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Agenda

6 oktober 2016 15:15 Kinderkerk voor de bovenbouw

8 oktober 2016 Playbackshow Werkgroep Jeugd

10 oktober 2016 KBO: Marijke van Langen vertelt over haar voetreis naar Sint Petersburg

10 oktober 2016 15:15 Kinderkerk voor de onderbouw

14 oktober 2016 Lezing in  het kerkje van veenhuizen over de opgraving van de grafkelder en 

het dna onderzoek van reinout van brederode

4 november 2016 Keezen in het Rondeel voor Hugo Girls, aanvang 20.00

5 november 2016 Humulus lupulus: jubileumfeest bij Bleeker (met Vossenjacht)

12 november 2016 Intocht Sinterkaas

15 november 2016 KBO: Jan Veenstra  “De plaat en zijn verhaal”  (avond)

19 november 2016 20:00 Togido “Kouwe kak en tatoeage” in ‘t Zwaantje

25 november 2016 20:00 Togido “Kouwe kak en tatoeage” in ‘t Zwaantje

26 november 2016 20:00 Togido “Kouwe kak en tatoeage” in ‘t Zwaantje

26 november 2016 Winterfair

27 november 2016 Winterfair

20 december 2016 KBO: Kerstmiddag met Webtheater

31 maart 2017 Authentieke Dorpshuisveiling

Vrijdag 30 september 2016

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 10 OKTOBER 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 28 oktober 2016.
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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:
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  072 571 5265
Secretaris   Vacature 
Penningmeester   Siem van Langen    072 5744771
Bestuurslid   Kees van Langen  072 574 2241

Contactpersonen secties:
Sectie Catechese   Vacature
Sectie Liturgie   Marga van Langen 072 574 2241
Sectie Gemeenschapsopbouw Ted van Schagen  072 5712020
Sectie Diaconie en Pastoraat Vacature

Pim Mooij   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  6 oktober  op  het 
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.

In oktober  is de groep  van mevrouw van  Langen-van Schagen  aan de beurt om de kerk op orde 
te maken.

Bloemengroep: In oktober   wordt de kerk versierd door Lies Oudeman  en Ali Overtoom
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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:
Of je nu rijk of arm bent, 
doet er eigenlijk niet toe – zegt God. 
Wat telt is dat je van je rijkdom 
of van je armoede durft te delen.

En stel niet uit tot morgen 
wat vandaag nog kan. 
Kijk rondom je en bemerk 
de nood van mensen om je heen: 
dichtbij, in je eigen omgeving, maar ook veraf, 
in de brandhaarden van de grote wereld.

Laat solidariteit geen leeg begrip blijven in je leven, 
maar concrete werkelijkheid.

Erwin Roosen

UIT DE PAROCHIE –  “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” –  24 september 2016.
We zijn weer thuis. Donderdagavond zijn we uit Lourdes thuis gekomen na een zeer enerverende reis. 
De groep bestond uit 46 mensen, waarvan 17 mensen in Lourdes een rolstoel nodig hadden. Dus er 
waren ook 17 vrijwilligers mee, een fantastisch team. Helaas moesten we vier mensen (van één familie) 
in Frankrijk achterlaten omdat één van hen een hersenbloeding kreeg en zelfs bediend is. Hij ligt na een 
operatie nog steeds op de Intensive Care. Gelukkig konden ze alle vier bij elkaar blijven daar, zodat ze 
steun hebben aan elkaar. Dat is echt super geregeld door de VNB.
Ondanks dit heftige gebeuren hebben we een mooie reis gehad. We deelden zoveel met elkaar. Daardoor 
werd het leven wat lichter. En er groeide een bijzondere band tussen de deelnemers. Als 46 min of meer 
vreemden gingen we op weg. Als vrienden kwamen we thuis. Dat is het wonder van Lourdes. 
Ik kan nooit zo goed uitleggen wat Lourdes zo bijzonder maakt. Je moet het gewoon zelf ervaren, 
maar wel met een groep. Want dan gebeuren er van die mooie dingen. Dan ervaar je dat Lourdes 
heel dicht bij de hemel ligt.

Doordat ik net terug ben heb ik verder niet zoveel te melden. Ik weet dat de survival van het 
Vormselproject is geweest. En volgens mij is dat weer prima verlopen. Woensdag de 28e is de 
eerste thema-avond voor begeleiders en ouders.
Truus de Wit- Kager overleed pas geleden als laatste van de tien Brazilië-emigranten (vijf stellen). 
Dat wordt herdacht in de viering van 9 oktober. Familie de Wit: van harte gecondoleerd.
In oktober is er elke dinsdagavond weer rozenkransgebed om 19.00 uur.

Wat komen gaat:
2 oktober: gebedsvieringgroep met Ritmisch Koor
4, 11, 18 en 25 oktober: rozenkransgebed.
9 oktober: gedenken we in de viering Truus de Wit Kager; de Cantorij zingt.
16 oktober: Bijzantijns mannenkoor

Hartelijke groet,Marion Bleeker – Burger.

WEEKEINDE 1 EN 2 OKTOBER
Zevenentwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Habakuk 1, 2-3;2, 2-4( De profeet legt zijn vragen en twijfel voor aan 
God, en hij krijgt antwoord: de rechtvaardige blijft leven door zijn trouw)
Evangelie uit Lucas 17,5-10( Jezus spreekt over de kracht en het wezen van het geloof )
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ZONDAG 2 OKTOBER 
10.00 UUR Viering door de gebedsvieringgroep en zang van het ritmisch koor.
Gebedsintenties voor;Kees Zuurbier en Truus Zuurbier-Groot, Tiny Veldman-Overtoom en 
overleden familie, Agie Borst-Eeken en Cor Borst en zegen over hun gezin, Cor Borst en Ria Borst-
Groot, in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel, vader en moeder Tamis-Boots, Tiny, Jan, Riet, 
Vera en Gerard, vader en moeder Groen-Zut, Atie, Stefan en Jan.
Koster; Rene van Langen

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

Dinsdag 4 oktober
19.00 uur Rozenkransgebed.

WEEKEINDE 8 EN 9 OKTOBER
Achtentwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit het tweede boek Koningen5, 14-17(De Syriër (Naaman geneest van zijn huidziekte 
engelooft in de God van Israël)
Evangelie uit Lucas 17,11-19(Tien melaatsen worden gereinigd, één wordt bovendien gered door 
zijn geloof )

ZONDAG 9 OKTOBER
10.00 UUR Eucharistieviering met zang van  de cantorij. Voorganger is pater Jan Molenaar.
Gebedsintenties voor; Cor Borst en Ria Borst-Groot, Koos en Magda van der Hulst- de Koning 
en overleden familie en zegen over hun gezin, Theo en Annie Hoogland-Bleeker, Jan Bleeker en 
zegen over zijn gezin, Gert Boerdijk en zegen over de kinderen en kleinkinderen, in liefdevolle 
herinnering Marie Molenaar-Spaansen en overleden familie en zegen over haar gezin, Antonius 
Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-
Goedhart, Cees Meester, Truus de Wit – Kager en Piet de Wit.
Lector; Joke van der Voort. Misdienaars; Maud Berkhout en Maarten Beers. Koster; Gon Meester.

Dinsdag 11 oktober
19.00 uur Rozenkransgebed.

