Vrijdag 18 augustus 2017

Agenda
4 september 2017 9:00 KBO Fietstocht
9 september 2017 41e editie Noordender Volksspelen
15 september 2017 Lourdesviering
17 september 2017 -22 sept: Lourdesreis
29 september 2017 20:00 Hugo Boys jaarvergadering
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
19 november 2017 “Loca draait door”: Cabaret, revue en toneel middag in zaal Bleeker
28 november 2017 19:30 KBO Bart Oud over de geschiedenis van Sinterklaas
19 december 2017 14:00 KBO Kerstmiddag

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 28 AUGUSTUS 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 15 september 2017.

1

2

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		
Secretaris			Vacature
Penningmeester			
Siem van Langen		
Bestuurslid			
Kees van Langen		
Contactpersonen secties:
Sectie Catechese			Vacature
Sectie Liturgie			
Marga van Langen
Sectie Gemeenschapsopbouw
Ans Rendering		
Sectie Diaconie en Pastoraat
Vacature

Pim Mooij			

072 571 5265
072 5744771
072 574 2241

072 574 2241
072 5741589

072 5715332

Copij voor het Contact namens de Parochie dient u te mailen naar Annet Kroon: marcoannet@
gmail.com. Gelieve voor zaterdag 12 uur.
Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren voor 24 augustus op
het secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden
secretariaat.

3

Kerkwerken
In augustus is de groep van mevrouw Jo Stam- van Schagen aan de beurt om de kerk op orde
te brengen.
Bloemengroep
In augustus wordt de kerk versierd door Nel van Schagen en Mieke Wolkers
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

ZONDAG 20 AUGUSTUS
10.00 uur
Woord- en communieviering met diaken Hans Bruin en volkszang en begeleiding van Trudy Hand
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Annie van Schagen en overleden ouders, Gert
Boerdijk en zegen over de kinderen en kleinkinderen, Nel Smit Houniet, Cor Borst en Ria BorstGroot, Alex Weel, Siemen Borst en geef ons kracht om verder te gaan, 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 in liefdevolle en dankbare herinnering
Marie Molenaar-Spaansen overleden familie en zegen over haar gezin, ter nagedachtenis aan
Jaap en zegen over ons gezin, Adrianus Moras en Cornelia Moras-Pater en zegen over hun gezin,
Gerbrand en Jo Langedijk-Bekker en Piet en Ans de klerk-Langedijk, Tiny Veldman-Overtoom en
overleden familie.
Lector; Bert Bijvoet. Misdienaars: Stijn Blankendaal en Syb Bakkum.Koster; Peter Danenberg.
ZONDAG 27 AUGUSTUS
10.00 UUR
Woord- en communieviering met diaken Hans Bruin en volkszang.
Gebedsintenties voor: Siemen en Nel Steur-Groot en overleden familie, in dierbare en dankbare
herinnering onze ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom , in liefdevolle herinnering Merie
Klompstra-Bakker, haar overleden ouders en zegen over haar gezin, Ali Idema van Diepen, Jan
Bleeker en zegen over zijn gezin, Cees Meester, Jaap Burger en zegen over zijn gezin.
Lector; Jos Mooij. Misdienaars: Miel Berkhout en Maarten Beers.Koster; Rene van Langen.
De schaalcollecte is voor de MIVA.
WEEKEINDE 2 EN 3 SEPTEMBER
Tweeëntwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jeremia 20, 7-9( De profeet beklaagt zich bij God over de lasten die zijn
opdracht met zich meebrengt; desondanks blijft hij rotsvast op God vertrouwen)
Evangelie uit Matteüs 16,21-27(Jezus roept zijn leerlingen ertoe op Hem te volgen op zijn weg)
ZONDAG 3 SEPTEMBER
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van de Cantorij. Voorganger is Toon Jorink.
Gebedsintenties voor: Kees en Truus Zuurbier-Groot en zegen over het gezin, Piet Luken en om
zegen over het gezin, Jan Bleeker en zegen over zijn gezin.
Lector:Marga van Langen. Misdienaars; Jip van den Berg en Lau Berkhout. Koster; Gon Meester.
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DONDERDAG 7 SEPTEMBER
19.30 UUR
Viering van meeleven met Marion Bleeker-Burger en nel Zuurbier. De zang wordt verzorgd
doorSint Ceacilea t Veld en Nieuwe Niedorp.
Gebedsintenties voor: Kees Zuurbier en Truus Zuurbier-Groot en zegen over hun gezin,Piet Luken
en zegen over zijn gezin,Jan Bleeker en om zegen over zijn gezin,Nel Smit-Houniet,Alex Weel,
Marco Ursem, in liefdevolle herinnering Dennis Overtoom, Nelly van Veen en overleden ouders
Overtoom-Groen,Toon en Annie Spaansen-Borst, in dierbare en dankbare herinnering onze lieve
ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom, Theo en Annie Hoogland-Bleeker,in liefdevolle herinnering
Jan en Stephan mulder,vader en moeder Groen en Atie,Antonius Aloysius Molenaar en Petronella
Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart,Nol van Woerkom,
Tiny Veldman-Overtoom overleden ouders Veldman-Overtoom, Corrie Haverink, Riet BleekerKorver Petra en overleden familie Bleeker-Korver, Riet Entius-de Boer en zegen over hun gezin,in
liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel, Agie Borst-Eeken en Cor Borst, Ina ,Cok, Sander en Piet
en zegen over hun gezin,Riet Oudeman-Beers uit dierbare en dankbare herinnering, in liefdevolle
herinnering Jan en Tiny Oudeman-Groot en om zegen over hun kinderen en kleinkinderen,
in liefdevolle herinnering Andre Veldman en Ank Veldman-Dekker en om zegen over hun kinderen
en kleinkinderen, in liefdevolle herinnering Merie Klompstra-Bakker haar overleden ouders en
zegen over haar gezin,Ali Idema-van Diepen,Piet Bleeker en om zegen over zijn gezin,Pe Wester
en Gerrit Schaafsma en zegen over hun gezin, Adriaan van Langen en zegen over zijn gezin,
Afra de Wit-Plak en om zegen over de kinderen en kleinkinderen,Nic Oudeman en overleden
familie Oudeman-Bakkum,in liefdevolle herinnering Piet en Afra Korver-Wester en dochter Helma,
In liefdevolle herinnering Ton Groot en zegen over zijn gezin en overleden familie, overleden ouders
Buter-Bakker,in liefdevolle herinnering Nic Commandeur,in liefdevolle herinnering Jan Oudeman
en familie Oudeman-Groot,in liefdevolle herinnering Chris en Mien Dekker-Groot en overleden
familie,in liefdevolle herinnering Jan Groenland en Jansie Groenland-Ursem en zegen over hun
gezin,in liefdevolle herinnering Dina Oudeman-Ernst en Anita Oudeman-Muileboom,Jaap Burger
en zegen over zijn gezin,Henk Burger en Hennie Burger-de Vries en om zegen over hun gezin,
Jaap en Anna Pronk, Jan en Sjanet, In liefdevolle herinnering Jaap en Anna Pronk, Jan en Sjanet
Koster; Gon Meester.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP
T VELD
Zaterdag 19 augustus om 19.00 uur Woord- en communieviering met diaken Toon Jorink
Zaterdag 19 augustus om 19.00 uur Woord- en communieviering met diaken Toon Jorink
Zaterdag 26 augustus om 19.00 uur Woord- en communieviering met diaken Toon Jorink
Zaterdag 2 september om 19.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer
WAARLAND
Zaterdag 19 augustus om 19.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer
Zaterdag 26 augustus viering met Piet Steur
Zondag 10 september Woord- en communieviering met diaken Hans bruin
NIEDORP
Zondag 20 augustus om 19.00 uur Woord- en communieviering met diaken Zondag 27 augustus
om 19.00 uur Woord- en communieviering met diaken Toon Jorink
Zaterdag 2 september om 19.00 uur Woord- en communieviering met diaken Toon Jorink
Dopen
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971
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Geboren
Op 27 juli is Yuna geboren.
Zij is de dochter van Brian en Gabriella en het zusje van Lynn en Davy.
Bij het doopsel ontvangt zij de namen Gabriella Dieuweetje
Hun adres is Plaetmanstraat 29 1704CA Heerhugowaard
Van harte gefeliciteerd.
Overleden
Op 4 augustus overleed op 88 jarige leeftijd Nic Doodeman.
Op 7 augustus vond de avondwake plaats in onze kerk.
Op 8 augustus vond de crematie plechtigheid plaats in crematorium Waerdse landen.
Openingstijden secretariaat
In de maanden juli en augustus zal het secretariaat alleen op donderdagochtend tussen
9.30 uur en 11.00 uur geopend zijn.

