Vrijdag 23 oktober 2015

Agenda
30 oktober 2015
31 oktober 2015
6 november 2015
8 november 2015
10 november 2015
14 november 2015
14 november 2015
20 november 2015
21 november 2015
28 november 2015
29 november 2015
29 november 2015
9 december 2015
15 december 2015
9 januari 2016
22 januari 2016
29 januari 2016
5 februari 2016
6 februari 2016
11 maart 2016
12 maart 2016
24 maart 2016
15 april 2016
30 april 2016
22 mei 2016
3 juli 2016

20:00 Hugo Girls: Herfstkeezen in het Rondeel
20:30 Double You See in ‘t kerkje in Veenhuizen
Hugo’s vrienden: jaarvergadering
Ontdek de bijbel: de bestseller vol actie, rust en romantiek
KBO: Avondprogramma met Kees Mol
Togido: De familie bale.... zwendel voor beginners in dorpshuis ‘t Zwaantje in Veenhuizen
WGJ: Intocht Sinterkaas
Togido: De familie bale.... zwendel voor beginners in dorpshuis ‘t Zwaantje in Veenhuizen
Togido: De familie bale.... zwendel voor beginners in dorpshuis ‘t Zwaantje in Veenhuizen
Winterfair
Winterfair
Kerk: In het donker gezien – een avontuur voor de zintuigen
Kerstmis: maak zelf je kerstlicht 3.0
KBO: Kerstmiddag ”De Grijzen Wijzen“ optreden
16:00 een uur na HB1-OUD HB1: Hugo Boys Nieuwjaarsreceptie
20:00 Hugo Girls: Winterkeezen in het Rondeel
Kerk: Filmavond
Kerk: Sirkelslag
WGJ: Carnaval
20:00 Hugo Girls: Voorjaarskeezen in het Rondeel
Stille Omgang
Paasactiviteit
Kerk: Aan de slag voor dieren in je eigen omgeving
t/m 8 mei 2016 Taizereis (Frankrijk, vanaf 15 jaar)
Kerk: Rondleiding door de Joodse buurt in Amsterdam
Kerk: 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 2 NOVEMBER 2015
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 20 november 2015.
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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		
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

072 571 5265
072 5744771
072 574 2241

072 574 2241
072 5712020

Pim Mooij						072 5715332
Truus van den Berg					
072 5719852
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 29 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.
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Bloemengroep:
In oktober wordt de kerk versierd door Lies Oudeman en Ali Overtoom.
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!
Vriendelijke groeten,
Gea Klercq
TER OVERWEGING.
Leven geven
is uitzicht schenken en uitzicht zijn.
Uitnodiging en antwoord,
woord en inhoud bieden.
‘Ja’ zeggen en nog veel meer
geloven, hopen en vertrouwen.
Leven geven
is dankbaar zijn om wat warmte geeft,
de wereld, de mensen, zon en maan
en zoveel meer daarbuiten.
Leven geven
is elkaar ontmoeten
in de warmte en de diepte van het hart
en geloven dat je sterven moet om te leven,
om levensadem en levenskracht te zijn.
Leven geven
is jezelf zijn
in grenzeloze liefde,
in volkomen overgave,
in grote dankbaarheid.
UIT DE PAROCHIE – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” – 17 oktober 2015.
Paus Franciscus heeft een bijzonder jaar afgekondigd: een jaar van barmhartigheid. Dit jaar
zal beginnen met het openen van de Heilige Deur in de Sint-Pieter op het Hoogfeest van de
Onbevlekte Ontvangenis op 8 december 2015, tevens de vijftigste verjaardag van de sluiting
van het Tweede Vaticaans Concilie. Het jaar zal gesloten worden op 20 november 2016, op het
Hoogfeest van Christus Koning. In ons bisdom zullen in dit kader op 13 december a.s. naast de
deur van de Kathedraal in Haarlem, ook de deur van de St. Nicolaasbasiliek in Amsterdam en de
deur van het Maria Heiligdom in Heiloo als ‘Deuren van barmhartigheid’ worden geopend. Ook
in onze parochie willen we aandacht geven aan dit jaar van barmhartigheid. We zoeken daartoe
mensen voor een projectgroep die hiermee aan de slag gaan. Heeft u interesse? Laat het me weten.
Een werk van barmhartigheid is ‘vreemdelingen een thuis geven’. Dat is op dit moment natuurlijk
heel actueel met de toestroom van de vluchtelingen. In De Noord worden we er nog niet direct
mee geconfronteerd, maar dat neemt niet weg dat we hierin geen verantwoordelijkheid hebben.
Gelukkig zijn er hier al heel veel spullen ingezameld en zijn er ook mensen actief als vrijwilliger
bij Westlinge. Vluchtelingen zijn heel erg gebaat bij het krijgen van Nederlandse les en bij kennis
over onze cultuur. Als u daarin iets denkt te kunnen betekenen, neem dan contact op met
Vluchtelingenwerk of de COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers).
Inmiddels is het Vormselproject in volle gang. De eerste projectavond is geweest. En de begeleiders
zijn van 9 tot en met 11 oktober naar De Kaag geweest, waar ze een fantastisch weekend hebben
gehad, een goeie basis om nog een heel seizoen intensief met elkaar op te trekken.
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We hebben korenoverleg gehad en het rooster voor de eerste helft van 2016 vast gesteld.
De Parochievergadering heeft, na wat strubbelingen, het definitieve rooster voor Kerst vast
gesteld, wat u elders in Contact kunt vinden. We kunnen niet altijd blijven vasthouden aan het
oude. Bij het Kerstprogramma hadden we te maken met het feit dat ons Gemengd Koor is samen
gegaan met het Gemengd Koor van Waarland en dat zij alleen in Waarland kunnen zingen. We
hebben daardoor een koor minder met Kerst. Maar jonge mensen wilden wel eens iets ‘nieuws’. Dat
hebben we gevonden in Loca (die ook de revue heeft gedaan in 2010), waardoor het programma
toch weer sluitend is.
Mevrouw Boerdijk is op 9 oktober 80 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd mevrouw Boerdijk. Zij
ontvangt nog een parochiekaars.
Op 11 oktober werd Nikkie Overtoom gedoopt. Zij is de dochter van Rob Overtoom en Heidi Beers.
Familie Overtoom: van harte gefeliciteerd; wij wensen Nikkie toe dat zij mag uitgroeien tot een
gelukkig en evenwichtig mens, die anderen tot zegen zal zijn.
Zondag de 25e wordt Julian van Langen gedoopt.
Op 16 oktober werd mijn schoonmoeder, mevrouw Bleeker, 90 jaar. Zij heeft een boeket bloemen
ontvangen. Moeder, van harte gefeliciteerd en alle goeds!!!
Wat komen gaat:
27 oktober om 19.00 uur: rozenkrans bidden
25 oktober: doopviering Julian van Langen
2 november: Allerzielen
13 november: huwelijk Daniëlle Gieling en Michael Somers
21 november: zorgstage, hemelse maaltijd en afsluitende viering van de eerste cyclus Vormselproject
Hartelijke groet,
Marion Bleeker – Burger.
WEEKEINDE 24 EN 25 OKTOBER
Dertigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jeremia 31, 7-9( God brengt zijn volk thuis uit de ballingschap, de
zwaksten het eerst)
Evangelie uit de brief van de Hebreeën 5 ,1-6(Meer dan wie ook beantwoordt Christus aan de
vereisten van het hogepriesterschap)
ZONDAG 25 OKTOBER
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van de Cantorij. Voorganger is Marion Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor: Jan Bleeker en om zegen over zijn gezin, Alie Idema-van Diepen, SchipperStam en familie Stam-Jonker, overleden ouders Poel-Huiberts, in liefdevolle herinnering Catharina
Westmeijer-Broersen en zegen over haar gezin, Johannes Groot en zegen over zijn gezin.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars: Petros Tsiamparlis en Lau Berkhout. Koster: Peter
Danenberg.
DINSDAG 27 OKTOBER
19.00 UUR
Rozenkrans bidden met Nel van Schagen.
WEEKEINDE 31 OKTOBER EN 1 NOVEMBER
Eenendertigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit de Apokalyps 7, 2-4.9-14 (Op beeldende wijze verkondigt de ziener Gods
uiteindelijke bedoeling: redding voor alle mensen)
Evangelie uit Matteüs 5 1-12a( De acht zaligheden vormen de kern van Jezus blijde boodschap: zij
zijn voor ons vandaag een oproep tot heilig leven)
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ZONDAG 1 NOVEMBER
Allerheiligen
10.00 UUR
Woord- en communieviering met volkszang. Voorganger is Marion Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor: Maria en Catharina van Langen, Cor Borst en Ria Borst-Groot, Kees Zuurbier
en Truus Zuurbier-Groot en zegen over hun gezin, Jan Zuurbier en zegen over zijn gezin, Truus
van Stralen-Overtoom, Adrianus Overtoom en Catharina Overtoom-Oudhuis en zegen over hun
gezin, in liefdevolle herinnering ouders Koomen-Schouten, overleden familie Poel-Huiberts,
Cees Meester, Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie Veldman-Overtoom, in liefdevolle
herinnering Jaap Pronk, Jan en Sjanet
Lector: Jos Mooij. Misdienaars; Maud Berkhout en Jip van den Berg.
Koster: Gon Meester.
MAANDAG 2 NOVEMBER
19.30 UUR Allerzielen en Viering van Meeleven.
Woord- en gebedsviering met Marion Bleeker-Burger en Nel Zuurbier
Gebedsintenties: Sander Borst en zegen over zijn gezin, Jan Korver, Piet Dekker en zegen over
zijn gezin, in liefdevolle herinnering Dennis Overtoom, Nelly van Veen en overleden ouders
Overtoom-Groen, Cok Borst, in liefdevolle herinnering Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers,
Marie Molenaar-Spaansen en zegen over haar gezin, Alex Weel, in liefdevolle herinnering Jan en
Ria en overleden ouders Berkhout en Borst, Henk Borst,
Luc en Ria van Gastel-Tesselaar, in liefdevolle herinnering Berry, Jan Bleeker en om zegen over zijn
gezin, Marco Ursem, Siemen Borst en geef ons kracht om verder te gaan,
Jan Beers en zegen over zijn gezin, Theo Groot en overleden familie Groot- de Goede
Toon en Annie Spaansen-Borst, Tiny Veldman-Overtoom overleden ouders Veldman-Overtoom, in
liefdevolle herinnering Marcella, in dierbare en dankbare herinnering onze lieve ouders Jaap en
Truus Stam-Overtoom, Alie Idema van Diepen, in liefdevolle herinnering Catharina WestmeijerBroersen en zegen over haar gezin, Nel Smit-Houniet, Nic Oudeman en overleden familie
Oudeman-Bakkum, Nol van Woerkom, in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel, in liefdevolle
herinnering Jan en de familie Oudeman-Groot, Pe Wester en Gerrit Schaafsma en zegen over hun
gezin, Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas, in liefdevolle herinnering Nic Commandeur, Henk
en Trien Groot-Groot en zegen over hun gezin, Adrianus en Cornelia Moras-Pater en zegen over
hun gezin, Gerbrand en Jo Langedijk-Bekker en Piet en Ans de Klerk-Langedijk, voor allen die hier
niet met name genoemd worden, in liefdevolle herinnering Andre Cattermole, Cees Goedhart en
zegen over zijn gezin, Piet Overtoom en Emma Overtoom-Groenland en overleden familieleden,
Jan Groenland en zegen over zijn gezin, Agie Borst-Eeken en Cor Borst, Ina ,Cok en Sander en zegen
over hun gezin, Wim Jong en overleden familie, in liefdevolle herinnering familie Jan OudemanGroot en om zegen over de kinderen en kleinkinderen, voor Bets Westmeijer-Groot onze lieve
zorgzame moeder uit dankbaarheid voor alles wat zij voor ons heeft betekend, overleden ouders
Buter- Bakker, Kees Zuurbier en Truus Zuurbier-Groot en zegen over hun gezin, Koos en Magda
van der Hulst-Koning overleden familie en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Jaap
Pronk, Jan en Sjanet, in dankbare en liefdevolle herinnering Andre Veldman en Ank VeldmanDekker en overleden ouders Veldman-Dekker, Jan Oudeman en dochter Sandra.
Misdienaars: Maud Berkhout en Lysandros Tsiamparlis.
Kosters: Kees Berkhout en Rene van Langen
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk
DINSDAG 3 NOVEMBER
15.15 UUR
Kinderkerk voor de bovenbouw
DONDERDAG 5 NOVEMBER
15.15 UUR
Kinderkerk voor de onderbouw
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WEEKEINDE 7 EN 8 NOVEMBER
Eerste lezing uit het eerste boek Koningen 17, 10-16(De weduwe van Sarefat verlaat zich helemaal
op het woord van de profeet;zij deelt het laatste wat zij heeft)
Evangelie uit Marcus 12, 38-44( De hoogste graad van offerzin van een arme weduwe staat in schril
contrast met de schijnvroomheid van veel schriftgeleerden)
ZONDAG 8 NOVEMBER
10.00 UUR Eucharistieviering met zang van het ritmisch koor. Voorganger is pater Jan Molenaar.
Gebedsintenties voor: Cor Borst en Ria Borst-Groot, Cok Borst, Jan beers en zegen over zijn gezin,
Luc en Ria van Gastel-Tesselaar, Agie en Cor Borst-Eeken en zegen over hun gezin, in liefdevolle
herinnering Nic Eeken en Michel
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars: Kirstin Plak en Sofie Kavelaar.
Koster: Rene van Langen
VRIJDAG 13 NOVEMBER
15.00 uur Huwelijksviering van Michael Somers en Danielle Gieling. Voorgangers zijn Marion
Bleeker-Burger en Toon Jorink
ROOSTERS ’T VELD, WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP
’T VELD
Zaterdag 24 oktober om 19.00 uur woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van
interamvo, er is KWD
Dinsdag 27 oktober om 19.00 uur Maria viering met Theo Vertelman.
Zaterdag 31 oktober om 19.00 uur woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en
zang van interamvo en KWD
Maandag 2 november om 19.00 uur Allerzielen met Toon Jorink en zang van het gemengd koor
7 november om 16.00 uur 40 jarig huwelijksviering met Toon Jorink
Woensdag 11 november om 16.00 uur sint maartenviering met Toon Jorink
WAARLAND
Zaterdag 24 oktober om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en
zang van het ritmisch koor.
Zondag 1 november om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van de
vrienden van het gregoriaans.
Maandag 2 november om 19.00 uur allerzielenviering met Gerda en Anneke
Zondag 8 november om 10.00 uur Sint maartenviering met pastoor Tilma en zang van het kinderkoor.
NIEDORP
Zondag 25 oktober om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het
gemengd koor.
Donderdag 29 oktober om 19.00 uur Maria viering met Toon Jorink
Zaterdag 31 oktober om 19.00 uur Eucharistieviering met eduard Moltzer en zang van de zonnezangertjes
Maandag 2 november om 19.00 uur allerzielenviering met Annemiek Wijnker.
Zaterdag 7 november om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van
Timeless
Dopen
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971
Geboren
Op 1 september is Kiki geboren.
Zij is de dochter van Maurice Borst en Loes Jonker en het zusje van Lola
Hun adres is Middenweg 543 1704 BE Heerhugowaard
Van harte gefeliciteerd
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Op 1 oktober is Gijs geboren
Hij is de zoon van Edo en Maaike Beljaars
Bij het Heilig Doopsel ontvangt hij de namen Gijs Bernardus Nicolaas
Hun adres is Zandweg 100 1531 AR Wormer.
Van harte gefeliciteerd
ISRAËLREIS.
Op 28 oktober om 19.30 uur is er in de pastorie van Schagen een informatie- avond over een
Israëlreis die zal plaatsvinden eind februari, begin maart van het volgend jaar.
U bent van harte welkom.
KERSTMIS.
Dit jaar zal ons Kerstprogramma er wat anders uitzien dan andere jaren. We hadden namelijk
twee problemen. Ten eerste zingt het Gemengd Koor alleen in Waarland, waardoor wij een koor
minder hebben. Ten tweede komt er vanuit jongeren al een poos de vraag om “eens wat anders”.
Loca bood aan om een Kerstverhaal van Godfried Bomans in “The Passion-stijl” te spelen in de
Kerstnacht. Dat bracht de oplossing voor beide problemen. De Parochievergadering heeft dat met
alle handen aangenomen en is tot het volgende programma gekomen:
24 december:
16.30 uur – kerstverhaal voor kleuters en peuters (en voor iedereen die daar bij wil zijn)
18.00 uur – kerstmusical voor de kinderen (en voor iedereen die daar bij wil zijn)
20.00 uur – eucharistieviering met de Cantorij en pater Jan Molenaar
23.15 uur – kerstverhaal in The Passion-stijl door Loca; tot 24.00 uur – met het einde van dit
kerstverhaal luiden we de Kerstnacht in
25 december:
10.00 uur – woord- en communieviering met Ritmisch Koor en pastor Marion Bleeker – Burger
26 december:
10.00 uur - woord- en communieviering met gelegenheidskoor van mannen en jongeren en
pastor Marion Bleeker – Burger
Voor het kerstspektakel van Loca om 23.15 uur zullen kaarten worden verkocht à € 2,50. Deze
bijdrage vervangt de collecte (voor de onkosten van de kerk) en zorgt er ook voor dat mensen
voor niets naar de kerk komen omdat het vol is. Het zou heel vervelend zijn als we zo laat op de
avond mensen moeten wegsturen.
Als hierover vragen zijn, kunt u die stellen aan mij, aan Gea Klercq of aan de mensen van het
secretariaat.
Marion Bleeker – Burger.

