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Agenda
15 september 2017 Lourdesviering
17 september 2017 -22 sept: Lourdesreis
22 september 2017 14:30-15:30 Bibliotheek:  Aan tafel met……. de Wijkagente Afra de Boer, Babbeltrucs  
27 september 2017 Vormsel: Thema avond ouders en begeleiders
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
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”
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 15 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 25 SEPTEMBER 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 13 oktober 2017.
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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 Vacature

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

Bloemengroep
In september wordt de kerk versierd door Els Dekker en Angela van Diepen.

SPREEKUUR vice voorzitter.
Op elke laatste donderdag van de maand van 19 uur tot 20 uur houd ik spreekuur voor alle vragen 
die er zijn buiten de pastorale vragen.
Kom gerust, u bent van harte welkom!! In de pastorie!

Gea Klercq

VRIJDAG 15 SEPTEMBER
19.30 UUR 
Startviering Lourdesreis
Woord- en communieviering met zang van het ritmisch koor. Voorganger is Theo Vertelman

WEEKEINDE 16 EN 17 SEPTEMBER
Vierentwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Jezus Sirac 27, 30/28, 7  (Wie zijn naaste vergeving schenkt, mag ook  van 
God vergeving verwachten.)
Evangelie uit Matteüs 18,21/35 (Waarom ik mijn naaste steeds opnieuw vergeving moet schenken.)

ZONDAG 17 SEPTEMBER
10.00 uur
Woord- en communieviering met zang van de Cantorij. Voorganger is Wim Timmer.
Gebedsintenties voor; in liefdevolle herinnering Bets Westmeijer-Groot en zegen over haar gezin, 
Theo Kortekaas en zegen over zijn gezin,in liefdevolle herinnering Bep,Dries en Eddy Keesom, Nel 
Smit-Houniet, Alex Weel,in liefdevolle herinnering Piet Borst,Piet Zijp en overleden familie Zijp-
Braas, Adriaan van Langen en zegen over zijn gezin, 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, uit dankbaarheid bij het 50 jarig huwelijk 
van Jan en Truus van den Berg.
Lector; Marga van Langen. Misdienaars; Miel Berkhout en Syb Bakkum. Koster: Peter Danenberg.

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

WEEKEINDE 23 EN 24 SEPTEMBER
Vijfentwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 55,6-9( Uw gedachten zijn niet mijn gedachten, zegt de heer)
Evangelie uit Matteüs 20,1-16a ( de parabel van de werkers in de wijngaard)

ZONDAG 24 SEPTEMBER
10.00 uur
Vieringdoor de gebedsvieringgroep en zang van het ritmisch koor.
Gebedsintenties voor: Siemen en Nel Steur-Groot en overleden familie, Alex Weel, in liefdevolle 
herinnering Andre Veldman en Ank Veldman-Dekker en om zegen over hun gezin, vader en 
moeder van Schagen-de Moel en familie ,Afra de Wit-Plak en zegen over haar gezin en familie, 
Cees Meester, Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie, Nol van Woerkom, Jaap Burger en 
zegen over zijn gezin, Nic Doodeman, Ruud en Margret.
Koster: Gon Meester.

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

ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP
T VELD
Zaterdag 16 september om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden
Zaterdag 23 september om 19.00 uur Woord- en communieviering met diaken Toon Jorink en 
zang van de veldrakkers.
Zaterdag 30 september om 19.00 uur Woord- en communieviering met diaken Toon Jorink en 
zang van Interamvo.
WAARLAND
Zaterdag 16 september om 19.00 uur Eucharistieviering met Jan Hendriks en diaken Hans Bruin en 
zang van het gemengd koor en het kinderkoor.
Zaterdag 23 september om 19.00 uur Woord- en communieviering met diaken  Hans Bruin en 
zang van het ritmisch koor.
Zaterdag 30  september om 19.00 uur Monica Wildeboer
NIEDORP
Zondag 17 september om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden
Zondag 1 oktober om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink 

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

Uit de parochievergadering van 6 september

Vreeker begraafplaats bestaat 20 jaar.
Er komt een nieuw automatiseringssysteem voor parochies.
Op 9 september was er weer open monumentendag. 
Op 24 september is er het Jubileum feest van Eduard Moltzer en Piet Steur.
Er zal vanuit de parochie aandacht aan besteed worden.
De parochieraad heeft een beleidsnota gemaakt voor de komende 4 jaar. Als dit beleidsplan 
akkoord wordt bevonden  zullen we er mee  aan de slag gaan. Muziek en jeugd zullen hierin 
centraal staan. 
Pastoor van der Linden zit in de lappenmand, hij wordt geopereerd aan zijn heup. 
Er is een nieuwe jongerengroep met de naam Vergiel.
Ze zingen met elkaar en nodigen sprekers uit. 
1 x per maand komen ze bijeen op woensdagavond, soort pilot
Begeleiders van het vormsel en mannen groep Deo vacare zingen weer met 2e kerstdag.
Het vormselproject gaat weer van start, op 16 september is de survival. Er zijn 18 vormelingen en 
23 begeleiders.
Gea is ambassadeur van Assisi geworden en er komt een reis in mei 2018.
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Inloop-uur

Beste parochianen,
Als diaken van uw parochie is het belangrijk om persoonlijk kennis met u te maken, en om 
eventuele vragen te kunnen beantwoorden. Daarom zal ik iedere derde donderdag van de maand, 
om 10.00 uur aanwezig zijn op de parochie-secretariaat. 
Uiteraard kunt u mij ook bellen voor een afspraak en of mailen. 
Mijn tel.nr is 06 54 95 69 24 en e-mail hansbruin@outlook.com 

Diaken Hans Bruin

Kinderkerk

Na een welverdiende vakantie gaat ook de kinderkerk weer van start.
Dit jaar starten we wat later, want Ans is nog op vakantie in Nicaragua bij haar dochter.

Onze eerstkomende kinderkerk voor  
groep 1 t/m 3 is op maandag 25 september

en voor groep 4 t/m 8 is op vrijdag 29 september 

Ik kom uw kind dan om 15.15 van school ophalen en u kunt uw kind om 16.30 uur ophalen uit de 
pastorie.  

Wilt uw kind ook meedoen, dan kan dat natuurlijk altijd.
Geef dit even aan ons door, u kunt mij bereiken op dit mailadres  jmzuurbier@hetnet.nl
Mijn  telefoonnummer is 072-5740952, of stuur een app naar nummer 06-37359617.

