Vrijdag 11 november 2016

Agenda
12 november 2016
15 november 2016
19 november 2016
25 november 2016
26 november 2016
26 november 2016
27 november 2016
27 november 2016
9 december 2016
20 december 2016
4 januari 2017
13 januari 2017
28 januari 2017
3 februari 2017
5 maart 2017
31 maart 2017
5 april 2017
14 mei 2017
4 juni 2017
2 juli 2017

Intocht Sinterkaas
KBO: Jan Veenstra “De plaat en zijn verhaal” (avond)
20:00 Togido “Kouwe kak en tatoeage” in ‘t Zwaantje
20:00 Togido “Kouwe kak en tatoeage” in ‘t Zwaantje
20:00 Togido “Kouwe kak en tatoeage” in ‘t Zwaantje
Winterfair
Winterfair
Young Seven: advent kalender maken van hout
Young Seven: Mensenrechten en Wereldgodsdiensten
KBO: Kerstmiddag met Webtheater
Young Seven: Koken voor daklozen 16+
Young Seven: filmavond
Playbackshow in Bleeker
Young Seven: Sirkelslag
Young Seven: Modern monnikenwerk: workshop Handletteren
Authentieke Dorpshuisveiling
Young Seven: Paasintenties maken: je bent een engel
Young Seven: Workshop wereldtapas
Young Seven: Verhalen rond het kampvuur
Young Seven:Zomerfeest

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 21 NOVEMBER 2016
vóór 19:00 in te leveren via RedactieContactDeNoord@gmail.com of bij uitzondering bij Angèl Mooij,
Groote Geldebosch 48. Na dit tijdstip wordt kopij geplaatst in de uitgave van vrijdag 25 november 2016.

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
NL64RABO 0326802185
pastorie.de.noord@gmail.com
www.kerkdenoord.nl
Openingstijden secretariaat:dinsdag en donderdag van 9:30 uur tot 11:00 uur
Openingstijden kerk: maandag tot en met zondag van 9.00 uur tot 18.00 uur
Pastor:
Marion Bleeker-Burger, (0226) 422 731
jnm.bleeker@quicknet.nl
Donderdagmorgen aanwezig op de Pastorie, vrije dagen op maandag en vrijdag-ochtend
Pastor:
Toon Jorink, Veluweweg 56, 1738 BE te Waarland, (0226) 423 280 / 06 51494718
t.jorink@gmail.com
Toon heeft op dinsdag vrij
Deken / pastoor E. Moltzer
Gedempte Gracht 64, 1741 GD Schagen, 0224 212357
don.eduard@planet.nl
Heilig Hart raad
Vice-voorzitter			
Gea Klercq		
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 3 november op het
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
Kerkwerken
In oktober zijn de groepen van Ans van Langen en Toos Mooij aan de beurt om de kerk op orde te maken.
Bloemengroep: In november wordt de kerk versierd door Ada Borst en Agnes de Goede.
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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
TER OVERWEGING:
Bidden is
lichamelijk en geestelijk gezond.
De rust.
De stilte in en rond je lichaam,
de stilte in je hart.
Ze maken plaats en scheppen ruimte
voor de onzichtbare wereld,
voor kosmische krachten.
De geest,
die alles beweegt
en wachtend reeds in je aanwezig is,
krijgt nieuwe kansen.
Je zult ‘licht’ ervaren
en in dat licht
alles heel anders zien.
Je zult herschapen worden.
Phil Bosmans
UIT DE PAROCHIE – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” – 5 november 2016.
Het is nu echt herfst geworden: het is nat en veel kouder. We naderen ook het einde van het
kerkelijk jaar. Op 20 november vieren we dat met Christus Koning en Sint Cecilia. Vanwege Sint
Cecilia zingt dan natuurlijk het Gemengd Koor. De week erna starten we het nieuwe kerkelijk jaar
en de advent met een Zwarte Pietenviering. Of die Pieten rood, groen, zwart of roetPieten zijn,
weet ik niet. We zullen het ervaren.
Van 28 tot en met 30 oktober waren de Vormselwerkgroep en de begeleiders op het eiland
Kaag. Ook ik was erbij en ik heb er enorm van genoten. Het programma zat goed in elkaar. De
begeleiders waren gemotiveerd. De sfeer was goed en het was ook nog eens prachtig weer, wat
toch mooi meegenomen was daar aan die mooie Kaagse plassen. Ik denk dat de begeleiders een
goede basis hebben mee gekregen om de vormelingen te begeleiden.
Op de zaterdag moest werkgroeplid Toine naar De Noord terug omdat zijn opa was overleden.
Want op 29 oktober overleed Joop Stoop in de Bregthoeve in Schoorl op 84-jarige leeftijd. Familie
Stoop: van harte gecondoleerd en veel sterkte toegewenst.
Op 12 november is de maatschappelijke stage voor de vormelingen en begeleiders. Ze zullen op
bezoek gaan bij mensen met beperkingen en hen een paar leuke uurtjes bezorgen. Daarna heeft
de groep een hemelse maaltijd in de kerk. Hemels wil zeggen: ze mogen niets pakken, maar alleen
geven. We sluiten de dag af met een viering, waarbij de begeleiders zullen zingen onder leiding
van Liesbeth Wijnker en Marc de Bont.
Dirk Sneek en Kiki Borst zijn gedoopt, op 30 oktober. Ouders en familie: van harte gefeliciteerd
hiermee. Ik wens jullie toe dat deze kinderen mogen opgroeien tot gelukkige en evenwichtige
mensen, die mee gaan bouwen aan een betere wereld.
2 november was het Allerzielen. Het Gemengd Koor zong prachtig. De kerk was aardig vol. 18 kaarsen
werden er aangestoken voor de overledenen van het afgelopen jaar. Wat is het dan mooi om zo met
zijn allen samen onze overledenen te gedenken. Bijzonder was ook dat we zeventig misintenties
moesten lezen. Enorm veel. Maar het is fijn dat we hierin kunnen voldoen aan een behoefte.
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Op 15 november is de eerste ouderavond voor de ouders van de communicanten van komend
jaar. Ik weet nog niet hoeveel dat er zijn.
Op maandag 12 december is er een Oecumenische vesper in de PKN-kerk aan de Middenweg in ’t
Centrum, ’s avonds om half 8. Ik zal daar voorgaan, samen met dominee Henco van Capelleveen. We
willen proberen de Oecumenische draad weer op te pakken. Met alle strijd in de wereld is het goed dat
er ook plaatsen zijn waar bruggen worden geslagen. Wij proberen dat. U bent van harte uitgenodigd.
Wat komen gaat:
12 november: zorgstage, hemelse maaltijd en viering ter afsluiting van de eerste cyclus van het
Vormselproject.
15 november: Ouderavond Eerste Communieproject
20 november: Christus Koning en Sint Ceciliafeest; ook de doop van Guido Overtoom om 12 uur.
27 november: Zwarte Pietenviering
12 december: om 19.30 uur oecumenische vesper in de PKN-kerk
Hartelijke groet,
Marion Bleeker – Burger.
WEEKEINDE 5 EN 6 NOVEMBER
Tweeëndertigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Makkabeën 7, 1-2.9-14( Vertrouwend op Gods belofte zwichten de
Makkbeese broers niet voor de koning die hen van het leven wil beroven)
Evangelie uit Lucas 20,27-38( Tegen het dodelijk geredeneer van de Sadduceeën in bevestigt
Jezus zijn geloof in de God van het leven)
ZONDAG 6 NOVEMBER
10.00 UUR Eucharistieviering met zang van de Cantorij. Voorganger is Gerard weel
Gebedsintenties voor; Kees Zuurbier en Truus Zuurbier-Groot, Klaas en Geertje Oudeman-Bruin en
Piet, Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie
Molenaar-Goedhart,Theo Kortekaas en zegen over zijn gezin.
Lector:Joke van der Voort. Misdienaars:Maarten Beers en Bas Kavelaar. Koster;Kees Berkhout.
WEEKEINDE 12 EN 13 NOVEMBER
Drieëndertigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Maleachi 3,19-20a( Al wie ontzag heeft voor Gods naam, zal op de
oordeelsdag gerechtigheid en genezing ondervinden
Evangelie uit Lucas 321,5-19( Laat u in verband met de eindtijd niet van de wijs brengen. Door
standvastig te zijn, zult ge uw leven winnen.
ZATERDAG 12 NOVEMBER
19.00 UUR Afsluiting van de eerste cyclus van het vormselproject
Woord- en communieviering met zang van het begeleiderkoor. Voorganger is Marion Bleeker-Burger
ZONDAG 13 NOVEMBER
10.00 UUR Eucharistieviering met zang van het ritmisch koor. Voorganger is pater Jan Molenaar.
Gebedsintenties voor; Cor Borst en Ria Borst-Groot, in liefdevolle herinnering Bep, Dries en Eddy
Keesom, Piet en Catharina Westmeijer-Broersen en zegen over hun gezin, Adriaan van Langen
en zegen over zijn gezin, Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie, Agie Borst-Eeken en Cor
Borst en zegen over hun gezin, Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda MolenaarGoedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart, in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel,
Riet Bleeker-Korver, Petra en overleden familie Bleeker-Korver.
Lector: Jos Mooij, Misdienaars; Kirstin plak en Sofie Kavelaar, koster: Rene van Langen.
DONDERDAG 17 NOVEMBER
15.15 UUR Kinderkerk voor de bovenbouw
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WEEKEINDE 19 EN 20 NOVEMBER
Christus,Koning van het heelal
Eerste lezing uit het tweede boek Samuël 5,1-3( David wordt door de oudsten van Israël tot koning
gezalfd.) Evangelie uit Lucas 23, 35-43(Jezus is een koning die niet zichzelf,maar andere heeft gered)
ZONDAG 20 NOVEMBER
DERDE ZONDAG VAN DE MAAND. SAMENKERK/SAMEN STERK
10.00 UUR Woord- en communieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is Marion
Bleeker-Burger
Gebedsintenties voor: levende en overleden leden van het zangkoor Sint Cecilea,
In liefdevolle herinnering Cok Borst en zegen over zijn gezin, Alex weel, Nel Smit-Houniet, Nic
Commandeur en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen,Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman
en overleden familie, Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas, in liefdevolle herinnering Jan en
de familie Oudeman-Groot, Jaap Way en Gre Way-de Boer en overleden familie,in liefdevolle
herinnering Bets Westmeijer-Groot en zegen over haar gezin
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars;Stijn Blankendaal en Syb Bakkum. Koster: Peter Danenberg.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
MAANDAG 21 NOVEMBER
15.15 UUR Kinderkerk voor de onderbouw
ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP:
T VELD
Zaterdag 5 november om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Vrijdag 11 november om 16.30 uur Sint maartenviering met Toon Jorink en zang van de veldrakkers
Zaterdag 12 november om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van
het gemengd koor.
Zaterdag 19 november om 19.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer en volkszang.
WAARLAND
Zondag 6 november om 10.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en
zang van de vrienden van het Gregoriaans.
Zaterdag 12 november om 19.00 uur eucharistieviering met pastoor Tilma.
Zaterdag 19 november om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van
het gemengd koor.
NIEDORP
Zaterdag 5 november om 19.00 uur eucharistieviering met Eduard Moltzer en zang van Timeless.
Zaterdag 12 november om 19.00 uur eucharistieviering met pastoor Tilma
Zondag 20 november om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink.
Dopen
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971
Overleden
Op 29 oktober overleed Joop Stoop op 84-jarige leeftijd.
De avondwake was op 3 november en de uitvaartmisvond plaats op 4 november waarna Joop
werd begraven op onze begraafplaats.
Agenda
Op 7 december vergadert de parochievergadering om 19.30 uur
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JAAR VAN BARMHARTIGHEID.
De wereld lijkt ons dorp.
In onze winkels liggen kleren uit Bangladesh,
appels uit Chili, rozen uit Oeganda en boontjes uit Senegal.
Maar heeft ons dat alles dichter bij elkaar gebracht?
Laat ons bidden, dat met het kleiner worden van de afstanden
wij ook dichter komen bij onze zusters en broeders overal op aarde.
Onze God, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd in alle volken op aarde
van welk ras, kleur of godsdienst ook;
in alle mensen op aarde, alleenstaand of getrouwd,
met of zonder werk, met of zonder een dak boven het hoofd.
Moge uw koninkrijk kome en uw wil geschieden op aarde
in alles wat we doen, in de keuzes die we maken
in de daden van verandering die we zelf stellen
en in anderen aanmoedigen.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
Brood waarvoor wij werken, voedsel dat wij delen,
brood dat niemand ontzegd wordt
omwille van de hebzucht van anderen.
Vergeef ons onze schuld.
Wanneer we veroordeelden in plaats van ondersteunden;
wanneer we niet luisterden naar mensen, maar preekten;
wanneer we niet deden wat we moesten doen;
wanneer we geen compassie toonden en vergiffenis schonken.
Leid ons niet in bekoring.
De bekoring om ons hart, onze oren en ogen
te sluiten voor de werkelijkheid;
de bekoring van de angst om ons uit te spreken tegen onrecht;
de bekoring het allemaal teveel te vinden
of dat het allemaal niet veel uitmaakt;
de bekoring om te denken dat er toch geen alternatief is.
Verlos ons van het kwaad.
Het kwaad van een wereld waar mensen niet meetellen;
het kwaad van het gevoel van machteloosheid
en het verlies van alle hoop;
het kwaad van een wereld waar hekken, muren en barrières
tussen mensen maar hoger en hoger worden;
het kwaad van een wereld waar geld belangrijker is dan mensen
en waar schulden tot de laatste druppel uit arme landen wordt geperst.
Moge Uw Koninkrijk van Barmhartigheid komen. Amen.
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Kinderkerk voor groep 4 t/m 8
Op donderdag 27 oktober stonden Ans en ik bij school om de kinderen op te halen. Er waren 13
kinderen die met ons mee gingen.
We zijn met zijn allen in een grote kring in de voorkamer gaan zitten en hebben het lied “Geef mij
je hand” gezongen, daarna hebben we het Onze Vader gebeden en enkele kinderen vroegen of ze
nog een gebedje mochten bidden, dat mag altijd.
We hebben gevraagd of ze nog wisten wat we de vorige keer hebben gedaan en ja dat wisten ze
nog. Sommige kinderen hadden de ballonen nog hangen die we hadden gemaakt.
Vorige keer hebben we het over vrede gehad en er was een verhaal van een ballon die was geland in
het vluchtelingenkamp. Dit was alvast een mooi opstapje naar onze schoenendoosactie. Ik had voor
deze keer een verhaal uitgezocht van de leeuw en de muis. De muis kroop over de neus van de meeuw
en de leeuw wilde hem tot moes knijpen, maar de muis beloofde dat hij de leeuw zou helpen als hij
hulp nodig had. Een paar dagen later zat de leeuw verstrikt in een net en de muis kwam aangerend om
hem te helpen, hij knauwde het net stuk zodat de leeuw was bevrijd.. Zo kon een klein diertje een groot
dier helpen. Zo is het ook met de kinderen, zij kunnen ook iets beteken voor grote mensen.
Ans heeft gevraagd welke feesten er allemaal aan komen en dat weten ze wel. Zo werden Sint
Maarten. Sinterklaas, kerstmis, oud en nieuw en ook Halloween genoemd.
Toen heeft Ans uitgelegd dat er heel veel arme en eenzame mensen zijn en dat wij die kunnen
helpen.In het asielzoekerscentrum en een verzorgingshuis kunnen wij vast iets voor deze mensen
beteken.. De kinderen vonden het een prachtig idee om dat te doen dmv het versieren en vullen
van schoenendozen. We hebben gevraagd waar ze het liefst heen gingen en zo is met algehele
stemmen besloten dat we de dozen bij eenzame oudere mensen gaan brengen. Dit zal waarschijnlijk in de kerstvakantie gebeuren.
We gaan daar dan ook voor de oudjes een kerstspel opvoeren. Alle kinderen zijn daarna enthousiast aan het kleuren gegaan om deze kleurplaten in de dozen te plakken. De tijd is natuurlijk zo
voorbij, maar ieder kind heeft toch een kleurplaat gekleurd. Ze mochten allemaal wat kleurplaten
mee naar huis nemen om die thuis te kleuren zodat we ze de volgende keer in en op de dozen
kunnen plakken.
De kinderen en ook wij zijn heel enthousiast en hopen dat dit project tot iets moois zal uitbloeien.
De volgende kinderkerk is naar voren geschoven, want we gaan meerdere keren bij elkaar komen,
omdat het best wel veel tijd kost om zo’n doos te maken en een kerstspel in te studeren.
De volgende kinderkerk is donderdagmiddag 17 november voor groep 4 t/m 8
Ik kom uw kind dan om 15.15 van school ophalen en zal dan ook met het bordje grote kinderkerk
staan. Deze kinderkerk voor is voor groep 4 t/m 8 en duurt tot 16.15 uur.
Ik hoop weer op een grote opkomst.
Groetjes van Gerda Zuurbier en Ans de Wit
Mijn telefoonnummers: 072-5740952/ 06-37359617
Mijn mailadres is jmzuurbier@hetnet.nl