De Kinderkerk voor de onderbouw
Op donderdag 8 oktober was er voor de eerste keer kinderkerk op een donderdagmiddag en dat
was voor mij, maar ook voor de kinderen best wel vreemd. Er gingen heel wat kinderen met ons
mee en zo waren we met 16 kinderen. Sem uit groep 7, wilde ook graag mee en ook Kirsten wilde
me komen helpen en dat mocht.
Ans stond de kinderen bij de pastorie op te wachten en iedereen kon een plekje zoeken. We hadden precies genoeg plek, de volgende keer komen er nog een aantal bij en daarom gaan we volgende keer boven zitten.
Na onze gebruikelijke opening en gebedjes hebben we nagepraat over dierendag. De meeste kinderen hebben hun dieren extra eten gegeven en Ans ging deze keer niet op zoek naar wormpjes,
speciaal voor dierendag. Het opstapje naar het verhaal van Noach was daarom al snel gemaakt.,
want Noach was ook een dierenvriend.
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We hebben de tafel omgetoverd tot ark en ieder kind kreeg een blaadje met een naam en een
plaatje van een dier.
Ik heb het verhaal van Noach voorgelezen en langzamerhand leidde Noach(Sem) en zijn vrouw(Kirsten) de dieren naar de ark en alle dieren mochten onder het kleed zitten. De duif had een
speciale taak, want die werd vrijgelaten toen het droog werd en die mocht een olijftakje zoeken.
Nadat de duif voor de tweede keer uitvloog en niet terug kwam, werden alle dieren door Noach
en zijn vrouw weer naar buiten geleid.
Het was een spannend gebeuren voor de kinderen. Maar iedereen vond het erg leuk.
Hierna mochten ze de ark van Noach en de regenboog uitknippen en in elkaar zetten, daarna
mochten ze het inkleuren.
Alle kinderen waren lekker bezig en voor we het wisten was het al tijd om naar de kerk te gaan om
een kaarsje op te steken en ons eindlied te zingen.
Het was weer een goede kinderkerk.
Dit jaar 2015 gaan we uitproberen hoe het bevalt op de donderdagmiddag en daarna beslissen we
of het zo blijft, of dat we weer terug gaan naar de woensdag om 12 uur.
De volgende kinderkerk is op donderdag 5 november om 15.15 uur
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 4.
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 en ons hulpje Kirsten Plak

Kinderkerk voor de bovenbouw
Op 6 oktober was er kinderkerk voor de bovenbouw en er waren 4 kinderen die meegingen, later
kwam Bas erbij, want hij ging eerst naar de uitleg voor de misdienaars.
We gingen vandaag praten over de vrede, dit omdat het vredesweek is en het is en blijft altijd
actueel. Niet alleen ver weg met oorlog, maar ook dichtbij.
Ik had een verhaal uitgekozen over een stad, waar geen vrede heerste, de burgemeester vroeg wie
de vrede wilde gaan zoeken en zo ging er een tuinman op pad. Zijn tuin werd een wildernis, maar
een buurvrouw kon het niet aanzien en begon in de tuin te werken en
langzamerhand hielpen jong en oud mee. Van de opbrengst van de tuin werd een groot feest
gegeven, op dat moment kwam de tuinman terug en zei, dat iedereen hem hier heen stuurde hij
het over vrede had. Dit verhaal bracht de nodige reacties bij de kinderen en zo kwamen we op de
woorden tevreden en wat je wilt dat jou niet overkomt, doe dat ook bij een ander niet.
Het teken van vrede is een duif en ik had voor ieder kind een afbeelding die ze dmv cijfers in elkaar
moesten zetten, ze vingen dat erg leuk om te doen.
Hierna had ik een blad met vragen, zo werden alle kinderen getest of ze echt wel vredelievende
mensen waren en ja het resultaat mag er zijn. We hebben wel erg gelachen om de antwoorden en
de suggesties die ze deden.
Er was ook nog een geweldloos abc en om de beurt mochten ze die op de flap-over schrijven.
Ze schreven de volgende woorden:
Aardig, bedanken, cadeautjes geven, dansen, eerlijk, feliciteren, geven/God,
Hartelijk, iemand kussen, Jezus, koekjes geven, liefde/lachen, mening geven, negeren,
oh zo lief, prettig, quiz, romantiek, stilte, tevreden, u bent lief, vrede, wereld beter maken, xxxx,
ijsjes eten met elkaar en zoenen.
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Ze wilden eigenlijk nog een spelletje doen en daarom hebben we een spelletje gedaan die ze op
school ook heel vaak spelen.
Tot slot heeft iedereen een kaars opgestoken voor iemand die ze vrede toewensen.
Het was weer een goede en zinvolle kinderkerk.
De volgende kinderkerk is op dinsdagmiddag 3 november
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 5 t/m 8 en duurt tot 16.15 uur.
Ik hoop weer op een grote opkomst.
Groetjes van Gerda Zuurbier
Mijn mailadres is jmzuurbier@hetnet.nl
telefoonnummer: 072-5740952/ 06-37359617

Openingsactiviteit YoungSeven
YoungSeven is een jongerengroep met allerlei leuke, vormende, actieve,
gezellige en inspirerende activiteiten voor jongeren van 12 tot ongeveer
18 jaar. Kijk op www.youngseven.nl
YoungSeven heeft het seizoen weer geopend met een actieve middag. De jongeren kwamen bij elkaar in sportcentrum De Geus in
Broek op Langedijk. Daar stond hen een aantal avontuurlijke activiteiten te wachten. Na kennismaking met de nieuwe deelnemers, werden we uitgedaagd om de hoogte in te gaan. Op de adventure-baan, zo’n zeven meter boven de vloer, werd de behendigheid van de jongeren op de
proef gesteld. Daarna was het tijd voor de klimwand: ook een hele uitdaging. Het tweede deel van
de middag gingen we boogschieten en luchtbuksschieten. Dat was voor de meesten een nieuwe
ervaring en het was best nog wel lastig om de roos te raken. Maar wel leuk om een keer te doen!
De middag werd afgesloten in het restaurant, waar we gezellig de tijd hadden om een patatje te
eten. Ondertussen werd ook het programma van het komend seizoen gepresenteerd. Het was een
gezellig begin van het nieuwe seizoen!
Volgende activiteit:
Zondag 8 november (’s middags)
			Ontdek de Bijbel!
			
Gratis voor leden / €2,50 voor niet-leden
Je kunt je opgeven bij het secretariaat: secretariaat@youngseven.nl
Namens de werkgroep van YoungSeven

Zondag 15 november Exposure
gastspreker: Ernst Meijknecht
en verder ...
beeldmeditaties ‘werken van barmhartigheid’
creatieve verbinding met actualiteit
Jaarthema
Tijd
Locatie
Aanmelden
Kosten
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barmhartigheid
12.00 – 18.00 uur
Jongerenzolder Julianaklooster Heiloo
karinblaauw@hetnet.nl
€10 (incl. brunch)

Op reis in het Land van Geloven van start in Schoorl!
Op zaterdag 10 oktober maakten acht nieuwe ‘reizigers’ uitgebreid kennis met elkaar en met Karin
en Susan (de begeleiders) tijdens de startdag van de cursus. Speciaal voor die gelegenheid was
de ontmoetingsruimte achter de H. Joannes de Doperkerk in Schoorl omgetoverd tot een sfeervolle woonkamer. Aangezien we pas om 08.00 uur naar binnen konden om een en ander voor te
bereiden, waren we zogezegd nog niet helemaal ‘op stel’ toen de eerste cursisten om 08.45 uur
aankwamen, maar niet getreurd, want na enige medewerking van hun kant konden we na een
klein kwartiertje gezellig aan de koffie met zelfgebakken cake. Een goed begin van wat een fijne
dag zou worden.
Om elkaar al een beetje te leren kennen in relatie tot het geloof, had iedereen iets dierbaars meegebracht dat daar iets over vertelde. Zo werden direct mooie levenservaringen gedeeld.
Na de lunch werden de mooie Schoorlse duinen opgezocht. Het was een prachtige herfstdag met
volop zon, dus heerlijk om te wandelen en met elkaar in gesprek te zijn en – misschien nog belangrijker – naar elkaar te luisteren!
Tijdens de theepauze daarna werd een en ander in de groep uitgewisseld. Het bleek een vruchtbare wandeling te zijn geweest.
Het hoofd en het hart waren al ruim aan bod geweest, dus werd het tijd om de handen te gebruiken. Aan iedereen de vraag om een symbool te tekenen waarin je een belangrijk aspect van jezelf
herkent. Bij sommigen roept dat enige weerstand op: ik kan helemaal niet tekenen! Maar uiteindelijk slaagt iedereen erin om zich al tekenend kenbaar te maken aan de anderen. Dit jaar maken de
volgende symbolen deel uit van onze groep:
- een hoofd omvat door het hart
- een mooie sterke, kleurrijke boom, met daarin een pindakaaspot voor vogels
- een grote, mooie, rode vraagteken
- een huis getekend in blauw; gastvrij en open
- een weegschaal waar het hart de balans brengt
- een engel waarbij geschuild mag worden
- een levensweg die richting geeft, maar ook z’n hindernissen opwerpt
- een boerderij; ouderlijk huis en basis van heel het leven
Een bijzonder mooi gemengd gezelschap samen en ons inziens veelbelovend!
Aan het einde van de dag gekomen, hebben we afgesloten met een mooie viering rond de Levensparels: de gouden parel van God, de parels van de stilte, de kleine parelmoeren ik-parel, de
witte parel van de doop, de zandkleurige woestijnparel, de blauwe parel van zorgeloosheid, de
rode parels van de liefde, de kleine parels van ‘mijn geheimen’, de zwarte parel van de nacht en de
witte parel van de opstanding, om weer uit te komen bij de gouden parel van God.
We kwamen als individuen en gingen al een beetje als groep naar huis!
Op 27 oktober start de eerste cursusavond. Iedereen heeft er zin in!
Karin Blaauw
& Susan Westendorp