Groetjes van de leidsters van de kinderkerk. 
Ans de Wit en Gerda Zuurbier

Startviering Lourdesreis vrijdag 15 september 19.30 uur:

Van zondag 17 t/m vrijdag 22 september gaan we met een groep van 35 personen naar Lourdes. 
Met elkaar zullen we daar weer vele mooie momenten meemaken: rondleiding langs de grot, 
verschillende vieringen, een excursie naar de Pyreneeën, noem maar op Ook zullen we samen vast 
en zeker veel plezier hebben, elkaar leren kennen, maar ook van tijd tot tijd met elkaar verdriet 
delen.
De viering van onze groep bij de grot, waar Maria aan Bernadette verschenen is, zal met alle 
Nederlandse pelgrims plaats vinden op dinsdag 19 september om 9.45 uur en deze kunt u 
rechtstreeks op internet volgen: www.lourdes-france.org/tv-lourdes 
Voordat we weggaan, houden we op vrijdag 15 september om 19.30 uur in de H. Hartkerk te 
Heerhugowaard – De Noord een startviering waar we u allemaal voor uitnodigen. Het ritmisch 
koor van De Noord o.l.v. Trudie Hand zal de zang verzorgen en ikzelf mag als begeleidend pastor 
van de groep voorgaan in deze viering.
Deze avond kunt u weer intenties opschrijven op de achter in de kerk liggen papieren. Iedere dag 
zullen we in Lourdes voor een aantal hiervan bidden en als ze allemaal gelezen zijn ze op de laatste 
avond neerleggen bij Maria in de grot. 
We verwachten weer een mooie reis te hebben met elkaar en vooral hopen we dat u ons uitgeleide 
doen tijdens deze startviering. Dus gezinsleden, familie, vrienden en bekenden nodig ik uit om die 
vrijdagavond 15 september naar de Noord te komen.

Theo Vertelman
hotelpastor
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Open dag Radio Maria Nederland op 16 september

Op zaterdag 16 september organiseert Radio Maria Nederland 
haar jaarlijkse Open Dag. Het katholieke radiostation opent 
deze dag haar deuren voor iedereen die geïnteresseerd is.

De dag opent om 11.00 uur met een eucharistieviering. Na de H. Mis is er koffie en een broodje 
en volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Zo is er de mogelijkheid om persoonlijk kennis 
te maken met programmadirecteur pater Elias of met een medewerker van de redactie van 
gedachten te wisselen over bepaalde programma’s op de radio. Er is een informatietafel waar 
onder andere DAB+ radiotoestellen verkrijgbaar zijn en een rondleiding in de studio door één van 
de medewerkers behoort ook tot de mogelijkheden. 

Radio Maria is een gebedsradio. De bezoekers zijn van harte uitgenodigd om tijdens de dag mee 
te bidden met de vaste gebedstijden. Deze worden live uitgezonden via de radio. Zo zijn ook de 
thuisblijvers in gebed verbonden met de Open Dag. 

Rond 15.30 uur eindigt de dag met een gebedsviering in de kapel van de studio.   

Radio Maria Nederland is een katholiek radiostation dat 24 uur per dag en 7 dagen per week 
uitzendt. Te beluisteren via DAB+ en internet (website en de gratis app). www.radiomaria.nl

De redactie van  Berne Media verzorgt voor een ieder die 
geïnteresseerd is in het laatste katholieke nieuws, wekelijks 
allerlei waardevolle informatie en is geheel gratis.
Op internet kunt u deze dan ook gemakkelijk vinden 
onder www.katholiek.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEEF - Gratis magazine - september 2017
De discussies over levensbegin en levenseinde gaan verder. De hulpvragen bij de hulpafdeling. 
Die blijven maar komen. En ze lijken wel steeds heftiger te worden, zoals het jonge meisje dat door 
haar ouders gedwongen werd tot een abortus: Alles werd haar afgepakt... pasjes, kleding, sleutels. 
Ze werd bedreigd en vervolgens op straat gezet omdat ze geen abortus wilde. Ze is gevlucht en 
heeft gelukkig hulp gezocht in deze schrijnende situatie..
Tegelijkertijd blijven de media maar berichten brengen over hoe goed het wel is dat abortus 
mogelijk is. De digitale versie van de vijfde Leef van dit jaar bevat artikelen over het begin van het 
door God gegeven leven, de hulpverlening maar ook speciale aandacht voor het einde van het 
leven. 
Wilt u het Leef magazine ook graag per post ontvangen? Stuur ons dan een e-mail met uw 
adresgegevens. Het Leef magazine wordt gratis toegestuurd. 
Email: info@schreeuwomleven.nl internet:  www.schreeuwomleven.nl 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Seksuele) opvoeding: “Mijn kind, ik gun je het beste”  
 
Nadat ik onlangs met mijn man een weekend heb opgepast op zeven nichtjes en neefjes, heb 
ik opnieuw een enorm respect gekregen voor alle ouders en opvoeders. Hoe voed je goed op? 
Wanneer grijp je in en wanneer zie je iets door de vingers? In theorie kan het allemaal zo mooi 
klinken, maar de praktijk ziet er soms heel anders uit. 
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Ook wij probeerden bijvoorbeeld de Bijbel te lezen met de kinderen, maar dankzij het acteertalent 
van een van mijn nichtjes, werd het één grote giechelsessie. Ik moest denken aan wat een oudere 
priester ooit zei: “Het belangrijkste is dat je het probeert…” En ik merkte dat deze woorden me rust 
gaven: ik hoop dat de kinderen door alle omstandigheden heen bij ons – en bij hun ouders – iets 
ervaren van hoe mooi het is om katholiek gelovig te zijn, om te leven met Jezus en deel uit te 
maken van een bredere familie.
 
Groot geschenk
Dat geldt ook voor de seksuele opvoeding. Kunnen we aan kinderen meegeven hoe mooi 
en hoe groot het geschenk is van de seksualiteit? En hoe belangrijk het is om goed om te 
gaan met dat geschenk, juist omdat elk mens kostbaar en waardevol is? Hoe doe je dat 
als ouder(s)/ opvoeder(s) in een wereld waarop zoveel op de kinderen, maar ook op ons 
afkomt? Hoe ga je staan in je roeping als eerste en belangrijkste opvoeder van je kind(eren)  
Het ‘Opgroeisymposium’ op zaterdag 23 september a.s. in Hilversum wil ruimte 
scheppen voor ouders/ opvoeders om hier vanuit katholiek perspectief over na te 
denken en om hierover met anderen in gesprek te gaan. Alle ouders, verzorgers 
en opvoeders in de brede zin van het woord zijn van harte welkom!  Als u komt, meld u dan via 
email: info@opgroeisymposium.nl of surf naar www.opgroeisymposium.nl

Haken, heerlijk in de herfst
We hebben veel wol binnen gekregen, in alle soorten, diktes en 
kleuren. Dat brengt mij op het idee om ook alles te gebruiken in een 
grotere maat, niet alleen 10x10 cm maar 20 x 20 cm. Dan kun je 
verschillende garens samen brengen en het lijkt wel of  het dan ook 
sneller gaat! Immers, je hoeft minder af  en aan te hechten.
Op deze foto is dat goed te zien. 

Ook ziet u voorbeelden op de Facebookpagina van De grootste 
gehaakte deken ter wereld.
Er zijn al ruim 3000 dekens gehaakt, die na vermelding in het 
Guinness Book of Records hun weg vinden naar verzorgings- en 
verpleeghuizen, instellingen en daklozen. Laten we er een warme 
winter van maken.