Kinderkerk voor groep 1 t/m 3
Op maandag 31 oktober stonden we weer bij school om de kinderen op te halen.
Er gingen 13 kinderen met ons mee. Ze keken een beetje raar, want de knutselspullen stonden
al klaar. We zijn in een grote kring gaan staan in de voorkamer en we hebben het lied “Geef mij je
hand” gezongen. We hebben nog nagepraat over de vorige keer en ze wisten nog precies waar het
over ging, over de vrede. We hebben het ook over het jongetje in het vluchtelingenkamp gehad
en daar wilden ze nog even over napraten.
Ook voor deze groep heb ik het verhaal van de leeuw en de muis verteld en daarna vroegen we
wat zij als kinderen konden doen. Nou ze hielpen hun sterke papa.
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Ans heeft uitgelegd, wat we gaan doen met de schoenendozen en waarom en ze vonden het wel
een goed idee om dat te gaan doen.
Ze mochten allemaal gaan kleuren en ze hebben met veel enthousiasme zitten kleuren.
De eerste kleurplaat hebben ze in de schoenendoos gelegd. We hebben hun namen erop gezet en
ze kregen ook allemaal een pakketjes kleurplaten mee naar huis, die ze thuis mogen kleuren en de
volgende keer mee mogen nemen naar de kinderkerk.
Het is veel werk de schoenendoos en daarom willen we de volgende keer tot half 5 doorgaan,, zodat we ook met de kinderen even naar de kerk kunnen gaan om een kaarsje op te steken. Nu heb ik
voor alle kinderen een kaarsje bij Maria opgestoken en voor de goede schoendoos actie gebeden.
De volgende kinderkerk is op maandag 21 november om 15.15 uur voor de kinderen van
groep 1 t/m 3
Wilt u kind ook meedoen met de kinderkerk, dan kan natuurlijk altijd. Ik kom uw kind om 15.15 uur
ophalen van school en u kunt uw kind om 16.15 uur ophalen uit de pastorie.
De kinderkerk is bedoeld voor alle kinderen van groep 1 t/m 3
Wilt uw kind meedoen, dan stellen we dat heel erg op prijs, want hoe meer zielen hoe meer vreugd. Heeft u vragen dan kunt u mij altijd bellen of mailen.
U kunt mij bereiken op dit mailadres jmzuurbier@hetnet.nl
Of op telefoonnummer 072-5740952, of app naar nummer 06-37359617.
Groetjes van de leidsters van de kinderkerk.
Ans de Wit en Gerda Zuurbier

Samen Kerk – Samen Sterk
20 november is het weer de derde zondag van de maand met ons vaste thema Samen Kerk –
Samen Sterk. Op deze dag vieren we het Sint Cecilia feest en ons gemengd koor draagt ook deze
naam. Zij zullen dan ook de viering met hun gezang verzorgen. U bent van harte welkom en na
afloop staat natuurlijk de koffie en thee klaar.

