Vrijdag 20 januari 2017

Agenda
22 januari 2017
22 januari 2017
28 januari 2017
3 februari 2017
6 februari 2017
5 maart 2017
6 maart 2017
20 maart 2017
31 maart 2017
5 april 2017
24 april 2017
14 mei 2017
25 mei 2017
4 juni 2017
2 juli 2017
4 september 2017
9 september 2017
7 november 2017
15 november 2017
19 november 2017
28 november 2017
19 december 2017
18 maart 2017
25 maart 2017

10:00 Afscheidsviering pastor Marion Bleeker-Burger
Start Actie Kerkbalans
Playbackshow in Bleeker
Young Seven: Sirkelslag
14:00 KBO Jaarvergadering met Bingo
Young Seven: Modern monnikenwerk: workshop Handletteren
14:00 KBO Ko Schuurmans over afscheid en rouw
13:30 KBO Excursie naar Amigoplant
19:00 Authentieke Dorpshuisveiling
Young Seven: Paasintenties maken: je bent een engel
KBO Uitje
Young Seven: Workshop wereldtapas
14:00 KBO Annemarie Hooijboer met een humoristische bloemlezing
Young Seven: Verhalen rond het kampvuur
Young Seven:Zomerfeest
9:00 KBO Fietstocht
41e editie Noordender Volksspelen
19:00 KBO Jubileumfeest
t/m 18 november “Loca draait door”: Cabaret, revue en toneel avond in zaal Bleeker
“Loca draait door”: Cabaret, revue en toneel middag in zaal Bleeker
19:30 KBO Bart Oud over de geschiedenis van Sinterklaas
14:00 KBO Kerstmiddag
Stile omgang
10:00 Zuster van Buurendag, zwerfvuil ruimen

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 30 JANUARI 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 17 februari 2017.
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HUSQVARNA 136 LiC
TRIMMER

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

KLINKENDE
MUNT WEKEN

100% Husqvarna.
0% Brandstof.

Inclu sief Accu
en snella der

€ 429,-
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€ 42
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Series

De nieuwe Husqvarna Accu Series zijn er:
een serie sterk presterende accuproducten.
U krijgt de resultaten van benzineproducten,
een perfect evenwicht, stille werking,
geen emissies, universele accu’s die in alle
handgereedschap passen en tal van unieke
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en maaidek 85 cm.
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Kijk ook op www.husqvarna-actie.nl voor meer informatie.
Uw geautoriseerde Husqvarna dealer:

Multi functioneel kantoor/productie/opslag lokatie. Ideaal gelegen in driehoek,
Schagen, Alkmaar en Hoorn. info op http://www.fundainbusiness.nl/bedrijfshal/
zijdewind/object-49612370-de-weel-20/plattegrond/ of 06-53327563
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R.K. Kerkgemeenschap van het Heilig Hart van Jezus
Gastvrij en inspirerend in Godsnaam!
Parochiecentrum:
Middenweg 541
1704 BE Heerhugowaard
(072) 57 113 34
NL64RABO 0326802185
pastorie.de.noord@gmail.com
www.kerkdenoord.nl
Openingstijden secretariaat:dinsdag en donderdag van 9:30 uur tot 11:00 uur
Openingstijden kerk: maandag tot en met zondag van 9.00 uur tot 18.00 uur
Pastor:
Toon Jorink, Veluweweg 56, 1738 BE te Waarland
(0226) 423 280 / 06 51494718
t.jorink@gmail.com
Toon heeft op dinsdag vrij
Deken / pastoor E. Moltzer
Gedempte Gracht 64
1741 GD Schagen
0224 212357
don.eduard@planet.nl
Heilig Hart raad
Vice-voorzitter			
Gea Klercq		
Secretaris			Vacature
Penningmeester			
Siem van Langen
Bestuurslid			
Kees van Langen		
Contactpersonen secties:
Sectie Catechese			Vacature
Sectie Liturgie			
Marga van Langen
Sectie Gemeenschapsopbouw
Ted van Schagen		
Sectie Diaconie en Pastoraat
Vacature

Pim Mooij

072 571 5265
072 5744771
072 574 2241

072 574 2241
072 5712020

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 26 januari op het
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
Kerkwerken
In december en januari zijn de groepen van Marijke Morsink en Riet Berkhout aan de beurt om de
kerk op orde te brengen.
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Bloemengroep
In januari 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
WEEKEINDE 21 EN 22 JANUARI
Derde zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 8, 23b-9,3( Het volk dat in het donker wandelt, ziet een groot licht)
Evangelie uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Korintiërs 1,10-13.17( Paulus
verzet zich tegen de verdeeldheid die er onder de christenen van Korinthe heerst.
ZONDAG 22 JANUARI
10.00 UUR
Kerkbalans
Afscheidsviering van Marion Bleeker –Burger met zang van alle koren.
Gebedsintenties voor: overleden ouders Buter-Bakker, in liefdevolle herinnering Jan en Tiny
Oudeman-Groot en zegen over hun kinderen en kleinkinderen, Jaap Way en Gre Way-de Boer en
overleden familie,Nic Klaver en Ineke en zegen over hun gezin,in liefdevolle herinnering Nic Eeken
en Michel, in liefdevolle herinnering Jaap en Anna Pronk, Jan en Sjanet, Sander Borst en zegen over
zijn gezin, Adriaan van Langen en zegen over zijn gezin, Afra de Wit-Plak en familie,Piet Bleeker
en om zegen over zijn gezin, Henk Burger en Hennie Burger-de Vries en om zegen over hun gezin.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Maud Berkhout en Sofie Kavelaar .
Kosters: Peter Danenberg en Kees Berkhout.
WEEKEINDE 28 EN 29 JANUARI
Vierde zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Sejanna 2, 3;3, 12-13( Over de ootmoed als levenshouding)
Evangelie uit Matteüs 5, 1-12a (De plechtige aanhef van de Bergrede: de zaligspredikingen van Jezus)
ZONDAG 29 JANUARI
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is Theo Vertelman.
Gebedsintenties voor: Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie, Koos en Magda van der
Hulst- de Koning en overleden familie en zegen over hun gezin,in liefdevolle herinnering onze
lieve ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom, Piet Overtoom en Emma Overtoom-Groenland en
overleden familie,Jaap Way en Gre Way-de Boer en overleden familie.
Lector;Marga van Langen. Misdienaars; Koster; Gon Meester. Jip van den Berg en Syb Bakkum.
WEEKEINDE 4 EN 5 FEBRUARI
Vijfde zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 58,7-10(Wie gerechtigheid doet, zal Gods zegen ondervinden)
Evangelie uit Matteüs 5, 13-16( Plaats uw lamp niet onder de korenmaat)
ZONDAG 5 FEBRUARI
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van de cantorij. Voorganger is Wim Timmer.
Gebedsintenties voor: Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie,Kees en Truus ZuurbierGroot en zegen over het gezin,in dankbare en liefdevolle herinnering Ank Veldman-Dekker en
Andre Veldman en zegen over hun gezin.
Lector; Joke van der Voort. Misdienaars; Stijn Blankendaal en Bas Kaverlaar. Koster; Kees Berkhout
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ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP:
T VELD
Zaterdag 28 januari om 19.00 uur presentatie van de vormelingen met Toon Jorink en zang van
interamvo. Er is kinderwoorddienst
Zaterdag 4 februari om 19.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer
WAARLAND
Zaterdag 21 januari om 19.00 uur afscheidsviering van Marion Bleeker-Burger met zang van alle koren.
Zaterdag 28 januari om 19.00 uur presentatie eerste communicantjes met Theo Vertelman en zang
van het kinderkoor
Zondag 5 februari om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van de
vrienden van het gregoriaans.
NIEDORP
Zondag 22 januari om 10.00 uur Oecumenische viering inde Doopsgezinde kerk. Voorgangers
zijn dominee Santema en Annemiek Wijnker.
Zondag 29 januari om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Zaterdag 4 februari om 19.00 uur presentatie van de vormelingen met Toon Jorink en zang van
timeless
Dopen
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971

22 januari afscheid Marion Bleeker-Burger
Denkt u allen nog aan uw persoonlijke bijdrage voor het afscheid van Marion!

Punten uit de parochievergadering van 10 januari 2017
Op 22 januari is de afscheidsviering van Marion Bleeker-Burger
Om 10.00 uur is de viering met daarna een receptie in het dorpshuis. U bent van harte welkom.
Per 1 februari zal diaken Hans Bruin starten in de parochie.
Ted van Schagen stopt met de gemeenschapsopbouw en met de tuinkabouters. Hij gaat verhuizen naar Obdam. Ted, heel erg bedankt voor al je werkzaamheden voor de parochie.
Dit betekent dat we op zoek naar iemand voor de sectie gemeenschapsopbouw. Wie o wie!
De kerstvieringen zijn heel goed bezocht.
Er waren 1400 mensen in 7 vieringen. Dit is meer dan vorig jaar.
De kerst was erg mooi versierd. Bloemengroep weer heel erg bedankt en ook iedereen die zijn/
haar steentje heeft bijgedragen.
Afgelopen jaar zijn er 13286 mensen in de kerk geweest in 96 vieringen . Dit zijn 140 mensen
gemiddeld.
Op 22 maart houden we weer de jaarvergadering. Deze vindt plaats in de pastorie. Aanvang 20.00
uur
We hebben met de raad en de parochievergadering gebrainstormd over de toekomst van onze
parochie.
Hieruit zijn een aantal zinvolle punten naar voren gekomen. Met de nieuwe diaken zullen wij hier
aan werken.
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Kerkbalans 2017
Volgende week start weer de actie kerkbalans. Een 40 tal
lopers gaat langs de huizen om de envelop persoonlijk aan u te
overhandigen. We hopen dat u gul zult reageren.
Wanneer kunt u ons verwachten
Het schema ziet er als volgt uit:
22 januari:
start Kerkbalans met een viering in de kerk met zang van alle koren (tevens afscheid
van Marion)
23 januari:
19.00 – 20.00 de ‘lopers’ kunnen hun spullen ophalen, maar dit kan ook al na de
viering van zondag rond 11.15 uur. Gedurende deze week krijgt u uw envelop
thuisbezorgd, en de week erop wordt deze weer opgehaald.
1 / 2 februari: De enveloppen kunnen ingeleverd worden bij Karin Stoop, De Eg 45.
5 februari:
Bekendmaking van de opbrengst.
De commissie kerkbalans:
Sheila Borst, Lida Groot, Karin Stoop en Jos Mooij

40MM 40MM 40MM 40MM 40MM 40MM 40MM
De 40 MM wordt dit jaar gelopen op zaterdag 27 Mei .Houd u deze
datum vrij als u wilt genieten van een prachtige wandeltocht door verschillende westfriese dorpen.
40MM 40MM 40MM 40MM 40MM 40MM 40MM
De samenstelling van de MOV heeft zich uitgebreid in de persoon van Jose B Villero. We heten Jose
[Gosi] van harte welkom.U zult hem vast en zeker een keer tegenkomen bij de collecte achter in de
kerk of bij de wereldwinkel.

YoungSeven
YoungSeven is een jongerengroep met allerlei leuke, vormende,
actieve, gezellige en inspirerende activiteiten voor jongeren van 12 tot
ongeveer 18 jaar.
Koken voor daklozen
Na de herhaaldelijke vraag van YoungSeven -leden die inmiddels 16+ waren geworden, hebben
we het koken voor daklozen na twee jaar weer in ons programma opgenomen. Na een informatieve bijeenkomst kwamen we in de kerstvakantie bij elkaar voor het schillen en snijden van kilo’s
peen, aardappelen, uien en het draaien van gehaktballen. Na een gezamenlijke lunch gingen
we om 3 uur ’s middags richting Stichting kerk en buurt Westerpark in Amsterdam, waar ze een
eettafelproject Filah hebben waarbij op 3 dagen per week gekookt wordt voor dak- en thuislozen.
Met enorme pannen gingen we aan de slag, het nagerecht werd klaargemaakt en om klokslag
18.00 uur werd alles uitgeserveerd. Verschillende mensen kwamen een praatje met ons houden
aan de bar, welke de keuken en eetzaal met elkaar verbond. Zo hoorden we heel wat levensverhalen en hobby’s voorbijkomen. Na het eten ging menigeen met een bakje hutspot en gehaktbal
weer zijn eigen weg en hadden wij een zeer voldaan gevoel, wetende dat we iets voor ‘die ander’
hebben kunnen betekenen.
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Mensenrechten
Op een vrijdagmiddag dit keer, aangezien het kerstvakantie was, kwamen we in de pastorie van
Heerhugowaard de Noord bij elkaar rond het thema ‘mensenrechten’. De heer Jaap de Fockert van
Amnesty International, nam ons mee naar wat de mensenrechten nu eigenlijk precies inhouden
en betekenen en hoe deze ook regelmatig worden geschonden. Pastor Tilma liet ons aan de hand
van een Bijbels verhaal inzien dat niet alleen officiële instanties de mensenrechten dikwijls niet
respecteren, maar dat het ook in het dagelijks leven bij ieder van ons voor kan komen, bijvoorbeeld door middel van pesten omdat je iemand anders vindt dan jezelf.
Na een discussie, waarin veel hedendaagse gebeurtenissen werden besproken, gingen we aan de
slag met een doe-opdracht van Amnesty International. We schreven brieven en maakten kaarten
voor situaties waar Amnesty op dit moment actie voor voert.
En zo werkten we met z’n allen eraan mee om het onrecht in deze wereld tegen te gaan en de
mensen, die het betreft, een hart onder de riem te steken.
Namens de werkgroep YoungSeven
Komende activiteiten:
3 februari
Sirkelslag (een live spel op landelijk niveau)
5 maart
Modern monnikenwerk (workshop handletteren)
5 april
Paasattentie maken (Je bent een engel!)
www.youngseven.nl

