 13-11-2016 HG DB2-De Blinkert DB1# 12:00 Pien vd Berg-Bregje de Wit
 DS1 13-11-2016 HG DS1-KSV DS2 13:00 Bond
 DS2 13-11-2016 HG DS2-Tonegido DS2 14:15 Joyce/Pascal Heij
 DMW2 15-11-2016 HG DMW2-Tonegido DMW2 21:00 Annie Groenland
 F2 19-11-2016 HG F2-D.S.O. F1 13:00 Evie Tiel
 F3 19-11-2016 HG F3-S.C. Dynamo F1 13:00 Jochem Blankendaal
 D2 19-11-2016 HG D2-Graftdijk D2 14:00 Nadine Hoppen-Dilara Top
 DMW1 22-11-2016 HG DMW1-Geel Zwart DMW4 21:00 Nel Borst
 F1 26-11-2016 HG F1-J.H.C. F1 13:00 Yara de Vries
 F4 26-11-2016 HG F4-D.S.O. F2 13:00 Fenny Borst
 D1 26-11-2016 HG D1-KRAS/Volendam D4 13:45 Lindsey Snoek
 E1 26-11-2016 HG E1-Jupiter ‘76 E1 14:30 Nadine Hoppen-Dilara Top
 DB1 26-11-2016 HG DB1-Geel Zwart DB1# 18:30 Dames 2
 DS3 26-11-2016 HG DS3-Hollandia T DS2 19:30 Joyce/Pascal Heij
 DC2 27-11-2016 HG DC2-A & O DC1 10:00 Bente Zuurbier-Sen Kuilboer
 DC1# 27-11-2016 HG DC1#-S.C. Dynamo DC1 11:00 Pien vd Berg-Bregje de Wit
 DS2 27-11-2016 HG DS2-H.V.S. DS1 12:00 Karin Oudeman
 DMW2 29-11-2016 HG DMW2-Geel Zwart DMW3 21:00 Annie Groenland
 F2 3-12-2016 HG F2-Lacom ‘91 F1 13:00 Kirstin Plak
 F3 3-12-2016 HG F3-Tornado F2 13:00 Evie Tiel
 E2 3-12-2016 HG E2-Lacom E2 13:45 Lindsey Snoek-Yara de Vries
 DS3 3-12-2016 HG DS3-Schagen DS2 19:30 Joyce/Pascal Heij
 D2 4-12-2016 HG D2-A & O D2# 10:00 Evi en Jochem Blankendaal
 DA2 4-12-2016 HG DA2-Tonegido DA1 10:50 Dames 3
 DA1 4-12-2016 HG DA1-Kleine Sluis DA1 12:00 Karin Oudeman
 DS1 4-12-2016 HG DS1-SEW DS4 13:15 Bond
 DB2 4-12-2016 HG DB2-Meervogels’60 DB1 14:30 A2-Rebecca-?
 F1 11-12-2016 HG F1-VVW F1 10:00 Kirstin Plak
 F4 11-12-2016 HG F4-SEW F4 10:00 Yara de Vries
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 E1 11-12-2016 HG E1-KSV E1 10:50 Nadine Hoppen-Dilara Top
 D2 11-12-2016 HG D2-Meervogels’60 D2# 11:45 Bente Zuurbier-Sen Kuilboer
 DC1# 11-12-2016 HG DC1#-KSV DC1 12:30 Pien vd Berg-Bregje de Wit
 DA2 11-12-2016 HG DA2-S.S.V. DA1 13:30 Annie Groenland
 DMW2 13-12-2016 HG DMW2-Zwaluwen K DMW1 21:00 Dames1
 DC2 17-12-2016 HG DC2-Volendam DC3 18:30 Nadine Hoppen-Dilara Top
 DS3 17-12-2016 HG DS3-Zwaluwen K DS1 19:30 Nel Borst
 F3 18-12-2016 HG F3-A & O F1# 10:00 Jill Kavelaar
 F2 18-12-2016 HG F2-Geel Zwart F1 10:45 Hua-lu Kuilboer
 E2 18-12-2016 HG E2-Tornado E2 11:30 Lindsey Snoek
 DA1 18-12-2016 HG DA1-Vrone DA1 12:30 Annie Groenland
 DS2 18-12-2016 HG DS2-Z.A.P. DS2 13:45 Joyce/Pascal Heij
 DMW1 20-12-2016 HG DMW1-Tornado DMW2 21:00 ???