WEEKEINDE 15 EN 16 OKTOBER
Negenentwintigste zondag door het jaar.
Eerste lezing uit het boek Exodus 1,8-13(Zolang Mozes zijn armen opgeheven houdt, kunnen de 
Israëlieten het kwaad overwinnen)
Evangelie uit Lucas 18,1-8(Over de kracht van het ingehouden gebed)

ZONDAG 16 OKTOBER 
Derde zondag van de maand/samen kerk/samen sterk
10.00 UUR Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang van het Byzantijns 
mannenkoor.
Gebedsintenties voor; in liefdevolle herinnering Cok Borst en zegen over zijn gezin, in liefdevolle 
herinnering Bep, Dries en Eddy Keesom, Siemen en Nel Steur-Groot en overleden familie Alex Weel, 
Nic Oudeman en overleden familie Oudeman-Bakkum, Alie Idema-van Diepen, Nel Smit-Houniet, 
Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman en overleden familie, Nic Commandeur en zegen over zijn 
kinderen en kleinkinderen, Piet Luken en zegen over zijn gezin, Piet Zijp en overleden familie 
Zijp-Braas, in liefdevolle herinnering Jan en de familie Oudeman-Groot, Adriaan van Langen en 
zegen over zijn gezin, Gert Boerdijk en zegen over de kinderen en kleinkinderen, Klaas en Geertje 
Oudeman-Bruin en familie, Piet Bleeker en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Bets 
Westmeijer-Groot en zegen over haar gezin, voor een 95 jarige, Afra Borst-Molenaar, Lida en om 
zegen over het gezin, Jaap Beers, Gina, Broeder Patrick en  uit dankbaarheid voor een 94 jarige en 
zegen over de kinderen en kleinkinderen, Riet Ursem-van Langen, Antoon Ursem en Ton Brussaard.
Lector: Jos Mooij. Misdienaars: Sofie en Bas Kavelaar. Koster: Kees Berkhout.

Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
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ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP
T VELD
Zaterdag 1 oktober om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Zaterdag 8 oktober om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het 
gemengd koor.
Dinsdag 11 oktober om 19.00 uur Rozenkransgebed met Theo Vertelman
Zaterdag 15 oktober om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van de 
veldrakkers.
WAARLAND
Zondag 2 oktober om 10.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang 
van de vrienden van het Gregoriaans.
Donderdag 6 oktober om 19.00 uur Rozenkransgebed met Marion Bleeker-Burger
Zondag 9 oktober om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het 
ritmisch koor.
Zaterdag 15 oktober om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van het 
kinderkoor.
NIEDORP
Zondag 2 oktober om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van alle 
koren
Zaterdag 8 oktober om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Stok
Donderdag 13 oktober rozenkransgebed met Toon Jorink
Zondag 16 oktober om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van de 
zonnezangers.

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

JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID.
Een Bijbeltekst – Spreuken 19,17:  “Wie barmhartig is voor een arme, leent aan God”.

Ga jij aan het werk
in onze pracht kerk?

3 september waren de volksspelen .
Er is aandacht is hoe het nu verder moet in onze parochie.

We zijn heel dringend op zoek naar nieuwe mensen waardoor het 
voortbestaan van onze kerk niet in gevaar komt

 Dus kom op allemaal en meld je aan,

We kunnen niet zonder jullie!!!

Dankbetuiging.
Wij willen iedereen bedanken voor de lieve woorden,kaarten, bloemen en bezoek na het 
overlijden van mijn vrouw, moeder/schoonmoeder, oma en overoma, 

Riet Entius- de Boer.

Dit geeft ons kracht en steun om door te gaan.
Familie Entius.
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“Mens en dier zult gij bevrijden”
Geeske Hovingh preekt in de Westfriese Ekklesia.

De volgende viering van de Westfriese Ekklesia is op zondag 2 oktober 2016 om 11.00 uur in de 
Protestante Kerk te Wognum. 
Het jaarthema voor het seizoen 2016-2017 van de Westfriese Ekklesia luidt:                  
“Leven op aarde”. 
In de viering van 2 oktober a.s. preekt Geeske Hovingh over:  
“ Mens en dier zult gij bevrijden (psalm 36)”. 
Geeske Hovingh (1979) studeerde Culturele Antropologie in Amsterdam en deed 
vrijwilligerswerk en veldwerkonderzoek in Ghana. Ze studeerde af in 2005 op ontwikkelings- en 
migratievraagstukken. Ze is lid van het liturgisch team van de Ekklesia Amsterdam en coördinator 
van verschillende werkgroepen. Ook werkte zij mee aan het organiseren van debatten rondom 
het Nederlandse asielbeleid.
De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te 
Wognum. (De vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand.)
Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van Alwies Cock 
en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. 
Na afloop van de viering is er koffie en thee en gelegenheid om met elkaar, de voorganger of 
bestuursleden in gesprek te gaan. 
Wij hopen u  op 2 oktober te ontmoeten. 
U bent van harte welkom.

Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl
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Lieve mensen
Hartelijk bedankt, voor alle kaarten en bloemen die
We mochten ontvangen ter ere van ons 50 Jarig huwelijksfeest.

Wim en Joke Beers

En dan staat je wereld op zijn kop!
Op 27 mei kreeg Ate meerdere beroertes en ging al snel revalideren in Heliomare te Wijk aan Zee.

Ate is na bijna 4 maanden weer thuis!!
Zijn revalidatie gaat goed en hij kan ondertussen weer lopen.
Mede door de steun van onze kinderen die de verbouwing op zich hebben genomen en de 
Noordenders zijn wij zover gekomen.

De vele kaarten150 stuks in totaal,de vele bloemen en de persoonlijke aandacht die wij 
hebben gekregen en nog krijgen heeft ons geweldig goed gedaan.

Ook willen we graag onze buren bedanken die ons zo hebben geholpen met de tuin( en dat 
was een hele klus ) en nog voor ons klaar staan voor alle mogelijke hulp die we nodig hebben.
het heeft ons enorm aangegrepen dat dit hier zo vanzelfsprekend is!!

WIJ ZIJN ER STIL VAN!!
 heel erg bedankt !!

Ate en Bettie van der Laan
Middenweg 479

Collecte voor de Kankerbestrijding
Van 5 Sept. tm 10 Sept. werd de landelijke collecte voor de Kankerbestrijding gehouden.
Graag willen wij alle collectanten bedanken voor hun inzet, 25 enthousiaste collectanten 
hebben gecollecteerd in de Noord. De opbrengst van de collecte in de Noord 
was totaal € 1.622,60
Namens de KWF hiervoor onze dank. 

                                                 Riet Berkhout, Afra Appelman

Dankbetuiging.
Het was hartverwarmend om te zien dat zovelen waren gekomen om 

Anna Pronk-Kieft 

de laatste eer te bewijzen.
Het gaf duidelijk aan dat zij niet alleen voor ons maar ook voor anderen veel heeft betekend.
Voor uw belangstelling, in welke vorm dan ook betoond, zeggen wij u oprecht hartelijk dank.

Familie Pronk
Heerhugowaard, oktober 2016
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Voor allen die in de NOORD wonen:
Er is nog ruimte voor een paar locaties om deel te nemen aan de winterfair 2016.
Deze valt dit jaar op zaterdag 26 + zondag 27 november.
Laat je creativiteit of andere leuke handelswaar zien op de gezelligste KADOMAAND-FAIR !!!
Interesse? Geef je dan z.s.m. op bij:
Angelien  072 8503232  angelienappel@hotmail.com   of  Irma  072 5744317  enti65@quicknet.nl

Graag aanmelden vóór 15 oktober.                                                                        Groetjes Angelien en Irma

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
Komende vrijdag stond Mary IJdema op het programma om te 
komen knippen,  maar zij is helaas verhinderd. Gelukkig komt er 
iets leuks voor in de plaats, namelijk bingo. 

De data voor de komende tijd: 
30 september 2016 koffie-ochtend op de pastorie
13 oktober 2016    maaltijd in het dorpshuis
28 oktober 2016    koffie-ochtend op de pastorie

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

De Noord’s Got Talent!     
 