TIENERDAG OP 5 FEBRUARI JUMPSKILLZ HOOFDDORP
Op zondag 5 februari onganiseert jong bisdom Haarlem-Amsterdam een dag voor alle tieners uit
het bisdom. Mgr hendriks is er ook bij.
SPRINGEN IN HOOFDDORP
De dag begint met een Eucharistieviering in Aalsmeer. Na afloop gaan we naar de springhal in
Hoofddorp.
Daar trekkeen we onze springsokken aan, deze krijg je en gaan we 2 uur lang helemaal los.
Tussendoor is er wat lekkers en langs de baan organiseren we een gezellige plek om uit te rusten,
spelletjes te doen en om wat bij te kletsen.
VOOR WIE
Alle tieners uit bisdom Haarlem–Amsterdam zijn uitgenodigd.
Vanaf 12 jaar kun je je aanmelden.
Meld je aan, dan zorgen wij voor drinken en wat lekkers.
info@jongbisdomhaarlem.nl of 023-5112635
Wanneer:
5 februari 2017
Hoelaat:
12:30 – 16:30
Locatie:		
Stommeerweg 13, Aalsmeer
Kosten:
7,=
Organisatie Jumpskillz
Daalmeerstraat 5-7
Hoofddorp
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Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.00-17.30 uur
zaterdag 10.00-16.00 uur

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

✦ GEBOORTEKAARTJES ✦ ROUWDRUKWERK
✦ POSTERS (t/m A0-formaat)
✦ HUWELIJKSKAARTEN ✦ ZAKELIJK DRUKWERK ✦ CANVASPRINTS

Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op

www.urmaprint.nl

Sterrenboschstraat 8, 1704 CN Heerhugowaard
t. 072 - 85 03 971

m. 06 - 229 204 87

Wij wensen iedereen
fijne feestdagen en een
voorspoedig nieuwjaar

• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing
Tel. 072 - 5711243
06 - 53557548
Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard
www.groottuinen.nl
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e. info@dick-tegel.nl

q Gespecialiseerd in:
q BMW onderdelen magazijn
q Tectyleren
q Banden / wielen
q leswagen verhuur (sport)
q Onderhoud en reparaties
q In- en verkoop alle merken
q A.P.K.
q Alarm inbouw
q Autocleaning
Adres:

Dopplerstraat 6
1704 SR Heerhugowaard
TEL: 072-5740859
Fax nr. 072-5721659
Internet: www.automolenaar.com
Email: postmaster@automolenaar.com

Fakkeldrager 2017
Blij verrast waren wij toen we de fakkel kregen aangereikt van Veenhuizerhoeve voor 2017.
Zij vonden dat we daar als Caritas het volste recht op houden door onze inzet voor zieken en ouderen. Het voelt goed als mensen uit de gemeenschap je inzet en werk weten te waarderen. Meestal
doen we dat gewoon stilletjes en zonder ophef maar hier genoten we toch ook wel van. We doen
ons werk graag en weten zelf ook wat een warm woord of een schouderklopje betekend toen
plotseling Merie Klompstra kwam te overlijden, zij was een gewaardeerd lid van de Caritas, juist
dan krijg je weer meer energie om door te gaan. Wij zijn best wel afhankelijk van de ogen van een
ander dus wanneer u merkt dat iemand ziek is of een ongeluk heeft gehad, geef het aan ons door
zodat wij er iets mee kunnen doen. Door financiële ondersteuning vanuit de parochie kunnen we
altijd een kleine intenties meebrengen en daaruit spreekt dan weer de betrokkenheid van onze
gemeenschap. Overal worden wel vrijwilligers gevraagd maar mocht u ons willen helpen met ons
werk, we zoeken nog 1 of 2 mensen voor onze groep de Caritas van De Noord, neem gerust contact op met iemand. Wij proberen zeker de uitverkiezing tot “Fakkeldrager 2017” waar te maken.
Jan de Wit, Afra Commandeur, Afra Beers, Erna Borst, Nel Borst, Frans Dekker, Annie de Haan en
Jan van Schagen.

Nieuws van Samen Voorwaarts -www.samenvoorwaarts.nl
Beierse Benefietavond
Op zaterdag 21 januari 2017 organiseert muziekvereniging Samen Voorwaarts een Beierse
benefietavond. Een gezellige avond met elkaar, aan lange biertafels met een lekker pul
bier, wijn of frisje. Er zal Beierse muziek klinken wat wordt afgewisseld met amusement
en vermaak. Tevens is het een kans voor de vereniging eens wat andere klanken te laten
horen dan de traditionele concerten. Na het programma kunt u nog heerlijk verder
genieten van uw samenzijn onder het genot van een drankje en passende muziek.
Een gemoedelijke sfeer voor jong en oud met bv. vrienden of familie.
De avond wordt gehouden in het dorpshuis Harmonie te ‘t Veld.
Aanvang: 19:30 uur met een heerlijke apfelstroedel en koffie of thee of meteen een pul bier. Wat
verder op de avond zijn heerlijke broodjes worst en Pretzels verkrijgbaar voor een echt Beiers
gevoel. En om dat gevoel te versterken kan men in traditionele Beierse kleding komen wat niet
verplicht is maar wel een gezellige tint geeft.
Voor deze avond zijn kaarten verkrijgbaar à 10 euro bij :
- Kapsalon Margret de Boer Leliehofstraat 16, 1704 CH Heerhugowaard 0725716154
- of via mail beiersebenefietavond@hotmail.com
Er wordt met consumptiebonnen à 2 euro gewerkt.
Het programma is zeer gevarieerd zo hoort u die avond Zwei Jan Hinnerken een variatie over een
wel heel bekend kinderliedje met een solo voor twee Baritons, Huntsman’s Holiday een solo met
onze Waldhoorns. Maar natuurlijk is ook de Alpenhoorn van onze Jaap te horen, The Second Waltz
van André Rieu, Anton aus Tirol en nog heel veel andere Beierse en Oostenrijkse krakers.
Graag zien we u allen tegemoet op deze benefietavond. Een leuk idee om met een groep vrienden
of club naar toe te gaan.
Namens de Beierse benefiet commissie
Margret Hoekenga-Idema en Fleur de Boer
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René Jonker

Stationslaan 1
1704 PN Heerhugowaard
T: 0226-426616
M: 06-20914446

www.jonkerhov.nl
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Comité Stille-Omgang
Januari 2017
p/a Marjon Berkhout
Torenburgplein 2, 1704 CG HEERHUGOWAARD
e-mail: m.b.installatietechniek@planet.nl			
UITNODIGING VOOR DE 27e LOOP
tel:072-5724814
MOTTO STILLE OMGANG 2017:
VOOR U IN OOTMOED, MET U IN GELOOF, IN U IN STILTE
ONS MOTTO 2017 :
HEB PLEZIER ALS DAT KAN, MAAR HOUD VOL ALS HET MOET.
Beste Pelgrim,
Terugkijkend op het jaar 2016, kunnen wij als pelgrims terugkijken op een mooie tocht gelopen
op zaterdag 12 maart 2016 onder zeer goede weersomstandigheden.
Maar dan is het al weer eind 2016 en zal het op zaterdag 18 maart 2017 weer zover zijn, dan hopen
wij met u en vele andere pelgrims de 27e Stille Omgang te lopen vanuit de kerk van H.H.WaardNoord naar Amsterdam en hierbij wordt u van harte uitgenodigd.
Bijgesloten vind u de inschrijfstrook voor de loop. Wilt u deze duidelijk invullen met e-mail,
woonplaats etc.
Als u andere mensen voor de loop enthousiast weet te krijgen, wel vermelden dat het ca. 58 kilometer
is en het écht een behoorlijke dag is met een fiks tempo, dit alles om teleurstelling te voorkomen.
Indien er pelgrims zijn die niet het hele eind mee kunnen lopen maar toch een kerkbezoek van
onderweg even met ons mee willen maken om de pelgrimssfeer te proeven, dan zijn ze van harte
welkom. Ook familie-gezinsleden, die het leuk vinden ons onderweg te steunen, zijn van harte welkom.
Wij beginnen 18 maart om 8.00 uur in de kerk van H.H.Waard-Noord. Daar ontvangt u een
naamkaartje, zodat wij elkaar de hele dag bij de naam kunnen noemen. Na de zending van
pastoor Bert Glorie, gaan wij om 8.30 uur op weg. Wij lopen dit jaar de Westroute, van kerk tot
kerk in Uitgeest en Westzaan, waar de koffie en thee klaar staat. De hele dag zal er een volgbusje
mee rijden voor uw spullen en de EHBO is ook de hele dag aanwezig.
Om 16.00 uur genieten wij samen van een warme maaltijd in Assendelft. Na de laatste stop lopen
wij dan gezamenlijk naar de Krijtbergkerk, waar de mis om 22.15 uur begint en waar plaatsen voor
ons zijn gereserveerd. Daarna lopen wij allemaal de STILLE OMGANG. U wordt daarna met de bus
weer naar H.H.Waard-Noord gebracht , vertrek uit Amsterdam om ca 01.00 uur.
Arie Botman heeft goed contact met de organisatie van de Stille Omgang in Amsterdam en Jan
Nanne heeft alweer een hele mooie route uitgestippeld.
Heeft u suggesties, op- of aanmerkingen voor de loop, schrijf het op de inschrijfstrook. Betaal, als
het kan gelijk met de inschrijving en als u wegens griep of een andere reden niet mee kan lopen……
één week van te voren afbellen- mailen en ik stort het geld terug, bedankt voor uw medewerking.
GEGEVENS VOOR DE 27e STILLE OMGANGLOOP:
- DATUM 18 MAART 2017, TIJDSTIP VAN SAMENKOMST 8.00 UUR IN DE KERK H.H.NOORD
- INSCHRIJFSTROOKJE DUIDELIJK INVULLEN EN VOOR 15 JANUARI MAILEN/OPSTUREN
- DE KOSTEN ZIJN € 42,00 GRAAG OVERMAKEN NAAR NL88 RABO 032.68.55.491 T.N.V. M.A.G.
BERKHOUT
- MAAKT U GEEN GEBRUIK VAN DE BUS TERUG DAN € 33,= OVERMAKEN
- DE ROUTE, NADERE GEGEVENS EN DE DEELNEMERSLIJST ONTVANGT U EIND FEBRUARI IN DE BUS
Een warme groet van het organiserend comité,
Arie Botman, Jan Nanne, Jan Giling en Marjon Berkhout.
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v Garage Co Borst BV
v Co Borst Bedrijfswagens
v Airco Service

v Co Borst Autoschade
v C.B. Lease
v Piaggio LTV-dealer

Telefoon 072 - 571 90 10 • E-mail: info@coborst.nl • www.coborst.nl

Administratiekantoor

DEKKER

Voor sierhekwerk en kennelbouw op maat
Automatische Draai/Schuifpoorten voorzien
van intercom, camera, verlichting e.d.
Tevens voor uw paardenboxen,
hondenkennels & dierenverblijven
Middenweg 598 1704 BS Heerhugowaard
072-5715927 fax 072-5721059 of 06-53716161
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Voor uw:
* bedrijfsadministratie
* belastingzaken
* salarisadministratie
* automatiseringsbegeleiding in- of
exclusief het betalingsverkeer
* algehele bedrijfsadvisering
culiere

van parti
Tevens verzorging
aangiftebiljetten

Hectorlaan 2, 1702 CL Heerhugowaard
Telefoon 072 - 574 11 44

Voor de 27e Stille-Omgangloop op zaterdag 18 maart 2017
Graag retourneren aan:
Marjon Berkhout
Torenburgplein 2,
1704 CG HEERHUGOWAARD
e-mail: m.b.installatietechniek@planet.nl tel:072-5724814
Achternaam:
Roepnaam:
Straat:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Geb. datum:
e-mail:
q Ik loop op zaterdag 18 maart 2017 mee, kosten € 42
q ik loop mee maar maak geen gebruik van de bus, kosten € 33
q ik loop niet mee, maar ik wil volgend jaar wel een uitnodiging
q ik loop niet mee en stel ook geen prijs meer op een uitnodiging
Ruimte voor suggesties:

