Vrijdag 28 augustus 2015

Agenda
29 augustus 2015
1 september 2015
7 september 2015
14 september 2015

39e editie Noordender Volksspelen aansluitend feestavond bij Bleeker
t Skarpet: sluiting seizoen
KBO: Fietstocht
KBO: opening seizoen met gezellig bijpraten en een film over het werk van een
kooiker
18 september 2015 t/m 23 september 2015, 6 daagse vliegreis naar Lourdes
23 september 2015 20:00 lezing De reizen van Reinout van Brederode door Ab Klomp in het kerkje
van Veenhuizen
4 oktober 2015
14:30 uur Concert van Moment in kerkje van Veenhuizen
12 oktober 2015
KBO: Justitie pastoraat
10 november 2015 KBO: Avondprogramma met Kees Mol
14 november 2015 Togido: De familie bale.... zwendel voor beginners in dorpshuis ‘t Zwaantje in
Veenhuizen
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
15 december 2015 KBO: Kerstmiddag ”De Grijzen Wijzen“ optreden
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 7 SEPTEMBER 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 25 september 2015.

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

De Vijfhoek
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 3 september op
het secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden
secretariaat.
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In september is de groep van mevrouw van Schagen-Oudeman aan de beurt om de kerk op orde
te maken.
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
TER OVERWEGING.
Stenen, steen,
zo hard als steen,
zo sterk als steen.
Edelstenen of steenpuin,
een opstapje of een drempel,
bouwstenen of grafstenen.
Wat willen wij zijn?
De steen des aanstoots of de hoeksteen,
een steentje bijdragen of de eerste steen werpen,
met de molensteen om de hals…
een hart van steen.
Waar ligt onze keuze?
Steenrijk of geen steen om je hoofd op te leggen,
steen en been klagen of gewoon steengoed,
een steen naar de hemel gooien of de Stenen Tafelen,
de steen der wijzen of de Steen die is weggerold.
Naar wie zouden wij gaan?
UIT DE PAROCHIE – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” – 22 augustus 2015.
De zes Contact-loze weken zijn zomaar weer voorbij. We hebben mooie zomerweken gehad. Ik
hoop dat u ervan heeft kunnen genieten. Het was voor mij een heel rustige tijd: geen vergaderingen
of projecten, alleen een enkele keer een doop of een uitvaart. Veel huisbezoeken heb ik gedaan
en dat was fijn. Maar het ‘gewone’ leven is weer begonnen. De afgelopen week had ik zomaar weer
drie vergaderingen. Komende activiteiten moeten toch weer worden voorbereid.
Op 6 september hebben we de startviering van het seizoen. Het Ritmisch Koor en het Gemengd
Koor zingen. Het thema is “Licht op ons pad”. We hopen dat het nieuwe seizoen verlicht zal worden
door enthousiaste mensen, door mensen die samen werken aan de toekomst van onze parochie.
In de afgelopen weken is er natuurlijk wel een en ander gebeurd. Twee keer was er een gastkoor:
de Vrienden van het Gregoriaans en Anima Mea. Anima Mea ligt ons nog vers in het geheugen. Zij
zongen een Mariaviering. Dat was werkelijk prachtig. Ik heb er erg van genoten.
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De dag ervoor heeft de kerkklok extra geluid, om ongeveer kwart over 12. Dat was vanwege een
actie om aandacht te vragen voor de vervolgde christenen in Syrië en Irak. Op veel plaatsen in
Nederland gebeurde dat. We voelen ons vaak zo machteloos. Maar signalen afgeven kan natuurlijk
altijd.
Op 5 augustus overleed Riet Ursem – van Langen, nadat zij enkele dagen ervoor de ziekenzegen
had ontvangen. Zij werd 88 jaar. Familie Ursem en Nic: van harte gecondoleerd en veel sterkte
toegewenst.
Er zijn ook een aantal mensen 80 jaar geworden: Riet Zuurbier - Zonneveld op 21 juni, Piet Mooij
op 28 juli, Piet Idema op 13 augustus en vandaag 22 augustus Tiny Stoop - Tromp. Alle vier nog
van harte gefeliciteerd en nog vele mooie, gezonde jaren toegewenst. Ze hebben allemaal een
parochiekaars of een bos bloemen gekregen.
Riet Veldman – Groot werd op 27 juli 90 jaar. Helaas lag zij toen in het ziekenhuis. Toen ze weer
thuis was, heb ik haar ook een bos bloemen gebracht. Ook voor haar nog de hartelijke felicitaties
en beterschap toegewenst.
Kerstmis lijkt nog ver weg. Maar er wordt toch al veel over gesproken binnen de parochie vanwege
een bijzondere activiteit op Kerstavond. Een deel van de groep die in 2010 “De Noord draait door”
organiseerde, gaat op Kerstavond een Kerstverhaal van Godfried Bomans spelen, zingen en
uitbeelden in de kerk. Dat belooft iets heel speciaals te worden. Dus noteer het alvast in uw agenda:
Kerstavond, waarschijnlijk om kwart over 11, speelt en zingt de groep Loca een Kerstverhaal!!!
Wat komen gaat:
30 augustus: collecte voor de MIVA
6 september: startviering
11-25 september: heb ik nog twee weekjes vakantie
16 september: wegzendingsviering Lourdespelgrims
20 september: gebedsviering
27 september: vredesviering
18 oktober: gastkoor Laudamus uit Oudorp
24 december om 23.15 uur: Loca speelt een Kerstverhaal van Godfried Bomans
Hartelijke groet,
Marion Bleeker – Burger
WEEKEINDE 29 EN AUGUSTUS
Tweeëntwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Deuteronomium 4, 1-2 .6-8( Mozes roept het volk ertoe op Gods woord
met hart en ziel te beleven)
Evangelie uit Marcus 7 ,1-8.14-15.21-23( Jezus wijst de schijnheilige houding van de Farizeeën af
en vraagt de bekering van het hart)
ZONDAG 30 AUGUSTUS
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is Marion BleekerBurger.
Gebedsintenties voor: Alie Idema-van Diepen, in dierbare en dankbare herinnering onze lieve
ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom, in liefdevolle herinnering Jan en familie Oudeman-Groot,
Piet Luken en zegen over zijn gezin, Jaap Way en Gre Way-de Boer en overleden familie, Agie BorstEeken en Cor Borst en zegen over hun gezin.
Lector: Jos Mooij. Misdienaars: Sofie Kavelaar en Stijn Blankendaal. Koster: Peter Danenberg.
De collecte is voor de MIVA.
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DINSDAG 1 SEPTEMBER
15.15 UUR
Kinderkerk voor de bovenbouw.
WOENSDAG 2 SEPTEMBER
12.00 UUR
Kinderkerk voor de onderbouw
DONDERDAG 3 SEPTEMBER
19.30 UUR
Viering van Meeleven met zang van het Kommerkoor. Voorgangers zijn Marion Bleeker-Burger en
Nel Zuurbier – van Langen.
Gebedsintenties voor: 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 overleden familie, 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 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 en overleden familie
Veldman-Overtoom, in liefdevolle herinnering Marcella, in dierbare en dankbare herinnering
aan onze lieve ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom, Theo en Annie Hoogland-Bleeker, Alie
Idema-van Diepen, in liefdevolle herinnering Catharina Westmeijer-Broersen en zegen over haar
gezin, Nel Smit-Houniet,Jan Bleeker en zegen over zijn gezin,Nic Oudeman en overleden familie
Oudeman-Bakkum, Nol van Woerkom, in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel, in liefdevolle
herinnering familie Jan Oudeman –Groot,in liefdevolle herinnering Jan en de familie OudemanGroot en om zegen over de kinderen en kleinkinderen, Pe Wester en Gerrit Schaafsma en zegen
over hun gezin, in liefdevolle herinnering Nic Commandeur, Henk en Trien Groot-Groot en zegen
over hun gezin, in dankbare herinnering aan Jaap Pronk, Jan en Sjanet, Agie Borst –Eeken en Cor
Borst,Ina, Cok en Sander en zegen over hun gezin
voor Bets Westmeijer-Groot onze lieve zorgzame moeder uit dankbaarheid voor alles wat zij
voor ons heeft betekend, Kees Zuurbier en Truus Zuurbier-Groot en zegen over hun gezin, in
liefdevolle herinnering Andre Veldman en Ank Veldman-Dekker en om zegen over de kinderen en
kleinkinderen. Koster: Kees Berkhout.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de
kerk
WEEKEINDE 5 EN 6 SEPTEMBER
Drieëntwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 35, 4-7a( God komt zijn moedeloos,lamgeslagen volk bevrijden;
het zal weer volop tot leven komen)
Evangelie uit Marcus 7,31-37( Jezus laten doven horen en stommen spreken)
ZONDAG 6 SEPTEMBER
10.00 UUR
Startviering met Marion Bleeker en zang van het Ritmisch Koor en het Gemengd Koor.
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers, in
dierbare en dankbare herinnering onze lieve ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom, Kees Zuurbier
en Truus Zuurbier-Groot en zegen over zijn gezin, Jan Zuurbier en zegen over zijn gezin, Truus
van Stralen-Overtoom, overleden ouders van Schagen-Schuit en kinderen en Wilhelmus Groot,
Adrianus Overtoom en Catharina Overtoom-Oudhuis en zegen over hun gezin Cees Meester, Jaap
Way en Gre Way-de Boer en overleden familie, Agie Borst-Eeken en Cor Borst en zegen over hun
gezin, Cok Borst, Jan Beers en zegen over zijn gezin, Luc en Ria van Gastel-Tesselaaar, Cor Borst en
Ria Borst-Groot, Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie Veldman-Overtoom.
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Lector: Marga van Langen. Misdienaars: Kirstin Plak en Maud Berkhout. Koster: Gon Meester.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de
kerk
WEEKEINDE 12 EN 13 SEPTEMBER
Vierentwintigste zondag door het jaar.
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 50, 5-9a (Ondanks tegenstand blijft de lijdende dienaar op God
vertrouwen)
Evangelie uit Marcus 8,27-35( Belijden dat Jezus de Messias, is één zaak; Hem ook navolgen op zijn
weg is nog wat anders.)
ZONDAG 13 SEPTEMBER
10.00 UUR
Eucharistieviering met Jan Molenaar en zang van het gemengd koor.
Gebedsintenties voor: Cor Borst en Ria Borst-Groot, Theo groot en overleden familie Groot-de
Goede, in liefdevolle herinnering Jan en familie Oudeman-Groot, Adriaan van Langen en zegen
over zijn gezin, Jan Groenland en zegen voer zijn gezin, Wim Jong en overleden familie, voor Bets
Westmeijer-Groot onze lieve zorgzame moeder uit dankbaarheid voor alles wat zij voor ons heeft
betekent, Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden
familie Molenaar-Goedhart.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Petros en Lysandros Tsiamparlis. Koster: Peter Danenberg.
WOENSDAG 16 SEPTEMBER
19.30 uur
Wegzendingsviering voor de Lourdespelgrims met zang van het ritmisch koor. Voorganger is Theo
Vertelman.
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Jaap Pronk, Jan en Sjanet.
Misdienaars: Koster: Gon Meester.
WEEKEINDE 19 EN 20 SEPTEMBER
Vijfentwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Wijsheid 2, 12.17-20( De goddelozen veroordelen de rechtvaardige tot
een schandelijke dood)
Evangelie uit Marcus 9, 30-37( Wie de grootste wil zijn, moet de dienaar van allen worden)
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 KlerkLangedijk, 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.
Koster: Rene van Langen.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de
kerk
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ROOSTERS ’T VELD, WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP
T VELD
Zaterdag 29 augustus om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Zaterdag 5 september om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Zondag 13 september om 9. 30 uur kermisviering in Zijdewind met Yoon Jorink en pastoor Tilma
Zaterdag 19 september om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
WAARLAND
Zaterdag 29 augustus om 19.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer
Zondag 6 september om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van de
vrienden van het Gregoriaans
Zaterdag 19 september om 19.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer
NIEDORP
Zondag 30 augustus om 10.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en
zang van het gemengd koor.
Zaterdag 5 september om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en
zang van Timeless.
Zaterdag 12 september om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink 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
Overleden
Op 5 augustus overleed op 88 jarige leeftijd Maria Catharina(Riet) Ursem- van Langen.
Op 10 augustus vond de afscheidsdienst plaats waarna zij is begraven op de begraafplaats achter
de kerk.
Agenda
Op donderdag 27 augustus vergaderen de parochievergadering en het heilig hart bestuur.
Marion afwezig
Van 11 september tot en met 25 september is Marion afwezig.
ALVAST VOOR KERSTMIS
Op Kerstavond om 11.15 uur brengt de groep Loca al vertellend, zingend en spelend een
Kerstverhaal van Godfried Bomans. Het belooft iets spetterends te worden. U zult er de komende
maanden veel over lezen en horen.
De rest van het Kerstrooster gaan we de komende week vast stellen. Het zal er wat anders uitzien
dan u gewend bent. Maar u weet wel …. stilstand is achteruitgang.
Zodra het rond is, plaatsen we het in Contact.
Hartelijke groet, Marion
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De Kinderkerk voor de onderbouw
Na een welverdiende vakantie gaan we weer met frisse moed beginnen aan een nieuw schooljaar.
Hier hoort ook de kinderkerk bij en hier beginnen we in september mee.
De kinderkerk voor de onderbouw is altijd de eerste woensdag van de maand om 12.00 uur. Als
ik echt niet kan of er is vakantie dan wordt hij verplaatst, maar dit geef ik altijd ruim op tijd door.
De volgende kinderkerk is op
woensdag 2 september om 12.00 uur
Wilt u kind ook meedoen met de kinderkerk, dan kan natuurlijk altijd. Ik kom uw kind om 12 uur
ophalen van school en u kunt uw kind om 13.00 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
Linda Tesselaar, Ans de Wit en Gerda Zuurbier