Beste parochianen,
Alweer een kleine vijf maanden ben ik actief in uw parochie.
Dit is voor mij best een inspannende periode geweest, waar vele vrijwilligers mij hebben begeleid
en waarvoor dan ook veel dank.
Recentelijk heb ik met mijn voorgangster Mw. Marion Bleeker gesproken, waarin is afgesproken
dat Marion het komende jaar niet zal voorgaan in De Noord en Waarland, met uitzondering van de
“vieringen van meeleven” in De Noord.
Om verwarring hieromtrent te voorkomen, heeft Marion mij gevraagd u dit mee te delen en in
‘t Contact, zodat dit duidelijkheid geeft, met betrekking tot weekendvieringen, avondwaken en
uitvaarten.
Hartelijke groet,
Diaken Hans Bruin en
Marion Bleeker
Uit de parochie – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam”- 10 augustus 2017
De zomer loopt langzaam naar het einde en de vakanties zijn ook bijna voorbij.
Helemaal opgeladen gaan we allemaal weer met frisse moed aan de gang.
De kerk gaat natuurlijk altijd gewoon door. De vieringen zijn wat soberder,
omdat de koren nog vakantie hebben. Gelukkig zijn er altijd zangers bereidt
om de vieringen op te luisteren in een gelegenheidskoor.
Eind augustus/begin september gaan de koren weer repeteren en zijn ze
weer ingeroosterd.
Op zaterdag 15 juli was er een grootse Marokkaanse bruiloft bij ons in de kerk.
Heel wat mensen hebben buiten staan genieten van de pracht en praal
van deze feestelijke gebeurtenis. Mooi dat ze onze kerk hiervoor uitgekozen hadden.
We hebben de afgelopen weken afscheid moeten nemen van 3 Noordenders.
Op 9 juli overleed Cor Deken, hij is begraven op ons kerkhof.
Op 14 juli overleed Gurie Oudeman-Appel, zij is gecremeerd in de Waerdse Landen.
Op 4 augustus overleed Nic Doodeman en hij is ook gecremeerd in de Waerdse Landen.
Wat nog komen gaat:
7 september: Viering van Meeleven
10 september: Ziekenzondag
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Kinderkerk
Op 10 juli was er kinderkerk voor de onderbouw en we hadden er allemaal zin in, want het is de
laatste kinderkerk voor de grote vakantie en dan is het altijd feest.
Er waren 17 kinderen die met ons meegingen. We zijn eerst in een grote kring gaan zitten en hebben nog nagepraat over de Vaderdagviering en de kinderen die er waren vonden het geweldig en
willen graag weer iets in de kerk gaan doen. Positief om te horen.
We hebben daarna een verhaal voorgelezen
over de kleuren van de regenboog.
Iedere kleur vond zichzelf het belangrijkste
en ze waren met elkaar aan het kibbelen tot
het ging onweren en regenen. De regen zei
dat ze allemaal even belangrijk waren en dat
ze vanaf nu altijd aan de hemel zouden staan
als bewijs dat iedereen even belangrijk is. Dat
is met de kinderen en eigenlijk met iedereen
zo, want iedereen heeft zijn eigen talenten en
door samen te werken en elkaar een hand te
geven staan we sterk en zijn we allemaal net
zo mooi als de regenboog. We hebben elkaar
daarom ook een hand gegeven en het lied gezongen van `Geef mij je hand`. Daarna was het tijd
voor de spelletjes. De kinderen werden in twee groepen verdeeld, we hadden 7 spelletjes, net als
de kleuren van de regenboog.
Het eerste groene spel was blikken gooien, de blikken waren groen, net als de zakjes
Het tweede spel was darten op een geel dartbord.
Het derde spel was blauw, de blauwe zakjes mochten ze op de blauwe blaadjes gooien.
Het vierde spel was een wit laken waar ze witte zakjes door de gaten mochten gooien.
Het vijfde spel was een wedstrijd ze mochten oranje ballonnen overbrengen op een lepel.
Het zesde spel was een ballonnen race met een rode ballon tussen de benen,
Het zevende spel was een zakje chips zoeken.
Het was een hele geslaagde middag en de kinderen en ook wij hebben er ontzettend van genoten.
Ieder kind kreeg een wedstrijdkaart en zo konden we kijken wie de winnaar was.
Dirk had de meeste punten met het blauwe en
witten spel en was de grote winnaar en kreeg
een beker. Nathan was heel goed met darten
en blikken gooien en was tweede geworden
en kreeg een medaille, maar alle kinderen waren allemaal even goed en we hebben elkaar
een applaus gegeven.
De kinderen kregen een kleurplaat mee naar
huis en we hebben iedereen een hele fijne vakantie toegewenst.
Op 14 juli waren de grotere aan de beurt voor de slotmiddag en er waren 10 kinderen die met ons
mee gingen.
We hebben eerst gepraat over onze volgende kinderkerk en ook over de viering van 8 oktober,
want we willen graag weten of ze het leuk vinden om in de kerk wat te gaan doen..
We hebben gevraagd hoe ze over de dieren dachten en de kinderen in de derde wereld, want op
8 oktober herdenken we dieren dag en wereld missiedag voor kinderen..
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Ze vertelden er verrassende dingen over, die
we in die viering kunnen gebruiken.
Ook deze groep vonden de spelletjes geweldig om te doen en het zakje chips werd weer
lekker opgepeuzeld. Tigo werd tweede en
kreeg een lintje en Lynn was de kampioen en
ze kreeg een beker en een groot applaus. We
hebben iedereen een prettige vakantie gewenst.
De volgende kinderkerk voor de
bovenbouw is op vrijdag 22 september
onderbouw op maandag 25 september
Groetjes van de leidsters van de kinderkerk.
Ans de Wit en Gerda Zuurbier