Alle restjes wol, alles is bruikbaar
 Veel handen die haken, weer een deken klaar
Beste mensen, haak aan of draag bij
Wij zijn u zo dankbaar

TERUG IN DE TIJD!  
HET IS 50 JAAR GELEDEN     1967 om precies te zijn. 
De Noord zag er toen heel anders uit. 
Op het Annaplein stond nog de oude school. 
In wat nu het Dorpshuis heet regeerde zuster van Buuren en meester Jansen regeerde de school. 
Veel van onze dorpsgenoten werkte of speelde in deze tijd.
Kunt u zich voorstellen: Edwin Groen in de schoolbank? Of Paul Mooij en Nic de Wit  als acoliet? En 
wat zagen Adriaan en Emmy Overtoom er mooi uit in hun bruidskleding.
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Piet Kager, een welbekende dorpsgenoot en filmer legde in die tijd veel van deze taferelen vast en 
Hans Vrenegoor maakte hier in 2004 een DVD van en Annemiek Groot  gaf commentaar bij de beelden.
Tijdens de KBO middag van 9 oktober zullen deze beelden op het  grote scherm in het Dorpshuis 
worden vertoond. 
Veel Noordenders waaronder Nel van Langen, Jaap van Schagen, Dirk Koomen,  Trudy Hand, Kees 
Korver, Adriaan en Emmy Overtoom,  Rina Dekker en Gerrie Groot komen langs. 
En als we denken dat het bekende “van voor naar achter en links naar rechts” van deze tijd is heeft 
het goed mis.
Natuurlijk zijn een aantal van de filmsterren uit die tijd van ons heengegaan zoals: Piet de Goede 
Sr, Els Westmeijer, kapelaan Spronk en Piet Bleeker.

Als “import” heb ik de film, met de inmiddels vele bekenden, gezien en ervan genoten.
Wilt u ook (nog) eens van deze unieke beelden genieten of herinneringen ophalen? 
Kom dan op maandag 9 oktober om 14.00 uur naar het dorpshuis.
De film wordt op deze middag vertoond na de lezing van Ans Rendering over het hospice.
De toegang is € 2,50 inclusief 2x koffie of thee. 

OOK NIET-LEDEN ZIJN VAN HARTE WELKOM!
Richard de Vos

Gevonden
Vorige week zondag, 3 september, is er een zilveren armbandje  gevonden in de kerk.
Inlichtingen hier over bij Nel van Schagen, Middenweg 523 en telefoon 0725711238.

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

22 september 2017 10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie

6 oktober 2017  10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie

19 oktober 2017  17.30 uur maaltijd in het dorpshuis

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!
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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 

“NESTOR” EN NIEUWSBRIEF.
In sept. komt het KBO blad uit onder een andere naam.
Het is gebleken dat de naam WijSr te veel lijkt op andere bladen. Wij Special Media B.V. die deze 
bladen uitgeeft heeft een kort geding aangespannen om de naam te verbieden en de rechter 
heeft  deze groep in het gelijk gesteld. Voorlopig krijgt het blad dus een andere naam.
In dit blad zult u deze maand geen Nieuwsbrief vinden. 

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.

9 OKTOBER
Maandag 9 okt. komt Ans Rendering ons vertellen over de Hospice.
Na de pauze wordt er een film gedraaid van Piet Kager.  
Richard de Vos heeft daarover een stukje geschreven wat u elders in het contact kunt vinden.
Ook leuk voor niet leden.

WINTERFAIR.
Ik wil u nog even herinneren aan de Winterfair welke eind Nov. wordt gehouden.
Mijn man Jan is al druk bezig met hout en ikzelf ga iets kleien maar voor de rest weet ik niet wie er 
bezig is of wat er komt maar ik ga er van uit dat dat wel goed komt.

Met vriendelijke groet: Truus van den Berg

40ste Kindervakantiespelen in de Noord: Een groot feest!
Maandag 28 augustus begon de, in de volksmond genoemde, 
Huttenbouwweek voor de kinderen. De kinderen van groep 3 t/m 8 
hebben aapjes gekeken, stonden oog in oog met de enorme olifanten in 
hun nieuwe verblijf en waggelden mee met de ietwat onhandig ogende 
pinguïns. We trapten deze jubileumweek af in Artis Amsterdam.
Dit jaar werd er in recordtempo gebouwd aan de hutten. Nog nooit waren 
de hutten al zo compleet op de eerste bouwdag. Het was wederom heerlijk weer. Een groot contrast 
met de derde dag: woensdag. Het gehele programma werd verplaatst naar donderdag. Bijzonder 
mooi hoe iedereen die gemoeid is met het programma zich flexibel opstelde. Donderdag waren we 
bijna alweer vergeten dat het woensdag enorm slecht weer was waardoor het dit jaar anders liep.
Donderdagavond, tijdens de feestavond, was er bijzonder bezoek. Jaap Buter was medeoprichter 
van de Kindervakantiespelen 40 jaar geleden. Samen met Nic Groot, hij heeft ruim tien jaar in 
de organisatie gezeten, werd gekeken welke hut het meest stevig gebouwd en het meest mooi 
ingericht was. Er waren Oudhollandse Spelletjes en het terrein zag er feestelijk uit. Mede dankzij 
alle creatieve uitspattingen van de kinderen.
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Dit jaar mochten de kinderen tijdens de bouwdagen zelf aangeven of ze een podiumpresentatie 
wilden doen tijdens de feestavond. We hebben acht afwisselende acts gezien. De drie winnaars 
kregen een vrolijk kussen om op te slapen. Hoewel… slapen….? Dat werd weinig gedaan. Zelfs 
de jongste deelnemers bleven lang wakker zodat ze konden sluipen of zodat ze veilig vanuit de 
deuropening van hun hut konden toekijken hoe oudere kinderen ‘opgepakt’ werden. Leedvermaak?!
Speciale dank gaat uit naar Dick en Nathalie van Schagen. Tijdens de KVS-week mochten we 
gebruikmaken van hun huis. Dit maakt het organiseren van de Kindervakantiespelen heel prettig. 
We wensen het hele gezin veel woonplezier op hun nieuwe stekkie. 
(Groeps)foto’s worden de komende weken geplaatst op www.kindervakantiespelen.blogspot.com. 
Heeft u de, op social media rondcirculerende, filmpjes van de bouwdagen al gezien? Dankzij 
Senna van Schagen kunnen we in minder dan 1 minuut zien wat er zich gedurende een hele dag 
afspeelt op het bouwterrein. Heel gaaf om zo de hutten tot stand te zien komen.
De gevonden voorwerpen liggen bij de gevonden voorwerpen op school.
Tot volgend jaar!