UITBREIDING DORPSHUIS EN AANLEG HANDBALVELD
Op bestuurlijk niveau word er al geruime tijd hard gewerkt aan het tot stand brengen van een
accommodatie voor de handbal en voetbal. Een van die commissies die zich hier mee bezig houd,
is de bouwcommissie.
Deze bestaat uit Nic Buter, Ronald Beers, Richard Blankendaal, Erik Beers, Jurgen Borst en Henk
Kroon. Ze zullen bij werkzaamheden soms een oproep doen van leden van deze verenigingen.
Maar er zijn in de Noord misschien wel meer mensen of bedrijven, die wat willen doen om er voor
te zorgen dat Hugo Boys en Hugo Girls een accommodatie krijgt die klaar is voor de toekomst. Bent
u een persoon of bedrijf die op een of andere manier zijn steentje wil bijdragen aan dit project, mail
dit dan naar Henk Kroon. secretaris@hugoboys.nl , hij zal er voor zorg dragen dat u door de juiste
commissieleden zal worden benaderd. Mail hem uw naam, beroep/ bedrijf, e-mail adres en uw telefoonnummer. Mocht u andere vragen en of opmerkingen hebben aangaande de uitbreiding mail
hem dan ook, hij zal er voor zorgen dragen dat u antwoord krijgt.
De bouwcommissie
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www.hypotheekshop.nl/eerste-huis-kopen

Nooit gedacht dat de lage
rente mij zóveel kansen biedt

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

Duidelijk verhaal
De Hypotheekshop Heerhugowaard | Dennis Zuurbier | Stationsplein 34 - 36 | Heerhugowaard
T. 072-20 101 14
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Uitvoering van de Matthäus Passion
Bijzondere uitvoering van de Matthäus Passion van J.S. Bach in de Sint Jan de Doperkerk in
Noord-Scharwoude
Op vrijdag 10 maart 2017 zal het Osaka Bach koor een concert verzorgen in de Parochiekerk
Sint Jan de Doper, Dorpsstraat 516. Het koor staat onder leiding van Yoshifumi Hata. Solisten zijn
Shinobe Nobuhiro, Aya Tsjujimoto, Robert Kuizenga en Pierre Guy le Gall White. Ervaren musici uit
Nederland vormen het speciaal voor deze uitvoering opgerichte Jan-San begeleidingsorkest. Voor
u een unieke kans om deze bijzondere uitvoering bij te wonen in de Kathedraal van het Noorden.
De Matthäus- Passion is volgens veel mensen de mooiste muziek die ooit is geschreven. Je hoeft
niet gelovig te zijn om diep geraakt te worden door dit beroemde werk over het lijden en sterven
van Jezus Christus. De grote barokcomponist Johannes Sebastian Bach gaf in 1728 een stem aan
alle partijen die getuige waren van de kruisiging of die daar verantwoordelijk voor waren. U hoort
priesters, gelovigen, discipelen, tegenstanders, soldaten, dienaressen, de stadhouder Pilatus en
natuurlijk Jezus zelf. De tenor komt tussen de gezongen aria’s en koorstukken aan het woord als
de Evangelist, de verteller. Bach was geniaal in het verbinden van de muziek aan het verhaal. Soms
gaan de noten door merg en been. Dan voelt u hoe wraakzuchtig, genadeloos of juist wanhopig
iemand is. Maar ook liefde, trouw en overgave klinken nergens zo mooi als in de Matthäus Passion.
De Matthäus Passion werd in 1727 voor het eerst uitgevoerd. In de jaren 1728, 1736 en 1742 bracht
Bach er verschillende wijzigingen in aan. De versie van 1736 wordt algemeen als de definitieve
versie beschouwd. Dat is dan ook de meest gespeelde.
Het Osaka Bach Koor is opgericht in 2015 en bestaat uit ongeveer 100 leden.
In Japan worden de meesterwerken van J.S. Bach meestal uitgevoerd in grote concertzalen, maar
het Osaka Bach Koor is van mening dat de kerkmuziek moet worden uitgevoerd in de kerk. Daarom maken zij gebruik van kerken in Osaka, Kyoto en Kobe voor de uitvoeringen.
Dit jaar komt het Osaka Bach Koor naar Nederland en Duitsland. De aanleiding van dit project
komt voort uit de ervaringen van de dirigent Yoshifumi Hata. Jarenlang heeft hij bij de uitvoeringen van Passionen door het Noord-Hollands Jongenskoor de evangelist partij gezongen en heeft
hij zanglessen gegeven aan de Hochschule für Musik in Freiburg. Hata is tevens directeur van de
Schuberttiade Tamba in Japan, een festival waar veel muziek van westerse componisten door musici uit binnen- en buitenland worden gegeven. Het Osaka Bach Koor zal in maart 2017 in Freiburg
en Noord-Scharwoude de Matthäus Passion uit voeren.
Het concert begint om 19.15 uur, de kerk is open vanaf 18.15 uur.
Kaarten kosten slechts € 17,50 en zijn verkrijgbaar via matthaus2017@ziggo.nl

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
Op vrijdag 13 januari hebben we samen het nieuwe jaar van 2017
ingeluid. Er waren diverse ouderen en vrijwilligers aanwezig. En dat
maakte het allemaal heel gezellig. We hopen dat 2017 een mooi
jaar zal worden met fijne ontmoetingen en sfeervolle gezamenlijke
maaltijden. Onze vrijwilligers gaan er weer voor.
De data voor de komende tijd:
27 januari 2017 10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie
9 februari 2017 17.30 uur maaltijd in het dorpshuis
24 februari 2017 10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie
Janet Wester (5719382) Riet Beers (5714705)
Tonnie Rozing (5741684) Ria Boekel (5719919)
Gea Klercq
(5715265) Toos Mooij (5710193)
Tini van Stralen
U bent van harte welkom!
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Mededeling Huisartsenpraktijk Waarland
Zoals velen gemerkt hebben, maar anderen ook niet, heeft dr Hageman per 1 januari 2017 besloten onze huisartsenpraktijk in Waarland en Oude Niedorp te verlaten om zich te wijten aan mantelzorgtaken.
Het vertrek van dr Hageman brengt een aantal veranderingen met zich mee in
onze praktijkvoering.
De praktijk in Oude Niedorp zal niet meer gebruikt worden.
Er zal alleen spreekuur gehouden worden aan de Veluweweg in Waarland, met de
apotheek om de hoek.
Het is niet meer mogelijk om etiketten van herhaalreceptuur achter te laten in
Oude Niedorp en ’t Veld.
Herhaalreceptuur kan worden ingesproken op de receptenlijn (0226-422424, optie 3),
doorgegeven worden aan de assistente of middels het inleveren van de etiketten
in de brievenbus in Waarland.
Per januari zijn twee nieuwe vrouwelijke huisartsen gestart, dr Beentjes en dr
Tillemans. Zij zullen met mij en dr Hofkamp op vaste dagen spreekuur houden.
Wij zullen meer spreekuur houden in de middag en de assistenten zullen een klein
aantal taken van de huisartsen gaan overnemen.
De overige zaken zullen niet veranderen.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
J. van Beek, huisarts
namens Huisartsenpraktijk Waarland
Veluweweg 22A
1738BE Waarland
0226-422424
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Dorpshuisveiling
Op 31 maart 2017 is het zover! Café Bleeker zal het sfeervolle toneel vormen voor een authentieke Dorpshuisveiling.
INSCHRIJVEN KAVELS KAN VANAF NU OP WWW.HEERHUGOWAARDDENOORD.NL
Stappenplan voor de Veiling:
1. Schrijf uw kavel(s) in op de website: www.heerhugowaarddenoord.nl
2. Schrijf u in als bieder c.q. bezoeker van de veiling voor een biednummer
3. Breng uw kavel naar Jurgen Borst op Middenweg 506. Aan het einde van de Paardeboslaan.
Wanneer u daarin niet in staat bent kunt u de kavel ook aan de wijkloper meegeven die bij u
langs de deur komt.
4. Kom vooral naar de veiling om gul te bieden op de te veilen kavels. Daarvan wordt iedereen blij!
Noodzaak
Voor het samenvoegen van Handbalvereniging Hugo Girls en voetbalvereniging Hugo Boys op 1
accommodatie zijn veel aanpassingen aan zowel het Dorpshuis als de terreinen eromheen nodig.
Daarnaast biedt dit de uitgelezen kans om groot onderhoud te plegen en enkele uitgestelde wensen voor de vele andere gebruikers van het Dorpshuis te realiseren. De Gemeente Heerhugowaard
en de Stichting Dorpshuis bekostigen het grootste deel, maar om alle wensen te realiseren en
kosten voor de verenigingen in de toekomst te verlagen is extra geld nodig. De totale opbrengst
van deze veiling zal geheel ten bate komen aan de stichting Dorpshuis.
De veiling
Op vrijdag 31 maart 2017 kunt u zich vanaf 19:00 uur inschrijven, een plaatsje zoeken en een kopje
koffie drinken. U kunt zich ook van tevoren ONLINE inschrijven. Dat scheelt tijd op de avond zelf!
U hoeft dan alleen nog uw biedbordje op te halen. Om 20:00 zal de veiling starten. De eindtijd is
bereikt wanneer de laatste kavel geveild is.
Kavels
Een kavel kan bestaan uit meerdere items. Bijvoorbeeld: 1 avond oppassen – 2 flessen wijn en
1 Edammer kaas. (al is dat wel een bijzondere combinatie). De kopers in de zaal kunnen per opbod bieden op de te veilen kavels en de hoogste bieder gaat er met de kavel vandoor.
Voorbeelden uit eerdere veilingen zijn:
Een luxe brievenbus, gereedschapssets, groente/fruit/zuivelpakketten, VIP kaarten voor een AZ
thuiswedstrijd, een geit, een ton kool, een avondje barbecueën, een etentje, een avondje gourmetten, een fiets, een betonmolen, verschillende diensten / dagjes werken, 1 x hypotheekadvies,
5 keer boodschappen doen… Wees vooral origineel, alles wat waarde heeft kan een leuke kavel
vormen. (Noot: de veiling is geen rommelmarkt, dus liever geen tweedehands spullen is gebruikte
staat. Wij vertrouwen hierbij op uw eigen inzicht).
Catalogus / Website
We zijn heel veel dank verschuldigd aan Robbert Jongkind van JK-Webdesign. Zijn bedrijf heeft
het online platform verzorgd voor de veiling. Dit staaltje digitale techniek maakt de veiling voor u
en ons een heel stuk leuker!
Vanaf 20 januari kunt u op www.heerhugowaarddenoord.nl kavels digitaal inbrengen. U
kunt uw gegevens invullen met een beschrijving van het item en een foto of plaatje. (Net zoals iets op “Marktplaats” zetten.) De site zal tot en met de veiling online blijven zodat u kavels kunt toevoegen en inzien. Zo vormt zich een catalogus die u van tevoren kunt bekijken.
De catalogus zal ook in gedrukte vorm huis-aan-huis worden verspreid vlak voor de veiling.
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Mensen die liever een papieren formulier willen invullen kunnen dat doen na het bezoek van de
wijkloper. U ontvangt het formulier dus gewoon thuis in de bus.
Maar wij verwachten dat de meeste mensen via de website de veiling online zullen voorbereiden.
Vlak voor de veiling zal er mogelijkheid zijn om de kavels te bezichtigen indien mogelijk.
Bieders/Kopers
U kunt zich als koper / bezoeker van de veiling ook op deze pagina inschrijven voor een biednummer. Met dit nummer kunt u tijdens de veiling op meerdere kavels bieden. U ontvangt daarna
netjes een factuur per e-mail. Natuurlijk kunt u zichzelf ook inschrijven bij Bleeker op de avond
zelf, maar we proberen de wachtrijen zo kort mogelijk te maken. Dat verhoogt de feestvreugde!
Authentieke sfeer
Het is voor ons van het grootste belang dat het vooral een heel gezellige avond gaat worden, en dat
er hopelijk veel geld wordt opgehaald voor het dorpshuis zou een heel prettige bijkomstigheid zijn.
We zullen de kavels dan ook verdelen op een manier waarop het voor iedereen mogelijk moet zijn om
een kavel te kunnen“scoren”. Kom dus vooral ook als bezoeker van de veiling op 31 maart naar Bleeker.
We hopen dat u alvast de datum in uw agenda kunt reserveren.
Vraag het ook uw familie en vrienden om dit te doen. (De wintersportvakantie is toch vaak minder gezellig, blessuregevoeliger en veel duurder dan een echte Noordender Dorpshuisveiling ;-)
We zullen u middels het Contact, Facebook en de website www.heerhugowaarddenoord.nl op de
hoogte houden. Mocht u toch nog vragen, opmerkingen of tips hebben met betrekking tot de
dorpshuisveiling dan horen wij die natuurlijk graag.