WAT GEBEURT ER ALLEMAAL……
…. in het bedrijf of waar je ook werkt.
In het “bedrijf” waar ik al jaren vrijwilligerswerk doe weet ik wel zo ongeveer wat er allemaal
gebeurt, maar ik kom er steeds weer achter dat ik nog steeds niet alles weet.
Wie zorgt dat er altijd kaarsen zijn en waar komen ze vandaan?
Wie luidt de klok bij een overlijden en hoe weet men dat?
Wie zorgt of zorgen er voor dat alles er schoon en netjes uitziet?
Wie zorgt of zorgen er voor dat rondom het gebouw alles netjes wordt gehouden?
Wie zorgt of zorgen ervoor dat het gebouw goed wordt onderhouden?
Wie zorgt of zorgen ervoor dat er altijd bloemen staan?
Wie zorgt er voor dat er iedere zondag iemand voorgaat ?
Wie zorgt ervoor dat er misdienaars, lector en koster zijn ?
Wie zorgt ervoor dat dekerkklok in het voorjaar vooruit en in het najaar een uur achteruit wordt gezet.
Wie zijn de mensen die het bestuur vormen en wat doen ze?
Wie zorgt ervoor dat u uw intenties kunt opgeven en dat ze op de juiste zondag worden gelezen?
Wie zorgt ervoor dat alles in het contact komt?
Wie zorgt voor de actie Kerkbalans?
Wie houdt de ledenadministratie bij?
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Wie moet je bellen als je een gedeelte van de pastorie wil huren?
Wie zorgt ervoor dat uw kind gedoopt kan worden?
Wie zorgt ervoor dat uw kind zijn eerste communie kan doen?
Wie zorgt ervoor dat er ieder jaar weer nieuwe vormselbegeleiders zijn?
Dat is alles wat ik wel weet, maar er is waarschijnlijk nog veel meer wat ik niet weet
Je hebt het waarschijnlijk al wel begrepen: ik heb het over onze parochie en de kerk.
Een kerk die we graag open en……draaiende willen houden en daar zijn vandaag de dag veel
vrijwilligers mee bezig en het gaat (denk ik) best goed.
Maar als we willen dat het goed blijft gaan, hebben we nieuwe vrijwilligers nodig. Omdat heel
veel taken door dezelfde mensen worden gedaan, is het nodig dat er meer vrijwilligers komen om
de taak van een ander te verlichten en mee willen denken hoe we onze parochie levend kunnen
houden.
Ik vraag u: denk er eens over na of er misschien voor u iets bij is waar u zich wel voor wil inzetten.
Meld het!!!!
Truus van den Berg.

kerstconcert/samenzang
Zondag 11 december, kerstconcert/samenzang in de Dionysiuskerk, met Koor Spirit olv Sandra
Blokdijk samen met de Fanfare uit Obdam olv Wim Hendriks.
Het spektakel is van 19.00 tot 20.00 uur. De toegang is gratis, er word wel een deurcollecte
gehouden.

Franciscaanse Beweging
Van der Does de Willeboissingel 11
5211 CA ’s-Hertogenbosch
Tel:
073-6131340
E-mail: info@franciscaansebeweging.nl
Web: www.franciscaansebeweging.nl
Inspiratiemiddag van de Franciscaanse Beweging
Vincent Bijlo opent de jaarlijkse inspiratiemiddag van de Franciscaanse Beweging
Op zaterdagmiddag 19 november opent theatermaker, columnist en ambassadeur van de
vrede Vincent Bijlo de jaarlijkse inspiratiemiddag van de Franciscaanse Beweging in Den
Bosch. Het thema is Vredelievend: van lieve vrede naar echte vrede.
Vincent Bijlo is ambassadeur voor de vrede bij PAX. ‘We moeten de, wat ik noem, ‘’Facebookempathie’’ zien te doorbreken. Door de overdaad van Facebookberichten verliezen mensen de realiteitszin. Ze zien niet meer wat echt erg is. Ook in het politieke debat gaat het niet over wezenlijke
dingen, maar over de ‘’pleur-op-uitspraak’’ van Rutte bij Zomergasten.’ aldus Bijlo. De Franciscaanse Beweging probeert hieraan bij te dragen door een inspirerende middag te organiseren omtrent
dit thema, de echte vrede.
De Franciscaanse Beweging draagt het gedachtegoed van Franciscus van Assisi uit. Dezelfde waarden waar ook paus Franciscus zich voor inzet: betrokkenheid, naastenliefde, zorg voor het milieu
en vrede. Heel 2016 staat bij de Franciscaanse Beweging in het teken van vredelievendheid. ‘Het
programma van de middag is erop gericht mensen te inspireren en bij het onderwerp te betrekken. Wat kunnen we zelf doen? En hoe kunnen we voorkomen dat we moedeloos, cynisch en
onverschillig worden? Op die vragen krijg je antwoord.
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Maar bovenal wordt het een heel leuke middag.’ aldus Mieke Dorssers, directeur van de Franciscaanse Beweging.
Meer informatie en het uitgebreide programma zijn te vinden op de website van de Franciscaanse
Beweging: www.franciscaansebeweging.nl.
De Franciscaanse Beweging brengt mensen samen die zich aangetrokken voelen tot het gedachtegoed
van Franciscus en Clara van Assisi. Hun levenswijze inspireert om eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en
vredelievend door het leven te gaan. Zij hechtten niet aan status of materie en hadden onvoorwaardelijk lief. Hun compassie heeft velen in het hart geraakt, en doet dat tot op de dag van vandaag nog
steeds. Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend.

Hartverwarmend.
Ja het was hartverwarmend om te zien hoeveel boodschappen er voor de voedselbankactie zijn
ingeleverd en het maakt veel mensen weer blij. Ook zijn er verschillende enveloppe met geld voor
de kledingactie in de brievenbus van de pastorie gedeponeerd. Jammer was dat in het vorige
contact niet het juiste rekeningnummer werd vermeld, excuus daarvoor, maar gelukkig is het een
estafetteactie zodat het nog doorloopt en het juiste nummer is :
NL 16 ABNA 0472263978 ten name van Platform armoedebestrijding kledingactie.
Alle schenkers heel hartelijk dank en ik hoop dat ook u er ook een goed gevoel aan overhoud.
Jan van Schagen,
Voorzitter PCI/Caritas De Noord.

Tiende Dorcas Gala Diner “de Rijd” brengt € 2.240,00 op
Voor het 10e Dorcas Gala Diner kwamen zo´n 60 gasten naar Restaurant “de Rijd” in Nieuwe
Niedorp. Marcel en Suzanne Bark verwelkomden ze met een welkomstdrankje.
De zaal was sfeervol aangekleed en tegen half acht had iedereen een plekje gevonden aan een
van de tafels.
Traditiegetrouw werkte het personeel belangeloos mee aan deze avond. Een prachtig voorbeeld
van betrokken medewerkers die oog hebben voor de noden in de wereld.
Na het welkomstwoord werden de eerste gerechten feestelijk opgediend. Op het menu stond een
zeven gangen Amuse Diner. Het voordeel van dit concept is dat de gasten gedurende het diner
van plaats kunnen wisselen.
Tussen de gangen door werd er opgetreden door Marieke Hink en Iris, die prachtige Country &
Western muziek ten gehore brachten. Ook zij traden belangeloos op.
Aan het einde van deze avond maakte Marcel Bark bekend dat er een bedrag van € 2.240,00
naar het Dorcas weeskinderen project in Arusha, Tanzania gaat. Dit project wordt door de Dorcas
Ondernemers Noord-Holland Noord al vanaf 2001 ondersteund.
In zijn slotwoord bedankte Adri Wijnker van Dorcas Marcel en Suzanne Bark en hun personeel voor
hun inzet en benadrukte hij het belang van dit soort activiteiten voor Dorcas.
In totaal hebben de 10 Dorcas Gala Diners samen een bedrag van € 30.000,00 opgebracht voor
diverse projecten van Dorcas. Ondernemers zoals Marcel en Suzanne Bark zijn voor Dorcas van
onschatbare waarde.
Adri Wijnker
Dorcas Ondernemers NHN
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Gemengd koor de Noord/Waarland zingt...
Gemengd koor de Noord/Waarland zingt tijdens het St. Ceciliaweekend.
St. Cecilia is de patrones van muziek, muziekinstrumenten en zangers. Ze wordt dan ook vaak
afgebeeld met een muziekinstrument. Haar feestdag is: 22 november.
Wij zingen tijdens de vieringen de mis van Bruckner op zaterdag 19 november 19.00 in Waarland
en op zondag 20 november 10.00 in de Noord.
Wij zingen nog altijd Latijnse missen en liederen. Dat moet ook, want je moet deze muziek onderhouden, anders raak je het echt kwijt. Wij zouden graag het koor wat groter zien. Wij zingen onder leiding van onze enthousiaste dirigente Anneke Breukel en onder begeleiding van onze niet
minder enthousiaste organist Dick Schouten. Afwisselend repeteren wij ieder dinsdagavond van
19.00 tot 21.00 in de kerk van de Noord of Waarland. Momenteel zijn wij nieuw repertoire aan het
instuderen voor Kerstmis, waaronder de prachtige Missa Brevis in G van W.A. Mozart.
Mocht u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen hebben of denkt u, dat is iets voor
mij, neem dan contact op met Doret Dekker, tel.0226-421141.
				

Namens het gemengd koor de Noord/Waarland, Baps Zutt.

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

Begrafenisvereniging St. Tekla regelt uw uitvaart
De laatste tijd is ons gebleken dat leden van onze vereniging bij het overlijden van een partner ons
niet benaderen om de uitvaart te verzorgen terwijl zij daar wel recht op hebben.
Veelal wordt een uitvaartonderneming gebeld om redenen waarnaar wij slechts kunnen gissen.
Maar wij willen u er wel op wijzen dat wij de kosten van die onderneming niet vergoeden.
U krijgt dan van ons slechts een bijdrage.
Onze gegevens kunt u vinden achter in het contact bij de Algemene Informatie.
Namens St. Tekla
Truus van den Berg secr.