Hugo Boys seizoen 2016-2017
Van de Sponsorcommissie

Hugo Boys dankt haar volgende shirt sponsoren;

HOOFDSPONSOR:  Edwin Groen Tweewielers

Hugo Boys 2   Loon & Grondverzetbedrijf Danenberg 

Hugo Boys 3   R&H Beers Aannemersbedrijf
Hugo Boys 4   Groentekwekerij Ursem - Zuurbier
Hugo Boys 5   Beers Totaal Onderhoud

Hugo Boys JO19-1  Aannemersbedrijf R. Blankendaal
Hugo Boys JO17-1  Paul Dekker Vouwwagenstalling
Hugo Boys JO17-2  Bleeker Transport
Hugo Boys JO13-1 R&H Beers, Kay Timmerwerken, Iene Miene Mud
Hugo Boys JO13-2  SMP Sportscare
Hugo Boys JO11-1   R.W. de Vries Amarylles
Hugo Boys JO9-1  Mankracht GWW
Hugo Boys JO9-2   Fast Forward / Iene Miene Mud

Nieuwe borden sponsor erbij !
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Pure Lease B.V.
Pure Lease is de universele leasemaatschappij in Alkmaar. Als relatief kleine leasemaatschappij bieden 
zij grootse leasemogelijkheden. Van Full Operational Lease tot Short Lease, onze diensten zijn flexibel 
en altijd 100% op uw wensen afgestemd. Zij onderscheiden zich van de grote leasemaatschappijen 
door persoonlijk contact, flexibiliteit en aandacht voor uw wensen. Ze denken met u mee om de 
meest geschikte vorm te kiezen. Slechts één ding is standaard: hoogwaardige kwaliteit. 
 
Pure Lease richt zich primair op het midden- en kleinbedrijf in de regio. Naast personenauto’s 
kunt u ook terecht voor bedrijfswagens. Binnen de leasecontracten van Pure Lease hanteren zij 
duidelijke afspraken over onder andere de verkoop, inname en aflevering. Zo weet u altijd waar u 
aan toe bent – en wanneer. 
 
Wilt u meer weten over de persoonlijke en flexibele leasemogelijkheden van Pure Lease? Neem 
dan vrijblijvend contact met Thomas Ursem via 072 - 567 13 36 of via thomas@purelease.nl. We 
zijn u graag van dienst. www.purelease.nl
 
Kunnen wij ook u blij maken met zo een mooi bord langs ons hoofdveld ?. Meld u zich dan bij 
iemand van de sponsor commissie. Er zijn nog maar enkele plaatsen vrij.
 
Raad de minuut

Hugo Boys – Texel  1-2  Carla Overtoom !.
Van harte gefeliciteerd !.

Borden schoon gemaakt 

Op zaterdag 15 oktober zijn we met een grootte groep vrijwilligers aan de gang geweest om alles rond 
om het Hugo Boys complex weer helemaal schoon te maken. Alle reclame borden zijn weer onder 
handen genomen. En ook het dorpshuis en de dug-outs op A en B veld zijn mooi schoon gemaakt.

Een bijzonder grootte dank voor Andre Stammis van www.straatgereedshap.nl voor het beschik-
baar stellen van de mobiele hogedruk reiniger. Dit exact juiste gereedschap maakte voor ons de 
klus een heel stuk vriendelijker.

Via deze weg willen we graag Mitchel van Assedelft, Rico Dekker, Thomas Ursem, Bas Haisma, Adri 
Entius, Koen de Koning, Wim Haisma, Thijs Wolkers en Melvin Tesselaar hartelijk danken voor hun 
hulp deze dag. Zonder deze vele handen is het onmogelijk om deze grootte klus ieder jaar toch weer 
te klaren. Iedereen van ons dorp kan zo genieten van een nette uitstraling op en rond ons complex.