Kinderkerk voor de bovenbouw
Ook de kinderkerk voor de bovenbouw gaat weer beginnen.
Na overleg met de kinderen hebben we besloten om dit voorlopig
op de dinsdagmiddag om 15.15 uur te houden. Ook voor de bovenbouw geld dat er de
eerste dinsdag van de maand kinderkerk is.
De volgende kinderkerk voor de bovenbouw is
dinsdag 1 september
Op dinsdagmiddag 1 september 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 kinderkerk staan. Ik hoop weer op een grote opkomst.
Groetjes van Gerda Zuurbier
Mijn mailadres is jmzuurbier@hetnet.nl
telefoonnummer: 072-5740952/ 06-37359617

Zingen bij een Gemengde koor????
Ook u bent van harte welkom ook mee te zingen in ons koor.
Gezellig samen zingen onder leiding van een fantastische dirigente en een topper van een organist,
Een bezigheid waar u zingenderwijs heerlijk van opfrist.
Wij kunnen nog wel wat versterking gebruiken voor alle stemmen.
Schroom niet en kom.
Wij oefenen elke week op dinsdagavond van 7.15 tot 9.00 uur,
De ene week in H.H.W.- de Noord en de andere week in Waarland.
9

Samen zingen is gezellig, gaaf en gezond.
Iedereen kan het leren, het is een kwestie van proberen.
Nu starten we met oefenen voor de Kerst, sfeervol en top,
Dus twijfel niet langer en geef je op.
Voor HHWaard-Noord: Jaap v Schagen tel. 06-22941464.
Voor Waarland: Doret Dekker-Keesom tel. 06-48775563.

Vacatures
Een nieuw parochieseizoen staat voor de deur. Doordat het vrijwilligerskorps de laatste tijd iets is
uitgedund, zijn we op zoek naar nieuwe mensen.
Vrijwilligerswerk kan enorm veel voldoening geven; je doet er nieuwe ervaringen mee op, ontmoet andere mensen en je kunt plezier met elkaar hebben. Ook staat het goed op je CV als je
vrijwilligerswerk doet.
Natuurlijk, het kost tijd, maar een af en toe een uur of paar uur moet toch mogelijk zijn om te helpen de kerk draaiende te houden.
We hebben een vacaturelijst. Als een bepaalde vacature je aanspreekt, maar je wilt er eerst meer
over weten: vuur je vragen op mij af.
Koster
Eens per maand een week ‘dienst’: alles klaarzetten voor de viering(en). Na afloop alles weer opruimen. In elk geval op zondag. Ook af en toe bij een doordeweekse viering of uitvaart. Bij een
uitvaart ook assisteren op de begraafplaats als dat nodig is.
Facebookpagina beheerder.
Een Facebookpagina voor de kerk openen en beheren.
Lid Parochievergadering voor jongerenwerk
Iemand die kan meehelpen met het opzetten van activiteiten voor jongeren (12 tot 40 jaar) en die
10 keer per jaar een avond mee vergadert met de Parochievergadering. Hier wordt alles besproken wat in de parochie gaande is en nieuwe initiatieven genomen.
Lid Parochieraad
Iemand die de leiding van de parochie komt helpen versterken. Het gaat dan met name over financiën en gebouwen, maar ook over de relatie met het bestuur van de Personele Unie. Met name
zoeken we secretaresses. We vergaderen 10 maal per jaar een avond. Leden nu: Gea Klercq, Siem
van Langen en Kees van Langen.
Parochiecoördinator
Iemand die de activiteiten in de parochie coördineert, controleert en stimuleert.
Leden sectie catechese.
Mensen die de catechetische werkgroepen, zoals Doopgroep, Eerste Communie- en Vormselwerkgroep, met elkaar en met de Parochievergadering verbinden. 10 maal per jaar meevergaderen met
de Parochievergadering en contact houden met de werkgroepen. Leden Parochievergadering nu:
Gea Klercq, Marga van Langen, Ted van Schagen, Nel van Schagen, Nel Zuurbier.
Leden sectie diaconie (= er zijn voor mensen die hulp nodig hebben; er zijn voor armen,
zieken, gevangenen en vreemdelingen).
Idem voor de diaconale werkgroepen, zoals de Caritas, de MOV en de Lourdeswerkgroep. Marion
Bleeker is pastor voor de diaconie.
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Leden sectie Gemeenschapsopbouw.
Gemeenschapsopbouwende activiteiten bedenken en organiseren. 10 maal per jaar meevergaderen met de Parochievergadering. Nu is Ted van Schagen van de Gemeenschapsopbouw.
Leden sectie liturgie.
Helpen met voorbereiden van vieringen, maken van roosters e.d. 10 maal per jaar meevergaderen
met de Parochievergadering. Marga van Langen is nu van de sectie Liturgie.
Contactpersoon Pinokio.
Pinokio is een kindertehuis in Brazilië wat onze parochie ondersteunt. Er moeten nieuwe inzamelingsacties worden georganiseerd.
Kinderkerk.
Hulp voor Gerda Zuurbier bij de Kinderkerk. 2 keer per maand op een middag.
Kinderkoor.
Enthousiast iemand die weer een Kinderkoor gaat opzetten.
Hartelijke groet, Marion Bleeker – Burger
0226 422731; jnm.bleeker@quicknet.nl

Oogstdankdag LTO Noord woensdag 2 september
In het verleden waren er in de maand september
2 Oogstdankdagen van LTO Noord en Zuid Holland.. Doordat de opkomst in die dagen steeds
minder is geworden, heeft de commissie besloten om er 1 dag van te maken.
Woensdag 2 september a.s. zal in Heiloo in de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood de jaarlijkse
Oogstdankdag worden gevierd. Voorgangers in deze viering zijn Pastoor
J. Steenvoorden uit Naaldwijk en Deken T. Cassee uit Heemskerk.
De aanvang van de viering is om 10.30 uur.
Aansluitend zal om 13.30 uur een danklof met processie
– bij mooi weer in de tuin - worden gehouden. Dit alles zal mede ondersteund worden door het
ritmisch koor van Heerhugowaard Noord.
Wij hopen veel parochianen en leden van LTO Noord deze dag in Heiloo te ontmoeten.
Gaven die agrariers tijdens de mis aanbieden, zijn bestemd voor de voedselbank.
Namens de commissie
Ted van Schagen

Gevraagd
BOEKEN - BOEKEN - BOEKEN - BOEKEN
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.
Om de boekenmarkt een groot succes te laten worden zijn
uiteraard heel veel boeken nodig.

Support our fight for human rights
Afdeling Nederland
groep Heerhugowaard
www.amnesty-heerhugowaard.nl
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Daarom hierbij de vraag of u nog nieuwe of tweedehands boeken heeft die u ter beschikking wilt
stellen aan Amnesty International.
De ervaring uit de voorgaande boekenmarkten leert ons dat encyclopedieën en atlassen niet
verkopen en alleen maar veel gewicht hebben en ruimte innemen, in deze boeken zijn wij daarom
niet geïnteresseerd. Verder dienen tweedehands boeken in redelijke staat te verkeren.
Beschikt u over bruikbare boeken, dan kunt u deze aanmelden door een e-mail naar
boekenmarkt@amnestyheerhugowaard.nl
dan nemen wij daarna zo spoedig mogelijk contact met u op.
Meer informatie over Amnesty vindt u op onze website: www.amnestyheerhugowaard.nl
U kunt ook contact opnemen met:
C. ten Brummeler
J. van der Veldelaan 138, 1701 NE Heerhugowaard
tel.: 072-5717967

Hoe overleef je Amsterdam?
…op zaterdag 12 september
(Deze wandeling is een herhaling van de wandeling van 13 juni)
Amsterdam, die grote stad, is gebouwd op palen….
Amsterdam wordt steeds hipper. Jonge mensen trekken ernaar toe voor studie en werk. Steeds
vaker blijven ze er ook. Niet alleen jonge mensen stromen de stad in. Ook mensen zonder een dak
boven hun hoofd, gevlucht, verslaafd, verloren. En hoe overleef je dan in die grote stad, gebouwd
op palen?
UNIEKE WANDELTOCHT MET UNDERGROUND
Underground is een organisatie die een indrukwekkende wandeltocht organiseert en je met
andere ogen leert kijken naar het leven op straat in Amsterdam. Je wordt meegenomen door
gidsen die uit eigen ervaring weten waar ze het over hebben. Deskundigen in het overleven op
straat.

PRAKTISCH
Wanneer:
Tijd:
Start:
Eindigt bij:
Kosten:
Aanmelden:
Informatie:
12

zaterdag 12 september 2015
10.30 (tot ongeveer 13.00 uur, ± 90 minuten)
Café Dwaze Zaken, Prins Hendrikkade 50, Amsterdam.
Proeflokaal Brouwerij de Prael, Oudezijds Armsteeg 26, Amsterdam
€10,- (te voldoen bij aanvang van de wandeling)
caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl ovv wandeling Amsterdam
www.amsterdamunderground.org
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Ontmoeting rond bronnen en waarden in Jodendom,
Christendom en Islam
Een serie van drie gespreksbijeenkomsten voor belangstellenden in Alkmaar e.o.
op woensdagavond in het najaar van 2015 van 19.30- 21.30 uur
Programma:
16 september in de Alkmaarse synagoge
Hofstraat 15, 1811 EV Alkmaar
Welkom en rondleiding
Korte introductie op de gang van zaken
en kennismaken met elkaar
Welke waarden in onze eigen tradities zijn fundamenteel
voor ons?
Hoe werken ze door in ons dagelijks leven?
Welke dilemma’s doen zich voor?
7 oktober in ‘t Swaenennest
Oudegracht 185, 1811 CD Alkmaar
Rondleiding in de naastgelegen Lutherse kerk
Het oer-verhaal van de drie religieuze
tradities van aartsvader Abraham/Ibrahim
en aartsmoeders Sarah en Hagar staat centraal.
Informatie en gesprek over onze bronnen.
21 oktober in de Turkse moskee
Mr.P.J.Troelstrakade 42, 1814 TB Alkmaar
Rondleiding
Uitleg en achtergrondinformatie
uit de drie tradities.
Onze bronnen en waarden opnieuw getoetst.
Nabespreking en afsluiting.
* De bijeenkomsten staan onder verantwoordelijkheid van
de werkgroep Trialoog van het Oecumenisch Vrouwennetwerk Noord-Holland.
Met medewerking van Anne-Maria van Hilst (historica en
hebraïste) en Ayse Tas (fotografe en educatief medewerkster
moskee Heerhugowaard).
Deelname staat open voor iedereen die bereid is zich te verdiepen in de eigen religieuze traditie en die van de ander.
De bedoeling is dat men zich opgeeft voor de gehele serie.
* Aanmelding en informatie bij: Annego Hogebrink.
E-mail: ahogebrink@hetnet.nl. Telefoon 0725616418
Kosten voor de serie van 3 avonden: 20 Euro. Te voldoen op de eerste avond.
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“Tot het uiteinde der aarde”, Handelingen 1
De eerste viering van van de Westfriese Ekklesia in het nieuwe seizoen 2015-2016 is op zondag
6 september 2015 om 11.00 uur in de Protestantse kerk te Wognum.
Voor het seizoen 2015-2016 is een keuze gemaakt voor de lezingen uit de Handelingen der Apostelen. In de viering van 6 september preekt Alex van Heusden over: “Tot het uiteinde der Aarde”,
(Handelingen der Apostelen, vers 1) .
Alex van Heusden (1956) studeerde filosofie in Nijmegen en theologie in Amsterdam. Van 1974
tot 1980 behoorde hij tot de orde der jezuïeten. Hij heeft zich toegelegd op bijbelwetenschappen,
judaica en de geschiedenis van het vroege christendom..
Sinds 1997 werkt hij als studiesecretaris en vaste uitlegger mee aan het project ‘De hele bijbel
gelezen en uitgelegd’. Met Huub Oosterhuis vertaalde hij de bijbelboeken Genesis, Exodus, Numeri en Het evangelie van Lukas. In 2002 kwam hij als studiesecretaris in dienst van Stichting Leerhuis
& Liturgie, sinds 2011 is hij in dienst van De Nieuwe Liefde.
Alex van Heusden was achtereenvolgens redacteur van Werkschrift en van Roodkoper, en is nu
eindredacteur van Nieuwe Liefde magazine. Ook is hij verbonden aan het liturgisch team van de
Ekklesia Amsterdam.
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 deze keer begeleid op vleugel door Felicity Goodwin. 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 6 september te ontmoeten. U bent van harte welkom.
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