“Sja’oel; de bekering van Paulus”
Colet van der Ven in de Westfriese Ekklesia
De volgende viering van de Westfriese Ekklesia is op zondag 1 november 2015 om 11.00 uur in
de Protestante Kerk te Wognum.
Voor het seizoen 2015-2016 van de Westfriese Ekklesia is een keuze gemaakt voor lezingen uit het
boek Handelingen der Apostelen. In de viering van 1 november a.s. preekt Colet van der Ven over
“Sja’oel; de bekering van Paulus”, (Handelingen 8-9).
Colet van der Ven (1957) is freelance-journaliste. Tijdens en na haar studie pedagogiek aan de
Universiteit Utrecht werkte zij een aantal jaren in de hulpverlening, onder andere in India en Haïti.
In 1985 maakte ze de omslag naar de journalistiek.
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Zij werkte voor radio en televisie bij de IKON, de VPRO, de VARA, de NCRV en de KRO en maakte
interviews en reportages voor onder andere Opzij, Trouw, HP/De Tijd, NRC-Handelsblad, Het
Parool, de Volkskrant, Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer. Ze presenteerde twee jaar het
televisieprogramma Het Vermoeden en acht jaar het Radio 1-programma Casa Luna.
Ook heeft ze een aantal interviewbundels op haar naam staan, waaronder Waar hoor je bij (2005),
Taal als sleutel (2004), Zeggen wat onzichtbaar is (2003), Bevochten leven (2001), Het kwaad (1999),
Van oude mensen (1997), En God viel uit de hemel - Levensverhalen van een generatie (ex)dominicanen
(2008) en Slagschaduwen. Erfenis van een koloniaal verleden (2011).
Voor De Nieuwe Liefde maakt zij de programmaserie Wat is wijsheid, filosofische avonden over
levensthema’s. Daarnaast is zij gastpredikant in de Amsterdamse Studentenekklesia en de
Dominicusgemeente, en voorzitter van On File, organisatie voor gevluchte schrijvers en journalisten.
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 1
november te ontmoeten. U bent van harte welkom.
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

Bericht van Amnesty International Heerhugowaard.
Zondag 18 oktober hebt u uw handtekening kunnen zetten voor een oproep om Mohammed Ali
Taheri in Iran vrij te laten vanwege het feit dat hij als gewetensgevangene ons inziens onterecht ter
dood is veroordeeld en in afwachting van de uitvoering van zijn vonnis al lange tijd gevangen zit.
In alle (RK en PKN-) kerken van Heerhugowaard zijn daarvoor 277 brieven ondertekend. In de Heilig Hartkerk waren dat 45 handtekeningen. Namens Mohammed Ali Taheri bedanken we u hiervoor. Wij hopen dat uw bijdrage het gewenste resultaat heeft.
Mocht u bij volgende acties mee willen helpen, neemt u dan contact op met
Jaap de Fockert
van Wijngaardenplein 25, 1701 CG Heerhugowaard
T 072-5717217, E ja.defockert@xs4all.nl

Sponsorloop
Wanneer:
Hoelaat:		
Waar:		
		

Zaterdag 23 januari
Start 9.30 uur
Sporthal De Watertoren
(Watertorenweg 36, 1931 BA, Egmond aan Zee)

Met als doel: een prachtig bedrag bijeen te lopen voor het nieuw te realiseren Hospice Schagen
e.o. en de aankleding hiervan. (start bouw Hospice januari 2016)
Informatie omtrent de wandeltocht kunt u vinden op: www.egmondwandelmarathon.nl:
(inschrijfkosten p.p € 11.50, met pendelbus: € 15.25)
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U kunt zich aanmelden via: hospiceschagen@hotmail.com
Wij hopen dat u ons Hospice een warm hart toedraagt en dit initiatief wilt ondersteunen.
Het zou geweldig zijn als iedere deelnemer het voor elkaar krijgt om minimaal € 50,- aan sponsorgeld op te halen.
Aanmelden graag voor 1 november.
Voor meer informatie kunt u zich persoonlijk wenden tot onze initiatiefnemers:
Odilia Labij, Ilse Janse en Evelien Plak
06 25443440 of via e-mail: hospiceschagen@hotmail.com

Met Skroivendevort ‘de boer op’
Creatief Westfries komt nei jullie toe met een deêl Westfriese voorstellings.
De beurt 8 november om 14.30 uur in ‘Concordia’ in Noord-Scharwoude (Dorpsstraat 578, 1723 HJ).
D’r wort meziek maakt, zongen en voordroegen.
Hierbai komme de stukkies an bod die deur de vaste lezers anvroegen benne.
Aris Bouwens praat alles op oigen woize an mekaar.
Teneêlvereniging OZOS uit Schagen voert de ienakter ‘t Anzoek op van Tsjechov.
Dut stuk is omzet in ‘t Westfries deur Henk Kok.
Al wul je d’r op an, maak den € 10,- de man over op NL16ABNA 0588936936 t.n.v. Skroivendevort.
Skroif bai de overmaking je naam, adres en datum van de voorstelling.
De kaarte legge bai de ingang voor je klaar.
Mense die ‘op de gok’ nei de zaal komme, betale € 12,50.
Bestuur: Creatief Westfries
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Collecte Nierstichting 2015
Graag wil ik nog Agnes bedanken voor de hulp, niet alleen dit jaar maar ook alle afgelopen jaren.
Namens de Nierstichting, Rina Bergisch

Collecte Fonds verstandelijk gehandicapten een succes!
Met de collecte van Fonds verstandelijk gehandicapten is in Heerhugowaard-De Noord € 603,51 opgehaald. Het Fonds bedankt alle
gevers en collectanten die hieraan bijgedragen hebben.
Met de opbrengst worden landelijke en lokale projecten gefinancierd
die het leven van mensen met een verstandelijke beperking veraangenamen en hun wereld
vergroten.
Het Fonds verstandelijk gehandicapten wil dat deze mensen kunnen meedoen in de maatschappij.
Er gaat geld naar initiatieven zoals de aanschaf van een duo fiets voor een zorgboerderij,
het organiseren van theater- en schildercursussen op maat en aangepast speelmaterialen
voor kinderen met een beperking. Het Fonds draagt ook bij aan werkweken, vakanties of een
aangepaste schoolreis om zo mensen met een verstandelijke beperking ongedwongen te laten
genieten.
Heeft u de collectant gemist? Op de website www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl kan online
gedoneerd worden.
Voor meer informatie over de collecte in Heerhugowaard- De Noord kunt u terecht bij:
Jeltje Karman, 072-5742605.

Sporthal Noorderend weer vol in bedrijf
Sinds maandag 5 oktober 2015 draait sporthal Noorderend weer volop. Alle activiteiten worden
doorgezet en de bar heeft een kleine metamorfose ondergaan. Met de hulp van een grote groep
vrijwilligers is er in een paar dagen veel werk verzet. Hierdoor is het voor jong en oud weer mogelijk om zijn of haar sport weer te beoefenen.
Voor de komende maanden zijn we ook
nog op zoek naar een groepje darters, zodat ook de dartborden weer gebruikt
kunnen gaan worden.
Qua verhuur zijn er ook nog mogelijkheden en we hopen dat er nog meer
mensen de komende maanden eens een
uurtje komen sporten. Ook is er voor bedrijven nog wat ruimte om een avond de
sporthal af te huren.
Ben je ook nieuwsgierig geworden kom
dan eens langs. Wie vragen heeft over
mogelijkheden van verhuur kan mailen
naar sporthalnoorderend@gmail.com of
bellen met 06 21 11 62 93.
Henk Brinkmann, Beheerder Noorderend.
15
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Donateursmiddag Historisch Heerhugowaard
Historisch Heerhugowaard met de lezing: Rond Heerhugowaard, langs strijkmolens en sluizen.
Zaterdag 24 oktober 2015 houdt de Stichting Historisch Heerhugowaard de jaarlijkse informatieve
donateursmiddag in Theater Cool, Middenwaard 61. Deze middag is gratis voor alle donateurs en
andere belangstellenden. Iedereen is dus van harte welkom.
Henk Kauw verzorgt namens de vereniging “ Vrienden van het Poldermuseum” deze middag met
een lezing over de waterhuishouding in en om de Heerhugowaard. Hij put daarbij uit een voorraad foto’s van toen en nu. De zaal gaat open om 13.30 en het programma begint om 14.00 uur.
De eindtijd zal rond 16.30 uur zijn. In de pauze kan er – onder het genot van een gratis kopje koffie
– genoten worden van accordeonspeler Dick Langedijk .
Ook is er in de pauze en na afloop, net als in voorgaande jaren, gelegenheid om informatie over de
Stichting Historisch Heerhugowaard en de eerder uitgebrachte jaarboeken te verkrijgen. Niet-leden kunnen zich aanmelden om lid/donateur van onze stichting te worden.
Voor meer informatie, zie de website: www.historischheerhugowaard.com.
We hopen natuurlijk op veel belangstelling.

Hallo allemaal,
Als leidsters van de gidsen ontdekten wij dat veel van de verkleedkleren niet meer bruikbaar
zijn. En dat vinden wij heel jammer want er wordt heel vaak gebruik gemaakt van verkleedkleren
voor toneelstukjes.
Om de verkleedkist weer goed te vullen vragen wij u of u nog oude kleding voor de gidsen heeft
die u niet meer gebruikt.
Wij zoeken leuke blouses, colberts, rokken, jurken, pumps, hakschoenen enz. Of iets geks, leuks
of opvallends.
Een telefoontje naar één van ons en wij halen het graag bij u op.
Alvast bedankt!

Groetjes van de gidsenleidsters,
Jet Beers, Floor Snel, Kelly Zuurbier, Jolijn Brouwer, Sophie Bleeker
en Esmée Mooij (072-5715332 of 06-3740 7154)

Nieuws van Veenglas.
Het is alweer vier maanden geleden dat team Veenglas de voorlichtingsavond heeft gehouden in
het dorpshuis van Veenhuizen. Ter herinnering: Veenglas heeft als doel om snel internet via glasvezel te laten aanleggen in Veenhuizen en omgeving.
Sinds die avond hebben we uiteraard niet stilgezeten. De status is als volgt:
· Deze maand (oktober) vinden er weer gesprekken plaats met meerdere (een paar) leveranciers.
· De keuze voor een leverancier volgt zo spoedig mogelijk daarna.
· Nog dit jaar (uiterlijk in november) komen we bij iedereen in het gekozen gebied langs die niet
op de voorlichtingsavond is geweest. Doel is om zo veel mogelijk leden te winnen voor de –
nog op te richten – coöperatie.
Voor vragen kunt u terecht op de website – http://www.veenglas.nl - waar u de contactinformatie over
de bestuursleden kunt vinden (pagina “Het Bestuur”).
Ruud Duin, namens het bestuur van Veenglas
(Rene Balvers, Hans van Breugel, Ruud Duin, Ron Peerdeman).
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PAS OP – Inbrekersgilde is weer actief
Mocht u het niet gehoord hebben dan bij deze en zegt het voort (ook op facebook, twitter,
whatsapp). Er vinden de laatste tijd insluipingen plaats. Er worden foto’s genomen van huizen. Er wordt door wijken verkennend gewandeld. Op dat eerste na lijkt het allemaal onschuldig. Dat is het echter niet.
Waar u alert op moet zijn is Oost-europees ogende dames (tweetallen) die op klaarlichte dag
door uw wijk wandelen.
Twijfel niet! Spreek de dames aan, vraag of ze iets zoeken en bij minste of geringste argwaan
informeer de politie. De dames zijn in werkelijkheid de verkenners van het inbrekersgilde.
Laten we op deze manier ons steentje bijdragen om de Noord en Veenhuizen veiliger te maken.
De redactie ‘t Contact

6e BOEKENMARKT
Amnesty International groep Heerhugowaard e.o. organiseert op zaterdag 31 oktober en
koopzondag 1 november aanstaande voor de zesde keer een boekenmarkt in Winkelcentrum
Middenwaard te Heerhugowaard. Net als eerdere boekenmarkten zal de opbrengst geheel ten
goede komen aan het werk voor de mensenrechten.
In dit weekeinde worden meer dan 7.000 boeken van goede kwaliteit aangeboden. Deze keer
hebben we opvallend veel nieuwe en bijna nieuwe boeken. Ook het aantal kinderboeken is
nu veel groter dan voorgaande boekenmarkten.
Meer informatie over Amnesty vindt u op onze website: www.amnestyheerhugowaard.nl

SAMENLOOP VOOR HOOP 2015
Samen met mijn familie Brink heb ik afwisselend 24 uur gelopen voor de Samenloop voor
Hoop in het Rosarium in Heerhugowaard.
Het was geweldig, vooral de ruim 4000 kaarsenzakken die ‘s avonds werden ontstoken maakte diepe indruk!
Het totale bedrag is rond de €85.000 waarvan 10 % rechtstreeks naar het Praethuys in Alkmaar gaat en de rest naar KWF. Een fantastisch resultaat !
Hierbij wil ik ook iedereen bedanken, die een kruidkoek heeft gekocht voor dit mooie doel.
Heel Hartelijk Dank hiervoor,
Ans Rendering-Brink

Sint en zijn Pieten komen bijna weer naar ons land.
Dus kantoorpiet Irma, heeft haar agenda alweer 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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Dank
4 Oktober 2015 werd voor ons een bijzondere dag!
Dank dat er zoveel mensen naar onze viering in de Martinuskerk kwamen.
Dank voor alle complimenten en mooie woorden over deze viering.
Dank aan het 4 oktober koortje o.l.v. Anne-Marie Ursem – Berkhout.
Dank aan de Wereldwinkel voor de koffie, thee, limonade na afloop in de kerk.
Dank aan fanfare Samen Voorwaarts voor hun muzikale en vrolijke noten.
Dank voor alle felicitaties, kaarten, cadeaus en bijdragen voor onze reis naar Rome in 2016.
Dank aan u allemaal.
Het heeft ons goed gedaan zoveel belangstelling en goede woorden.
Deze zondag de 4e oktober 2015 zal ons lang heugen:
zo’n mooie en bijzondere dag voor ons!
						
