
1

Agenda
4 oktober 2015 14:30 uur Concert van Moment in kerkje van Veenhuizen
10 oktober 2015 WGJ: Playbackshow Werkgroep Jeugd
11 oktober 2015 Kerk: Op adventure
12 oktober 2015 KBO: Justitie pastoraat
6 november 2015  Hugo’s vrienden: jaarvergadering
8 november 2015 Ontdek de bijbel: de bestseller vol actie, rust en romantiek
10 november 2015 KBO: Avondprogramma met Kees Mol
14 november 2015 Togido: De familie bale.... zwendel voor beginners in dorpshuis ‘t Zwaantje in Veenhuizen
14 november 2015 WGJ: Intocht Sinterkaas
20 november 2015 Togido: De familie bale.... zwendel voor beginners in dorpshuis ‘t Zwaantje in Veenhuizen
21 november 2015 Togido: De familie bale.... zwendel voor beginners in dorpshuis ‘t Zwaantje in Veenhuizen
28 november 2015 Winterfair
29 november 2015 Winterfair
29 november 2015 Kerk: In het donker gezien – een avontuur voor de zintuigen
9 december 2015 Kerstmis: maak zelf je kerstlicht 3.0
15 december 2015 KBO: Kerstmiddag ”De Grijzen Wijzen“ optreden
29 januari 2016 Kerk: Filmavond
5 februari 2016 Kerk: Sirkelslag
6 februari 2016 WGJ: Carnaval
12 maart 2016 Stille Omgang
24 maart 2016 Paasactiviteit
15 april 2016 Kerk: Aan de slag voor dieren in je eigen omgeving
30 april 2016 t/m 8 mei 2016 Taizereis (Frankrijk, vanaf 15 jaar)
22 mei 2016 Kerk: Rondleiding door de Joodse buurt in Amsterdam
3 juli 2016 Kerk: Zomerfeest

Vrijdag 25 september 2015

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 5 OKTOBER 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 23 oktober 2015.



2

 

Smuigelweg 4   1704 PX 
Heerhugowaard  / Waarland
T 0226 42 13 53 • F 0226 42 29 04
www.stooptuinmachines.nl

Tot ziens in onze showroom:

Kijk ook op www.husqvarna-actie.nl voor meer informatie.
Uw geautoriseerde Husqvarna dealer:

100% Husqvarna.
    0% Brandstof.

De nieuwe Husqvarna Accu Series zijn er: 
een serie sterk presterende accuproducten. 
U krijgt de resultaten van benzineproducten, 
een perfect evenwicht, stille werking, 
geen emissies, universele accu’s die in alle 
handgereedschap passen en tal van unieke 
Husqvarna eigenschappen. € 429,-

Inclusief Accu 
en snellader

€ 459,-
Inclusief Accu 
en snellader

€ 3.599,-
Inclusief Accu, snellader 

en maaidek 85 cm.

HUSQVARNA 
RIDER ACCU 

HUSQVARNA 136 LiHD50 
HEGGENSCHAAR 

HUSQVARNA 136 LiC 
TRIMMER 
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KLINKENDE
  MUNT WEKEN

Tot E 100,- kado* 
bij de Honda-dealer 

op een nieuwe 
Honda grasmaaier! 

www.honda.nl

€ 80,-
kado*

op de Honda 
HRX-serie**

€100,-
kado*

op de Honda 
HRH/HRD-serie 

€40,-
kado*

op de Honda 
IZY-serie** 

 *) Actie geldig van 
             t/m 30 juli 2012. 

Bedragen zijn inclusief BTW.
**) Uitgezonderd de HRX 476SD 

en de HRG 415P.

Tot ziens in onze showroom:

Jos Kamp Assurantien
Middenweg 200
1701 GG Heerhugowaard
T 072 - 571 12 84
E info@joskamp.nl
I www.joskamp.nl

Altijd in de
buurt Welkom!

Iedereen verdient een bank in de buurt.
Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs
in dorpen en kleine steden. Gewoon, een
kantoor om de hoek met een bekend gezicht. Bij
ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt. Op
kantoor, via internet of app.
RegioBank is altijd dichtbij.
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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 
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 1 oktober op  het 
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.

In september  is de groep van mevrouw van Schagen-Oudeman aan de beurt om de kerk op orde 
te maken. Dit gebeurt op 29 september.
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Bloemengroep
In september  wordt de kerk versierd door Els Dekker en Angela van Diepen.

SPREEKUUR vice voorzitter.
Op elke laatste donderdag  van de maand van 19 uur tot 20 uur houd ik spreekuur voor alle vragen 
die er zijn buiten de pastorale vragen.
Kom gerust, u bent van harte welkom!! In de pastorie!

Vriendelijke groeten, Gea Klercq

BEDANKT
Zoveel lieve woorden, gesproken en geschreven, zijn naar ons toegekomen na het overlijden 
van mijn vader Henk Burger. Dat heeft ons enorm goed gedaan.  We voelen dat als een grote 
steun.  We moeten nu verder zonder dat mooie mannetje met zijn grote humor, mijn lieve pap.
Bedankt voor uw medeleven. 

Marion Bleeker – Burger en familie.

ZONDAG 20 SEPTEMBER 
10.00 UUR
Viering met de Gebedsvieringgroep  en zang van het Ritmisch Koor.
Gebedsintenties voor: Theo Groot en overleden familie Groot- de Goede, Cok Borst, Alex Weel, Jan 
Beers en zegen over zijn gezin,in liefdevolle herinnering Catharina Westmeijer-Broersen en zegen 
over haar gezin, Nel Smit-Houniet, Piet zijp en overleden familie Zijp-Braas, overleden ouders 
van Schagen-de Moel Aris en Jan, Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman en levende en overleden 
familie, Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, Adrianus en Cornelia 
Moras-Pater en zegen over hun gezin, Gerbrand en Jo Langedijk-Bekker en Piet en Ans de Klerk-
Langedijk, in liefdevolle herinnering Andre Cattermole, overleden ouders van Schagen-Schuit en 
kinderen en Wilhelmus Groot, Luc en Ria van Gastel-Tesselaaar, Cor Borst en Ria Borst-Groot, Agie 
Borst-Eeken en Cor Borst en zegen over hun gezin, Jaap Beers, Gina, broeder Patrick overleden 
ouders en familie en zegen over de kinderen en kleinkinderen, uit dankbaarheid bij het 60 jarig 
huwelijk van het bruidspaar Stoop-Poland, Jaap Beers, Gina, Broeder Patrick overleden ouders  en 
familie en zegen over de kinderen en kleinkinderen, vader en moeder Tamis-Boots Tiny, Jan, Riet 
en Vera, vader en moeder Groen-Zut Atie, Stefan en Jan, in liefdevolle herinnering Nic Eeken en 
Michel. 
Koster: Rene van Langen.

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

WEEKEINDE 26 EN 27 SEPTEMBER
Zesentwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Numeri 11, 25-29(Niemand kan beslag leggen op de Geest van God)
Evangelie uit Marcus 9, 38-43.45.47-48(Wie niet tegen ons is, is voor ons)

ZONDAG 27 SEPTEMBER
10.00 UUR Vredesviering
Woord- en communieviering met zang van de Cantorij. Voorganger is Marion Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor: Alex Weel, in liefdevolle herinnering Jan en familie Oudeman-Groot, Tiny 
Veldman-Overtoom  en overleden familie Veldman-Overtoom, in liefdevolle herinnering Andre 
Veldman en Ank Veldman-Dekker en om zegen over de kinderen en kleinkinderen.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars:Maud en Lau Berkhout. Koster:Peter Danenberg.
Er is een deurcollecte in het kader van de vredesweek
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WEEKEINDE 3 EN 4 OKOTBER
Zevenentwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Genesis 2, 18-24 (en vrouw zijn elkaar uit het hart gegrepen; zij worden 
één vlees)
Evangelie uit Marcus 10, 2-16 (Als antwoord op een concrete vraag over echtscheiding herinnert 
Jezus aan Gods oorspronkelijke bedoeling)

ZONDAG 4 OKTOBER 
10.00 uur
Eucharistieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is Gerard Weel. Gebedsintenties 
voor: 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, uit dankbaarheid voor een succesvolle periode van 50 jaar, Cees Meester, 
Jaap Way en Gre Way-de Boer, Koos en Magda van der Hulst-de Koning en overleden familie  en 
zegen over hun gezin, Theo Kortekaas en zegen over zijn gezin.
Lector:Jos Mooij. Misdienaars:Timo Plak en Jip van den Berg. Koster: Gon Meester.

DINSDAG 6 OKTOBER
15.15 UUR Kinderkerk voor de bovenbouw

DONDERDAG 8 OKTOBER
15.15 UUR Kinderkerk voor de onderbouw

WEEKEINDE 10 EN 11 OKTOBER
Achtentwintigste zondag door het jaar.
Eerste lezing uit het boek Wijsheid 7, 7-11( Verleen ons van nu af uw rijkste zegen en laat  heel ons 
leven gelukkig zijn.)

ZONDAG 11 OKTOBER
10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van het ritmisch koor. Voorganger is pater Jan Molenaar.
Gebedsintenties voor; Cor Borst en Ria Borst-groot, Jan Beers en zegen over zijn gezin, Marie 
Molenaar-Spaansen en overleden familie, overleden ouders van Schagen-Schuit en kinderen en 
Wilhelmus groot, Klaas en Geertje Oudeman-Bruin en Piet Beers en familie, Cok Borst, Luc en Ria 
van Gastel-Tesselaar, Agie Borst-Eeken en Cor Borst en zegen over hun gezin, Antonius Aloyisius 
Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie, Tiny Veldman-
Overtoom en overleden familie Veldman-Overtoom, in liefdevolle herinnering Jaap Pronk, Jan en 
Sjanet, in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel.
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars: Sofie Kavelaar en Kirstin Plak. Koster: Kees Berkhout.

ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP

T VELD
Zaterdag 26 september om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van 
Interamvo, er is KWD
Zaterdag 3 oktober om 19.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer .
Zaterdag 10 oktober om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink

WAARLAND
Zaterdag 26 september om  19.00 uur Startviering met jongerengroep. Voorganger is Marion  
Bleeker-Burger.
Zaterdag 3 oktober om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang 
van het gemengd koor.
Zaterdag 10 oktober Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van de vrienden van 
het Gregoriaans.
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NIEDORP
Zondag 27 september om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Zondag 4 oktober om 10.00 uur Startzondag met Marion Bleeker-Burger en zang van alle koren
Zaterdag 10 oktober  om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der stok en zang van het 
gemengd koor.

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

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.

Marion afwezig
Tot en met 25 september is Marion afwezig.

De Kinderkerk voor de onderbouw
Op woensdag 2 september stond ik te wachten in de regen, maar de kinderen vonden dat niet erg 
en gingen blij met me mee. Er waren vandaag 11 kinderen die met me meegingen.
Ans stond bij de pastorie te wachten en zo kon het nieuwe seizoen beginnen.
We zijn gestart met het lied “geef mij je hand” en we hebben het Onze Vader gebeden, hierna wilde 
ieder kind wel een gebedje bidden. We hebben natuurlijk ook nagepraat over de vakantie en ze 
raakten bijna niet uitgepraat.
Ik had een Bijbellezing gevonden van de Goede Herder en alle kinderen zaten heerlijk te luisteren. 
We hebben nog even nagepraat over dit verhaal en gevraagd of ze wisten wie die Herder was. Er 
was een kind die heel goed wist dat Jezus de Herder was en de schapen waren de mensen.
Daarna was er limonade met een koekje. Het is altijd weer een strijd wie de koek mag uitdelen, 
maar Ikarios was vandaag voor het eerst en die had de eer om dat te doen. Onder het genot van 
een natje en een droogje, vertelde ik dat we het verhaal gingen naspelen. We hebben gevraagd 
wie er herder, schaap, verloren schaap en wolf wilde zijn en de taken waren snel verdeeld.
We hebben in de kerk het spel nagespeeld en de herder hield keurig zijn schapen bij zich, maar de 
wolf pikte de verloren schapen. Dat was rennen want in de stal waren ze pas weer veilig. Het spel 
hebben we 3 keer gespeeld en alle kinderen hebben zo een taak gehad. Eigenlijk waren ze nog 
lang niet uitgespeeld, maar we hebben nog wat liedjes over schapen gezongen en daarna een 
kaarsje aangestoken terwijl we het lied zongen van Geef Mij kracht. Dan kijken wie het eerst in de 
partorie was, want daar mochten ze nog een kleurplaat kleuren.
Terwijl alle kinderen lekker bezig waren heb ik nog een verhaal verteld van Sam die in het winkelcen-
trum was verdwaald. Er waren meerdere kinderen die ook al eens waren verdwaald, gelukkig waren 
ze weer gevonden. Ja Jezus blijft ook naar ons zoeken als wij zijn verdwaald, is dat geen heerlijk idee.
Om een uur werden alle kinderen weer opgehaald en wij konden terug kijken op een zinvol beg-
ing van dit seizoen kinderkerk.
De volgende kinderkerk is niet op woensdag, maar op donderdag. Dit om persoonlijke reden, 
maar ook omdat er een aantal kinderen op woensdag gaan dansen. 

De volgende kinderkerk is op donderdag 8 oktober 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 vreu-
gd. 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
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Kinderkerk voor de bovenbouw
Op 1 september was de eerste kinderkerk van het seizoen en er gingen 4 enthousiaste kinderen 
met me mee. Het is een klein clubje, maar er wordt wel heel veel gepraat en gelachen en dat vin-
den we heel belangrijk.
Na het bidden van het Onze Vader en de gebedjes, hebben we nog nagepraat over de vakantie, 
maar voor hun gevoel ligt die alweer heel ver terug.
Ik had het verhaal van Zacheus de tollenaar uitgezocht en die konden ze nog niet, maar in de loop 
van het verhaal kwam het hun toch bekend voor. 
Ze moesten goed opletten, want ze mochten met behulp van de woorden, Jezus, mensen en 
Zacheus het verhaal navertellen. Dat ging heel erg goed. Aan het eind van het verhaal vertelde 
Jezus, dat de herder altijd op zoek gaat naar zijn verloren schaap.
Mijn vraag was, of ze ook het verhaal van het verloren schaap konden, ik had hiervoor ook drie 
kaartjes met de woorden Herder, 99 schapen en het verloren schaap.
Dit verhaal konden ze allemaal heel goed navertellen. Ja dan is het een kunst om de twee woor-
den bij elkaar te zoeken. Ik heb ze even laten gaan, maar ze snapte er nog niet zoveel van. Tot slot 
heb ik vertelt dat Zacheus het verloren schaap was en ja dat snapte ze wel. De 99 schapen zijn de 
mensen en Jezus is de Herder…de Goede Herder.
Na wat drinken en een koekje hebben we het verhaal van het verloren schaap nagespeeld, ieder-
een mocht zelf bedenken wat ze wilde zijn. Er was een herder, een verloren schaap, een wolf en 
uiteraard een herder.
Ik heb niet verteld hoe ze het moesten spelen, maar ze bedachte zelf dat de herder zijn schapen 
ging tellen en daarna ging hij even weg om bix te halen, op dat moment kwam de wolf het ver-
loren schaap meenemen en sleurde die weg. Toen de herder terug kwam, was het overgebleven 
schaap erg onrustig en de herder telde nu maar 99 schapen en ging op zoek en ja hoor in het 
kantoor had hij het schaap gevonden en gaf de wolf een tikje.
Ze hebben allemaal de rollen gespeeld en vonden het geweldig, ondanks dat het een kleine groep 
was. Ze vonden herder en wolf het leukste om na te spelen, ja als schaap ben je onderdanig en dat 
vind niet iedereen leuk.
Hierna had ik een verhaal van een jongen die een vis had gevangen en in de badkuip deed, de vis 
werd ziek en na een poosje heeft hij hem terug gebracht naar de rivier.. 
Ik had een blad voor de kinderen waar ze wat vragen op mochten beantwoorden, zoals.
Van wie hou je het meest……van mijn  familie.
Waar wordt je heel verdrietig van….als er iemand van mijn familie dood gaat.
Wat is je grootste talent……iemand aan het lachen maken, voetval en handbal
Welk verhaal van Jezus vind je het mooist………De Goede Herder, de geboorte van Jezus en ie-
mand koos het verhaal van de vis  die ik had vertelt, maar dit was geen verhaal van Jezus, oh zei hij 
dan maar het verhaal van de broden en vissen.
Tot slot hebben we een kaarsje opgestoken bij Maria en hebben we voor onszelf gebeden dat we 
goede mensen mochten zijn  Het was een hele goede start van de kinderkerk.

De volgende kinderkerk is op dinsdagmiddag 6 oktober

Op  dinsdagmiddag 6 oktober van 15.15 uur tot 16.15 uur is er kinderkerk voor de kinderen van 
groep 5 t/m 8.
Ik kom uw kind dan van om 15.15 van school ophalen en zal dan ook met het bordje grote kinder-
kerk staan. Ik hoop weer op een grote opkomst.

Groetjes van Gerda Zuurbier
Mijn mailadres is jmzuurbier@hetnet.nl

telefoonnummer: 072-5740952/ 06-37359617
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Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op www.urmaprint.nl

Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.00-17.30 uur
               zaterdag 10.00-16.00 uur

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

✦ GEBOORTEKAARTJES ✦ ROUWDRUKWERK ✦ POSTERS (t/m A0-formaat)

✦ HUWELIJKSKAARTEN  ✦ ZAKELIJK DRUKWERK ✦ CANVASPRINTS

 

Sterrenboschstraat 8,   1704 CN Heerhugowaard

t.   072 - 85 03 971      m. 06 - 229 204 87      e.  info@dick-tegel.nl

Unieke en goedkope 
7 dagen snelservice 

van 10.00-22.00 
voor particulier en kleinbedrijf. 

(geen onderzoekskosten!) http://
www.zorgboeren.nl/fotorij/f_1633_1.jpg

Heeft u ook regelmatig problemen 
met uw computer? Of wilt u er een 

aanschaffen, maar weet u niet 
precies waarop u letten moet? 

Gepensioneerd KPN-computerdeskundige 
geeft nu advies 

en cursus 
om u daarbij 

te helpen. 
Ook reparatie, 

installatie of uitbreiding 
(binnen 1 dag!), eventueel bij u thuis, 

hoeft geen probleem meer te zijn! 
Bel eens voor informatie of afspraak.

