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Agenda
29 september 2017 20:00 Hugo Boys jaarvergadering
6 oktober 2017 15:30-17:00 Bibliotheek: Aan tafel met ….. het Huis van Hilde (Griezelkabinet)
9 oktober 2017 14.00 KBO Ans Rendering vertelt over het Hospice; na de pauze film van Piet Kager
14 oktober 2017 19:00 WGJ NGT en afterparty
14 oktober 2017  20:00 Klaverjassen dorpshuis ‘t Zwaantje
4 november 2017  20:00 Klaverjassen dorpshuis ‘t Zwaantje
7 november 2017 19:00 KBO Jubileumfeest
15 november 2017 t/m 18 november “Loca draait door”: Cabaret, revue en toneel avond in zaal Bleeker
18 november 2017 20:00 Togido in ‘t Zwaantje het blijspel “Prinselijke problemen”
18 november 2017 Vormsel Zorgstage  en om 19:15 viering
19 november 2017 “Loca draait door”: Cabaret, revue en toneel middag in zaal Bleeker
24 november 2017 20:00 Togido in ‘t Zwaantje het blijspel “Prinselijke problemen”
25 november 2017 20:00 Togido in ‘t Zwaantje het blijspel “Prinselijke problemen”
25 november 2017 Intocht Sinterklaas
25 november 2017 Winterfair
26 november 2017 Winterfair
28 november 2017 19:30 KBO Bart Oud over de geschiedenis van Sinterklaas
19 december 2017 14:00 KBO Kerstmiddag
7 februari 2018 Vormsel: Projectavond met de ouders
10 maart 2018 Vormsel: Amsterdam en om 19:15 viering 
4 april 2018 Vormsel: Thema avond ouders en begeleiders
22 april 2018 Vormsel viering

Vrijdag 29 september 2017

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 9 OKTOBER 2017
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 van vrijdag 27 oktober 2017.
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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 of 06 21904364
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 9.30 uur tot 17.00 uur 

Diaken(eerst aanspreekbare)
Hans Bruin
0654956924
hansbruin@outlook.com

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   Vacature
Bestuurslid   Kees van Langen  072 574 2241

Contactpersonen secties:
Sectie Catechese   Vacature
Sectie Liturgie   Marga van Langen 072 574 2241
Sectie Gemeenschapsopbouw Ans Rendering  072 5741589
Sectie Diaconie en Pastoraat Marion Bleeker  0226 422731

Pim Mooij   072 5715332 
 
Inloop-uur Diaken Hans Bruin, is iedere derde donderdag van de maand, om 10.00 uur

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 5 oktober september 
op het secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden 
secretariaat.
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Kerkwerken
In oktober  is de groep van mevrouw van Langen- van Schagen aan de beurt om de kerk op orde 
te brengen.

Bloemengroep
In oktober  wordt de kerk versierd door Ali overtoom en  Lies Oudeman

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

VRIJDAG 29 SEPTEMBER
15.15 UUR
Kinderkerk voor de bovenbouw

WEEKEINDE  30 SEPTEMBER EN 1 OKTOBER 
Zesentwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Ezechiël 18,25-28(Als een boosdoener zich afkeert van zijn slechte 
daden, zal hij leven)
Evangelie uit Matteüs 21,28-32( een man had twee zonen. Wie van de twee heeft de wil van Zijn 
vader gedaan?)
 
ZONDAG 1 OKTOBER
10.00 uur 
Woord- en communieviering met zang van het ritmisch koor. Voorganger is Tineke de Boer
Gebedsintenties voor: Kees en Truus Zuurbier-Groot en zegen over het gezin.
Lector;  Joke van der Voort. Misdienaars; Stijn Blankendaal en Jip van den Berg. Koster: Rene van 
Langen

DINSDAG 3 OKTOBER
19.00 UUR 
Rozenkransgebed

WEEKEINDE 7 EN 8 OKTOBER
Zevenentwintigste zondag door het jaar
 Eerste lezing uit de profeet jesaja 5,1-7(Ik wil zingen van mijn vriend en zijn wijngaard)
 Evangelie uit Matteüs 21,33-43( Wat zal de Heer  met zijn wijngaard doen? Hij wordt gegeven aan 
een volk dat wel  vruchten opbrengt)

ZONDAG 8 OKTOBER
10.00 UUR
Eucharistieviering met pater Jan Molenaar en zang van het gemengd koor. 
Gebedsintenties voor Koos en Magda van der Hulst-de Koning en overleden familie en zegen over 
hun gezin, Gert Boerdijk en zegen over hun kinderen en kleinkinderen, Cor deken en Ivonne, in 
liefdevolle herinnering Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart 
en overleden familie Molenaar-Goedhart,Agie en Cor Borst-Borst en zegen over hun gezin.
Lector Marga van Langen. Misdienaars:Lau Berkhout en Maarten Beers. Koster:Kees Berkhout.

DINSDAG 10 OKTOBER 
19.00 UUR
Rozenkransgebed
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WEEKINDE 14 EN 15 OKTOBER
Achtentwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 25,6-10a9 De heer richt  op zijn berg een maaltijd aan)
Evangelie uit Matteüs 22, 1-14( Her Rijk der Hemelen gelijkt op een bruiloftsfeest)

ZONDAG 15 OKTOBER 
10.00 UUR
Derde zondag van de maand.
Presentatie van de kinderkerk
Woord- en communieviering met diaken Hans Bruin en zang van Trudi Hand en Combo
Gebedsintenties voor  Gert Boerdijk en zegen over de kinderen en kleinkinderen, Piet Luken en 
om zegen over zijn gezin,in liefdevolle herinnering Bep,Dries en Eddy Keesom, Nel Smit-Houniet, 
Siemen en Nel Steur-Groot en overleden familie, Alex Weel, in liefdevolle herinnering Jan  en Tiny 
Oudeman-Groot en zegen over hun kinderen, in liefdevolle herinnering Piet Borst, Piet Zijp en 
overleden familie Zijp-Braas, Adriaan van langen en zegen over zijn gezin, Afra de Wit-Plak en 
zegen over haar gezin en familie, Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, 
Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman en overleden familie,in liefdevolle herinnering Jan Oudeman 
en familie Oudeman-Groot,Nic Borst, Afra Borst-Molenaar, Lida Borst en zegen over hun gezin,Jaap 
enAanna pronk, Jan en Sjanet, Nic Doodeman, Ruud en Margret.
Lector; Joke van der voort. Misdienaars:Kirstin Plak en Sofie Kavelaar, Koster Peter Danenberg.

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

DINSDAG 17 OKTOBER
19.00 uur Rozenkransgebed

ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP:

T VELD
Zaterdag 30 september om 19.00 uur Woord- en communieviering met diaken Toon Jorink en 
zang van Interamvo.
Zaterdag 7 oktober om 19.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer
Zaterdag 14 oktober om 19.00 uur eucharistieviering met  Piet steur

WAARLAND
Zaterdag 30  september om 10.00 uur Woord- en communieviering met Monica Wildeboer 
Zondag 8 oktober om 10.00 uur Woord- en communieviering met diaken Hans Bruin en zang van 
het kinderkoor.
Zondag 15 oktober om 10.00 uur Woord- en communieviering met diaken Toon Jorink  en  zang 
van het gemengd koor.

NIEDORP
Zondag 1 oktober om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink 
Zaterdag 7 oktober om 19.00 uur Woord- en communieviering met diaken Toon Jorink  
Zaterdag 14 oktober om 19.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer, 
70 jarig jubileum van het gemengd koor.

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

Geboren
Op 2 september is Kiki Catherine Alida Overtoom geboren
Zij is de dochter van Frank en Frances
Van harte gefeliciteerd
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Vanuit de parochie, inspirerend en gastvrij

Wij kunnen er niet omheen de herfst is begonnen.
Herfst bekent kleur, het is de tijd van bladverkleuring en af en toe wat ochtend mist.  
In de parochie beginnen ook alle activiteiten weer in volle kleur na een heerlijke zomer.  
Op 6 september hebben we de eerste parochievergadering gehad.  
Wij hebben er met elkaar gesproken over het informatieve stukje in contact.  
We zijn met elkaar in gesprek geweest, naar elkaar geluisterd en duidelijkheid naar elkaar toe 
gegeven, zodat wij in vertrouwen samen naar de toekomst kunnen kijken.  
Marion zal de sectie Diaconie opnieuw opzetten, zoals u weet was deze plaats al heel lang vacant. 
Wij zijn blij dat Marion dit wil gaan doen, en eigenlijk is de diaconie ook haar aandachtsveld, 
heel veel succes!  
Vanuit de parochieraad komt er een beleidsplan Jeugd en Jongeren, deze is door Gerrie en 
Anna Ursem geschreven in opdracht van de raad.  
Wij willen al een paar jaar de jongeren meer bij de kerk betrekken, de jongeren zijn het 
fundament voor de toekomst.  
Anna Ursem is bereid gevonden om hier haar ondersteuning en haar competenties aan te geven. 
En dat is de zang, Dat is de drijfveer die ervoor moet gaan zorgen dat kinderen en jeugd leren  
te zingen. Er is inmiddels overleg geweest met de dirigenten van het kinderkoor, ritmisch 
koor, gemengd koor en Cantorij. Sectie gemeenschapsopbouw en liturgie en de kinderkerk 
waarin we het beleidsplan gedeeld hebben. Anna zal starten met kinderkoor en dirigenten. 
Zij zal contact leggen met de school.  
Kinderkoor en kinderkerk zullen meer samenwerken.  
meer hierover in het volgend contact.  
Vanaf dit nieuwe seizoen is ook de jeugd vertegenwoordigd in de parochievergadering. 
 Dit zijn Toine Stoop en Thomas Kunst.  
Zij zijn het aanspreekpunt. Beide wensen we heel veel succes.  
Er is een nieuw boek over kosters gekomen, het lijkt ons leuk dat onze kosters dit kunnen lezen, 
hij staat in de sacristie.  
Op 24 september was het jubileum van Eduard Moltzer en Piet Steur in Schagen.  
Vanaf deze plaats hartelijk gefeliciteerd , kaart en kaars worden overhandigd door Truus. 
Hans zal contact opnemen met school, kennismaken en afspraken voor samenwerking. 
De vormselgroep heeft de survival gehouden op 16 september, het is een mooie dag geweest. 
Dit jaar zijn er 18 vormelingen en 23 begeleiders.  
Op naar de thema avonden, deze worden verzorgd door Gerrie en Hans.   
Ook de ouders heel veel plezier gewenst.  
17 september waren Truus en Jan vd Berg 50 jaar getrouwd, vanaf deze plaats van harte 
gefeliciteerd en nog een heel gelukkige tijd samen.  
Er is een nieuwe jongerengroep “Vergiel” gestart. Zij houden maandelijks een avond met zang en 
een spreker. De zang wordt ondersteunt door Anna.  
Zie het stukje in dit contact. Ook jullie heel veel succes.