Westfriese bedevaart naar Onze Lieve vrouw ter nood in
Heiloo
Op zondag 20 september wordt voor de 108e keer de Westfriese bedevaart weer georganiseerd.
Mensen van binnen en buiten Westfriesland komen naar Heiloo om op haar voorspraak te bidden
tot God, te danken, om troost en rust te vinden, of gewoon om de liefdevolle nabijheid van de
Hemelmoeder bijzonder te ervaren. Er zijn zoveel redenen om tot Maria te gaan, zeker in deze tijd.
Het programma is als volgt:
10.30 uur Heilige mis met Z.H.Exc DR. J.W.M. Mgr. Hendriks als hoofd celebrant. Het koor van
de bedevaartplaats Ubi Caritas, verzorgt de zang. Aansluitend: Lof met Sacramentsprocessie,
muziekaal ondersteund door de Koperblazers van Westfriesland.
Intenties voor de Heilige eucharistieviering kunt u opgeven via het secretariaat van de
bedevaartplaats. Adres; Hoogeweg 65 1851 PJ Heiloo. Per telefoon op weekdagen(behalve
woensdag) van 9.00 uur tot 15.00 uur 072-5051288. Per email: info@olvternood.nl

Het jaarprogramma van het kcs(karmelitaans centrum voor spiritualiteit)
is uit
Verdere informatie over het programma vindt u achter in de kerk bij de andere folders.
Ook kunt u kijken op de website www.kcs-haarlem.nl of via email
info@kcs-haarlem.nl verdere informatie vragen. Tel nr 023-5274675
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De cursus “Op reis in het Land van Geloven”?
Gewoon doen!
Misschien overweeg je al een tijdje of je wel of niet met deze cursus mee zult doen... Twijfel dan nu
niet langer en kom gewoon naar de informatieavond op 8 september in de H. Joannes de Doperkerk in Schoorl, van 19.30 – 21.00 uur. Deze bijeenkomst is geheel vrijblijvend.
Veel mensen hikken aan tegen het idee om zich een jaar lang een avond in de week te verbinden.
In de praktijk valt dat enorm mee; het jaar is om voor je het weet en de meeste cursisten vinden
het dan jammer dat er geen vervolgjaar is.
Je zou het kunnen vergelijken met sporten (in dit geval geestelijke sport) en dan heb je ook nog
alle schoolvakanties vrij tussendoor. In het totaal gaat het om ± 27 bijeenkomsten.
Ik zou zeggen: gun het jezelf, want het wordt ongetwijfeld een bijzonder en verrijkend jaar!
De bijeenkomsten zijn wekelijks op dinsdagavond van 19.30 – 22.00 uur vanaf oktober 2015 tot
eind mei 2016. Schoolvakanties zijn vrij. Daarnaast zijn er twee mooie excursiedagen.
De cursus opent haar deuren op zaterdag 26 september a.s. met een kennismakingsdag.
We gaan samen op verkenning met behulp van een rijk geïllustreerd cursusboek en wisselen ervaringen en bevindingen uit. Er is ruimte voor verschillende opvattingen en ieders persoonlijke,
soms heel eigen weg.
Tot 8 september?!
Karin Blaauw & Susan Westendorp

Wake up!!! together (regionale 16+ jongerengroep)
Het nieuwe Wake up-seizoen start zondagmiddag 13 september op de jongerenzolder van het Julianaklooster in Heiloo. We beginnen met een gezellige brunch; inloop vanaf 12.00 uur. Jongeren
vanaf 16 jaar zijn welkom. De kosten zijn €10.
Enkele jongeren van de groep hebben een denktank gevormd over het nieuwe jaarthema en de
invulling van de bijeenkomsten. Er is besloten het jaarthema van de kerk – barmhartigheid - te
volgen, in verbinding met participatie. Bij barmhartigheid kun je o.a. denken aan: mededogen,
medegevoel, ontferming, genade, goedheid, liefdadigheid. Met participatie wordt bedoeld “je van
binnenuit betrokken voelen en daar iets mee doen”. Deze begrippen bepalen het aanbod van dit
jaar.
De eerste bijeenkomst staat altijd in het teken van een film. Gekozen is voor de film Karol.
Karol Wojtyla is de man die uiteindelijk paus Johannes Paulus II werd. Deze film gaat over de periode waarin hij jong volwassen was, later priester en bisschop van Krakau tot hij tot paus werd
gekozen. Het eerste deel gaat over de Nazi’s en hun uitroeiingspolitiek ten opzichte van de joden
in Polen, deel twee gaat over het communisme dat zich na de oorlog in Wojtyla’s vaderland installeert en het vrijheidsstreven van de Poolse bevolking in de kiem smoort.
De film begint op de dag dat de Poolse luchtmacht door de Nazi’s wordt uitgeschakeld. De mannen gaan vrijwillig in dienst, de bevolking slaat op de vlucht. Karol Wojtyla is op dat moment net
afgestudeerd. Als zijn oude en ziekelijke vader zich aanmeldt als vrijwilliger, gaat hij met hem mee.
Wanneer zijn vader ziek wordt keren ze samen terug naar huis. Via brieven is hij getuige van de
gruwelen in het plaatselijke getto en wordt de minachting van de Duitsers voor de Poolse bevolking steeds duidelijker. Karol raakt in gewetensnood: wat kan hij doen?
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Een vriend vertelt hem, dat liefde uiteindelijk sterker is dan haat en geweld en dat de boodschap
van liefde moet worden uitgedragen. Dit vormt het keerpunt in het leven van Karol. Hij meldt zich
aan als seminarist en krijgt in het geheim een opleiding; hij wordt nog tijdens de oorlog priester.
De communisten installeren een dictatoriaal regime. Ze rekenen af met hun vijanden en ook Karol
wordt in het oog gehouden, om hem te betrappen op anti-regeringspropaganda, maar Wojtyla
predikt de liefde, de kracht die al het andere uiteindelijk zal overwinnen.
Na de oorlog is Karol Wojtyla tot de clerus toegetreden en geeft colleges over ethiek. Hij predikt
de kracht van de liefde en probeert zijn medeburgers via die weg een hart onder de riem te steken. De benarde situatie van de arbeidende klasse ondervindt hij aan den lijve in de plaatselijke
steengroeve waar hij met een valse werkvergunning aan de slag gaat om deportatie naar Duitsland te vermijden: het communisme heeft niet voor iedereen meer welstand gebracht, of vrije
meningsuiting of democratie. Heel behoedzaam keert Wojtyla zich steeds meer openlijk tegen
de politiek van de regering. Hij is een denker, een intellectueel en zijn talenten vallen op. Hij gaat
als eerste in gesprek met het communistisch regime en probeert tot een vergelijk te komen, iets
wat de katholieke kerk tot dan toe nooit heeft gedaan. Zijn meerderen zijn onthutst en berispen
hem, maar tegelijk staan ze versteld van wat hij bereikt. Het respect voor Wojtyla groeit in beide
kampen en tegelijk strooit hij de tegenstander zand in de ogen. Na zijn aanstelling als paus zal hij
daarop voortbouwen.
Een boeiende, ontroerende, indrukwekkende film, waarin het jaarthema barmhartigheid in relatie
met participatie duidelijk naar voren komt! Van harte aanbovelen!
Je kunt je aanmelden via karinblaauw@hetnet.nl

Fietsen gevraagd
Binnenkort worden de eerste asielzoekers verwacht in het AZC in Heerhugowaard. Zij hebben
onder andere behoefte aan een vervoermiddel.
Misschien hebt u in uw schuur of garage nog een of meer fietsen staan die u niet meer gebruikt en
die vooral veel plaats innemen en een sta in de weg vormen.
U zou deze fiets(en) aan het AZC kunnen doneren, ook als er van alles aan mankeert.
Ze zullen namelijk in het centrum door de bewoners zelf worden gerepareerd.
Vanaf 1 september is er op werkdagen iemand van het team van het AZC aanwezig om ze in ontvangst te nemen. Ook kinderfietsen en driewielers zijn welkom.
Ook is er behoefte aan kleding voor volwassenen en kinderen, speelgoed en spelletjes.
Eventueel kunt u eerst contact opnemen met mevrouw Stricker 06-15043650
Het adres is: Van Noordwijklaan 2.
Om het voor “Noordenders” gemakkelijk te maken kan u uw fiets of ander speelgoed en complete
spellen, ook brengen bij Middenweg 523 achter het huis staat een bagagewagentje waar u het in
kunt doen en de fietsen zetten wij wel binnen. Laten we afspreken tot 1 oktober en dan zorgen wij
er voor dat ze bij het AZC komen. Bij voorbaat dank.
Jan van Schagen
Voorzitter PCI

Nationale ziekendag
Nationale ziekendag is dit jaar op zondag 13 september. De komende weken worden zieken en
ouderen 80+, uitgenodigd voor de viering waarin extra aandacht is voor deze groeperingen.
Pater Jan Molenaar gaat voor en de Cantorij verzorgt de gezangen in deze viering.
Na de viering is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan onder het genot van een kopje
en een koekje. De PCI/Caritas hoopt dat velen aanwezig kunnen zijn.
Jan van Schagen,
Voorzitter PCI/Caritas
19

Gezocht
Wie heeft mijn derby star voetbal met gouden sterren gevonden of meegenomen. Ik ben erg
verdrietig dat ik hem kwijt ben. Heeft iemand hem gevonden dan hoop ik dat hij weer terug
gebracht word.
Groeten Nick Peters Torenburgplein 4

Beste allemaal,
Na een verblijf van ruim 23 jaar in De Noord hebben Marli en ik besloten om per 1 september
a.s. voorgoed terug te gaan naar Brazilië met onze kinderen.
Gedurende deze mooie periode hebben wij veel mensen mogen leren kennen.
Wij willen dan ook iedereen via deze weg bedanken voor de spontaniteit, gezelligheid en het
plezier welke wij hier hebben gehad.
Het gaat jullie allemaal goed en wellicht komen wij elkaar nog eens tegen op Holambra II in
Brazilië!
Groetjes,
Fernando, Marli, Felipe & Maria Clara Walravens

Dankbetuiging
Wij willen u langs deze weg heel hartelijk dankzeggen voor de warme belangstelling die u
getoond heeft na het overlijden van onze lieve moeder, oma en overgroot oma