Rob Verweij, RCN Niedorp, 
06-517 8 31 32, Winkel

Tel.: 072 - 5711254
E-mail: mail@rhbeers.nl

Internet: www.rhbeers.nl

kelders
kozijnen
verbouw

woningbouw
utiliteitsbouw
betonvloeren

Hét adres voor:
Hét adres voor:

woningbouw  kelders
utiliteitsbouw  kozijnen
Betonvloeren  verbouw 

Middenweg 494
1704 BM Heerhugowaard

Tel:072-5711254 / Fax:072-5743170
Email: mail@rhbeers.nl
Internet: www.rhbers.nl
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Openingsactiviteit YoungSeven    
Zondag 11 oktober starten wij met ons vierde seizoen! Onze ope-
ningsactiviteit houden wij bij sportcentrum ‘De Geus’ in Langedijk.
Daar gaan we klimmen, survivallen in de adventurebaan, boog-

schieten en luchtbuks schieten. Na al deze inspanning wordt er voor een lekkere maaltijd gezorgd.
Lijkt het je leuk om toch eens mee te doen? Schroom niet en geef je op voor 1 oktober! 
Dit kan door te reageren op deze mail of het aanmeldingsformulier op onze website in te vullen. 
Vraag ook je vrienden en/of vriendinnen mee.
Doe je mee? Dan wordt je om 14.30 uur bij sportcentrum de Geus verwacht.
Wij verwachten dat het tot ongeveer 18.15 uur duurt. De kosten hiervoor zijn 10 euro. Maar denk 
je, ik wil wel vaker aan iets meedoen? Lid worden kan ook, dit kost maar 25 euro!
Het vervoer? Hierover hebben we contact, mogelijk gaan er meerdere jongeren bij jou uit de buurt 
en kunnen jullie met elkaar meerijden. Misschien tot dan!

Namens de werkgroep YoungSeven

   oungSeven 
Ben je 12-18 jaar? Doe mee & kom bij 

onze jongerengroep! Geef je op via 

www.youngseven.nl
  

zo. 11-10

zo. 8-11

zo. 29-11

wo. 9-12

zo.17-4

vr. 29-1

vr. 5-2

za. 12-3

do. 24-3

30-4 t/m 8-5

zo. 22-5

juni 2016

zo. 3-7

Lees meer over de activiteiten op www.youngseven.nl
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“Te beginnen in Jeruzalem…”,  
 Kees Kok preekt in de Westfriese Ekklesia

De volgende viering van de Westfriese Ekklesia is op zondag 4 oktober  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 4 oktober a.s. preekt Kees Kok over “Te 
beginnen in Jeruzalem…”, (Handelingen 2-5).
Kees Kok (1948) kwam in 1982 in dienst bij de Stichting Leerhuis & Liturgie, eerst als studiesecretaris 
en van 2002 tot 2013 als directeur. Sindsdien coördineert hij in De Nieuwe Liefde projecten op 
het gebied van leerhuis en liturgische muziek.  In de loop der jaren heeft hij talloze lieddagen 
en liturgische workshops georganiseerd - sinds 1980 ruim honderdvijftig – in Nederland en de 
Duitstalige landen. In samenwerking met Birgitta Kasper-Heuermann en Annette Rothenberg-
Joerges werkt hij aan de Duitse vertaling van het repertoire van de Amsterdamse Studentenekklesia 
(zie ook www.huuboosterhuis.de). Kees Kok is lid van het liturgisch team van de Amsterdamse 
Studentenekklesia en was tot 1995 redacteur van Werkschrift, van 1995 tot 2011 van Roodkoper 
en tot 2015 van Nieuwe Liefde magazine. Sinds de oprichting in 1996 is hij eindredacteur van de 
Maandbrief voor Leerhuis & Liturgie

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 4 
oktober a.s. te ontmoeten. U bent van harte welkom.
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

Bijzondere tentoonstelling in Nieuwe Kerk
over het Christendom en keizer Constantijn

Vanaf oktober zijn in De Nieuwe Kerk Amsterdam zeldzame kunstschatten uit onder andere de 
Vaticaanse Musea te bezichtigen in de tentoonstelling: De droom van keizer Constantijn – Kunst-
schatten uit de Eeuwige Stad. Rome veranderde in de vierde eeuw van de multireligieuze keizerlij-
ke hoofdstad vol tempels met kolossale keizerbeelden tot pauselijk centrum gedomineerd door 
kerken met kruisen. Het is een succesverhaal in slow motion: hoe het christendom in korte tijd 
van een kleine geloofsgemeenschap een dominante religie kon worden, met een allesbepalende 
invloed op de westerse wereld. Dit werd vooral mogelijk dankzij één persoon: keizer Constantijn 
de Grote.  

Eerste blikvanger bij deze unieke tentoonstelling is een ‘kopie’ van de beroemde triomfboog van 
Constantijn naast het Colosseum. Net als de Romeinen destijds, maakt de tentoonstellingsbezoe-
ker zijn eigen entree onder deze boog. De stad was in die tijd een multiculturele smeltkroes, waarin 
uiteenlopende religies en cultussen beleden werden. Isis, Dionysus, Mithras en Jupiter Dolichenus 
waren populair. Het christendom, met zijn joodse wortels, was in opkomst. In 312 had keizer Con-
stantijn een droom, waarin hem de overwinning op zijn rivaal Maxentius werd aangekondigd, als 
hij openlijk zijn steun betuigde aan Christus. Zo geschiedde: op het keizerlijke vaandel verscheen 
het Christogram, waarna hij zijn rivaal versloeg bij de Milvische Brug nabij Rome. Maxentius ver-
dronk in de Tiber, de christenen zagen Constantijn nu als een van hen. In opdracht van Constantijn 
verrezen al binnen enkele jaren monumentale kerken. Een nieuw moreel kompas deed zijn intrede 
waarin armenzorg, heiligendagen, relikwieën en martelarencultussen een plaats kregen. 
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Ook al werd de antieke cultuur niet direct verlaten, het hele openbare leven in Rome raakte binnen 
enkele decennia doordrongen van het christendom en zijn uitingen. Een revolutie met immense 
invloed op de mondiale godsdienst en cultuur door de eeuwen heen.

In het oktobernummer van het bisdomblad “SamenKerk” een uitgebreider artikel over deze ten-
toonstelling.

t/m 7 februari 2016
De Nieuwe Kerk Amsterdam
(naast Paleis op de Dam)
www.nieuwekerk.nl 
dagelijks van 11.00 – 17.00 uur
€ 16,00 (kinderen t/m 11 jaar gratis)
€ 4,50 met Museumjaarkaart

Ontmoetingsdag Bisdom zaterdag 28 november 2015
Het Bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert i.s.m. De Nieuwe Kerk in Amsterdam vanwege de 
bijzondere tentoonstelling “Rome. Droom van Constantijn” een speciale arrangements- en ont-
moetingsdag op zaterdag 28 november 2015. Die dag kunt u voor de speciale prijs van € 8,00 
(50% korting op de standaard toegangsprijs) naar binnen; kinderen jonger dan 11 jaar zijn gratis. 

Abt Gerard Mathijsen OSB (van de Adelbertusabdij, Egmond) en Zr. Elvira Maria de Wit (provinciaal 
van de Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus, Vogelenzang) geven om 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00 en 14.00 uur een lezing (van ong. 20 minuten). De lezing wordt gehouden in de Eg-
gertzaal (boven ‘t Nieuwe Kafé). Voor iedere lezing zijn 100 plaatsen beschikbaar. Aansluitend be-
zoekt u (met een audiotour) de tentoonstelling. 

In de ontmoeting van het christendom met de onbekende wereld troffen christenen altijd mensen 
die gelovig, religieus waren. Of het nu Paulus was in Athene, of christenen in Rome ten tijde van 
keizer Constantijn, of op de grote ontdekkingsreizen naar Latijns-Amerika, Afrika of Azië. Maar in 
onze Nederlandse samenleving van nu, vandaag 2015, ontmoeten we mensen die totaal geen 
geloof hebben en niet zijn aangesloten bij een religie. Hoe kun je als gelovig mens – als christen 
in 2015 – gelovig leven en je geloof uiten in een religieuspluriforme en religieusarme samenleving 
als de onze? Hoe kun je als gelovige, als katholiek christen, overeind blijven in je gezin of fami-
lie- en vriendenkring, op school, het werk en bij de sportvereniging? Abt Mathijsen en Zr. De Wit 
zullen hierover getuigen en spreken.

Hoe naar deze dag?
- aanmelden uitsluitend via: sales@nieuwekerk.nl 
- vermeld: 1. “Bijeenkomst bisdom H’lem-A’dam (28 november)”, 2. uw voor- en achternaam en 

3. het aantal personen 
- aanmelden mogelijk t/m 18 oktober 2015 
- u ontvangt op of rond 15 november 2015 een bevestigingsemail met het tijdstip van de lezing 

(aansluitend kunt u de tentoonstelling bezoeken); over het toegewezen tijdstip kan niet wor-
den gecorrespondeerd

- u toont de bevestigingsemail bij de kassa 
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40 JAAR

 4 oktober 1975                   4 oktober 2015

40 Jaar getrouwd, 40 jaar met elkaar verbonden.
Blij met onze dochters en schoonzonen, gelukkig met onze kleinkinderen.

Ja, het is nog steeds go(e)d……

Dit mooie gebeuren willen we op die dag van zondag 4 oktober a.s. vieren. 
We beginnen om 11.00 uur met een viering in de Martinuskerk te ’t Veld, Rijdersstraat 107,

waarbij u van harte welkom bent.
Na afloop is er gelegenheid om elkaar even achter in de kerk te ontmoeten, terwijl de 

Wereldwinkel koffie, thee en limonade verzorgt.
Uw aanwezigheid alleen al zal voor ons een groot cadeau zijn.

Theo en Gerda Vertelman – Wortel,
Rijdersstraat 109, 1735 GC ‘t Veld

Amsterdam City Swim
6 september jl., heb ik met 3 anderen in team Jan Scholtens meegezwommen aan de 
Amsterdam City Swim.
 