“Blik op de weg” in De Noord …(9 jan. 2017)
Beste mensen,
Vandaag heb ik de moed weer bij elkaar geraapt en sta bijtijds op om
het maandagrondje te volbrengen. Om 8.15 u. vertrek ik van huis en
het is nog half donker, maar er staat amper wind en het is niet koud.
Op de Middenweg is het niet druk en het lijkt wel, of iedereen nog een
vrije dag heeft, maar dat lijkt schijn. Inmiddels zijn de scholen ook weer
begonnen en dat zal even wennen zijn na al die feestdagen.
Als ik tussen de huizen doorkijk ligt er een prachtige waas van mist
over de velden. Nog steeds is het schemerig en de zon houdt zich nog
lekker verborgen.
Zo is het zwerfvuil ook niet erg te onderscheiden, maar op de terugweg zal dat beter opvallen.
Op de Hasselaarseweg wordt het zicht al wat beter. Vandaag loop ik de zuid-west wandeling. In
een greppel zie ik wat rommel liggen en dankzij mijn grijper, kan dat er toch vrij makkelijk uithalen.
Even verderop komt Sjaak mij tegemoet en wenst al het goede voor het komend jaar. Hij is de
kilometervreter bij de wielervereniging T.C. Omnisport met 35.000 km. in 2016! Daar val ik bij in
het niet, maar verschil moet er zijn!
Voorbij de spoorbomen wordt aan de Hasselaarseweg ook een nieuw kassencomplex gerealiseerd.
En klein wordt hij zeker niet. Met man en macht wordt er met speciale hoogwerkers aan gewerkt.
Via hotel/restaurant Babylon ben ik bij de Westerweg aangekomen. De stoplichten garanderen mij
een veilige oversteek, waar ik dankbaar gebruik van maak. Bij de verschillende bushaltes maak ik
gebruik van de afvalbakken, want ook hier gooit men achteloos zijn drinkbeker, plastic verpakking
of blikje in de struiken. Jammer, want het pad slingert zich mooi onder de kale, maar toch aparte
bomen door.
Aan het eind maak ik gebruik van de fiets- en voetgangerstunnel, waar bepaalde personen de
graffitisport beoefend hebben. Waarom, zo vraag je je af!
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Bij de ING-bank moet ik mijn tas legen, want hij zit mudvol. Ook de blikjes deponeer ik hierin en
doe dat steeds per tiental. Inmiddels ben ik de vijftig gepasseerd!
De Westtangent loop ik nu af. Door de struiken zie ik, hoe hier de automobilisten ook van hun afval
proberen af te komen. Met mijn grijper haal ik hier en daar wat tussen de struiken vandaan. De
mensen van de gemeente mogen de andere kant doen!
Op de Middenweg loop ik aan de linkerzijde, anders moet ik twee keer oversteken. Bij de inrit naar
de Vork kan ik weer het nodige afval kwijt.
Jan rijdt met zijn bestelbus voorbij en laat dat ook horen! De bestellingen zijn, denk ik, afgeleverd.
Bij Jo Borst drink ik wel eens een kopje koffie en ook nu wordt ik weer van harte uitgenodigd! We
praten even gezellig bij en na een tweede kop ga ik aangesterkt aan het laatste stuk beginnen
Ans en Jurgen komen fietsend op mij af. Een korte stop en ook hier worden de nieuwtjes even
uitgewisseld.
Rond twaalf uur wandel ik de Doorbraak in. Het was weer een wandeling als van ouds met een
overdaad aan zwerfvuil. Waren het de feestdagen, of doordat ik toch een tijdje afwezig ben geweest? Wie zal het zeggen!
Nu even de lunch en straks naar het KBO, om iedereen even een goed en vooral gezond nieuwjaar
toe te wensen! Ook u wens ik al het goede toe en laten we ook dit jaar De Noord toch schoon
houden!
114 blikjes!!
68 drinkbakjes
31 plastic flessen
26 pk. sigaretten
5 pk. shag
2 flessen

Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol
072-5726170/06-18110970
email: gerritvanderkrol@outlook.com
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GER BRUIN
GARAGE / LPG INBOUW

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

TRIMSALON
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER
MARLIES BROERS
Veenhuizerweg 57
1704 DR Heerhugowaard - De Noord
tel. 06 - 13108895

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

Margret de Boer ‘Haarstyliste’
Leliehofstraat 16
Heerhugowaard-Noord
072-5716154
Uitsluitend op afspraak!
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Openingstijden:
Dinsdag 13.00-21.00
Woensdag 09.00-21.00
Donderdag 09.00-21.00
Vrijdag 09.00-17.00

Nieuwjaarsreceptie Jongeheerenconvent
Op zondag 8 januari was weer de nieuwjaarsreceptie van het Jongeheerenconvent in café Bleeker in Heerhugowaard Noord. In het voorcafé was het
ook dit keer weer een gezellig vertoeven, het is een samenkomst van jong
en oud. Naast het nieuwjaarswensen zijn er ook twee vaste onderdelen die
betrekking hebben op de gemeenschap: Het Noorderlicht en de Fakkeldrager
van 2017. Deze werden dan ook bekendgemaakt. Na deze bekendmaking was
er nog een prachtig optreden van de dameszanggroep Massala. Kortom, jammer als u er niet was.
Het Noorderlicht
De Noord is een actief dorp waar vele mensen, vrijwilligers, zich inzetten voor deze gemeenschap.
Daardoor o.a. is het leven hier zo beroerd nog niet.
Het Jongeheerenconvent dacht dat het goed zou zijn om jaarlijks iemand “in het zonnetje te
zetten”, iemand die zich al geruime tijd voor ons dorp dienstbaar heeft opgesteld.
Met dit Noorderlicht wil het Jongeheerenconvent ook de waardering symboliseren voor alle
mensen die zich inzetten, hoe dan ook, voor de gemeenschap De Noord.
Het is dus niet een soort man-of-vrouw-van-het-jaar verkiezing, maar we willen iemand, of enkele
mensen, wel in het licht zetten. Noordenders die zich (meestal jarenlang) voor het dorp of een
andere goede zaak hebben ingezet, zonder noemenswaardig op te vallen, zonder extra beloond
te worden, maar het wel steeds hebben gedaan, en/of nog steeds doen.
Kortom, zo’n iemand, of zulke mensen, noemen we Het Noorderlicht.
Het Jongeheerenconvent heeft dit jaar de volgende persoon waardig bevonden:
Noorderlicht 2017
Siem Buter
Zat jarenlang in het jeugdbestuur van Hugo Boys
Heeft jarenlang de kantine beheerd
Werkzaam bij het Liobaklooster			
Mantelzorger
Was jarenlang vrijwilliger Reigersdaal		
Vrijwilliger Zuyder Waert
Schoonmaker Dorpshuis				
Actief bij verbouwing Dorpshuis
Actief bij klusjes rond de kerk			
‘Schoonmaker’ Noordereiland
Het is nu niet de bedoeling om te
laten zien “hoe goed zo iemand
wel is”, maar met deze activiteiten
willen we laten zien waarvoor
je je allemaal kunt inzetten, en
daarvoor willen we die mensen
bedanken, maar Siem in het
bijzonder!
					
De Noord, 8 januari 2017
Marco van Woerkom, Noorderlicht
2016, overhandigt de prachtige
kaars aan Noorderlicht 2017:
Siem Buter.
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De Fakkeldrager 2017
De Fakkel wordt uitgereikt aan een groep die zich het afgelopen jaar, of al meerdere jaren,
bijzonder heeft ingezet voor de Noord.
Deze fraaie replica van een fakkel wordt elk jaar overhandigd aan de volgende genomineerde,
zo ontstaat een symbolische estafette met slechts één doel: het levend houden van onze
dorpsgemeenschap.
In 2016 werd de fakkel uitgereikt aan de Stichting Veenhuizer Hoeven.
Zij mochten de volgende fakkeldrager uitkiezen.
Fakkeldrager 2017 is geworden: De Caritas !
Caritas staat voor menselijke betrokkenheid.
Deze groep mensen verleent hulp gericht op terreinen waar het menszijn bedreigd wordt door
ziekte, armoede, sociale, psychische of lichamelijke handicap of ouderdom. Ouderen hebben het
in deze tijd niet gemakkelijk. Ze moeten steeds vaker langer voor zichzelf zorgen en vereenzamen
gemakkelijk.
Caritas zorgt voor deze groep mensen door ‘hulp van mens tot mens’ te geven.
Caritas betekent (naasten)liefde en dat blijkt uit de grote inzet die zij tonen om deze groepen
mensen te ondersteunen met dagelijkse en niet-dagelijkse zaken.
Dit prachtige werk verdient veel respect en daarom zijn zij met recht Fakkeldrager 2017!

Fenny Veenstra, voorzitter van de Veenhuizer Hoeven,
geeft de fakkel door aan de voorzitter van de Caritas Jan van Schagen.
Collecte voor pater Jan Molenaar
In de Kerstbijlage stond het project van pater Jan Molenaar vermeld: zijn weeshuis in Kameroen.
Onze stand-in geestelijk adviseur is weer met de pet (hoed) rondgegaan en we kunnen € 700,- op
zijn rekening bijschrijven.
Alle gulle gevers worden hartelijk bedankt!
De huisnamen puzzel
Achteraf was de puzzel toch weer moeilijker dan gedacht. Dat kwam ook omdat de foto’s klein en
op een groene achtergrond waren afgedrukt.
Maar gelukkig waren er toch heel wat inzendingen. Zij gingen met een prachtige NAP (Noordender
Agrarisch Pakket) naar huis.
De oplossing was NIEUWJAARSRECEPTIES, en die zijn er in deze tijd in grote mate!
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Dit waren de namen:
1
4
7
10
13
16
18

‘t Melkhuisie
Ons Hoekje
KHebWakWou
Dirks Hoeve
De lange Akker
’t Rondeel
Op ’t Skoolploin

2
5
8
11
14
17
19

Sterrenbosch
Marina
Libbenssimfony
Kastanje Hof
Nieuw Sterrenbosch
Sjaloom
’t Kluutje

3
6
9
12
15

Rozenhout
Metamorfose
Ientjutoe
t Komt wel Goed
Lelyhof

Het Noorderlicht 2017 Siem Buter omringd door leden van de Caritas Fakkeldrager 2017.

“Anna op het podium met Karin Bloemen in theater Cool”
Karin Bloemen wil graag lokale jonge mensen de mogelijkheid bieden om zijn/haar talent te tonen en ontwikkelen.
Daarom geeft ze bij elke voorstelling in haar huidige tour ‘Volle Bloei’ een talent uit de regio de
mogelijkheid een nummer met haar te zingen.
De keuze van de cabaretière viel uiteindelijk op Anna.
De optredens van Anna in de theatershow ‘Volle Bloei’ zijn op dinsdag 24 en woensdag 25 januari.
Kaarten verkrijgbaar via www.coolkunstencultuur.nl of 072-5760955
De theater show van Anna en Irma, twee in café Bleeker, waren een groot succes.
Op 4 februari wordt er opgetreden in de Deel in ‘t Kruis wat uitverkocht is.
Er is voor u nog een kans om deze “nachtegaaltjes van de Noord” te horen zingen.
Op 4 maart in Kloosterhof in Zuid-Scharwoude is hun theatershow met sketches en liedjes.
Er zijn nog kaarten beschikbaar.
Kosten €10, en u bent een mooi avondje uit.
Aanvang 20.30 u, zaal open om 19.45 u.
Kaarten bestellen bel Piet Ursem 06-12653576
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Hét adres voor:

Hét adres voor:

woningbouw
woningbouw
utiliteitsbouw
utiliteitsbouw
Betonvloeren

betonvloeren

kelders
kelders
kozijnen
kozijnen
verbouw
verbouw

Middenweg 494
Tel.:BM
072Heerhugowaard
- 5711254
1704
E-mail:
mail@rhbeers.nl
Tel:072-5711254 / Fax:072-5743170
Internet:
www.rhbeers.nl
Email: mail@rhbeers.nl
Internet: www.rhbers.nl

JAN GROOT
BOUWKUNDIG
TEKENBUREAU

Tel. 072-5726237

Schapenweg 2a 1704 DS
Heerhugowaard - Noord

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

Reisburo Heerhugowaard/
TravelXL@Home
Tel +31(0)640304241
e-mail: info@reisburoheerhugowaard.nl
website: www.reisburoheerhugowaard.nl

Niet langer zoeken, maar uw vakantie bij Ada van Veen
van Reisburo Heerhugowaard boeken!
Voor alle soorten reizen en vakanties.
(ook reizen op maat gemaakt, Kras, Fox, Sawadee enz)
Persoonlijk, betrouwbaar en deskundig reisadvies.
Doordat ik ben aangesloten bij TravelXL heeft u de garanties van ANVR en SGR.
Graag nodig ik u uit contact met mij op te nemen voor een persoonlijk reisadvies.
Dit kan per mail, telefoon, bij u thuis en eventueel ook bij mij thuis.
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Platform Erfgoed
Heerhugowaard

Programma voorjaar 2017

Heerhugowaard
Veen Meer Polder Stad

19 januari - De Grote Waert herzien

Thema
De ontwikkeling van de polder Heerhugowaard
begint bij de drooglegging van de Grote Waert
in 1631. Het Platform heeft daar met allerlei
verschillende activiteiten al vaker aandacht aan
besteed. Maar wat gebeurde er daarvoor?