TRUUS ZUURBIER -GROOT
Dit was voor ons een grote troost en zal altijd een mooie herinnering blijven
Kinderen , kleinkinderen en achterkleinkinderen
Heerhugowaard , augustus 2015
Groeten Ad Zuurbier
5718968
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“Van dut en van dat, van alles wat”
Zondagmiddag 13 september 2015 kunt u in Dorpshuis ’t Zwaantje, Kerkweg 32,
Veenhuizen (bij Heerhugowaard) van half 2 tot half 4 luisteren en kijken naar de
Skroiversgroep Veenhuizen.
We treden op met zelfgemaakte verhalen, liedjes en gedichten
in ons mooie Westfries.
Even voorstellen: de Skroiversgroep Veenhuizen is een van de vier skroiversgroepen van de
Stichting Creatief Westfries. Wij wonen in verschillende plaatsen in West-Friesland, maar komen eens per maand in ’t Zwaantje in Veenhuizen bij elkaar. Vandaar de naam. Onze verhalen,
liedjes en gedichten bevatten meestal een grapje, maar zijn soms ook wat serieuzer. Ons werk
komt samen met dat van andere skroiversgroepen in Skroivendevort, het kwartaalblad van
Creatief Westfries.
We treden af en toe op met “Van dut en van dat, van alles wat”.
U hoeft geen entree te betalen. We vragen een vrijwillige bijdrage aan het eind.
Mocht u nog meer willen weten, dan kunt u contact opnemen
met Liesbeth Wever 06-20545944 - liesbeth.wever@planet.nl
of met Dita de Haan 0224-215348 - ditadh@quicknet.nl.
Wij gaan er een mooie zondagmiddag van maken en hopen op uw komst!!!!
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Gezond Natuur Wandelen van start in Heerhugowaard
De stichting Gezond Natuur Wandelen organiseert samen
met een aantal organisaties uit Heerhugowaard vanaf 1
september 2015 gratis, aantrekkelijke, laagdrempelige,
begeleide wandelingen langs groene routes in
Heerhugowaard en omgeving. Elke dinsdag vanuit Centrum
31, elke zaterdag vanaf Intratuin. De wandelingen zijn in de
eerste plaats bedoeld voor mensen die meer willen bewegen,
maar iedereen die wandelen met een groep leuk vindt, is van
harte welkom.
Sinds een paar maanden is de werkgroep Gezond Natuur Wandelen Heerhugowaard actief.
Hierin werken Sportservice Heerhugowaard, IVN afdeling Noord Kennemerland, MET Welzijn
Heerhugowaard, Wandelfun, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en een aantal
particulieren die al wandelingen organiseren samen. Allemaal organisaties op het gebied van
natuur, sport, gezondheid en welzijn.
Doel
Het doel van Gezond Natuur Wandelen Heerhugowaard is om met mensen, die uit zichzelf
om wat voor reden dan ook wat minder bewegen, minstens een keer per week een wandeling
van maximaal een uurtje te maken. Zo’n 40 % van de Nederlanders beweegt minder dan een
half uur per dag. Onderzoek heeft aangetoond dat door elke dag minstens 30 minuten te
bewegen er enorme gezondheidswinst geboekt kan worden. Men gaat zich er ook veel beter
door voelen. Wandelen in het groen versterkt deze effecten nog. En het is vooral ook heel
gezellig. In 2014 is Gezond Natuur Wandelen begonnen in Haarlem en op Texel. Daar is het
een groot succes.
Inmiddels is in Heerhugowaard een groep vrijwilligers gevormd, die de wekelijkse
wandelingen wil begeleiden. Zij hebben een training wandelbegeleider gevolgd van de
KWBN, de landelijke wandelkoepel, of gaan dat nog doen.
Wekelijkse wandelingen
Vanaf 1 september kan iedereen elke week deelnemen aan een of twee wandelingen van
een uur in een groene omgeving. Vooral diegenen die graag wat meer willen bewegen en
iedereen die met een groep in een matig tempo lekker een uurtje wil wandelen, is van harte
welkom. Twee vrijwilligers begeleiden de wandeling. De route varieert. Elke keer wordt er ook
kort iets verteld over de natuur die we tegenkomen onderweg. Deelname is gratis en je hoeft
je niet van tevoren aan te melden.
De wekelijkse wandelingen op een rij:
Vanaf 1 september elke dinsdagmorgen om 10.00 vanuit Centrum31, Bickerstraat 31, 1701 ED
Heerhugowaard.
Vanaf 5 september elke zaterdagmorgen om 10.00 vanaf Intratuin, Zuidpoort 1, 1703 RC
Heerhugowaard.
Na afloop van elke wandeling is er voor degenen die dat leuk vinden gelegenheid (tegen
geringe kosten) samen een kopje koffie of thee te drinken.
Ook zin om met een groep te wandelen? Wandel gezellig mee, goed voor gezondheid en
welzijn. Welkom!
Meer informatie: www.gezondnatuurwandelen.nl of Sportservice Heerhugowaard, telefoon
072 576 3880 of email svanlochem@sportserviceheerhugowaard.nl
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Theetuin in Hensbroek voor Bake for Life

Op 30 augustus a.s. organiseert de BVG een theetuin aan het Oudelandsdijkje 1 te Hensbroek,
waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan Bake for Life.
De BVG is een groep van vriendinnen, allen oorspronkelijk afkomstig uit Obdam. De groep is
ontstaan uit de jeugdbeweging en al enige jaren zetten zij zich in voor Bake for Life.
Bake for Life bouwt bakkerijen in Afrika en is in 1999 opgericht door een aantal bakkersvrouwen. Gehandicapten, wezen, kindsoldaten, alleenstaande moeders en mensen, die door omstandigheden op jonge leeftijd school hebben moeten verlaten, werken hier en leren het vak
van bakker. Het aanleren van dit vakmanschap geeft hen een eerlijk bestaan, zij verdienen
een salaris en kunnen in hun eigen onderhoud voorzien. Alle Bake for Life bakkerijen worden
gerund door lokale organisaties.
De theetuin is geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Allerlei artikelen, kadootjes, boeken, kleding
e.d. worden te koop aangeboden. Tevens kunt u genieten van koffie, thee, sap, vers gebakken
taart en cake, soep, verse broodjes met beleg en ijs. Dit alles in een mooi ingerichte tuin, waar
u kunt genieten van het platteland en mooie bloemen.
We heten u van harte welkom!

Winterfair
Hoi allemaal. We weten het; de zomer is nog maar net begonnen en waarschijnlijk gaan
heel veel van jullie nog met vakantie, maar toch...........
Bij ons komen er alweer vragen en nieuwe aanmeldingen binnen voor de winterfair van dit
jaar. Die is [zoals alle voorgaande jaren!] het laatste weekend van november namelijk
28 en 29 NOVEMBER 2015
We willen graag weten wie van jullie dit jaar weer meedoen,
opgeven kan via telefoon, mail of persoonlijk, uiterlijk vóór 1 september
bij    Irma Entius      072-5744317   enti65@quicknet.nl
of    Appeltje-Eitje    072-8503232   angelienappel@hotmail.com
We wensen iedereen een heerlijke zomer, maar VERGEET NIET;
VÓÓR 1 SEPTEMBER aanmelden !!
Groetjes Irma & Angelien
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Verhuisd
Na ruim 88 jaar verlaat ik De Noord, voor verzorgingstehuis Hugo Oord.
Iedereen bedankt voor de hulp en gezelligheid, het was een mooie tijd.
Groetjes Mw M. Groot-Bakker
voorheen Bosweg 16
nieuw adres: kamer 9
Van Veenweg 15, 1701 HA Heerhugowaard

KBO Heerhugowaard Noord
Voor heel veel mensen is de vakantie weer achter de rug en
hopelijk kunt u terugkijken op een geslaagd verblijf in binnen- of
buitenland. Ook voor de mensen die, door welke omstandigheid
ook, zijn thuisgebleven hoop ik dat ze er met genoegen op kunnen
terugzien.
Maandag 14 sept. komen wij voor de eerste keer na de vakantie
weer bij elkaar . We gaan gezellig bijpraten over de afgelopen
maanden en daarna kijken naar een film. De film gaat over alles
wat zicht afspeelt in de eendenvijver en het werk van de kooiker.
Gepesenteerd door Dhr. Bessembinder uit Oudesluis.
Maar eerst hebben we nog voor de fietsliefhebbers een fietstocht op 7 sept.
Zoals alle jaren gaan Joke en Wim Beers weer een tocht voor ons uitzetten en wij laten ons
verrassen. Aan wie mee wil fietsen vragen wij om 8.50 aanwezig te zijn bij de kerk en om 9.00 uur
vertrekken we. Rond 12 uur zijn we weer thuis. Wij hopen op mooi weer , maar bij aanhoudende
regen gaat het niet door.
OPROEP
Dinsdag 1 sept. gaat de SOOS weer beginnen.
Iedere dinsdagmiddag om 14.00 uur kunt u een kaartje leggen of rummy cuppen.
Wim Beers zorgt voor de koffie e.d. en het zou het wel erg gezellig zijn als alle tafels bezet worden.
Dus hierbij nodigt hij u uit om eens te komen kijken of het wat voor u is.
Ook 1 sept. begint de gym. U bent van harte welkom in het dorpshuis om 9.30
Jaarprogramma 2015 K.B.O. De Noord.
07 September
Fietstocht.
14 September
Opening KBO seizoen; bijpraten,
En een film over het werk van een Kooiker.
12 Oktober
Justitie pastoraat. Hittjo Hummelen, gepensioneerd
dominee komt ons vertellen over zijn werk.
10 November
Avondprogramma
Spreker Kees Mol werkzaam 1ste hulp M.C.A.
Na de pauze reisverslag Tanzania.
15 December
Kerstmiddag: De Grijze Wijzen treden op.
Alle middagen beginnen om 14.00 uur en het avondprogramma om 19.30 uur
Met vriendelijke groet: Truus van den Berg
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Terug op aarde - back to earth
Vanaf maandag 10 augustus bevonden bijna alle Noordender
kinderen zich in de ruimte: De Kindervakantiespelen waren weer
begonnen. De groepen 3 en 4 hebben vliegtuigen gespot bij Aviodrome, de groepen 5 en 6 zijn met de trein naar Nemo geweest
om daar allerlei proefjes te doen en de groepen 7 en 8 zochten het
(nog) hoger op in Outdoorpark Hoornsevaart.
Dinsdag werd vanaf 10:00 uur, dankzij de Firma’s Tesselaar, Bakker,
Van der Hulst en Slijkerman, het begin gemaakt met het bouwen
van de houten hutten. Aan het einde stonden er al enorme bouwwerken op het terrein. Dit mede dankzij het feit dat er dit jaar op
dinsdag vier ladingen pallets, in plaats van drie, werden bezorgd.
Een aantal zeer fanatieke ouders ondersteunde de kinderen bij het bouwen. Ruimtevoertuigen en
kastelen ontstonden.
Woensdag liepen we enorm voor op het bouwschema. Groep 8 had tijd om een ‘podiumachtergrond’ te spuiten op een mega groot doek. Groep 7 heeft gezorgd voor een nieuw ‘welkomstspandoek’. De groepen 5 en 6 hebben het Sterrentwister-spel verzorgd en de groepen 3 en 4 hebben
de activiteitenbordjes opgepimpt. Dankzij een bijdrage van Snackbar Hugo konden de kinderen
genieten van een lekker patatje. ’s Middags aten we een lekker verkoelend Raketje, aangeboden
door Attent Groen.
We waren er klaar voor: de feestavond. Een ijsje van Piet de Goede eten, springen op het springkussen dankzij Groot Tuinen, Hemelbedhangen aan de kraan van Arthur Veldman. Je kunt het zo gek
niet bedenken. Een van de publiekstrekkers was de ‘ruimtezegger’. Deze ruimtevaarder, met een
stem die verdomd veel leek op die van Jorien Borst, kon jouw toekomst voorspellen. De muziek
kwam dit jaar uit een andere hoek. Een enorme podiumwagen van Oudeman Transport stond aan
het einde van de Sterrenboschstraat. Dankzij DJ’s Luuk en Mike konden alle groepen op bekende
‘dansliedjes’ hun podiumpresentatie doen en de gehele avond dansen. Ondertussen wachtte er
een zware klus voor Theo van Schagen. Jarenlang mochten wij de hele KVS-week gebruikmaken
van zijn huis. Dit jaar is hij verhuisd naar Obdam, maar met liefde keerde hij een keertje terug om
te jureren: welke hut was het mooiste en stevigste bouwwerk?
’s Nachts werd er geslapen en film gekeken. Ook werd er door enkelen (lees: velen) geslopen. Resultaat: vuil rapen en toiletten boenen! De hele week konden de kinderen overigens naar de WC
dankzij Piet Oudeman en Monique Beemsterboer.
’s Morgens stonden de ontbijtmoeders al om 07:00 broodjes te smeren. Van Groentespecialist
Zwagerman kregen de kinderen ook nog een banaan en/of een appel. Na de beroemde (‘beruchte’) ochtendgymnastiek ging iedereen moe, maar voldaan, naar huis.
Het was een fantastische (lekker warme en droge) week!
(Groeps)foto’s worden de komende weken geplaatst op www.kindervakantiespelen.blogspot.
com. De gevonden voorwerpen liggen bij de gevonden voorwerpen op school.
Tot volgend jaar!
De Kindervakantiespelencrew
Richard Blankendaal, Judith Ursem, Duncan Kavelaar, Marco van Woerkom, Joost Groot, Nathalie
van Schagen, Jacco Duijn, Petra Groot, Amber Groot, Duco Stam (en hoewel ze eigenlijk vorig jaar
al afscheid genomen hadden, waren ook Irma Kuilboer en Pé Molenaar een groot gedeelte van de
tijd weer one of the ‘crew-guys’).
Speciale dank gaat uit naar Leo van der Hulst. Hij heeft woensdag na een heel aantal jaren inzet
afscheid genomen van de KVS-crew.
De Kindervakantiespelen zijn ook nog mede mogelijk gemaakt door:
Alle omwonenden
Bouwend Nederland
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Brand Beveiliging Alkmaar
BSO ’t Rondeel en KDV Pinkeltje
Crew KVS kleuters
Eiland de wild
Familie Blij, Potter, Ursem, Polak en van Schagen
Paul Mooij
Stef Kuilboer
Ook bedanken wij alle ouders die spontaan met iets lekkers aankwamen voor de crew en alle anderen die op wat voor manier dan ook een bijdrage hebben geleverd aan deze fantastische week!