De Amsterdam City Swim is een jaarlijks, uniek zwemevenement in de Amsterdamse grach-
ten om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de Stichting ALS Nederland en voor onder-
zoek naar de ziekte ALS. Dit jaar was het koudste jaar sinds de Amsterdam City Swim wordt 
georganiseerd, maar toch hebben wij (Marion, Bert, Glennys en ik) de tocht uit gezwommen 
(weliswaar 200 mtr. ingekort door de organisatie). Ons doel was EUR 1200,00 in te zamelen 
(EUR 400,00 p.p.) Dit hebben wij mede namens gulle giften uit de Noord ruim overschreden. 
Samen hebben wij tot nu toe EUR 7777,70 opgehaald en “mijn steentje” daarbij is EUR 1840,00. 
 
Ik wil daarom iedereen die mij gesponsord heeft heel hartelijk bedanken.
Wat was het een mooie ervaring en wat woon ik toch in een mooi dorp !!
 
Dank je wel lieve Noordenders,

Mariëtte Oudeman
 
 
PS: 
Mocht u nu denken ik heb nog niet gesponsord en wil dat wel graag, het kan nog ......................  
tot 30 september !!!
Voor meer informatie zie: 
www.amsterdamcityswim.nl - team jan scholtens - mariette oudeman
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v Garage Co Borst BV v Co Borst Autoschade
v Co Borst Bedrijfswagens v C.B. Lease
v Airco Service v Piaggio LTV-dealer

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

Administratiekantoor
DEKKER
Voor uw:
 * bedrijfsadministratie
 * belastingzaken
 * salarisadministratie
 * automatiseringsbegeleiding in- of 
  exclusief het betalingsverkeer
 * algehele bedrijfsadvisering

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

Tevens verzorging van particuliere 

aangiftebiljetten

 
 

 

 

 

   

 

 

 
 

    Voor  sierhekwerk en kennelbouw op maat 

 

  Automatische Draai/Schuifpoorten voorzien 

       van intercom, camera, verlichting e.d. 

 

            Tevens voor uw paardenboxen, 

           hondenkennels & dierenverblijven 

 

    Middenweg 598  1704 BS  Heerhugowaard 

   072-5715927 fax 072-5721059 of  06-53716161 
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Bril gevonden
 
Ter hoogte van de fam. Overmars aan de Middenweg heeft 
mijn zoontje Thijs een bril gevonden. Hij is lichtgroen met 
zwart, een fijn montuur en de sterkte is +3.00 . 
 
Wie hem mist of iemand kent die een bril mist kan hem 
ophalen bij de fam. Klaver aan de Middenweg 604a, tel: 5742566.

“Loca” gaat weer “on stage”!
Kerstavond 24 december 2015 gaan we in de Heilig Hart kerk een sprankelend stuk uitvoeren.
Geschreven door Godfried Bomans en herschreven door Carola Keesom is het een theaterstuk 
bestaande uit 4 bedrijven aangevuld met een stevig stuk popmuziek.

Voor wie?: voor jullie die op kerstavond na de koffie en voor de borrel/fris even wil worden opge-
frist en waarbij je mag mee- swingen, zingen, bewegen en mag omkijken in de Heilig Hart kerk.
Euh….. mag maar er moet niets….duh!

Wat is het?: een spektakel van spel, muziek en licht

Even op een rijtje:
Acteurs: Ingrid Boots, Stef Zuurbier, Sarah de Wit, Carola Keesom, Nico Beers, Ineke Hoogland, Dolf 
de Wit.
Xmas@DeNoord Band: Jeroen de Wit, Irma van Zelm, Freek Jabroer, Luuk Beers, Anna Ursem.
Crew: Nel Zuurbier, Joost Klercq, John Dekker, Kees Korver, Siep Groot, Jet Beers, Marijn Kunst, 
Bregje de Wit, Jonna Spek, …

Datum/Tijd: 24 december 2015 / 23.00 uur deur open, 23.15 uur start
Waar: @ Heilig Hart kerk
Kaarten: € 2,50 per plaats/kaart vanaf 1 december @ Attent Arno & Sylvia Groen
Hoe: Je kaart(en) zijn op bank-rij nummer te reserveren zodat je altijd een plaats hebt.

See you @ XMAS@DENOORD 24 december, 23.00 uur, Heilig Hart kerk

Loca is Lokaal Cabaret, Toneel en Revue

@
 
“Loca” gaat weer “on stage”!  
 
Kerstavond 24 december 2015 gaan we in de Heilig Hart kerk een 
sprankelend stuk uitvoeren. 
Geschreven door Godfried Bomans en herschreven door Carola 
Keesom is het een theaterstuk bestaande uit 4 bedrijven aangevuld met 
een stevig stuk popmuziek. 
 
Voor wie?: voor jullie die op kerstavond na de koffie en voor de 
borrel/fris even wil worden opgefrist en waarbij je mag mee- swingen, 
zingen, bewegen en mag omkijken in de Heilig Hart kerk. 
Euh….. mag maar er moet niets….duh! 
 
Wat is het?: een spektakel van spel, muziek en licht 
     
Even op een rijtje: 
Acteurs: Ingrid Boots, Stef Zuurbier, Sarah de Wit, Carola Keesom, 
Nico Beers, Ineke Hoogland, Dolf de Wit. 
Xmas@DeNoord Band: Jeroen de Wit, Irma van Zelm, Freek Jabroer, 
Luuk Beers, Anna Ursem. 
Crew: Nel Zuurbier, Joost Klercq, John Dekker, Kees Korver, Siep 
Groot, Jet Beers, Marijn Kunst, Bregje de Wit, Jonna Spek, … 
 
Datum/Tijd: 24 december 2015 / 23.00 uur deur open, 23.15 uur start  
Waar: @ Heilig Hart kerk 
Kaarten:  € 2,50 per plaats/kaart vanaf 1 december @ Attent Arno & 
Sylvia Groen 
Hoe: Je kaart(en) zijn op bank-rij nummer te reserveren zodat je altijd 
een plaats hebt. 
 
See you @ XMAS@DENOORD 24 december, 23.00 uur, Heilig Hart 
kerk 
 
Loca is Lokaal Cabaret, Toneel en Revue 
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• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing

Tel. 072 - 5711243 
06 - 53557548

Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard

www.groottuinen.nl

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

Dopplerstraat 6 
1704 SR Heerhugowaard

TEL: 072-5740859
Fax nr. 072-5721659

Internet: www.automolenaar.com
Email: postmaster@automolenaar.com

René Jonker 
Stationslaan 1

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

www.jonkerhov.nl
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28 september t/m 3 oktober 2015 is de Collecteweek
Het Fonds verstandelijk gehandicapten vergroot de wereld van mensen met een verstandelijke 
beperking

Op maandag 28 september start Fonds verstandelijk gehandicapten met de landelijke collecte en 
vraagt daarbij aandacht en financiële steun voor de positie van mensen met een verstandelijke 
beperking. Het fonds financiert projecten die hun leven veraangenamen en hun wereld vergroten. 
Zo helpt het Fonds met aangepaste materialen voor gemeenschappelijke woonruimten, maneges, 
zorgboerderijen en speeltuinen in de buurt, aangepaste speelmaterialen voor kinderen met een 
beperking of een aangepaste schoolreis. Ook gaat er geld naar groepsactiviteiten, zodat mensen 
kunnen zwemmen, fietsen, een computercursus volgen, hun theatertalenten ontwikkelen of een 
muziekfestival bezoeken.

Voor meer informatie over de collecte in Heerhugowaard- De Noord kunt u terecht bij:
Jeltje Karman       
072-5742605

Zie ook  www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl

Gevraagd, bruikbare spulletjes voor de Rommelmarkt.
   
Armbandjes, dvd’s, stekkers, schoenen of kleding, spulletjes voor in huis, op zolder of garage  
spulletjes “het geef niet wat”. Ik kan het allemaal gebruiken en kom het graag bij ophalen.
Om de winter door te komen sta ik 2 keer in de maand op Rommelmarkten. 
Ik vind het leuk om onder de mensen te blijven en bezig te zijn. Alvast vriendelijk bedankt.

 
Vriendelijke groeten van 

Sylvia Resida 
Groote Geldebosch 66,  

mobiel 0626797917 of 0728888463,  
mail adres sylviaresida@Hotmail.com 

 

OPEN DAG HOSPICE ALKMAAR
Zaterdag 10 oktober van 11.00 tot 15.00 geven we een rondleiding in het Hospice.

High-care Hospice Alkmaar biedt ongeneeselijk zieke mensen een eigen plek en deskundige 
zorg in een huiselijke sfeer, voor een waardig laatste levensfase.

We heten u van harte welkom.

Hospice Alkmaar
Blanckerhofweg 13

1816HG Alkmaar
www.hospice-alkmaar.nl
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TRIMSALON 
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER 
MARLIES BROERS

   
Veenhuizerweg 57
1704 DR Heerhugowaard - De Noord
tel. 06 - 13108895

GER BRUIN
GARAGE / LPG INBOUW

- Onderhoud & Reparatie 
  van alle merken auto's.
- Banden, Uitlaten,  Accu's etc.
- Airco Service
- APK met Viergas- of Roetmeting.
- Dealer van: BRC en GFi  
  (Necam/Koltec en 
  AG LPG installaties)

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

Medisch Pedicure Heerhugowaard

De praktijk staat ingeschreven 
in het kwaliteitsregister voor pedicures

*
Diabetes en Reuma aantekening

*
Praktijk op de begane grond

*
www.pedicureheerhugowaard.nl

*
Altonstraat 15

1704CC, heerhugowaard
tel. 06-42307499

JAN GROOT
BOUWKUNDIG 
TEKENBUREAU

Tel. 072-5726237
Schapenweg 2a  1704 DS
Heerhugowaard - Noord

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



19

Collecte voor de Kankerbestrijding
Van 7 Sept. tm 11 Sept.werd de landelijke collecte voor de Kankerbestrijding gehouden.
Graag willen wij alle collectanten bedanken voor hun inzet, 27 enthousiaste collectanten 
hebben gecollecteerd in de Noord. De opbrengst van de collecte in de Noord 
was totaal € 1.491,43
Namens de KWF hiervoor onze dank. 