14 februari – Varend verleden

Het ontstaan van de Grote of Zuider Waert
wordt tot nu toe vaak gedateerd op 1248. Heel
West Friesland was in de Middeleeuwen bedekt
met veen. Door de intensieve ontginningen,
maar ook door oxidatie en inklinking van het
veen door ontwatering, ontstonden grote meren.
De eerste meren ontstonden op de laagste
plaatsen waar de oude rivieren liepen. Zo
ontstond De Grote Waert op de plaats van het
riviertje de Leek. Het water kan niet worden
gestopt en de meren worden steeds groter.

Lezing door Henk Komen. In 1631 viel het meer de Grote
of Zuider Waert droog en begon de geschiedenis van
Heerhugowaard. Over de Waert van vóór 1631 is weinig
bekend. Henk Komen stelt nu dat het onwaarschijnlijk is
dat de Waert ontstaan is door een stormvloed vanuit het
noorden. Aannemelijker is dat een klein binnenmeer in het
zuiden van Heerhugowaard geleidelijker groter werd.
20.00 uur Poldermuseum, Huygendijk 17, € 5,00*

De tuinders uit Heerhugowaard brachten hun producten op
verschillende manieren naar de veilingen in Langedijk. Het
vervoer over water was daarin zeer belangrijk. Bram
Leegwater vertelt over het varend verleden van de regio
en over de Broekerveiling.
20.00 uur Bibliotheek Parelhof 1A, Toegang € 5,00*

21 maart – Middenweg Zuid met de stolpen

In 2018 gaat de Middenweg Zuid op de schop. Wat is haar
oorsprong, wat zijn de resultaten van het archeologisch
onderzoek en hoe oud zijn de stolpen? Een archeoloog en
Anita van Breugel nemen u mee in de historie van de
Middenweg.
20.00 uur Bibliotheek Parelhof 1A, Toegang € 5,00*

11 april - Veenlandschap in Heerhugowaard

Lezing door Lia Vriend. Hoe is ‘Heerhugowaard’ geologisch
gevormd. Het gebied heeft een transformatie doorgemaakt
van waddenzee, onbewoonbaar moeras, veenpakket,
bewoonbaar making, bodemdaling, wateroverlast, een
binnenmeer en de inpoldering. De bewoners moesten zich
voortdurend aanpassen aan de ontwikkelingen die
plaatsvonden in hun leefgebied. Wat is nog zichtbaar van
de enorme strijd tegen het water.
20.00 uur Kerk, Kerkweg 26, Veenhuizen Toegang € 5,00*

18 en 21 mei – Gemeentelijke monumenten

Heerhugowaard heeft ongeveer 50 gemeentelijke
monumenten. Samen geven ze een mooi beeld van de
ontwikkeling van de polder. Anita van Breugel neemt u
mee op reis. Eerst in een lezing op 18 mei en daarna op 21
mei op de fiets.
18 mei 20.00 uur Bibliotheek Parelhof 1A,
21 mei 12.00 uur Kunstkerk, Stationsweg 53,
Toegang per activiteit € 5,00*
* Om teleurstelling te voorkomen raden wij u aan om uw ticket van
tevoren te reserveren. Dit kan via de klantenservice in één van de
vestigingen of met pinbetaling via bibliotheekkennemerwaard.nl

In de Middeleeuwen worden terpen aangelegd,
die na verloop van tijd verbonden worden tot de
eerste dijken. Maar de dijken zijn laag en zwak.
In de 13e eeuw teisteren stormen het gebied,
waardoor de dijken bezwijken. In 1248 en 1250
breken de dijken ten zuiden van Schagen door,
zo ontstaan de merengebieden Schagerwaard
en de Zuider Waert. Door het water werden de
oude woongronden weggevaagd. Op een aantal
veeneilanden (druiplanden) na.
Hoe zag die Grote Waard eruit? De kaarten die
we kennen zijn reconstructies die later zijn
gemaakt. De Waard staat ingetekend zoals die
er rond 1600 uitzag. Henk Komen heeft de
bronnen en de literatuur opnieuw bekeken. Op
basis van zijn bevindingen formuleert Henk
Komen een hanteerbaar uitgangspunt voor een
betere reconstructie voor het jaar 1300.
Middenweg Zuid
Opvallend poldericoon is de Middenweg. De
wegverharding en de bomen van het zuidelijk
deel hebben het einde van hun levensduur
bereikt. De weg moet daarom opnieuw ingericht
worden. De cultuurhistorische kenmerken zoals
de dubbele bomenrij en de waterlopen aan
beide kanten worden behouden.
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Praktijk HHW de Noord
<<LOGO tussen
voegen
nieuw
heeft
een svp>>
afslankprogramma
Praktijk HHW de
Noord heeft een
ontwikkeld.ontwikkeld.
nieuw afslankprogramma
Wil jij graag een maatje minder, zonder een streng
dieet te volgen? Start dan met het Slankfood
programma!
Hiermee raak je op gezonde manier snel en makkelijk
kilo’s kwijt. Doormiddel van een gevarieerd eetschema
en lekkere,smaakvolle recepten ga je afslanken.
Dit word aangevuld met plantaardige
voedingssupplementen.
De supplementen zorgen ervoor dat je geen
hongergevoel hebt, je energiek voelt, meer vet
verbrand en de bloedsuikerspiegel stabiel blijft .
Naast ons Slankfood programma bieden wij ook
Straight away aan.
Lekker en makkelijk afslanken met maaltijdvervangers.
Keuze uit een ruim assortiment met oa shakes,
havermout, repen en soepen. Het dieet word aangepast
op jou kan e.v.t in combinatie met reguliere voeding.
Ook voor acupunctuur kunt u bij ons terecht.
Deze chinese geneeskunde is inzetbaar bij vele
lichamelijke en geestelijke klachten. Vergoeding
van consult via de zorgverzekeraar is mogelijk.

Kijk voor meer informatie op:

www.praktijkhhwdenoord.nl
Tel 06 37136470 – Middenweg 465C - Heerhugowaard
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Nationale Voorleesdagen in de bibliotheek!
25 januari tot en met 4 februari
De kleine walvis!
Kom tijdens de Nationale Voorleesdagen naar de bibliotheken van Kennemerwaard. Alles staat
tijdens deze feestelijke dagen in het teken van voorlezen en prentenboeken voor peuters en kleuters. Voorlezen aan kinderen is belangrijk het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hun veel plezier. De Nationale Voorleesdagen hebben het doel het voorlezen aan kinderen
die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. Zo worden kleintjes grote lezers. In Alkmaar wordt
er op de basisscholen op 24 januari (dag van het Nationaal Voorleesontbijt) voorgelezen door
burgemeester Bruinooge en de wethouders.
Voorlezen in de bibliotheken
Er wordt gelezen uit het prentenboek van het jaar De kleine walvis van Benji Davies.
De toegang is gratis.
Kijk voor een compleet overzicht van alle data en tijden op www.bibliotheekkennemerwaard.nl of
haal de speciale flyer op bij een vestiging bij u in de buurt. In de bibliotheek in Castricum wordt 25
januari om 10.00 uur voorgelezen door Menno Twisk, eigenaar van het strandvondstenmuseum.
Hij neemt gevonden voorwerpen en zijn gitaar mee. Ook de bibliotheek in Alkmaar Centrum heeft
een speciale gast uitgenodigd, Cathelijne Zevenbergen van Sterk in Gebaar. Zij laat op 25 januari
om 10.00 uur zien hoe je kindergebaren kunt inzetten tijdens het lezen van een prentenboek.
How2talk2kids, een workshop voor ouders
How2talk2kids laat op 31 januari om 20.00 uur in de bibliotheek in Alkmaar Centrum zien dat opvoeden ook anders kan dan we gewend zijn.
Zij geven een workshop die je bruikbare communicatievaardigheden biedt zonder je door ellenlange gortdroge theorieën te worstelen. Kinderen met meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld, dat is wat How2talk2kids wil bereiken met hun methode. Je krijgt handvatten om beter te
communiceren met je kinderen, waardoor het thuis gezelliger wordt. Als de communicatie goed
is en jullie elkaar begrijpen, groeit het zelfvertrouwen van je kind. Jullie band wordt sterker en
hechter. (Meer informatie www.how2talk2kids.nl)
De toegang is € 5,- voor leden en € 6,- voor niet leden.
MeeSpeelVoorstelling van Muriels Workshop
Na het succes van ‘Kriebelbeestjes’ en het ‘Roald Dahl verhaal’ speelt Muriels Workshop een nieuw
meespeel-avontuur. Ga mee naar het strand! Boy heeft een bijzondere ontdekking gedaan en een
nieuwe vriend gevonden, maar wat vindt zijn vader daar van. Kunnen de nieuwe vrienden wel bij
elkaar blijven? Deze superleuke meespeelvoorstelling is op zaterdag 28 januari in de Bibliotheek
in Bergen om 11.00 uur en op woensdag 1 februari om 10.00 uur in de Bibliotheek in Castricum.
De toegang is gratis.
Peuterdansen met Artiance
Artiance verzorgt een workshop dansen voor peuters, uiteraard gebaseerd op het boek: De kleine
walvis. Kom je ook lekker dansen? En ook papa en mama mogen mee doen! Op vrijdag 27 januari
om 10.00 uur in de bibliotheek in Heerhugowaard Centrum en op dinsdag 31 januari om 10.00 uur
in de bibliotheek in Alkmaar Centrum. De toegang is gratis.
Muziek maken met De kleine walvis
Samen met uw (klein-)kind kunt u genieten van een workshop muziek rondom het prachtige
boekje De kleine walvis. Al zingend en dansend gaan wij op reis door het verhaal!
Er wordt gebruik gemaakt van allerlei instrumenten, materialen, mooie muziek en veel zang en
dans!
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De workshop staat onder leiding van muziekdocenten Sharon Cijs en Danielle de Ruijter en is speciaal bestemd voor kinderen van 2-5 jaar samen met hun (groot-)ouders/verzorgers. Kom je mee
zingen en dansen? Dat kan op zaterdag 4 februari om 10.30 uur in de Bibliotheek in Alkmaar De
Mare. De toegang is gratis.
Poppentheater Belletje Sterk
Ben jij mijn huisdier? Boy wil dolgraag een dierenvriendje. Gelukkig leven er veel dieren rondom
zijn huisje. De dieren vinden samen spelen leuk, maar hun eigen huis willen ze toch echt niet kwijt!
Kom kijken naar deze vrolijke en muzikale 2+ voorstelling.
Een poppentheater voorstelling geïnspireerd door het prentenboek van 2017 De kleine walvis.
Deze vrolijke voorstelling is op woensdag 25 januari mee te beleven bij de bibliotheek in Schoorl
om 15.00 uur. Op zaterdag 28 januari in de bibliotheek in Alkmaar De Mare om 11.00 uur en op
woensdag 1 februari in de bibliotheek in Heerhugowaard Centrum om 10.00 uur. De toegang is
gratis.
Nog geen lid?
Tijdens de Nationale Voorleesdagen kunnen kinderen tussen de 0 en 6 jaar oud gratis lid worden
van Bibliotheek Kennemerwaard. U betaalt geen inschrijfkosten.
Ook krijgt uw kind het vingerpoppetje De kleine walvis zolang de voorraad strekt. Wilt u zelf ook lid
worden van Bibliotheek Kennemerwaard? Kijkt u dan eens naar onze Gemakspas. U betaalt dan €
7,50 per maand voor een uitgebreid abonnement.
Reserveren voor activiteiten
Om teleurstelling te voorkomen raden wij u aan om activiteiten van tevoren te reserveren. Dit kan
via de activiteitenagenda op onze website www.bibliotheekkennemerwaard.nl of bij de klantenservice in de bibliotheek.
Flyer
In alle vestigingen van Bibliotheek Kennemerwaard ligt een flyer met het complete activiteitenoverzicht.
Voorlezen elke dag een feest!

Sportcentrum ook geschikt voor sportieve verjaardagen.
Nadat op 7 januari het Hugo Boys zaalvoetbal werd gespeeld is
nu ook de midwinter voetbalcompetitie van SZVV van start gegaan. Gezellige drukte in de hal en veel glunderende gezichtjes.
De inschrijvingen voor het over Rood toernooi lopen goed en er zijn flink wat aanmeldingen dus
de organisatie kan zich alvast gaan richten op de indeling en de verdere opzet van het toernooi.
Afgelopen zaterdag werd het eerste verjaardagsfeestje gegeven in het Sportcentrum. Na de limonade en het gebak werd er in de hal fanatiek gesport. Hockeyen, Bowlen en speedbadminton viel
bij deze groep goed in de smaak. Leuke middag die natuurlijk werd afgesloten met patat.
Komende activiteiten in Sportcentrum Noorderend:
6-11 februari 2017 Over rood biljarttoernooi. Inschrijving aan de bar of via de mail.
Carla en Henk
06 21 11 62 93
072 5823254
sportcentrumnoorderend@gmail.com
www.sportcentrumnoorderend.nl
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Nieuws van Hugo Girls
Nog even ter herinnering voor iedereen, op vrijdag 31 maart is de
dorpsveiling. De opbrengst hiervan zal in het Dorpshuis worden gestoken om onder andere mooie kleedkamers voor Hugo Girls te maken. Denk alvast na over wat je zou kunnen inbrengen.
Dames 1 doet mee voor het kampioenschap maar kan aanmoedigingen natuurlijk altijd gebruiken. Aanstaande zondag moeten ze om
13.00 uur thuis tegen de buren uit Langedijk, Lacom’91. Dus kom allemaal om ze aan te moedigen!
Iedereen weer veel succes.