“Het ware, het goede en het schone”
Alex van Heusden preekt in de Westfriese Ekklesia.
De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia is op zondag 3 september 2017 om
11.00 uur in de Protestantse kerk te Wognum. Dit is de eerste dienst van het nieuwe seizoen.
Het jaarthema voor het seizoen 2017-2018 van de Westfriese Ekklesia luidt: “Het ware, het goede
en het schone”. In de viering van 3 september a.s. zal Alex van Heusden in zijn preek het jaarthema
inleiden en nader ingaan op de thematiek.
Alex van Heusden (1956) studeerde filosofie in Nijmegen en theologie in Amsterdam.
Hij is verbonden aan het liturgisch team van de Ekklesia Amsterdam. Hij verzorgt leerhuizen en
voordrachten, in De Nieuwe Liefde en op vele plaatsen in het land, in Vlaanderen en in Duitsland.
Van zijn hand verschenen artikelen in verschillende periodieken, onder andere in Werkschrift,
Roodkoper, Nieuwe Liefde magazine en Ekklesia Maandbrief
De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te
Wognum. (De vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand.)
Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van Alwies Cock
en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en thee en
gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u op
3 september te ontmoeten. U bent van harte welkom.
Tevens informeren wij u nu alvast over de leerhuisbijeenkomsten in Wognum o.l.v. Alex van
Heusden op dinsdag 10 oktober en dinsdag 7 november a.s.
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

“Niemand mag worden vergeten”
Brommers voor Burkina Faso.
Veldwerker Bernard ziet het als zijn bestemming om jonge mensen
met een handicap weer een toekomst te geven.Hoe moeilijk de
omstandigheden ook zijn,hoe afgelegen iemand ook woont:
niemand mag worden vergeten.Een brommer of motor maakt
het verschil,voor hem en voor de mensen die hulp nodig hebben.
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Steun daarom het project Brommers voor Burkina,op zoek naar de meest kwetsbaren.
Help Bernard zijn bestemming bereiken.
Bedankt namens het MOV.

109e Westfriese Bedevaart naar Onze Lieve vrouw ter
Nood op Zondag17 september 2017
Zondag 17 september wordt voor de 109e keer de Westfriese Bedevaart naar Onze Lieve vrouw
ter Nood georganiseerd.
Het programma is als volgt.
10.30 uur heilige mis, het koor van de bedevaartplaats, Ubi Caritas , verzorgt de zang.
12.45 uur Stille Aanbidding
13.15 uur Afsluitend Marialof.
Intenties voor de heilige mis kunt u opgeven via het secretariaat van de bedevaart plaats.
Per adres Hoogeweg 65 1851 PJ Heiloo.
Per telefoon van 9.00 uur tot 15.00 uur 072-5051288 of per email info@olvternood.nl

Vooraankondiging Impulsdag vrouw en geloof
Op 27 oktober in Oudorp en 3 november in Hoorn organiseert de werkgroep Vrouw en Geloof
weer impulsdagen.
Het thema van deze dagen is, wat bezielt ons.
Dat vragen we ons dagelijks af als we zien wat er in de media allemaal aan narigheid voorbij komt.
We denken dan aan oorlogen, aanslagen, vluchtelingenkampen, hongersnood en dichter bij hui
s,de problemen in de zorg en het onderwijs.
Het is om moedeloos van te worden.
Toch zien we ook genoeg voorbeelden hoe het anders kan.
Mensen die vluchtelingen helpen.
Tijdens deze impulsdag willen we ons afvragen wat ons bezielt, maar vooral in positieve zin.
Aanmelden voor deze dagen kan tot 15 oktober.
Wilt u meer informatie mail dan naar cwolde@ziggo.nl

Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit en
levensverdieping
Het Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit en levensverdieping heeft een boekje uitgeven met
een overzicht van hun jaar programma
Achter in de kerk bij de folders vindt u dit boekje.
Kijk er eens in of er iets voor u bij zit wat u aanspreekt