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
De data voor de komende tijd:
11 november 2016
koffie-ochtend op de pastorie
			
Mary IJdema komt knippen
24 november 2016
maaltijd in het dorpshuis
9 december 2016
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
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KBO Heerhugowaard Noord
Voorzitter:
Secretaris:
Penningm:
P.R.
Lid
Lid
Lid

Wout Beers
Toos Mooij-Wijnker
Cor Neeft
Truus vd Berg-de Boer
Annie Groenland -Groot
Nel Zuurbier-v.Langen
Trudy Ursem- Houtman

Middenweg 566
Middenweg 525
Dorsvlegel 9
Rozenhoutstraat 6
Middenweg 465D
Donkereweg 7
Middenweg 467

tel: 5714705
tel: 5710193
tel: 5713628
tel: 5719852
tel: 5717551
tel: 5716087
tel: 5719168

UITNODIGING VOOR GEZELLIGE MUZIEKAVOND KBO MET JAN VEENSTRA 15 NOVEMBER
Op dinsdag 15 november organiseert de KBO in het Dorpshuis een gezellige avond met muziek
door Jan Veenstra, onder de titel: “De plaat en zijn verhaal”.
Iedereen heeft wel een bepaalde plaat waaraan speciale herinneringen zijn verbonden. Steeds als
je dat nummer hoort denk je weer aan dat ene moment terug. Er zijn al een paar mensen die zich
hebben aangemeld om zo’n verhaal te vertellen en Jan zal dan het plaatje draaien.
Ook als u geen verhaal heeft te vertellen bent u van harte welkom!!
Jan maakt er een gezellige avond van met ook zijn eigen verhaal bij de muziek.
Hij heeft een Muziekbingo voor ons klaar liggen waar een paar muzikale prijzen mee te winnen zijn.
En er mag ook gedanst worden!! Maar u kunt natuurlijk ook gewoon lekker luisteren en/ of meezingen!
Jan kijkt met ons terug in de tijd, muziek uit de oorlog, de jaren daarna met Elvis en de rock en roll,
de Selvera’s, Blue Diamonds, Beatles, Rob de Nijs, Cliff Richard en ga zo maar door.
U kent ze vast nog wel… Heeft u een verzoeknummer?? Dat kan, mail alvast naar Jan:
j.veenstra@quicknet.nl
Ook op de avond zelf is er ruimte voor verzoeknummers. Heeft u een speciaal verhaal bij een
plaatje, hoe oud of nieuw ook, mail het naar Jan, of vertel het gewoon die avond.
Deze avond zijn ook niet-leden van harte welkom tegen betaling van € 5,-.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, en des te gezelliger!!
20 december: Kerstmiddag met Webtheater
Wat gaat de tijd toch snel. De Kerstmiddag van vorig jaar lijkt nog maar pas geleden en nu is het
bijna alweer zo ver. U kunt zich nu al opgeven voor de Kerstmiddag en dat kan tot 5 december.
De kosten zijn ook dit jaar weer: € 20,- Uw betaling is tevens het bewijs van opgave en u weet vol is vol.
Bankrek. no van de KBO is NL03RABO0326856536 t.n.v. KBO Heerhugowaard -de Noord.
Om naamsverwarring te voorkomen vragen wij met klem bij de betaling uw adres te vermelden.
Goedkope rijbewijs keuring
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van
hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij Goedkope Keuringen op 23
november, 21 december en vervolgens eens per maand in het Dorpshuis ´t Zwaantje, Kerkweg
30b. Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 085 - 48 83 616.
Zelf een datum reserveren kan via de website: www.goedkopekeuringen.nl.
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 30,00, medisch € 35,00, C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 45,00.
Leden van CNV/ouderenbonden en/of thuiszorgorganisaties krijgen € 5,00 korting op bovengenoemde prijzen (geldt uitsluitend voor 75+ B/E en medisch).
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag
gekocht te worden. Het keuringsformulier (Eigen Verklaring) is verkrijgbaar bij de gemeente en via
internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).
De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag
nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van
het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten
zijn van harte welkom.
Met vriendelijke groet:
Truus van den Berg
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Verbouw Dorpshuis
De voorbereidingen voor de veiling zijn gestart. Door de veilingcommissie is een indrukwekkend draaiboek gemaakt die leidt naar het
hoogtepunt op 31 maart: Een ouderwetse Dorpshuisveiling. In het
kader van de fondsverwerving zijn wij ook zijn wij vanuit Stichting
Dorpshuis bezig om van sponsoren geld te verkrijgen voor de verbouw. De eerste toezegging is binnen. Vanuit de Rotaryclub Langedijk-Geestmerambacht krijgen wij een gedeelte van de opbrengst
van de banketletteractie die voor Sint Nicolaas wordt gehouden.
De voorbereidingscommissie voor de feitelijke bouw heeft zijn werkzaamheden vrijwel afgerond en is overgegaan in de bouwcommissie. Hierbij zijn er ook enkele
wijzigingen in de samenstelling gekomen en bouwcommissie bestaat nu uit Ronald Beers, Richard
Blankendaal, Erik Beers, Jurgen Borst (Hugo Girls), Henk Kroon (Hugo Boys)en Nic Buter (Stichting
Dorpshuis). Vanuit het Stichtingsbestuur is Kees Dekker aanspreekpunt voor de financiën. Marco
van Woerkom had eerder aangegeven onvoldoende tijd vrij te kunnen maken om zijn taak in te
kunnen vullen en hij heeft zich daarom teruggetrokken. Hierbij willen wij Marco dankzeggen voor
zijn belangrijke inbreng bij de voorbereiding. De bouwcommissie is bezig om het definitieve plan
van aanpak en de begroting te actualiseren, zodat er na de verstrekking van de bouwvergunning
en de overdracht van de grond kan er worden gestart met de “echte” bouwwerkzaamheden.
De bouwvergunningsprocedure duurt langer dan verwacht. Bij een van de laatste interne controles bij de gemeente bleek dat er een tweetal rioolbuizen en een leiding voor de openbare
verlichting door de Butersteeg lopen. In eerste instantie werd de kosten voor het verwijderen door
de gemeente geschat op € 18.000,=. Voor ons een groot bedrag zeker voor grond die wij “om niet”
van de gemeente hebben verkregen. Wij zijn daarom blij dat wij afgelopen vrijdag, in een goed
gesprek met de gemeente, samen een oplossing hebben gevonden die nog geen 10% van hierboven aangegeven kosten gaat vergen. Hiermee kunnen we door en kan ook de overdracht van
de grond en de bouwvergunningsprocedure verder worden afgewikkeld.
Ook op de “bouwplaats zijn de eerste aanpassingen zichtbaar. De Ukkehut is verhuisd naar de
St. Josephschool en een oplettende bezoeker kan constateren dat het hekwerk bij de Ukkehut is
verwijderd. Deze is naar het schoolplein van de St. Josephschool gegaan. De buitenopslag van de
Ukkehut is gesloopt en het resterende gedeelte (waarin Hugo Boys zijn opslag heeft) heeft een
“nieuwe” achterwand gekregen en kan zo voorlopig door Hugo Boys worden gebruikt.
Bij de werkzaamheden voor de verbouw is nu nog een kleine ploeg mensen betrokken. Wij zullen
komende periode veel dingen uitvoeren waarbij de steun van vrijwilligers van groot belang is. Wil
jij ook iets voor het dorp betekenen meld je aan bij mij of een van de leden van de bouwcommissie. Wij zijn erg blij met jullie hulp.
Namens Stichting Dorpshuis , Johan Groen voorzitter
jmgroen@quicknet.nl tel 0653364757