                                                                                                   Gea Klercq Voorzitter parochieraad.

Beste parochianen,

De vakanties zitten er weer voor velen op en de kinderen gaan dan ook weer naar school.  
Ik hoop dat iedereen heerlijk ervan heeft kunnen genieten.   
Nu ik dit schrijf, stroomt het water uit de lucht en wat mij brengt naar alle natuurgeweld in 
de wereld. Orkanen worden als vriendelijke meisjesnamen gepresenteerd, maar deze ‘’Irma en Jose’’  
kennen een vernietigende kracht.   
Het is ongelooflijk wat we op de televisie zien, overal zien we water door de straten lopen, zijn 
er bomen ontworteld, huizen met de grond gelijk gemaakt en radeloze mensen die zichzelf niet 
meer zijn, gezien de plunderingen die daarop volgden. 
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Mijn vader zei altijd; tegen de natuur is geen beginnen aan! en dat klopt, de natuur attendeert ons 
 op onze nietigheid.   
Zondag 10 september hebben we in de ziekenzondag gebeden voor alle getroffenen, dat zij zich 
daardoor ondersteund mogen weten en kracht mogen schenken, om het leven weer op te pakken. 
Ziekenzondag wordt éénmaal per jaar gevierd en waar de gemeenschap wil laten zien dat iedereen 
in de gemeenschap meetelt. Met een beetje aandacht, proberen we iets van Gods liefde en 
zorg voor onze medemens uit te drukken. De ziekenzondag is een initiatief van ‘’De Zonnebloem‘’ 
en welke ter hand wordt genomen door de actieve mensen van onze caritas. Deze club van tien men- 
sen vormen de ogen en oren voor onze gemeenschap, wanneer mensen ziek zijn of minder mobiel.  
Toen ik hen uitdaagde met de vraag, waarom ze deze vrijwilligerstaak al zolang deden, vertelde 
hun ogen meer dan hun woorden, het is namelijk hun liefde voor de ander en de gemeenschap, 
waardoor ze met veel vreugde bij de mensen thuiskomen. De viering werd muzikaal omlijst door 
het Gemengde koor en die tijdens de ‘’ besprenkeling ‘’ met het gewijde water een prachtig Ave 
Maria lieten horen. Echt top! Op het einde van deze mooie viering werden we allen verrast op koffie 
met koek en kregen een prachtige verpakte roos uitgereikt, met tekst op een kaartje; ‘’ elke hand 
werkt genezend, als hij met liefde wordt uitgestoken ‘’. Ik heb het gezien, deze handen werden 
volop naar elkaar uitgestoken, Samen kerk – Samen sterk. 
Beste parochianen, vanaf heden ben ik iedere derde donderdagochtend van de maand, van 
10 tot 12 uur, te vinden op het secretariaat voor u allen. Dit mede, omdat ik nog redelijk nieuw 
ben in uw parochie, en waardoor ik mij kan voorstellen dat er vragen zijn. Onder een kopje 
koffie of thee sta ik u graag te woord. Schroom niet, want ook ik moet nog veel leren.  
 
                                                  Hartelijke groet en vrede voor u allen. 
                      Diaken Hans Bruin 

Pauspareltje

Gods vergeving is een teken van zijn overweldi- 
gende liefde voor ieder van ons; het is een liefde 
die ons vrij laat om afstand te nemen, zoals de  
verloren zoon, maar die elke dag wacht op onze 
terugkeer; het is de vindingrijke liefde van de 
herder voor zijn verloren schaap; het is de tederheid 
die elke zondaar die aan zijn deur klopt, ontvangt. 
De Hemelse vader – Onze Vader – is vol, vol van 
liefde en die wil Hij ons aanbieden, maar dat kan 
Hij niet doen als we ons hart sluiten voor de liefde 
voor de ander. 
 (Bij het angelusgebed van 17 september)

VIRGIEL

Er is een nieuwe jongerengroep geboren: VIRGIEL!  
Onze volledige naam is Sanctus Virgilius maar onze roepnaam is Virgiel !
We zijn oud-vormselbegeleiders met een gemiddelde leeftijd van 22 jaar.
We komen elke derde woensdag avond in de pastorie bij elkaar.

Waarom is Virgiel opgericht? 
Onze lichting vormselbegeleiders hebben een geweldig vormseljaar 2014/2015 met elkaar 
en de vormelingen gehad. Ook zijn wij, in de maand mei 2015, vijf volle dagen in hartje Rome 
geweest. Veel gezien en beleefd. Binnen onze groep leefde de wens om betrokken te blijven op de 
parochiegemeenschap. Het is ook goed om elkaar te blijven ontmoeten met activiteiten die een 
doel heeft. Wie weet gaan we een basis leggen voor iets nieuws !
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Wat is het doel van ons? 
We gaan op zoek naar diepgang; naar cultuur en doordat we regelmatig bij elkaar komen dragen 
we bij aan saamhorigheid en gemeenschapszin. Er zijn mooie ideeën en we hopen plezier met 
elkaar te hebben als groep. 

Opbouw van een avond:
- 19.30 uur precies starten we op met zangles, 30 minuten zingen o.l.v. Anna Ursem.
- 20.00 uur openingsritueel en koffie / thee
- Thema onderwerp tot 21.30 uur.
- Tijd om naar huis te gaan om nog even na te praten tot maximaal 23.00 uur.

Zingen
Bij elke bijeenkomst starten we direct met de zang en de duur is 30 minuten.
Anna leert ons een repertoire aan. Er zijn al enkele liederen aangedragen en die worden verder 
uitgebreid.
Wat gaan we er mee doen ? We ontdekken dat zingen mooi is, dat het ontspannend is en dat het 
samenwerking vraagt en ook dat iedereen kan zingen.
Zodra we voldoende repertoire hebben zullen we een enkele keer in de kerk zingen op een 
3e zondag van de maand. Maar ook willen we graag zingen op een kerkelijk huwelijk. Wat is er 
feestelijker en inspirerende als er een koor staat van leeftijdsgenoten. We bieden ons aan !

Ook iets voor jou ?

Mocht je serieus geïnteresseerd zijn en zie jij jezelf als deel van deze enthousiaste groep 
jongeren? Neem dan contact op met sanctus.virgilius.2017@gmail.com.

Komende VIRGIEL bijeenkomst op woensdag 18 oktober 2017.
Gast: Leo Fijen (Schrijver en TV presentator)
Onderwerp: Allerzielen ! 
Leo Fijen verteld over Allerzielen en zoveel meer. Het wordt een interactief programma. Voor deze 
avond zijn ook de huidige vormselbegeleiders uitgenodigd.

 
Parochie aanbod. Alleen voor alle jaargangen oud-vormselbegeleiders

Jonge voeten, oude paden

Even bezinnen op waar ik sta ! in een enerverende voettocht naar Santiago de Compostela.

Een eeuwenoud pelgrim pad die leidt naar Santiago de Compostela.
Vele eeuwen lopen mensen vanuit alle hoeken uit Europa naar het graf van de apostel Jacobus.
Wij nodigen je uit om een stukje mee te proeven.
We starten in het pittoresk frans grensdorpje Saint-Pied-de-la-Port aan de voet van de Pyreneeën.
We lopen de Camino in vijf dagelijkse etappes. 
Bij elke bocht, berg en dal ontwikkelt zich een nieuw landschap; de tijd lijkt stil te hebben gestaan 
in de Spaans-Baskische dorpjes. Vriendelijke behulpzame mensen en ze wensen ons een Buon 
Camino ! 
We rusten in  rifugio’s van kloosters, parochies en /of particulieren; moe maar voldaan gebruiken 
we de pelgrimsmaaltijd.
We lopen niet in groep; maar wie wil samen lopen, liefst met twee personen. Onderweg en/of In de 
avond ontmoeten we elkaar bij de maaltijd of op een terrasje.

We hebben een onvergetelijke tijd.  

Het voorlopig voorstel  van reisdatum is van 30 juni – 07 juli 2018.
Wie het leuk vindt schrijft zich in ! aanmeldingen: gerrie.groot@quicknet.nl.
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Collecte Nierstichting
De opbrengst van de collecte voor de Nierstichting was ook dit jaar weer bijzonder goed. Iedereen 
bedankt!
De opbrengst is: € 845,90 

Dank u wel.
Rina Bergisch

Collecte Kankerbestrijding
Van 4 Sept. tm 9 Sept. werd de landelijke collecte voor de Kanker- 
bestrijding gehouden.
Graag willen wij alle collectanten bedanken voor hun inzet, 25 
enthousiaste collectanten hebben gecollecteerd in de Noord. De 
opbrengst van de collecte in de Noord 
was totaal € 1.452,59.
Namens de KWF hiervoor onze dank. 

     Riet Berkhout, Afra Appelman

Lieve mensen,
Bedankt voor alle hartverwarmende reacties die ik heb mogen ontvangen, voor/tijdens en ook na 
de lancering van mijn spannende roman ‘Verzwegen’. 
Het was een topavond afgelopen vrijdag 22 september bij de Bruna in Middenwaard! Wat een 
mensen! 
Het boek is vanaf nu overal verkrijgbaar in de boekhandels en via de bekende boekensites.
Voor verdere info zie mijn auteurspagina : Facebook.com/auteurjosekruijer. 

Veel leesplezier allemaal!
Met vriendelijke groet,

José Kruijer

Loca draait door 2017!
15-17-18-19 november bij Theater Bleeker kan je weer genieten van Cabaret, Revue, muziek en 
Young Talent. 

Niet in het zuid, Alkmaar of Amsterdam nee gewoon hier in De Noord. 