               Riet Berkhout, Afra Appelman

Samen verder
Obdam, 8 september was voor ons beide een bijzondere dag.
Hierbij willen wij een ieder bedanken voor alle belangstelling, in welke vorm dan ook.  
Het heeft ons goed gedaan.
Wij wensen u levensvreugde en gezondheid voor nu en in de toekomst

Tot ziens
Theo en Lida van Schagen 

Poststraat 6 
1713 JC  Obdam

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
We willen heel graag Humulus Lupulus en de jeu de boules club 
‘Etui de la tiet’  bedanken voor hun geste naar het NOC. Op 5 juli 
jongstleden werd er namelijk voor de Noordenders een jeu de 
boules-competitie georganiseerd op het Annaplein.
Er deden heel veel ploegen mee en het was erg gezellig. Het geld dat 
hiermee binnen kwam, zou bedoeld zijn voor ‘Etui de la tiet’, maar 
deze club wilde het geld liever aan een paar organisaties in De Noord 
geven, onder andere het NOC. Heel erg bedankt hiervoor. 

De data voor de komende tijd:

2 oktober 2015 10.00 uur  koffie drinken op de pastorie:
    Mary IJdema zal komen knippen

16 oktober 2015 17.30 uur  maaltijd in het dorpshuis

30 oktober 2015 10.00 uur  koffie drinken op de pastorie

Janet Wester     (5719382)
Tonnie Rozing  (5741684) 
Gea Klercq       (5715265) 
Tiny van Stralen
Riet Beers (5714705) 
Ria Boekel        (5719919)
Toos Mooij     (5710193) 
      
U bent van harte welkom!
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Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75Elke dag 3 broden naar keuze € 6,10

Speculaas het 2e pak voor de halve prijs

Appeltjesbrood van € 2,95 voor € 1,95

Speculaasstaaf van € 4,75 voor € 3,50

Reclame voor zaterdag 26 september

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

Veluweweg 17, Waarland
tel. 0226 - 42 13 40
Zwarteweg 3, ‘t Veld
tel. 0226 - 42 13 70

Dorpsstraat 26 Tuitjenhorn
tel. 0226 - 39 46 56

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

Wij zijn een allround garagebedrijf en doen onderhoud en APK voor ieder type auto.
We beschikken over een Airco-Servicestation en zeer divers en uitgebreide diagnoseapparatuur.
Ook zijn we gespecialiseerd in LPG-inbouw, reparatie- en onderhoud van de gehele LPG-installatie.
Verder doen we alle voorkomende werkzaamheden in onze geoptimaliseerde werkplaats.
 
 Wij zijn op zoek naar iemand om ons te versterken:
 “1E AUTOMONTEUR” 
 • Fulltime beschikbaar (36-40 uur)
 • Al ervaring in de auto-branche
 • APK-keurmeester
 • Leeftijdscategorie tot +/- 35 jaar  
 • Zelfstandig werkend
 • Goede communicatieve eigenschappen en een klantvriendelijke houding.
 • Ambitie om door te groeien binnen ons bedrijf
 • In het bezit van rijbewijs B

Graag een schriftelijke reactie voorzien van C.V. naar:
Garage Ger Bruin, t.a.v.  Arno Bruin,  Winkelerzand 36, 1731 LZ  Winkel
 
Voor aanvullende informatie verwijzen we je graag naar onze website: www.gerbruin.nl
Facebook: Garage en LPG Inbouw Ger Bruin

GER BRUIN
GARAGE / LPG INBOUW
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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 verkleed-
kleren 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 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)

Jong talent gezocht!!!
Zaterdag 10 oktober organiseren wij van de Werkgroep Jeugd weer onze jaarlijkse playbackshow 
voor alle jeugd  uit de Noord. Dus lijkt het jullie leuk om mee te doen, dan kunnen jullie alvast 
beginnen met het bedenken van een leuke act! 
Opgeven kan tot uiterlijk donderdag 8 oktober via wgjdenoord@gmail.com waarin je vermeld 
naam, leeftijd+ groep, artiest en het liedje. Je kunt mee doen als je in groep 1 t/m 8 of voortgezet 
onderwijs zit. De deuren van het dorpshuis gaan om 13.30 uur open waarna de playbackshow 
om klokslag 14.00 uur gaat beginnen! Bij aankomst graag eerst je CD met het liedje ( met naam 
erop! ) bij de DJ inleveren.  Tijdens de playbackshow zullen er door onze fotograaf spetterende 
foto´s worden gemaakt van alle optredens welke terug te zien zijn op de website www.
heerhugowaarddenoord.nl.

´s Avonds kan er weer volop gedanst kan worden tijdens de discoavond. Ook hier zal de DJ voor 
de muziek zorgen dus dit gaat zeker weer heel gezellig worden!!
De disco is bedoeld voor groep 6, 7 en 8 en het voortgezet onderwijs.
De disco begint om 20.00 uur, dan treden eerst de nr´s 1 van deze middag nog eenmaal op, en om 
22.30 uur zal de disco afgelopen zal zijn. Er mag deze avond niet met mobieltjes gefilmd worden 
omdat sommige dat hinderlijk vinden.

Vóór de playbackshow komen we overigens weer bij u langs met de intekenlijsten en hopen dat 
iedereen weer een bijdrage wil leveren aan de Werkgroep Jeugd!!! We komen eenmaal per jaar bij 
u langs de deur, de opbrengst wordt gebruikt voor het organiseren van de PLAYBACKSHOW, de 
DISCO-AVONDEN, de INTOCHT SINT NICOLAAS en de CARNAVAL voor alle jeugd uit de Noord en 
alle beetjes helpen hierbij!!! 

Alvast veel plezier met alle voorbereidingen!!

De Werkgroep Jeugd.

wgjdenoord@gmail.com
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www.caferestaurantbleeker.nl • Als het om feestelijke verzorging gaat.

PRESENTEERT:

ZONDAG 4 OKTOBER
hugo-boys-D.T.S.

Henk Naber + friend
aanvang 19.00 uur

 
ZONDAG 18 OKTOBER

paul Vlaar  
aanvang 19.00 uur  

 

ZATERDAG 7 NOVEMBER 
diner op inschrijving

4 gangen diner res. 5711335 
of 0627918509

 
ZATERDAG 14 NOVEMBER

tribute to the catsband
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Optreden Moment in het kerkje van Veenhuizen
Op zondagmiddag 4 oktober om half 3 zal  de zanggroep Moment 
een  optreden verzorgen in het kerkje  van Veenhuizen.
Zanggroep Moment, is bekend vanwege hun vierstemmige zang 
met muzikale begeleiding van gitaar en/of muziek op band. De 
groep bestaat uit Erwin, Linda, Leslie en Suzanne. 4 vrienden en zij  
zingen een afwisselend repertoire.
De entree bedraagt 6 euro inclusief een kopje koffie of thee vooraf.
Na afloop is er gelegenheid om nog even na te kletsen onder het genot van een drankje.
Kaarten kunt u reserveren bij Annet Kroon op telefoonnummer  072-5711428 of 06 53105907.
Aanmelden kan ook via de email: marcoannet@gmail.com

De “Blik op de weg” in De Noord …( 14 sept. 2015)
Beste mensen,

Het is half acht als ik de deur achter me sluit en de heerlijke lucht 
voel samen met een aangename temperatuur. In de straat spreekt 
Joke me aan: “Ik hoop, dat het wel droog blijft!” Natuurlijk hoop ik 
dat ook, maar we zijn tenslotte niet van suiker!
Het eerste afval ligt al in de Dorsvlegel, dus dat gaat in de plastic 
zak. Schapen en kippen kijken toch even op, als met de gekleurde 
zak voorbij loop. Helaas zit er niets van hun gading in. 
Zo loop ik de Middenweg op en aanschouw weer het gebruikelijke 
tafereel van schoolgaande kinderen, mensen die naar hun werk gaan en voorbij ratelende land-
bouwvoertuigen van soms enorme afmetingen! Dat is De Noord op maandagmorgen!
Bij de fam. Snoek gaat de hand omhoog. De kinderen gaan naar school, maar de zaak heeft op 
maandag rust. Op de Hasselaarseweg ga ik rechtsaf, want vandaag loop ik de zuidwest route.
Ook Ton en zijn vrouw groeten, want we kennen elkaar zo langzamerhand wel. Bij hen ziet de 
berm er altijd keurig uit. Er moet geen onkruid in het weiland komen, vertelde hij me eens.
De spoorbomen ga ik over en deponeer het afval in de daarvoor bestemde bak. Dan hoor ik getoe-
ter achter me. Het is Leon van Daily Sunshine (zie het verhaal van 13 juli) met op zijn laadbak een 
groep helpers. Ik neem aan, dat de eerste zonnebloemen geplukt gaan worden?!
Mirjam komt fietsend en groetend voorbij en ook Paul, onze “dorpsfysiotherapeut” drukt  even op 
zijn claxon. “Blijven bewegen” is zijn motto altijd, dus dat doe ik dan bij deze!
Via het restaurant Babylon kom ik op de Westerweg. Zoals gebruikelijk is er weer veel verkeer met 
volop verlichting en ook de ruitenwissers gaan aan. Ja, de eerste druppels beginnen te vallen. 
Onder de bomen merk ik er nog weinig van, maar in de “open lucht” wordt mijn kleding aardig nat.
Aan de overkant valt me een bedrijf op met veel zonnepanelen. Het moeten er, voor zover ik kan 
zien, wel ruim honderd zijn. Zou dat allemaal voor eigen gebruik zijn? Wie het weet mag het zeg-
gen!
In het kanaal manoeuvreert een schip met buizen en een hijskraan staat op het dek gemonteerd. 
Zou het kanaal uitgediept worden? Ook hier gis ik er naar.
Langs het fietspad zie ik ook afvalzakken liggen, die er zo neergegooid zijn. Jammer, dat mensen 
het fatsoen niet hebben om dat op de juiste plek te deponeren. De gemeente heeft een prachtig 
afvalstation aan de Beukenlaan, waar ik om de zoveel weken het blik naar toe breng!
Ik loop door de fietstunnel, neem nog wat drinkbakjes mee en gooi dat in de eerstvolgende af-
valbak. 
Via de Westerweg loop ik terug. Zo nu en dan gaat het blik, plastic en drinkbakjes in mijn afvalzak. 
De regen is opgehouden, de zon probeert door te komen. 

www.caferestaurantbleeker.nl • Als het om feestelijke verzorging gaat.