Theo en Gerda Vertelman – Wortel

Bedankt
Via deze weg willen wij alle mensen bedanken die ons hebben gesteund tijdens de ziekenhuisopname en later het herstel thuis. Dan word zichtbaar duidelijk waar een klein dorp groot
in kan zijn. Wat een enorme belangstelling hebben wij gehad in de vorm van telefoontjes,
kaartjes, tulbandjes, taarten, bloemen, fruitmanden…echt teveel om op te noemen. Iedereen
leek ons te willen helpen, zelfs nu na drie maanden vragen mensen nog steeds hoe het met
ons gaat. De wonden zijn inmiddels al lang en breed genezen, totaal geen klachten meer, maar
de herinneringen aan al die lieve mensen blijven ons voor altijd bij. Super bedankt!!!
Groetjes Theo en Evelien Plak

Tijdens de steprace heb ik samen met mijn broer geld bij elkaar gestept voor Hospice Schagen e.o.
We hebben het prachtige bedrag van €190.- opgehaald. Hiervoor hebben wij fleeceplaids,
Thermoskannen, een nieuw servies, wijnglazen, een draagbare haarwasbak en nieuwe naambordjes gekocht. Namens het Hospice Schagen willen wij een ieder die hieraan heeft bijgedragen onwijs bedanken! Wij zijn echt heel trots op de Noord!!
Verderop in het contact staat een oproep voor een sponsorloop, dit is georganiseerd door
Odilia Labije , Ilse kaak en EvelienPlak om bij te dragen aan de nieuwbouw van het Hospice,
wij hopen dat ook hieraan veel mensen willen deelnemen. Uiteraard hoeft u niet perse de 21
km mee te lopen, u kunt ook een bedrag doneren, wanneer u het Hospice een warm hart toedraagt. Voor meer informatie en /of sponsorkaarten kunt u contact opnemen met Evelien Plak:
tel: 06 25443440 of per mail naar hospiceschagen@hotmail.com
Wij hopen dat dit net zo’n groot succes wordt als de steprace.
Groetjes Johan Bruijn en Evelien Plak
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Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
Op 13 november hebben we een uitje naar tuincentrum De Boet
gepland. De Boet is al in Kerstsfeer dus prachtig versierd. Naast het
wandelen door De Boet gaan we er ook gezellig koffiedrinken. Het
busje Thijs zal om half tien voor de kerk klaar staan; en verder rijden
er personenauto’s. Een aantal personen heeft zich al opgegeven, als u
mee wilt kunt U zich opgeven bij onderstaande personen.
De data voor de komende tijd:
30 oktober
10.00 uur koffiedrinken op de pastorie
13 november
09.30 uur vertrek naar De Boet
27 november
17.30 uur maaltijd in het Dorpshuis
Janet Wester
Gea Klercq
Riet Beers
Toos Mooij

(5719382)		
(5715265)		
(5714705)		
(5710193)

Tonnie Rozing
(5741684)
Tiny van Stralen
Ria Boekel
(5719919)

Sponsorvaartocht Zeeverkennersvereniging St. Joris
Op 26 september organiseerde Zeeverkennersvereniging St. Joris
een sponsorvaartocht i.s.m. Team 13, ‘Family & Friends’ , deelnemer aan ‘Samenloop voor Hoop Heerhugowaard’.
Het was prachtig weer om te varen, de sfeer aan boord was gezellig en aan gesprekstof was geen gebrek. Reden te meer om na de
tocht nog een poosje verder te praten bij het botenhuis onder het
genot van een hapje en een drankje.
Het bedrag dat de deelnemers hebben ingelegd voor de vaartocht
bedroeg 465 euro en is geheel ten goede gekomen aan KWF-kankerbestrijding.
Team 13 bedankt Zeeverkennersvereniging St. Joris voor hun inzet
om op deze wijze sponsorgeld bijeen te brengen én natuurlijk voor
de supergezellige middag.
Naast de Zeeverkenners zijn er diverse bedrijven en particulieren
die team 13 hebben gesponsord. Ook u willen wij langs deze weg
hartelijk bedanken.

Hallo allemaal,
Als leidsters van de gidsen ontdekten wij dat veel van de verkleedkleren niet meer bruikbaar
zijn. En dat vinden wij heel jammer want er wordt heel vaak gebruik gemaakt van verkleedkleren
voor toneelstukjes. Om de verkleedkist weer goed te vullen vragen wij u of u nog oude kleding
voor de gidsen heeft die u niet meer gebruikt.
Wij zoeken leuke blouses, colberts, rokken, jurken, pumps, hakschoenen enz. Of iets geks, leuks of
opvallends. Een telefoontje naar één van ons en wij halen het graag bij u op.
Alvast bedankt!
Groetjes van de gidsenleidsters,
Jet Beers, Floor Snel, Kelly Zuurbier, Jolijn Brouwer,
Sophie Bleeker en Esmée Mooij (072-5715332 of 06-3740 7154)
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PLAYBACK SHOW 2015
De playbackshow en disco avond welke afgelopen zaterdag 10 oktober zijn gehouden waren weer
een groot succes!! Een volle zaal met publiek, de hele middag de meest uiteenlopende optredens
en ‘s avonds als afsluiting een drukbezochte en zeer geslaagde disco!
De volgende maar liefst 14 kandidaten hebben voor een spetterende playbackshow gezorgd:
Groep 1 t/m 5:
1. Summer, Sidney, Donna en Marijne met “Doe de Kanga”; Goede aftrap!
2. Rens Tesselaar met “Sexy als ik dans”; Heel stoer, alleen op het podium
3. Yara, Maaike en Debby met “I love you baby”; Goede danspasjes (3E PRIJS)
4. Ross met “Ik ben Piet”; Vrolijke politie agent
5. Mette, Georgette en Kate met “Het vliegerlied “; De hele zaal krijgen ze mee!
6. Sen, Jasmijn en Iris met “Burning up”; Heel veel verschillende danspasjes! (2E PRIJS)
7. Jip, Chiem, Mirthe, Sjeel, Lau, Rick, Stijn, Demy, Floor, Sam en Jently met “De Kabouterdans”;
Goede playback en dansen op de maat.
8. Fiene, Iris, Joy en Amber met “You will know my name”; Een top optreden! (1E PRIJS)
Groep 6 t/m 8:
9. Marit met “Het vliegerlied”; Alleen, wat een lef!
10. Dominique, Demi en Suzanne met “Firework”; Goed op elkaar afgestemd
11. Anouk en Noa met “Meiden groep”; Origineel nummer, leuke kleding
12. Wessel, Jay, Kay, Ids, Chris, Nick, Morris en Deann met “Drank & drugs”; Jury had niet eens de tijd
om wat op te schrijven! (1E PRIJS)
13. Maud en Maud met “Here come the girls”; Goed op elkaar afgestemd! (3E PRIJS)
14. Inde, Roos en Jamy met “Candyman”; Mooie show, dansen goed op de maat, zelfs op de stoelen!
(2E PRIJS)
Het is dit jaar wederom een zeer spectaculaire playback show geworden met op het podium onder
andere een komische politieman, goede dansmoves, vuurwerk, uitdagende dans van de mannen
op het “drank & drugs” lied en zwingende matrozen op stoelen! Wat een top show!!
Wij willen de Jury nogmaals ontzettend bedanken voor hun inzet en natuurlijk de DJ´s Mike en
Luuk voor de muzikale bijdrage, het was grandioos! Tevens willen wij Yvette bedanken voor het
maken van de prachtige foto´s! Deze foto´s zijn natuurlijk weer te zien op de website:
www.heerhugowaarddenoord.nl
De Werkgroep Jeugd.

Info-avond Nieuwbouw de Noor d- dinsdag 10 Nov. Bleeker
Geachte bewoners van De Noord, Veenhuizen en het Buitengebied
van Heerhugowaard, afgelopen zomer heeft u, en uw familie, middels de enquête “Woningbehoefte de Noord” aan kunnen geven
wat uw concrete woningbehoefte is voor de aankomende jaren.
Door het hoge aantal ingevulde enquêtes kunnen we de steekproef
meer dan representatief noemen!
De resultaten zijn inmiddels door de gemeente HHW verwerkt
tot een analyse van de Enquêteresultaten waarvan een optimaal
bouwprogramma is afgeleid. Dit optimale bouwprogramma zouden we graag willen presenteren tijdens een informatie-avond
bij café Bleeker op dinsdag 10 November om 20:00 uur (zaal
open vanaf 19:30 uur).
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Naar aanleiding van dit bouwprogramma hebben we ook de volgende stap in werking gezet. Dat
is het proces waarbij de meest geschikte bouwlocaties worden benoemd, geanalyseerd en afgewogen. Ook de resultaten van dit proces zouden we graag bespreken op deze avond.
Dus, voor een ieder die heeft aangegeven binnen nu en 5 jaar (inmiddels 4,5) een woning in de
Noord te willen kopen raden wij aan om zeker te komen naar deze avond op 10 November. Hoe
meer mensen er aanwezig zijn, hoe meer gewicht dit Burgerinitiatief krijgt in de besluitvorming
door de Gemeenteraad en het College van B&W! Immers, de politiek heeft toegezegd mee te werken om alle procedures snel door te laten lopen wanneer wij vanuit de gemeenschap in de Noord
met een duidelijk plan komen. De bal ligt dus bij ons!
Voor verdere details en gang van zaken zullen wij u via het Contact informeren. Wanneer u contact
wilt opnemen met KOMPAS OP DE NOORD 2.0 kan dat via email: marcelvanderloos@gmail.com
(Dorpsraad) of roderigh@hotmail.com (Humulus lupulus)
Met vriendelijke groet!
Kompas Op De Noord 2.0

Double You See
In het voorjaar heeft Double You See een voorjaarstour op unieke locaties gedaan.
Door hun muziek in deze bijzondere ambiances te spelen, wilden zij de locaties bij een breder
publiek bekend maken en bovenal het publiek een bijzondere muzikale ervaring mee geven. Dat
is goed geslaagd, de bijzondere toer werd met enthousiasme ontvangen.
Zeer verrassend was het optreden bovenin een kerktoren, inclusief vleermuizen en slaande kerkklokken. Alle reden om er nog eentje aan toe te voegen. Double You See speelt zaterdag 31 oktober dus nog een keer op een heel speciale locatie. En wel in het Brederode Praalgraf (Veenhuizen) in Heerhugowaard.
Double You See bestaat uit vier muzikanten met verschillende achtergronden, allen uit West-Friesland.
Zij brengen (semi) akoestische muziek met een zeer afwisselend repertoire. Een mix van stijlen en
creatieve mogelijkheden, covers met respect voor de componist.
Nummers van o.a. Leonard Cohen, Edith Piaff, Sting, en Blof zullen de avond passeren
Aanvang 20.30 uur. Entree 10 euro inclusief consumptie
Wilt u verzekerd zijn van een plek reserveer dan via info@doubleyousee.nl
http://www.doubleyousee.nl/
										

Nieuws van Toneelgroep Togido uit Veenhuizen.
Op 14,20 en 21 november om 20.00 uur zal toneelgroep Togido
uit Veenhuizen weer haar jaarlijkse uitvoeringen geven. Dit vindt
plaats in dorpshuis t Zwaantje aan de Kerkweg 30b in Heerhugowaard. De titel van het komische blijspel is: de familie Bale … en
zwendel voor beginners.
De entree bedraagt € 7,50 inclusief een kopje thee of koffie.