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

Weet jij de driekoppige jury te overtuigen en ga jij met de beker mee 
naar huis? Opgeven kan tot uiterlijk 1 oktober via wgjdenoord@
gmail.com. Vermeld bij opgave het volgende:
·	 Je naam of jullie namen
·	 De artiestennaam
·	 Soort act (zingen, dansen, acrobatiek et cetera…)
·	 Als je muziek wilt: de titel en uitvoerende artiest.
Let op: bij de Playbackshow werden te laat opgegeven acts vaak nog gehonoreerd. Voor De 

Noord’s Got Talent geldt: na 1 oktober is opgave echt niet meer mogelijk!
Iedereen is van harte welkom om te kijken!
·	 Vanaf 18:30 uur kunnen materialen gebracht worden door artiesten.
·	 Studio (dorpshuis) open voor artiesten en publiek: 18:45 uur.
·	 Start show: 19:00 uur.
Na de show: afterparty voor iedereen uit groep 6, 7 en 8 en de brugklas! Children only! Tot 22:30 
uur. Tussentijds kan de zaal niet verlaten worden door de kinderen uit groep 6, 7 en 8. Ouder(s)/
verzorger(s) die de kinderen komen ophalen, worden om 22:30 uur naar binnen geroepen. 

Programma Werkgroep Jeugd 2016-2017
Dit seizoen is er een ‘gloednieuw’ programma!
·	 Zaterdag 8 oktober 2016: De Noord’s Got Talent – deelname door groep 6, 7, 8 en brugklas. 

Start show: 19:00 uur. Komt u ook kijken?
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·	 Zaterdag 12 november 2016: Intocht Sinterklaas – in de zaal: children only
·	 Februari 2017: Mini-Playbackshow – deelname door groep 1 t/m 5
In de week van 8 tot 14 komen ‘onze’ vrijwilligers weer langs de deur met de vraag of u boven-
staande activiteiten met een financiële bijdrage wilt ondersteunen. Dankzij de steun van u kunnen 
wij al jaren een fantastisch programma voor de kinderen organiseren. Bij voorbaat dank!

Jerry Numan, Sheila Borst, Annemiek Beers, Jos Pasveer, 
Marlou Zuurbier, Arianneke Moraal, Dick van Schagen, Lennart Baas en Duco Stam

Stichting Dorpshuis
Sportcentrum Noorderend 
Na de dreigende  sluiting van onze sporthal in de Noord nu een 
jaar geleden is er veel gebeurd.  Velen hebben zich belangeloos 
ingezet om de sporthal van oktober tot mei open te houden.  In-
middels zijn Carla en Henk Brinkman de beheerders geworden en 
is een nieuw sportseizoen gestart.  In het “stille“ seizoen is er door 
vrijwilligers en bedrijven, maar ook door Henk en Carla hard ge-
werkt om de hal op te knappen, te moderniseren en veilig te ma-
ken.  Al meer dan  1500 vrijwilligers uren zitten er in het openhou-
den en opknappen van Sportcentrum Noorderend.  Ook hebben wij door het voor niets of tegen 
gereduceerde prijzen  beschikbaar stellen van materialen, materieel en uren veel medewerking 
gehad van het Noordender bedrijfsleven.
Heel veel dank voor al uw inspanningen en bijdragen. Wij hebben onze nek uitgestoken door de 
sporthal aan te kopen,  samen met jullie allemaal kunnen wij hem open houden.  Maak er gebruik van!!!
Op dit moment zijn wij bezig te onderzoeken op welke wijze wij de energielasten kunnen verlagen 
en zo te voldoen aan een belofte aan de gemeenteraad van Heerhugowaard dat wij duurzaam-
heidsmaatregelen zullen treffen.  Ook wordt onderzocht op welke wijze wij de overlast van de 
lekkage op kunnen lossen c.q. kunnen verminderen. Komende jaren zullen wij bezig blijven met 
de verdere verbetering van ons Sportcentrum Noorderend. Heeft u er gedachte over meld het ons. 
Samen weten en kunnen wij meer.

Verbouw  Dorpshuis 
Kort voor de bouwvak is de bouwaanvraag voor de aanbouw en verbouw van het Dorpshuis in 
gediend bij de gemeente. In eerste instantie had Welstand opmerkingen. Na een goed gesprek 
zijn de tekening aangepast en inmiddels is Welstand akkoord met het ontwerp. Er moeten nog 
diverse uitwerkingen en berekeningen naar de gemeente, maar daar wordt in inmiddels hard aan 
gewerkt om die ook afgerond te krijgen. 
Ook moet er bouwgrond van de gemeente worden overgedragen naar de Stichting. Wij wachten 
op dit moment op de stukken van de gemeenten om de grond bij de notaris op onze naam te 
schrijven. Een en ander is een uitvloeisel van een eerdere toezegging van de gemeente. 
Met de Ukkehut en de Sint Josephschool is in goed overleg overeenstemming bereikt over een 
eerder vertrek van de Ukkehut naar de basisschool. Vanuit het gesloten contract zou dat pas per 1 
juli 2017 kunnen gebeuren. Nu zal dit naar verwachting in of kort na de komende herfstvakantie 
plaatsvinden. Dit betekent dat wij naar verwachting eind oktober de Ukkehut beschikbaar heb-
ben om de verbouwactiviteiten te starten. 
Met nieuwe eigenaren van het Rondeel is afgesproken dat niet in augustus 2017 maar pas uiter-
lijk 1 november 2017 de ruimten van Hugo Girls leeg opgeleverd moeten worden. Dit vermin-
derd de tijdsdruk op de uitvoering van de aanleg van het handbalveld en de verbouwing van 
het Dorpshuis. Het uiterste tijdstip van oplevering van velden en kleedkamers is nu maart 2018. 
Uiteraard pogen wij eerder klaar te zijn.
Dinsdag 26 september wordt de stand van zaken in de stuurgroep met vertegenwoordigers van 
Hugo Boys, Hugo Girls en Stichting Dorpshuis besproken waarna de verdere invulling van de acti-
viteiten kan plaatsvinden. 



14 15

Uitbreiding bestuur Stichting Dorpshuis.
Door de aankoop van de sporthal en de aanpassingen rondom het Dorpshuis werd de werkdruk op het 
dagelijks bestuur van de  Stichting (te) hoog. Ook heeft Kees Dekker aangegeven volgend jaar te stop-
pen met zijn activiteiten voor het Dorsphuis. Wij zijn daarom blij dat Edwin van Diepen zich beschikbaar 
heeft gesteld om de secretariaatswerkzaamheden van Kees Dekker te gaan overnemen. De komende 
periode wordt Edwin door Kees ingewerkt. 

Namens Stichting Dorpshuis, Johan Groen voorzitter 

Kerkje van Veenhuizen 
Op 14 oktober is er in het kerkje van Veenhuizen aan Kerkweg 
26, een lezing over de opgraving van de grafkelder en het DNA 
onderzoek. Op deze avond zal duidelijk worden of er DNA van 
Reinout van Brederode is aangetroffen.
De aanvang is 20.00 uur. De toegang is €5,00 euro inclusief een 
kopje thee of koffie. Bij voorkeur reserveren via de website van de 
bibliotheek. www.bibliotheekkennemerwaard.nl. 

Dag Hennie
In ‘t NHD op ‘t end van augustus
zagge de lezers dut regeltje staan:
Hennie de Visser iniens overleden.
Dat was verskiete, hoe rap is dat gaan.
Hennie, bekend van de Roip tot Enkhuizen,
zai was de moeder van ‘t durp Veenhuizen.
Ja, dat bericht kwam verlegen hard an.
Wat ‘n verdriet voor oôs en Adrie, d’r man.

Hennie, wat had jij verlegen veul telente,
jij konne veul en wai stinge versteld:
alles onthouwe, ok de kloinste dinge.
Deervoor kreeg jij van de koning een speld.
Jij wist de name van duizende mense,
en wat ze dronke en ok hullie wense.
Vertelde we jou soms wat droevigs op ‘n dag,
wist je dat jare later allegaar nag.

Werke in ‘t dorpshuis, dat was jouw leven.
Samen met Adrie altoid in de weer.
Zurge voor koffie en deerbai ‘n koekie,
zurge voor thee of ‘n borrel of meer.
Altoid een lach op de toet van oôs Hennie.
Nooit zou jij zegge: “Nei joôs, nei, dat kennie.''
Jij maakte maandegs ‘t dorpshuis weer skoôn,
sjouwtje van ure, maar voor jou heêl gewoôn.