PRESENTEERT:

ZONDAG 4 OKTOBER
hugo-boys-D.T.S.

Henk Naber + friend
aanvang 19.00 uur

 
ZONDAG 18 OKTOBER

paul Vlaar  
aanvang 19.00 uur  

 

ZATERDAG 7 NOVEMBER 
diner op inschrijving

4 gangen diner res. 5711335 
of 0627918509

 
ZATERDAG 14 NOVEMBER

tribute to the catsband
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De maïsvelden langs de Middenweg beginnen het uitzicht een beetje te ontnemen, maar in de 
herfstvakantie is het volgens mij “oogsttijd”. Dus nog even geduld!
Arno groet vanuit de bestelwagen, ook hij is op de maandagmorgen druk in de weer!
Nu nog een klein stukje en dan kan ik thuis weer genieten van een lekker kopje koffie.

49 blikjes                                   
39 drinkbakjes
22 plastic flessen! 
9 pk. sigaretten
1 pk. shag
0 flessen

Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol
De Ploeg 10
tel. 5726170

e-mail: der.van.krol@quicknet.nl
website: www.gerritvanderkrol.nl

Schrijvenswaard  
In het kader van Monumentendag heeft onze parochiekerk aan 
muzikanten en dichters de gelegenheid geboden hun kunnen te 
laten zien aan het aanwezige publiek wat grote interesse toont. 
Toevallig passeren buiten een stoet auto’s, die luid claxonneren, 
waar we in de kerk wat hinder ondervinden. 
Ter compensatie enkele gedichten die zaterdag 12 september voor-
gedragen zijn:

Heb lief

Alleen de toekomst
weet wat de tijd ons leert.
Heb vertrouwen in het nu,
in de keuzes die je maakt.
Zij zullen jou leiden in dit leven,

ook al voelt het soms verkeerd,
fout bestaat niet, alleen het woord
wat je er aan geeft.
Leef, voel je verbonden,
je bent nooit afgescheiden geweest

de keuzes die je maakt
zijn  goed gekozen
zij leiden jou op weg,
naar het antwoord op een vraag
waar je nu geen weet van hebt.

Leef, huil, lach, bid, vecht en heb lief,

vooral heb lief.

En ontdek dat het leven is wat
jij er van maakt, jij bent de
schrijver van je eigen verhaal
de schepper van jouw leven,
de dichter van jouw woorden,

het prachtige geluid van jouw muziek.
heb lief,

vooral heb lief.

© Joyce Snijders-Schipper
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Een herfstochtend

Kat op de tafel hond in de mand
broodje gesmeerd, theelichtje brandt.

Storm en regen striemen ruiten
ik ga vandaag niet naar buiten…

Kat op de tafel hond in de mand
knus is het binnen, ik lees mijn krant, maar dan…

Bliksem en donderslag tezamen
bliksemschichten door de ramen …

Biljartclub ZBGG
Ook bij biljartclub ZBGG rollen de (nieuwe) ballen weer. Op het moment dat ik dit stukje tik, heb-
ben we er al weer twee avonden op zitten. Niet alleen hebben we nieuwe speelballen maar ook 
heeft Jennifer gezorgd voor nieuwe lakens. Hopelijk is dit in positieve zin van  invloed op onze 
prestaties! Laten alle gebruikers ook zuinig zijn op deze biljarts. Dus geen drankin de buurt en 
horloges af! Het is bij ons gebruikelijk om op de eerste avond kort te vergaderen. Ook wordt er 
dan normaliter om het kampioenschap van het afgelopen seizoen gespeeld. Dit moest worden 
uitgesteld, aangezien een van de kandidaten niet aanwezig was. Maar op de tweede speelavond 
heeft dit evenement toch plaatsgevonden. Paul Dekker en Peter Entius hadden beiden twee peri-
odes gewonnen. Zij moesten dus strijden om de felbegeerde beker. Er werd nog gespeeld met de 
oude gemiddelden. Paul moest zestien caramboles maken en Peter een en twintig. Het beloofde 
een spannende strijd te worden omdat beiden in het afgelopen seizoen in bloedvorm verkeerden. 
Maar van een spannende strijd was geen sprake. Peter had in tien beurten de benodigde punten 
bij elkaar getikt. Paul kwam niet verder dan vijf caramboles. Het kampioenschap ging dus, evenals 
vorig jaar, naar Peter. Ook is hij percentage kampioen geworden. Vanaf deze plek nogmaals gefe-
liciteerd! De kampioen gaf spontaan een rondje, wat bij ons altijd zeer op prijs word gesteld! De 
bekers zullen door Dirk Snip worden voorzien van de naam Peter Entius. Ook wil ik opmerken dat 
nieuwe leden van harte welkom zijn. Kom gerust eens langs om een kijkje
te nemen op de donderdagavond in sporthal Noorderend!!

Ik wens alle leden van de diverse biljartclubs een prettig seizoen toe!
Henk Beers, voorzitter ZBGG

Nieuws van Hugo Girls
Vanaf dit Contact zal Ilja Groot de copij voor het Contact verzame-
len, nakijken en op volgorde zetten, m.a.w. Ilja wordt Hugo Girls 
Contact redactie. Het nieuwe copij e-mailadres is:
hugogirlscopy@hotmail.com

Ilja succes met je nieuwe taak!

Op 7 oktober is de ledenvergadering. Iedereen is van harte wel-
kom. Een digitale uitnodiging zal via de coachen worden verspreid. 
Verder staat verderop in dit Contact ook een uitnodiging. De notu-
len van de vorige ledenvergadering staan in het infoblad.

Iedereen weer ontzettend bedankt voor het kopen van de sponsorkaarten. Dit keer gingen de 
meiden van de C1, C2 en de D1 langs de deuren en ze hebben een recordaantal verkocht. Ook de 
meiden natuurlijk bedankt.

Veel succes iedereen.  Het bestuur

Kat van de tafel, hond uit de mand
hete thee plenst over mijn krant.
Jankende hond, miauwende kat

vandaag weer genoeg chaos gehad!

© Dini Apma - Staudt
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Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar
Onze gezamelijke showroom

Energie Service Noord West Alkmaar
Ons gezamelijke onderhoudsbedrijf 
voor verwarming en binnenklimaat

HEERHUGOWAARD

Erkend leerbedrijf / 
installatiewerk N-H

Erkend gas- water- verwarmingsinstallateur
platdakbedekkingen- koper- zinkwerk en sanitairspecialist!

o.a. plaatsing en levering van
complete badkamers 

en diverse merken zonnepanelen 
en CV ketels 

Ketels vanaf € 1400,- incl. montage en BTW 
Bel of mail voor een vrijblijvende offerte

Middenweg 489 • 1704 BD Heerhugowaard • Tel. 072 574 64 65 • ted.slijkerman@hetnet.nl

Energie Service Noord West
Ons gezamelijk onderhoudsbedrijf
voor verwarming en binnenklimaat

Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar
Onze gezamenlijke showroom

Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar
Onze gezamelijke showroom

Energie Service Noord West Alkmaar
Ons gezamelijke onderhoudsbedrijf 
voor verwarming en binnenklimaat

HEERHUGOWAARD

Erkend leerbedrijf / 
installatiewerk N-H

Erkend gas- water- verwarmingsinstallateur
platdakbedekkingen- koper- zinkwerk en sanitairspecialist!

Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar
Onze gezamelijke showroom

Energie Service Noord West Alkmaar
Ons gezamelijke onderhoudsbedrijf 
voor verwarming en binnenklimaat

HEERHUGOWAARD

Erkend leerbedrijf / 
installatiewerk N-H

Erkend gas- water- verwarmingsinstallateur
platdakbedekkingen- koper- zinkwerk en sanitairspecialist!

Margret de Boer ‘Haarstyliste’
Leliehofstraat 16
Heerhugowaard-Noord
072-5716154

Uitsluitend op afspraak!

Openingstijden:
Dinsdag 13.00-21.00
Woensdag 09.00-21.00
Donderdag 09.00-21.00
Vrijdag 09.00-17.00

K
AP
SALON
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HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Piet Oudeman Transport

JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman

Uitnodiging voor de ledenvergadering van handbalvereniging
Hugo Girls op woensdag 07 oktober 2015 in het Rondeel.