Vanaf 2 oktober zijn de kaarten weer verkrijgbaar bij Tickets Dagwinkel Groen alhier. 
Ze kosten € 12,50 per stuk. Geen geld voor een avond lang vertier en lol!

Als het weer net zo gaat als bij de vorige show 3 jaar geleden, haast je dan ze zijn zo uitverkocht. 

We hebben afgelopen 3 jaar weer veel geschreven, gezongen en vooral gelachen. 
Komt dat zien, het is voor iedereen!

Tot Loca draait door!

Ineke Hoogland, Dolf de Wit, Carola Keesom, Kees Berkhout, Stefan Brink, 
Itma van Zelm, Anna Ursem, Ingrid Boots, John Dekker, Nico Beers
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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
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’t Kommerkoor uit Heerhugowaard Noord organiseert: 
Klein Korenfestival te Heerhugowaard Noord

WANNEER: 15 oktober 2017
Hoe laat:  13.30 uur 

WELKE KOREN:  Cheezz uit Alkmaar
  Massala uit  HHW- Noord 
  ’t Kommerkoor uit HHW-Noord

LOCATIE:  Heilig Hart kerk in HHW Noord 
Achter in de kerk koffie / thee met koek, gratis.
NAZIT vanaf 16.30 uur. Bij Bleeker t.o. de kerk

Kommerkoor.
Kommer koor uit Heerhugowaard, de leden komen vooral uit Heerhugowaard en Obdam.
Kommer koor treedt o.a. op voor speciale gelegenheden in verzorgingshuizen, personeelsfeesten, 
korenfestivals, jubilea enz. Ook een optreden in een kerk behoort tot de mogelijkheden. Het koor 
bestaat uit 52 enthousiaste vrouwen en mannen en is opgericht in 2001. Het koor wordt muzikaal 
ondersteund door twee accordeonisten en een dirigente.Het koor heeft een veelzijdig repertoire. 
Naast Nederlandstalige liederen zingen zij ook in het Westfries, Engels, Duits en Russisch. Het 
Kommer koor staat garant voor een sfeervol optreden waarbij de liedjes veelal herkenbaar zijn. 

Cheezz
Popkoor Cheezz uit Alkmaar werd in augustus 2008 opgericht en bestaat inmiddels uit ruim 30 
enthousiaste mannen en vrouwen. Een kleine greep uit hun veelzijdige repertoire; Girl en Birds; 
van Anouck, Love yourself; van Justin Bieber,   Just give me a reason; van Pink,  Dochters; van Marco 
Borsato,  Hallelujah van Leonard Cohen,  tot het prachtige Hard to Say I’m sorry dat o.a.1982 door 
de groep Chicago een hit werd en is nog steeds een favoriet nummer binnen het popkoor is.

Massala
Massala is een vrouwenkoor uit Heerhugowaard de Noord. Zij hebben onlangs hun 12 ½ jarig 
jubileum gevierd. Massala betekent: Pittig gekruid.
Het koor bestaat uit 18 leden en zingt vooral Wereldliederen en heeft een breed repertoire. 
De liederen worden meerstemmig gezongen. Zij zingen liederen uit de Balkan Israel Rusland 
Afrikaanse en Zuid Amerikaanse landen.

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
De data voor de komende tijd:

6 oktober 2017 10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie
19 oktober 2017 17.30 uur maaltijd in het dorpshuis
3 november 2017 10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie

Wilt u, wanneer u niet kunt komen met de maaltijd, dit telefonisch 
doorgeven aan Tiny van Stralen? Haar telefoonnummer is (0226-422701).
Dan kan zij er rekening mee houden bij het inkopen en met het koken.

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

U bent van harte welkom!

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
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René Jonker 
Stationslaan 1

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

www.jonkerhov.nl
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KBO Heerhugowaard Noord
Voorzitter:  Wout Beers Middenweg  566     tel: 5714705    
Secretaris:   Toos Mooij-Wijnker  Middenweg  525     tel: 5710193     
2e secr.     Truus vd Berg-de Boer  Rozenhoutstraat 6  tel: 5719852   
Penningm:   Cor Neeft        Dorsvlegel 9             tel: 5713628     
Lid Annie Groenland -Groot   Middenweg 465D tel: 5717551  
Lid Nel Zuurbier-v.Langen Donkereweg 7         tel: 5716087                                                            
Lid Trudy Ursem- Houtman Middenweg 467      tel: 5719168 

9 OKTOBER
Maandag 9 okt. komt Ans Rendering ons vertellen over de Hospice.
Na de pauze wordt er een film gedraaid van Piet Kager.  
In het vorige contact heeft Richard de Vos een stukje geschreven over deze 50 jaar oude film.
Heel veel nostalgische beelden waar veel bekende mensen in voorkomen maar  dat  deze film ook 
voor mensen die later in de Noord zijn komen wonen leuk is om te zien.

FEESTAVOND 7 NOV.
Heeft u zich al opgegeven voor de feestavond t.g.v. het 40 jaar bestaan van onze KBO?
Heeft u het opgave strookje niet meer.? Geen probleem.
Zet uw naam (echtpaar 2 namen) en adres door VOOR  5 okt. op een briefje en breng dat bij Cor 
Neeft Dorsvlegel 9  dan komt u op de lijst. Dit is wel alleen voor leden.

Met vriendelijke groet: Truus van den Berg

De Noord’s Got Talent!
Zaterdag 14 oktober wordt er in Studio 539 A gezocht naar talent in 
Heerhugowaard-Noord! Zit jij in groep 6, 7, 8 of in de brugklas en kun jij… 
zingen, dansen, acrobatiek, goochelen, playbacken, of heb jij een ander 
talent dat je op het podium kan laten zien, dan is dit je kans! 

Weet jij de driekoppige jury te overtuigen en ga jij met de beker mee naar 
huis? Opgeven kan tot uiterlijk 9 oktober via wgjdenoord@gmail.com. 

Vermeld bij opgave het volgende:
• Je naam of jullie namen
• De artiestennaam
• Soort act (zingen, dansen, acrobatiek et cetera…)
• Als je muziek wilt: de titel en uitvoerende artiest.

Let op: Voor De Noord’s Got Talent geldt: na 9 oktober is opgave echt niet meer mogelijk!

Iedereen is van harte welkom om te kijken!

• Vanaf 18:30 uur kunnen materialen gebracht worden door artiesten.
• Studio (Dorpshuis) open voor artiesten en publiek: 18:45 uur.
• Start show: 19:00 uur.

Na de show: afterparty voor iedereen uit groep 6, 7 en 8 en de brugklas! Children only! Tot 22:30 
uur. Tussentijds kan de zaal niet verlaten worden door de kinderen uit groep 6, 7 en 8. Ouder(s)/
verzorger(s) die de kinderen komen ophalen, worden om 22:30 uur naar binnen geroepen. 
CU soon!
Facebook: Werkgroep Jeugd de Noord

Werkgroep Jeugd: Arianneke Moraal, Marlou Zuurbier, 
Dick van Schagen, Jos Pasveer, Jerry Numan, Lennart Baas, 

Annemiek Beers, Tessa Groenland en Duco Stam

René Jonker 
Stationslaan 1

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

www.jonkerhov.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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Spanje, september 2017

Lieve kinderen,
 
Ook dit jaar komen mijn Pieten en ik heel graag naar de Noord! 
Zaterdag 25 november, precies een week nadat we in Nederland 
aangekomen zijn, zien we jullie graag weer langs de weg en in het 
Dorpshuis! Tot dan?!

Groetjes van Sinterklaas 

Fietsdag  Vrouwen van Nu, Veenhuizen, 31 aug. 2017
Hoewel op onze uitgaansdag alle vriendinnen, zussen, werkelijk 
iedereen uitgenodigd wordt mee te gaan is de fietsdag uitsluitend 
bedoeld voor de leden van de eigen afdeling. Voorzien van regenpak 
en goed humeur gaan we om negen uur op de pedalen. Waar gaan we naar toe? Naar de 
Rustenburgerweg waar de ArtFarm gevestigd is. Nauwelijks binnen kwam er toch een hoosbui, 
enorm! Een lange rij tafels met stoelen staan klaar en we kunnen alvast om ons heen kijken wat 
er hier allemaal te zien is en dat is veel! Dan krijgen we koffie/thee, gevulde koek, worteltaart, 
andere taart en nog meer lekkers. We smullen en van de gelegenheid maakt eigenaar Piet Beers 
gebruik te vertellen over de historie van zijn prachtige boerderij Reigerhof, die door de jaren 
heen omgevormd wordt tot een heuse kunstboerderij waar vele kunstenaars een eigen atelier 
gevonden hebben in de oorspronkelijke boerderij waar de gebinten nog duidelijk zijn te zien. 
Daarna verspreiden wij ons over de diverse afdelingen zoals de bronsgieterij, textielkunst en het 
atelier alitthecowsdream waar ik vorig jaar geweest ben en een artikel over geschreven heb: van 
rund tot tas. Want Jeannette, de kunstenares, was ooit op zoek naar een originele leren tas, nu 
maakt ze diverse modellen van origineel rundleer. 
Dan is de ochtend voorbij en fietsen we langs diverse polderwegen uiteindelijk naar De Glazen 
Wagen in Opmeer waar we onze meegebrachte lunch verorberen. Natuurlijk praten we bij… De 
zon is ons welgezind en daar genieten we ook van. We gaan weer op het zadel en vervolgen onze 
tocht. Onderweg stoppen we even bij een zorgboerderij en kijken onze ogen uit, bewonderen 
de creaties die de cliënten met hun begeleiders gemaakt hebben. We sluiten het hek om weer 
verder te gaan langs mooie dorpjes en zetten onze fiets tegen het hek, behorend bij het erf van 
het Rundveemuseum Aart Grootes in Aartswoud.
Meindert Nieuwboer, één van de initiatiefnemers, legt uit dat de ruimte waar wij onze koffie/thee 
en gevulde koek gepresenteerd krijgen voor het eerst gebruikt wordt. Door ons! Het klinkt nog hol 
maar het ziet er goed uit. Dan verdelen we ons in twee groepen waarvan de een met Meindert mee 
gaat het land op om uitleg te krijgen over de aldaar grazende koeien en het gras en de stikstof in 
de lucht en de klavers in het gras. Uitkijken voor de vlaaien, door de dames van bijzondere afkomst 
gedeponeerd. De andere groep gaat met zijn collega naar boven waar een documentatieruimte is 
en wat een weids uitzicht biedt over de omgeving. Daar is ook ruimte voor een feestje te bouwen 
zo u wilt. Beneden zien we ’s winters de stal waar de verschillende dieren verblijven met ook een 
ruimte voor de kinderen om in het hooi te spelen, op zoek naar het gouden ei! Meindert vertelt dat 
de ouders dan gelegenheid hebben koffie te drinken. We vervolgen onze weg naar het diner. Waar 
zal dat zijn? Heel origineel in ons eigen clublokaal, ’t Zwaantje. Daar heeft Adrie de Visser met zijn 
kok en medewerkers voor een heerlijk warm en koud buffet gezorgd. Een smaakvolle afsluiting 
van een prachtige dag!