Monumentendag
Op zaterdag 9 september is er de jaarlijkse monumentendag.
Ook de kerk van de Noord zal weer meedoen, en de deuren openzetten.
Het thema deze dag is: Boeren, Burgers en Buitenlui.
Kom gerust langs!
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Nic Doodeman
Ieder mens heeft een verhaal. Vandaag gaat het over Nic Doodeman. Een echtgenoot, vader, opa,
overgrootvader, vriend en dorpsgenoot. Door zijn verhaal te vertellen, houden wij levend wat hij
voor ons is geweest en heeft betekend.
Geen ‘in memoriam’ over heel vroeger. Daar was hij altijd heel duidelijk in. ‘Vroeger, dat is geweest’, zei hij.
Wat wel mocht, was vooruitkijken. Bijvoorbeeld naar zijn aanstaande 65-jarig huwelijk met onze
moeder. Dit was de laatste tijd hét gesprekonderwerp. De dag was gepland, de uitnodigingen
lagen klaar.
En toch, om zijn verhaal ook voor de toekomst levend te houden, blikken we nu terug op zijn leven.
Vader is in 1928 geboren als 6de van 12 kinderen. Hij ging, zoals dat vroeger gewoon was,
‘verplicht’ het kappersvak in om later de kapperszaak van zijn vader in de Noord over te nemen. In
1949 kwam hij onze moeder tegen en voor de wet zijn ze op 17 augustus 1952 getrouwd, waarna
zij een kapperszaak zijn begonnen in Sint-Pancras.
Hier zijn de oudste drie kinderen Marga, Rina en Peg geboren. Later verhuisde het gezin naar
Heerhugowaard-Noord, waar nog twee kinderen, Hans en Ruud, het levenslicht zagen. Met de
geboorte van de eerste kleinkinderen werden ze hier ook Opa en Oma Drop genoemd. Wanneer
de kleinkinderen op zondag vertrokken, kregen ze een klein zakje drop mee uit de winkel. De zaak
heeft vele verbouwingen ondergaan en is vandaag de dag nog steeds een kapperszaak. Het was een
mooie tijd van hard werken, er kwamen altijd veel mensen over de vloer en iedereen was welkom.
Als voetballer blonk hij uit als rechtsbuiten bij Hugo Boys. Een goede voetballer die klein van stuk
was, maar over het veld danste. Hij was snel en goed in het spelletje, hij hield ervan. Tot zijn trots
ontving het elftal waar hij deel van uitmaakte in 1949 het Gouden Kruis van de Noord-Hollandse
Voetbalbond. Dit hoogtepunt uit zijn voetbalcarrière werd nog steeds met trots door hem werd
verteld. Tot begin dit jaar ging hij graag nog naar het voetbalveld om te kijken hoe de jongere
generatie speelde. Vaak toch niet aanvallend genoeg naar zijn zin…
In de jaren negentig werd er een nieuwbouwplan in de Noord gerealiseerd waar ze een fijne
woning betrokken. Hier werd eerst het biljart geplaatst en toen het dak. Vader en moeder
creëerden een prachtige tuin. Het kappersvak waardig werd elke grasspriet, die niet op gelijke
hoogte was, geëlimineerd.
Om de Nederlandse winters te ontlopen werden er buitenlandse reizen gemaakt naar familie in
Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten. Creatief was hij ook. Hij hield ervan om te schilderen.
Vader maakte altijd een praatje met Jan en Alleman. Hij was er trots op een Noordender te zijn. Hij
had altijd mooie verhalen over de wekelijkse kaart- en biljartclub. Ook werd er zo nu en dan nog
haar geknipt in ruil voor een kratje groenten.
Het overlijden van schoondochter Margret, en jongste zoon Ruud was een verdrietige tijd, te jong
gingen deze lieve mensen hem voor.
In mei dit jaar liep hij door een val in de huiskamer een gebroken heup op. Er volgde een operatie en
een periode van revalidatie in een poging om vader weer letterlijk en figuurlijk op de been te krijgen.
Eenmaal thuisgekomen was er geen vooruitgang meer. Na een liefdevolle verzorging van moeder
en Buurtzorg is hij op de mooie leeftijd van 88 jaar overleden.
13
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Nieuws vanuit de pastorie
We hebben vanaf 1 juli 2017 een nieuwe huurder in de Pastorie.
Zij gebruiken de keuken boven, om te koken met liefde.
Iedere dag wordt er vers gekookt en zijn ze aanwezig tot 11 uur.
Daarna worden de maaltijden rondgebracht. En de keuken opgeruimd voor de volgende dag.
Zij heten Roos en Annemarie , als je ze spreekt zijn ze heel bevlogen over hun vak.
Zij wonen zelf in de Zicht 23, dus lekker dichtbij.
Voorheen waren zij actief in de slagerij van Hank Groot.
Wij zullen eind september evalueren of het van beide kanten bevalt.
Op dit moment is het prima dat de keuken goed gebruikt wordt.

Wij willen U van harte bedanken voor alle blijken van medeleven na ’t overlijden van

Cor Deken
mijn man, onze vader, schoonvader en opa
Uw bloemen, kaarten en aanwezigheid bij de vieringen geven ons steun en troost met
dierbare herinneringen.
Toos Deken-de Graaf
Kinderen en kleinkinderen

Nazomeren in Niedorp op 19 en 20 augustus 2017
Bent u nog niet bekend met het fenomeen “Nazomeren in Niedorp”?
Dan heeft u dit jaar de kans om kennis te maken met dit gratis evenement.
Op ongeveer 70 locaties kunt u genieten van tuinen, kunst, muziek en allerlei andere
(culturele) activiteiten.
De activiteiten bevinden zich in de 9 kernen van de voormalige gemeente Niedorp (nu
onderdeel van Hollands Kroon). De 9 kernen zijn: Lutjewinkel en de Moerbeek, Haringhuizen,
’t Veld en Zijdewind, Kolhorn, Barsingerhorn, Oude Niedorp, Nieuwe Niedorp en Winkel.
Per auto of per fiets met- of zonder vrienden is het noodzakelijk om een keuze te maken welke
activiteiten er bezocht gaan worden.
Alles zien is namelijk onmogelijk. Het Nazomeren start op beide dagen om 10.00 uur en
eindigt om 17.00 uur. Veel bezoekers roemen de gastvrijheid en de hoge kwaliteit van het
aanbod door de deelnemers aan ons evenement. De deelnemers hebben de Nazomervlag
uitgehangen en op de vele adressen kunt u de Nazomerkrant meenemen, waarin alle
activiteiten zijn opgenomen. In de krant staat ook een overzichtje, voor de bezoekers die niet
zo bekend zijn in deze omgeving, zodat u weet in welke richting u de activiteit kunt vinden.
U kunt natuurlijk ook de website raadplegen www.nazomereninniedorp.nl , daar kunt u van
te voren lezen welke activiteiten er zijn. Per onderdeel (bv. tuinen) kunt u ook een uitdraai
maken.
In de Nazomerkrant bevindt zich een overzicht van alle activiteiten per categorie, deze is ook
heel handig om te gebruiken.
We hopen u allemaal te zien Nazomeren!!!!!!!
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Verhuisbericht
Per 1 augustus 2017 gaan wij verhuizen van Veenhuizerweg 11, 1704 DM Heerhugowaard
naar de Weidemolen 5, 1703TC Heerhugowaard.
Het e-mail adres was pcovertoom@kpnplanet.nl, wordt pietenmarijke5@gmail.com
Vriendelijke groeten
Piet en Marijke Overtoom

Hallo Allemaal, leden, familie en vriend(in)en,
Van klein tot groot fietst de Waardse Tunnel Route! Fiets je ook mee?
Ook dit jaar kan men kiezen uit 3 afstanden: 20, 40 of 60 kilometer, de routes zijn uitgepijld,
digitaal en als GPS track beschikbaar.
De start is tussen 9:00 en 11:00 uur en de eindcontrole sluit om 15:00 uur.
Het vertrek en aankomstpunt zijn op het Douwstra-plein bij het Clubgebouw van de
Roeivereniging OSSA,
Adres: Westdijk 12, 1704 AK Heerhugowaard.
(Afslag rotonde nieuwbouw Broekhorn)
Dit jaar wordt het evenement georganiseerd voor de goede doelen;
’t Praethuis en een (topsport) handbike voor Margret IJdema.
Tevens vind er een verloting plaats van een nieuwe fiets!
Op www.waardsetunnelroute.com vindt u alle informatie.
De initiatiefnemers van de eerste editie 2015 organiseren het weer samen met TC Omnisport.
www.tcomnisport.nl Daarnaast vindt het evenement plaats een dag vóór www.tourdewaard.nl.
Wij doen er alles aan om tijdens het “Waardse Wieler Weekend” met alle inwoners en sportclubs
uit Heerhugowaard en daarbuiten zoveel mogelijk deelnemers voor de Waardse Tunnel Route
te verkrijgen en vervolgens te kunnen genieten van Tour de Waard.
Tot ziens op zaterdag 19 augustus bij de start van de “Waardse Tunnel Route”.
Met vriendelijke groet,
Namens de organisatie WTR
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Hoi allemaal,
willen jullie een oproep doen voor de deelnemers die mee willen doen aan de winterfair?
Vast bedankt!