Het bestuur

Hugo Girls kopij voor het Contact moet naar:
hugogirlscopy@hotmail.com
Graag op zondag vóór 19:00 uur aanleveren.
HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
			Piet Oudeman Transport
			Groot tuinen
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
F3
F2
F1
E2
E1

Hugo’s vrienden
Rozenkwekerij vd Burg
Timmerbedrijf Snel
Loonbedrijf Veldman
		
www.loonbedrijfveldman.nl
KWS
Aannemersbedrijf R. Blankendaal
Reinigings- & straalbedrijf Stef Kuilboer BV www.stefkuilboer.nl
D2
Snoek motoren
D1
Partycentrum Bleeker
www.caferestaurantbleeker.nl
C2
Ateco
Trainingsjasjes: SMP
C1
Dagwinkel Arno en Silvia Groen
B2
SHW
www.straalbedrijfhollandwest.nl
B1
Autowaard
A2
Kwekerij A. Bakker en Zn. B.V.
A1
Autoservice Bakker www.autoservicebakker.nl
Trainingsjasjes: Autoservice Bakker
Dames 3 Snack & Eethuis Hugo
www.snackeethuishugo.nl
Dames 2 Timmerbedrijf Snel
Dames 1 Loonbedr. en machineverhuur Danenberg www.loonbedrijfdanenberg.nl
Transportbedrijf Piet Oudeman
www.pietoudemantransport.nl
Trainingspakken: Transportbedrijf Piet Oudeman
Tassen Groot tuinen
Recr 1
JK Webdesign
Trainingsjasjes: R&H Beers
Recr 2
Loonbedrijf Veldman
		
www.loonbedrijfveldman.nl
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HUGO GIRLS JARIGEN
20-jan Maud Berkhout
22-jan Joy Vonk
22-jan Jessica Groenland
29-jan Annie Groenland-Groot
30-jan Demi van Langen
30-jan Marjet Groot
31-jan Jos Mienes
31-jan Susan Buter-Ligthart
1-feb
Anneroos Beers
Handbalster van de week
Summer Groot

Zondag 22 januari
bij de wedstrijd : Hugo Girls – Lacom
Winterkeezen
Of het nu vriest of dooit: we gaan vrijdag 10 februari Winterkeezen in ‘t Rondeel! Iedereen is welkom.
Leden en niet-leden, beginners en ervaren keezers. Borden, pionnen, kaarten en instructie zijn aanwezig. Je kunt je alleen of als koppel inschrijven. Voor de winnaar van de avond is er een mooie prijs.
Om 19.45 uur start de inschrijving en om 20.00 uur gaan we spelen. De kosten zijn 5 euro per
persoon. Dit is inclusief 2 kopjes koffie of thee en allerlei lekkers. Als het met het keezen niet wil
lukken, koop dan lootjes in onze Hugo Girls loterij en win een leuke prijs.
Wij hopen op een gezellige avond. Tot vrijdag 10 februari!
Nel, Irma en Jella
Hugo Girls 1 wint van Tonegido
Na een lange winterstop was het vandaag weer zover, thuis tegen Tonegido. Deze twee ploegen
hebben elkaar vaker getroffen, dus we wisten wat ons te wachten stond. Na een goede voorbereiding, waren we er helemaal klaar voor.
We gingen goed van start, de dekking stond goed. Al snel was het 5-2 in het voordeel van Hugo
Girls. Tonegido kon wel bij blijven en zo werd het 9-7. Mede door balverlies en het niet afmaken
van de kansen. We gingen de rust in met een stand van 13-10. Na de rust hadden we een goede
fase, er werd snel gespeeld met goede aanvallen. We liepen uit naar 20-14. Tonegido kwam terug,
door afstandsschoten, waar we niet alert op reageerden. In de aanval werkten we hard, maar werd
er ook slordig gespeeld. Tonegido kwam nog terug tot 22-20, maar Hugo Girls wist de winst binnen te slepen met 23-20. Volgende week zondag zijn we vrij, zondag 22 januari spelen we thuis
tegen Lacom, tot dan!
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Hugo Girls C2 op bezoek bij SG-BBM Bietigheim-Biesingen!
Woensdagochtend 4 januari was het dan zover. De meiden hadden er al een paar maanden naar
uitgekeken, maar ’s ochtends om 07.00u startten we de auto en het busje op weg naar SG-BBM
Bietigheim-Biesingen. De club waar 4 speelsters van het Nederlandse team furore maken.
Waaronder onze “eigen” Tess Wester. We kwamen op tijd aan dus hadden nog tijd genoeg voor een
wandeling door de stad, brrr koud. En konden we nog even lekker dineren bij het restaurant met
de grote M. Dankzij een traktatie van onze sponsor ATECO. Toen allemaal in de handbal-jasjes en
op naar de wedstrijd.
Onze kaartjes lagen klaar bij de kassa en we kregen mooie plekken achter het doel. Opvallend
genoeg met spandoek en het gesigneerde shirt van Jos Danenberg die samen met Simone ook op
de tribune plaatsnam. De wedstrijd werd een inmaak-partij voor Tess en de andere meiden, 40-19!
Na de wedstrijd namen de speelsters nog alle tijd om met onze meiden op de foto te gaan, handtekeningen uit te delen en de nodige vragen te beantwoorden. Alles werd beantwoord, of ze aangepaste voeding hebben maar of ze make-up gebruiken tijdens de wedstrijd is ook interessant en
of Tess nog wist dat ze in de tuin van Senna haar opa en oma speelde?
De volgende dag mochten we ook nog de training bijwonen. Dit was ook erg leuk, en het een en
ander opgestoken natuurlijk! Toen de training af was konden we de zaal in, in HG-tenue en een
ieder gewapend met bal en mooie tulpen.Weer leuke foto’s gemaakt en allemaal even de nodige
ballen bij Tess op doel gooien natuurlijk. Ook hier werden we weer heel vriendelijk te woord gestaan door alle speelsters en coaches van SG-BBM.
Na afloop van de training was er nog tijd om even een lekkere duik te nemen in het naast de
sporthal gelegen zwembad. ’s Avonds heerlijk naar de pizzeria en toen weer terug naar de jeugdherberg.
Waar het nog lang duurde voor iedereen eens sliep!!
Vrijdag nog even een ontbijtje en toen weer terug richting Heerhugowaard.
Met de schoenen van Tess Wester in de bus, die gaan sowieso de dorpshuisveiling in!!
We hebben 2 fantastische dagen gehad, veel gezelligheid en ook nog wat geleerd!
Natuurlijk op handbal gebied en we hebben ons Duits weer even opgehaald.
Zo weten we nu allemaal wat Peppi en Kokki betekent in het Duits. (Peppi und Kokki) en wat een
knakworst is………??
We willen nog wel even Ateco, Kwekerij A. Bakker, Taxi van Diepen en Triflor bedanken voor de
sponsoring van dit gebeuren zodat we de kosten laag konden houden!!
Groeten de coaches !!
Op de foto : De meiden voor het busje in de sneeuw en teamfoto met de Nederlandse internationals: Angela Malestein, Maura Visser, Martine Smeets en natuurlijk Tess Wester.
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Oefenwedstrijd Selectie Hugo Girls - SSV1
Dinsdag 3 januari speelden we een oefenwedstrijd tegen SSV. Normaal ben ik niet zo van verslagen van oefenwedstrijden. Oefenwedstrijden speel je vooral om ritme op te doen en trainingsstof
naar de wedstrijd te vertalen. Daardoor valt het wedstrijd element gedeeltelijk weg. Deze dinsdag
stonden een paar dingen centraal, die de selectie eenheid verder moest smeden. Dit is in mijn
optiek goed gelukt. We spelen in de verschillende samenstellingen al gemakkelijker samen en dat
was voor mij wel een doelstelling dit seizoen. Dat de uitslag beter had gekund is van ondergeschikt belang. Onze dekking werd goed uitgetest en vooral de 4de fase aanval waar we veel mee
experimenteren begint al beter uit te pakken waardoor we dat straks kunnen gaan uitvoeren in
de wedstrijden.
We hebben de wedstrijd in 3 aparte wedstrijden opgedeeld, met voor elke wedstrijd andere doelen. De doelen van de eerste wedstrijd werden niet volledig gehaald, je kon duidelijk merken dat
we een lange rust periode hebben gehad en zichtbaar moeite hadden om in ons spel te komen.
De tweede wedstrijd werden de taken van de dekking geperfectioneerd wat resulteerde in een
goed tweede gedeelte van de wedstrijd. De derde wedstrijd stond volledig in het teken van tegenhouden 1ste en 2de fase dekking en 4de fase aanval. Dit werd goed uitgevoerd, alleen moeten we
de 4de fase meer trainen en beter in de zones lopen.
De 2de wedstrijd en 3de wedstrijd mocht Mandy (15 jaar) van de B2 haar debuut maken. Mandy traint sinds oktober 1,5 uur met de selectie mee, in mijn ogen ontwikkeld ze zich goed en ik
wilde haar graag in een wedstrijd van de selectie aan het werk zien. Ze deed dit uitstekend. Mandy
vertrouwde op haar techniek en bleef op techniek keepen wat echt knap is aangezien dit anders
is qua niveau. Ze pakte 2 hele knappe ballen. We kunnen dit een geslaagd debuut noemen! Hugo
Girls heeft iets met keepers, met Amber, Lisan, Laura en nu Mandy heeft de selectie al gebruik kunnen maken van deze topkeepers en dan zit Lisa er nog aan te komen en Marijn die nog terugkeert
van Australië. Al met al heeft Hugo Girls een keepers luxe.
De damesselectie krijgt al meer vorm met deze nieuwe opzet. Het heeft nog wel tijd nodig maar
al meer begin ik structuur te zien en een grotere vorm van saamhorigheid. De fundering wordt
dit seizoen gelegd, zodat de doorstroming van jeugd naar de senioren een al kleinere stap gaat
worden. Met veel trainen en oefenwedstrijden als selectie spelen, formeren we hopelijk een goede
lijn zodat de stap van A-Selectie naar Senioren-Selectie elk jaar kleiner wordt en het plezier en het
gevoel van één vereniging boven alles staat.
Groetjes Jos
Trainer/coach Hv Hugo Girls
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Taken en aandachtspunten van de Zaaldienst
· Niet met buitenschoenen in de zaal. Neem je (zaal)sportschoenen mee! Iedereen bij de wedstrijdtafel (coaches, geblesseerde spelers) dienen op “schone” sportschoenen of op sokken (eigen of te verkrijgen in de kantine) te lopen. Tevens graag voorkomen dat het publiek (op buitenschoenen) door de zaal gaat lopen.
· De eerste die komt zet de spullen klaar die nodig zijn voor het draaien van een zaaldienst en de
laatste die zaaldienst heeft ruimt het weer op.
· Bakje met papieren e.d. staat in de handbalkast in de berging. De sleutel is te verkrijgen in de kantine.
· Tribunes, wisselbanken , tafel, stoelen en prullenbak klaarzetten.
· Kinderen in de gaten houden dat ze niet achter de groene doeken gaan spelen of onnodig tegen een doek ballen staan te gooien.
· Het wedstrijdschema goed laten verlopen. Bij de jongste jeugd: C, D ,E en F wordt geen rust
(pauze) gehouden.
· In overleg met de scheidsrechters de speeltijd, de tijdstraffen, de stand en het correct wisselen bijhouden.
· Publiek of coaches aanspreken op ongewenst gedrag of beledigend taalgebruik (ook richting
de scheidsrechter).
· Aangewezen scheidsrechter bellen als deze niet komt opdagen en zo nodig een andere scheidsrechter regelen.
ZAALDIENSTEN SPORTCENTRUM ‘T NOORDEREND
Hieronder vinden jullie de indeling voor de zaaldiensten.
Het kan zijn dat je bent ingedeeld maar dat je toch met een ander team moet mee handballen. Ik dat geval moet je zelf wilt ruilen. Dames 3 en de Recreanten draaien hun eigen zaaldiensten. Ook bij jullie kan
het gebeuren dat je toch een keertje door mij wordt ingedeeld. Graag de wijziging aan mij doorgeven.
Via de mail marcoannet@gmail.com, telefonisch 072-5711428, of via de app 06 53105907.
Met vriendelijke groet, Annet Kroon, planning zaaldiensten
21 januari
21 januari
21 januari
22 januari
22 januari
24 januari
28 januari
28januair
29 januari
31 januari
4 februari
4 februari
4 februari
5 februari
5 februari
11 februari
12 februari
12 februari
14 februari
28 februari
4 maart		
4 maart		
5 maart		
5 maart		
11 maart		
12 maart		
12 maart		