Marry
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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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Code 885
Ze het ’t al ’n heêl  toidje niet dein, internetbankiere. Maar nou 
most ’t toch efkes beure. D’r man was niet om huis en hai het ok  
niks mee nôdig wat of ze betale moet. Lesten had ze over de post 
’n setje onderfukke besteld; die hadde maatje ‘bedat tot ’r navel an 
toe’. Da’s om d’r feguur strak te houwen. Aars het ze overal hobbels 
en bobbels om d’r loif.
Ze gaat d’rs achter d’r buro zitte en zet de computer an. ’t Skerm 
komt in beêld en ze vult alles in. Nou moet ze op verzende klikke 
en den is ’t klaar. Maar dat is ’t nìet….!
’t Skerm zoit dat alle rekeningnummers met NL beginne. Ze koikt ‘rs goed, dat het ze toch daan? Dat 
staat ‘r toch? Naggeres perbere en ze koikt of ze ’t nummer goed invuld het. Ja ‘oor, alles goed en nag 
een keer perbere. Wat ze ok doet, alle kere leit ’t skerm ’n roôd randje zien met deerin: code 885. 
Ze snapt deer hillegaar niks van! Alles het ze goed invuld en nag ken ze niet betale. Den besluit ze 
om te chatten met ientje van de bank. ‘
‘Met Claudia, kan ik u helpen?’ dat ze tikt ’t perbleem op ’t skerm en de code 885. ’t Moidje vraagt 
om ’n ogenblikkie,  maar nei ‘oor, zai weet ’t ok niet. Ze skroift op ’t beêld dat ze de helpdesk maar 
belle moet, teugen lokaal terief. As dat ’t ienigste is dat helpt, den moet ’t maar. De tillefoôn pakt en 
den kroigt ze Daan an de loin. Daan vraagt of ze alles goed invuld het. 
‘Ja ‘oor en ok nag met NL d’r voor.’
‘Ja, maar’, vraagt Daan, ‘heeft u alles op de goede plaats ingevuld en niet andersom? Dat komt nog 
al eens voor!’ Ze koikt naggeres goed en den ziet ze ‘t. Dat was ’t perbleem. Ze had de naam skreven 
in ’t hokkie van ’t rekeningnummer en aarsom. Deervan kon ze niet betale.
‘Je hew g’loik, me joônje. Bedankt ‘oor.’ 
En heit as ze d’r van worren is, sluit ze de computer of.  Ze weet nou wat code 885 is.

© Marry Overtoom-Bruin

Bibliotheek Kennemerwaard, Locatie De Noord
De volgende activiteiten vinden plaats:

Vrijdag 6 oktober van 15.30 – 17.00 uur

Aan tafel met ….. het Huis van Hilde (Griezelkabinet).
(Een workshop in het kader van de Kinderboekenweek 
georganiseerd door het Huis van Hilde.)
Het Huis van Hilde komt naar de bibliotheek! Zij komen met archeologische spullen zoals een bak met 
scherven/botten en schedels. Er wordt een griezelig verhaal verteld en daarna gaan jullie zelf aan de 
slag. De werkstukken die jullie maken zijn meteen inzendingen voor een Kinderboekenweekwedstrijd 
die de bibliotheek samen met het Huis van Hilde organiseert.  Wie durft…?

Vrijdag 20 oktober van 14.00 – 15.30 uur

Aan tafel met … met Raoul de Haan Haiku’s maken!
(georganiseerd  i.s.m. de Waardse Senioren)!
Een Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst, geschreven in drie regels waarvan de eerste regel 
5, de tweede regel 7 en de derde regel weer 5 lettergrepen telt. De haiku drukt uit wat in het 
moment  beleefd wordt, vaak vanuit een natuurervaring. De strakke vorm daagt u uit om tot de 
kern te komen van wat u wilt uitdrukken. In deze workshop krijgt u een korte introductie in de 
achtergronden en toepassingen van de dichtvorm. Daarna gaat u meteen op een ontspannen 
manier zelf aan de slag onder begeleiding van Raoul de Haan.
Het is niet moeilijk om de basisprincipes onder de knie te krijgen.

Bibliotheek Kennemerwaard, locatie De Noord, Torenburgstraat 2.  Telefoon 072-5712004                                                                                  
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 13.00 – 17.00 uur
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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

TRIMSALON 
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER 
MARLIES BROERS

   
Veenhuizerweg 57

1704 DR Heerhugowaard - De Noord
tel. 06 - 13108895

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

Uitsluitend op afspraak!

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

K
AP
SALON
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Ongelooflijk griezelige vondsten
Deskundigen van Huis van Hilde brengen tijdens de Kinder-
boekenweek een bezoek aan bijna alle vestigingen van 
bibliotheek Kennemerwaard. Zij vertellen over hun boeiende 
vak en de griezelige dingen zoals botten en schedels die zij 
soms opgraven. Bij die vondsten horen vaak ook spannende 
verhalen over wat er gebeurd is in het verleden.

Heerhugowaard Noord, vrijdag 6 oktober, 15.30 – 17.00 uur
Heerhugowaard Centrum, zaterdag 7 oktober, 13.30 – 15.00 uur
 
Een archeoloog is iemand die zich voor zijn beroep bezighoudt met het ontdekken van de 
geschiedenis. Door middel van opgravingen proberen archeologen oude voorwerpen te vinden 
die hen meer kunnen vertellen over het leven van honderden tot wel duizenden jaren geleden. 
Medewerkers van Huis van Hilde (archeologiecentrum van de provincie Noord-Holland) vertellen 
over het werk van de archeoloog en ze nemen vondsten mee. 
Wat vinden archeologen nou precies?  Soms vinden ze hele griezelige dingen……zoals botten en 
schedels! Hoe zijn die in de grond terecht gekomen? En kun je aan die botten ook ontdekken wat 
er gebeurd is in het verleden? 
De vondsten die gebruikt worden in de Kinderboekenweek komen uit de tentoonstelling van Huis 
van Hilde Cold Cases. Onopgeloste zaken uit het verleden, opgelost in het heden.

Wedstrijd
Daarna mag je zelf aan de slag. Want natuurlijk kun je zelf ook een verhaal verzinnen bij zo’n 
spannende vondst. Schrijf, teken of maak je eigen stripverhaal over hoe botten of schedels onder 
de grond terecht komen. Je doet dan meteen mee aan de wedstrijd die Huis van Hilde en de bieb 
samen organiseren.
Alle kinderen die meedoen met het programma krijgen bij het inleveren van hun werkstuk 
een gratis toegangskaartje( zolang de voorraad strekt) voor een voorstelling bij Huis van 
Hilde, Westerplein 6 in Castricum, op vrijdag 13 oktober ‘s middags rond 16.00 uur. Dan is ook de 
prijsuitreiking!

Kinderboekenweek
Kom tijdens de Kinderboekenweek (van 4 t/m 15 oktober) naar de bibliotheek. 
Kinderboeken met griezels en engerds staan centraal want het thema van de Kinderboekenweek 
is Griezelen met het motto: gruwelijk eng. 
Er is tijdens de hele Kinderboekenweek van alles te doen in de bibliotheek als het maar griezelig 
(gezellig) is. In de speciale Kinderboekenweekfolder kun je er alles over lezen. 
Kom jij ook?

Aanmelden
Wil je er ook bij zijn? 
Kijk op www.bibliotheekkennemerwaard.nl wanneer en hoe laat de medewerker van Huis van 
Hilde bij jou in de bibliotheek komt. 

De toegang is € 2,50.

Aanmelden kan op www.bibliotheekkennemerwaard.nl via de jeugdagenda of bij de klantenservice 
in de bibliotheek (je betaalt met pin).
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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

• 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

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

Medisch       pedicure
Heerhugowaard
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Tennis in volle gang
Ook de tennis is afgelopen week begonnen in Sportcentrum 
Noorderend. Direct vanaf de eerste slagen werd er al fel om de 
punten gestreden. De kleine aanpassingen in de hal worden door 
veel tennissers als positief beoordeelt, zoeken naar de ballen is nu 
bijna verleden tijd.
Nogmaals een oproep voor het recreatieve voetbaltoernooi. We hopen dat er nog een aantal 
teams uit De Noord bijkomen om de eerste editie tot een succes te maken. Inschrijving voor dit 
recreatieve toernooi dat over 5 zaterdagavonden wordt gespeeld kan nog tot uiterlijk 10 oktober 
maar liever zo snel mogelijk zodat we toernooischema rond kunnen gaan sturen.
De danszaal wordt goed benut en er komen iedere week nog nieuwe dansers bij. Wil je ook eens 
komen dansen kijk dan op de website.
Zou je op een andere manier gebruik willen maken van het sportcentrum, voor bijvoorbeeld een 
sportieve verjaardag of gewoon eens lekker sporten met de vriendengroep. Neem dan contact op 
om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Carla en Henk
06 21 11 62 93 
072 5823254  
sportcentrumnoorderend@gmail.com
www.sportcentrumnoorderend.nl

NIEUWS VAN HUGO GIRLS 
Tijdens de vakantie zijn nog een paar mensen gestopt met hun 
vrijwilligerstaken voor Hugo Girls, maar we hebben ze nog niet 
bedankt. Dus bij deze, Anna Ursem is gestopt met de jeugdcommissie 
en met handballen om zich op haar zangcarrière te richten. Anna heel 
veel succes daarmee, dat moet lukken met zo’n stem! En natuurlijk 
ontzettend bedankt voor je inzet voor de jeugd van Hugo Girls, 
met name voor de trainingen en de teamindeling (niet de meest 
makkelijke en meest commentaar vrije taken). Gelukkig houdt ze nog 
wel de website en Facebook bij.
Verder is Bregje de Wit gestopt met handballen en ook als 
scheidsrechter. Sen Kuilboer is gestopt als scheidsrechter. Bregje en 
Sen bedankt voor de 4 jaar die jullie hebben gefloten. Hua-lu Kuilboer is bij VZV gaan handballen 
en fluiten en fluit daarom niet meer voor Hugo Girls. Dank je wel voor het fluiten de afgelopen 2 
jaar en succes bij VZV!