Deelname Winterfair 2017
De vakantie is nog niet voorbij, maar de aanmeldingen komen al weer binnen.
Wil je ook je spullen verkopen of laten zien wat je allemaal kunt
op de leukste sfeerfair in de kop van Noord-Holland?
Geef je dan op bij

APPELTJE-EITJE
Middenweg 474
HHW-Noord
tel. 072 8503232
angelienappel@hotmail.com

De Winterfair is dit jaar op 25 +26 november 2017
Opgeven vóór 15 sept.
Wees er snel bij want VOL=VOL

Groetjes Angelien en Irma

Zomermarkt Hospice Alkmaar
zaterdag 26 augustus 2017
9.30 – 15.00 uur
Wij organiseren dit jaar voor de 11e keer een zomermarkt. U bent van harte welkom om onze
markt te bezoeken!
Het is een gezellige markt met vele kramen, een verloting met leuke prijzen en een koffiehoek met zelfgebakken taart. En ook ontbreekt onze bloemenstal niet.
De opbrengst van de markt komt ten goede aan de gasten die in het Hospice verblijven.
U komt toch ook naar onze gezellige Zomermarkt!
U kunt ons ook ondersteunen door het beschikbaar stellen van spullen die wij op de markt
kunnen verkopen.
Heeft u bijvoorbeeld huisraad, boeken, LP’s, sieraden, schilderijen, speelgoed, enz. over?
Deze kunt u t/m woensdag 23 augustus afgeven in de hal van het Hospice.
Adres: Blanckerhofweg 13 (hoek Hobbemalaan), 1816 HG Alkmaar.
Voor nadere informatie:
Siem van Langen tel: 0226 – 769 020 / 06 – 48 61 42 62 / siemvanlangen@xs4all.nl
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Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
De data voor de komende tijd:
25 augustus 2017 		10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie
			
Mary IJdema komt knippen
			met liefhebbers
7 september 2017		
17.30 uur maaltijd in het dorpshuis
22 september 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
Tonnie Rozing
Gea Klercq
Riet Beers
Ria Boekel
Toos Mooij
Tiny van Stralen

(5719382)
(5741684)
(5715265)
(5714705)
(5719919)
(5710193)
(0226-422701)

U bent van harte welkom!

KBO Heerhugowaard Noord
WE GAAN WEER BEGINNEN….
Na een stille periode van enkele weken zijn we er (hoop ik) weer klaar
voor.
De Nieuwsbrief heeft u ondertussen ontvangen en gelezen wat er
allemaal op het programma staat.
Toch nog even een herinnering via dit contact:
Op maandag 4 sept. kunt u weer mee fietsen met de KBO.
Wim en Joke Beers hebben zoals alle jaren een mooie fietstocht in hun
hoofd en met een beetje mooi weer gaan we om 9.00 uur van start bij
de kerk.
Dinsdag 5 aug. kunt u ’s morgens om 9.30 terecht voor de gym.
Lekker bewegen o.l.v. Emmy Rood.
s’middags om 14.00 gaat de soos weer van start. Uw gastheer is zoals altijd Wim Beers en hij doet
hierbij een dringende oproep aan alle leden want er dreigt een tekort aan deelnemers en dat zou
jammer zijn. Houdt u van een potje kaarten of rummycub kom dan eens een keertje kijken. U bent
van harte welkom.
Maandag 11 september om 14.00 uur bent u welkom in het Dorpshuis.
We draaien dan een leuke Nederlandstalige musical!
In de enquête is dit meerdere keren genoemd als wens voor een KBO middag.
Voor ons 40 jarig Jubileumfeest op 7 nov. kunt zich opgeven via het opgave strookje in de
Nieuwsbrief.
Bij onze thema middagen kunnen niet leden altijd eens een keer komen kijken maar het
Jubileumfeest is alleen voor KBO leden.
Met vriendelijke groet: Truus van den Berg
19
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Nieuws van de bouwcommissie Dorpshuis
Hierbij een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de
ver-/aanbouw van het dorpshuis ten behoeve van Hugo Girls en
Hugo Boys.
Vanaf oktober 2016 is men voortvarend aan de slag gegaan. Grond
uitgegraven, rioolwerk en wat nodig was slopen om ruimte te maken
voor de fundering en de nieuwbouw. Na het storten van de fundering
zijn de nieuwe muren opgemetseld en de kozijnen geplaatst, tevens
electra en riolering aangelegd. Binnen het gebouw is het nodige
timmerwerk verricht en werden de muren aan de binnenzijde gestukt.
Aan de buitenzijde zijn er voegwerkzaamheden verricht en werden de oude dakpannen vervangen
door nieuwe dakpannen. Tevens werd de dakkapel geplaatst. Werkzaamheden verplaatsen zich nu
richting de tribune van Hugo Boys.
Daar is inmiddels de fundering gestort voor de nieuwe opslagruimte en zijn de voorbereidingen in
volle gang voor de aanleg van het nieuwe handbalveld. In de planning staat dat 14 augustus met het
uitgraven van de grond gestart gaat worden tot
aan 21 september het veld asfalteren. Planning
is om in maart 2018 de eerste officiële wedstijd
van Hugo Girls op het nieuwe veld te spelen.
Zoals u leest is er enorm veel gedaan en staat
er nog veel te gebeuren. Dit is alleen mogelijk
door de inzet van Gemeente Heerhugowaard,
Stichting Dorpshuis, vele bedrijven en
vrijwilligers. Het resultaat hiervan is dat men
niet alleen op schema ligt maar dat ook de
bouwkosten binnen budget blijven. Wij
kunnen zoals het er nu uitziet trots zijn op het
resultaat wat er komen gaat!
Hierbij een overzicht van bedrijven en vrijwilligers, die tot nu toe hun medewerking hebben
verleend:
Bouwkundig tekenbureau Jan Groot		
Tekeningen maken en bouwvergunning aanvragen
Gemeente Heerhugowaard			
Realisatie rioolwerk
Andre Stammis Straatgereedschap
Lenen van machines
Loonbedrijf Danenberg			
Sloopwerkzaamheden +uitgraven
Mankracht G.W.W.				
Sloopwerkzaamheden + uitgraven
Vrijwilligers Humulus Lupulus en Hugo Boys Diverse werkzaamheden.
Bouwbedrijf R&H Beers			
Onderbouw en kozijnen
Bouwbedrijf Hof Bouw			
Metselen binnenmuren
Hans Dekker en Ferdinand Ursem		
Metselen buitenmuren
Beers totaal onderhoud			
Beglazing
Ben Loos					Voegwerk
M.A.F. stukadoorsbedrijf			
Stukadoren binnenmuren
Van Raamsdonk				
Dakkapel en dakpannen
Ad Dekker				Electra
Installatiebedrijf Ted Slijkerman		
Loodgieterswerk
Pim Boots Dak & Timmerwerken		
Timmerwerk
Aannemersbedrijf Blankendaal		
Timmerwerk
Cor Beers				
tekeningen maken van de leidingen en ventilatie
Siem en Niek Buter 			
te veel om op te noemen
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Sander Groot 				
die namens Blankendaal de bouw begeleide i.s.m.
					Niek Buter
Nic de Wit 				
Koffiezetten voor de bouwploegen
Bouwcommissie				
Ondersteuning planning en budget
Bouwcommissie,
Richard, Ronald, Erik, Niek, Jurgen, Adrie en Wim