Kindervakantiespelen groep 1 en 2 ;
10, 11 en 12 augustus 2015
De kindervakantiespelen van de kleuters stond dit jaar in het teken
van ‘Ruimte en Heelal’
Met een touringcar vol enthousiaste kinderen vertrokken wij
maandag naar de speeltuin in Koedijk, waar de kinderen zich prima
hebben vermaakt met water, zand, hutten bouwen, schommelen,
picknicken, glijden van de hoge glijbaan en dat alles met stralend
mooi weer.
Dinsdagmiddag gingen we, onder begeleiding van enthousiaste
ouders, knutselen in de Dars bij familie van Schagen. We hebben
allerlei creaties gemaakt die te maken hebben met het thema, zoals
raket vouwen, ufo maken, sterren T-shirt versieren, alien hoeden maken, zilveren glitterlaarzen
maken, fotolijstjes versieren met daarin een foto van jezelf met ruimtevaart helm, maar het
mooiste waren toch wel de raketflessen. Ook kon er gegrabbeld worden en ontbrak wat lekkers
erbij natuurlijk niet.
Woensdagochtend landde er onverwachts een raket op het Annaplein en vroeg de ruimtevaarder
zich af waar hij in hemelsnaam was beland. De sleutel van de raket werd tijdens het gesprek
gestolen door een hele snelle boef. De ruimtevaarder vroeg ons te helpen zoeken naar de
sleutel. Met 39 enthousiaste kleuters leek ons dit geen probleem, we beloofden hem tijdens onze
speurtocht goed op te letten en te gaan zoeken naar de sleutel. Tijdens de speurtocht waarbij we
allerlei leuke spellen deden en lekker konden springen op het springkussen, kreeg ieder groepje
aan het einde een puzzelstuk mee. Nadat we de puzzel hadden gemaakt konden we de sleutel
vinden en deze teruggeven aan de ruimtevaarder. Als beloning kregen we een echte medaille en
een diploma. Na een heerlijke raket van Arno en Sylvia Groen, gingen de kleuters voldaan weer
naar huis om zich voor te bereiden voor de feestavond.
’s Avonds mochten we onze geknutselde creaties en ons geleerde dansje showen op het podium,
we haalden hiermee de eerste prijs!!.
Ook waren er weer hele leuke spelletjes en konden we geschminkt worden.
Kortom we hebben ervan genoten!
Dit was niet gelukt zonder de hulp van alle ouders, en de Crew van groep 3t/m8.
Maar ook Arno en Sylvia Groen voor de ijsjes, Jan en Nel van Schagen voor gebruik van de
schuur, Fam. Rendering voor de dansgelegenheid, Duncan en Duco voor assisteren tijdens de
speurtocht en de meiden voor het schminken. Bedankt!!
Werkgroep Kindervakantiespelen
Martina van Langen, Yvon Rendering, Astrid Tesselaar, Rosalien Beers,
Edith van de Meer, Fleur de Boer en Cindy Overtoom
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23 september – Brederode reis naar Estland
Lezing door Ab Klomp over de diplomatieke reis van
Reinout van Brederode in 1617. Hij stond aan het hoofd van
de Nederlandse delegatie van onderhandelaars.
20.00 uur Kerk, Kerkweg 26, Veenhuizen.
Toegang € 5,00 inclusief koffie/thee
Reserveren via de bibliotheek in Heerhugwaard.

Double you see in het kerkje van Veenhuizen
Wegens omstandigheden ging het concert van Double You
See in mei niet door.
Er is een nieuwe datum en wel op zaterdag 31 oktober. Dan
zullen zij ‘s avonds een optreden verzorgen in het kerkje.

Double you see in het kerkje van Veenhuizen
Ook dit jaar is het kerkje van Veenhuizen weer open met
open monumentendag van 11.00 uur tot 16.00 uur.
In het kort het programma:
Het koor simpel hollands zal optreden vanaf 11.30 uur
Er zijn demonstraties over wichelroede lopen, gedurende de
dag door.
Vanaf 13.30 uur is Dhr. Zomerdijk aanwezig. Hij komt met materiaal om ter plekke laten zien hoe
een midwinterhoorn gemaakt wordt.
De midwinterhoorn is een langwerpige, houten hoorn, van circa 120 tot 150 centimeter. De hoorn
wordt aangeblazen op een mondstuk van vlierhout, de happe. De verschillende buurtschappen
hebben soms ieder hun eigen melodieën, de vijf of zes tonen die gespeeld kunnen worden zijn
pure natuurklanken.
De Midwinterhoorngroep “Van Hakken Komt Blazen “ zet zich actief in om de traditie te bewaren,
onder andere door evenementen te organiseren maar ook door het geven van cursussen
midwinterhoorn maken en midwinterhoornblazen. Beiden vergen eigen technieken en
vaardigheden.
Het midwinterhoornblazen is nu geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultuur Erfgoed
in Nederland.
Dit jaar bestaat de kerk 50 jaar.
Ab Klomp zal in het kerkje een foto collage laten zien van de afgelopen 50 jaar.
Dit alles is weer de moeite waard en we hopen dat u allen weer een kijkje komt nemen.
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Optreden Moment in het kerkje van Veenhuizen
Op zondagmiddag 4 oktober om half 3 zal de groep Moment een optreden verzorgen in het kerkje van Veenhuizen.
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 telefoon nummer 072-5711428 of 06 53105907.
Aanmelden kan ook via de email: marcoannet@gmail.com

De “Blik op de weg” in De Noord …(17 aug. 2015)
Beste mensen,
Soms vragen mensen wel eens, of ik ook ga wandelen als het regent. Het antwoord is dan meestal “nee”! Maar, vanmorgen kwam
er toch aardig wat naar beneden en dat bracht me wel een beetje
aan het twijfelen. Toch kon ik de verleiding niet weerstaan, om de
wandelschoenen aan te trekken en er weer voor te gaan! U verwacht dat toch een beetje, denk ik zo maar! Voor de zekerheid
neem ik een kleine paraplu mee, om het eerste regenwater op te
vangen en om niet helemaal als een verzopen kat thuis te komen!
Zo loop ik dan, rond 7.30 u., de wijk uit de Middenweg op, waar het auto’s en tractoren de regen
trotseren. Er zijn nog weinig fietsers actief, hoewel de scholen vandaag weer beginnen.
Bij de fa. Snoek ga ik de Donkereweg op en het water staat hier al aardig langs de kanten. Schapen,
wit en bruin, staan me aan te staren, of ze willen zeggen:”Ga je nu echt lopen met dit weer?” Als
ik op de kruising met de Veenhuizerweg een foto wil maken van dat mooie huis op de T-splitsing,
stopt er een auto en de bestuurder vraagt, of ik van de gemeente ben. Ik antwoord ontkennend,
maar zeg wel, dat ik er een relatie mee heb. Tevens vraag ik naar de achtergrond van de vraag en hij
geeft als antwoord, dat het hoog tijd is dat de sloten geschoond worden. “Zo kan het water nooit
goed doorstromen!” is zijn mening. “Ik zal het meenemen,” antwoord ik diplomatiek.
Via de Kerkweg loop ik naar de Groenedijk, waar de witte abelen me op het kronkelige pad begeleiden. Hier staan koeien en paarden me aan te kijken en laten zo hun gedachten de vrije loop. Ik
zie hoe verderop de laatste tijd een prachtige stal is verrezen. Een dame zet, in ochtendjas, haar
vuilnisbak buiten. Ik groet en glimlach, dat kan hier allemaal in het Noordhollandse!
De Berkmeerdijk ligt er verlaten bij. Wel zie ik dat het harig wilgroosje volop haar lila kleurenpracht tussen het riet laat zien. Ook het haagwinde, wij noemden dat vroeger een pispotje, maakt
gebruik van de stevige rietstengels. Dan een korte stop bij “mijn bankje” en met wat drank en
voeding vervolg ik nu de Plemdijk.
Het gras is inmiddels vrij hoog, waardoor ik het zwerfafval moeilijk kan zien. Toch ontkomen er een
stel blikjes niet aan mijn geoefend oog.
Het spoor loop ik over en neem het fietspad van de Krusemanlaan. Daar staat regelmatig een bak,
om mijn voorraad in te legen. Zo kom ik weer op de Middenweg en bij de ingang naar de Vork
gebruik ik ook hier de afvalbak even.
Dan zie ik hoe even verderop een man achteruit van zijn terrein rijdt, maar niet zijn grijze container
in de gaten heeft. U snapt het al, de bak valt om en de inhoud rolt over de weg. Ik loop snel de weg
op, maan het verkeer tot langzaam rijden en help de boel bij elkaar te “harken”. Je ziet, zet nooit
je container aan de weg voordat je weggaat. Soms zijn sensoren aan de achterzijde ook niet zo
verkeerd!
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Met regen en de wind tegen, loop ik de Middenweg af. Jurgen vergezelt me nog een stuk en we
praten even lekker bij. Dan mag ik van hem naar de koffie en dat doe ik maar al te graag!
·
·
·
·
·
·

31 blikjes
19 drinkbakjes
31 plastic fles!
11 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

Schrijvenswaard
EVENWICHT
Met balans, dus evenwicht,
val je niet op je gezicht
en dan kan je naar je nicht,
die veel last heeft van haar jicht.
Met balans en goed gewicht
ben ik eens voor gym gezwicht leven is er op gericht:
houd balans heel goed in zicht.
Met balans, ook donker - licht,
komt je lief, de deur gaat dicht.
Ben je dan weer opgericht,
zeg je zacht: “Dit was geen plicht!”
Einde van dit mal gedicht,
ièmand vindt het leuk wellicht…
Waarmee ik maar wil zeggen:
Zonder evenwicht, geestelijk en lichamelijk, zal het leven minder aangenaam zijn. Je zult doorslaan
naar naar de ene of de andere kant en daar komt narigheid van.
Balans zoeken kost tijd en die moet je er voor uittrekken. Het loont de moeite, het geeft je leven
diepte, inhoud en het voelt prettig om niet steeds op een of ander puntje te hoeven balanceren.
Evenwicht legt gewicht in de schaal. Een evenwichtig mens is van grote waarde in onze
onevenwichtige samenleving.
Els Coster, 30-7-2015
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Voortgang Volksspelen 2015
Enkele wijken waren al eerder begonnen, maar wat konden we
het goed merken de afgelopen weken. De vakantie was voor velen
onder ons voorbij, de scholen waren weer begonnen en dat was
voor vele wijken het moment om druk aan de slag te gaan met de
voorbereidingen voor de volksspelen. Wij zijn de afgelopen tijd ook
weer druk bezig geweest met de voorbereidingen. We hebben onder andere weer hele mooie spellen bedacht om de 39e Volksspelen
op zaterdag 29 augustus weer tot een succes te maken.
Programma
12.00 uur
12.30 uur
13.45
14.00
16.30-17.00
20.00
20.30
21.15

Opstellen optocht, De Dorsvlegel in de Doorbraak
(wees op tijd!)
Ploegenpresentatie / start optocht
Opening Volksspelen 2015
Aanvang spellen
Slotspel
Café Partycentrum Bleeker opent de deuren
Aanvang feestavond in Café Partycentrum Bleeker m.m.v. 8-PM
Prijsuitreiking

Sponsors en vrijwilligers
Zonder de vele sponsors en vrijwilligers is het onmogelijk de Noordender Volksspelen te organiseren. Iedereen hierbij alvast hartelijke dank.
Optocht
Via deze weg willen we aan de bewoners vragen die langs de route van de optocht wonen, om
hun auto zo te parkeren zodat de optocht op een juiste, en onder veilige omstandigheden de
route kan afleggen. Iedereen is hierbij uitgenodigd om de vlag uit te steken. De optocht zal weer
de route volgen zoals we gewend zijn (vorig jaar zaten we met de afsluiting van enkele wegen),
maar zal ook weer te bewonderen zijn langs het Groote Geldebosch van het Noordereiland.
Activiteiten voor de kinderen
De gehele dag zijn er voor de kinderen springkussens en zullen de kinderen, die dat willen, geschminkt worden. Ook wordt er in de loop van de dag een lekker ijsje beschikbaar gesteld door
Piet de Goede. Iedereen van jong tot oud is dus van harte welkom om dit mooie evenement van
dichtbij mee te kunnen beleven. Betreden van het springkussen is op eigen verantwoordelijkheid
van de kinderen. Een verzoek aan de ouders om hun kinderen zelf in de gaten te houden.
Publieksprijs
Ook dit jaar zal er weer een publieksprijs worden uitgereikt. Niet aan de winnende wagen maar
aan een iemand uit het publiek die de optocht komt bekijken. De publieksprijs wordt dit jaar
beschikbaar gesteld door Pronk Haar “Waarvan je gaat stralen” (www.pronkhaar.nl).
Via onderstaande antwoordkaart kunt u aangeven wat u de mooiste wagen vindt. Deze kaart
kunt u na de optocht in de bus doen bij de jurywagen op het trainingsveld. Deze worden
vervolgens gesorteerd. Uit alle inzendingen van de winnende wagen door het publiek wordt
tijdens de feestavond vervolgens een antwoordkaart getrokken en deze persoon ontvangt dan
de publieksprijs. De winnaar dient wel op de avond aanwezig te zijn, anders wordt er een nieuwe
winnaar getrokken.
Komt dus allen kijken, knip de antwoordkaart uit en maak kans op de mooie prijs.
Deze publieksprijs heeft overigens geen enkele invloed op de winnende wagen van de juryleden.
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✁
Voornaam en achternaam:..............................................................................................................................................................................................................................
Dit vind ik de mooiste wagen:....................................................................................................................................................................................................................