De Kindervakantiespelencrew
Richard Blankendaal, Joost Groot, Nathalie van Schagen, Jacco Duijn, Petra Overtoom, Amber 
Groot, Sjohn Oudhuis, René Buter, Duco Stam en voor dit jaar weer ingevlogen: Pé Molenaar. 
Bedankt Pé!

De Kindervakantiespelen zijn mede mogelijk gemaakt door:
	 Alle omwonenden
	 Aannemersbedrijf Richard Blankendaal
	 Bakker & Zn Kwekerij
	 Bouwend Nederland
	 BBA Brandpreventie
	 Brandweer HHW-Noord
	 BSO ’t Rondeel en KDV Pinkeltje
	 Crew KVS kleuters
	 Dagwinkel, Arno en Sylvia Groen
	 Dick en Nathalie van Schagen
	 DJ’s Luuk en Mike
	 Dorpshuis de Noord
	 Dorpshuis Veenhuizen
	 Eiland de wild
	 Familie Potter, Groot, Ursem, Polak, Krap-Groot, Borst-Rendering en van Schagen 
	 Groenhart
	 Leefbaarheidsfonds Heerhugowaard
	 Marco Berkhout Installatietechniek
	 Oudeman Transport
	 Paul Mooij
	 Piet de Goede
	 Piet en Monique Oudeman
	 Rob Doodeman
	 Ron en Linda Peerdeman
	 Schminkers
	 Sjohn Oudhuis
	 Slijkerman Kalanchoë
	 Stammis Horeca Verhuur
	 Stef Kuilboer
	 Tesselaar Alstroemeria

Ook bedanken we via deze weg graag alle ouders (en anderen) die van deze KVS-week een succes 
hebben gemaakt! 
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Kindervakantiespelen kleuters 2017;  Terug in de tijd
Maandag 28 augustus vetrokken wij met een bus vol enthousiaste 
kinderen naar de speeltuin in Koedijk. Daar hebben de kleuters zich prima 
vermaakt. In de stralende zon spelen met water, zand, schommelen, 
glijden, hutten bouwen en klimmen. 
Samen picknicken en een waterijsje ter verkoeling ging er ook wel in. 
We waren nog lang niet uitgespeeld toen de bus ons weer kwam halen. 
Eenmaal terug in de Noord kropen wij snel onder de stoelen en was het net alsof de bus leeg 
was…. Oh nee toch niet, we sprongen snel tevoorschijn en verlieten de bus met een verrassingstas 
omdat de KVS alweer 40 jaar bestaat.

De volgende dag gingen wij ’s middags speuren door de Noord. Opa Niek Buter stond er ook 
toen plotseling een boef er met de sleutel vandoor ging. We gingen in groepjes samen met de 
hulpouders op zoek naar de sleutel en kwamen onderweg allerlei spelletjes tegen. We speelden 
memorie, blikgooien, chips dobbelen, stelt lopen, tollen, hoepelen en allerlei andere spellen die 
“terug in de tijd” ook gespeeld werden.
Aan het eind van de speurtocht kregen wij een heerlijk waterijsje van de Dagwinkel van Arno en 
Sylvia.

Woensdagochtend gingen wij knutselen in het dorpshuis, in verband met de voorspelde regen 
was het programma omgeruild met dinsdag en zaten wij warm en droog binnen. Met de hulp van 
enthousiaste ouders, schminkmeiden en Floor is het weer gelukt om hele mooie dingen te maken 
die allemaal in het teken stonden van het thema van dit jaar; terug in de tijd. 
Zo maakten wij horloges, hoeden met klok, en versierden wij knikkerzakken, schoolbordjes, 
klompen en brillen. Ook hebben wij allemaal een fotolijstje versierd met daarin een foto van 
onszelf in de speeltuin. 
Natuurlijk gingen we ook weer grabbelen en was er lekkers te krijgen bij het snoepwijzer. Aan het 
einde kregen wij dankzij de vorig jaar gekregen donatie van Humulus Lupulus een lekker broodje 
knakworst en een gepersonaliseerd fruitbakje mee.

Donderdagavond mochten wij onze geknutselde creaties showen op het podium tijdens het 
huttenbal. Ook waren er weer hele leuke spelletjes te doen en konden we geschminkt worden, 
kortom wij hebben ervan genoten!

Dit was niet gelukt zonder de hulp van alle flexibele ouders, en de Crew van groep 3t/m8.
Maar ook Arno en Sylvia Groen, Skuur 44, Niek Buter, Humulus Lupulus en de meiden van het 
schminken.
Bedankt!!

Werkgroep Kindervakantiespelen
Martina van Langen, Yvon Rendering,

 Rosalien Beers, Fleur de Boer, Mariska Jonker, 
Karin Oudhuis en Cindy Overtoom

Tevens willen wij Rosalien en Martina bedanken voor al hun inzet de afgelopen jaren voor de 
kindervakantiespelen van de kleuters. Zij gaan ons verlaten. 

Rosalien en Martina bedankt!
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Stappen vooruit  van de coöperatie Veenglas
In de afgelopen periode hebben we gesprekken gehad met het 
waterschap. We hebben goede afspraken kunnen maken. We mogen 
nu de glasvezelkabel in de dijken leggen. In eerste instantie werd 
die mogelijkheid afgewezen. Ook de provincie is duidelijk bezig om 
initiatieven als de onze meer mogelijkheden te geven. 
Wij wachten nog op voorstellen van o.a. de gemeente Heerhugowaard 
die het ons gemakkelijker en voor ons allen goedkoper maken, maar daar zit tot nu toe geen echte 
vooruitgang in. We zijn bezig met definitieve offertes rondom aanleg, aansluiting e.d.
De coöperatie denkt dat binnenkort de spades de grond in gaan.
De postcodes en huisnummers van de leden die aansluiting krijgen aan de glasvezelkabel staan 
op de website. We zijn ook bezig om  e-mail adressen te krijgen van (nog) niet leden teneinde hen 
ook op de hoogte te houden.
Op de website kan men onder CONTACT contactinfo invullen (van de leden hebben we die info al) 
zodat men daarna direct op de hoogte blijft.
Je kunt daar ook een deelnameformulier vinden en uitprinten. Nog beter vinden wij het als dat 
formulier dan ingevuld en ingeleverd wordt.
Kijk verder regelmatig op: www.veenglas.nl of www.veenglas.eu 

Laatste familie-ochtend
Op zondag 24 September organiseert Stichting Veenhuizer 
Hoeven de laatste familie-ochtend van 2017!

Stichting Veenhuizer Hoeven biedt begeleid paardrijden aan voor 
mensen met een lichamelijke, geestelijke of visuele beperking. 
Wij willen graag iedereen de gelegenheid geven om te kunnen 
paardrijden. Voor een aantal mensen is het niet mogelijk om in een 
groep te rijden:
•  Soms omdat ze een heel uur niet volhouden (te intensief en te lang 

qua tijd), 
•  Soms is een groep simpelweg te druk (ADHD, autistische mensen) 
• Soms omdat zij net iets meer willen dan wordt aangeboden, maar 

niet in een gewone les terecht kunnen (mensen met niet aangeboren hersenletsel, blinde en 
slechtziende mensen)

•  Of om welke andere reden dan ook.
Wij proberen deze mensen te helpen door paardrijden op maat aan te bieden, een ieder in zijn 
eigen tempo en op zijn eigen niveau.