VEENGLAS NIEUWS
Mensen let op!!
Voor de mensen die van plan zijn om ook lid te worden van het veenglasproject (de leden weten
dit al).
De aanleg van de glasvezelkabel komt dichterbij.
Als u het plan heeft om binnenkort uw tuin of oprit aan te passen, hou dan al vast rekening met
de aanleg van de glasvezelkabel.
Als u deelneemt (dus lid bent geworden) komt de glasvezelkabel op uw erf vanaf de erfgrens tot
aan de plaats waar u hem binnen wilt aansluiten (vaak is dat de meterkast, maar dat hoeft niet!).
Het leggen van de flexibele kabelbeschermingsbuis (doorsnee 50 mm) waarin de glasvezel op uw
terrein komt te liggen moet u zelf (laten) verzorgen.
Kabelbeschermingsbuis is o.a. te koop bij “de Wildkamp” te Winkel (voor info kunt u naar de
website www.wildkamp.nl.
Verder kunnen wij merken dat de overheden actiever worden m.b.t. de glasvezelbekabeling.
Het heeft als resultaat dat wij binnenkort een aantal gesprekken hebben met overheidsinstanties.
Met name de provincie Noord Holland (in de persoon van Robert Sabee) denkt zeer goed met
ons mee.
Er staan links van twee berichten (LEES ZE!!!) op onze website (nieuws) die aangeven hoe
belangrijk de overheid (lees ministerie en europese unie) stabiel en snel (100Mb) internet voor de
samenleving vinden.
--brief van minister Kamp aan de 2de kamer
--onderzoek rekenkamer van de EU over haalbaarheid snel internet voor 2020.
Leden van de coöperatie Veenglas worden nu regelmatig op de hoogte gehouden via onze e-mails.
Natuurlijk zijn zij als eerste op de hoogte voordat het, veelal later, op de site geplaatst wordt.
Voor verdere info van Veenglas zie: www.veenglas.nl of www.veenglas.eu
Hartelijke groeten
Het Veenglasbestuur

“Blik op de weg” in De Noord …( 14 aug, 2017)
Beste mensen,
Helaas moet ik u vanaf heden teleurstellen. Mijn gezondheid laat
het niet meer toe de maandagwandelingen te maken.
De artsen kunnen wat betreft de medicijnen weinig tot niets meer
voor me doen. Dan blijft alleen de morfine over om de pijn te
bestrijden. Dat is natuurlijk geen prettig vooruitzicht, maar ik zal het
er wel mee moeten doen!
De Thuiszorg helpt mij iedere morgen en avond met het aan- en
uittrekken van elastische kousen. Door de chemo hebben de
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lymfeklieren zo’n aanslag te verwerken gehad, dat de vochthuishouding totaal ontregeld is. Dikke
en opgezette benen is dan het gevolg van dit alles, waardoor je in je handelingen steeds meer
bekneld raakt.
Ruim 12 jaar heb ik de wandelingen gemaakt en
beschreven. Ik zal best nog wel eens een blikje
oprapen, maar de rest laat ik aan u over. Dank voor
al het medeleven en we zullen elkaar nog zeker eens
ontmoeten!
Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol
072-5726170 / 06-18110970
email: gerritvanderkrol@outlook.com

Lied NOORDENDER VOLKSSPELEN
Melodie: Aan de Amsterdamse grachten
Tekst: Marry Overtoom-Bruin
Er staat een kar op het erf, verstopt in een schuur
Een oude deken verhult de rommel secuur
Want elke avond komt men graag bij elkaar
’t Is altijd hard werken, maar alles komt klaar
Want alle mensen wensen
d’hoogste plaats op het bord
en dan een biertje, wijntje
tot ’t laat en donker wordt….
Refrein:
De Noordender volksspelen
brengt de buren steeds massaal bij elkaar
om de hoogste eer te delen
en een feestje, vast ieder jaar
Elke wijk heeft zelf een sportploeg
met een eigen naam, die staat voor een wijk
Groep van Vier, organisatie
daarmee waant een Waarder zich rijk!
Zo gauw vakantie voorbij is, het werk begint
dan is er altijd een buurman, die wat verzint
De bouwploeg komt bij elkaar in een stoffige schuur
de coach en zijn sportploeg, zij zoeken natuur.
Want alle mensen wensen
d’hoogste plaats op het bord
dat gaan we vieren, zwieren
tot’ laat en donker wordt….
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Refrein:
Op de Hugo Boys’ze velden
staan de jongens/meiden graag bij elkaar
om de hoogste eer te strijden
van de Volksspelen, elk jaar
Elke wijk heeft zelf een sportploeg
met een eigen naam, die staat voor een wijk
Groep van Vier, organisatie,
daarmee waant een Waarder zich rijk.