Op 11 oktober is de ledenvergadering. De uitnodiging staat in dit Contact, maar is ook per mail 
verstuurd (via de coachen). 
We zoeken nog een nieuwe voorzitter of anders gewoon versterking van het bestuur. Meld je aan 
bij iemand van het bestuur!

Verder worden er regelmatig teams ingezet om te fluiten omdat we anders echt niet rond komen. 
Zouden jullie er allemaal goed op willen letten, het is zo vervelend als er geen scheidsrechter is.

Succes iedereen!

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

HOOFDSPONSORS Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
   Piet Oudeman Transport 
JEUGDSPONSOR  Kalanchoëkwekerij Slijkerman

HUGO GIRLS JARIGEN
Rose Beemster 3-okt Ilse Hooiveld 5-okt
Fiene van Schagen 7-okt Britt Snoek 7-okt
Donna van Stralen 9-okt

Uitnodiging voor de ledenvergadering van handbalvereniging
Hugo Girls op woensdag 11 oktober 2017 in het Rondeel. 
Aanvang 20.00 uur 
AGENDA

1. Opening  
2. Notulen van 12 oktober 2016 

(zie infoblad)
3. Mededelingen
 NHV
 Scheidsrechters
 ’t Rondeel/Hugo Boys
 Sporthal
4. Ingekomen stukken
5. Jaaroverzicht
6. Financieel overzicht 2016/2017, begroting 2017/2018 en voorstel contributie 2017/2018
7. Kascontrole/verkiezing
8. Jaarverslagen 

*Jeugdcommissie 
*Technische commissie 
*Buffetcommissie

9. Bestuursverkiezing 
*Vacature: voorzitter 
* Vacature: TC verantwoordelijke

 Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering schriftelijk aanmelden. Deze 
kandidaatstelling moet ondertekend zijn door 5 leden.

10. Rondvraag  
11. Sluiting 
Wij hopen dat je erbij bent op 11 oktober! 
Tot dan,

Bestuur Hugo Girls. 
Trainingsweekend selectie dames 1
Zaterdagavond stond er een trial op het programma, dit als voorbereiding op het binnenseizoen. 
Vorig jaar zijn we door de ranking wedstrijden die we aan het einde van het seizoen hebben 
gespeeld gepromoveerd naar de 1ste klasse. Tevens hebben we afscheid genomen van Anna , 
Simone en Jet. Die hebben besloten voorlopig te stoppen met spelen in Dames 1, of kiezen voor 
andere dingen. Daartegenover staat de terugkeer bij Hugo Girls van diverse oud-leden. Waarvan 
Evy en Marijn de ambitie hebben in dames 1 te spelen.



22 23

Na de voorbereiding, waar veel aan de conditie is gewerkt, werden de dames dit weekend beproeft 
met drie volle wedstrijden tegen Schagen 1 (1ste klasse) en SEW A1 (topklasse) en dan nog op 
zondag tegen Tonegido dames 1 (2de klasse). De eerste wedstrijd tegen SEW A1 speelden we de 
eerste 20 minuten goed . Iedereen voerde de taken goed uit. De dekking (nieuwe variant) ging 
goed. Of het door vermoeidheid kwam of de concentratie, de laatste 5 minuten konden we het 
hoge tempo niet meer volgen en liep SEW A1 snel en bijna moeiteloos uit met diverse breaks. 
Waardoor er gelijk een groot gat was geslagen. In de tweede helft herpakken we ons, maar de 
schade was al te groot geworden. Tweede helft keepte Mandy uit de B junioren en zij betaalde het 
vertrouwen uit door een goede tweede helft te keepen. 

De volgende wedstrijd speelden we er gelijk erachteraan tegen Schagen 1. Toch al redelijk vermoeid 
door het hoge tempo van de eerste wedstrijd besloten we toch de tweede wedstrijd op vol tempo 
te spelen en alles te geven wat er nog in het vat zat. Deze wedstrijd scoorde een dikke voldoende 
en we eindigden deze wedstrijd met een nipt verlies. De zaterdagavond wedstrijden waren voor 
ons het belangrijkste omdat dat binnen wedstrijden zijn, en we mikken op de middenmoot in 
de 1ste klasse. Belangrijkste winstpunt van zaterdag was dat er een goede A1 achter Dames 1 
staat. Dit weekend deden Lisanne (debuut) Nikki en Janine van de A1 mee en Mandy van de B1. 
Langzaam begint Dames 1 vorm te krijgen. 

Zondag stond Tonegido op het programma. Tonegido is een tegenstander waar we eigenlijk altijd 
ruim van winnen. Wel werd vorig jaar al duidelijk dat de trainerwissel en de komst van een speelster 
van DSO Tonegido al sterker wordt. Toch mag het geen problemen opleveren. We begonnen met 
maar twee wissels. Dit was een bewuste keuze vanwege de zaterdag avond, om zo de spieren in 
beweging te houden. De start was nog wel goed. Maar hoe verder deze wedstrijd vorderde, hoe 
moeizamer het ging. Het begon na een kleine tien minuten ook nog te miezeren en dit is waar 
onze dames toch wel moeite mee hebben. We begonnen ons te realiseren dat het een lastige 
wedstrijd zou worden. Op dat moment begin je de zaterdag te voelen en hoe goed het toen ging, 
hoe lastig het nu ging. Niks lukte meer in de aanval. En Tonegido sleepte de overwinning binnen. 

We weten waar we aan moeten werken. En elke week zullen we stappen maken, met het 
belangrijkste doel: zo snel mogelijk aan elkaar wennen.

Groetjes Jos Mienes
Trainer coach

SCHOONMAKEN ‘T RONDEEL
9 tot 11 oktober  Recreanten 2
17 tot 19 oktober  Dames 1
23 tot 25 oktober  Dames 2

BUFFETDIENSTEN ‘T RONDEEL
Hierbij het overzicht van de kantinediensten voor ‘t Rondeel van dit najaar.
Als je niet kunt zorg je zelf voor een ander en de wijziging geef je door aan mij. Tel nr. 072-5711428 
of via de mail: marcoannet@gmail.com of app naar 06-53105907
Annet Kroon, planning kantinediensten in ´t Rondeel

23 september 12.15 uur tot 14.15 uur  
 Margreth van den Berg Kristie van der Hulst 

24 september 9.15 uur tot 11.45 uur 12.45 uur tot 14.15 uur 
 Evy Blom en Tess van Schagen Joy vonk en Melanie van der Stoop

25 september 18.45 uur tot 21.15 uur 
 Marlou Zuurbier 

30 september  12.15 uur tot 14.15 uur 14.15 uur tot 16.30 uur 
 Laura Rendering en Inde Groot  Carola Wijnker en Senna van Schagen
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1 oktober 9.15 uur tot 13.00 uur  13.00 uur tot 16.15 uur 
 Kelly Zuurbier en Jolinda Zuurbier Lois Bleeker en Roos van Woerkom

2 oktober 18.45 uur tot 21.15 uur  
 Susan Buter-ligthart 

7 oktober 12.15 uur tot 15.30 uur 18.15 uur tot 20.45 uur
 Linda Borst-Vlaar en Lynn Snoek Kirsten Zijp en Bo Bleeker

8 oktober 10.15 uur tot 12.45 uur 12.45  uur tot 15.30 uur 
 Astrid Tesselaar en Merel van der Loos Maartje Deken en Devi Bakkum

11 oktober 19.15 uur tot 21.45 uur 
 Lisa Appel 

14 oktober 12.15 uur tot 14.30 uur 14.30 uur tot 16.30 uur 
 Denise potveer en Susanne Hooiveld Marianne Gieling en Demi Plak

15 oktober 9.15 uur tot 11.30 uur 11.30 uur tot 13.45 uur 
 Romy Pancras en Laura de Wit Judith de Mees-verver en Sanne Smit 