Alex Overtoom, Koen de Koning, Mariët Ursem, Giel Borst, Wim Haisma en Melvin Tesselaar. De 
sponsorcommissie; sponsorcommissie@hugoboys.nl
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Dorpshuis / Hugo Boys

Zaterdag 29  oktober 
Hugo-Boys
9.30 uur  Irma

Zondag 30 oktober
9.45 uur Hanneke/ Anja
13.00 uur Annet/ Carin
Leden :   Dylan Beers/ Bram Stoop

Maandag 31 oktober
Tafeltennis Puinhoop

Dinsdag  1 november
Kbo  en Seniorengym 

Woensdag 2 november
Revas 

Donderdag 3 november
Training Hugo Boys 

Vrijdag  4 november
koersbal

Hugo Boys Senioren
 
        
Zondag 30 oktober 2016        
Terreindienst: Jan Vader  
      
wedstr.   aanv  Scheidsrechter  
7122 Spirit ‘30  1  Hugo-Boys 1  14:00  J.H. van Loen  
16636 Always Forward 2  Hugo-Boys 2  11:30  F. Hemminga  
61634 Kolping Boys 3  Hugo-Boys 3  12:00 11:00  
65559 DTS 3  Hugo-Boys 4  13:00 12:00  
66324 Kolping Boys 12  Hugo-Boys 5  10:00 9:00  
69989 Hugo-Boys JO19-1 Alw Forward JO19-3  10:45 9:45 Marco van Woerkom 

 
Zondag 6 november 2016        
Terreindienst: Vincent Plak        
wedstr.   aanv  Scheidsrechter  
6023 Hugo-Boys 1  FC Den Helder 1  14:00   
15766 Hugo-Boys 2  Vrone 2  10:45   
144377 Hugo-Boys 3  de Flamingo’s 64-5  10:45 10:00 Gerard Vinke  
63875 Hugo-Boys 4  Vrone 5  10:45 10:00 Jan de Wit   
0 vrij Hugo-Boys 5      
69420 Kwiek 78 JO19-1  Hugo-Boys JO19-1  14:00 12:30  
        

Zaterdag  5 november
Hugo- Boys
9.30 uur Hans

Zondag  6 november 
9.45 uur   Liesbeth / ??
13.00 uur John Kunst / Frans 
Leden : Dennis Haisma/Luuk Beers/ Toby Dekker

Maandag 7 november
Tafeltennis Puinhoop

Dinsdag 8 november
Kbo  en Seniorengym

Woensdag 9 november
Revas 

Donderdag 10 november 
Training Hugo Boys

Vrijdag  11 november
koersbal                  
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Zondag 13 november        
Terreindienst: Jeff Beers        
wedstr.   aanv  Scheidsrechter  
6555 St. George 1  Hugo-Boys 1  14:00   
15930 Hollandia T 2  Hugo-Boys 2  11:00   
61895 Vrone 3 Hugo-Boys 3  12:00 11:00  
61738 VIOS W 5  Hugo-Boys 4  10:00 9:00  
63853 Hugo-Boys  5  Victoria O 7  10:45 10:00 Kees Molenaar  
69991 Hugo-Boys JO19-1 ALC  JO19-1  10:45 9:45 Marcel Numan  
        
Siem Hand tel. 0725740761       
  

     
Pupil van de week

Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:

6 November

Hugo Boys 1 – FC Den Helder 1 

Bas Kavelaar

( 12:45  aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)

Hugo Boys Jeugd
         
Bekerprogramma Hugo Boys Jeugd     
Thursday, October 27, 2016  
  
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
28037 SVW 27 JO13-3 - Hugo Boys JO13-1 19:00 18:00 -  
 
        
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Saturday, October 29, 2016    
Terreindienst ‘s ochtends:  Dion van ‘t Padje    
Terreindienst ‘s middags:  Nick Beers     
 