Bibliotheek Kennemerwaard, Locatie De Noord
De volgende activiteiten vinden plaats, aanmelden niet
nodig.
Vrijdag 8 september van 14.30 – 15.30 uur
Aan tafel met……. Tanja de Reus, Handlettering
Handlettering of wel handletteren is helemaal hip!
Steeds meer mensen zijn creatief bezig met letters. Het is niet alleen leuk en ontspannend, je
maakt ook nog een prachtige kunstwerken. Je kunt al beginnen met een pen en potlood. Wij laten
je vrijdag 8 september zien wat je allemaal nodig hebt, waar je inspiratie vandaan kunt halen en
wat een makkelijk lettertype is om mee te beginnen. Tot dan!
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 komen. De politie is alert op deze vorm van diefstal. Wijkagente
Afra de Boer komt naar de bibliotheek om een presentatie te geven en uw vragen hierover te
beantwoorden. Er is ook ruimte om eventuele andere vragen te stellen.
Bibliotheek Kennemerwaard, locatie De Noord, Torenburgstraat 2.
Telefoon 072-5712004
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 13.00 – 17.00 uur

Nieuw seizoen koersbal
Vrijdag 1 september a.s. beginnen weer met koersballen.
Wij spelen op de vrijdag middag van 13.45 uur tot ongeveer 16.00
uur in het Dorpshuis.
Wij hopen weer op een gezellig en sportief seizoen. Mochten
er dames zijn die ook mee willen spelen, dan zijn ze van harte
welkom.
Het is heel gezellig!
Vera van Langen
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B.Z.N. Staat weer aan de start van een nieuw seizoen
Ja de zomer is alweer bijna voorbij dus het biljartseizoen gaat
weer beginnen voor de leden van BZN. Ja en misschien wel voor
meerdere mensen, want mede door het overlijden van ons lid Nic
Doodeman, is er enige ruimte voor enkele nieuwe leden.
Mocht je er al eens over hebben nagedacht om ook een middag
in de week te gaan biljarten, kom gerust eens vrijblijvend langs of
doe enige weken mee om te kijken of je het wat vind. Het is op
donderdagmiddag van ongeveer 13.30 tot 17.00 uur in de sporthal
Noorderend.
Het is een leuke sport met weinig kosten en ook nog gezellig met elkaar. 31 augustus is de eerste
middag van het nieuwe seizoen, dus misschien wel tot ziens.
Jan van Schagen voorzitter BZN.

Sportcentrum Noorderend bijna weer in bedrijf
Nu we alweer bij half augustus zijn aangekomen
wordt het ook weer tijd om wat over Sportcentrum
Noorderend te vertellen.
We zijn de hele zomer weer druk bezig geweest om de
opknapbeurt die in 2016 was ingezet een vervolg te geven. Kleine aanpassingen in de hal en een
gedaanteverwisseling op de 2e verdieping. Al met al een hele klus maar zeker de moeite waard.
Gelukkig konden we af en toe ook een beroep doen op een aantal vrijwilligers. Komende weken
nog wat kleinere klusjes en dan zijn we klaar voor opening op 31 augustus.
Voor het seizoen 2017-2018 zijn er nog volop mogelijkheden om activiteiten te organiseren in
het Sportcentrum. Informeer eens naar de mogelijkheden als je gewoon eens wilt tennissen,
voetballen, handballen of gewoon eens met een groep vrienden een sportief uitje zou willen
organiseren. Ook sportieve verjaardagen kunnen in het Sportcentrum worden georganiseerd.
Denk bijvoorbeeld aan ultimate frisbee, indoorhockey, indoor bowling en speedtennis.
De diverse biljartclubs welke actief zijn in het Sportcentrum kunnen ook wel extra leden gebruiken.
Heb je altijd al eens willen biljarten kom dan eens kijken op 1 van de biljartmiddagen of avonden.
Voor de competitie tennissers is er ook nog volop ruimte om in te stappen. Met name op de
maandag en vrijdag is er nog voldoende mogelijk. Mocht je willen tennissen in competitie verband
of gewoon op vrije uren informeer dan naar de mogelijkheden.
Carla en Henk
06 21 11 62 93
072 5823254
sportcentrumnoorderend@gmail.com
www.sportcentrumnoorderend.nl
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Nieuws van Hugo Girls
Er wordt hard gewerkt aan het nieuwe veld!

Hugo Girls kopij voor het Contact moet naar: hugogirlscopy@hotmail.com
Graag op zondag vóór 19:00 uur aanleveren.
Kopij wat later binnen komt wordt pas in het volgende Contact in behandeling genomen.

HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Piet Oudeman Transport
JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman
Kleding en tassensponsors
Ook dit seizoen hebben alle teams weer gesponsorde shirts. En er zijn ook teams met gesponsorde
trainingspakken en tassen. Dank je wel alle sponsors!
Hieronder staan alle teams en alle sponsors:
F4		 Hugo’s vrienden
F3		
V/d Burg
F2		
Timmerbedrijf Snel
F1		
Loonbedrijf Veldman
		
E2		 KWS
E1		
Aannemersbedrijf R. Blankendaal
		
Reinigings- & straalbedrijf Stef Kuilboer BV
D2		
Snoek motoren
D1		
Partycentrum Bleeker 			
C2		 Ateco
		Trainingsjasjes: SMP
C1		
Dagwinkel Arno en Silvia Groen
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www.loonbedrijfveldman.nl
www.stefkuilboer.nl
www.caferestaurantbleeker.nl

B2		
B1		
A2		
A1		
		

SHW
				
Autowaard
Kwekerij A. Bakker en Zn. B.V.
Autoservice Bakker - 			
Trainingsjasjes: Autoservice Bakker

Dames 3
Dames 2
Dames 1
		
		
		
Recr 1		
		
Recr 2

Snack & Eethuis Hugo
www.snackeethuishugo.nl
Timmerbedrijf Snel
Loonbedr. en machineverhuur Danenberg www.loonbedrijfdanenberg.nl
Transportbedrijf Piet Oudeman
www.pietoudemantransport.nl
Trainingspakken: Transportbedrijf Piet Oudeman
Tassen Groot tuinen
JK Webdesign
Trainingspakken: R&H Beers
Loonbedrijf Veldman
www.loonbedrijfveldman.nl

www.straalbedrijfhollandwest.nl
www.autoservicebakker.nl

Nieuwe bal nodig?
Voordat iedereen gaat genieten van een welverdiende vakantie graag jullie aandacht voor het
volgende:
Wil je voor komend seizoen een nieuwe bal hebben en gebruik maken van een mooie korting?
Bestel er dan nu één via de vereniging.
-

Maak uiterlijk maandag 21 augustus €17,- voor E t/m Recreanten en €13,50 voor F-jeugd over
naar NL30RABO 0326802894 t.n.v. Hugo Girls
Vermeld hierbij de naam van de speelster, de balmaat en het team.
BV: Ilja Groot, balmaat 2, Dames 1

Alle coaches kunnen de ballen in de week van 1 september ophalen in ’t Rondeel (of t.z.t. mogelijk
het Dorpshuis). Je ontvangt je nieuwe bal dus via je coach.
Let op: niet op 21 augustus betaald = geen bal
Balmaat per team
Kabouterbal: F-jeugd
Balmaat 1: C-jeugd, D-jeugd, E-jeugd
Balmaat 2: Recreanten, Dames, A-jeugd, B-jeugd