Jij was een kanjer in ‘t bakken van taarte,
speulde teneÍl as de allerbeste prof.
Maakte van niks ok nag alle soorte kaarte
en alle joôs hier die vonde jou tof.
Veul over  jou is ‘r nag op te dissen,
wai zelle jou zó verlegen bar misse.
Wat doet jouw heengaan oös bar veul verdriet.
Hennie, veul dank en we vergete je niet.               Namens de Skroiversgroep Veenhuizen, IJs Broers
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Humulus lupulus 20 jarig jubileum
Beste Noordenders
In ons jubileumjaar zijn we lekker bezig. Hierbij een update van de acti-
viteiten…

Nieuwbouw “Reijnderseiland”
Er zijn, ondanks de stilte in de communicatie, veel ontwikkelingen in het 
proces dat door KODN 2.0 in gang is gezet. 2 jaar geleden zijn we gestart 
met een presentatie waarin duidelijk werd gemaakt dat nieuwbouw in 
de Noord over 10 jaar te laat is voor de jongeren en jonge gezinnen die 
zich willen vestigen in de Noord. Inmiddels is er overeenstemming over 
een geschikte bouwlocatie. Terwijl u dit leest is de ontwikkelaar bezig om overeenstemming te 
bereiken met de grondeigenaren van het gebied ten westen van het Noordereiland en ten noor-
den van de Plaetmanstraat (bij KODN bekend onder de naam ”Locatie de Vries-Entius”). Voor de 
zomer heeft een pitch plaatsgevonden waarin de ontwikkelaar een concept plan presenteerde 
met de werknaam “Reijnderseiland”. Dit is echt nog een werknaam, dus stel het drukken van de 
verhuiskaart nog maar even uit! We overwegen natuurlijk ook nog andere namen zoals “Buterdael” 
of “Babshof”. Wanneer u zelf een onderbouwde naam heeft voor de naam van de nieuwe wijk of de 
straat die daar gecreëerd gaat worden horen we dat graag!
De gemeente HHW heeft na het zomerreces ook de draad weer opgepakt en zijn voortvarend aan de 
slag gegaan. Het college heeft zelfs al besloten dat het proces van nieuwbouw op de aangewezen lo-
catie mag worden voortgezet. Daarbij is een belangrijke hobbel te nemen. De provincie moet worden 
overtuigd van het nut en noodzaak van deze nieuwbouw en de lobby is in volle gang! We hopen dat 
spoedig de benodigde vergunningen voor het wijzigen van de bestemming verstrekt gaan worden.
In de tussentijd gaan wij met KODN dan ook vrolijk verder met het plan. Samen met Gemeente en 
Ontwikkelaar zullen we ons snel weer buigen over de inhoud van het plan. In hoeverre het aansluit 
op de vraag die uit de enquête is gebleken moet nog worden bekeken. Daarbij wordt nadrukkelijk 
gekeken naar:  bouwprogramma, stedenbouwkundige invulling, duurzaamheid, openbare ruimte 
(spelen, groen, wegen), interactie met de noord tijdens ontwerpfase en of het geheel binnen 2 jaar 
gerealiseerd kan worden. Zodra er ontwikkelingen zijn zullen we u op de hoogte houden.

- De Dorpshuisveiling
 Ook de voorbereidingen op de te houden Dorpshuisveiling zijn in volle gang. Op dit moment 

wordt de laatste hand gelegd aan het draaiboek. Dit draaiboek / plan van aanpak zal eerst aan 
de stuurgroep van Stichting Dorpshuis worden gepresenteerd. Na goedkeuring gaan we gelijk 
aan de slag met de realisatie. Er zijn een aantal zaken die we alvast aan u willen vragen:

- Houdt de datum van 31 maart 2017 alvast vrij in uw agenda! (denk om de wintersport e.d.)
- We zullen binnenkort vragen naar vrijwilligers die willen helpen bij de uitvoering van dit nut-

tige en gezellige evenement. Vele handen maken licht werk. Denk alvast na of u wellicht een 
“wijk wilt lopen” of op de dag zelf wilt helpen.

- We zijn uiteraard op zoek naar kavels van enige waarde (klein en groot). Goederen of dien-
sten…het maakt echt niet uit! Denk alvast na over een ludieke, nuttige of waardevolle kavel die 
u wellicht ter beschikking kan stellen.

- Voor zowel de veiling als voor het Dorpshuis zelf zijn we op zoek naar een goed LOGO. Bent u 
creatief en wilt u ons helpen om een goed LOGO te ontwerpen? Wellicht komt het ooit nog op 
het nieuwe Dorpshuis aan de gevel te hangen!! Schroom niet om uw inzet te mailen naar rode-
righ@hotmail.com! Het zou mooi zijn als het LOGO aan de volgende voorwaarden kan voldoen:
o Herkenbaar voor het pand, de locatie en de functie
o Zowel in kleur als in zwart wit duidelijk af te drukken
o Origineel en fris/modern, met gezelligheid of een knipoog

o Moet verbinding weergeven. Het dorpshuis verbindt verschillende clubs, maar ook de mensen 
van de Noord. Sporters, verenigingen, clubs en toeschouwers/bezoekers.

o Wellicht moet het logo mooi staan op de gevel van het Dorpshuis.
Naast een leuke attentie ontvangt u natuurlijk in ieder geval…EEUWIGE ROEM!
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Humulus lupulus jubileumfeest (zaterdag 5 november 2016)
Op 5 november 2016 willen wij graag de Noord en andere betrokkenen hartelijk bedanken voor de 
mooie momenten die wij hebben mogen beleven tot nu toe.  Het jubileumfeest zal bestaan uit 2 delen. 
De Kindermiddag komt in aangepaste vorm voor 1 keer weer terug. Op deze zaterdagmiddag wordt 
namelijk een heuse grootse VOSSENJACHT georganiseerd voor de kinderen van de lagere school. En 
in de avond, als de kinderen eindelijk tot rust zijn gekomen, zal Café Bleeker het toneel worden van een 
grote FEESTAVOND met LIVE muziek. U hoeft zich geen zorgen te maken over verkleden, spreek-
beurten, loterijen of een of ander vaag thema! Nee…het wordt gewoon gezellig bier drinken onder het 
genot van een topband in de zaal bij Bleeker. Voelt u zich gerust alvast uitgenodigd!

Met hele hartelijke culturele groet verblijven wij;
Humulus lupulus

40e Volksspelen 2016
Zaterdag 3 seeptember 2016…..wat een ongelooflijk mooie dag was 
het. Een dag om niet snel te vergeten. Een mooie optocht met vele 
mooie wagens, een zeer geslaagde middag met hele mooie spellen 
met heel veel deelnemende teams en als afsluiting een fantastische 
feestavond. De voorbereidingen waren voor ons als organisatie 
prima verlopen en dan is het voor ons alleen maar afwachten hoe de 
dag zelf gaat verlopen en ook belangrijk, wat voor weer krijgen we. 
Nou het was fantastich weer, zowel de dagen van het opbouwen als 
de dag zelf. De Volksspelen zijn naar onze mening prima verlopen en 
we kunnen er met een goed gevoel op terugkijken. 

Optocht 
In totaal elf praalwagens trokken om 12.30 uur in een grote optocht door het dorp met zeer 
afwisselende onderwerpen. Het publiek langs de kant van de weg kon genieten van de mooie 
wagens. De meest in het oog springende wagen, van zowel de mening van het publiek als de jury 
was van de Volkstuinders die voor de vierde keer op rij de winnaar waren met als onderwerp “BREXIT”. 

De tweede plek was voor de Piraten (Max verstappen) en de derde prijs was voor de Bluffers. 
(Dagwinkel) De volledige uitslag van alle wagens kunt u verderop lezen.

Publieksprijs
Dit jaar werd er ook weer een publieksprijs uitgereikt. Niet aan de winnende wagen maar aan een 
iemand uit het publiek die de optocht heeft bekeken.  De publieksprijs, die ook de Volkstuinders als 
winnaar hadden gekozen, werd beschikbaar gesteld door DK STEIGERHOUT. 