✁
Ophalen spellenboekjes
De coaches kunnen donderdag 27 augustus tussen 19.00 en 20.00 uur de spellenboekjes ophalen
bij Kevin Hof, Groote Geldebosch 62.
Feestavond
De feestavond wordt gehouden in Café Partycentrum Bleeker waarbij de muziek verzorgt gaat
worden door “8-PM DÉ COVERBAND” (www.8-pm.nl). Vorig jaar hebben ze er een fantastisch feest
van gemaakt, afgelopen jaar hebben ze dit weer bewezen tijdens kermismaandag dus voor ons
geen enige twijfel om ze dit jaar weer te vragen om onze feestavond van muziek te voorzien.
Loterij
Elk jaar bent u tijdens de feestavond in de gelegenheid om lootjes te kopen. Ook dit jaar zijn er
weer vele mooie prijzen waarvan vele weer beschikbaar gesteld door onze sponsors.
Dit jaar zijn er ook weer 5 hoofdprijzen te winnen. Al met al een reden om zeker de feestavond te
bezoeken en een lootje te kopen.
De 5 hoofdprijzen van aankomende loterij:
Terrasverwarmer 		
Aangeboden door Quality Veranda
Wijnkoeler		
Aangeboden door Piet de Goede Witgoed
Fiets			
Aangeboden door Edwin Groen Tweewielers BV
Bijl			
Aangeboden door Snijder Sfeerverwarming
Kokend waterkraan
Aangeboden door Ant. Duijn Keukens
Wij wensen iedereen nog heel veel succes toe met de laatste voorbereidingen en laten we er met
zijn allen een sportieve, succesvolle maar vooral een gezellige dag van gaan maken.
Tot zaterdag 29 augustus!
Namens de 6 van het GV4
Cocky van Diepen
Mandy de Git
Rik Appelman
Edwin Redder
Kevin Hof
Danny Overtoom
Hieronder volgen de stukjes van de coaches die via deze weg hun team presenteren:
De RiWiPloeg.
Dit staat voor de Riek, de wieder en de ploeg. Een paar jaar terug een gevreesde ploeg. Fanatiek en
gedreven! Dit gevoel moet weer terug komen in onze wijk. Het team van dit jaar gaat alles op alles
zetten om die beker binnen te halen maar er vooral een hele gezellige en mooie dag van te maken.
Ik roep iedereen in de wijk van de RiWiPloeg op om volgend jaar mee te doen! Je kan je alvast
aanmelden bij Fenny.
Tot zaterdag allemaal!
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De Volkstuinders zijn weer startklaar!
De Volkstuinders van het Noordereiland zijn er weer klaar voor om ook dit jaar te vlammen. Na het
succes van vorig jaar, met de winst van de bouwploeg en een stijgende lijn met de sportploeg,
zijn zij enkele maanden geleden weer begonnen met de voorbereidingen op de volgende editie.
De bouwploeg is na twee succesjaren met twee maal de eerste plaats nog volledig intact en we
kunnen zelfs gebruik maken van enkele nieuwe creatieve deelnemers om ook dit jaar weer een
mooi onderwerp goed op de kar te zetten.
Vooral de sportploeg kent vele nieuwe gezichten. Door enkele afmeldingen zijn we op zoek
gegaan naar nieuwe sporters. Het mooie van deze wijk is dat ze niet gezocht hoefden te worden.
Het is leuk en een eer om deelnemer van de Volkstuinders te zijn.
De coach is ook duidelijk: ‘ Ons team was al van verschrikkelijk hoog niveau. Maar door te leren
van vorige jaren en onze geslaagde hoogtestage in de Ardennen, hebben wij ons perfect voor
kunnen bereiden’ . Hij is echter ook gespannen: ‘ De concurrentie wordt groter en groter. Onze
jonge aanwinsten zullen de druk zeker voelen. Maar we hebben weer fantastisch werk geleverd
en we kunnen zeggen dat we er klaar voor zijn’ .
De Volkstuinders willen de GV4, de vrijwilligers die deze dag tot een groot succes maken en alle
andere teams ontzettend veel succes en plezier toewensen a.s. 29 augustus en we hopen met z’n
allen op mooi weer!
Het Vrouwenverdriet
Het team van Vrouwenverdriet bestaat uit allemaal getalenteerde sporters van diverse leeftijden.
U zult zien en ervaren, door de diversiteit in jaren is het VROUWENVERDRIET onverslaanbaar.
Wij noteren een 2 en een 6, staat dat voor 26 of 62???! Deze leeftijd staat aan kop,
Het Vrouwenverdriet speelt en wint, wij gaan voor de top!
De Bluffers
‘De Bluffers’ is een team dat staat voor hard werken en heel veel gezelligheid. Het team bestaat
uit vele jonge mensen en natuurlijk, niet geheel onbelangrijk voor het gemiddelde leeftijd van de
groep, Jos ‘Borg’ Klaver. ‘De Bluffers’ hebben mooie jaren gekend met de kar presentatie, want met
karren als ‘de Koersk’, ‘de Batavia’ en ‘de Ramkraak’ hebben we een mooie eerste plaats gepakt. Voor
de locatie voor de bouw van de kar is het, ondanks vele schuren in de buurt, elk jaar weer even
zoeken naar de juiste locatie, maar uiteindelijk hebben we die ook weer gevonden. Het team is dit
jaar weer hard aan de gang voor een prachtige kar en ook vele zijn al bezig met het in topvorm
komen voor de spellen. Wij hebben er in ieder geval weer heel veel zin in en we staan al te popelen
om onze kar en sporttalenten, zaterdag 29 Augustus 2015, te laten zien aan de rest van de Noord!
Tot de 29e, De Bluffers’
De Deurdauwers
Zeker zijn dit jaar de Deurdauwers weer van de partij!
Vorig jaar zowel voor de kar als voor de sportprestaties twee mooie 4e plaatsen. En nu staat er en
zeer mooi jong team klaar voor de sportieve prestaties.
Ook voor de ploegenpresentatie hebben we een leuk onderwerp weten te vinden uit onze eigen
wijk. Verder wens ik alle sporters en bouwers nog een mooie week toe en in het bijzonder natuurlijk
onze Deurdauwers!
De coachen: Sheila en Jan
Bossterren
Ook dit jaar de 39 ste editie van de volkspelen zijn de bossterren ook weer van de partij ,De
sterrenboschstraat en de bosweg hebben er weer zin in .Ook dit jaar was het niet moeilijk om een
team bij elkaar te krijgen.
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Ons sportteam bestaat uit Ronald Hand, Dick van Schagen, Jill en Mike Zuurbier , Nikkie Bruin, Linda
de Vries, Lianne van Eijk ,Nick Beers ,Nick Koopman, Nathalie, Ed Giovanni en Ian Commandeur.
Een heel jong team die wat gaat laten zien .Van te voren al een hoop lol met elkaar gehad over de
whatsapp ,wat gaan we doen en hoe .Samen met ons bouwteam hebben we weer wat leuks om te
bouwen. Wij als bossterren hebben er weer erg veel zin in samen met de buurt jong en oud gaan
wij er weer mooie weken en een mooie volkspelendag van maken met een hoop gezelligheid en
een hoop lol samen en wie weet een mooie scoren .We zien u de 29ste
Gr De Coachen Afra Commandeur en Nathalie van Schagen
Westfrisiateam
Hallo Allen, het Westfrisiateam is dit jaar wederom ook weer van de partij, zowel met oud
gedienden en nieuwe mensen
We gaan er weer voor en hopen op een mooie dag met leuke spellen bedacht door het Gv4
We wensen ieder team veel sportplezier en een gezellige dag /avond
Westfrisiateam coach Ineke Hoogland
De Trappelenders
De Trappelenders organiseren elk jaar een motortoertocht en deze is altijd zo gezellig dat we
besloten hebben een motorclub op te richten met de naam: “Motorclub de Onverlaters”.
Omdat bij ons in de straat geen passende locatie is en misschien meerdere Noordender
motorrijders bij ons aan willen sluiten leek ons het toch leegstaande Rondeel een goede plek voor
onze activiteiten.
We hebben het Rondeel alvast in onze clubkleur geschilderd, niet overal, dit om de originaliteit
van het Rondeel te behouden.
Daarom de slogan: Wij willen niet veel, alleen ’t Rondeel.
Wij hopen dat ons idee en aktiviteiten bij de Noordenders in de smaak zal vallen.
Groeten coach Piet de Goede

Nieuws van Hugo Girls
Hier is weer even alle praktische info voor het nieuwe seizoen.
Alle veldwedstrijden tot het zaalseizoen staan in dit Contact evenals de trainingstijden en het schoonmaakschema en het eerste
deel van de kantinediensten.
De nieuwe infobladen worden via de coachen verspreid. Hier zullen de teams in ieder geval goed in staan dat is voor de vakantie in
het Contact niet gelukt.
We hebben als bestuur inmiddels al een keer vergaderd zo na de
vakantie, dit keer samen met de jeugdcommissie. De jeugdcommissie bestaat nu nog uit 3 leden en om het efficiënt te houden hebben we besloten om gezamenlijk te vergaderen. De taken kunnen zo over meer mensen worden verdeeld en je hebt niet
meer iemand nodig die bij alle vergaderingen zit om de info heen en weer te vermelden.
Alvast even ter info: de jaarlijkse ledenvergadering is op 7 oktober 2015 om 20.00 uur.
1,5 jaar terug hebben we heel veel nieuwe ballen gekocht zodat we 2 volle ballenbakken hadden,
eén voor in de gymzaal en één voor in de sporthal. Het werd toen echter al snel minder met de
voorraad en deze winter (dus na 1 jaar) waren de ballenbakken allebei bijna leeg. Niet omdat de
ballen wegens slijtage waren weggegooid maar de ballen waren gewoon verdwenen.
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We hebben daar vrij vaak binnen het bestuur en ook bij de ledenvergadering over gesproken omdat het natuurlijk balen is dat alles gewoon verdween. We hebben daarom besloten om ertoe over
te gaan dat iedereen zelf een eigen bal moet meenemen naar de training en eventueel naar de
wedstrijd om in te gooien. Er komt nog wel een wedstrijdbal in de coachentas. Maar de bedoeling
is dus dat iedereen een eigen bal meeneemt naar de training en naar de wedstrijden.
Hieronder staan nog even de maten.
Categorie
Balmaat
Recreanten
2
Senioren
2
A
2
B
2
C
2
D
1
E
1
F
0 zachte bal
Er zijn nog geen reacties binnengekomen op de vacatures. Denk erover na, door het werk in stukken te delen valt het allemaal wel mee. Annie Groenland gaat begin oktober beginnen met de
cursus voor de nieuwe jeugdscheidsrechters.
Dan nog even wat info over de E-jeugd (ook van belang voor de overige leden omdat die wel
eens een wedstrijd van de E-jeugd moeten fluiten)
De E-jeugd gaat met een speelster minder spelen. De spelers die dan nog in het veld staan komen
dan meer aan de bal. Daarnaast is het de bedoeling dat er offensief wordt verdedigd. Als dit niet
wordt gedaan (dus alleen op de cirkel) dan volgt er eerst een waarschuwing voor de coach en als
het daarna nog een keer gebeurt dan krijgt de tegenpartij een shoot out (vrije bal naar het doel
vanaf de middenstip). Na afloop van de wedstrijd mogen alle speelsters een shoot out nemen.
En info over de F-jeugd (ook van belang voor de overige leden omdat die wel eens een wedstrijd van de F-jeugd moeten fluiten)
De F-jeugd speelt overdwars op een (klein) handbalveld met kleine doeltjes. Ze spelen met 5
speelsters. Eén van de speelsters mag op doel staan maar er mag ook met een vliegende keep
worden gespeeld. Na een doelpunt wordt er gewoon vanaf het doel verder gespeeld dus geen
middenuit. Verder moet ook hier offensief worden verdedigd. Na afloop van de wedstrijd mogen
alle speelsters een shoot out nemen.
Veel succes iedereen.

Het bestuur

HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Piet Oudeman Transport
JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman
Hugo Girls jarigen
Sem Numan
Deni Westmeyer
Lois Dekker
Floor Peters
Bregje de Wit

24-aug
28-aug
28-aug
28-aug
31-aug
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FRISSE JONGE MAKELAARS
Ik ben met het makelaarskantoor van Appelman
en Deutekom in zee gegaan, omdat ze bij mij
over kwamen als frisse jonge makelaars, die
er echt veel zin in hadden om mijn woning te
verkopen.
Een goede keuze zo bleek, want ze hebben
mijn woning uitermate snel verkocht.

APPARTEMENT MET TUIN
Modern en betaalbaar 2-kamer appartement.
Het appartement beschikt over een heerlijke
achtertuin op zonnige zuiden.

Bijzonderheden:
 Woonkamer met openslaande tuindeuren
 Separate berging aanwezig
 Buitenruimte gesitueerd op het zuiden
 Nette keuken en badkamer

Kenmerken:
Bouwjaar
Tuin

Bijzonderheden:
 Carport voor de woning beschikbaar
 Hoogwaardig afgewerkt appartement
 Moderne keuken v.v. inbouwapparatuur
 Riante buitenruimte op het zuiden

Kenmerken:
Bouwjaar
2007
Terras/balkon zuid

RUIM 3-KAMER APPARTEMENT

Zeer luxe, ruim en geweldig licht 3-kamerappartement met groot terras, ruime
berging en een carport.