Korte inhoud:
Het is weer ‘prijs’ in huize Bale. Oma heeft met succes meegedaan aan de play-back-show voor bejaarden als Marlene Dietrich. Vader ruikt het grote geld, werpt zich op als haar manager en sleept
zijn “talent” langs het gehele Nederlandse bejaardentehuizen-circuit, om haar daar minimaal zeven keer per avond op te laten treden. Dochter Petra wil gaan samenwonen met een vijfentwintig
jaar oudere man en dochter Diane is lid geworden is van een sekte. Als de sekte dan tot grote
ergernis van vader, een bijeenkomst in huize Bale organiseert en alle sekteleden zich presenteren,
is het hek van de dam en volgen zich de ontwikkelingen in snel tempo op. En dat leidt natuurlijk
weer tot de bekende spectaculaire taferelen die wij van deze familie gewend zijn.
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De “Blik op de weg” in De Noord …( 19 okt. 2015)
Beste mensen,
Vanmorgen is het iets over half acht, als ik het huis verlaat. In de
straat zijn nog weinig activiteiten en als ik op de Middenweg kom,
besef ik, dat het nu herfstvakantie is!
Geen drukte op het fietspad, geen samenklittende jeugd, maar het
“normale” woon-werkverkeer. Wel passerende landbouwvoertuigen, maar dat zijn we in De Noord inmiddels wel gewend.
Bij Snoek Motoren sla ik links af, de Donkereweg op. Even nog een
blik in de etalage, want wat er staat is voor de gemiddelde motorliefhebber toch wel erg mooi! Ook bij Bakker Framebouw branden de lichten al en is het nog niet
helemaal donker op deze weg. Even verderop branden de lichten van de kassen nog. De weerspiegeling in het water is prachtig, dus een foto is zo genomen. Een blik naar rechts doet beseffen, dat
hier de sloten geschoond zijn. Natuurlijk moet het water in zijn loop niet belemmerd worden!
Op de Veenhuizerweg ga ik linksaf. Een deel van de kool is er reeds afgehaald, maar er ligt nog een
deel op het land. Ook het maïs begint aardig bruin te kleuren en ook dat zal er binnenkort af moeten.
Lopend op de Kerkweg zie ik links en rechts grote plassen en kuilen. De berm is hier aan een renovatie toe, hoewel dat volgens mij toch niet zo lang geleden is gebeurd.
De Groenedijk ligt er als altijd weer prachtig bij. De witte abelen geven een geweldige uitstraling
aan deze route, waar de honden aanslaan, als je voorbijloopt en de kippen beginnen te kakelen.
Hoe mooi kan het “buitengebeuren” zijn!
Ook de Berkmeerdijk ligt daar in alle rust, rechts het water met het bruiner wordende riet en links
de naar beneden lopende dijk, die overgaat in een prachtig grasland, niet gehinderd door een of
ander hekwerk.
Bij het bankje stop ik even. De inwendige mens vraagt om iets en het lijkt me verstandig om daaraan gehoor te geven. In de afvalbak deponeer ik het gevonden afval!
Dan vervolg ik de dijk tot aan de spoorwegovergang. Af en toe loop ik naar beneden, want afval
rolt meestal naar het laagste punt en dat kunnen we natuurlijk zo niet laten liggen.
Rechts zie ik een verkleurende kastanjeboom, met daaronder veel blad en de nodige kastanjes. Ik
neem er een paar mee. Vroeger maakten we daar met prikkers allerlei figuren van.
Op de Krusemanlaan wordt druk gewerkt. Het zal allemaal wel te maken hebben met de West-Frisiaweg. Zelfs een waterloop is aangelegd en ook een grote hoeveelheid zand wordt er verplaatst.
Verschillende bomen hebben hun plaats moeten opgeven. Het is niet anders!
Zo kom ik weer op de Middenweg. Ook hier worden heipalen aangevoerd om de grond ingedreven
te worden. Je voelt de grond trillen, maar toch heeft het verkeer er tot nog toe weinig hinder van.
Fenny rijdt toeterend voorbij en ook Jurgen stopt nog even voor een praatje!
Links zie ik, dat ook hier het maïs gedorst wordt. Als je de juiste machine hebt, dan is het in een
mum van tijd gedaan. Lopend ga ik verder, de koffie wacht en volgens mij is er vandaag iets lekkers bij! We zij vandaag nl. drie jaar getrouwd!
32 blikjes
25 drinkbakjes				
8 plastic flessen!		
10 pk. sigaretten					
1 pk. shag				
1 fles
Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol
De Ploeg 10, tel. 5726170
e-mail: der.van.krol@quicknet.nl
website: www.gerritvanderkrol.nl
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Held op sokken
Daar loopt hij, buurman. Wat kijkt hij sjacherijnig. Niet goed geslapen vannacht? Ach, met die man is altijd wat. Maar wat zie ik? Kijk
eens naar zijn voeten! Hij heeft een groene en een blauwe sok aan.
Niet goed opgelet dus. Haha. O, stil, daar komt hij…. Wat moet hij hier?
‘Dag buurman, ook goeiemorgen!’
‘Ja buurvrouw, laat die flauwekul maar zitten. Wat moest jij gisteren
bij onze waslijn?’
Ik kijk hem met open mond aan. Hoe verzint hij het.
‘Je hebt de helft van mijn was meegenomen’, gaat hij verder. Dan krijg ik mijn spraak terug.
‘Maar buurman, waarom zou ik dat doen?’
Buurman is niet te stoppen. Hij gaat zitten met zijn smerige overall op mijn keukenstoel en schopt
zijn klompen uit. Hij wijst naar zijn voeten en zegt: ‘Jij hebt mijn sokken gestolen. Dit is allemaal
jouw schuld!’
Dan glijdt er een schaduw langs het raam. Buurvrouw komt binnen, neemt haar man bij de hand
en zegt: ‘Sorry, wil je me de volgende keer bellen als hij weer komt? Ik kan niet altijd de deur op
slot doen. Maar dat is wel nodig, zie ik’. En tegen haar man: ‘Nou, kom maar mee, dan gaan we
ontbijten. De tafel is al gedekt en het eitje gekookt’.
Buurvrouw gaat. Op pantoffels en haar man op klompen met een groene en een blauwe sok.
© Marry Overtoom-Bruin

Beste dorpsgenoten en muziekliefhebbers,
Zoals er uit vele reacties blijkt, heersen er nog al wat vragen onder de dorpsgenoten over het
uitblijven van Annapop.
Zonder uitzondering baalt een ieder dat de jeugd geen podium heeft gekregen om haar talent
ten toneel te kunnen brengen en nog belangrijker verder ontwikkelen. Wij zijn er namelijk van
overtuigd dat De Noord niets onderdoet voor Volendam op dit gebied.
De reden van het uitblijven van Annapop komt om in Volendamse muziektermen te praten door
de “one way wind” in het huidige bestuur.
Juist het huidige bestuur zit vol met mannen van de praktijk en wijkunnen op dat niveau alles
geregeld krijgen. Als uitvoerend comité een groep waar we trots op zijn, maar dit is niet genoeg
gebleken.
Annapop heeft een frisse wind nodig en behoefte aan organisatorisch toptalent(en) om haar
voortbestaan te kunnen waarborgen. Wij zoeken een bestuurder pur sang die voldoening heeft
in het aansturen van een groep overenthousiaste handige Annapoppers en contacten kan onderhouden met de gemeente en andere organisaties.
Wij beseffen dat we heel wat vragen en hopen dat er iemand opstaat die ons aan kan vullen en het
voortbestaan en de ontwikkeling van het Noordendse talent als levensmotto heeft.
Bent of kent u iemand die deze kwaliteiten bevat en tijd beschikbaar heeft om zijn of haar beste
beentje voor te zetten dan horen wij dat graag.
U kunt een mail sturen naar ikwordvoorzittervanannapop@gmail.com.
Met grote dank het bestuur van Annapop
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Nieuws van Hugo Girls
We hebben op 7 oktober een enorm goed bezochte ledenvergadering gehad. Gelukkig maar, want er was veel informatie en inbreng
van iedereen van de vereniging was ook gewenst.
Als eerste werd er gesproken over de Sporthal. Ingrid, Johan Groen
(Stichting Dorpshuis) en Henk Brinkmann vertelden het verhaal
vanaf de eerste mail van Jennifer. Peter Bleeker (Bleeker transport) heeft de sporthal voor dit seizoen gehuurd en de inboedel
gekocht. Henk zal de sporthal beheren in samenwerking met iedereen die gebruik maakt van de sporthal. Irma Entius zal vanuit
Hugo Girls contactpersoon zijn richting de sporthal. Verderop in
dit Contact staat een schoonmaakschema voor de sporthal. Dit zal
ook via de mail worden verstuurd.
Vervolgens heeft Johan Groen de status van ’t Rondeel besproken en toegelicht. De gemeente is
eigenaar van ’t Rondeel maar heeft het te koop gezet omdat het niet voldoende wordt gebruikt
sinds de bibliotheek eruit is. En inmiddels is er een koper voor het gebouw en het handbalveld.
Dit houdt in dat Hugo Girls een andere plek moet zien te vinden voor de buitenwedstrijden en de
kantine en kleedkamers. Het Dorpshuis zou een logische locatie kunnen zijn voor kleedruimte en
kantine. Er zou dan ook nog een handbalveld gemaakt moeten worden. Dit is besproken tijden
diverse vergaderingen van Stichting Dorpshuis en Hugo Girls met de gemeente, waar Jurgen Borst
en Ingrid Commandeur namens Hugo Girls bij aanwezig waren. Voor deze samenwerking is instemming nodig van Hugo Boys en van Hugo Girls. Inmiddels is het daarom aan de orde geweest
tijdens de ledenvergadering van Hugo Boys en hier waren de stemmen positief. Ook de aanwezigen tijdens onze ledenvergadering waren positief.Binnenkort zullen er nu afgevaardigden van
Hugo Boys, Stichting Dorpshuis en Hugo Girls weer in gesprek gaan met de gemeente.
Verder is het digitale wedstrijdformulier aan de orde geweest. Op zich loopt het goed en het is veel
minder werk voor Simone. Het is wel belangrijk dat degene van het team die het wedstrijdformulier goedkeurt en doorstuurt ook de scheidsrechter op het formulier zet. En als de scheidsrechter
de stand niet door kan geven, dan moet de coach dit aan Simone doorgeven via de mail of whats
app.
De jeugdcommissie zal worden versterkt met Yvon Rendering, Déanne Molenaar, Laura Rendering
en Anna Ursem, dus Marjon Berkhout en Irma Entius kunnen met een gerust hart afscheid nemen
van de jeugdcommissie.
Marjon en Irma ontzettend bedankt voor al die uren die jullie er zoveel jaren in hebben gestoken!
Hoe de afvaardiging vanuit het jeugdbestuur naar het hoofdbestuur zal gaan moet nog worden
afgesproken.
En ook belangrijk: de financiën over het vorige seizoen zijn positief afgesloten en ook voor dit
seizoen jaar is de begroting, zonder contributieverhoging, positief.
Inmiddels is vrijwel het hele zaalprogramma vastgesteld. In dit Contact staan de wedstrijden tot
de Kerst en ook het scheidsrechterschema en de zaaldiensten. Als je niet kan ruil dat zelf.
Het nieuwe Contact copij e-mailadres is:
hugogirlscopy@hotmail.com
Veel succes iedereen.
Het bestuur
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Hier graag een kader omheen
Vrijdagavond 30 oktober keezen in ’t Rondeel. Iedereen is welkom! Inschrijven vanaf 19.45 uur.
Aanvang 20.00 uur.
HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
			Piet Oudeman Transport
JEUGDSPONSOR

Kalanchoëkwekerij Slijkerman

Hugo Girls jarigen
Marit Rummens		
Shelley van Poorten
Anita van Woerkom
Malissa de Groot		

25-okt
29-okt		
3-nov
5-nov

Noor Blankendaal 5-nov
Janet Schot		
Floor Drenth		

5-nov
5-nov

Contributie
De ledenvergadering heeft plaatsgevonden op woensdag 7 oktober 2015.
De contributies voor seizoen 2015-2016 zullen ongewijzigd zijn t.o.v. seizoen 2014-2015.
Recreanten € 147 inclusief kledingfonds en Grote Club Actie
Senioren € 152 inclusief kledingfonds en Grote Club Actie
A-jeugd € 141 inclusief kledingfonds en Grote Club Actie
B-jeugd € 128 inclusief kledingfonds en Grote Club Actie
C-jeugd € 113 inclusief kledingfonds
D-jeugd € 104 inclusief kledingfonds
E-jeugd € 95 inclusief kledingfonds
F-jeugd € 86 inclusief kledingfonds
De contributie wordt automatisch geïncasseerd als daarvoor een machtiging is afgegeven.
Het is de bedoeling om deze automatische incasso op 16 en 19 oktober 2016 te laten plaatsvinden.
De overige leden ontvangen een brief met het verzoek het contributiebedrag , onder vermelding
van voor- en achternaam, over te maken op rekeningnummer NL30 RABO 0326 8028 94.
Herfstkeezen
De herfst is nu echt begonnen, dus we gaan ons voorbereiden op het herfstkeezen! Vrijdag 30
oktober is het zover. We brengen ‘t Rondeel in herfstsfeer, we draaien de kachel nog wat hoger en
gaan gezellig met z’n allen keezen. We beginnen met koffie of thee met wat lekkers en om 20.00
uur gaan we spelen. Iedereen is welkom in ’t Rondeel. Leden en niet-leden, beginners en ervaren
keezers. Borden, pionnen, kaarten en instructie zijn aanwezig. Je kunt je alleen of als koppel inschrijven. Voor de winnaar van de avond is er uiteraard een mooie prijs.
Om 19.45 uur start de inschrijving en om 20.00 uur gaan we spelen. De kosten zijn 5 euro per
persoon. Dit is inclusief 2 kopjes koffie of thee en allerlei lekkers. Als het met het keezen niet wil
lukken, koop dan lootjes in onze Hugo Girls loterij en win een leuke prijs.
Noteer ook alvast de volgende avonden:
					