--- Dorpshuisveilingen………vroeger en nu.
Even terug in de Noordender geschiedenis, anno
1960. Één van de eerste dorpshuizen in Nederland werd geopend. Plechtig, en in Heerhugowaard Noord, nu De Noord. Een gebouw, waarmee de oplossing voor de schrikbarende vraag
naar leefruimte voor de jeugd en de vele verenigingen kon worden opgelost. Een rijk bezit.
Een gebouw, uiterst summier van opzet. De bijeengeschraapte geldelijke middelen lieten niet
toe het gebouw zowel inwendig als uitwendig van enige franje te voorzien. Een gebouw, waarin
de gebruikers zich lange jaren gelukkig moeten hebben gevoeld, vooral ook omdat de beherende Stichting zich van het begin af aan ten doel heeft gesteld de leefruimte voor verenigingen
en groepen steeds tegen een zo laag mogelijke huurprijs aan te bieden.
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Het geleende geld moest ook daarom zo snel mogelijk worden afgelost. En dat terwijl al vrij
snel de noodzaak tot het verrichten van aanpassingen binnen het gebouw zichtbaar werd. Op
gemeentelijke bijstand hoefden zelfs de verenigingen en groepen nauwelijks te rekenen, laat
staan de Stichting Dorpshuis.
In navolging op de in de jaren ’70 ontstane “kerkeveilingen” werd in onze gemeenschap de
“Dorpshuisveiling” geboren. Een fenomeen waarvan men zich afvroeg: ‘Wat is dàt nou weer?’.
Antwoord……een ludieke goederen- en dienstenveiling, met als doel gelden bijeen te brengen
om tekorten weg te werken danwel plannen te verwezenlijken.
In de Noord hebben we een stuk of 7 van deze veilingen georganiseerd, steeds uiterst gezellig
en succesvol. Schulden werden afgelost, diverse moderniseringen en renovaties konden worden uitgevoerd en bovenal het uitgangspunt -een sociaal beleid- kon worden gehandhaafd.
Als ik deze inleidende woorden voor een nieuwe generatie schrijf, is de noodzaak welke ons in
het begin van de jaren ’70 in de armen van het medium ‘goederen- en dienstenveiling’ dreef,
opnieuw onderkend. De functionele levensduur van ons dorpshuis is verstreken. De plannen
van het Dorpshuisbestuur om in de toekomst een perfecte accommodatie voor verschillende
verenigingen en groepen aan te bieden tegen een betaalbare huur, kosten geld. Het grootste
deel van dat geld wordt betaald door de verschillende verenigingen en de gemeente, maar er
is nog sprake van een (bouw-)tekort. Mede met als doel om geld in te zamelen om dit tekort te
verkleinen wordt begin 1999 weer een ouderwetse “Dorpshuisveiling ’99” georganiseerd. Ik
wens de Dorphuisveilingcommissie alle goeds bij deze lang niet malse klus. --Op deze manier werd 17 jaar geleden door dhr. Wim Oudeman de Dorpshuisveiling van 1999
ingeleid. Deze tekst is nog zo actueel dat we de vrijheid hebben genomen om ze nog een keer te
gebruiken. Een mooiere inleiding konden we ons niet wensen!
Wij zullen ons best doen om qua sfeer en ludieke uitstraling weer enigszins in de buurt te komen van
de veilingen van ‘voorheen’. Zodat ook de mensen die nog nooit zo’n veiling hebben meegemaakt
dit verhaal kunnen beamen. Door middel van het Contact, Facebook en Internet zullen we iedereen
op de hoogte houden van de ontwikkelingen omtrent de “Dorpshuisveiling 2017”. Inmiddels is wel
bekend dat de veiling zal worden gehouden op vrijdag 31 maart 2017 in zaal Bleeker.
Wat vragen wij van u?
Ondanks de ruimte tijd tot aan de veiling is het nooit te vroeg om alvast na te denken over de wijze
waarop u misschien een bijdrage kunt leveren aan de veiling. Begin 2017 zullen de wijklopers bij u
thuis aanbellen om u te vragen om een kavel in te brengen. Het zou fijn zijn als u iets (klein of groot)
gratis beschikbaar wilt stellen zodat wij dat op de avond kunnen veilen. De complete opbrengst zal
ten goede komen aan Stichting Dorpshuis die belast is met de renovatie van het Dorpshuis, het aanpassen van de accomodatie van Hugo Girls en Hugo Boys, en de Sporthal Noorderend.
Enkele voorbeelden ter inspiratie uit de catalogus van 1999…
2 avondjes oppassen
1 zuivelpakket
1 spade van roestvrij staal (nieuw)
1 retourtje Schiphol
4 personen wadvissen (inclusief materiaal en 5 consumpties)
3 flessen wijn
1 rondvlucht boven de Noord in UltraLight vliegtuig
Let wel: De veiling is geen rommelmarkt. Het is dan ook niet de bedoeling dat er tweedehands spullen
worden aangeboden als koopje.
We hopen dat u iets leuks kunt bedenken en ons helpt om de veiling tot een feest en financieel
succes te maken.
Vriendelijke groet! de Dorpshuisveilingcommissie
Remon Drenth, Niels Zuurbier, Marco Neeft, Roderigh Groenland
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Toneelgroep Togido
Toneelgroep Togido is bezig met de laatste voorbereidingen voor haar
jaarlijkse toneeluitvoeringen. De uitvoeringen zijn op zaterdag 19 november en op vrijdag 25 november en zaterdag 26 november. De aanvang is
om 20.00 uur in dorpshuis t Zwaantje aan de Kerkweg 30b in Veenhuizen
Korte inhoud
Zondagochtend in huize Stoetenweg. Het lijkt een rustige dag te worden, maar dat verandert wanneer de heer des huizes, Eugéne van Stoetenweg, tussen de reclamefolders een brief uit België vindt.
De brief is afkomstig van ene Sjef, verre familie van de heer des huizes. Hij schrijft dat hij binnenkort
zijn familie met een bezoek zal vereren. Er staat geen achternaam, adres of telefoonnummer in de
brief dus is het voor de familie niet mogelijk hun te vragen het bezoek uit te stellen i.v.m de op handen zijnde verloving van hun dochter Marie-Claire met Willem Jan. Op deze zondagochtend staat
Sjef, onverwacht met vrouw en zoon op de sjieke stoep van huize van Stoetenweg. Dat deze familie niet zeer gelukkig is met dit bezoek ontgaat de zwaksociale Sjef volkomen. Als hij dan ook nog
terloops laat weten veertien dagen te zullen blijven, raken de van Stoetenwegs lichtelijk in paniek.
www.toneelgroeptogido.nl
Rolverdeling
Eugene van Stoetenweg
Adelheid van Stoetenweg
Maire Claire		
Willem-Jan Buitenveld

Corney Klaver
Tanja Harlaar
Lyanne Ruhl
John de Boer

Svetlana Karpatova
Sjef Bruinsma
Truus Bruinsma
Boris Bruinsma

Mirea Harlaar
Ben van Leeuwen
Annet Kroon
Alex Kroon

Winterfair op De Dars!
Ook dit jaar zijn we weer present op Middenweg 523 en natuurlijk staan we niet alleen. Kom een
kijkje bij ons nemen, er is houtdraaiwerk van meneer Mol, kinderkleding en leuke cadeautjes met
naam van Van Schagen Kids, allerlei lekkers van Mama Miepie, prachtige vogeltaarten van Joke
Verduin, eigen gemaakte kerstdecoraties en sjaals van Ans van Zelm, diverse windlichten en meer
kerst van Laura Jaspers, houten kerstborden van Petra Reus, vele mooie foto’s van RSF Roos Snel en
natuurlijk op beide dagen ieder heel uur een optreden van Anna en Irma. Kortom er valt genoeg
te zien en te genieten! Gezellig als u even langs komt!

Koolcafé annex Bakkums Boetje
Wij Bakkums Boetje zijn een van de 25 deelnemers, u vind ons op Middenweg 452
Tijdens de Fair is het “koolcafé” weer geopend en kunt u bij ons binnen warm genieten, lekker
eten, gezellig an zitte, effe snorre en streune bij de producten die al deze standhouders voor u
hebben meegebracht. Ga lekker zitten aan de tafel van DK steigerhout en geniet van een van de
heerlijke gerechtjes die voor u bereid worden door Adam Engelbrecht en Tuinkoken. Ilona laat
hierdoor zien hoe u stoer kunt koken met een driepoot of kookkachels. De gerechtjes zijn gemaakt van de producten van Bakkums Boetje en van Adam Engelbrecht (h)eerlijk vlees. Zo ervaart
u de authentieke smaak van duurzaam, gezond mals kwaliteit vlees.
Nicolien van Boer Ted verteld over knolselderij en de Ovaalburgers die hiervan gemaakt zijn.
Rolph showt u de groei van champignons en geeft uitleg over de Champots.
Francijna heeft heerlijke jam voor u gemaakt en Lisanne heeft mooie tulpenbollen voor u te koop.
In Bakkums Boetje kunt u zien wie we zijn en wat we de komende maanden verkopen. Zoals de mooi
Nordmann kerstbomen, kerstgroen en mos. Ook onze eigen geteelde groente en andere streekproducten zijn verkrijgbaar. Natuurlijk zijn ook de leuke groente cadeaupakketten te koop!
Voor meer info van deelnemers kijk op: www.bakkumsboetje.nl of www.heerhugowaarddenoord.nl
Francijna Cooking Mama
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Het wordt dringen in Sportcentrum Noorderend.
Nadat er op 7 oktober een begin gemaakt was aan het vernieuwen van de zuidwand in het Sportcentrum is nu ook de noordkant al een flink stuk aangepakt. Iedere week wordt het weer iets mooier. Veel
positieve reacties krijgen we op de grote gedaanteverwisseling in de bar maar ook de hele uitstraling
van het hele complex wordt zeer gewaardeerd. Het is zelfs zo dat er mensen aan de bar komen vragen
of er voor hun nog wel een plaatsje vrij is in de hal om ook een doek te mogen ophangen.
Het komende weekend zal er een flyer worden verspreid in De Noord voor de danslessen welke
vanaf 16 november gaan starten in het sportcentrum. Mocht je interesse hebben kom dan eens
langs op de openingstijden van dansschool 5SIX78. Kinderen vanaf 3 jaar oud kunnen dus hun
eerste danspassen gewoon in De Noord leren. www.5six78dance.nl
Op 20 november staat de brommerbeurs ook weer op de agenda. De hal zal volledig bezet zijn met
standhouders en er zal weer van alles te koop zijn op het gebied van brommers. We zullen in ieder geval zorgen dat het ook in de bar gezellig zal zijn. Dus kom langs voor de brommers of gewoon voor een
leuke middag. De brommerbeurs is open van 10.00 tot 16.00 uur, de bar is natuurlijk veel langer open.
Komende activiteiten in Sportcentrum Noorderend:
27-30 december Champagnetoernooi. Inschrijven via www.toernooi.nl
2-6 januari 2017 NK Boardingtoernooi. Inschrijven via www.sportcentrumnoorderend.nl
7-11 februari 2017 Over rood biljarttoernooi. Inschrijving start binnenkort.
Carla en Henk
06 21 11 62 93 / 072 5823254
sportcentrumnoorderend@gmail.com
www.sportcentrumnoorderend.nl

Hij komt, hij komt…..!!!
Sint en zijn Pieten komen weer naar ons land.
Dus kantoorpiet Irma, heeft haar agenda weer bij de hand..
Bel 5744317 voor een bezoekje van de Sint,
of alleen zijn pieten.
Groot of klein, zal daar van genieten!!
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Nieuws van Hugo Girls
Vorige week was de jaarvergadering van Hugo’s Vrienden. Hugo’s
Vrienden zorgt voor de leuke extra’s voor de jeugdleden van Hugo
Boys en Hugo Girls. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat wij een pupil
van de week in het zonnetje kunnen zetten en een paar keer per jaar
een team van de maand. En als er een team kampioen is geworden
dan krijgen ze ook altijd wat van Hugo’s Vrienden. Je kan altijd lid worden van Hugo’s Vrienden. Er is meer over te vinden op onze website:
www.hugogirls.nl.
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
JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman
HUGO GIRLS JARIGEN
Kate Snoek
10-nov
Iza Drenth
12-nov
Irma Kuilboer
13-nov
Isa Groot
16-nov
Maud Tesselaar 21-nov
Lisa Appel
23-nov