Groetjes, Ilja Groot

Trainingsschema 2017 1e helft buiten
Het seizoen gaat bijna weer beginnen en dat wil zeggen dat er ook weer getraind gaat worden.
Het was weer een puzzel om het schema in elkaar te zetten. Enkele tijden (of dagen) zijn nog
onder voorbehoud, omdat het schoolrooster van de trainsters nog niet bekend is. Mocht er een
verandering komen dan horen de betreffende teams dat zo snel mogelijk!
De trainingen zullen in de week van 4 september starten. Helaas niet vóór de eerste wedstrijden,
dit heeft te maken met de kindervakantiespelen.
Trainingsschema buiten
1e helft
Dinsdag
C1 / C2		
18.00 - 19.00
D1		
19.00 - 20.00
B1 / B2		
18.30 - 20.00
Ds1 / A1 / (Ds2)* 20.00 - 21.30
		

Rob Doodeman en Joderick
Inge Entius en Malissa de Groot
Jos Mienes
Jos Mienes
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Donderdag		
E1 / E2		
17.30 - 18.30
D1		
17.30 - 18.30
C1 / C2		
18.30 - 19.30
A1 / B1 / B2
18.30 - 20.00
Ds1 / Ds2*
20.00 - 21.30
		
Vrijdag
Fjeugd		
17.00 - 18.00

Janine Bakker en Lisanne Oudeman
Hans Rendering
Hans Rendering
Jos Mienes
Jos Mienes
Isa Zuurbier, Mabel Ursem en Evie Tiel

*De training op dinsdag is vrijwillig voor Ds2. Op donderdag wordt Ds2 verwacht.
Buffetdiensten Hugo Girls in ‘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
2 september
3 september
6 september
10 september
16 september
17 september
20 september
23 september
24 september
25 september
30 september
1 oktober
2 oktober
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12.15 uur tot 15.15 uur 17.45 uur tot 20.15 uur
Marjon Berkhout en
Amber Molenaar
Maud Berkhout			
11.45 uur tot 14.45 uur 		
Marit Stoop en Marleen Borst		
19.15 uur tot 21.45 uur		
Angelé Ligthart		
9.15 uur tot 12.00 uur
12.00 uur tot 15.00 uur 15.00 uur tot 17.45 uur
Ellen Kunst en
Mariska Stoop en
Floor Snel en
Jenny Zuurbier
Lynn Dekker
Ilse Hooiveld
12.15 uur tot 14.15 uur 14.15 uur tot 16.30 uur
Sandy Way en
Inger Smit en Patricia Groot
Amanda Groot
10.15 uur tot 13.15 uur 13.15 uur tot 16.15 uur
Maureen Borst en
Judith de Mees en
Jet van den Berg
Roos van Woerkom
19.15 uur tot 21.45 uur		
Fleur de Boer		
12.15 uur tot 14.15 uur
Laura Rendering en Noa Renshof		
9.15 uur tot 12.45 uur		
Evy Blom en Tess van Schagen		
18.45 uur tot 21.15 uur		
Marlou Zuurbier		
12.15 uur tot 14.15 uur 14.15 uur tot 16.30 uur
Margreth van den Berg
Carola Wijnker en Senna van Schagen
en Inde Groot
10.15 uur tot 13.15 uur 13.15 uur tot 16.15 uur
Kelly Zuurbier en
Kim Tijm en Lois Bleeker
Jacky Zuurbier
18.45 uur tot 21.15 uur 		
Denise Potveer		

Hugo Boys seizoen 2017-2018
Van de bestuurstafel
Hoewel de vakantie nog in volle gang is is de selectie op 7 augustus
j.l. begonnen met de training, onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer
Jorgen Heurter. Dit o.a. ter voorbereiding op de Waard Cup (zaterdag 12
augustus is de eerste avond) en het bekerprogramma wat de eerste 3
zondagen van september wordt gespeeld. Het programma van zowel
de Waardcup alsmede het bekerprogramma kunt u elders in dit Contact
lezen of op de website..
De competitie start dit seizoen in het weekend van 23 en 24 september.
Hugo Boys 1 is dit seizoen ingedeeld in een prachtige poule met wedstrijden tegen o.a. KSV, Con
Zelo, VZV, Nieuwe Niedorp, WMC, Apollo, Victoria en De Rijp. Op 24 september wordt er gespeeld,
thuis tegen Victoria O.
Verder zijn wij verheugd u te kunnen meedelen dat het contract met onze hoofdsponsor, Edwin
Groen Tweewielers, met 5 jaar is verlengd. Zowel het bestuur als Edwin zijn zeer tevreden over
de samenwerking. Voorafgaande aan de 1e thuiswedstrijd in de competitie, op 24 september a.s.
tegen VIctoria O, zal het contract worden getekend.
Dan nog iets voor de agenda. De jaarvergadering vindt plaats op vrijdag 29 september a.s. om
20.00 uur in het Dorpshuis.
De werkzaamheden ivm de verbouwing van het Dorpshuis zijn de afgelopen maanden gewoon
doorgegaan en het resultaat is duidelijk zichtbaar. De verbouwing van de Ukkehut is gevorderd
tot “wind en waterdicht”. Het dak is compleet vernieuwd en er is een dakkapel opgezet. Alle
binnenmuren zijn inmiddels opgetrokken en de nieuwe indeling van de ruimtes is goed zichtbaar.
Na de zomervakantie wordt er gestart met de afwerking. De werkzaamheden zijn momenteel
verplaatst naar de tribune. De fundering van de nieuwe opslagruimte is gestort. Deze ruimte
wordt aan de achterkant van de tribune aangebracht.
Begin deze week is er gestart met de aanleg van het nieuwe handbalveld en de miniveldjes
op het huidige trainingsveld. De bewoners grenzend aan het trainingsveld zijn dmv een brief
geinformeerd over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden de komende weken.
Kortom alles ligt op schema en de planning is nog steeds dat de handbal vanaf 1 maart 2018 de
wedstrijden gaat spelen op het huidige trainingsveld en gebruik kan maken van de accomodatie
van het vernieuwde Dorpshuis. Wij kijken ernaar uit !
De gemeente is momenteel bezig met het repareren/herstellen van de ballenvangers op het
A, B en C-veld. Verder zal ook de lichtinstallatie op het C-veld worden nagekeken en zullen er
onderdelen vervangen gaan worden zodat we voor de wintermaanden weer gebruik kunnen
maken van een volwaardige en veilige lichtinstallatie.
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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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		
Secretariaat
Penningm.

b.g.g.

Truus van den Berg
072-5719852
Cees Molenaar		 072-5712488

Gezinsveranderingen en/of verhuizingen doorgeven aan de penningmeester a.u.b.
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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
- 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 Zeeman Reclamegroep b.v. 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 Zeeman Reclamegroep b.v. 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(zwart/wit):		

1/6 pag € 11,25

Advertentietarieven (full color):

Nader te bevragen bij advertentie@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:
Zeeman Reclamegroep b.v. (voorheen Drukkerij Gerja)
e-mail: 		
advertentie@gerja.nl
telefoon:		
0226-421520
fax: 		
0226-421550
Rekeningnummer Contact: NL06RABO0386950989
31

32