We organiseren al voor het derde jaar gratis familie-ochtend. Deze ochtend is bedoeld voor 
gezinnen waarvan minimaal 1 persoon een beperking heeft, maar ook begeleiders met hun 
cliënten zijn welkom!  De laatste ochtend van 2017 wordt gehouden op:
Zondag 24 september van 10.00 tot 12.00  
Graag wel van te voren aanmelden, want het aantal deelnemers is beperkt!
Volgend jaar organiseren we uiteraard weer deze gezellige ochtenden, hou onze facebook pagina 
maar in de gaten!

Aanmelden kan via de mail: info@veenhuizerhoeven.nl, of via Facebook dmv een pb
Meer informatie kunt u vinden op onze website:
www.veenhuizerhoeven.nl, of via telefoonnummer: 06-37376332.

De koffie staat klaar op: Veenhuizerweg 11b, 1704 DM Heerhugowaard Noord.

Femmy Veenstra, Stichting Veenhuizer Hoeven
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Bibliotheek Kennemerwaard, Locatie De Noord
De volgende activiteiten vinden plaats:

Vrijdag 22 september van 14.30 – 15.30 uur  

Aan tafel met……. de Wijkagente Afra de Boer, Babbeltrucs 
Diefstal door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor: onbekenden 
bellen bij u aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te ko-
men. De politie is alert op deze vorm van diefstal. Wijkagente Afra de Boer komt naar de biblio-
theek om een presentatie te geven en uw vragen hierover te beantwoorden. Er is ook ruimte om 
eventuele andere vragen te stellen.

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 Kinderboeken-
weekwedstrijd die de bibliotheek samen met het Huis van Hilde organiseert.  Wie durft…?

WIST U DAT WIJ VANAF HEDEN DVD’S VOOR VOLWASSENEN UITLENEN VAN TV-SERIES.
KOMT U EVEN KIJKEN?
MOCHT DE SERIE ER NIET ZIJN DIE U ZOCHT? RESERVEREN KAN ALTIJD!

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

De Ochtenden: Dubai, Abu Dhabi en Oman
In de serie De Ochtenden neemt Ria Hoogerhuis u deze keer mee op reis. 
Op donderdag 21 september vertelt zij in de bibliotheek in Heerhugowaard over de 
wereldstad Dubai, het Emiraat Abu Dhabi en het Sultanaat Oman.

De reis
De reis start in Dubai – een wereldstad vol superlatieven - spectaculaire luxehotels, megagrote 
winkelcentra, het allerhoogste gebouw, een kunstmatig aangelegde haven, opgespoten eilanden, 
waarop hele wijken zijn en worden gebouwd.  De opening in 1999 van het 7-sterrenhotel Burj Al 
Arab gaf Dubai wereldwijde publiciteit waardoor Dubai uitgroeide tot een vakantiebestemming. De 
reis gaat door naar het Emiraat Abu Dhabi. Daar brengen we o.a. een bezoek aan de Sheikh Zayed 
moskee. Het Sultanaat Oman verrast u met fantastische landschappen. We nemen een kijkje bij 
een scheepswerf waar nog de traditionele Arabische schepen, de dhows, worden gebouwd.   We 
bezoeken soeks (markten) waar we telkens weer verbaasd staan. We eindigen de reis in Dubai.     

De Ochtenden
Bibliotheek Kennemerwaard, locatie Heerhugowaard organiseert iedere maand op een donder- 
dagochtend een programma voor senioren met als titel: De Ochtenden.  
Deze ochtenden, van 10.00 tot 12.00 uur, staan in het teken van cultuur en informatie, maar ook 
gezellig samenzijn en nieuwe mensen ontmoeten 

Aanmelden
U bent van harte welkom op donderdag 21 september van 10.00 tot 12.00 uur in Bibliotheek 
Kennemerwaard locatie Heerhugowaard, Parelhof 1A. De toegang is € 3,- inclusief een kopje koffie 
of thee. Aanmelden kan via de website www.bibliotheekkennemerwaard.nl via de agenda of bij 
de Klantenservice in de bibliotheek (u betaalt met pin). 
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Danszaal in Sportcentrum Noorderend groots aangepakt
De afgelopen week is de laatste hand gelegd aan het verder 
opknappen van de danszaal van het Sportcentrum. Naast de frisse 
kleuren is ook de vloer aangepakt zodat het geheel een strakke 
uitstraling heeft gekregen. Daar er nog altijd last is van lekkage in de hal is hier de afgelopen 
weken ook hard aan gewerkt. Gedeeltelijk is ook dit nu opgelost en zal er de komende week hard 
worden gewerkt om dit definitief de baas te zijn.
Er is een folder verspreid in De Noord met wat er allemaal mogelijk is in het Sportcentrum. Mocht 
je de folder toch niet hebben ontvangen dan is deze nog verkrijgbaar aan de bar. 
De eerste aanmeldingen voor het recreatieve voetbaltoernooi zijn binnen. Er kunnen natuurlijk 
nog meer teams inschrijven dus lijkt het je leuk om met een groep vrienden een paar keer te 
voetballen door de winter heen, meld je dan als team aan.
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 
Wat hadden een lekker vol programma afgelopen weekend, maar 
gelukkig zat het weer mee, de zon scheen en de grijze wolken gingen 
langs. Er waren veel derby’s (Tornado, Con Zelo, KSV en Lacom’91 
kwamen op bezoek), dus het was druk en gezellig.
De infobladen zijn binnen en inmiddels ook onder de teams verspreid. 
Het is de bedoeling dat er per huis 1 is, meestal krijgt daardoor de oudste 
in huis het blad. Verder zijn de Grote Club Actie loten ook binnen en 
verspreid. De lampen voor het veld zijn er. Ze zullen deze week worden 
aangesloten zodat alles weer op de geplande tijden kan worden gedaan. 
Dank je wel Rob en Jurgen voor de hulp bij het neerzetten.

Op 11 oktober is de ledenvergadering. Zet deze datum in je agenda. Een uitnodiging volgt nog.
We zoeken nog een nieuwe voorzitter. Meld je aan bij iemand van het bestuur.

Verder heeft het NHV samen met Sportlink een nieuwe app gelanceerd: Handbalnl. Dit is een 
combi van de oude Sportlink app en NHV app. Zet hem op je mobiel en/of tablet, dan heb je alle 
wedstrijden, standen en adressen bij elkaar. En je kan ook een koppeling maken met je digitale 
agenda. De wedstrijden staan er dan automatisch in en mocht er wat wijzigen dan verandert dat 
ook vanzelf in je agenda.