16 oktober 18.45 uur tot 21.15 uur  
 Femke Hooiveld en Nikki Borst 

21 oktober 12.15 uur 14.30 uur  
 Shelley van Poorten en Iris Borst 

22 oktober 12.00 uur tot 15.00 uur  
 Carina Borst en Isa Groot

UITSLAGEN 11 T/M 24 SEPTEMBER     
Dames 1 Hugo Girls DS1 Tonegido DS1 11 - 13
Dames 2 Hugo Girls DS2 Blokker DS1 10 - 12
 Vrone DS1 Hugo Girls DS2 27 - 13
Dames 3 Zwaluwen ‘30 DS2 Hugo Girls DS3 5 - 13
A1 Hugo Girls DA1# Westfriezen DA1 12 - 17
B1 Hugo Girls DB1 Westfriesland/SEW DB1 10 - 8
 Tornado DB2# Hugo Girls DB1 9 - 6
B2 DSO DB2 Hugo Girls DB2 12 - 17
 Hugo Girls DB2 Hollandia T DB2 5 - 21
C1 Valken DC1 Hugo Girls DC1# 13 - 7
 Hugo Girls DC1# Westfriesland/SEW DC2 8 - 18
C2 Hugo Girls DC2 Kleine Sluis DC1 19 - 11
 Hollandia T DC2 Hugo Girls DC2 6 - 9
D1 Hugo Girls D1 Tornado D1 9 - 13
 VVW D2 Hugo Girls D1 11 - 8
E1 Hugo Girls E1# KSV E1 11 - 9
 Zap E1 Hugo Girls E1# 6 - 8
E2 Westfriesland/SEW E1 Hugo Girls E2 13 - 0
 Hugo Girls E2 Schagen E1 6 - 20
F1 Tornado F1 Hugo Girls F1# 8 - 2
F2 Hugo Girls F2 Tornado F2 1 - 14
Recr. 1 Schagen DMW1 Hugo Girls DMW1 12 - 7
 Hugo Girls DMW1 Petten DMW1 12 - 10
Recr. 2 CSV DMW1 Hugo Girls DMW2 12 - 11
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PROGRAMMA ZATERDAG 30 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 06 OKTOBER (VELD)    
          AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1 1-10-2017 HG DS1-S.C. Dynamo DS1 De Noord 13:00 12:00 ------
DAMES 2 1-10-2017 HG DS2-KSV DS2 De Noord 14:15 13:45 ------
DAMES 3 30-9-2017 Zwaluwen K DS1-HG DS3 Kolhorn 19:00 18:00 ------
A1 1-10-2017 St. George DA1-HG DA1 Spierdijk 12:00 11:00 ------
B1 1-10-2017 HG DB1-Hollandia T DB1 De Noord 12:00 11:30 ------
B2 1-10-2017 HG DB2-KSV DB2 De Noord 11:00 10:30 ------
C1 1-10-2017 HG DC1-VVW DC1 De Noord 10:00 9:30 ------
C2 1-10-2017 D.S.O. DC3-HG DC2 Den Helder 12:00 11:00 ------
D1 30-9-2017 HG D1-D.S.O. D1 De Noord 15:00 14:30 ------
E1 30-9-2017 HG E1-Tornado E1 De Noord 14:00 13:30 ------
E2 30-9-2017 Tornado E2-HG E2 HHW 11:00 10:15 ------
F1 30-9-2017 Maedilon/VZV F2-HG F1 t Veld 10:30 9:45 RES.SH.
F2 30-9-2017 HG F2-Niedorp F2 De Noord 13:00 12:30 ------
RECR. 1 4-10-2017 Geel Zwart DMW1-HG DMW1 t Zand 19:00 18:00 ------
RECR. 2 2-10-2017 HG DMW2-H.C.V.’90 DMW1 De Noord 19:30 19:00 ------

PROGRAMMA ZATERDAG 07 OKTOBER T/M VRIJDAG 13 OKTOBER (VELD)    
DAMES 1 8-10-2017 HG DS1-Lacom ‘91 DS1 De Noord 13:15 12:15 ------
DAMES 2 8-10-2017 Geel Zwart DS1-HG DS2 t Zand 13:30 12:30 ------
DAMES 3 7-10-2017 HG DS3-KSV DS3 De Noord 19:00 18:30 ------
A1  VRIJ    
B1 8-10-2017 Westfriezen DB2-HG DB1 Zwaag 11:00 10:00 ------
B2 8-10-2017 HVS/Petten DB1-HG DB2 Petten 12:15 11:15 RES.SH.
C1 7-10-2017 Vrone DC2#-HG DC1 Sint Pancras 13:00 12:00 ------
C2 8-10-2017 HG DC2-D.W.O.W. DC1# De Noord 11:00 10:30 ------
D1 7-10-2017 HG D1-Maedilon/VZV D1 De Noord 14:00 13:30 ------
E1 8-10-2017 Geel Zwart E1#-HG E1 t Zand 11:25 10:25 ------
E2 8-10-2017 Niedorp E1-HG E2 Niedorp 11:40 10:55 ------
F1 7-10-2017 Vrone F1-HG F1 Sint Pancras 15:00 14:00 ------
F2 7-10-2017 HG F2-KSV F2 De Noord 13:00 12:30 ------
RECR. 1 11-10-2017 HG 1-Kleine Sluis DMW1 De Noord 20:00 19:30 ------
RECR. 2 10-10-2017 KSV DMW2-HG DMW2 t Kruis 20:15 19:30 ------

PROGRAMMA ZATERDAG 14 OKTOBER T/M VRIJDAG 20 OKTOBER (VELD)    
DAMES 1 15-10-2017 St. George DS1-HG DS1 Spierdijk 13:15 12:00 ------
DAMES 2   VRIJ        
DAMES 3 14-10-2017 Sporting S/SSV DS3-HG DS3 S.S.V. 19:30 18:30 ------
A1 15-10-2017 Spartanen DA1#-HG DA1 Spartanen 11:50 10:50 ------
B1 15-10-2017 HG DB1-Geel Zwart DB1 De Noord 12:00 11:30 ------
B2 15-10-2017 HG DB2-Kleine Sluis DB1 De Noord 11:00 10:30 ------
C1 15-10-2017 HG DC1-Graftdijk DC1 De Noord 10:00 9:30 ------
C2 14-10-2017 J.H.C. DC2-HG DC2 Julianadorp 10:00 9:00 ------
D1 15-10-2017 D.E.S. D1#-HG D1 Sint Maarten 10:05 9:05 ------
E1 14-10-2017 HG E1-D.S.O. E1 De Noord 15:00 14:30 ------
E2 14-10-2017 HG E2-Vrone E1 De Noord 14:00 13:30 ------
F1 14-10-2017 HG F1-KSV F1 De Noord 13:00 12:30 ------
F2  VRIJ    
RECR. 1 18-10-2017 Geel Zwart DMW2-HG DMW1 t Zand 19:00 18:00 ------
RECR. 2 16-10-2017 HG DMW2-DSOV DMW2 De Noord 19:30 19:00 ------
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PROGRAMMA ZATERDAG 21 OKTOBER T/M VRIJDAG 27 OKTOBER (VELD)   
     AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1 22-10-2017 HG DS1-C.S.V. Handbal DS1 De Noord 13:00 12:00 ------
DAMES 2   VRIJ        
DAMES 3   VRIJ        
A1   VRIJ        
B1   VRIJ        
B2   VRIJ        
C1   VRIJ        
C2   VRIJ        
D1 22-10-2017 Geel Zwart D1-HG D1 t Zand 10:30 9:30 ------
E1   VRIJ        
E2   VRIJ        
F1 21-10-2017 HG F1-S.C. Dynamo F1 De Noord 13:00 12:30 ------
F2   VRIJ        
RECR. 1   VRIJ        
RECR. 2   VRIJ 
   

WIE FLUIT WANNEER?
TEAM DATUM WEDSTRIJD AANV SCHEIDRECHTER
 F2 30-9-2017 HG F2-Niedorp F2 13:00 Fenny Borst
 E1 30-9-2017 HG E1-Tornado E1 14:00 Evie Tiel-Jill Kavelaar
 D1 30-9-2017 HG D1-D.S.O. D1 15:00 Evie Tiel-Jill Kavelaar
 DC1 1-10-2017 HG DC1-VVW DC1 10:00 Nadine Hoppen-Dilara Top
 DB2 1-10-2017 HG DB2-KSV DB2 11:00 Jacky Zuurbier
 DB1 1-10-2017 HG DB1-Hollandia T DB1 12:00 René Buter
 DS1 1-10-2017 HG DS1-S.C. Dynamo DS1 13:00 Bond
 DS2 1-10-2017 HG DS2-KSV DS2 14:15 Joyce/Pascal Heij
 DMW2 2-10-2017 HG DMW2-H.C.V.’90 DMW1 19:30 Karin Oudeman
 F2 7-10-2017 HG F2-KSV F2 13:00 Nadine Hoppen
 D1 7-10-2017 HG D1-Maedilon/VZV D1 14:00 Evi en Jochem Blankendaal
 DS3 7-10-2017 HG DS3-KSV DS3 19:00 Joyce/Pascal Heij
 DC2 8-10-2017 HG DC2-D.W.O.W. DC1# 11:00 Dames 2
 DS1 8-10-2017 HG DS1-Lacom ‘91 DS1 13:15 Bond
 DMW1 11-10-2017 HG DMW1-Kleine Sluis DMW1 20:00 Nel Borst
 F1 14-10-2017 HG F1-KSV F1 13:00 René Buter
 E2 14-10-2017 HG E2-Vrone E1 14:00 Evie Tiel-Jill Kavelaar
 E1 14-10-2017 HG E1-D.S.O. E1 15:00 Evie Tiel-Jill Kavelaar
 DC1 15-10-2017 HG DC1-Graftdijk DC1 10:00 Bente Zuurbier-Jochem Blankedaal
 DB2 15-10-2017 HG DB2-Kleine Sluis DB1 11:00 René Buter
 DB1 15-10-2017 HG DB1-Geel Zwart DB1 12:00 Nel Borst
 DMW2 16-10-2017 HG DMW2-DSOV DMW2 19:30 Karin Oudeman
 F1 21-10-2017 HG F1-S.C. Dynamo F1 13:00 Fenny Borst
 DS1 22-10-2017 HG DS1-C.S.V. Handbal DS1 13:00 Bond

Koffiekaarten actie Hugo Boys en Hugo Girls

Op maandag 11 september hebben een 30 jeugdspelers van zowel de handbal als voetbal 
koffiekaarten verkocht en dat is super gegaan! Deze actie is bij Hugo Girls al jaren een traditie en 
dit jaar hadden de handbal en voetbal voor het eerst de krachten gebundeld. 
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Dit was zeker niet zonder succes want er is namelijk een bedrag opgehaald van: €1.434,70! Wauw!

Normaal gesproken ontvangt het koppel dat het beste verkoopt een leuke prijs. Vanwege het 
slechte weer heeft niet iedereen een gelijke kans gehad daarom hebben wij dit jaar de winnaars 
geloot.  De winnaars zijn dit jaar geworden:
1. Roos & Jenny 
2. Terence & Kay 

Sportvrienden: Het zou kunnen dat er vanwege het slechte weer, niemand langs uw deur is 
gekomen. U kunt daarom tot 31 september alsnog koffiekaarten kopen bij Nic de Wit of Yvon 
Rendering voor € 5 per stuk.

Alle kopers én verkopers: bedankt!
Namens de Jeugdcommissies

Joey Beers, Yvon Rendering

Mannendag 2017
Met ‘n dikke twintig inschrijvingen begonnen we de vierde mannendag 
met koffie en een halve vierkante meter roomsoezen. Na een kwartiertje 
kwamen twee toptennissers binnen (Kevin Borst en Emiel Veldman) 
die tegen al onze koppels een tie-break speelden. De heren hadden 
er zichtbaar licht werk van en speelden de ballen makkelijk aan ons 
terug. Ondanks dat haalden veel koppels geen punten, sommige een 
of twee en slechts twee koppels haalden drie punten binnen wat dan 
meestal ook nog een dubbele fout van de toppers was. Later kon er 
nog vrij gespeeld worden tegen de mannen en zelfs met een fles bier 
in de rechter en het racket in de linkerhand kon je niet van ze winnen.