		
Handbalster van de week
Amber Duijn

Zondag 13 november
bij de wedstrijd : Hugo Girls –KSV
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Handbalster van de week
Fiene van Schagen

Zondag 4 december
bij de wedstrijd : Hugo Girls – SEW
Herfstkeezen 4 november
Vrijdag 4 november was het Rondeel aangekleed met lichtjes, herfstbladeren en Halloween versiering. We gingen herfstkeezen! Tegen 20.00 uur begon het lekker druk te worden en konden we
van start. Na elke ronde werd er doorgeschoven naar een andere tafel. Het ging er fanatiek aan toe.
Na vier rondes werden de punten geteld. De uitslag was:
1e plaats: Els Vorstenbosch
2e plaats: Louise van Stralen
3e plaats: Tiny Buter
Els kreeg een lekkere taart en werd gekroond tot herfstkeezkampioen van Hugo Girls. Waar winnaars zijn, zijn ook verliezers. Deze keer was het de eer aan Nel Borst om de poedelprijs in ontvangst te nemen. Tenslotte werden er lootjes voor de loterij verkocht. Door alle keezers werden
lootjes gekocht maar zoals bijna altijd ging één geluksvogel met armen vol prijzen naar huis.
Het was weer een geslaagde en gezellige avond. Iedereen bedankt voor de komst. De volgende
keer is op vrijdag 10 februari. Dan gaan we winterkeezen. Graag tot dan!
Nel, Irma en Jella
Nieuw team F4
Deze toppers van de F4 zijn de nieuwste, jongste aanwinst van Hugogirls!
Vol enthousiasme hebben Tess Hof, Isa Tesselaar, Jente Bakkum, Lynn van Hall, Nikki Zuurbier, Anneroos Beers en Maud Buter op zaterdag 29 oktober hun eerste wedstrijd gehandbald in de thuishal ‘het Noorderend’. Ontzettend leuk dat er zoveel publiek was! Het was wel een beetje onwennig
nog, maar ze gingen ervoor. Prachtig om te zien en wat deden de meiden het leuk samen! We gaan
er een gezellig handbalseizoen van maken meiden!
Groetjes, Astrid Tesselaar (coach)
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Verslag Hugo Girls F3
Wij hebben zondagochtend thuis tegen Hollandia-T gespeeld. Het ging redelijk gelijk op in het begin,
een paar mooie sprongschot goals van Mette, de ruststand werd 5-8.met frisse moed zijn we aan
de tweede helft begonnen, maar na nog wat mooie actie’s van onze meiden moesten we de winst
toch aan Hollandia-T laten. Goed gespeeld maar helaas 13 -9 verloren.
Georgette
Lacom 1 – Hugo Girls 1 6 november 2016
Zondag 6 november speelden de meiden van Dames 1 hun 2e wedstrijd in de zaal tegen Lacom.
Lacom heeft de afgelopen weken een paar goede wedstrijden gespeeld, dus deze tegenstander
moesten we niet onderschatten. Met een beetje gezonde spanning gingen we het veld op. Lacom
begon de wedstrijd en mistte meteen de 1e penalty. Zo kwamen wij lekker in de wedstrijd en maakte
Déanne de voorsprong. Onze nieuwe dekking staat steeds beter en dat was te merken. Lacom wist
niet goed wat ze er mee aan moesten, waardoor wij de bal konden onderscheppen. De rust gingen
we in met 7-10, een lekkere voorsprong. De 2e helft kwam Lacom in het begin iets dichterbij, maar bij
onze keepsters Amber en Lisan maakten ze weinig kans. Met aanmoediging van het publiek hebben
we allemaal een punt gemaakt. Af en toe hadden we een slordigheidje, maar we hebben lekker ons
eigen spel kunnen spelen. De scheids floot af en we eindigden de wedstrijd met een mooie uitslag
van 13-19. We gaan met een goed gevoel de volgende wedstrijd in tegen KSV DS2.
Invallers zaaldienst Sportcentrum ’t Noorderend gezocht
Ik ben voor de zaaldiensten van de handbal in sporthal ‘t Noorderend op zoek naar enkele mensen die in
geval van nood eens een zaaldienst willen draaien. Heb je hier interesse in kun je dit door geven aan mij.
Via de marcoannet@gmail.com, of telefonisch 072-5711428, of via de app 06 53105907.
Groet, Annet Kroon
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
12 november
13 november
13 november
13 november
19 november
26 november
26 november
27 november
27 november
3 december
3 december
4 december
4 december
4december
11 december
11 december
11 december
17 december
18 december
18 december
20 december

10.45 uur tot 12.00 uur
9.45 uur tot12.00 uur
12.00 uur tot 14.15 uur
14.15 uur tot15.30 uur
13.45 uur tot 15.00 uur
13.30 uur tot 14.30 uur
18.15 uur tot 20.30 uur
9.45 uur tot 12.00 uur
12.00 uur tot 13.15 uur
13.30 uur tot14,30 uur
19.15 uur tot 20.35 uur
9.45 uur tot10.50 uur
10.50 uur tot 13.15 uur
13.15 uur tot 14.30 uur
10.35 uur tot 11.45 uur
11.45 uur tot 12.30 uur
12.30 uur tot 14.40 uur
18.15 uur tot 20.35 uur
11.15 uur tot 12.30 uur
12.30 uur tot 14.55 uur
20.45 uur tot 22.00 uur

Ouders D1 en Lynn Snoek
Jocelyn Berkhout en Floor Snel
Lisan Reus en Maureen Borst
Jonna Spek en Pascalle Beers
Ouders D2 en Naomi Bakker
Ouders D1 en Senna van Schagen
Dames 3
Ilse Hooiveld en Lisa Dekker
Romy Pancras en Inde Groot
Ouders E2 en Iris Borst
Dames 3
Ouders D2 en Femke Hooiveld
Susan Buter en Marjet Groot
Noor Blankendaal en Isa Groot
Ouders E1en Devi Bakkum
Ouders D2 en Devi Bakkum(tot 12.00 uur)
Joy Vonk en Jet Beers
Dames 3
Ouders E2 en Maud Doodeman
Margreth van den Berg en Isa Zuurbier
Recreanten 1
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Schoonmaken ’t Rondeel
De volgende teams zijn aan de beurt om ’t Rondeel schoon te maken:
14/15/16 november:
19/20/21 december:

Dames 3
Recreanten 1

Uitslagen 24 okt t/m 6 november			
		
Dames 1 Lacom ‘91 DS1
Hugo Girls DS1
13 - 19
Dames 2 Hugo Girls DS2
Tornado DS3
13 - 13
Vrone DS2
Hugo Girls DS2
14 - 15
Dames 3 Hugo Girls DS3
VZV DS3
12 - 7
Kleine Sluis DS2
Hugo Girls DS3
30 - 24
A1
George St. DA1
Hugo Girls DA1
17 - 14
Hugo Girls DA1
Westfriesland/SEW DA2#
20 - 17
A2
Vido DA2
Hugo Girls DA2
15 - 13
Hugo Girls DA2
Valken DA1
16 - 26
B1
Hugo Girls DB1
Con Zelo DB1
11 - 13
D.S.O. DB2#
Hugo Girls DB1
12		 10
B2
Hugo Girls DB2
Vrone DB2
6
- 8
Lacom ‘91 DB1
Hugo Girls DB2
16 - 7
C1
Geel Zwart DC2
Hugo Girls DC1#
23 - 17
Hugo Girls DC1#
Tornado DC1
11 - 20
C2
Hugo Girls DC2
Sporting S DC1
12 - 14
Wijk aan Zee DC1#
Hugo Girls DC2
14 - 9
D1
Hugo Girls D1
Tornado D4
22 - 7
Wijk aan Zee D1#
Hugo Girls D1
21 - 20
D2
DSS D3
Hugo Girls D2
14 - 7
Hugo Girls D2
Dynamo D1
11 - 7
E1
VZV E1
Hugo Girls E1
14 - 7
Hugo Girls E1
Kleine Sluis E1#
18 - 7
E2
Hugo Girls E2
KSV E2#
4
- 14
DSO E2
Hugo Girls E2
8
- 4
F1
Zap F1
Hugo Girls F1
17 - 15
George St. F1
Hugo Girls F1
0
- 17
F2
DWOW F1
Hugo Girls F2
1
- 6
Hugo Girls F2
Hollandia T F1
9
- 13
F3
Hugo Girls F3
Niedorp F1
1
- 5
Hugo Girls F3
Schagen F1
1
- 18
F4
Hugo Girls F4
Lacom ‘91 F3
1
- 25
H.V.S. F1#
Hugo Girls F4
27 - 1
Recr 1
Hugo Girls DMW1
Hollandia T DMW1
10 - 18
Texel DMW1
Hugo Girls DMW1
9
- 11
Recr 2
Petten DMW1
Hugo Girls DMW2
10 - 12
Hugo Girls DMW2
DWOW DMW1
6
- 9
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PROGRAMMA ZATERDAG 12 NOVEMBER T/M VRIJDAG 18 NOVEMBER (ZAAL)
		