Vrijdag 22 januari gaan we winterkeezen
Vrijdag 11 maart gaan we voorjaarskeezen

Wij hopen op een grote opkomst en een gezellige avond. Tot vrijdag 30 oktober!
Activiteiten kalender Jeugd
Mini handbaldagen in het Zijveld
- 18 november
- 20 januari
- 17 februari
- 16 maart
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Nel, Irma en Jella

Februari: bingomiddag
Maart: plantenactie

Mei: Berdosweekend/-toernooi
Juni: taartentoernooi

Schoonmaken sporthal
Om de sporthal draaiende te kunnen houden, gaan alle verenigingen hun steentje bijdragen. Alle
dames en recreantenteams zijn ingedeeld om een keer schoon te maken. De bedoeling is dat er
steeds per schoonmaakbeurt de volgende ruimtes worden gedaan: 4 Kleedkamers, 4 toiletten,
scheidsrechterkleedkamer, vloeren, douchemuren en de hal naar de kleedkamers boven en beneden. Met een paar meiden ben je dus zo klaar. Alle schoonmaakspullen zijn uiteraard aanwezig. We
zoeken nog mensen die met de grote schoonmaak willen helpen op 28 november. Hiervoor kan je
je aanmelden bij Irma Entius via enti65@quicknet.nl
Ook voor de tweede helft van het zaalseizoen worden de teams ingedeeld om schoon te maken.
datum

week wie
kldk /toilet laag
42			
20-10-15 43
Handbal – Dames 2
x
27-10-15
44
dinsdagmorgen
x
2-11-15
45
maandag
x
10-11-15
46
Handbal - Dames 3
x
18-11-15
47
vrijdag
x
24-11-15
48
dinsdagmiddag
x
28-11-15
49
??????
grote schoonmaak
3-12-15
49
donderdagmorgen
x
7-12-15
50
maandag
x
15-12-15 51
Handbal - Recreanten 1 x
22-12-15
52
dinsdagmorgen
x
29-12-15 53
Handbal – Recreanten 2 x
		
Puinhoop dames
kantine

kldk/toilet hoog
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Vrijdagavond 30 oktober keezen in ’t Rondeel.
Iedereen is welkom! Inschrijven vanaf 19.45 uur. Aanvang 20.00 uur.
UITSLAGEN HUGO GIRLS
Uitslagen 5 t/m 18 oktober		
			
Dames 1
Tonegido DS1
Hugo Girls DS1
21 - 22
Dames 2
Hugo Girls DS2
Con Zelo DS2
17 - 19
Dames 3
Hugo Girls DS3
Hollandia T DS2
22 - 17
A1
Dynamo DA1
Hugo Girls DA1
16 - 17
A2
Hugo Girls DA2
KSV DA1
13 - 7
B1
Tornado DB1#
Hugo Girls DB1
6 - 24
B2
Zwaluwen K DB1
Hugo Girls DB2
10 - 18
C1
Dynamo DC1
Hugo Girls DC1
8 - 11
C2
Hugo Girls DC2
Dynamo DC2
13 - 7
D1
Hugo Girls D1#
VZV D2
22 - 7
D2
Tornado D2
Hugo Girls D2
13 - 6
E1
Hugo Girls E1
VZV E1
3 - 12
E2
Hugo Girls E2
Dynamo E1
2 - 13
F1
Geel Zwart F1#
Hugo Girls F1
9 - 6
F2
Hugo Girls F2
Des F1
2 - 12
Recreanten 1 Hugo Girls DR1
Tornado DR1
3 - 13
Recreanten 2 Geel Zwart DR2
Hugo Girls DR2
21 - 15
Hugo Girls DR2
Lacom ‘91 DR2
4 - 7
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PROGRAMMA ZATERDAG 24 OKTOBER T/M VRIJDAG 29 OKTOBER (ZAAL)			
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV AANW./ VERTR. RES.SH.
DAMES 1 25-okt Tonegido DS1-HG DS1 Wieringen, de
11:45 10:15
-----DAMES 2 25-okt HG DS2-D.E.S. DS1
Noorderend
14:00 13:30
-----DAMES 3 24-okt Kleine Sluis DS2-HG DS3 Veerburg, de
19:00 18:00
-----A1
25-okt Con Zelo DA1-HG DA1 Harenkarspelhal
14:10 13:10
-----A2
25-okt Lacom ‘91 DA2-HG DA2 Geestmerambacht
16:15 15:30
-----B1
25-okt Tonegido DB1#-HG DB1 Wieringen, de
15:50 14:50
-----B2
25-okt HG DB2-D.E.S. DB1
Noorderend
13:00 12:30
-----C1
29-okt Lacom ‘91 DC1#-HG DC1 Geestmerambacht
18:30 17:45
-----C2
25-okt Tornado DC3-HG DC2
Waardergolf
11:00 10:20
-----D1
24-okt Tornado D1-HG D1#
Waardergolf
11:20 10:40
-----D2
VRIJ
E1
25-okt HG E1-H.C.V.’90 E1
Noorderend
12:05 11:35
-----E2
25-okt HG E2-KSV E2#
Noorderend
11:15 10:45
-----F1
24-okt Lacom ‘91 F1-HG F1
Geestmerambacht
15:15 14:30
-----F2
VRIJ
F3
25-okt D.W.O.W. F1#-HG F3
Zuiderzee
10:00 9:00
RECR. 1 26-okt Geel Zwart DR5-HG DR1 Multitreffer, de
21:00 20:00
-----RECR. 2 26-okt Geel Zwart DR3-HG DR2 Multitreffer, de
20:00 19:00
-----PROGRAMMA ZATERDAG 31 OKTOBER T/M VRIJDAG 06 NOVEMBER (ZAAL) 			
DAMES 1
VRIJ
DAMES 2 1-nov D.S.O. DS2-HG DS2
Slenk, de
11:00 10:00
-----DAMES 3 31-okt HG DS3-VZV DS3
Noorderend
19:40 19:10
-----A1
VRIJ
A2
31-okt HG DA2-D.T.S. ‘48 DA1
Noorderend
18:30 18:00
-----B1
VRIJ
B2
1-nov S.C. Dynamo DB1-HG DB2Mijse, de
12:00 11:00
-----C1
1-nov HG DC1-Graftdijk DC1
Noorderend
10:45 10:15
-----C2
VRIJ
D1
1-nov HG D1#-S.S.V. D1#
Noorderend
10:00 9:30
-----D2
31-okt HG D2-Graftdijk D2
Noorderend
13:15 12:45
-----E1
1-nov De Blinkert E1-HG E1
R.v.d.Geesthal
10:00 8:45
RES.SH.
E2
1-nov Wijk aan Zee E1#-HG E2 Moriaan, de
10:45 9:30
-----F1
31-okt HG F1-Tornado F1
Noorderend
12:30 12:00
-----F2
31-okt HG F2-Z.A.P. F3
Noorderend
12:30 12:00
-----F3
VRIJ
RECR. 1 3-nov HG DR1-Geel Zwart DR1 Noorderend
20:00 19:30
-----RECR. 2 3-nov HG DR2-Hollandia T DR1 Noorderend
21:00 20:30
-----PROGRAMMA ZATERDAG 07 NOVEMBER T/M VRIJDAG 13 NOVEMBER (ZAAL)			
DAMES 1 8-nov HG DS1-A & O DS1
Noorderend
13:00 12:00
-----DAMES 2
VRIJ
DAMES 3 7-nov HG DS3-Zwaluwen K DS1 Noorderend
19:40 19:10
-----A1
8-nov SEW DA2-HG DA1
Opgang, de
17:40 16:40
RES.SH.
A2
8-nov Lacom ‘91 DA2-HG DA2 Geestmerambacht
14:15 13:30
-----B1
8-nov J.H.C. DB2#-HG DB1
Sport aan Zee
14:45 13:45
-----B2
8-nov HG DB2-S.S.V. DB2
Noorderend
12:00 11:30
-----C1
8-nov Tornado DC2-HG DC1
Alkmaar Noord
11:40 10:40
-----C2
7-nov Kleine Ss/Wieringerw DC2-HG DC2 Veerburg, de14:00 13:00
-----D1
7-nov DSS D2-HG D1#
Waterakkers, de
14:15 13:15
-----D2
7-nov Tornado D2-HG D2
Waardergolf
14:55 14:15
-----E1
VRIJ
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TEAM
E2
F1
F2
F3
RECR. 1
RECR. 2

DATUM WEDSTRIJD
VRIJ
7-nov Vrone F1-HG F1
VRIJ
7-nov Tornado F2-HG F3
9-nov Kleine Sluis DR1-HG DR1
9-nov Niedorp DR2-HG DR2

PLAATS

AANV AANW./ VERTR. RES.SH.

Oostwal, de

10:30 9:30

------

Waardergolf
Multitreffer, de
Niedorphal

12:30 11:50
21:00 20:00
19:00 18:15

-----------

PROGRAMMA ZATERDAG 14 NOVEMBER T/M VRIJDAG 20 NOVEMBER (ZAAL)			
DAMES 1 15-nov C.S.V. Handbal DS1-HG DS1 Bloemen, de
14:05 12:45
-----DAMES 2 15-nov HG DS2-Vrone DS1
Noorderend
14:30 14:00
-----DAMES 3 14-nov HG DS3-Schagen DS3
Weijver, de
20:00 19:15
-----A1
15-nov HG DA1-Spartanen DA1 Noorderend
13:15 12:45
-----A2
15-nov Graftdijk DA1-HG DA2
Oosterven, de
11:00 10:00
RES.SH.
B1
15-nov HG DB1-Geel Zwart DB2 Noorderend
12:15 11:45
-----B2
15-nov HG DB2-Tornado DB1# Noorderend
11:15 10:45
-----C1
VRIJ
C2
15-nov HG DC2-HVS/Petten DC1 Noorderend
10:15 9:45
-----D1
15-nov HG D1#-Vrone D1#
Noorderend
9:30 9:00
-----D2
15-nov De Blinkert D1-HG D2
R.v.d.Geesthal
11:00 9:45
RES.SH.
E1
14-nov HG E1-Lacom ‘91 E1#
Noorderend
10:50 10:20
-----E2
14-nov HG E2-Lacom ‘91 E2
Noorderend
10:00 9:30
-----F1
VRIJ
F2
14-nov J.H.C. F2-HG F2
Sport aan Zee
9:00 8:00
-----F3
VRIJ
RECR. 1 17-nov HG DR1-Schagen DR1
Noorderend
21:00 20:30
-----RECR. 2
VRIJ
PROGRAMMA ZATERDAG 21 NOVEMBER T/M VRIJDAG 27 NOVEMBER (ZAAL)			
DAMES 1 21-nov HG DS1-Graftdijk DS1
Noorderend
19:45 18:45
-----DAMES 2 21-nov Schagen DS2-HG DS2
Spartahal, de
20:10 19:10
-----DAMES 3 21-nov C.S.V. Handbal DS3-HG DS3 Bloemen, de
18:45 17:45
-----A1
22-nov Dynamo DA1-HG DA1 De Mijse
12:55 11:55
-----A2
21-nov HG DA2-Sporting S DA1 Noorderend
18:30 18:00
-----B1
22-nov Kleine Sl/Wieringerw DB2-HG DB1 Veerburg, de 13:10 12:10
-----B2
22-nov Zwaluwen K DB1-HG DB2 Niedorphal
11:00 10:15
-----C1
21-nov HG DC1-C.S.V. Handbal DC1 Noorderend
14:00 13:30
-----C2
22-nov Meervogels’60 DC1-HG DC2 Lelie, de
13:45 12:45
-----D1
22-nov Meervogels D1#-HG D1# Lelie, de
11:35 10:35
-----D2
21-nov HG D2-Berdos D1#
Noorderend
13:15 12:45
-----E1
22-nov Graftdijk E1-HG E1
Oosterven, de
10:50 9:50
RES.SH.
E2
VRIJ
F1
21-nov HG F1-Berdos F1
Noorderend
11:45 11:15
-----F2
21-nov HG F2-H.V.S. F1
Noorderend
11:45 11:15
-----F3
21-nov HG F3-VZV F3
Noorderend
12:30 12:00
RECR. 1 26-nov Con Zelo DR1-HG DR1 Harenkarspelhal
20:00 19:00
-----RECR. 2
VRIJ
PROGRAMMA ZATERDAG 28 NOVEMBER T/M VRIJDAG 04 DECEMBER (ZAAL)			
DAMES 1 29-nov HG DS1-J.H.C. DS1
Noorderend
13:00 12:00
-----DAMES 2 29-nov HG DS2-Tornado DS3
Noorderend
14:10 13:40
-----DAMES 3 28-nov SEW DS4-HG DS3
De Bloesem
20:30 19:30
RES.SH.
A1
29-nov CSV DA1-HG DA1
De Lelie
13:30 12:30
-----A2
29-nov KSV DA1-HG DA2
Waardergolf
14:55 14:15
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TEAM
B1
B2
C1
C2
D1
D2
E1
E2
F1
F2
F3
RECR. 1
RECR. 2

DATUM
29-nov
29-nov
28-nov
29-nov
28-nov
28-nov
28-nov
29-nov
28-nov
1-dec
1-dec

WEDSTRIJD
PLAATS
HG DB1-H.V.S. DB1
Noorderend
HG DB2-Vrone DB3
Noorderend
KSV DC2-HG DC1
Waardergolf
HG DC2-Zwaluwen K DC1 Noorderend
VRIJ
VZV D2#-HG D2
t Zijveld
HG E1-Vrone E1
Noorderend
HG E2-Tornado E1
Noorderend
A & O F1#-HG F1
Alkmaar Noord
Kleine Sluis F2-HG F12 Veerburg
VRIJ
HG DR-Tonegido DR1
Waardergolf
HG DR2-Tornado DR2
Noorderend