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
- Hugo Boys O-19-1 - Zie programma zondag        
134752 Dirkshorn JO17-2 - Hugo Boys JO17-1 14:00 12:45 -  
155996 Hugo Boys JO15-1 - Petten JO15-1 14:00 13:00 NNB  
78761 Hugo Boys JO13-1 - BOL JO13-1 14:00 13:15 NNB  
94907 Hugo Boys JO13-2 - Schagen/SRC JO13-6 11:00 10:15 NNB  
80669 Hugo Boys JO11-1 - Succes JO11-3 11:00 10:30 Coach  
108112 Succes JO9-2 - Hugo Boys JO9-1 11:15 10:15 -  
86417 Hugo Boys JO9-2 - George st JO9-1 11:00 10:30 Coach 
- Hugo Boys MP1 - Mini-competitie bij BOL 9:30 8:45 -  
- Hugo Boys MP2 - Mini-competitie bij BOL 9:30 8:45 -  
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Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Saturday, November 05, 2016    
Terreindienst ‘s ochtends:  Maarten de Moes    
Terreindienst ‘s middags:  Joost Wolkers     
 
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter   
- Hugo Boys O-19-1 - Zie programma zondag        
134720 Kolping Boys JO17-3 - Hugo Boys JO17-1 15:00 13:45 -  
155997 Hugo Boys JO15-1 - Zouaven De JO15-4 14:00 13:00 NNB
78780 Reiger Boys JO13-3 - Hugo Boys JO13-1 8:45 7:45 -  
94963 Vrone JO13-3 - Hugo Boys JO13-2 12:00 10:45 -  
80715 Callantsoog JO11-1 - Hugo Boys JO11-1 10:00 9:00 -  
108098 Hugo Boys JO9-1 - HCSC JO9-2 11:00 10:30 Coach  
86413 Hugo Boys JO9-2 - Koedijk JO9-4 10:00 9:30 Coach 
- Hugo Boys MP1 - Mini-comp. bij Hugo Boys 10:00 9:30 -  
- Hugo Boys MP2 - Mini-comp. bij Hugo Boys 10:00 9:30 -  
 
Houdt de website en het bord in de gaten ivm gewijzigde wedstrijden!    
     
www.hugoboys.nl        
 

ALGEMENE INFORMATIE
Kopij voor deze pagina? Mail Redactiecontactdenoord@gmail.com of bel Angèl Mooij 
072-5715332
Voor een klachtenmelding bij de gemeente over wegen, riolering, verlichting, plantsoen en 
reiniging, kunt u bellen met:   14072
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  Gerda Roozendaal 0226-422110
  b.g.g. 06-51039032

of Anita Messelaar     06-20915051
  

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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Zin in een herfstwandeling op de Veluwe? 
Kom naar Parel op de Hei in Vierhouten!
Herfst en winter op de Veluwe! De kleuren in de natuur veranderen, de rust keert terug. 
Tijd om heerlijke wandelingen en fietstochten te maken! Ook voor paardenliefhebbers 
is het hier goed toeven. Een manege is slechts een paar huizen verder, daar kunt u uw 
paard stallen. Geniet ook van de gezelligheid van het dorpje Vierhouten en nabijgelegen 
stadjes. In de decembermaand verandert de omgeving in een waar lichtjes paradijs. Vele 
tuinen zullen versierd zijn en er is een route waar u langs kunt rijden. Er is zelfs een 
montmartre in Nunspeet van 13 tot 17 december waar kunstenaars, net als in Parijs, hun 
creaties maken en tonen.
Rust afgewisseld met gezelligheid daarvoor moet u op de Veluwe zijn! In ons knusse 
huisje dat goed geïsoleerd is en centrale verwarming heeft kunt u heerlijk ontspannen 
en weer energie op doen voor de wintermaanden. Natuurlijk kunt u ook boeken in het 
voorjaar of zomer.

Kijk voor de speciale prijzen op de website www.parelopdehei.nl
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Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75Elke dag 3 broden naar keuze € 6,25

Saucijzenbroodjes 3 + 1 gratis
Speculaasstaaf  van  € 4,95  voor  € 3,95

Kwarkbollen 4 + 2 gratis

Reclame voor zaterdag 29 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

Ti m m e r b e d r i j f

Snel
Tel.  072 53 47 173          Heerhugowaard

Timmerwerk - Onderhoud - Renovatie - Verbouwing
bord_70x100Snel.indd   1 06-07-2009   10:24:31

• Timmerwerk
• Onderhoud
• Renovatie
• Verbouwing
• Nieuwbouw

 Tel. 06 27088407
 Heerhugowaard