Opening Volksspelen.
Elke editie van de Noordender Volksspelen wordt officieel geopend door een persoon. Dit jaar 
hadden we er voor gekozen om de opening te laten verrichten door Pastor Marion Bleeker. Op 1 
januari 2017 zal zij haar taken neerleggen als pastor van onder andere parochie heerhugowaard 
de Noord. Voor ons een reden om haar de Volksspelen 2016 te laten openen. 

Spellen 
Dit jaar waren er maar liefst 17 teams die deelnamen aan de spellen. Er waren weer zeven spellen 
en het slotspel. Gezien de geringe drukte bij de EHBO waren het veilige spellen, wat belangrijk 
voor een ieder van ons is. Het is altijd weer een uitdaging voor het de organisatie om weer leuke 
spellen te verzinnen. De strijd is uiteindelijk gewonnen door de Volkstuinders. De verdere uitslag 
kunt u verderop lezen.

Feestavond
Dit jaar was de feestavond weer in Café Partycentrum Bleeker. Rond half negen kon de feestavond 
beginnen. Nadat iedereen aanwezig was nam de voorzitter het woord en kon hij zijn speech 
houden gevolgd door de prijsuitreiking. 
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Na de prijsuitreiking gaf de voorzitter de microfoon over aan de coverband STAGELINE en barste 
vervolgens het feestgedruis los. Het was echt een fantastisch feest. 

Loterij
Tussen de feestende menigte door is de verloting weer gehouden en hebben bijna alle lotenkopers 
een prijs op kunnen halen. Dit jaar waren er vijf grote prijzen te winnen welke gesponsord waren 
door: Quality Veranda, Piet de Goede Witgoed, Edwin Groen Tweewielers BV,  Snijder Sfeerverwarming 
en Ant. Duijn Keukens

Foto’s
De foto’s die de gehele dag zijn genomen door JK webdesign staan online op:
www.heerhugowaarddenoord.nl

Bedanken
De spelen kunnen alleen georganiseerd worden met de medewerking van ontzettend veel 
mensen. Hierbij willen wij alle vele vrijwilligers, de juryleden,  de vele sponsoren, v.v. Hugo Boys 
(en dan met name de dames achter de bar en Adriaan Overtoom en Henk Kroon), Hans en Mart en 
personeel van Café Partycentrum Bleeker, Coverband STAGELINE en alle anderen die een bijdrage 
aan de spelen hebben geleverd nogmaals hartelijk  bedanken.

Samenstelling bestuur Stichting GV4
Dit jaar was het voor Edwin Reddder het laatste jaar dat hij deelgenomen heeft aan het bestuur 
van Stichting GV4. Later in het jaar zullen wij nog op passende wijze afscheid van hem gaan 
nemen. Gelukkig hebben wij weer een fantastische vervangser voor hem gevonden. Dit is Toon 
Duijn geworden. Toon, wij wensen jou heel veel succes toe, maar vooral heel veel plezier!!

Evaluatie
Voor ons als organisatie is de evaluatie van ontzettend groot belang. De coachen hebben hiervoor een 
evaluatieformulier ontvangen en ingevuld. Wij zullen deze uiterst serieus in behandeling nemen.

Uitslagen Ploegenpresentatie 2016 Uitslagen Spellen 2016
Plaats Team  Punten
1 Volkstuinders I 149
2 Piraten  142
3 Riwiploeg 133
4 Volkstuinders II 120
5 Doorzetters 118
6 Vrouwenverdriet 116
6 Trappelenders 116
8 Doorbrekers 103
9 Westfrisiateam 100
10 Bosberen 98
11 Zwaantjes 88
12 Bossterren 85
13 Hassebassies 75
14 Deurdauwers 74
15 Net Niet Waard 63
16 Raddraaiers 54
17 Bluffers  38

Plaats Team  Punten
1 Volkstuinders 334
2 Piraten  314
3 Bluffers  296
4 Vrouwenverdriet 293
5 Bosberen 278
6 Hassebassies 277
7 Trappelenders  275
8 Deurdauwers 269
8 Bossterren 269
10 Doorbrekers 262
11 Westfrisiateam 249

De winnaar van de Progressieprijs 2016 is gewonnen door de Piraten.

Iedereen bedankt en hopelijk tot volgend jaar bij de 41e  editie van de Noordender Volksspelen.

Namens de 6 van het GV4
Mandy de Git, Linda Vlaar, Rik Appelman, Edwin Redder, Kevin Hof, Danny Overtoom
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Sportcentrum Noorderend 
Het sportcentrum wordt met de week intensiever gebruikt. Leuk om de positieve reacties te horen 
op de gedaanteverwisseling van sport- en tennishal, tot sportcentrum. Ook de kleuren doen het 
bij de meeste sporters erg goed. Toch zal er ook in de komende maanden nog flink wat moeten 
gebeuren om alles op en top te krijgen. Ook de eerste reacties op de website zijn goed. Sinds 
afgelopen week is deze dan ook definitief in de lucht. Kijk op www.sportcentrumnoorderend.nl 
We zijn nog op zoek naar gebruikers voor de bovenzaal. Nu wordt deze zaal met spiegelwand 
beperkt gebruikt. Mocht je interesse hebben om iets te gaan organiseren dan horen we dit graag. 
Te denken valt aan Yoga of bijvoorbeeld een dansgroep.
Het champagnetoernooi zal ook dit jaar weer worden gespeeld van 27 tot en met 30 december. Hou 
hiervoor de website in de gaten want de inschrijving zal binnenkort van start gaan. De bedoeling is dat 
hier gespeeld gaat worden in de categorieën dames en heren dubbel en gemengd dubbel.
Van 2 tot en met 6 januari 2017 zal het NK voetbalveldhuren.nl Boardingtoernooi worden gespeeld. Ook 
hiervoor kun je je als team aanmelden via de website. Er zal gespeeld worden in recreatieve en presta-
tieve poules. Ook zijn we nog op zoek naar een groep darters. Voor meerdere avonden in de week is hier 
nog ruimte. Op 10 oktober kan er weer vrij gebiljart worden vanaf 13.00 uur.

Carla en Henk
06 21 11 62 93 / 072 5823254  

sportcentrumnoorderend@gmail.com  www.sportcentrumnoorderend.nl

Ga jij aan het werk
in onze pracht kerk?

3 september waren de volksspelen .
Er is aandacht is hoe het nu verder moet in onze parochie.

We zijn heel dringend op zoek naar nieuwe mensen waardoor het 
voortbestaan van onze kerk niet in gevaar komt

 Dus kom op allemaal en meld je aan,

We kunnen niet zonder jullie!!!

Nieuws van Hugo Girls
Op 12 oktober hebben we de jaarlijkse ledenvergadering. De uitno-
diging hiervoor staat in dit Contact maar zal ook via de mail naar jul-
lie toe komen. We hopen dat er veel leden aanwezig bij deze (waar-
schijnlijk) laatste ledenvergadering in ’t Rondeel.

Veel leden hebben vorige week hun code gehad voor de spelregel-
cursus van Handbalmasterz. Probeer dit diploma te halen. Het is goed 
om weer eens beter naar de spelregels te kijken en voor de A-jeugd 
is het verplicht.

Wat is het iedere keer lekker weer om buiten te handballen maar ook om te kijken. Gisteren speel-
de Dames 1 een spannende wedstrijd tegen Victoria O wat eindigde in een gelijkspel. Hugo Girls 
stond in de laatste minuut nog 1 doelpunt voor maar Victoria O maakt gelijk en Hugo Girls kon 
toen niet meer scoren.

Iedereen weer veel succes.
Het bestuur



22 23

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
Kirsten Ligthart 2-okt Britt Snoek 7-okt

Isa Zuurbier 12-oktIlse Hooiveld 5-okt
Fiene van Schagen 7-okt

Keezen in ‘t Rondeel
We gaan weer Keezen! Schrijf deze data alvast in je agenda:
Vrijdag 4 november 2016        Vrijdag 10 februari 2017         Vrijdag 31 maart 2017

Aanvang: 20:00 uur. Tot dan!