AANV
12:00
11:00
18:45
10:00

AANW./ VERTR. RES.SH.
11:30
-----10:30
-----18:05
-----9:30
------

13:05
13:40
12:45
9:30
10:15

12:20
13:10
12:15
8:30
9:15

20:00 19:20
21:00 20:30

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

PROGRAMMA ZATERDAG 05 DECEMBER T/M VRIJDAG 11 DECEMBER (ZAAL) 			
SH.DAMES 1 6-dec HG DS1-J.H.C. DS1
Noorderend
13:00 12:00
-----DAMES 2
VRIJ
DAMES 3
VRIJ
A1
VRIJ
A2
VRIJ
B1
VRIJ
B2
VRIJ
C1
VRIJ
C2
VRIJ
D1
VRIJ
D2
VRIJ
E1
VRIJ
E2
VRIJ
F1
VRIJ
F2
VRIJ
F3
VRIJ
RECR. 1
VRIJ
RECR. 2 9-dec Lacom ‘91 DR1-HG DR2 Geestmerambacht
21:30 20:45
-----PROGRAMMA ZATERDAG 12 DECEMBER T/M VRIJDAG 18 DECEMBER (ZAAL)			
DAMES 1 13-dec HG DS1-Con Zelo DS1
Noorderend
12:45 11:45
-----DAMES 2 13-dec HG DS2-Kleine Sluis DS1 Noorderend
14:00 13:30
-----DAMES 3 12-dec Hollandia T DS2-HG DS3 Harenkarspelhal
20:00 19:00
-----A1
13-dec Westfriezen DA1-HG DA1 Zwaag
12:00 11:00
-----A2
VRIJ
B1
13-dec VZV DB2-HG DB1
Zijveld, ‘t
14:30 13:50
RES.SH.
B2
13-dec HG DB2-KSV DB2
Noorderend
11:45 11:15
-----C1
12-dec S.S.V. DC1-HG DC1
Mijse, de
13:15 12:15
-----C2
13-dec D.S.O. DC2-HG DC2
Slenk, de
14:05 13:05
-----D1
13-dec A & O D3-HG D1#
Oosterhout
10:15 9:35
-----D2
13-dec DSS D3-HG D2
Waterakkers, de
12:30 11:30
-----E1
13-dec HG E1-S.C. Dynamo E1 Noorderend
10:00 9:30
-----E2
13-dec HG E2-S.C. Dynamo E2 Noorderend
10:50 10:20
-----F1
12-dec S.C. Dynamo F1-HG F1 Mijse, de
14:20 13:20
-----F2
13-dec D.E.S. F2-HG F2
Molentocht
15:55 14:55
-----F3
12-dec S.C. Dynamo F2-HG F3 Mijse, de
14:20 13:20
-----RECR. 1 16-dec J.H.C. DR1-HG DR1
Sport aan Zee
21:30 20:30
-----RECR. 2 15-dec HG DR2-KSV DR1
Noorderend
21:00 20:30
-----36

PROGRAMMA ZATERDAG 19 DECEMBER T/M VRIJDAG 25 DECEMBER (ZAAL)
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV AANW./ VERTR. RES.SH.
DAMES 1
VRIJ
DAMES 2 19-dec Con Zelo DS2-HG DS2
Harenkarspelhal
19:00 18:00
-----DAMES 3 19-dec HG DS3-KSV DS3
Noorderend
19:40 19:10
-----A1
VRIJ
A2
19-dec HG DA2-Sporting S DA1 Noorderend
18:30 18:00
-----B1
20-dec HG DB1-Schagen DB1# Noorderend
12:00 11:30
-----B2
20-dec Wijk aan Zee DB1#-HG DB2 Moriaan, de
11:35 10:20
-----C1
20-dec HG DC1-Hollandia T DC1 Noorderend
11:00 10:30
-----C2
20-dec HG DC2-Lacom ‘91 DC2 Noorderend
10:00 9:30
-----D1
19-dec HG D1#-Lacom ‘91 D1
Noorderend
14:30 14:00
-----D2
19-dec HG D2-H.C.V.’90 D1
Noorderend
13:45 13:15
-----E1
20-dec DSS E2-HG E1
Waterakkers, de
10:50 9:50
-----E2
19-dec Vrone E2-HG E2
Oostwal, de
10:45 9:45
-----F1
VRIJ
F2
19-dec HG F2-Dynamo F3
Noorderend
17:45 17:15
-----F3
19-dec HG F3-Hollandia T F3
Noorderend
13:00 12:30
-----RECR. 1
VRIJ
RECR. 2 22-dec Zwaluwen K DR1-HG DR2 Niedorphal
19:00 18:15
-----ZAALDIENSTEN ‘T NOORDEREND				CONTROLE
25-okt		
Noorderend				Liane Borst
11.00-13.00
Maud Doodeman+ouders E2 en E1
13-00-15.15
Monique Plak+Laura de Wit
		
31-okt		
Noorderend
13.00-14.00
ouders jeugd + Pleun Stoop
18.15-21.00
A2 en Dames 3
		
1-nov		
Noorderend
09.45-11.45
Corine Slijkerman+Jet Beers		
Liane Borst
		
8-nov		
Noorderend
11.45-14.15
Mieke Kroon+Lisan Reus			
Simone Drenth
		
14-nov		
Noorderend
09.45-12.00
Senna van Schagen + ouders E2 en E1
		
15-nov		
Noorderend
09.15-11.15
Bo Bleeker+Britt Stoop			
Ingrid Commandeur
11.15-13.15
Nienke vd Burg+Melanie van Diepen
13.15-15.45
Jonna Spek+Roos Snel
21-nov		
Noorderend
13.00-15.00
Inde Groot+ouders D2 en C1
		
28-nov		
Noorderend
12.30-14.45
Isa Zuurbier+ouders E2 en E1
29-nov		
09.45-12.00
12.00-14.10
14.10-15.30

Noorderend
Charelle Oudeman+Janine Oudeman
Carin Dekker+Irma Nauta
Kirsten Zijp+Isa Groot

Déanne Molenaar
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6-dec		
Noorderend
12.45-14.00
Maureen Borst+Jessy Blom
		
13-dec		
Noorderend
09.45-11.45
Marjet Groot+ouders E2 en E1
11.45-14.00
Nikee Zuurbier+Inge Entius
14.00-15.15
Jet vd Berg+ Deni Westmeyer
		
19-dec		
Noorderend
18.15-20.45
A2 en Dames 3
		
20-dec		
Noorderend
09.45-11.00
Iris Borst + ouders C2		
11.00-13.00
Sanne Smit+Jolijn Brouwer

Yvon Rendering

Ingrid Commandeur

ALS JE VERHINDERD BEN, RUIL DAN MET IEMAND UIT JOUW OF EVENTUEEL EEN ANDER TEAM, EN
GEEF DIT DAN DOOR AAN INGRID COMMANDEUR
Wie fluiten er en wanneer?
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
E2
25-okt
HG E2-KSV E2#
E1
25-okt
HG E1-H.C.V.’90 E1
B2
25-okt
HG DB2-D.E.S. DB1
DAMES 2 25-okt
HG DS2-D.E.S. DS1
F1
31-okt
HG F1-Tornado F1
F2
31-okt
HG F2-Z.A.P. F3
D2
31-okt
HG D2-Graftdijk D2
A2
31-okt
HG DA2-D.T.S. ‘48 DA1
DAMES 3 31-okt
HG DS3-VZV DS3
D1
1-nov
HG D1#-S.S.V. D1#
C1
1-nov
HG DC1-Graftdijk DC1
RECR. 1
3-nov
HG DR1-Geel Zwart DR1
RECR. 2
3-nov
HG DR2-Hollandia T DR1
DAMES 3 7-nov
HG DS3-Zwaluwen K DS1
B2
8-nov
HG DB2-S.S.V. DB2
DAMES 1 8-nov
HG DS1-A & O DS1
E2
14-nov
HG E2-Lacom ‘91 E2
E1
14-nov
HG E1-Lacom ‘91 E1#
DAMES 3 14-nov
HG DS3-Schagen DS3
D1
15-nov
HG D1#-Vrone D1#
C2
15-nov
HG DC2-HVS/Petten DC1
B2
15-nov
HG DB2-Tornado DB1#
B1
15-nov
HG DB1-Geel Zwart DB2
A1
15-nov
HG DA1-Spartanen DA1
DAMES 2 15-nov
HG DS2-Vrone DS1
RECR. 1
17-nov
HG DR1-Schagen DR1
F1
21-nov
HG F1-Berdos F1
F2
21-nov
HG F2-H.V.S. F1
F3
21-nov
HG F3-VZV F3
D2
21-nov
HG D2-Berdos D1#
C1
21-nov
HG DC1-C.S.V. Handbal DC1
A2
21-nov
HG DA2-Sporting S DA1
DAMES 1 21-nov
HG DS1-Graftdijk DS1
E2
28-nov
HG E2-Tornado E1
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AANVANG
11:15
12:05
13:00
14:00
12:30
12:30
13:15
18:30
19:40
10:00
10:45
20:00
21:00
19:40
12:00
13:00
10:00
10:50
20:00
9:30
10:15
11:15
12:15
13:15
14:30
21:00
11:45
11:45
12:30
13:15
14:00
18:30
19:45
12:45

SCHEIDRECHTER
Bregje de Wit-Pien vd Berg
Bregje de Wit-Pien vd Berg
Monique Beemsterboer
Karin Oudeman
Lindsey Snoek
Sen Kuilboer
Sen Kuilboer-Evi Blankendaal
Nel Borst
Joyce/Pascal
Lindsey Snoek
Esmee Mooij
Monique Beemsterboer
Moniqu Beemsterboer
?
Karin Oudeman
Joyce/Pascal
Ineke Schot
Lisa Dekker
Joyce/Pascal De Weijver
Bente Zuurbier-Evi Blankendaal
Bente Zuurbier-Evi Blankendaal
Esmee Mooij
Nel Borst
Karin Oudeman
Joyce/Pascal
Monique Beemsterboer
cursus
cursus
cursus
Ineke Schot-Lisa Dekker
Ineke Schot-Lisa Dekker
Nel Borst
bond
Lindsey Snoek-Sen Kuilboer

E1
C2
B2
B1
DAMES 1
DAMES 2
RECR. 1
RECR. 2
DAMES 1
E1
E2
B2
DAMES 1
DAMES 2
RECR. 2
F3
D2
D1
A2
DAMES 3
C2
C1
B1

28-nov
29-nov
29-nov
29-nov
29-nov
29-nov
1-dec
1-dec
6-dec
13-dec
13-dec
13-dec
13-dec
13-dec
15-dec
19-dec
19-dec
19-dec
19-dec
19-dec
20-dec
20-dec
20-dec

HG E1-Vrone E1
HG DC2-Zwaluwen K DC1
HG DB2-Vrone DB3
HG DB1-H.V.S. DB1
HG DS1-J.H.C. DS1
HG DS2-Tornado DS3
HG DR-Tonegido DR1
HG DR2-Tornado DR2
HG DS1-J.H.C. DS1
HG E1-S.C. Dynamo E1
HG E2-S.C. Dynamo E2
HG DB2-KSV DB2
HG DS1-Con Zelo DS1
HG DS2-Kleine Sluis DS1
HG DR2-KSV DR1
HG F3-Hollandia T F3
HG D2-H.C.V.’90 D1
HG D1#-Lacom ‘91 D1
HG DA2-Sporting S DA1
HG DS3-KSV DS3
HG DC2-Lacom ‘91 DC2
HG DC1-Hollandia T DC1
HG DB1-Schagen DB1#

13:40
10:00
11:00
12:00
13:00
14:10
20:00
21:00
13:00
10:00
10:50
11:45
12:45
14:00
21:00
13:00
13:45
14:30
18:30
19:40
10:00
11:00
12:00

Lindsey Snoek-Sen Kuilboer
Romy Snoek
Nel Borst
Karin Oudeman
bond
Joyce/Pascal
Karin Oudeman Waardergolf
Monique Beemsterboer
Joyce/Pascal
Bregje de Wit-Pien vd Berg
Bregje de Wit-Pien vd Berg
Romy Snoek
bond
Monique Beemsterboer
Monique Beemsterboer
cursus
Sen Kuilboer-Evi Blankendaal
Sen Kuilboer-Evi Blankendaal
Nel Borst
Karin Oudeman
Ineke Schot-Lisa Dekker
Romy Snoek
Esmee Mooij