Handicaptennis
Daarna handicaptennis: er konden punten vergaard worden 
door met een afgeplakt oog te spelen en we kwamen er achter 
dat een tweede oog best wel handig is….
Na de door Peter Bijvoet gemaakte salade werd de warme 
maaltijd geserveerd (om maar in tennistermen te blijven), 
verzorgd door Hugo  en over allebei geen wanklank.

Most macho man
Met de voor velen lastige vragenkwis met dubbelzinnige 
antwoorden konden ook nog punten verdiend worden maar 
de winnaar (de eerste die tien punten bij elkaar had) was toen 
eigenlijk al bekend: Na eerdere winnaars Siep Groot en Martien 
Sengers was dit jaar Arjen Visser zichtbaar blij met de “Most 
macho man” beker!

Taizee gym
Na het eten kwam een enigszins schaars geklede vreemde dame het park op waarvan we Taizee 
gymles kregen. Ondanks het nodige tegengas en algehele hilariteit wist ze ons allemaal als waren 
we een kleuterklasje aan het dansen te krijgen! Dit was echt het toppunt van de dag en daar werd 
dan ook nog lang over nagepraat.

Alle deelnemers bedankt. Volgend jaar hoop ik ook eens wat meer en andere ook niet-leden te 
zien, u heeft dit jaar wat gemist….

Groeten Piet de Goede
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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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sint Annaplein 1 
1704 BP Heerhugowaard 

 
072-5711223 

info@fysiodenoord.nl 
www.fysiodenoord.nl 

 
Paul en Margriet Bruijn 

 

Sinds 1986 is CPJ Techniek werkzaam in de metaalbewerking. Onze werkzaamheden bestaan o.a. uit 
draaien en frezen van allerlei metalen en kunststoffen.  CPJ Techniek bouwt en reviseert ook complete 
machines, waarbij wij zelf de engineering in handen hebben. Het bedrijf is in de afgelopen 30 jaar uit-
gegroeid tot een veelzijdig metaalbewerkingsbedrijf met een team van 15 medewerkers. 

CPJ Techniek heeft een vacature voor een:  CNC-Frezer
Functieomschrijving: - Zelfstandig machines programmeren en instellen.

Wij vragen:  - Verantwoordelijk voor kwaliteit van de eigen productie en onderhoud werkplek en 
    machine.
 - Je hebt ervaring als CNC-frezer.
 - MBO werk en denk niveau.
 - Kennis van Heidenhain besturing is een pre.

Wij bieden: - Een leuke afwisselende/zelfstandige baan.
 - Werk in een klein enthousiast team.
 - Een goed salaris met goede secundaire arbeidsvoorzieningen.

Voor nadere info kunt u bellen met dhr. Maasmann op 0224-541411, of uw sollicitatie met CV mailen 
of sturen naar onderstaand adres.

CPJ Techniek
M. Maasmann
Zandloper 4, 1731 LM Winkel, tel.: 0224-541411
info@cpjtechniek.nl 

 

 
 
 
 
Sinds 1986 is CPJ Techniek werkzaam in de metaalbewerking. Onze werkzaamheden bestaan o.a. uit 
draaien en frezen van allerlei metalen en kunststoffen.  CPJ Techniek bouwt en reviseert ook 
complete machines, waarbij wij zelf de engineering in handen hebben. 
Het bedrijf is in de afgelopen 30 jaar uitgegroeid tot een veelzijdig metaalbewerkingsbedrijf met een 
team van 15 medewerkers.  
 
CPJ Techniek heeft een vacature voor een: 
 
 

 CNC-Frezer 
  
Functieomschrijving: 

- Zelfstandig machines programmeren en instellen. 
 
Wij vragen: 

- Verantwoordelijk voor kwaliteit van de eigen productie en onderhoud werkplek en machine. 
- Je hebt ervaring als CNC-frezer. 
- MBO werk en denk niveau. 
- Kennis van Heidenhain besturing is een pre. 

 
Wij bieden: 

- Een leuke afwisselende/zelfstandige baan. 
- Werk in een klein enthousiast team. 
- Een goed salaris met goede secundaire arbeidsvoorzieningen. 

 
Voor nadere info kunt u bellen met dhr. Maasmann op 0224-541411, of uw sollicitatie met CV mailen 
of sturen naar onderstaand adres. 
 
CPJ Techniek 
M. Maasmann 
Zandloper 4,  
1731 LM Winkel   
info@cpjtechniek.nl 
Tel: 0224-541411  
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Hugo Boys seizoen 2017-2018
Van de bestuurstafel

Afgelopen zondag voorafgaande aan de wedstrijd Hugo Boys – Victoria is 
het sponsorcontract met onze hoofdsponsor, Edwin Groen Tweewielers, 
ondertekend. De komende 5 jaar blijft Edwin met zijn bedrijf aan Hugo 
Boys verbonden. Beide partijen zijn zeer tevreden over de samenwerking 
vandaar deze verlenging van het contract.  In het vorige Contact is de 
agenda voor de jaarvergadering abusievelijk niet vermeld. De jaar- 
vergadering vindt plaats op vrijdag 29 september a.s. om 20.00 uur 
in het Dorpshuis. De agenda staatmnu wel vermeld in dit Contact en 
uiteraard op de website
 
De notulen van de jaarvergadering (23 september 2016) kunnen  worden opgevraagd via het 
mailadres w.haisma@quicknet.nl  
Tijdens de jaarvergadering zal de stand van zaken mbt de verbouwing van het Dorpshuis en de 
aanpassing van het trainingsveld nader worden toegelicht door Johan Groen. De jeugdcommissie 
zal toelichting geven op de plannen om ouders van jeugdleden in te gaan zetten bij bepaalde 
taken op de zaterdag.
De herstelwerkzaamheden aan de ballenvangers zijn inmiddels weer hervat door Heras. De 
lichtinstallatie op het C-veld is gecontroleerd en er worden diverse herstelwerkzaamheden 
uitgevoerd waaronder vervanging van de lichtkast. De lampen zijn afgelopen week vervangen. De 
verwachting is dat de meeste werkzaamheden binnenkort worden afgerond.
Dit seizoen gaat de KNVB werken met het mobiel digitaal wedstrijdformulier. Alle verenigingen 
zijn hierover afgelopen week geinformeerd. De seniorencommissie zal zorgen voor een instructie 
en deze zal aan de aanvoerders/coaches en scheidsrechters ter beschikking worden gesteld. Op 
www.knvb.nl/mdwf staat meer informatie, handleidingen, filmpjes etc.
 
Resultaten  
Hugo Boys 1 wist de thuiswedstrijd tegen Victoria eenvoudig naar zich toe te trekken. Na een 2-0 
ruststand werd het uiteindelijk een 5-0 eindstand.  Hugo Boys 2 wist de kansen niet te benutten 
en dat deed tegenstander Vios W wel. Het werd uiteindelijk een 2-4 overwinning voor de mannen 
uit Warmenhuizen. Hugo Boys 3 verloor thuis van JVC en Hugo Boys 4 behaalde een gelijkspel uit 
tegen Grashoppers.
De kop is er weer vanaf en vanaf deze plaats wensen wij alle teams weer veel succes tijdens de 
komende wedstrijden.

Namens het bestuur,
Klaas Oudeman, voorzitter

 

GLAS IN DE GLASBAK
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Agenda jaarvergadering seizoen 2016 / 2017  v.v. Hugo Boys

Vrijdag  29 september 2017  20.00  uur

1.  Opening door voorzitter Klaas Oudeman

2.  Mededelingen en ingekomen stukken. 

3.  Notulen jaarvergadering seizoen 2015 /2016. 

4.  Jaarverslag over het seizoen 2016-2017 van de secretaris, jeugd-, senioren-, technische-, 
sponsor-, kantinecommissie en zaalvoetbal. 

5. -Voortgang verbouwing Dorpshuis/aanleg handbalveld
 -Inzet ouders jeugdleden op bepaalde taken 

6. Financieel jaarverslag 2016-2017 + begroting 2017-2018

7. Verslag kascontrolecommissie door Roel Wolkers en Thijs Wolkers.
 Benoeming kascontrolecommissie voor volgend seizoen. 

8. Bestuursverkiezing:      

 Aftredend en herkiesbaar totdat er een opvolg(st)er is gevonden: 
 Stella Stoop
	Voor de vacature van secretaris stelt het bestuur als kandidaat: 
 Lex Rendering.
 Voor de vacature van bestuurslid accommodatie en materiaal stelt het 
 bestuur als kandidaat: Peter Entius
	Tussentijds aftredend: Klaas Oudeman
 Het bestuur stelt als kandidaat: Wim Haisma

9. Rondvraag en sluiting

Dorpshuis / Hugo Boys

Zaterdag 30 september
Hugo-Boys
9.30 uur Corina
13.00 uur 

Zondag 1 oktober
9.45 uur Liesbeth /Jeanet
13.00 uur Ineke 
Leden :  ??

Maandag 2 oktober
Tafeltennis Puinhoop United

Dinsdag 3 oktober
Kbo  en Seniorengym 

Woensdag 4 oktober
Revas

Donderdag 5 oktober 
Training Hugo Boys 

Vrijdag 6 oktober 
koersbal

Zaterdag 7 oktober 
Hugo- Boys
9.30 uur Irma
13.00 uur  

Zondag 8 oktober 
9.45 uur  Annet / Carin
13.00 uur  Paul / Frans
Leden : ??