Uitnodiging voor de ledenvergadering van handbalvereniging
Hugo Girls op woensdag 12 oktober 2016 in het Rondeel.

Aanvang 20.00 uur
AGENDA
1. Opening  

2. Notulen van 7 oktober 2015 
(zie infoblad)

3. Mededelingen
 NHV
 Nieuwe jeugdspelregels (D-jeugd)/handbalmasterz
 Scheidsrechters
 ’t Rondeel/Hugo Boys
 Sporthal

4. Ingekomen stukken

5. Jaaroverzicht

6. Financieel overzicht 2015/2016, begroting 2016/2017 en voorstel contributie 2016/2017 

7. Kascontrole/verkiezing 

8. Jaarverslagen 
*Jeugdcommissie 
*Technische commissie 
*Buffetcommissie

9. Bestuursverkiezing 
*Vacature: voorzitter
*Aftredend en niet herkiesbaar: Carla Koomen (penningmeester)
* Vacature: TC verantwoordelijke
* Vacature: scheidsrechterscontactpersoon 

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

10. Rondvraag  

11. Sluiting
Wij hopen dat je erbij bent op 12 oktober!                                              Tot dan,        Bestuur Hugo Girls.
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Hugo Girls 1 - Victoria O 1, 25 september 2016
Na het nipte verlies van vorige week tegen Excelsior waren we deze week vastbesloten dit recht 
te zetten. We troffen echter de koploper Victoria O, dus dit kon nog wel eens een spannende wed-
strijd worden. Het was zonnig en dat was ook te zien aan het aantal toeschouwers langs de lijn van 
zowel Hugo Girls als Victoria O.
 
We begonnen de wedstrijd sterk en kwamen gelijk op een voorsprong. De dekking stond erg goed 
en aanvallend werd er scherp afgerond. We konden moeilijk afstand nemen doordat Victoria O 
toch ook de punten mee bleef pakken. Dit resulteerde in een ruststand van 15-14 in het voordeel 
van de thuisploeg.
 
In de rust zijn we nog even de afspraken nagegaan en wilden we deze wedstrijd sterker uit de 
kleedkamer komen dan voorgaande wedstrijden.
 
In de tweede helft bleef het verschil 1 of 2 punten. Aan allebei de kanten bleven de aanval en ver-
dediging goed lopen, waardoor het een snelle maar leuke wedstrijd bleef. Na 60 minuten klonk 
het eindsignaal met een eindstand van 25-25 op het scorebord.
 
Volgende wedstrijd is 9 oktober om 13:30, thuis tegen Vido.

uitslagen 12 tm 25 september     
dames 1 Excelsior ‘53 DS1 Hugo Girls DS1 21 - 20
 Hugo Girls DS1 Victoria O DS1 25 - 25
dames 2 Hugo Girls DS2 HVS DS1 21 - 13
 Vrone DS2 Hugo Girls DS2 24 - 18
dames 3 Kleine Sluis DS2 Hugo Girls DS3 26 - 15
 Hugo Girls DS3 Con Zelo DS2 18 - 7
A1 Tornado DA1 Hugo Girls DA1 32 - 19
 Hugo Girls DA1 VVW DA1 19 - 30
A2 Hugo Girls DA2 SSV DA1 7 - 22
 Kleine Sluis DA1 Hugo Girls DA2 28 - 7
B1 Hugo Girls DB1 D.S.O. DB1# 6 - 26
 Hugo Girls DB1 Westfriesland/SEW DB2 11 - 32
 Schagen DB1# Hugo Girls DB1 19 - 17
B2 Hugo Girls DB2 Dynamo DB1 4 - 13
 Tornado DB3 Hugo Girls DB2 5 - 3
C1 Maedilon/VZV DC2# Hugo Girls DC1# 19 - 8
 Hugo Girls DC1# Schagen DC2 14 - 21
C2 Hugo Girls DC2 Dwow DC1 22 - 9
 Tornado DC1 Hugo Girls DC2 18 - 13
D1 Hugo Girls D1 Geel Zwart D2 18 - 15
 A & O D2# Hugo Girls D1 9 - 9
D2 Hugo Girls D2 Tornado D4 19 - 7
 VZV D2 Hugo Girls D2 11 - 6
E1 Kleine Sluis E1# Hugo Girls E1 13 - 13
 Hugo Girls E1 Schagen E1# 15 - 10
E2 Tornado E1 Hugo Girls E2 14 - 6
 Hugo Girls E2 Graftdijk E1# 2 - 8
F1 Hugo Girls F1 Westfriezen F1 7 - 4
 VZV F1 Hugo Girls F1 27 - 6
F2 Hugo Girls F2 Lacom ‘91 F1 2 - 9
F3 Hugo Girls F3 Vrone F2 3 - 7
 Lacom ‘91 F2 Hugo Girls F3 9 - 0
recr 1 Con Zelo DMW1 Hugo Girls DMW1 12 - 14
recr 2 Hugo Girls DMW2 Dwow DMW1 11 - 6
 Schagen DMW1 Hugo Girls DMW2 24 - 6
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PROGRAMMA ZATERDAG 01 OKTOBER T/M VRIJDAG 07 OKTOBER (VELD)   
    AANW./   
TEAM DATUM WEDSTRIJD AANV VERTREK PLAATS RES.SH.
DAMES 1   VRIJ        
DAMES 2 2-okt Tonegido DS2-HG DS2 12:30 11:30 Hippolytushoef ------
DAMES 3 1-okt Zwaluwen ‘30 DS2-HG DS3 19:30 18:30 Hoorn ------
A1 1-okt Meteoor DA1#-HG DA1 19:00 18:15 Hoogwoud RES.SH.
A2 2-okt HG DA2-Vrone DA1 13:30 13:00 De Noord ------
B1 2-okt HG DB1-Tonegido DB1 12:30 12:00 De Noord ------
B2 2-okt HG DB2-J.H.C. DB1 11:30 11:00 De Noord ------
C1 1-okt Hollandia T DC2-HG DC1 18:00 17:00 Tuitjenhorn ------
C2 2-okt HG DC2-Kleine Sluis DC1 10:30 10:00 De Noord ------
D1   VRIJ        
D2  1-okt HG D2-Lacom ‘91 D2 14:30 14:00 De Noord ------
E1   VRIJ        
E2 2-okt A & O E1-HG E2 10:55 9:55 Alkmaar ------
F1 2-okt St. George F1-HG F1 10:00 9:00 Spierdijk ------
F2 2-okt A & O F1-HG F2 12:45 11:45 Alkmaar ------
F3 1-okt HG F3-C.S.V. Handbal F2 13:30 13:00 De Noord ------
RECR. 1 5-okt HG DMW1-Geel Zwart DMW4 20:00 19:30 De Noord ------
RECR. 2 5-okt Hollandia T DMW1-HG DMW2 20:15 19:15 Tuitjenhorn ------

PROGRAMMA ZATERDAG 08 OKTOBER T/M VRIJDAG 14 OKTOBER (VELD)    
        AANW./   
TEAM DATUM WEDSTRIJD AANV VERTREK PLAATS RES.SH.
DAMES 1 9-okt HG DS1-Vido DS1 13:30 13:00 De Noord ------
DAMES 2 9-okt HG DS2-Petten DS1 14:45 14:15 De Noord ------
DAMES 3 8-okt KSV DS3-HG DS3 19:00 18:15 t Kruis ------
A1 9-okt HG DA1-Spartanen DA1 12:15 11:45 De Noord ------
A2 9-okt HG DA2-Tonegido DA1 11:00 10:30 De Noord ------
B1   VRIJ        
B2 9-okt S.S.V. DB1-HG DB2 10:00 9:00 Stompetoren ------
C1 9-okt KSV DC2-HG DC1 12:00 11:15 t Kruis ------
C2 9-okt Tonegido DC1-HG DC2 10:30 9:30 Hippolytushoef ------
D1 9-okt HG D1-Tornado D3 10:00 9:30 De Noord ------
D2  8-okt HG D2-Kleine Sluis D2 11:30 11:00 De Noord ------
E1 9-okt D.S.O. E1-HG E1 10:00 9:00 Den Helder ------
E2 9-okt Lacom ‘91 E2-HG E2 10:00 9:15 N-scharw ------
F1 8-okt HG F1-VVW F1 10:30 10:00 De Noord ------
F2 8-okt SEW F1-HG F2 11:00 10:00 Nibbixwoud RES.SH.
F3 8-okt HG F3-Maedilon/VZV F3 10:30 10:00 De Noord ------
RECR. 1 12-okt HG DMW1-Tornado DMW1 20:00 19:30 De Noord ------
RECR. 2 10-okt Tonegido DMW2-HG DMW2 20:00 19:00 Hippolytushoef ------
      