Vrijdagavond 30 oktober keezen in ’t Rondeel.
Iedereen is welkom! Inschrijven vanaf 19.45 uur. Aanvang 20.00 uur.
Beste mensen,
Het voetbal- en handbalseizoen is weer begonnen.
Dus ook het seizoen van Hugo’s Vrienden.
De eerste punten met betrekking tot de speler van
het seizoen van Hugo Boys zijn uitgedeeld. Wie zal
deze trofee dit jaar uitgereikt krijgen?
Ook heeft het bestuur van Hugo’s Vrienden de eerste vergadering van dit seizoen weer achter de rug.
Dit ter voorbereiding op de jaarvergadering van 6
November, maar ook om de aanvragen van Hugo Boys en Hugo Girls te bespreken. Jaarlijks komen
er vragen van de verenigingen binnen om financiële steun voor de aanschaf van diverse materialen of diensten.
Zo hebben we bijgedragen aan scheidsrechterspakken voor de clubscheidsrechters, aan nieuwe doelnetten voor Hugo Boys, ballen voor de jeugd van beide verenigingen enzovoorts.
Ook stellen de Vrienden het programma boekje beschikbaar welke bij thuiswedstrijden van Hugo
Boys 1 wordt uitgedeeld.
Bent u nieuwsgierig hoe wij te werk gaan en wat wij nog meer doen?
U bent van harte welkom om onze jaarvergadering bij te wonen in het Dorpshuis.
Deze vindt plaats op vrijdag 6 November om 20.30 uur.
Komt u dit niet uit, schroom dan niet om contact op te nemen met 1 van de bestuursleden van
Hugo’s Vrienden, zij staan regelmatig langs de lijn bij de clubs!
Iedereen heeft wel een zoon, dochter, vriend, vriendin of kennis welke lid is van 1 van deze clubs.
Wat is er dan leuker om dit (financieel) te ondersteunen?
Tot ziens, bij Hugo Boys, Hugo Girls of op onze jaarvergadering!
Nic de Wit, Astrid Snel, Sylvia Borst, Joost Wolkers, Ina Dekker en Edwin van Diepen.
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Hugo Boys seizoen 2015-2016
Opfriscursus AED
In november is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een opfriscursus AED.
De volgende data zijn hiervoor beschikbaar:
Dinsdag 17 november;
Woensdag 25 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 10 november, via het emailadres: ewg.kruijer@quicknet.nl
Graag bij de 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

Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 24 oktober		
Hugo-Boys
9.30 uur geen programma
13.00 uur Jose

Zaterdag 31 oktober
Hugo- Boys
9.30 uur Walther
13.00 uur Carla

Zondag 25 oktober
9.45 uur Annet/ Carin
13.00 uur Gerrit / Linda / Wendy
Bekerwedstrijd HB 1

Zondag 1 november
9.45 uur Hanneke / Bettie
14.00 uur Tini
Spelende leden: Killian Beers/ Wouter Bekker

Maandag 26 oktober
Tafeltennis Puinhoop

Maandag 2 november
Tafeltennis Puinhoop

Dinsdag 27 oktober
Kbo --- seniorengym

Dinsdag 3 november
Kbo Seniorengym

Woensdag 28 oktober
Revas

Woensdag 4 november
Revas

Donderdag 29 oktober
Training Hugo Boys

Donderdag 5 november
Training Hugo- Boys

Vrijdag 30 oktober
Koersbal

Vrijdag 6 november
Koersbal
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Hugo Boys Senioren
PROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 25 oktober 2015					
Terreindienst: Vincent Plak 						
wedstr. Omschrijving 		
aanv.
vertr.
Scheidsrechter
KNVB bekerwedstrijd amateurs 1e ronde							
156572 Hugo-Boys 1
Fortuna Wormerv.1 14:00		
R. van Lith 		
Competitie: 								
138041 Hugo-Boys 6
LSVV 7
10:45
10:00
G. Vinke 		
								
PROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 1 november 2015 					
Terreindienst: Paul v.d. Fluit, Oscar Boekel 							
wedstr. Omschrijving 		
aanv.
vertr.
Scheidsrechter
5521
De Koog 1
Hugo-Boys 1
14:00		
G.M. Jak 		
11377 VIOS-W2
Hugo-Boys 2
11:00		
A. El Yaacoubi
133749 Hugo-Boys 4
ZDH 2
10:45
10:00
Kees Molenaar
132373 LSVV 5
Hugo-Boys 5
12:30
11:30			
135517 Koedijk 12
Hugo-Boys 6
10:00
9:00		
138266 Hugo-Boys 7
Vrone 7
14:00
13:30
Jan de Wit 		
								
PROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 8 november 2015 					
Terreindienst: John Beers, Manus v.d. Vliet 							
wedstr. Omschrijving 		
aanv.
vertr.
Scheidsrechter
5661
Hugo-Boys 1
Schagen 1
14:00		
C. Beuving 		
11477 Hugo-Boys 2
ZAP 3
10:45		
W.J. van der Laan
134820 Succes 3
Hugo-Boys 4
10:30
9:30		
152843 Hugo-Boys 5
Con Zelo 3
10:45
10:00
Jan Eeken
138046 Hugo-Boys 6
Con Zelo 5
10:45
10:00
Adri v Renswoude
135406 DTS 5
Hugo-Boys 7
12:00
11:00			
							
Siem Hand
tel. 072-5740761

Pupil van de week
Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:
8 November
Hugo Boys 1 - Schagen 1
Lau Berkhout
( 12:45 aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)
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Hugo Boys Jeugd
Wedstrijden Hugo Boys Zaterdagjeugd 2015-2016					
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd					
Saturday, October 24, 2015		
Terreindienst ‘s ochtends: Rob Zuurbier				
Terreindienst ‘s middags: Tim Beke				
wedstr. Omschrijving			
aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
110056 Hugo Boys B1
Texel 94 B2
14:00 13:00
Koen de Koning
23370 Hugo Boys B2
FC Den Helder B3
11:00 10:00
NNB
Hugo Boys C1
Vrij
Hugo Boys D1
Vrij
Hugo Boys E1
Vrij
Hugo Boys E2
Vrij
Hugo Boys F1
Vrij
Hugo Boys MP1 Vrij				
Hugo Boys MP2 Vrij				
Hugo Boys MP3 Vrij				
									
Wednesday, October 28, 2015		
Terreindienst ‘s avonds: NNB				
wedstr. Omschrijving			
aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
156878 Hugo Boys C1
Foresters de C5
19:00 13:00
NNB
						
Saturday, October 31, 2015		
Terreindienst ‘s ochtends: Thijs Zuurbier				
Terreindienst ‘s middags: Dion van ‘t Padje				
wedstr. Omschrijving			
aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
110053 Reiger Boys B2
Hugo Boys B1
10:30 9:15
111632 Hugo Boys B2
HSV B4
14:00 13:00
NNB
123346 Reiger Boys C3
Hugo Boys C1
10:30 9:15
Hugo Boys D1
Vrij
116942 Hugo Boys E1
Nieuwe Niedorp E1 11:00 10:30
Coach
92719 Reiger Boys E3
Hugo Boys E2
10:00 9:15
118154 Hugo Boys F1
Vrone F5
11:00 10:30
Coach
Hugo Boys MP1 Mini-comp bij LSVV 9:00 8:30
Hugo Boys MP2 Mini-comp bij LSVV 9:00 8:30
Hugo Boys MP3 Mini-comp bij DTS 9:30 8:45
						
Houdt de website en het bord in de gaten ivm gewijzigde wedstrijden!
www.hugoboys.nl
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Van de Sponsorcommissie
Hugo Boys dankt haar volgende shirt sponsoren;
Hugo Boys 1
Edwin Groen Tweewielers
Hugo Boys 2
Loon & Grondverzetbedrijf Danenberg
Hugo Boys 3
Paul Dekker Vouwwagenstalling
Hugo Boys 4
R&H Beers Aannemersbedrijf
Hugo Boys 5
Groentekwekerij Ursem - Zuurbier
Hugo Boys 6
Beers Totaal Onderhoud
Hugo Boys 7
Travellin Band & Maatschappij P & J Borst
Hugo Boys B1
Aannemersbedrijf R. Blankendaal
Hugo Boys B2
Dansschool Schavemaker
Hugo Boys C1
Bleeker Transport
Hugo Boys D1
R&H Beers, Kay Timmerwerken, Iene Miene Mud
Hugo Boys D2
Ted Slijkerman Installatiebedrijf
Hugo Boys E1
Kids Sportswear / SMP Sportscare
Hugo Boys E2
R.W. de Vries Amarylles
Hugo Boys F1
Mankracht

Raad de minuut
Hugo Boys – Wiron 0-0 Helaas geen winnaar.
Alex Overtoom, Koen de Koning,
Mariët Ursem, Giel Borst, Wim Haisma
en Melvin Tesselaar.
De sponsorcommissie; sponsorcommissie@hugoboys.nl

Fysiotherapeut Paul Bruijn van Fysio De Noord ondersteunt ook in het seizoen 2015-2016 Hugo
Boys. Dit bestaat uit:
·
·

Ondersteuning van de selectie op de trainingsavonden
Gratis blessurespreekuur voor alle leden

Ondersteuning van de selectie op de trainingsavonden
Paul beoordeelt klachten, adviseert en geeft korte behandeling van blessures.
Allemaal met één doel: de selectie optimaal te laten presteren!
Gratis blessurespreekuur voor alle leden
Dit levert je een snelle diagnose en advies op.
Waar mogelijk direct korte behandeling, zodat je weer mee kunt doen met trainingen en wedstrijden.
Iedereen kan zonder afspraak langskomen in de Annazaal van het Dorpshuis, de verzorgingsruimte van Hugo Boys, op de dinsdag- en donderdagavonden tussen 20.00-21.00 uur.
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Wat we verder voor je kunnen doen
Fysio De Noord helpt je bij herstellen van (langdurige) blessures van spieren, pezen of gewrichten
én voor revalidatie na operatie van bijvoorbeeld beschadigde meniscus, gescheurde kruisbanden
of enkelbanden.
Behandelingen in de praktijk worden vergoed door de zorgverzekering, mits je een voldoende
aanvullend pakket hebt.
Contact
Buiten de trainingsavonden ben je welkom in de praktijk, 100 meter vanaf het Hugo Boys terrein.
Naast sportblessures helpt Fysio De Noord je van uiteenlopende klachten te herstellen. Kijk voor
het volledige zorgaanbod op onze website!
Fysio De Noord
Sint Annaplein 1
1704 BP Heerhugowaard
T: 072-5711223
E: info@fysiodenoord.nl
I : www.fysiodenoord.nl
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RICHTLIJNEN VOOR KOPIJ ‘Contact’
- Aanleveradres(mail): redactiecontactdenoord@gmail.com.
Gegarandeerd geaccepteerde bestandstypen: txt, doc, docx, jpg, xlsx en pdf. Alle overige
bestandstypen worden niet gegarandeerd.
- Bij het onderwerp de naam van de betreffende vereniging of instelling vermelden.
- U kunt te allen tijde een briefje inleveren op het redactie-adres: Groote Geldebosch 48 te
Heerhugowaard-de Noord of even bellen met de redactie 072- 57 15 332.
- Uiterste inleverTIJD is 19.00. Na dit tijdstip aangeleverde kopij zal in de daarop volgende uitgave
worden gepubliceerd. Contact verschijnt, met uitzondering van de zomervakantieperiode en
mogelijk de kerstperiode, in de ON-even weken.
- De redactie zal na ontvangst van de per e-mail aangeleverde kopij een automatisch bericht aan
de afzender toezenden met als onderwerp de datum van plaatsing.
Het aanleveren van advertenties via redactiecontactdenoord@gmail.com of contacthhw@gerja.nl
- Per vereniging, instelling, organisatie of andere instantie, is het gewenst de kopij via één e-mail
adres aan te leveren. Op deze manier heeft de betreffende instelling grip op de juiste volgorde
en bovendien kan de redactie makkelijker terugkoppelen bij vragen of opmerkingen.
- Logo’s dient men eenmalig in bezit te stellen van de redactie of van Gerja in een 4X4 cm formaat
(bij voorkeur jpeg). Het logo zal blijvend gebruikt worden. De kopij alleen als tekst aanleveren,
zonder logo. Eventuele bijlagen (bijvoorbeeld foto’s) apart bijvoegen in de eerder genoemde
bestandstypen, met in de tekst vermeld welke bijlage / bestandsnaam op welke plaats
ingevoegd dient te worden.
- Er zijn extra kosten verbonden aan het laten publiceren van meerdere foto’s of van kleurenfoto’s.
- De opmaak van het Contact en uw kopij wordt geheel door Gerja verzorgd. Neem contact op
met de redactie indien u uw opmaak gepubliceerd wilt zien.
- Kopij zonder (herleidbare) afzender zal niet worden gepubliceerd.
- Indien u een evenement op de agenda wilt laten plaatsen, dan kunt u dit kenbaar maken via een
apart verzoek aan de redactie per e-mail.
Advertentietarieven (zwart/wit): 1/1 pag € 42,50
				1/2 pag € 24,50
				1/4 pag € 15,00
				
1/6 pag € 11,25 (personeelsadvertentie)
Personeel(zwar t/wit):		

1/6 pag € 11,25

Advertentietarieven (full color):

Nader te bevragen bij contacthhw@gerja.nl

Abonnementstarieven:
- bezorgd bij u thuis € 20.00
- bezorgd via de post in Nederland € 57.00
Contact verschijnt twee wekelijks op oneven weken onder redactie van Angèl Mooij, Pim Mooij,
Paul Mooij, Jos Beers en Robbert Jongkind.
Redactie-adres: Groote Geldebosch 48, 1704 CP, Heerhugowaard-Noord.
Pim en Angèl Mooij: 072-5715332 / Jos Beers: 072-5718737 / Paul Mooij: 072-5711625
Redactiecontactdenoord@gmail.com
Voor het aanleveren van advertenties:
Drukkerij Gerja: 		
e-mail: 		
contacthhw@gerja.nl
			telefoon:		0226-421520
			fax: 		0226-421550
Rekeningnummer Contact: NL06RABO0386950989
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