Aanvang 20.00 uur

AGENDA

1. Opening  

2. Notulen van 8 oktober 2014  
(zie infoblad)  

3. Mededelingen
 NHV
 Digitalisering
 Nieuwe jeugdspelregels
 Scheidsrechters
 ’t Rondeel/Hugo Boys
 Jeugdcommissie/hoofdbestuur

4. Ingekomen stukken

5. Jaaroverzicht

6. Financieel overzicht 2014/2015 en begroting 2015/2016  

7. Kascontrole/verkiezing  

8. Jaarverslagen  
*Jeugdcommissie  
*Technische commissie  
*Buffetcommissie

9. Bestuursverkiezing  
*Aftredend en niet herkiesbaar: Ingrid Commandeur (voorzitter)  
*Aftredend en niet herkiesbaar: Irma Entius (jeugdcommissie)  

 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 07 oktober!
Tot dan,

Bestuur Hugo Girls.
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IK WIL MIJN EERSTE HUIS KOPEN. 
HOE PAK IK DAT AAN?

HOEKSTRA & VAN ECK

FULL COLOR
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Hugo Girls jarigen

Evi Blankendaal  26-sep
Janine Oudeman  27-sep
Kirsten Ligthart  2-okt
Ilse Hooiveld  5-okt
Jamie Zuurbier  5-okt
Fiene van Schagen 7-okt

Schoonmaken Rondeel
De volgende teams van Hugo Girls zijn aan de beurt om het Rondeel schoon te maken. 

28/9 - 30/9 Dames 3
5/10 - 6/10 Recreanten 1
12/10 - 14/10 Recreanten 2

Aandachtspunt: Let zelf op wanneer er ’s avonds handbal wedstrijden zijn, zie Contact in verband 
met schoonmaken!

De sleutel is bij P. Jaspers.

Anouk Duijn

Zondag 4 oktober om 13.00 uur

bij de wedstrijd :

Hugo Girls – Berdos

Sponsor/koffiekaartenactie
Het seizoen is inmiddels weer begonnen.
Maandag 14 september  2015 gingen de speelsters van C1, C2 en D1 het dorp in om sponsor/
koffiekaarten te verkopen. Met een sponsorkaart kan in ’t Rondeel vijf keer koffie of thee worden 
gehaald. Het weer zat niet helemaal mee. Tussen de onweersbuien door werden door de meiden 
toch meer kaarten verkocht dan vorig jaar. Het was een spannende strijd wie de meeste kaarten 
zou verkopen. Uiteindelijk werden er 6 verkopers (Kristie, Isa, Mabel, Evie, Maud en Senna) in het 
zonnetje gezet om gezellig met elkaar een keertje bij de snackbar te gaan eten.
Meiden van C1, C2 en D1: bedankt voor jullie inzet en enthousiasme! En voor iedereen die een 
kaart heeft gekocht: bedankt voor het steunen van onze vereniging!
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Uitslagen
21-9-2015 Hugo Girls D2 A & O D3 4 - 11
     
20-9-2015 Hugo Girls DS1 Schagen DS1 22 - 21
20-9-2015 Hugo Girls DS2 Tornado DS4 15 - 16
20-9-2015 Hugo Girls DA1 H.V.S. DA1 19 - 15
20-9-2015 D.T.S. ‘48 DA1 Hugo Girls DA2 14 - 9
20-9-2015 Hugo Girls DB2 Schagen DB1# 15 - 17
20-9-2015 Hugo Girls DC1 De Blinkert DC1# 18 - 2
20-9-2015 Niedorp D1 Hugo Girls D1# 14 - 11

19-9-2015 Hugo Girls DS3 Kleine Sluis DS2 18 - 14
19-9-2015 Westfriesland/SEW E2 Hugo Girls E1 17 - 4
16-9-2015 Hugo Girls DR1 Schagen DR1 5 - 11
     
14-9-2015 Petten DR1 Hugo Girls DR2 7 - 4
13-9-2015 Kleine Sluis DS1 Hugo Girls DS2 15 - 12
13-9-2015 Hugo Girls DA2 Spartanen DA1 8 - 21
13-9-2015 D.E.S. DB1 Hugo Girls DB2 14 - 17
13-9-2015 KSV DB2 Hugo Girls DB1 6 - 17
13-9-2015 H.C.V.’90 DC1 Hugo Girls DC2 25 - 12
13-9-2015 DSS DC1 Hugo Girls DC1 10 - 10
13-9-2015 Hugo Girls D1# Graftdijk D1# 12 - 14

12-9-2015 Tonegido D1# Hugo Girls D2 14 - 2
12-9-2015 Hugo Girls E1 Vrone E1 11 - 17
12-9-2015 Hugo Girls E2 Tornado E1 0 - 15

10-9-2015 Niedorp DR1 Hugo Girls DR1 9 - 11

7-9-2015 Schagen DS2 Hugo Girls DS3 16 - 17
7-9-2015 Hugo Girls DR2 KSV DR1 6 - 9

PROGRAMMA ZATERDAG 26 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 02 OKTOBER (VELD)   
          AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 27-sep Hollandia T DS1-HG DS1 Tuitjenhorn 12:15 11:15 ------
DAMES 2   VRIJ        
DAMES 3 26-sep HG DS3-Zwaluwen K DS1 De Noord 19:30 19:00 ------
A1 27-sep Hollandia T DA1-HG DA1 Tuitjenhorn 11:00 10:00 ------
A2 27-sep HG DA2-H.V. Blokker DA1# De Noord 13:00 12:30 ------
B1 27-sep Vrone DB2-HG DB1 St. Pancras 12:15 11:15 ------
B2 27-sep Wijk aan Zee DB1#-HG DB2 Wijk aan Zee 12:00 10:45 ------
C1 26-sep Lacom ‘91 DC1#-HG DC1 Noord-Scharw. 17:30 16:45 ------
C2 27-sep HG DC2-C.S.V. DC1 De Noord 12:00 11:30 ------
D1 27-sep HG D1#-Meervogels D1# De Noord 11:15 10:45 ------
D2  27-sep Schagen D2-HG D2 Schagen 10:50 10:05 ------
E1 26-sep HG E1-KSV E1 De Noord 15:00 14:30 ------
E2 26-sep HG E2-De Blinkert E1 De Noord 14:00 13:30 ------
F1 26-sep Vrone F1-HG F1 St Pancras 13:00 12:00 ------
F2 26-sep HG F2-Hollandia T F2 De Noord 13:15 12:45 ------
RECR. 1   VRIJ        
RECR. 2 28-sep HG DR2-Zwaluwen K DR1 De Noord 19:30 19:00 ------
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PROGRAMMA ZATERDAG 03 OKTOBER T/M VRIJDAG 09 OKTOBER (VELD)    
     AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 4-okt HG DS1-Berdos DS2 De Noord 13:00 12:30 ------
DAMES 2 4-okt D.E.S. DS1-HG DS2 St Maarten 15:30 14:30 ------
DAMES 3 3-okt KSV DS3-HG DS3 t Kruis 18:30 17:45 ------
A1 4-okt HG DA1-Vrone DA1 De Noord 14:15 13:45 ------
A2 4-okt H.C.V.’90 DA1-HG DA2 Velzen 10:00 8:45 ------
B1 4-okt HG DB1-Victoria O DB1# De Noord 12:00 11:30 ------
B2 4-okt HG DB2-Berdos DB1 De Noord 11:00 10:30 ------
C1 3-okt HG DC1-Graftdijk DC1 De Noord 15:00 14:30 ------
C2 3-okt Meervogels’60 DC1-HG DC2 Akersloot 14:00 13:00 ------
D1 3-okt S.C. Dynamo D1-HG D1# Ursem 12:45 11:45 ------
D2  3-okt HG D2-D.S.O. D2 De Noord 14:15 13:45 ------
E1   VRIJ        
E2 4-okt DSS E2-HG E2 Heemskerk 11:00 10:00 ------
F1 3-okt HG F1-VZV F2 De Noord 13:30 13:00 ------
F2 3-okt Z.A.P. F2-HG F2 Breezand 10:00 9:00 RES.SH.
RECR. 1 5-okt Meteoor DR1-HG DR1 Hoogwoud 19:30 18:45 RES.SH.
RECR. 2 7-okt Geel Zwart DR2-HG DR2 Breezand 19:00 18:00 ------

Buffetdiensten Hugo Girls in het rondeel
Hierbij het overzicht van de kantine diensten voor het rondeel. Kijk even goed wanneer je aan de 
beurt bent. Als je niet kunt zorg je zelf voor een ander en de wijziging geef je door aan Annet Kroon
Tel nr 072-5711428 of via de mail:marcoannet@gmail.com 

Annet Kroon, 
planning kantinediensten in ´t rondeel

Datum   
26 sept. 12.30 uur tot  14.30 uur 14.30 uur tot 16.30 uur 18.45 uur tot 21.15 uur 
 Margret van der Berg en Dilara Top Mariska Stoop en Mandy Plak Amber Molenaar en Inge Entius
   
27 sept. 10.30 uur tot 12.30 uur 12.30 uur tot 14.45 uur 
 Susanne Duijn en Sam Groot Mieke Kroon en Melanie van Diepen 
   
28 sept. 18.45 uur tot 21.15 uur  
 Laura Rendering  
   
3 okt. 12.45 uur tot 14.30  uur 14.30  uur tot 16.30 uur 
 Shelly van Poorten en Pleun Stoop Carla Overtoom en Lynn Dekker 
   
4 okt. 10.15 uur tot 13.15 uur 13.15 uur  tot 16.15 uur  
 Jet Beers en Corina Slijkerman Lisanne Oudeman en  Marjon Berkhout 
   