WIJZIGING: 9 okt: Lacom - E2 om 10.00 uur (i.p.v. 8 okt)    
 
PROGRAMMA ZATERDAG 15 OKTOBER T/M VRIJDAG 21 OKTOBER (VELD)    
        AANW./   
TEAM DATUM WEDSTRIJD AANV VERTREK PLAATS RES.SH.
DAMES 1 16-okt St. George DS1-HG DS1 13:00 12:00 Spierdijk ------
DAMES 2 16-okt Lacom ‘91 DS2-HG DS2 13:00 12:15 Lacom’91 ------
DAMES 3 15-okt HG DS3-Hollandia T DS2 19:30 19:00 De Noord ------
A1 16-okt St. George DA1-HG DA1 14:10 13:10 Spierdijk ------
A2 16-okt Victoria O DA1-HG DA2 10:40 9:55 Obdam ------
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B1  vrij     
B2 16-okt HG DB2-Con Zelo DB1 12:30 12:00 De Noord ------
C1 16-okt HG DC1-HVS/Petten DC1 11:30 11:00 De Noord ------
C2 16-okt HG DC2-Geel Zwart DC2 10:30 10:00 De Noord ------
D1 15-okt Con Zelo D2-HG D1 11:00 10:15 Waarland ------
D2  16-okt Niedorp D2-HG D2 11:40 10:55 Niedorp ------
E1 15-okt HG E1-Vrone E2# 15:00 14:30 De Noord ------
E2 15-okt HG E2-Berdos E1 14:00 13:30 De Noord ------
F1 16-okt KSV F1-HG F1 10:00 9:15 t Kruis ------
F2 15-okt HG F2-Westfriezen F2 13:00 12:30 De Noord ------
F3 16-okt Niedorp F1-HG F3 10:00 9:15 Niedorp ------
RECR. 1 19-okt H.C.V.’90 DMW2-HG DMW1 19:30 18:15 Velzen ------
RECR. 2 17-okt HG DMW2-Tornado DMW2 19:30 19:00 De Noord ------
      
WIJZIGING: 9 okt: Lacom - E2 om 10.00 uur (i.p.v. 8 okt)    
  B1 vrij     

Buffetdiensten Hugo Girls in ‘t Rondeel
Als je niet kunt zorg je zelf voor een ander en de wijziging geef je door aan mij. 
Tel nr. 072-5711428 of via de mail: marcoannet@gmail.com

Annet Kroon

Planning kantinediensten in ´t Rondeel

1 okt 12.45 uur tot 16.15 uur   
 Shelley van poorten en Isa Zuurbier    
   
2 okt 9.45 uur tot 12.30 uur 12.30 uur tot 15.15 uur  
 Linda Borst-Vlaar en Britt Stoop Carola Wijnker  en Rebecca  Lunier Sou
 
5 okt 19.15 uur tot 21.45 uur   
 Angele Ligthart  
   
8 okt 9.45 uur tot 13.00 uur   
 Marion Berkhout en Maud Berkhout  

9 okt 9.15 uur tot 11.45 uur 11.45 uur tot 14.00 uur                14.00 uur tot 16.30 uur
 Inge Entius en Lisanne Oudeman Astrid Tesselaar en Femke Hooiveld Lisa Appel en Jonna Spek
   
12 okt 19.15 uur tot 21.45 uur   
 Bianca Groot  
   
15 okt 12.15 uur tot 14.15 uur 14.15 uur tot 16.30 uur 18.45 uur tot 21.30 uur
 Carina Borst  en Devi Bakkum Caroline Bakker en Sam Groot Amber Molenaar en Jett Beers
   
16 okt 9.45 uur tot 12.30 uur 12.30 uur 15.30 uur 
 Lynn Dekker en Romy Snoek Mariska Stoop en Chantal van der Stoop  

17 okt 18.45 uur tot 21.30 uur  
 Kirsten Zijp en Ineke Schot 
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Wie fluit wanneer?
TEAM DATUM WEDSTRIJD AANVANG SCHEIDRECHTER
F3 1-okt HG F3-C.S.V. Handbal F2 13:30 Kirstin Plak
D2  1-okt HG D2-Lacom ‘91 D2 14:30 Jill Kavelaar-Hua-Lu Kuilboer
C2 2-okt HG DC2-Kleine Sluis DC1 10:30 Jochem en Evi Blankendaal
B2 2-okt HG DB2-J.H.C. DB1 11:30 Pien vd Berg-Bregje de Wit
B1 2-okt HG DB1-Tonegido DB1 12:30 Dames 1
A2 2-okt HG DA2-Vrone DA1 13:30 Dames 1
RECR. 1 5-okt HG DMW1-Geel Zwart DMW4 20:00 Annie Groenland
F1 8-okt HG F1-VVW F1 10:30 Kristie vd Hulst
F3 8-okt HG F3-Maedilon/VZV F3 10:30 Evie Tiel
D2  8-okt HG D2-Kleine Sluis D2 11:30 Dilara Top-Nadine Hoppen
D1 9-okt HG D1-Tornado D3 10:00 Jochem Blankendaal
A2 9-okt HG DA2-Tonegido DA1 11:00 dames2
A1 9-okt HG DA1-Spartanen DA1 12:15 Karin Oudeman
DAMES 1 9-okt HG DS1-Vido DS1 13:30 bond
DAMES 2 9-okt HG DS2-Petten DS1 14:45 Joyce/Pascal Heij
RECR. 1 12-okt HG DMW1-Tornado DMW1 20:00 Karin Oudeman
F2 15-okt HG F2-Westfriezen F2 13:00 Kirstin Plak
E2 15-okt HG E2-Berdos E1 14:00 Fenny Borst-Yara de Vries
E1 15-okt HG E1-Vrone E2# 15:00 Jill Kavelaar-Hua-Lu Kuilboer
DAMES 3 15-okt HG DS3-Hollandia T DS2 19:30 Karin Oudeman
C2 16-okt HG DC2-Geel Zwart DC2 10:30 Evi en Jochem Blankendaal
C1 16-okt HG DC1-HVS/Petten DC1 11:30 Bente Zuurbier-Sen Kuilboer
B2 16-okt HG DB2-Con Zelo DB1 12:30 Pien vd Berg-Bregje de Wit
RECR. 2 17-okt HG DMW2-Tornado DMW2 19:30 Joyce/Pascal Heij
RECR. 1 19-okt H.C.V.’90 DMW2-HG DMW1 19:30 Nel Borst
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Hugo Boys seizoen 2016-2017

Van de Sponsorcommissie

Nieuwe borden sponsor erbij !

Baas Geveltechniek heeft zich gespecialiseerd in onderhoud en reparatie van bestaande alumini-
um, kunststof en stalen kozijnen en gevels. 
De werkzaamheden bestaan uit: onderhoud van bestaande kozijnen en gevels, aanpassen van 
bestaande gevels en kozijnen, vervangen en/of aanpassen van hang en sluitwerk, onderzoeken en 
oplossen van lekkage gevels. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door geheel Nederland.
Baas Geveltechniek richt zich voornamelijk op beheerders van commercieel vastgoed, beheerders 
van VVe’s, woningbouw verenigingen en bouwbedrijven.