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 13-nov HG DS1-KSV DS2
Noorderend
13:00 12:00
-----DAMES 2 13-nov HG DS2-Tonegido DS2
Noorderend
14:15 13:45
-----DAMES 3
VRIJ
A1
12-nov Meteoor DA1#-HG DA1
Oranjehal
19:00 18:00
RES.SH.
A2
13-nov Meervogels’60 DA2-HG DA2
Lelie, de
12:50 11:50
-----B1
13-nov HG DB1-S.C. Dynamo DB1
Noorderend
11:00 10:30
-----B2
13-nov HG DB2-De Blinkert DB1#
Noorderend
12:00 11:30
-----C1
VRIJ
C2
13-nov HG DC2-Lacom ‘91 DC1#
Noorderend
10:00 9:30
-----D1
12-nov HG D1-Vrone D4
Noorderend
11:00 10:30
-----D2
13-nov De Blinkert D1-HG D2
R.v.d.Geesthal
9:30 8:00
-----E1
12-nov Z.A.P. E1-HG E1
Zwaluwenvlucht, de 10:30 9:30
-----E2
12-nov Tornado E2-HG E2
Waardergolf
18:00 17:15
-----F1
13-nov HG F1-Tonegido F1
Noorderend
15:30 15:00
-----F2
VRIJ
F3
13-nov Lacom ‘91 F2-HG F3
Geestmerambacht 10:15 9:30
-----F4
12-nov HG F4-Maedilon/VZV F3
Noorderend
10:00 9:30
-----RECR. 1
VRIJ
RECR. 2 15-nov HG DMW2-Tonegido DMW2 Noorderend
21:00 20:30
-----						
WIJZIGING:
13 nov: F1-Tonegido om 15:30 uur (i.p.v. 12 nov)					

PROGRAMMA ZATERDAG 19 NOVEMBER T/M VRIJDAG 25 NOVEMBER (ZAAL)
		
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV. VERTREK
DAMES 1
VRIJ
DAMES 2
VRIJ
DAMES 3
VRIJ
A1
VRIJ
A2
VRIJ
B1
19-nov Schagen DB1#-HG DB1
Spartahal, de
19:15 18:15
B2
VRIJ
C1
19-nov Tonegido DC1-HG DC1#
Wieringen, de
11:15 10:15
C2
20-nov C.S.V. Handbal DC1-HG DC2
Bloemen, de
13:20 12:20
D1
20-nov C.S.V. Handbal D2-HG D1
Bloemen, de
11:50 10:50
D2
19-nov HG D2-Graftdijk D2
Noorderend
14:00 13:30
E1
19-nov Tonegido E1-HG E1
Wieringen, de
10:20 9:20
E2
19-nov KSV E2-HG E2
Waardergolf
10:45 10:00
F1
19-nov Maedilon/VZV F1-HG F1
Zijveld, ‘t
9:30 8:45
F2
19-nov HG F2-D.S.O. F1
Noorderend
13:00 12:30
F3
19-nov HG F3-S.C. Dynamo F1
Noorderend
13:00 12:30
F4
19-nov Vrone F2-HG F4
Oostwal, de
10:00 9:00
RECR. 1 22-nov HG DMW1-Geel Zwart DMW4
Noorderend
21:00 20:30
RECR. 2 21-nov S.C. Dynamo DMW2-HG DMW2 Mijse, de
20:00 19:00

RES.SH.

-----------------------------------RES.SH.
--------------------------
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PROGRAMMA ZATERDAG 26 NOVEMBER T/M VRIJDAG 2 DECEMBER (ZAAL)

AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 27-nov Victoria O DS1-HG DS1
Stap, de
13:00 12:00
-----DAMES 2 27-nov HG DS2-H.V.S. DS1
Noorderend
12:00 11:30
-----DAMES 3 26-nov HG DS3-Hollandia T DS2
Noorderend
19:30 19:00
-----A1
27-nov Zaanstreek DA1#-HG DA1
Tref de
11:10 9:40
-----A2
26-nov Monnickendam DA1-HG DA2 Spil ‘t
19:00 18:00
-----B1
26-nov HG DB1-Geel Zwart DB1#
Noorderend
18:30 18:00
-----B2
27-nov Wijk aan Zee DB1-HG DB2
Kinheimhal
17:30 16:00
-----C1
27-nov HG DC1#-S.C. Dynamo DC1
Noorderend
11:00 10:30
-----C2
27-nov HG DC2-A & O DC1
Noorderend
10:00 9:30
-----D1
26-nov HG D1-Volendam D4
Noorderend
13:45 13:15
-----D2
26-nov Tornado D2#-HG D2
Waardergolf
12:50 12:05
-----E1
VRIJ
-----E2
VRIJ
F1
26-nov HG F1-J.H.C. F1
Noorderend
13:00 12:30
-----F2
26-nov Tornado F1-HG F2
Waardergolf
10:30 9:45
-----F3
27-nov Sporting S F1-HG F3
Mijse, de
9:10 8:10
-----F4
26-nov HG F4-D.S.O. F2
Noorderend
13:00 12:30
-----RECR. 1 28-nov KSV DMW1-HG DMW1
Heerhugowaard Zuid 21:00 20:15
-----RECR. 2 29-nov HG DMW2-Geel Zwart DMW3 Noorderend
21:00 20:30
-----						
WIJZIGING:
E1 VRIJ (wedstrijd vervallen)					
		27 nov: Wijk aan Zee - B2 om 17:30 (was 10:00) + Kinheimhal (was Moriaan, de)
				
WIE FLUIT WANNEER?
TEAM DATUM
WEDSTRIJD
Aanvang Scheidsrechter
F2
6-11-2016
HG F2-Hollandia T F1
10:00
Kirstin Plak
F3
6-11-2016
HG F3-Schagen F1
10:00
Bente Zuurbier
E1
6-11-2016
HG E1-Kleine Sluis E1#
10:45
Yara de Vries
D2
6-11-2016
HG D2-S.C. Dynamo D1
11:40
Evie Tiel-Jill Kavelaar
DC1# 6-11-2016
HG DC1#-Tornado DC1
12:25
A2-Rebecca-?
DA1 6-11-2016
HG DA1-Westfriesland/SEW DA2# 13:25
Nel Borst
DA2 6-11-2016
HG DA2-SV De Valken DA1
14:35
Dames 3
DMW1 8-11-2016
HG DMW1-Tonegido DMW1
21:00
Dames 1
F4
12-11-2016 HG F4-Maedilon/VZV F3
10:00
Kirstin Plak
D1
12-11-2016 HG D1-Vrone D4
11:00
Jill Kavelaar-Hua-Lu Kuilboer
DC2
13-11-2016 HG DC2-Lacom ‘91 DC1#
10:00
Evi en Jochem Blankendaal
DB1
13-11-2016 HG DB1-S.C. Dynamo DB1
11:00
A1
DB2
13-11-2016 HG DB2-De Blinkert DB1#
12:00
Pien vd Berg-Bregje de Wit
DS1
13-11-2016 HG DS1-KSV DS2
13:00
Bond
DS2
13-11-2016 HG DS2-Tonegido DS2
14:15
Joyce/Pascal Heij
F1
13-11-2016 HG F1-Tonegido F1
15:30
Fenny Borst
F2
19-11-2016 HG F2-D.S.O. F1
13:00
Evie Tiel
F3
19-11-2016 HG F3-S.C. Dynamo F1
13:00
Jochem Blankendaal
D2
19-11-2016 HG D2-Graftdijk D2
14:00
Nadine Hoppen-Dilara Top
DMW1 22-11-2016 HG DMW1-Geel Zwart DMW4
21:00
Nel Borst
F1
26-11-2016 HG F1-J.H.C. F1
13:00
Yara de Vries
F4
26-11-2016 HG F4-D.S.O. F2
13:00
Fenny Borst
D1
26-11-2016 HG D1-KRAS/Volendam D4
13:45
Lindsey Snoek
DB1
26-11-2016 HG DB1-Geel Zwart DB1#
18:30
Dames 2
DS3
26-11-2016 HG DS3-Hollandia T DS2
19:30
Joyce/Pascal Heij
DC2
27-11-2016 HG DC2-A & O DC1
10:00
Bente Zuurbier-Sen Kuilboer
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DC1#
DS2
DMW2
F2
F3
E2
DS3
D2
DB2
DA1
DS1
F1
F4
E1
D2
DC1#
DA2
DMW2
DC2
DS3
F3
F2
E2
DA1
DS2
DMW1

27-11-2016
27-11-2016
29-11-2016
3-12-2016
3-12-2016
3-12-2016
3-12-2016
4-12-2016
4-12-2016
4-12-2016
4-12-2016
11-12-2016
11-12-2016
11-12-2016
11-12-2016
11-12-2016
11-12-2016
13-12-2016
17-12-2016
17-12-2016
18-12-2016
18-12-2016
18-12-2016
18-12-2016
18-12-2016
20-12-2016

HG DC1#-S.C. Dynamo DC1
HG DS2-H.V.S. DS1
HG DMW2-Geel Zwart DMW3
HG F2-Lacom ‘91 F1
HG F3-Tornado F2
HG E2-Lacom E2
HG DS3-Schagen DS2
HG D2-A & O D2#
HG DB2-Meervogels’60 DB1
HG DA1-Kleine Sluis DA1
HG DS1-SEW DS4
HG F1-VVW F1
HG F4-SEW F4
HG E1-KSV E1
HG D2-Meervogels’60 D2#
HG DC1#-KSV DC1
HG DA2-S.S.V. DA1
HG DMW2-Zwaluwen K DMW1
HG DC2-Volendam DC3
HG DS3-Zwaluwen K DS1
HG F3-A & O F1#
HG F2-Geel Zwart F1
HG E2-Tornado E2
HG DA1-Vrone DA1
HG DS2-Z.A.P. DS2
HG DMW1-Tornado DMW2

11:00
12:00
21:00
13:00
13:00
13:45
19:30
10:00
10:55
12:00
13:15
10:00
10:00
10:50
11:45
12:30
13:30
21:00
18:30
19:30
10:00
10:45
11:30
12:30
13:45
21:00

Pien vd Berg-Bregje de Wit
Karin Oudeman
Annie Groenland
Kirstin Plak
Evie Tiel
Lindsey Snoek-Yara de Vries
???
Evi en Jochem Blankendaal
A2-Rebecca-?
Karin Oudeman
Bond
Kirstin Plak
Yara de Vries
Nadine Hoppen-Dilara Top
Bente Zuurbier-Sen Kuilboer
Pien vd Berg-Bregje de Wit
Annie Groenland
Dames 1
Nadine Hoppen-Dilara Top
Nel Borst
Jill Kavelaar
Hua-lu Kuilboer
Lindsey Snoek
Annie Groenland
???
???