Succes iedereen!
Het bestuur

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
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JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman

HUGO GIRLS JARIGEN
14-sep Lynn Buter  23-sep Nikki Borst

24-sep Rebecca Lunier Souza Costa Wolter
26-sep Evi Blankendaal
27-sep Janine Oudeman

18-sep Sen Kuilboer
20-sep Roos van Woerkom
21-sep Romy Snoek

Handbalster van de week
Yara Hof

Zondag 17 september
bij de wedstrijd :

Hugo Girls – Tonegido

Verslag E2
Hoi ik ging vandaag handballen.
We hebben 12-7 gespeeld. Er was heel veel publiek.
Das was best fijn want dan konden hun een beetje helpen.
Er waren 3coach er zouden er maar twee komen maar mijn moeder kon het niet laten om mee te 
helpen.
En we zitten nu op een groot veld en ik vind dat fijn want een klein veld vind ik te klein.
Ik vind het wel moeilijker om op doel te gooien omdat de cirkel dan weer te groot is.
De bal is SUPER LEKKER dus die is goed.

Doei Floor van E2

Berdos 1 - Hugo Girls 1 zondag 10 september
Voor Hugo Girls was het vandaag dan zover, de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen stond op 
het programma, tegen Berdos. De dag begon wat regenachtig, maar gelukkig klaarde de lucht op 
voordat we begonnen met spelen. Nadat de scheidsrechter de wedstrijd had ingefloten kwam 
het zonnetje er ook bij kijken. Beide teams gingen goed van start, tempo lag ook op een goed 
niveau en de doelpunten gingen er één voor één in aan beide kanten. Zo werd de toon gezet en 
we liepen gelijk op. En doordat we gelijk opliepen met de stand werd het een ruststand van 11-10 
in het voordeel van Berdos.

Na de rust gingen beide teams er weer goed tegenaan. Natuurlijk, want beide teams wilden allebei 
graag winnen. Het was een lekker potje om te spelen, maar waar de ballen er van Hugo Girls niet 
in wilden gingen die van Berdos er wel in. We gaven niet op maar we scoorden niet genoeg om 
de punten mee naar huis te nemen. De wedstrijd werd afgefloten met een eindstand van 21-15 in 
het voordeel van Berdos.

Volgende week spelen we thuis tegen Tornegido. Aanvang wedstrijd 13:00 uur.
Groetjes Dames 1
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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

6 sept. 18.15 uur tot 20.45 uur  
 Daniëlle Ligthart  

10 sept. 9.15 uur tot 12.00 uur 12.00 uur tot 15.00 uur 15.00 uur tot 17.45 uur 
 Ellen Kunst en Jenny Zuurbier Mariska Stoop en Lynn Dekker Floor Snel en Ilse Hooiveld

16 sept. 12.15 uur tot 14.15 uur 14.15 uur tot 16.30 uur 
 Sandy Way en Amanda Groot Inger Smit en Patricia Groot 

17 sept. 10.15 uur tot 13.15 uur 13.15 uur tot 16.15 uur  
 Maureen Borst en Jet van den Berg Judith de Mees en Roos van Woerkom 

20 sept. 19.15 uur tot 21.45 uur  
 Fleur de Boer  

23 sept. 12.15 uur tot 14.15 uur   
 Margreth van den Berg en Kristie van der Hulst  

24 sept. 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 sept. 18.45 uur tot 21.15 uur  
 Marlou Zuurbier  

30 sept.  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 

1 okt. 9.15 uur tot 13.00 uur  13.00 uur tot 16.15 uur  
 Kelly Zuurbier en Jolinda Zuurbier Kim Tijm en Lois Bleeker 

2 okt. 18.45 uur tot 21.15 uur   
 Denise Potveer                                                                                                                                                   

7 okt. 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 okt. 10.15 uur tot 12.45 uur 12.45  uur tot 15.30 uur  
 Romy Pancras en Merel van der Loos Maartje Deken en Devi Bakkum 

11 okt. 19.15 uur tot 21.45 uur  
 Lisa Appel  

14 okt. 12.15 uur tot 14.30 uur 14.30 uur tot 16.30 uur                                                                                                                                                    
 Susan Buter-Ligthart en Susanne Hooiveld Marianne Gieling en Demi Plak 

15 okt. 9.15 uur tot 11.30 uur 11.30 uur tot 13.45 uur  
 Astrid Tesselaar  en Laura de Wit Danielle Konijn-Ligthart en Sanne Smit  

16 okt. 18.45 uur tot 21.15 uur   
 Femke Hooiveld en Nikki Borst  

21 okt. 12.15 uur 14.30 uur                                                                                                                                                     
 Shelley van Poorten en Iris Borst  

22 okt. 12.00 uur tot 15.00 uur   
 Carina Borst en Isa Groot 
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UITSLAGEN T/M 10 SEPTEMBER     
Dames 1 Berdos DS1 Hugo Girls DS1 21 - 15
Dames 2 Hugo Girls DS2 Tornado DS3 0 - 10
 DES DS1 Hugo Girls DS2 17 - 8
Dames 3 Hugo Girls DS3 HT/CZ DS2 17 - 8
 Kleine Sluis DS1 Hugo Girls DS3 20 - 11
A1 VVW DA1 Hugo Girls DA1# 30 - 6
 Hugo Girls DA1# KSV DA1 8 - 10
B1 Tonegido DB1# Hugo Girls DB1 14 - 8
 Hugo Girls DB1 Lacom ‘91 DB1# 9 - 16
B2 Tornado DB3 Hugo Girls DB2 25 - 11
 Hugo Girls DB2 Con Zelo DB2 13 - 24
C1 HCV ‘90 DC1# Hugo Girls DC1# 7 - 7
 Hugo Girls DC1# Tornado DC1 9 - 10
C2 Hugo Girls DC2 Tornado DC2 13 - 12
D1 Hugo Girls D1 Con Zelo D1# 20 - 11
E1 DSS E1 Hugo Girls E1# 18 - 12
 Hugo Girls E1# Westfriezen E1 12 - 11
E2 KSV E2# Hugo Girls E2 7 - 7
 Hugo Girls E2 Geel Zwart E2 12 - 7
F1 Lacom ‘91 F1 Hugo Girls F1# 6 - 5
 Hugo Girls F1# SSV/Sporting S F1 2 - 9
F2 Hugo Girls F2 SSV/Sporting S F2 5 - 7
 Westfriesland/SEW F3 Hugo Girls F2 17 - 2
Recr 1 Hugo Girls DMW1 Con Zelo DMW1 6 - 21