Jeugdcommissie
We zoeken nog iemand voor zaken omtrent de jeugd. Dit houdt in tien keer per jaar vergaderen
met het bestuur en meedenken over alles wat ter tafel komt. Daarnaast de plantenactie regelen in
het voorjaar samen met Hugo Boys.

Trainingsschema voor buiten.

Dit schema start op 25 augustus 2015

Dinsdag
F1-F2-F3
C1/C2
B2
A2/Dames2/B1
A1/Dames 1

&

17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
18.30-20.00
20.00-21.30

Kopij Contact aanleveren
Elke 2 weken de aangeleverde kopij (in Word en Excel) in een Wordfile op volgorde zetten en eventueel corrigeren. De verjaardagen in het Contact zetten aan de hand van een lijst in Excel.

zaterdag 20 juni 14.00 - 15.00 uur

1906
233 m2

Woonopp.
Inhoud

90 m2
230 m3

0226 340 888

RICHTPRIJS: € 179.500 K.K.

Kenmerken:
Bouwjaar
Perceelopp.

Bijzonderheden:
 Gelegen aan doorgaand vaarwater
 Achtertuin met stenen berging en groot tuinhuis
 Dak in zijn geheel vernieuw (inclusief pannen)
 Zonnige achtertuin van ca. 30 m (!) diep

1989
137 m2
Woonopp.
Inhoud:

120 m2
380 m3

Woonopp. 136 m2
Inhoud
510 m3

VRAAGPRIJS: € 429.000 K.K.

Kenmerken:
Bouwjaar
2003
Perceelopp. 407 m2

DORPSSTRAAT 697
NOORD-SCHARWOUDE

1906
170 m2

Woonopp.
Inhoud:

83 m2
293 m3

a1d.nl

RICHTPRIJS: € 119.000 K.K.

Kenmerken:
Bouwjaar
Perceelopp.

Bijzonderheden:
 Betonnen begane grondvloer, houten verdiepingsvloeren
 Woonhuis heeft een woonbestemming met bedrijvigheid.
 In totaal maar liefst 4 slaap-/werkkamers
 Bouw van een garage behoort tot de mogelijkheden

vrijdag 12 juni 16.30 - 17.30 uur

OPEN HUIS!

Zeer betaalbare, centraal gelegen twee-onder-een-kap-woning
aan de sfeervolle dorpsstraat te Noord-Scharwoude. De woning
is eenvoudig ingericht en dient op punten te worden
gemoderniseerd.

ZEER BETAALBARE 2/1 KAPWONING

UNIEKE PRIJS/KWALITEITSVERHOUDING

&

N VM M AK E L A AR S

Appelman
Deutekom

Martijn Appelman & Rik Deutekom
Registermakelaars & Taxateurs O.Z.

RICHTPRIJS: € 199.000 K.K.

Kenmerken:
Bouwjaar
Perceelopp.

Bijzonderheden:
 Vrij uitzicht aan de voorzijde
 Toplocatie met doorgaand vaarwater pal voor de deur
 Heerlijke achtertuin met groenborders, veranda en achterom
 Lichte keuken voorzien van inbouwapparatuur

Op loopafstand van het winkelcentrum Broekerveiling, met vrij
uitzicht over een brede watersingel treft u deze ruime eengezinswoning gelegen aan doorgaand vaarwater. De woning beschikt
over een heerlijke achtertuin en maar liefst vier slaapkamers.

Aan de sfeervolle Dorpsstraat in Zuid-Scharwoude, op steenworp
afstand van alle benodigde voorzieningen, hebben wij per heden
deze zeer karakteristieke 2/1-kap woning in de aanbieding.

Anita
Anita
Anita
Jos
Jos

OPEN HUIS!

NIEUW IN DE VERKOOP

CENTRAAL GELEGEN EENGEZINSWONING

SCHOENER 10
BROEK OP LANGEDIJK

UW VERKOOP OP NUMMER 1

U BENT VAN HARTE WELKOM

&

N VM M AK E L A AR S

Appelman
Deutekom

Heb je zin om wat voor Hugo Girls te doen dan staan hieronder wat taken
Mevrouw J. Bakker-Hoek

Recreanten 1
Recreanten 2
Dames 1
Dames 2
Dames 3
Recreanten 1
Recreanten 2

2/1-KAP WONING AAN VAARWATER

N VM M AK E L A AR S

Appelman
Deutekom

Indelen zaaldienst
2 keer per jaar (oktober en december) de zaaldienst indelen aan de hand van de thuiswedstrijden
en daarna bij wedstrijdwijzigingen het schema aanpassen.

RICHTPRIJS: € 159.500 K.K.

Aandachtspunt: Let zelf op wanneer er ’s avonds handbal wedstrijden zijn, zie Contact in verband
met schoonmaken!
De sleutel is bij P. Jaspers.
Martijn, Rik en Joey hartelijk bedankt.

2/9
9/9
16/9
23/9
30/9
6/10
14/10

DORPSSTRAAT 390
ZUID-SCHARWOUDE

VRAAGPRIJS: € 249.000 K.K.

Wedstrijdschema voor het Contact klaarmaken
· Vier keer per jaar (voor eerste helft veld, voor eerste helft zaal, voor tweede helft zaal, voor tweede helft veld) de wedstrijden per week bij elkaar zetten beginnend met Dames 1 etc.
· Voor aanvang van een deel van de competitie alle wedstrijden van die competitie doorsturen
naar het Contact.
· Daarna elke 2 weken de wedstrijden van de volgende 3 weken mailen.
· Wel iedere keer de complete scheidsrechterslijst opsturen naar het Contact.
· Bij wedstrijdwijzigingen dit verwerken en de scheidsrechters informeren/zoeken.
Woonopp. 64 m2
Inhoud
214 m3

-

1996
32 m2

Schoonmaken Rondeel
De volgende teams van Hugo Girls zijn aan de beurt om het Rondeel schoon te maken.
Bijzonderheden:
 Hoogstaand afwerkingsniveau
 Ligging aan doorgaand vaarwater
 Royale, luxueus uitgevoerde woonkeuken
 Heerlijke veranda / overkapping in de tuin

31/8
7/9
14/9
21/9
28/9
5/10
12/10

Woonopp. 83 m2
Inhoud
292 m3

VILLA MET GARAGE
Een tot in de puntjes afgewerkte vrijstaande
villa met garage, waarin stijl, luxe en comfort
centraal staan.

Nathalie van Schagen-Schreurs
Lindsey Snoek
3-sep
Sanne Smit
5-sep
1-sep

41

Donderdag
Keepers		
E1/E2
18.00-19.00
D1/D2
19.00-20.00
A2
20.00-21.00
A1/dames 1 en 2
19.30-21.00
Vrijdag		
C1/C2
17.00-18.15
B2/B1
18.15-19.45

Anita
Anita
Anita
Jos
Henk
Henk

PROGRAMMA ZATERDAG 29 AUGUSTUS T/M VRIJDAG 04 SEPTEMBER (VELD)
	 	 	 	 	
AANW./	 
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANVANG VERTREK RES.SH.
 	 	 	 	 	 	 
DAMES 1	 	
VRIJ	 	 	 	 
DAMES 2	 	
VRIJ	 	 	 	 
DAMES 3	 	
VRIJ	 	 	 	 
A1
30-aug Sporting S DA1-HG DA1
De Mijse
12:00
11:00
RES.SH.
A2
30-aug HG DA2-C.S.V. Handbal DA1# De Noord
13:00
12:30
-----B1
30-aug S.C. Dynamo DB1-HG DB1
Ursem
11:45
10:45
-----B2	 	
VRIJ	 	 	 	 
C1
29-aug Vrone DC1-HG DC1
St Pancras
13:15
12:15
-----C2
29-aug S.S.V. DC1-HG DC2
S.S.V.
13:00
12:00
-----D1
30-aug HG D1#-Tornado D1
De Noord
12:15
11:45
-----D2
30-aug HG D2-Con Zelo D2
De Noord
11:30
11:00
-----E1
29-aug HG E1-Spartanen E1
De Noord
11:15
10:45
-----E2
30-aug A & O E1-HG E2
Oosterhout 11:35
10:35
-----F1
29-aug Hollandia T F1#-HG F1
Tuitjenhorn 12:00
11:00
-----F2
29-aug HG F2-Geel Zwart F2#
De Noord
10:30
10:00
-----RECR. 1 2-sep
HG DR1-SSV/Sporting S DR1 De Noord
20:00
19:30
-----RECR. 2 31-aug D.E.S. DR1-HG DR2
St Maarten 19:00
18:00
-----PROGRAMMA ZATERDAG 05 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 11 SEPTEMBER (VELD)
	 	 	 	 	
AANW./	 
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANVANG VERTREK RES.SH.
 	 	 	 	 	 	 
DAMES 1 6-sep
HG DS1-A & O DS1
De Noord
13:00
12:30
-----DAMES 2 5-sep
HG DS2-Zwaluwen ‘30 DS3
De Noord
18:45
18:15
-----DAMES 3 5-sep
HG DS3-J.H.C. DS2
De Noord
20:00
19:30
-----A1
6-sep
HG DA1-Westfriezen DA1
De Noord
14:10
13:40
-----A2
5-sep
Lacom ‘91 DA2-HG DA2
Noord-Scharw.
19:00
18:15
-----B1
6-sep
HG DB1-S.S.V. DB1
De Noord
15:20
14:50
-----B2
6-sep
HG DB2-S.S.V. DB2
De Noord
12:00
11:30
-----C1	 	
VRIJ	 	 	 	 
C2
6-sep
HG DC2-KSV DC2
De Noord
11:00
10:30
-----D1
6-sep
C.S.V. D1#-HG D1#
Castricum
11:00
10:00
-----D2
5-sep
Z.A.P. D2-HG D2
Breezand
11:00
10:00
RES.SH.
E1
5-sep
Lacom ‘91 E1#-HG E1
Lacom’91
15:00
14:15
-----E2
5-sep
HG E2-H.C.V.’90 E1
De Noord
14:00
13:30
-----F1
5-sep
HG F1-Z.A.P. F1
De Noord
13:15
12:45
-----F2
5-sep
Kleine Sluis F1-HG F2
A. Paulowna 14:00
13:00
-----RECR. 1 10-sep Niedorp DR1-HG DR1
N. Niedorp 21:00
20:15
-----RECR. 2 7-sep
HG DR2-KSV DR1
De Noord
19:30
19:00
-----43

PROGRAMMA ZATERDAG 12 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 18 SEPTEMBER (VELD)
	 	 	 	 	
AANW./	 
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANVANG VERTREK RES.SH.
 	 	 	 	 	 	 
DAMES 1 12-sep KSV DS2-HG DS1
t Kruis
19:00
18:15
-----DAMES 2 13-sep Kleine Sluis DS1-HG DS2
Anna Paulowna
12:00
11:00
-----DAMES 3 12-sep Schagen DS2-HG DS3
Schagen
19:30
18:45
-----A1	 	
VRIJ	 	 	 	 
A2
13-sep HG DA2-Spartanen DA1
De Noord
11:45
11:15
-----B1
13-sep KSV DB2-HG DB1
t Kruis
11:00
10:15
-----B2
13-sep D.E.S. DB1-HG DB2
St Maarten 13:20
12:20
-----C1
13-sep DSS DC1-HG DC1
Heemskerk 10:00
9:00
-----C2
13-sep H.C.V.’90 DC1-HG DC2
Velzen
13:40
12:25
-----D1
13-sep HG D1#-Graftdijk D1#
De Noord
11:00
10:30
-----D2
12-sep Tonegido D1#-HG D2
Hippolytushoef12:45
11:45
-----E1
12-sep HG E1-Vrone E1
De Noord
14:00
13:30
-----E2
12-sep HG E2-Tornado E1
De Noord
13:00
12:30
-----F1
12-sep J.H.C. F1-HG F1
Julianadorp 11:10
10:10
-----F2	 	
VRIJ	 	 	 	 
RECR. 1 16-sep HG DR1-Schagen DR1
De Noord
20:00
19:30
-----RECR. 2 15-sep Petten DR1-HG DR2
Petten
20:00
19:00
-----PROGRAMMA ZATERDAG 19 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 25 SEPTEMBER (VELD)
	 	 	 	 	