13.30 uur tot 14.30 uur
14.30 uur tot 15.30 uur
18.15 uur tot 20.30 uur
10.45 uur tot 13.00 uur
13.00 uur tot 15.30 uur
18.45 uur tot 20.00 uur
13.30 uur tot 14.30 uur
14.30 uur tot 15.15 uur
10.45 uur tot 13.30 uur
20.45 uur tot 22.00 uur
13.30 uur tot 14.30 uur
14.30 uur tot 15.15 uur
15.15 uur tot16.15 uur
9.45 tot 12.00 uur		
12.00 uur tot 13.00 uur
13.30 uur tot14.30 uur
9.45 uur tot 12.00 uur
12.00 uur tot 14.45 uur
20.45 uur tot 22.00 uur
20.45 uur tot 22.00 uur
13.30 uur tot 14.45uur
14.45 uur tot 15.30 uur
9.45 uur tot 12.00 uur
12.00 uur tot 13.15 uur
18.15 uur tot 20.30 uur
9.45 uur tot 10.45 uur
10.45 uur tot 13.15uur

Ouders E2
Ouders D1
Dames 3
Kelly Zuurbier en Malissa Groot
Jenny Korver en Sjeel Doodeman
Recreanten 1
Ouders E1
Ouders D2
Mariska Stoop en Chantal van der Stoop
Recreanten 2
Ouders E1
Ouders D1
Ouders E2 en Floor Peters
Nikki Borst en Bo Bleeker
Sandy Way en Joy Overtoom
Ouders D2
Amber Molenaar en Monique Plak
Carina Borst en Melanie van der Stoop
Recreanten 2
Recreanten 1
Ouders E1
Ouders D1
Fleur de Boer en Demi Plak
Jenny Zuurbier en Romy Snoek
Dames3
ouders D1
Janine Oudeman en Lisa Appel
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12 maart
12maart 		
14 maart		
18 maart		
18 maart		
19 maart		
26 maart		
26 maart		
26 maart		
26 maart

13.15 uur tot 15.30 uur
15.30 uur tot 16.15 uur
20.45 uur tot 22.00 uur
13.30 uur tot 14.30 uur
14.30 uur tot 15.30 uur
10.45 uur tot 13.15 uur
9.45 uur tot 12.15 uur
12.15 uur tot 14.45 uur
14.45 uur tot 15.30 uur
15.30 uur tot 16.40 uur

Kirsten Zijp en Brit Stoop
Ouders E2
Recreanten 2
Ouders E1
Ouders D2
Ineke Schot en Maud Berkhout
Astrid Tesselaar en Remke Zuurbier
Shelly van Poorten en Naomi bakker
Ouders E2
Carin Dekker en Iris van der Loos

PROGRAMMA ZATERDAG 21 JANUARI T/M VRIJDAG 27 JANUARI (ZAAL)
TEAM
DAMES 1
DAMES 2
DAMES 3
A1
A2
A2
B1
B2
C1
C2
D1
D2
E1
E2
F1
F2
F3
F4
RECR. 1
RECR. 2

DATUM
22-1-2017
22-1-2017
21-1-2017
22-1-2017
22-1-2017
26-1-2017
22-1-2017
22-1-2017
21-1-2017
21-1-2017
21-1-2017
21-1-2017
21-1-2017
21-1-2017
21-1-2017
21-1-2017
22-1-2017
21-1-2017
24-1-2017
26-1-2017

WEDSTRIJD
HG DS1-Lacom’91 DS1
HG DS2-Vrone DS2
HG DS3-Kleine Sluis DS2
SEW DA2#-HG DA1
Valken DA1-HG DA2
Monnickendam DA1-HG DA2
HG DB1-D.S.O. DB2#
HG DB2-Lacom’91 DB1
Tornado DC1-HG DC1#
HG DC2-Wijk aan Zee C1#
HG D1-Wijk aan Zee D1#
Dynamo D1-HG D2
Kleine Sluis E1#-HG E1
HG E2-D.S.O E2
HG F1-Con Zelo F1
HG F2-Geel Zwart F1
HG F3-A & O F1#
Sporting S F1-HG F4
HG DMW1-Texel DMW1
D.W.O.W DMW1-HG DMW2

PLAATS
Noorderend
Noorderend
Noorderend
Dres, de
Banne, de
Spil, ´t
Noorderend
Noorderend
Waardergolf
Noorderend
Noorderend
Koggenhal
Veerburg, de
Noorderend
Noorderend
Noorderend
Noorderend
Mijse, de
Noorderend
Zuiderzee

AANVANG
13:00
14:15
19:30
12:00
12:45
20:15
12:00
11:00
13:40
18:30
14:45
12:50
12:25
13:45
13:00
13:00
10:00
16:15
19:00
20:30

PROGRAMMA ZATERDAG 28 JANUARI T/M VRIJDAG 3 FEBRUARI (ZAAL)
DAMES 1 29-1-2017 KSV DS2-HG DS1
Waardergolf 14:50
DAMES 2 29-1-2017 Tonegido DS2-HG DS2
Wieringen, de 12:45
DAMES 3 28-1-2017 Maedilon/VZV DS3-HG DS3
Zijveld, ‘t
18:05
A1
29-1-2017 HG DA1-Meteoor DA1#
Noorderend 12:15
A2
29-1-2017 HG DA2-Meervogels’60 DA2
Noorderend 11:00
B1
29-1-2017 S.C. Dynamo DB1-HG DB1
Mijse, de
13:45
B2
29-1-2017 De Blinkert DB1#-HG DB2
R.v.d.Geesthal 12:00
C1
VRIJ
C2
28-1-2017 Lacom ‘91 DC1#-HG DC2 Geestmerambacht 18:00
D1
28-1-2017 Vrone D4-HG D1
Oostwal, de 13:20
D2
28-1-2017 HG D2-De Blinkert D1
Noorderend 14:45
E1
28-1-2017 HG E1-Z.A.P. E1
Noorderend 13:45
E2
29-1-2017 Koedijk E2-HG E2
Alkmaar Noord12:00
F1
29-1-2017 Maedilon/VZV F2-HG F1
Zijveld, ‘t
11:00
F2
29-1-2017 Vrone F1-HG F2
Oostwal, de 9:45
F3
29-1-2017 Maedilon/VZV F3-HG F3
Zijveld, ‘t
11:00
F4
28-1-2017 HG F4-Tornado F3
Noorderend 13:00
RECR. 1 2-2-2017 Tonegido DMW1-HG DMW1
Wieringen, de 21:00
RECR. 2 31-1-2017 HG DMW2-Geel Zwart DMW2 Noorderend 21:00
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AANW./
VERTREK
12:00
13:45
19:00
11:00
11:45
19:00
11:30
10:30
12:55
18:00
14:15
11:50
11:25
13:15
12:30
12:30
9:30
15:15
18:30
19:30

RES.SH.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

13:30
11:45
17:20
11:45
10:30
12:45
10:30

----------RES.SH.
---------------RES.SH.

17:15
12:35
14:15
13:15
11:00
10:15
9:00
10:15
12:30
20:00
20:30

-------------------------RES.SH.
-----RES.SH.
----------------

PROGRAMMA ZATERDAG 4 FEBRUARI T/M VRIJDAG 10 FEBRUARI (ZAAL)
TEAM
DAMES 1
DAMES 2
DAMES 3
A1
A2
B1
B2
C1
C2
D1
D2
E1
E2
F1
F2
F3
F4
RECR. 1
RECR. 2

DATUM
5-2-2017
5-2-2017
5-2-2017
5-2-2017
5-2-2017
5-2-2017
5-2-2017
4-2-2017
5-2-2017
4-2-2017
5-2-2017
5-2-2017
4-2-2017
4-2-2017
4-2-2017
9-2-2017

WEDSTRIJD
PLAATS
J.H.C. DS2-HG DS1
Sport aan Zee
VRIJ
VRIJ
Spartanen DA1-HG DA1
Kreek, de
Victoria O DA1-HG DA2
Stap, de
HG DB1-Schagen DB1#
Noorderend
S.S.V. DB1-HG DB2
Mijse, de
HG DC1#-Tonegido DC1
Noorderend
HG DC2-D.S.O. DC3#
Noorderend
HG D1-C.S.V. Handbal D2
Noorderend
Graftdijk D2-HG D2
Oosterven, de
HG E1-Tonegido E1
Noorderend
D.W.O.W. E2-HG E2
Zuiderzee
HG F1-Maedilon/VZV F1
Noorderend
HG F2-D.W.O.W. F1
Noorderend
HG F3-Vrone F2
Noorderend
Lacom ‘91 F3-HG F4
Geestmerambacht
VRIJ
Tonegido DMW2-HG DMW2
Wieringen, de

AANW./
AANVANG VERTREK RES.SH.
13:20
12:05
-----13:20
11:30
12:00
10:50
11:00
10:00
14:45
11:45
13:45
10:00
13:00
13:00
13:00
14:30

12:20
10:45
11:30
9:50
10:30
9:30
14:15
10:45
13:15
9:00
12:30
12:30
12:30
13:45

21:00

20:00

-----------------------------------RES.SH.
------------------------------------

Wie fluit wanneer?
TEAM DATUM WEDSTRIJD
Aanvang
Scheidsrechter
F1
21-1-2017
HG F1-Con Zelo F1
13:00
Fenny Borst
F2
21-1-2017
HG F2-Geel Zwart F1
13:00
Kirsten Plak
E2
21-1-2017
HG E2-D.S.O. E2 13:45
Jill Kavelaar-Hualu Kuilboer
D1
21-1-2017
HG D1-Wijk aan Zee D1# 14:45
Lynsey Snoek
DC2
21-1-2017
HG DC2-Wijk aan Zee DC1# 18:30
Evi-Jochem Blankendaal
DS3
21-1-2017
HG DS3-Kleine Sluis DS2 19:30
Nel Borst
F3
22-1-2017
HG F3-A & O F1# 10:00
Evie Tiel
DB2
22-1-2017
HG DB2-Lacom ‘91 DB1
11:00
Pien vd Berg- Bregje de Wit
DB1
22-1-2017
HG DB1-D.S.O. DB2#
12:00
René Buter
DS1
22-1-2017
HG DS1-Lacom ‘91 DS1
13:00
Bond (Dhr. M. Bakker)
DS2
22-1-2017
HG DS2-Vrone DS2
14:15
Joyce/Pascal Heij
DMW1 24-1-2017
HG DMW1-HV Texel DMW1 19:00
Dames 1 (Amber Groot)
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gerja
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Hugo Boys seizoen 2016-2017
Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 21-januari		
Hugo-Boys
Jose

Zaterdag 28 januari
Hugo- Boys
Gerard

Zondag 22 -januari
9.45 uur Annet / Carin
Receptie afscheid Marion Bleeker

Zondag 29 januari
9.45 uur Ria / Erna
13.00 uur Tini
Leden :

Maandag 23 januari
Tafeltennis Puinhoop
Dinsdag 24 januari
Kbo en Seniorengym
Woensdag 25 januari
Revas
Donderdag 26 januari
Training Hugo Boys
Vrijdag 27 januari
koersbal

Maandag 30 januari
Tafeltennis Puinhoop
Dinsdag 31 januari
Kbo en Seniorengym
Woensdag 1 februari
Revas
Donderdag 2 februari
Training Hugo Boys
Vrijdag 3 februari
koersbal

Hugo Boys Senioren

							
Zondag 22 januari 2017 							
Terreindienst : Cees Bakker 				
wedstr.			
aanv.		
Scheidsrechter
15766 Hugo-Boys 2
Vrone 2
10:45		
C.A. Jansen
66324 Kolping Boys 12 Hugo-Boys 5
10:00 9:00
							
Zondag 29 januari 2017 							
Terreindienst : Stefan Brink, Mark Klompstra 				
wedstr. 			
aanv. 		
Scheidsrechter
7378
JVC 1
Hugo-Boys 1
14:00		
64449 Sporting S2
Hugo-Boys 3
10:30 9:30
63875 Hugo-Boys 4
Vrone 5
10:45 10:00
Jan de Wit
63854 Hugo-Boys 5
HSV 8
10:45 10:00
Stefan Oudeman
							