PROGRAMMA ZATERDAG 16 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 22 SEPTEMBER (VELD)   
     AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1 17-9-2017 HG DS1-Tonegido DS1 De Noord 13:00 12:00 ------
DAMES 2 17-9-2017 HG DS2-H.V. Blokker DS1 De Noord 14:15 13:45 ------
DAMES 3 16-9-2017 Zwaluwen ‘30 DS2-HG DS3 Hoorn 19:30 18:30 ------
A1   VRIJ        
B1 17-9-2017 HG DB1-/SEW DB1 De Noord 12:00 11:30 ------
B2 17-9-2017 D.S.O. DB2-HG DB2 Den Helder 12:00 11:00 ------
C1 17-9-2017 SV De Valken DC1-HG DC1 Venhuizen 14:45 13:45 ------
C2 17-9-2017 HG DC2-Kleine Sluis DC1 De Noord 11:00 10:30 ------
D1 16-9-2017 HG D1-Tornado D1 De Noord 15:00 14:30 ------
E1 16-9-2017 HG E1-KSV E1 De Noord 14:00 13:30 ------
E2 16-9-2017 SEW E1-HG E2 Nibbixwoud 11:00 10:00 RES.SH.
F1 16-9-2017 Tornado F1-HG F1 HHW 11:15 10:30 ------
F2 16-9-2017 HG F2-Tornado F2 De Noord 13:00 12:30 ------
RECR. 1 20-9-2017 HG DMW1-Petten DMW1 De Noord 20:00 19:30 ------
RECR. 2 19-9-2017 C.S.V. DMW1-HG DMW2 Castricum 20:00 19:00 ------

PROGRAMMA ZATERDAG 23 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 29 SEPTEMBER (VELD)     
         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1   VRIJ       ------
DAMES 2 24-9-2017 Vrone DS1-HG DS2 Sint Pancras 14:35 13:35 ------
DAMES 3   VRIJ        
A1 24-9-2017 HG DA1-Westfriezen DA1 De Noord 12:10 11:40 ------
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B1 24-9-2017 Tornado DB2#-HG DB1 HHW 11:15 10:30 ------
B2 24-9-2017 HG DB2-Hollandia T DB2 De Noord 11:00 10:30 ------
C1 24-9-2017 HG DC1- SEW DC2 De Noord 10:00 9:30 ------
C2 23-9-2017 Hollandia T DC2-HG DC2 Tuitjenhorn 13:00 12:00 RES.SH.
D1 23-9-2017 VVW D2-HG D1 Wervershoof 11:00 10:00 ------
E1 23-9-2017 Z.A.P. E1-HG E1 Breezand 12:00 11:00 ------
E2 23-9-2017 HG E2-Schagen E1 De Noord 13:00 12:30 ------
F1   VRIJ        
F2   VRIJ        
RECR. 1 28-9-2017 S.V. Wieringerw 1-HG DMW1 Wieringerwaard 19:30 18:30 
RES.SH.
RECR. 2 25-9-2017 HG DMW2-Vido DMW5 De Noord 19:30 19:00 ------

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)   
   
        AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
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 ------



24 25

PROGRAMMA ZATERDAG 14 OKTOBER T/M VRIJDAG 20 OKTOBER (VELD)   
 
          AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.

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 ------

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
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WIE FLUIT WANNEER?

TEAM DATUM WEDSTRIJD AANVANG SCHEIDRECHTER

 F2 16-9-2017 HG F2-Tornado F2 13:00 Fenny Borst
 E1 16-9-2017 HG E1-KSV E1 14:00 Fenny Borst-Jill Kavelaar
 D1 16-9-2017 HG D1-Tornado D1 15:00 Dilara Top-Nadine Hoppen
 DC2 17-9-2017 HG DC2-Kleine Sluis DC1 11:00 Lindsey Snoek-Jochem Blankendaal
 DB1 17-9-2017 HG DB1-/SEW DB1 12:00 René Buter
 DS1 17-9-2017 HG DS1-Tonegido DS1 13:00 bond
 DS2 17-9-2017 HG DS2-H.V. Blokker DS1 14:15 Joyce/Pascal Heij
 DMW1 20-9-2017 HG DMW1-Petten DMW1 20:00 Amber Groot
 E2 23-9-2017 HG E2-Schagen E1 13:00 Recr, 1
 DC1 24-9-2017 HG DC1- SEW DC2 10:00 A1
 DB2 24-9-2017 HG DB2-Hollandia T DB2 11:00 Jacky Zuurbier
DA1 24-9-2017 HG DA1-Westfriezen DA1 12:10 René Buter
DMW2 25-9-2017 HG DMW2-Vido DMW5 19:30 Jacky Zuurbier
 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 Amber Groot
 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 Kirstin Plak
 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 Amber Groot
 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
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Hugo Boys seizoen 2017-2018

Van de bestuurstafel
 
De meeste teams zijn inmiddels bezig met de voorbereiding op het nieuwe 
seizoen. Op dit moment spelen een aantal teams bekerwedstrijden. Deze 
vinden plaats t/m zondag 17 september a.s. Hugo Boys 1,2 en 3 hebben 
inmiddels 2 wedstrijden gespeeld. 
Hugo Boys 1 heeft  beide wedstrijden gewonnen (afgelopen zondag 
werd er een monstercore (12-1) geboekt tegen Callantsoog) en komende 
zondag spelen zij thuis tegen ZAP uit Breezand om de winst in de poule 
en daarmee plaatsing voor de volgende ronde. 
Hugo Boys 2 heeft een wedstrijd gewonnen en eenmaal gelijk gespeeld. Komende zondag spelen 
ze een uitwedstrijd bij De Blokkers. 
Hugo Boys 3 verloor beide wedstrijden en is uitgeschakeld voor de winst in de poule.
De competitie start voor alle teams in het weekend van 23 en 24 september a.s. 
Hugo Boys 1 start met een thuiswedstrijd tegen Victoria O uit Obdam. Voorafgaand aan deze 
wedstrijd zal rond 13.45 uur het contract met onze hoofdsponsor, Edwin Groen Tweewielers, 
worden ondertekend.
 Het contract wordt, tot tevredenheid van beide partijen met 5 jaar verlengd.
De jaarvergadering vindt plaats op vrijdag 29 september a.s. om 20.00 uur in het Dorpshuis. 
De agenda staat elders in dit Contact vermeld en 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 worden binnenkort weer hervat door Heras. 
Door de vakantie-periode heeft dat enkele weken stilgelegen. 
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 
voor eind september zijn afgerond.
Voor een update over het verzekeringspakket wat de KNVB voor haar leden heeft afgesloten 
verwijs ik u naar de website. Hierop staat een link vermeld waarop u kunt klikken en daarmee 
verschijnt de aktuele informatie.
Dit seizoen gaat de KNVB werken met het mobiel digitaal wedstrijdformulier. Alle verenigingen 
zijn hierover afgelopen week geïnformeerd.
 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.

Vanaf deze plaats wensen wij iedereen succes toe met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen.

Namens het bestuur,

Klaas Oudeman 
voorzitter
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Dorpshuis / Hugo Boys

Zaterdag  16 september  Zaterdag 23 september 
Hugo- Boys
9.30 uur Carla
13.00 uur  

Zondag  24 september
 9.45 uur  Hanneke /
13.00 uur  Manus / John Kunst
Leden : ??