Maandag 9 oktober 
Tafeltennis Puinhoop

Dinsdag 10 oktober 
Kbo  en Seniorengym

Woensdag 11 oktober 
Revas

Donderdag 12 oktober
Training Hugo Boys

Vrijdag 13 oktober
Koersbal    



30 31

Hugo Boys Senioren
Zondag 1 oktober 2017      
Terreindienst :  Joost Wolkers, Richard Borst 
43574 Apollo 68 1  Hugo-Boys 1  14:00  M. Billor 
47489 Texel 94 2  Hugo-Boys 2  11:30  
68320 Succes 4  Hugo-Boys 3  10:30 9:30 
68163 Hugo-Boys 4  Dynamo 4  10:45 10:00 Klaas Oudeman 
65457 Hugo-Boys JO19-1  Flevo JO19-1 10:45 9:45 Adri van Renswoude 
0 Hugo-Boys JO19-2      
       
Zondag 8 oktober 2017        
Terreindienst:   Lex Rendering, Cees Bakker       
43244 Hugo-Boys 1  VZV 1  14:00  
47371 Hugo-Boys 2  DTS 2  10:45  
68493 Hugo-Boys 3  JVC 4 10:45 10:00 Marco v. Woerkom
68371 VVS46  5  Hugo-Boys 4  11:30 10:30 
65612 Jong Holland JO19-1 Hugo-Boys JO 19-1 12:30 11:00 
       
Zondag 15 oktober 2017       
Terreindienst :  Peter Hoogland, Siep Groot 
43435 V.V. Bergen 1  Hugo-Boys 1  14:00  
48688 de Foresters 3  Hugo-Boys 2  11:30  
68804 SRC 3  Hugo-Boys 3  11:30 10:30 
68864 Hugo-Boys 4  ST SSV/Sporting S 3  10:45 10:00 Marcel Numan 
65964 Hugo-Boys JO19-1 LSVV JO19-2  10:45 9:45 Pim Mooij  
       
Siem Hand tel. 072-5740761     
 

Hugo Boys Jeugd
       
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Saturday, September 30, 2017
Terreindienst ‘s ochtends: Thomas Kunst     
Terreindienst ‘s middags: Paul Groot jr. 
       
wedstr. Omschrijving   Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
- Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag        
90659 Hugo Boys JO17-1 - Kolping Boys JO17-6 14:00 13:15 NNB  
93430 VVS 46 JO15-2 - Hugo Boys JO15-1 13:15 12:15 -  
91684 Hugo Boys JO13-1 - Nieuwe Niedorp JO13-1 14:00 13:15 NNB  
91414 Hugo Boys JO11-1 - ST SSV/Sporting S JO11-1 11:00 10:30 Coach 
- Hugo Boys JO11-2 - Vrij        
133335 Hugo Boys JO9-1 - Koedijk JO9-6 9:30 9:00 Coach  
93557 Dynamo JO9-1 - Hugo Boys JO9-2 9:30 8:45 -  
- Hugo Boys MP-1 - Mini-comp bij Hugo Boys 10:00 9:30 Coach  
       
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd    
Saturday, October 07, 2017
Terreindienst ‘s ochtends: Roel Wolkers     
Terreindienst ‘s middags: Rob Zuurbier      
      
wedstr. Omschrijving   Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
- Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag        
96843 LSVV JO17-2 - Hugo Boys JO17-1 14:30 13:30 -  
95092 Hugo Boys JO15-1 - Kwiek 78 JO15-2 14:00 13:15 NNB  
93915 SVW 27 JO13-5 - Hugo Boys JO13-1 11:30 10:30 -  
93684 Koedijk JO11-3 - Hugo Boys JO11-1 10:00 9:15 -  
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94771 Hugo Boys JO11-2 - Succes JO11-2 11:00 10:30 Coach  
94107 Kolping Boys JO9-5 - Hugo Boys JO9-1 11:00 10:15 -  
95169 Hugo Boys JO9-2 - Victoria O JO9-2 9:30 9:00 Coach 
- Hugo Boys MP-1 - Mini-comp bij Kwiek ‘78 9:30 8:45 -  
 
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Saturday, October 14, 2017
Terreindienst ‘s ochtends:  Marco Borst    
Terreindienst ‘s middags:  Joost Wolkers      
      
wedstr. Omschrijving   Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
- Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag        
98505 Hugo Boys JO17-1 - Dindua JO17-1 14:00 13:15 NNB  
98488 Victoria O JO15-3 - Hugo Boys JO15-1 12:45 11:45 -  
98966 Hugo Boys JO13-1 - LSVV JO13-2 14:00 13:15 NNB  
98696 Hugo Boys JO11-1 - Dynamo JO11-1 11:00 10:30 Coach 
98177 Koedijk JO11-5 - Hugo Boys JO11-2 8:45 8:00 -  
99111 Hugo Boys JO9-1 - SVW 27 JO9-5 9:30 9:00 Coach 
- Hugo Boys JO9-2 - Vrij        
- Hugo Boys MP-1 - Mini-comp bij LSVV 9:00 8:15 -  
 
Houdt de website en het bord in de gaten ivm gewijzigde wedstrijden! www.hugoboys.nl  

     
         

Koffiekaarten actie Hugo Boys en Hugo Girls

Op maandag 11 september hebben een 30 jeugdspelers van zowel de handbal als voetbal 
koffiekaarten verkocht en dat is super gegaan! 
Deze actie is bij Hugo Girls al jaren een traditie en dit jaar hadden de handbal en voetbal voor het 
eerst de krachten gebundeld. 

Dit was zeker niet zonder succes want er is namelijk een bedrag opgehaald van: €1.434,70! Wauw!

Normaal gesproken ontvangt het koppel dat het beste verkoopt een leuke prijs. Vanwege het 
slechte weer heeft niet iedereen een gelijke kans gehad daarom hebben wij dit jaar de winnaars 
geloot. 

De winnaars zijn dit jaar geworden:
1. Roos & Jenny 
2. Terence & Kay 

Sportvrienden: Het zou kunnen dat er vanwege het slechte weer, niemand langs uw deur is 
gekomen.
U kunt daarom tot 31 september alsnog koffiekaarten kopen bij Nic de Wit of Yvon Rendering voor 
€5 per stuk.

Alle kopers én verkopers: bedankt!
Namens de Jeugdcommissies

Joey Beers
Yvon Rendering

Maandag 16 oktober 2017 
start de najaarsschouw

IS UW SLOOT 
AL SCHOON?

Elk jaar controleert Hoogheemraadschap  
Hollands Noorderkwartier in oktober of 
de sloten voldoende zijn onderhouden. 
Dit heet de najaarsschouw. Zware 
regenbuien met hevige regenval in  
korte tijd komen steeds vaker voor. Om 
dit vele water snel af te voeren moeten 
de sloten vrij zijn van begroeiing en 
andere objecten die de doorstroming  
van het water kunnen belemmeren.   

Onderhoudsplicht
Bent u eigenaar van een perceel gelegen 
aan een sloot, dan is de kans groot 

dat u hiervoor onderhoudsplichtig bent. 
Meer informatie over de onderhoudsplicht 
vindt u op hhnk.nl/leggerwateren 

Informatie
Meer informatie: hhnk.nl/najaarsschouw, 
of neem contact op met het  
schouwteam via 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.

www.hhnk.nl/schouw
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Bent u eigenaar van een perceel gelegen 
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Meer informatie over de onderhoudsplicht 
vindt u op hhnk.nl/leggerwateren 

Informatie
Meer informatie: hhnk.nl/najaarsschouw, 
of neem contact op met het  
schouwteam via 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.

www.hhnk.nl/schouw
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RICHTLIJNEN VOOR KOPIJ ‘Contact’ 
- Aanleveradres(mail): redactiecontactdenoord@gmail.com. 
- Gegarandeerd geaccepteerde bestandstypen: txt, doc, docx, jpg en xlsx. Alle overige 

bestandstypen worden niet gegarandeerd. PDF bestanden worden als advertentie bestanden 
afgehandeld. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

apart verzoek aan de redactie per e-mail. 

Advertentietarieven (zwart/wit): 1/1 pag € 42,50
    1/2 pag € 24,50
    1/4 pag € 15,00
    1/6 pag € 11,25 (personeelsadvertentie) 

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

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

Abonnementstarieven:  - bezorgd bij u thuis € 20.00
    - bezorgd via de post in Nederland € 57.00

Contact verschijnt twee wekelijks op oneven weken onder redactie van Angèl Mooij, Pim Mooij, 
Paul Mooij, Jos Beers en Robbert Jongkind. 
Redactie-adres: Groote Geldebosch 48, 1704 CP, Heerhugowaard-Noord. 
Pim en Angèl Mooij:  072-5715332 / Jos Beers: 072-5718737 / Paul Mooij: 072-5711625 
Redactiecontactdenoord@gmail.com

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

Rekeningnummer Contact: NL06RABO0386950989
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ALGEMENE INFORMATIE
Kopij voor deze pagina? Mail Redactiecontactdenoord@gmail.com of bel Angèl Mooij 
072-5715332
Voor een klachtenmelding bij de gemeente over wegen, riolering, verlichting, plantsoen en 
reiniging, kunt u bellen met:   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  Mevr. Gerda Roozendaal 0226-422110
  b.g.g. 06-51039032
of
 Anita Messelaar  06-20915051  b.g.g. 06- 
 

Secretariaat           Truus van den Berg     072-5719852
Penningm.             Cees Molenaar  072-5712488

Gezinsveranderingen en/of verhuizingen doorgeven aan de penningmeester a.u.b.

 

opent haar deur vanaf zaterdag 30 september 2017
Kom gezellig een kijkje te nemen!

Openingstijden zijn:
Dinsdag t/m Vrijdag: 9:00 tot 18:00   Zaterdag: 9:00 tot 17:00

Hou facebook patricia’s bloemen paradijsje of website www.patriciasbloemenparadijsje.nl 
in de gaten voor leuke openingsacties en nieuws.

Patricia’s Bloemen Paradijsje
Plaetmanstraat 4,  1704CB Heerhugowaard  Mob: 0651839733

patriciasbloemenparadijsje@hotmail.com
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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

Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75Elke dag 3 broden naar keuze € 6,50

Hoogbruin de 2e voor de halve prijs
Speculaasstaaf van € 4,95 voor € 3,50

Kwarkbolletjes 4+2 gratis

Reclame voor zaterdag 30 september

E-mail: info@bakkerijbeemsterboer.nl
Internet site: www.bakkerijbeemsterboer.nl

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

Dorpsstraat 26 Tuitjenhorn
tel. 0226 - 39 46 56

Theresiaplein 3 Warmenhuizen
tel. 0226 - 74 50 96