Zondag 5 februari 2017							
Terreindienst: Silvèr Snoek 				
wedstr			
aanv		
Scheidsrechter
5547
Hugo-Boys 1
SV Spartanen 1
14:00		
0
Hugo-Boys 2
vrij 				
63863 Hugo-Boys 3
Koedijk 6
10:45 10:00
G. Vinke
63882 Hugo-Boys 4
JVC 6
10:45 10:00
Marcel Numan
61947 Vrone 8
Hugo-Boys 5
14:00 13:00
Siem Hand tel. 072-5740761
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Pupil van de week
Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:
5 Februari
Hugo Boys 1 – Spartanen 1
Delano Vermons
( 12:45 aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)

Hugo Boys Jeugd
									
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd					
Saturday, January 21, 2017				
Terreindienst ‘s ochtends: Nick Beers					
Terreindienst ‘s middags: Dion van ‘t Padje						
wedstr.
189712
200309
182397
-

Omschrijving			
Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag
Duinrand S JO17-1 - Hugo Boys JO17-1
Zaanlandia JO15-3 - Hugo Boys JO15-1
Kwiek 78 JO13-1
- Hugo Boys JO13-1
Hugo Boys JO13-2 - Vrij
Hugo Boys JO11-1 - Zie programma SZVV
Hugo Boys JO9-1 - Zie programma SZVV
Hugo Boys JO9-2 - Zie programma SZVV
Hugo Boys MP1
- Zie programma SZVV
Hugo Boys MP2
- Zie programma SZVV

aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
		
13:15 11:45
-		
11:30 10:00
-		
12:15 11:15
-		
		
-		
-		
-		
-		
-		

								
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd					
Saturday, January 28, 2017				
Terreindienst ‘s ochtends: Thijs Snel 					
Terreindienst ‘s middags: Joey Beers					
wedstr.
189764
203583
183657
182442
-

Omschrijving			
Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag
Hugo Boys JO17-1 - LSVV JO17-2
Hugo Boys JO15-1 - Assendelft JO15-2
Hugo Boys JO13-1 - KSV JO13-1
Berkhout JO13-1 - Hugo Boys JO13-2
Hugo Boys JO11-1 - Zie programma SZVV
Hugo Boys JO9-1 - Zie programma SZVV
Hugo Boys JO9-2 - Zie programma SZVV
Hugo Boys MP1
- Zie programma SZVV
Hugo Boys MP2
- Zie programma SZVV

aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
		
14:00 13:00
NNB		
14:00 13:00
NNB		
11:00 10:15
NNB		
11:30 10:15
-		
-		
-		
-		
-		
-		

									
Houdt de website en het bord in de gaten ivm gewijzigde wedstrijden! www.hugoboys.nl		
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Programma SZVV Zaalvoetbal

						
21 Januari Sporthal Noorderend				
JO8 - 1 Hugo Boys JO8-1
- van Raalte B.V JO8-1
10:00
9:30
JO8 - 3 Hugo Boys JO8-2
- s.v. DTS JO8-2
10:20
10:00
JO8 - 1 van Raalte B.V JO8-1
- Hugo Boys JO8-1
10:40		
JO8 - 3 s.v. DTS JO8-2
- Hugo Boys JO8-2
11:00		
JO9 - 2 Hugo Boys JO9-1
- André Dekker services JO9-1
11:20
11:00
JO10 - 1 Hugo Boys JO10-1
- Schagen/SRC JO10-1
11:40
11:15
JO9 - 2 André Dekker services JO9-1 - Hugo Boys JO9-1
12:00		
JO10 - 1 Schagen/SRC JO10-1
- Hugo Boys JO10-1
12:20		
						
28 Januari Sporthal Noorderend				
JO8 - 3 Hugo Boys JO8-2
- Nierop Transport JO8-1
10:00
9:30
JO10 - 1 Hugo Boys JO10-1
- v.v. Nieuwe Niedorp JO10-1
10:20
10:00
JO8 - 3 Nierop Transport JO8-1
- Hugo Boys JO8-2
10:40		
JO9 - 2 Hugo Boys JO9-1
- v.v. Succes JO9-1
11:00
10:30
JO10 - 1 v.v. Nieuwe Niedorp JO10-1
- Hugo Boys JO10-1
11:20		
JO9 - 2 v.v. Succes JO9-1
- Hugo Boys JO9-1
11:40		
						
4 Februari Sporthal Noorderend
			
JO8 - 1 Hugo Boys JO8-1
- v.v. Schagen JO8-1
10:00
9:30
JO8 - 1 v.v. Schagen JO8-1
- Hugo Boys JO8-1
10:40		
JO9 - 2 Hugo Boys JO9-1
- Smit Groenadvies JO9-2
11:20
11:00
JO10 - 1 Hugo Boys JO10-1
- M. Dam Bouwbedrijf JO10-1
11:40
11:15
JO9 - 2 Smit Groenadvies JO9-2
- Hugo Boys JO9-1
12:00		
JO10 - 1 M. Dam Bouwbedrijf JO10-1 - Hugo Boys JO10-1
12:20		
						
11 Februari Sporthal Noorderend
			
JO6/7 - 1 Hugo Boys JO6-1
- Blom Elektrotechniek JO6-1
9:00
8:30
JO8 - 1 Hugo Boys JO8-1
- G.T.S. Zutt Metselwerken JO8-1 9:20
9:00
JO6/7 - 1 Blom Elektrotechniek JO6-1 - Hugo Boys JO6-1
9:40		
JO8 - 1 G.T.S. Zutt Metselwerken JO8-1 - Hugo Boys JO8-1
10:00		
JO10 - 1 Hugo Boys JO10-1
- v.v. Succes JO10-1
10:40
10:15
JO9 - 2 Hugo Boys JO9-1
- De Jonge Prins JO9-2
11:20
11:00
JO10 - 1 v.v. Succes JO10-1
- Hugo Boys JO10-1
11:40		
JO9 - 2 De Jonge Prins JO9-2
- Hugo Boys JO9-1
12:00		
						
11 Februari Spartahal in Schagen
			
JO8 - 3 Gewoon Beveiliging JO8-1
- Hugo Boys JO8-2
11:20
10:30
JO8 - 3 Hugo Boys JO8-2
- Gewoon Beveiliging JO8-1
12:00		
						
18 Februari Finale Sporthal Doorbraak Warmenhuizen
			
JO9 - 2 NUMMER 5
NUMMER 6
9:00		
JO9 - 2 NUMMER 3
NUMMER 4
9:20		
JO9 - 2 NUMMER 6
NUMMER 5
9:40		
JO9 - 2 NUMMER 4
NUMMER 3
10:00		
JO9 - 2 NUMMER 1
NUMMER 2
10:20		
JO9 - 2 NUMMER 2
NUMMER 1
11:00		
						
18 Februari Finale Sporthal Groeneweghal in Schagen
			
JO8 - 1 NUMMER 5		
NUMMER 6		
13:00		
JO8 - 1 NUMMER 3		
NUMMER 4		
13:20		
JO8 - 1 NUMMER 6		
NUMMER 5		
13:40		
JO8 - 1 NUMMER 4		
NUMMER 3		
14:00		
JO8 - 1 NUMMER 1		
NUMMER 2		
14:20		
JO8 - 1 NUMMER 2		
NUMMER 1		
15:00		
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18 Februari Finale Sporthal Noorderend 				
JO8 - 3 NUMMER 5		
NUMMER 6		
10:00		
JO8 - 3 NUMMER 3		
NUMMER 4		
10:20		
JO8 - 3 NUMMER 6		
NUMMER 5		
10:40		
JO8 - 3 NUMMER 4		
NUMMER 3		
11:00		
JO8 - 3 NUMMER 1		
NUMMER 2		
11:20		
JO8 - 3 NUMMER 2		
NUMMER 1		
12:00		
JO10 - 1 Hugo Boys JO10-1
De Hypotheekfirma JO10-1 13:00		
JO10 - 1 De Hypotheekfirma JO10-1 Hugo Boys JO10-1
13:40		
						
18 Februari Finale Sporthal ‘t Zijveld in ‘t Veld
			
JO6/7 - 1 NUMMER 3		
NUMMER 5		
10:00		
JO6/7 - 1 NUMMER 4		
NUMMER 3		
10:20		
JO6/7 - 1 NUMMER 5		
NUMMER 4		
10:40		
JO6/7 - 1 NUMMER 1		
NUMMER 2		
11:00		
JO6/7 - 1 NUMMER 2		
NUMMER 1		
11:40		

Hugo Boys Jeugdcommissie

De Hugo Boys jeugdcommissie; in het verleden verantwoordelijk voor vele activiteiten voor de
jeugd, waaronder:
Het jaarlijkse Hugo Boys Jeugdtoernooi
Elke week de pupil van de week
Het onderlinge zaaltoernooi voor de jeugd in de winterstop
Het Pannenkoekentoernooi
De 4-tegen-4 avonden
Het jeugdkamp
En zo nog veel meer activiteiten
Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die in de Jeugdcommissie willen plaatsnemen.
Hierdoor kunnen wij als Hugo Boys Jeugdcommissie activiteiten zoals hierboven blijven organiseren voor de jeugd.
Lijkt dit je wat? Spreek een van ons dan aan, of e-mail naar zaterdag@hugoboys.nl, zodat je kunt
bekijken of het iets voor je is.
Hugo Boys Jeugdcommissie;
(Nic de Wit, Carola Dekker, Mitchel Assendelft, Mike Zuurbier en Pim Wolkers)
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NIEUWS VAN GYM VERENIGING “DE NOORD”
Goede voornemens voor het jaar 2017 kom naar de Keep fit gym!!!
We zijn alweer een paar weken sportief bezig na de kerstdagen.
Er is regelmatig een grote opkomst, aangezien we dit jaar weer een aantal
nieuwe leden erbij hebben gekregen.
Voor diegene die nog geen sport beoefenen, kunnen altijd langs komen
om de sfeer te proeven en van de oefeningen die gegeven worden.
Er wordt aandacht besteed aan,
1. Beweeglijkheid gewrichten,
		
2. Functie hart longen,
		
3. Coördinatie,
		
4. Spierfunctie,
		
5. ontspanning
Lichamelijke klachten kunnen vaak afnemen als je verantwoord bezig bent met bewegen.
De Keep fit gym gaat zeker met de tijd mee en zo gestart met Hip en Thigh op passende muziek.
Onze lessen zijn zeer gevarieerd en iedere week weer anders. Alle spieren worden op deze manier
mee genomen.
Bent u nieuwsgierig geworden kom gerust langs.
De eerste 2 lessen zijn gratis. Voor informatie kunt u bellen naar één bestuursleden.
Dames ‘Keep fit gym’ wordt op maandagavond van 19.00 uur tot en met 20.00 uur gegeven.
Aan de Rozenhoutstraat 1 in Heerhugowaard De Noord. Onder leiding van Marianne Damman.
Het bestuur:
Joke Bouwknecht voorzitter
072-5722697
		Ellen Dekker,
penningmeester 072-5741245
Jose Dekker
secretaresse
072-5717125

ALGEMENE INFORMATIE

Kopij voor deze pagina? Mail Redactiecontactdenoord@gmail.com of bel Angèl Mooij
072-5715332
Voor een klachtenmelding bij de gemeente over wegen, riolering, verlichting, plantsoen en
reiniging, kunt u bellen met:			
14072
Algemeen nummer van de politie is:			
0900 – 8844 (Bij spoed 1 1 2 )
Telefoonnummer Huisartsenpost Alkmaar:		
072 – 5180618
Telefoonnummer regionale Spoedapotheek:		
072 - 5673000
Telefoonnummer Dierenambulance:		
072 – 5150085
Red een dier: 1 44 (ook voor zwerfdieren)

Begrafenis vereniging St. Tekla
Uitvaartleidster Gerda Roozendaal
		

0226-422110
b.g.g. 06-51039032

of
Anita Messelaar 		 06-20915051
		
Secretariaat
Penningm.

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 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.
- opij 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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WIJ ZIJN VERHUISD !
Daarom willen wij u graag uitnodigen
om ons nieuwe pand te komen bekijken.
Op zondag 22 januari 2017 bent u tussen
12.00 en 17.00 uur van harte welkom.
Vol trots staan wij klaar om u een rondleiding te geven.
Tot dan !

A.N.BOEKEL B.V.
Handel in agrarische producten

A.N. Boekel B.V | Berrie 1 | 1724 BB Oudkarspel
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Ti m m e r b e d r i j f

Snel

Tel. 072 53 47 173

• Timmerwerk
• Onderhoud
• Renovatie
• Verbouwing
• Nieuwbouw
Tel. 06 27088407
Heerhugowaard

Heerhugowaard

Timmerwerk - Onderhoud - Renovatie - Verbouwing
bord_70x100Snel.indd 1

06-07-2009 10:24:31

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

Veluweweg 17, Waarland
tel. 0226 - 42 13 40
Zwarteweg 3, ‘t Veld
tel. 0226 - 42 13 70
Dorpsstraat 26 Tuitjenhorn
tel. 0226 - 39 46 56

Reclame voor zaterdag 21 januari

Hoogbruin 2 voor € 3,-

Saucijzenbroodjes 3 + 1 gratis

Winterweelde van € 2,95 voor € 2,50
Elke dag 3 broden naar keuze € 6,25
5,75
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