Kijk voor meer informatie op www.baasgeveltechniek.nl
Het A-veld bij Hugo Boys begint al aardig rond om vol te raken met reclame borden. Er zijn nog 
slechts enkele plaatsjes vrij. Dus als u ook zo een mooi bord langs ons hoofdveld wilt, moet u snel 
zijn. Neem daarvoor contact op met een van de leden van de Sponsorcommissie. 

Raad de minuut

Hugo Boys – Westfriezen   1-2  Roel Wolkers 
Roel van harte gefeliciteerd !.

Nieuwe shirt sponsor gezocht !
Wij zijn nog op zoek naar een nieuwe shirt / kleding sponsor voor Hugo Boys JO9-2. Dit zijn de 
jongste voetballers die onze club rijk is. Mocht u hier interesse in hebben, neem dan contact op 
met iemand van de Sponsorcommissie. 
Alex Overtoom, Koen de Koning, Mariët Ursem, Giel Borst, Wim Haisma en Melvin Tesselaar. De 
sponsorcommissie; sponsorcommissie@hugoboys.nl
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Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 1 oktober     Zaterdag 8 oktober

Hugo- Boys
9.30 uur Carla

Zondag  9 oktober 
9.45 uur  Liesbeth/ ??
13.00 uur Joke 
Leden : Max Groot / Kjell Zut

Maandag 10 oktober
Tafeltennis Puinhoop

Dinsdag 11 oktober
Kbo  en Seniorengym

Woensdag 12 oktober
Revas 

Donderdag 13 oktober
Training Hugo Boys

Vrijdag  14 oktober
koersbal       

Hugo-Boys
9.30 uur  Corina

Zondag 2 oktober
9.45 uur Miranda/ Verine
13.00 uur John B. / Manus
Leden :  Wouter Bekker/ Neal Blom/ Rick Groenland

Maandag 3 oktober
Tafeltennis Puinhoop

Dinsdag  4 oktober
Kbo  en Seniorengym 

Woensdag 5 oktober
Revas 

Donderdag 6 oktober
Training Hugo Boys 

Vrijdag  7 oktober
koersbal

                                                              Hugo Boys Senioren
Zondag 2 oktober 2016        
Terreindienst : Gerrit Veldman, Paul Groot      
wedstr.    aanv  Scheidsrechter  
5281 Hugo-Boys 1  KGB 1   14:00  L. Adams  
15613 Hugo-Boys 2  Limmen 2   10:45  W.J. van der Laan  
63864 Hugo-Boys 3  JVC 3   10:45 10:00 Marco v Woerkom 
63872 Hugo-Boys 4  Duinrand S 2   10:45 10:00 Arie Strijbis  
63848 Hugo-Boys 5  Dynamo 5   14:00 13:15 Adri v Renswoude 
68922 Victoria O JO19-2 Hugo-Boys JO19-1  10:30 9:00  

Zondag 9 oktober 2016        
Terreindienst : Siep Groot, Peter Hoogland        
wedstr.    aanv  Scheidsrechter  
6138 Hauwert 65  1 Hugo-Boys 1   14:00   
16681 De Blokkers 2  Hugo-Boys 2   11:30   
63002 FC den Helder 3  Hugo-Boys 3   11:30 10:15  
62173 SVW 27  7   Hugo-Boys 4  12:00 11:00  
62192 SVW 27 9  Hugo-Boys 5   11:00 10:00  
69993 Hugo-Boys JO19-1 SEW JO 19-1  10:45 9:45 Klaas Oudeman  
  
Zondag 16 oktober 2016       
Terreindienst : Manus v.d. Vliet, John Beers        
wedstr.    aanv  Scheidsrechter  
6661 Hugo-Boys 1  Texel 94-1   14:00   
16007 Hugo-Boys 2  Winkel 2   10:45   
63871 Hugo-Boys 3  SRC 3   14:00 13:15 Jan Eeken  
63873 Hugo-Boys 4  Kolping Boys 6   10:45 10:00 Gerard Vinke  
63856 Hugo-Boys 5  Koedijk 13   10:45 10:00 Marcel Numan  
68423 Medemblik JO19-1 Hugo-Boys JO19-1  12:00 10:30  
      Siem Hand tel. 5740761 
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Week van de Scheidsrechter!

De sport kan niet zonder!! 

Arbitrage is hun hobby. De liefde voor de sport is hun belangrijkste drijfveer. 
Scheidsrechters en andere spelleiders met velen tegelijk, zetten zich iedere week 
weer in om wedstrijden in goede banen te leiden. Ze halen er voldoening uit als 
ze daar weer in zijn geslaagd. Zo nu en dan ontvangen ze complimenten voor 

hun (vrijwilligers)werk, vaak is het commentaar op de scheids echter minder positief. Toeschou-
wers, sporters en coaches: ze weten het meestal beter : De scheids heeft het gedaan! 
Toch blijft de scheidsrechter zich inzetten voor de sport, de sporters en de club. 
Hugo-Boys waardeert dat ook en we zullen onze scheidsrechters deze week verrassen met een 
attentie!  Maak ook eens een sportief gebaar richting de scheids en laat zien, dat je de inzet waar-
deert , want zonder scheids geen wedstrijd!  

Siem Hand
 

         
Pupil van de week

Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:

2 Oktober

Hugo Boys 1 - KGB 1 

Jayden Boon

( 12:45  aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)

Hugo Boys Jeugd
         
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Saturday, October 01, 2016    
Terreindienst ‘s ochtends:  Thomas Kunst    
Terreindienst ‘s middags:  Paul Groot jr.     
 
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
- Hugo Boys O-19-1 - Zie programma zondag        
134712 Hugo Boys JO17-1 - Vrone JO17-2 14:00 13:00 NNB  
129748 WMC JO17-1 - Hugo Boys JO17-2 12:00 10:45 -  
78758 Kolping Boys JO13-4 - Hugo Boys JO13-1 11:30 10:30 -  
94956 Con Zelo JO13-1 - Hugo Boys JO13-2 13:30 12:30 -  
80686 Hollandia T JO11-2 - Hugo Boys JO11-1 11:00 10:15 -  
108099 Hugo Boys JO9-1 - Nieuwe Niedorp JO9-1 11:00 10:30 Coach  
146521 Hugo Boys JO9-2 - Alkmaarsche Boys JO9-2 11:00 10:30 Coach  
- Hugo Boys MP1 - Mini-comp bij Hugo Boys 10:00 9:30 -  
- Hugo Boys MP2 - Mini-comp bij Hugo Boys 10:00 9:30 -  
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Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Saturday, October 08, 2016    
Terreindienst ‘s ochtends:  Roel Wolkers     
Terreindienst ‘s middags:  Marco Borst     
 
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
- Hugo Boys O-19-1 - Zie programma zondag        
134743 Con Zelo JO17-1 - Hugo Boys JO17-1 14:00 12:45 -  
129766 Hugo Boys JO17-2 - VZV JO17-1 14:00 13:00 NNB  
78763 Hugo Boys JO13-1 - Dirkshorn JO13-1 11:00 10:15 NNB  
94912 Hugo Boys JO13-2 - Egmondia JO13-2 14:00 13:15 NNB  
80670 Hugo Boys JO11-1 - VIOS-W JO11-3 11:00 10:30 Coach  
108117 FC Den Helder JO9-4 - Hugo Boys JO9-1 10:00 9:00 -  
86407 LSVV JO9-3 - Hugo Boys JO9-2 8:45 8:00 Coach  
- Hugo Boys MP1 - Mini-competitie bij LSVV 9:00 8:30 -  
- Hugo Boys MP2 - Mini-competitie bij LSVV 9:00 8:30 -  
108107 SRC JO9-2 - Hugo Boys JO9-1 9:00 8:15 -  
86426 SSV JO9-1 - Hugo Boys JO9-2 10:00 9:00 -  
- Hugo Boys MP1 - Vrij        
- Hugo Boys MP2 - Vrij        
 

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

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