Maandag 25 september 
Tafeltennis Puinhoop

Dinsdag 26 september 
Kbo  en Seniorengym

Woensdag 27 september 
Revas

Donderdag 28 september
Training Hugo Boys

Vrijdag  29 september 
Koersbal           

Hugo-Boys
9.30 uur Gerard
13.00 uur Gerard

Zondag 17 september
9.45 uur Ria / Erna
13.00 uur Annet / Carin
Leden :  ??

Maandag 18 september
Tafeltennis Puinhoop United

Dinsdag 19 september
Kbo  en Seniorengym 

Woensdag 20 september
Revas

Donderdag 21 september
Training Hugo Boys 

Vrijdag  22 september
koersbal

                                                         
 

Hugo Boys Senioren
       
Woensdag 13 september 2017       
24488 Victoria O JO19-1  Hugo-Boys JO19-1 20:00 19:00 
       
Zondag 17 september 2017       
Terreindienst :  Stef Bakker en Tom van Veen        

wedstr    aanv  Scheidsrechter 
3972 Hugo Boys 1   ZAP 1  14:00  G.M. Jak 
4562 De Blokkers 2   Hugo Boys 2  11:30  
38132 Kwadijk 2   Hugo Boys 3  14:00 12:45 
24479 Hugo Boys JO19-1  Bloemendaal JO19-2  10:45 9:45 Arie Strijbis 
24579 Hugo Boys JO19-2   Westfriezen JO19-3  14:00 13:00 Jan Eeken 
       
Zondag 24 september 2017       
Terreindienst :  Gerrit Veldman, Paul Groot        

43443 Hugo-Boys 1   Victoria O 1  14:00  
48380 Hugo-Boys 2    VIOS-W3  10:45  
67902 Hugo-Boys 3   JVC 3  10:45 10:00 Gerard Vinke 
67837 Grasshoppers 4  Hugo-Boys 4  14:00 13:00 
65226 ZAP JO19-2  Hugo-Boys JO 19-1  11:00 9:45 
65232 VIOS-W JO 19-2  Hugo-Boys JO19-2  13:00 12:00 
       
       

Siem Hand  tel. 072-5740761
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Hugo Boys Jeugd
         
Bekerprogramma Hugo Boys Jeugd     
Saturday, September 16, 2017    
Terreindienst ‘s ochtends: Daan Wolkers      
Terreindienst ‘s middags: Maarten de Moes 
     
wedstr. Omschrijving   Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
- Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag         
- Hugo Boys JO19-2 - Zie programma zondag         
25524 Hugo Boys JO17-1 - Kleine Sluis JO17-3 14:00 13:15 NNB   
26923 DTS JO15-2 - Hugo Boys JO15-1 12:30 11:30 -   
33624 Hugo Boys JO13-1 - VVS 46 JO13-2 14:00 13:15 NNB   
35017 Wieringermeer JO11-1 - Hugo Boys JO11-1 9:00 8:00 -   
35799 DTS JO11-2 - Hugo Boys JO11-2 13:00 12:15 -   
- Hugo Boys JO9-1 - Vrij         
30671 Geel Zwart 30 JO9-2 - Hugo Boys JO9-2 11:15 9:00 -   
- Hugo Boys MP-1 - Mini-comp bij Kwiek ‘78 9:30 8:30 -   
- Hugo Boys MP-2 - Mini-comp bij Kwiek ‘78 9:30 8:30 -   
         
Bekerprogramma Hugo Boys Jeugd     
Wednesday, September 20, 2017    
Terreindienst ‘s avonds:         

wedstr. Omschrijving   Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
26826 Hugo Boys JO15-1 - ST Schagen/SRC JO15-7 19:30 18:45 NNB   

Op het moment van publicatie was er nog geen informatie over het programma voor de 
competitiewedstrijden.        
 
Houdt de website en het bord in de gaten ivm gewijzigde wedstrijden!   
      
www.hugoboys.nl        
 

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 JO19-1  Aannemersbedrijf R. Blankendaal
Hugo Boys JO19-2  Paul Dekker Vouwwagenstalling
Hugo Boys JO17-1  Bleeker Transport
Hugo Boys JO15-1 R&H Beers, Kay Timmerwerken, Iene Miene Mud
Hugo Boys JO13-1  SMP Sportscare
Hugo Boys JO11-1   R.W. de Vries Amarylles
Hugo Boys JO11-2 NOG IN TE VULLEN
Hugo Boys JO9-1  Mankracht GWW
Hugo Boys JO9-2   NOG IN TE VULLEN
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Borden Schoonmaak

Vorige weekend hebben wij onze jaarlijkse schoonmaak van de reclame borden weer gedaan. 
Alle borden staan er weer keurig netjes bij, wij zijn er voor het komend seizoen weer klaar voor! 
Mocht u denken mijn bedrijfsnaam en logo past hier ook wel tussen op het prachtige complex van 
Hugoboys, schroom niet en neem contact op met een van de commissieleden. 

Wij danken Rik Bergen, Rico Dekker, Alexander Groen, Bart van der Burg en Ferry Slijkerman, deze mannen 
uit de selectie van Hugoboys 1 & 2 hebben ons samen met Wim Haisma geholpen bij de schoonmaak. 
Ook een grote dank voor het beschikbaar stellen van het materieel en schoonmaakmiddelen. André 
Stammis van Bouwmachines Nederland voor het beschikbaar stellen van de powerwasher en Melvin 
Tesselaar van H.M. Tesselaar Alstroemeria’s voor de schoonmaakmiddelen. 

 
Raad de minuut

Ook dit jaar organiseren wij tijdens de competitiewedstrijden weer “Raad de Minuut”. Het principe 
is al jaren hetzelfde: Aan het begin van het seizoen koopt u een minuut (€20,--/minuut behalve 
de 45e en 90e minuut deze kosten €40,--). Per thuiswedstrijd zit er €50,-- in de pot. Onder de deel-
nemers met de juist geraden minuten word de pot gedeeld. De minuut eigenaren van vorig jaar 
krijgen voorrang op hun eigen minuut.
Om uw eigen minuut ook dit jaar weer te kopen en om de administratieve afhandeling voor u én 
ons zo gemakkelijk mogelijk te houden kunt u uw minuut nu ook per bank overmaken naar:
Rek. Nr. NL93RABO0155905317
T.n.v. W. Haisma
Vermeld graag uw voor en achternaam!

Ook kunt u dit natuurlijk weer contant voldoen aan een van de commissieleden (of Wim Haisma) 
tijdens de bekerwedstrijden of op een ander moment! Als u niet meer mee wilt doen, meld dit ook 
graag zodat wij mogelijke andere kandidaten kunnen benaderen. 

Alex Overtoom, Derek Ursem, Mariët Ursem, Giel Borst, en Koen de Koning
De sponsorcommissie; sponsorcommissie@hugoboys.nl
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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.

 

GLAS IN DE GLASBAK
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