Tafeltennisvereniging Puinhoop United
Puinhoop heeft wederom een nieuw lid mogen verwelkomen. De Noordender Jan Petiet heeft besloten, dat dit voor hem een prima sport lijkt.
De competitie is halverwege. De drie Puinhoop teams presteren boven verwachting goed. Het eerste bevind zich in een pelotonnetje van
4 teams, die gaan strijden om het kampioenschap. We staan in de derde klasse op de derde plaats, maar met slechts 4 punten achterstand
op The Victors 5 uit Obdam. Met nog 5 wedstrijden te spelen kan er
nog van alles gebeuren, aangezien er per keer 10 punten zijn te verdelen. Johan Zutt heeft nog maar 2 wedstrijden verloren, Tom Roelofszen won ruim de helft en Peter
Cramer staat op 33%. Een prima stand met dank aan Adil Groot, die drie keer inviel.
Het tweede stoomt op( en dat in de Sinterklaastijd) naar het kampioenschap in de vierde klasse. Na een
7-3 winst op de naaste concurrent, Limmen 2, hebben de mannen een voorsprong van 11 punten op
dat team. Adil Groot verloor nog maar 1 partij, Jan van Berg staat, ondanks zijn weerzin om eventueel
derde klasse te spelen, op 83% winst en Dirk Sijm sluit de rijen met een keurig winstpercentage van 73%.
En dan het derde team in de vijfde klasse. De oude maestro en tevens voorzitter van onze vereniging,
Ad Elsendoorn, overtreft zichzelf met 83% winst. Oud Noordender en oud Engelsman Joel BaxterWarman pakte 67 %, Niedorper Tjalling van den Berg 60 en last but not least is de man uit Winkel,
George Brandsma, met precies de helft winst. Het team staat op een solide tweede plaats met maar
4 punten achterstand op Limmen 5, dat een speler heeft van ongeveer niveau derde klas of zelfs nog
hoger. Maar je weet het nooit, wellicht dat men het licht gezien heeft en de vijfde klasse gaat ontstijgen.
De competitie op donderdag bevat niet de enige wedstrijden. Ook op de training op maandagavond in het dorpshuis vanaf half acht wordt menig potje gespeeld. Ook zin om de krachten te
meten, kom het eens proberen.
Puinhoop United
29

30

Hugo Boys seizoen 2016-2017
Van de bestuurstafel
Zoals eerder gemeld wordt de contributie deze maand (november) afgeschreven. De bedragen per leeftijdscategorie staan vermeld op de
website onder het kopje ledenservice.
Omdat onze huidige hoofdtrainer, Gosse Bosma, niet in het bezit is van
het juiste trainersdiploma voor het trainen in de 3e klasse, zijn wij genoodzaakt om op zoek te gaan naar een nieuwe hoofdtrainer voor het
komende seizoen. Voor dit seizoen heeft de KNVB dispensatie verleend.
Dit wordt echter voor slechts één seizoen verleend. De technische commissie/bestuur zijn reeds in gesprek met kandidaten voor de opvolging.
Dan nog iets voor de agenda. De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op zaterdag 7 januari a.s.
Vooraf zal worden gevoetbald door oud-Hugo Boys en het huidige Hugo Boys. Uiteraard is er muziek aanwezig.
Resultaten
Afgelopen zondag zijn alle thuiswedstrijden afgelast. Alleen de A-junioren speelden op kunstgras
een uitwedstrijd bij Kwiek en verloren met 2-1.
De verwachting is dat een groot deel van de afgelaste wedstrijden zal worden ingehaald op zondag 20 november a.s. Houd daarvoor de website in de gaten.
Wij wensen alle teams weer veel succes de komende weken.
Namens het bestuur,
Klaas Oudeman
voorzitter

Opfriscursus AED
In november is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een opfriscursus AED.
De volgende data zijn hiervoor beschikbaar:
-

Donderdag 17 november;
Woensdag 23 november.

De avond start om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur en wordt gehouden in het Dorpshuis.
De kosten voor deze avond bedragen € 7,50 en kun je ter plekke contant voldoen.
Aanmelden kan tot 13 november, via het emailadres: ewg.kruijer@quicknet.nl
Graag bij deze email het volgende vermelden: naam, telefoonnummer en de gewenste datum van
deelname (mocht je op beide dagen kunnen,
laat het dan s.v.p. weten. Dat geeft ons enige flexibiliteit met het indelen van de avonden).
Met vriendelijke groet,
Erik Kruijer
Hugo Boys Kantinecommissie
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Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 12 november
Hugo-Boys
9.30 uur Corina

Zaterdag 19 november
Hugo-Boys
9.30 uur Carla

Zondag 13 november
9.45 uur Miranda / Verine
13.00 uur Tini
Leden : Maikel Brouwer / Alex Kroon

Zondag 20 november
9.45 uur Annet/ Carin
13.00 uur
Leden :

Maandag 13 november
Tafeltennis Puinhoop

Maandag 21 november
Tafeltennis Puinhoop

Dinsdag 14 november
Kbo en Seniorengym

Dinsdag 22 november
Informatieavond kantine vrijwilliger
Kbo en Seniorengym

Woensdag 15 november
Revas
Donderdag 17 november
Training Hugo Boys
Vrijdag 18 november
koersbal

Woensdag 23 november
Revas
Donderdag 24 november
Training Hugo Boys
Vrijdag 25 november
koersbal

Hugo Boys Senioren
						
Zondag 13 november 							
Terreindienst: Jeff Beers
wedstr.			
aanv		
Scheidsrechter
6555
St. George 1
Hugo-Boys 1
14:00		
L.C. Blank
15930
Hollandia T 2
Hugo-Boys 2
11:00		
B.A. Struwe
61895
Vrone 3
Hugo-Boys 3
12:00 11:00
61738
VIOS W 5
Hugo-Boys 4
10:00 09:00
63853
Hugo-Boys 5
Victoria O 7
10:45 10:00 Kees Molenaar
69991
Hugo-Boys JO19-1 ALC JO19-1
10:45 09:45 Marcel Numan
						
Zondag 20 november 							
Terreindienst: Cees Bakker 						
wedstr.			
aanv		
Scheidsrechter
6023
Hugo-Boys 1
FC Den Helder 1
14:00		
H.J.B. Has
0
vrij
Hugo-Boys 2 				
13832
Hugo-Boys 3
Victoria O 3
10:45 10:00 Adri v Renswoude
63875
Hugo-Boys 4
Vrone 5
10:45 10:00
0
Hugo-Boys 5
vrij				
29272
Hugo-Boys JO19-1 FC Uitgeest JO19-2 10:45 09:45 Jan Eeken
						
Zondag 27 november 							
Terreindienst: John Beers, Manus v.d. Vliet 					
wedstr.			
aanv		
Scheidsrechter
5401
Hugo-Boys 1
VVW 1
14:00		
14825
Hugo-Boys 2
JVC 2
10:45		
63868
Hugo-Boys 3
Victoria O 4
10:45 10:00 Klaas Oudeman
63882
Hugo-Boys 4
JVC 6
10:45 10:00 n.n.b.
67194
WMC 6
Hugo-Boys 5
14:00 13:00
69888
VZV JO19-1
Hugo-Boys JO 19-1 11:00 09:30		
Siem Hand tel. 5740761
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Pupil van de week
Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:
20 November
Hugo Boys 1 – FC Den Helder 1
Bas Kavelaar
( 12:45 aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)

Pupil van de week
Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:
27 November
Hugo Boys 1 – VVW 1
Miel Berkhout
( 12:45 aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)

Hugo Boys Jeugd

									
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd					
Saturday, November 12, 2016				
Terreindienst ‘s ochtends: Joost Dekker*						
Terreindienst ‘s middags: Thijs Zuurbier						
wedstr. Omschrijving			
aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
Hugo Boys O-19-1
- Zie programma zondag
		
134716 Hugo Boys JO17-1
- V.V. Bergen JO17-3
14:00 13:00
NNB
155998 Schagen/SRC JO15-3 - Hugo Boys JO15-1
14:30 13:15
Hugo Boys O-13-1
- Vrij
		
153671 Hugo Boys JO13-2
- Foresters de JO13-4
11:00 10:15
NNB		
80671
Hugo Boys JO11-1
- HSV Sport 1889 JO11-2 11:00 10:30
Coach		
108095 Hugo Boys JO9-1
- JVC JO9-5
11:00 10:30
Coach		
86432
VVS 46 JO9-2
- Hugo Boys JO9-2
10:15 9:15
Hugo Boys MP1
- Mini-comp. bij Victoria O 9:00
8:30
Hugo Boys MP1
- Mini-comp. bij Victoria O 9:00
8:30
-
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Bekerprogramma Hugo Boys Jeugd					
Saturday, November 19, 2016				
Terreindienst ‘s ochtends: Rens Hoogland					
Terreindienst ‘s middags: Tim Beke						
wedstr. Omschrijving			
aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
Hugo Boys O-19-1
- Zie programma zondag
		
53294
Wieringermeer JO17-3 - Hugo Boys JO17-1
14:30 13:00
Hugo Boys O-15-1
- Vrij
		
28663
Hugo Boys JO13-1
- Geel Zwart 30 JO13-1
11:00 10:15
NNB		
29068
Apollo 68 JO13-1G
- Hugo Boys JO13-2
10:00 9:00
-		
31584
Hugo Boys JO11-1
- HSV Sport 1889 JO11-1 11:00 10:30
Coach		
34801
Victoria O JO9-2
- Hugo Boys JO9-1
9:30
8:45
-		
35089
Winkel JO9-2
- Hugo Boys JO9-2
10:00 9:15
-		
Hugo Boys MP1
- Mini-comp. bij BOL
9:30
8:45
-		
Hugo Boys MP1
- Mini-comp. bij BOL
9:30
8:45
-		
Houdt de website en het bord in de gaten ivm gewijzigde wedstrijden! www.hugoboys.nl		
							

ALGEMENE INFORMATIE

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

Begrafenis vereniging St. Tekla
Uitvaartleidster Gerda Roozendaal
		

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

of
Anita Messelaar 		 06-20915051
		
Secretariaat
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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