10 okt. 9.45  uur tot 11.45 uur 11.45 uur tot 13.45 uur 18.45 uur tot 21.15 uur
 Sabine Zuurbier  Esther Vlaar en Kirstin Plak Femke Hooiveld en Roos Snel
   
11 okt. 10.15 uur  tot 13.00 uur 13.00 uur tot 15.45 uur 
 Mieke Kroon en Marlou Oudeman Carin Dekker en Devi Bakkum 
   
14 okt. 19.15 uur tot 21.45 uur  
 Fleur de Boer  
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TEAM DATUM WEDSTRIJD AANVANG SCHEIDRECHTER
         
F2 26-sep HG F2-Hollandia T F2 13:15 Bregje de Wit
E2 26-sep HG E2-De Blinkert E1 14:00 Pien vd Berg-Bente Zuurbier
E1 26-sep HG E1-KSV E1 15:00 Pien vd Berg-Bente Zuurbier
DS3 26-sep HG DS3-Zwaluwen K DS1 19:30 Henk Brinkmann
D1 27-sep HG D1#-Meervogels D1# 11:15 Ineke Schot-Lisa Dekker
C2 27-sep HG DC2-C.S.V. Handbal DC1 12:00 Romy Snoek
A2 27-sep HG DA2-H.V. Blokker DA1# 13:00 Nel Borst
R2 28-sep HG DR2-Zwaluwen K DR1 19:30 Karin Oudeman
F1 3-okt HG F1-VZV F2 13:30 Lyndsey Snoek
D2 3-okt HG D2-D.S.O. D2 14:15 Karin Oudeman
C1 3-okt HG DC1-Graftdijk DC1 15:00 Ineke Schot-Lisa Dekker
B2 4-okt HG DB2-Berdos DB1 11:00 Esmee Mooij
B1 4-okt HG DB1-Victoria O DB1# 12:00 Jacky Zuurbier
DS1 4-okt HG DS1-Berdos DS2 13:00 bond
A1 4-okt HG DA1-Vrone DA1 14:15 Joyce Heij
F2 10-okt HG F2-D.E.S. F1 10:30 Bregje de Wit-Lyndsey Snoek
E2 10-okt HG E2-S.C. Dynamo E1 11:15 Bregje de Wit-Lyndsey Snoek
E1 10-okt HG E1-VZV E1 12:05 Ineke Schot-Lisa Dekker
DS3 10-okt HG DS3-Hollandia T DS2 19:30 Joyce Heij
D1 11-okt HG D1#-VZV D2 11:00 Nel Borst
C2 11-okt HG DC2-S.C. Dynamo DC2 11:45 Jacky Zuurbier
A2 11-okt HG DA2-KSV DA1 12:45 Esmee Mooij
DS2 11-okt HG DS2-Con Zelo DS2 14:00 Karin Oudeman
R1 14-okt HG DR1-Tornado DR1 20:00 Monique Beemsterboer
RECR. 2 12-okt HG R2-Lacom R2 19:00 Joyce Heij

Hugo Boys seizoen 2015-2016
Van de Sponsorcommissie

Het nieuwe voetbalseizoen is alweer in volle gang. En ook de sponsor com-
missie draait alweer op volle toeren.

Via deze weg willen wij graag Mirjam en Jan van Snack en Eethuis Hugo 
hartelijk danken voor het jarenlang beschikbaar stellen voor de taart in de 
loterij bij de thuiswedstrijden van Hugo Boys 1. Het heeft al die tijd de loten 
verkoop zeker een goede stimulans gegeven. 
Menig toeschouwer is met deze heerlijke versnapering wel eens huiswaarts gekeerd. 
 
Raad de minuut
Ook dit seizoen is het weer gelukt om alle minuten voor de minuten loterij te slijten. Iedereen die 
een minuut heeft, wederom hartelijk dank namens de club, en allemaal weer heel veel geluk toe-
gewenst ! De eerste winst partij is binnen voor ons vlaggenschip, en we hebben daardoor ook de 
eerste deelnemers kunnen verblijden.

Hugo Boys – Succes  2-1   Jan de Cocq en Joke Groen.
Allen van harte gefeliciteerd !.

Alex Overtoom, Koen de Koning, Mariët Ursem, Giel Borst, Wim Haisma en Melvin Tesselaar. 
De sponsorcommissie; sponsorcommissie@hugoboys.nl
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Hugo Boys Senioren
PROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG 27 september 2015      
Terreindienst:  Vincent Plak      
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter 
5006 Hugo-Boys 1  WMC 1  14:00  G. de Boer   
11101 KGB2  Hugo-Boys 2  11:00  J.C. Boschma   
133735 Hugo-Boys 3  WMC 2 10:45  G. Vinke   
132874 FC Den Helder 5  Hugo-Boys 4  12:30 11:15   
152830 Hugo-Boys 5  SVW 5  10:45 10:00 A. Strijbis   
131607 VIOS-W 6 Hugo-Boys 6 13:00 12:00   
137124 WMC 6  Hugo-Boys 7  11:00 10:15   
         
PROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG 4 oktober 2015      
Terreindienst:  Frans Dekker       
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter 
5183 Hugo-Boys 1  DTS 1  14:00  W. van Hamersveld 
11213 Hugo-Boys 2  SEW 2 10:45  M. Konte   
133729 Hugo-Boys 3  KSV 3 14:00  Pim Mooij   
133741 Hugo-Boys 4  JVC 3  14:00 13:15 Adri Renswoude
152832 Hugo-Boys 5  VIOS W 4  10:45 10:00 Ate v.d. Laan   
138037 Hugo-Boys 6  Kolping Boys 8  10:45 10:00 Jan de Wit   
132083 SVW 27 10  Hugo-Boys 7  11:00 10:15   
         
PROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG 11 oktober 2015      
Terreindienst:  Nico Groot       
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter 
5294 Hollandia T 1 Hugo-Boys 1  14:00  E. Kesoglu  
11265 Grasshoppers 2  Hugo-Boys 2  11:30  J.G.M. Koekkoek 
133701 Geel Zwart 30 3  Hugo-Boys 3  11:30    
135610 SRC 3  Hugo-Boys 4  11:45 10:45   
152836 Hollandia T 4  Hugo-Boys 5  11:00 10:00   
131775 Vrone 6  Hugo-Boys 6  10:00 9:00   
138264 Hugo-Boys 7  VIOS-W7  14:00 13:15 Adri Renswoude 
  

Siem Hand 

Pupil van de week

Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:

27  september

Hugo Boys 1 - WMC 1 

Nathan Baas

( 12:45  aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)
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Hugo Boys Jeugd
Wedstrijden Hugo Boys Zaterdagjeugd 2014-2015      
       
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Saturday, September 26, 2015  
Terreindienst ‘s ochtends: Jelle Loos    
Terreindienst ‘s middags: Joost Dekker* 
   
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
110036 DTS B1 - Hugo Boys B1 14:50 12:45 - 
111630 Hugo Boys B2 - Reiger Boys B4 14:00 13:00 Koen de Koning
123349 Hugo Boys C1 - Kolping Boys C3 14:00 13:00 NNB 
94902 Texel 94 D1G - Hugo Boys D1 13:00 11:15 - 
116931 Grasshoppers E1 - Hugo Boys E1 9:30 8:45 - 
92721 Hugo Boys E2 - DTS E2 11:00 10:30 Coach 
118166 KSV F5 - Hugo Boys F1 9:00 8:15 Coach 
- Hugo Boys MP1 - Mini-comp bij DTS 9:30 8:45 - 
- Hugo Boys MP2 - Mini-comp bij LSVV 9:00 8:30 - 
- Hugo Boys MP3 - Mini-comp bij LSVV 9:00 8:30 - 
 
      
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Saturday, October 03, 2015  
Terreindienst ‘s ochtends: Rens Hoogland    
Terreindienst ‘s middags: Frank Beke    

wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
110058 Hugo Boys B1 - Kolping Boys B2 14:00 13:00 NNB 
111598 Kolping Boys B7 - Hugo Boys B2 15:00 13:45 - 
123367 Duinrand S C1 - Hugo Boys C1 13:00 11:45 - 
94891 Hugo Boys D1 - HCSC D1 11:00 10:15 NNB 
- Hugo Boys E1 - Vrij       
92675 LSVV E3 - Hugo Boys E2 9:45 10:15 - 
118152 Hugo Boys F1 - Dynamo F1 11:00 10:30 Coach 
- Hugo Boys MP1 - Mini-comp bij BOL 9:30 8:45 - 
- Hugo Boys MP2 - Mini-comp bij BOL 9:30 8:45 - 
- Hugo Boys MP3 - Mini-comp bij BOL 9:30 8:45 - 
       
Houdt de website en het bord in de gaten ivm gewijzigde wedstrijden!    
   

www.hugoboys.nl
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18+ SOUNDMIX / PLAYBACK SHOW
Het is eindelijk zover. We gaan er weer een  
organiseren op zaterdag 23 januari.  
Opgeven kan met onderstaand formulier. 
Inleveren bij café Bleeker

Inschrijfformulier Soundmix / Playbackshow
Naam artiest:

Titel nummer: 

Namen deelnemers:

Contactpersoon: 
Naam: 

Adres:
  
Postcode:
 
Mobiel/E-mail: 

www.caferestaurantbleeker.nl • Als het om feestelijke verzorging gaat.

PRESENTEERT:
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• Timmerwerk
• Onderhoud
• Renovatie
• Verbouwing
• Nieuwbouw

 Tel. 06 27088407
 Heerhugowaard