AANW./	 
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANVANG VERTREK RES.SH.
DAMES 1 20-sep HG DS1-Schagen DS1
De Noord
13:15
12:45
-----DAMES 2 20-sep HG DS2-Tornado DS4
De Noord
14:30
14:00
-----DAMES 3 19-sep HG DS3-Kleine Sluis DS2
De Noord
19:30
19:00
-----A1
20-sep HG DA1-H.V.S. DA1
De Noord
12:00
11:30
-----A2
20-sep D.T.S. ‘48 DA1-HG DA2
Westwoud 10:00
9:00
-----B1	 	
VRIJ	 	 	 	 
B2
20-sep HG DB2-Schagen DB1#
De Noord
11:00
10:30
-----C1	 	
VRIJ	 	 	 	 
C2	 	
VRIJ	 	 	 	 
D1
20-sep Niedorp D1-HG D1#
N Niedorp
12:30
11:45
-----D2 	 	
VRIJ	 	 	 	 
E1
19-sep SEW E2-HG E1
Nibbixwoud 13:00
12:00
-----E2
20-sep Berdos E1-HG E2
Bergen
12:00
11:00
-----F1
19-sep HG F1-Con Zelo F1
De Noord
13:30
13:00
-----F2
20-sep D.S.O. F1-HG F2
Den Helder 10:00
9:00
-----RECR. 1 23-sep Geel Zwart DR4-HG DR1
t Zand
19:00
18:00
-----RECR. 2 21-sep HG DR2-J.H.C. DR1
De Noord
19:30
19:00
-----PROGRAMMA ZATERDAG 26 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 02 OKTOBER (VELD)
	 	 	 	 	
AANW./	 
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANVANG 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
-----45

C1
26-sep
C2
27-sep
D1
27-sep
D2
27-sep
E1
26-sep
E2
26-sep
F1
26-sep
F2
26-sep
RECR. 1	 	
RECR. 2 28-sep

Lacom ‘91 DC1#-HG DC1
N.-Scharw. 17:30
16:45
HG DC2-C.S.V. DC1
De Noord
12:00
11:30
HG D1#-Meervogels D1#
De Noord
11:15
10:45
Schagen D2-HG D2
Schagen
10:50
10:05
HG E1-KSV E1
De Noord
15:00
14:30
HG E2-De Blinkert E1
De Noord
14:00
13:30
Vrone F1-HG F1
St Pancras
13:00
12:00
HG F2-Hollandia T F2
De Noord
13:15
12:45
VRIJ	 	 	 
HG DR2-Zwaluwen K DR1
De Noord
19:30
19:00

----------------------------------------------

PROGRAMMA ZATERDAG 03 OKTOBER T/M VRIJDAG 09 OKTOBER (VELD)
	 	 	 	 	
AANW./	 
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANVANG 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
-----PROGRAMMA ZATERDAG 10 OKTOBER T/M VRIJDAG 16 OKTOBER (VELD)
	 	 	 	 	
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANVANG
DAMES 1 11-okt Tonegido DS1-HG DS1
Hippolytushoef12:00
DAMES 2 11-okt HG DS2-Con Zelo DS2
De Noord
14:00
DAMES 3 10-okt HG DS3-Hollandia T DS2
De Noord
19:30
A1
11-okt S.C. Dynamo DA1-HG DA1
Ursem
11:45
A2
11-okt HG DA2-KSV DA1
De Noord
12:45
B1
11-okt Tornado DB1-HG DB1
HHW
12:00
B2
11-okt Zwaluwen K DB1-HG DB2
Kolhorn
12:00
C1
11-okt S.C. Dynamo DC1-HG DC1
Ursem
10:30
C2
11-okt HG DC2-S.C. Dynamo DC2
De Noord
11:45
D1
11-okt HG D1#-VZV D2
De Noord
11:00
D2
10-okt Tornado D2-HG D2
HHW
10:30
E1
10-okt HG E1-VZV E1
De Noord
12:05
E2
10-okt HG E2-S.C. Dynamo E1
De Noord
11:15
F1
11-okt Geel Zwart F1#-HG F1
Breezand
10:30
F2
10-okt HG F2-D.E.S. F1
De Noord
10:30
RECR. 1 14-okt HG DR1-Tornado DR1
De Noord
20:00
RECR. 2 12-okt HG R2-Lacom R2
De Noord
19.00

AANW./	 
VERTREK RES.SH.
11:00
-----13:30
-----19:00
-----10:45
-----12:15
-----11:15
-----11:00
-----9:30
-----11:15
-----10:30
-----9:45
-----11:35
-----10:45
-----9:30
-----10:00
-----19:30
-----18.30
------

47

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. 072-5711428 of via de mail:marcoannet@gmail.com
Annet Kroon, planning kantinediensten in ´t rondeel
Datum
29 augustus
30 augustus
2 september
5 september
6 september
7 september
12 september
13 september
16 september
19 september
20 september
21 september
TEAM
F2
E1
D2
D1
A2
R1
F1
E2
DS2
DS3
C2
B2
DS1
A1
B1
R2
E2
E1
D1
A2

DATUM
29-aug
29-aug
30-aug
30-aug
30-aug
2-sep
5-sep
5-sep
5-sep
5-sep
6-sep
6-sep
6-sep
6-sep
6-sep
7-sep
12-sep
12-sep
13-sep
13-sep

9.45 uur tot 12.45 uur
Susan Buter
10.45 uur 12.30 uur
12.30 uur tot 14.45uur
Lisanne Oudeman
Shelley van Poorten en Yara de Vries
19.15 uur tot 21.45 uur
Yvon Rendering
12.30 uur tot 15.30 uur
18.00 uur tot 21.45 uur
Kim Tijm
Joy Vonk en Jolijn Brouwer
10.15 uur tot 13.00 uur
13.00 uur tot 15.45 uur
Sanne Smit en Floor Snel
Maartje Deken en Fenny Borst
18.45 uur tot 21.30 uur
Charelle Oudeman
12.15 uur tot 15.45 uur
Jorien de Moes en Chantal van der Stoop
10.15 uur tot 13.30 uur
Caroline Bakker en Nadine Hoppen(tot half 1)
19.15 uur tot 21.45 uur
Bianca Groot
12.45 uur tot 14.45 uur
18.45 uur tot 21.15 uur
Sandy Way
Astrid Tesselaar
9.15 uur tot 12.30 uur
12.30 uur tot 16.15 uur
Jessy Blom en Maureen Borst Carola Wijnker en Monique Plak
18.45 uur tot 21.15 uur
Deanne Molenaar
WEDSTRIJD
HG F2-Geel Zwart F2#
HG E1-Spartanen E1
HG D2-Con Zelo D2
HG D1#-Tornado D1
HG DA2-C.S.V. Handbal DA1#
HG DR1-SSV/Sporting S DR1
HG F1-Z.A.P. F1
HG E2-H.C.V.’90 E1
HG DS2-Zwaluwen ‘30 DS3
HG DS3-J.H.C. DS2
HG DC2-KSV DC2
HG DB2-S.S.V. DB2
HG DS1-A & O DS1
HG DA1-Westfriezen DA1
HG DB1-S.S.V. DB1
HG DR2-KSV DR1
HG E2-Tornado E1
HG E1-Vrone E1
HG D1#-Graftdijk D1#
HG DA2-Spartanen DA1

AANVANG
10:30
11:15
11:30
12:15
13:00
20:00
13:15
14:00
18:45
20:00
11:00
12:00
13:00
14:10
15:20
19:30
13:00
14:00
11:00
11:45

SCHEIDRECHTER
Lyndsey Snoek-Evi Blankendaal
Lyndsey Snoek-Evi Blankendaal
Pien vd Berg-Bente Zuurbier
Pien vd Berg-Bente Zuurbier
Jacky Zuurbier
Monique Beemsterboer
Sen Kuilboer-Bregje de Wit
Sen Kuilboer-Bregje de Wit
Nel Borst
Karin Oudeman
Ineke Schot-Lisa Dekker
Romy Snoek
bond
Joyce Heij
Jacky Zuurbier
Monique Beemsterboer
Sen Kuilboer-Evi Blankendaal
Sen Kuilboer-Evi Blankendaal
Romy Snoek
Karin Oudeman
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R1
16-sep
F1
19-sep
DS3
19-sep
B2
20-sep
A1
20-sep
DS1
20-sep
DS2
20-sep
R2
21-sep
F2
26-sep
E2
26-sep
E1
26-sep
DS3
26-sep
D1
27-sep
C2
27-sep
A2
27-sep
R2
28-sep
F1
3-okt
D2
3-okt
C1
3-okt
B2
4-okt
B1
4-okt
DS1
4-okt
A1
4-okt
F2
10-okt
E2
10-okt
E1
10-okt
DS3
10-okt
D1
11-okt
C2
11-okt
A2
11-okt
DS2
11-okt
R1
14-okt
RECR. 2 12-okt

HG DR1-Schagen DR1
HG F1-Con Zelo F1
HG DS3-Kleine Sluis DS2
HG DB2-Schagen DB1#
HG DA1-H.V.S. DA1
HG DS1-Schagen DS1
HG DS2-Tornado DS4
HG DR2-J.H.C. DR1
HG F2-Hollandia T F2
HG E2-De Blinkert E1
HG E1-KSV E1
HG DS3-Zwaluwen K DS1
HG D1#-Meervogels D1#
HG DC2-C.S.V. Handbal DC1
HG DA2-H.V. Blokker DA1#
HG DR2-Zwaluwen K DR1
HG F1-VZV F2
HG D2-D.S.O. D2
HG DC1-Graftdijk DC1
HG DB2-Berdos DB1
HG DB1-Victoria O DB1#
HG DS1-Berdos DS2
HG DA1-Vrone DA1
HG F2-D.E.S. F1
HG E2-S.C. Dynamo E1
HG E1-VZV E1
HG DS3-Hollandia T DS2
HG D1#-VZV D2
HG DC2-S.C. Dynamo DC2
HG DA2-KSV DA1
HG DS2-Con Zelo DS2
HG DR1-Tornado DR1
HG R2-Lacom R2

20:00
13:30
19:30
11:00
12:00
13:15
14:30
19:30
13:15
14:00
15:00
19:30
11:15
12:00
13:00
19:30
13:30
14:15
15:00
11:00
12:00
13:00
14:15
10:30
11:15
12:05
19:30
11:00
11:45
12:45
14:00
20:00
19:00

Monique Beemsterboer
Lyndsey Snoek-Sen Kuilboer
Nel Borst
Esmee Mooij
Jacky Zuurbier
bond
Joyce Heij
Monique Beemsterboer
Bregje de Wit
Pien vd Berg-Bente Zuurbier
Pien vd Berg-Bente Zuurbier
Joyce Heij
Ineke Schot-Lisa Dekker
Romy Snoek
Nel Borst
Karin Oudeman
Lyndsey Snoek
Karin Oudeman
Ineke Schot-Lisa Dekker
Esmee Mooij
Jacky Zuurbier
bond
Joyce Heij
Bregje de Wit-Lyndsey Snoek
Bregje de Wit-Lyndsey Snoek
Ineke Schot-Lisa Dekker
Joyce Heij
Nel Borst
Jacky Zuurbier
Esmee Mooij
Karin Oudeman
Monique Beemsterboer
?
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Hugo Boys seizoen 2015-2016
Van de bestuurstafel
De voorbereidingen op de nieuwe competitie zijn in volle gang. Op
diverse terreinen zijn al weer veel vrijwilligers actief. De selectie is 4
augustus j.l. begonnen met de training, onder leiding van de nieuwe
hoofdtrainer Gosse Bosma en zijn assistent coach Cees Teunissen. Er
zijn inmiddels ook al weer enige oefen- en bekerwedstrijden gespeeld
waaronder de Waardcup waar Hugo Boys een keurige 2e plaats wist te
behalen.
De diverse commissies hebben de eerste vergaderingen ook weer achter de rug en zijn klaar voor het nieuwe seizoen.
De competitie voor de A-categorie (Hugo Boys 1 en 2) start op 6 september a.s. Voor de overige
teams start de competitie in het weekend van 12/13 september. Tot die tijd spelen de meeste
teams bekerwedstrijden. Voor het programma verwijs ik u naar het programma elders in dit contact of kijk op de website.
Dan nog iets voor de agenda. De jaarvergadering vindt plaats op vrijdag 18 september a.s. om
20.00 uur in het Dorpshuis.
Verder wordt er op donderdag 10 september a.s. door de Heerhugowaardse verenigingen samen
met de KNVB een bijeenkomst georganiseerd voor alle scheidsrechters. Alle scheidsrechters van
onze vereniging hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Vanaf deze plaats alle teams veel succes met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.
Klaas Oudeman
voorzitter

Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 29 augustus
Hugo-Boys
volksspelen

Zaterdag 5 september
9.30 uur Gerard
13.00 uur Jose

Zondag 30 augustus
9.45 uur John Kunst

Zondag 6 september
9.45 uur Hanneke / Bettie
13.00 uur Joke

Maandag 31 augustus
Tafeltennis Puinhoop ?
Dinsdag 1 september
Kbo --- seniorengym ?
Woensdag 2 september
Revas ?
Donderdag 3 september
Training Hugo Boys
Vrijdag 4 september
Koersbal

Maandag 7 september
Tafeltennis Puinhoop ?
Dinsdag 8 september
Kbo Seniorengym
Woensdag 9 september
Revas
Donderdag 10 september
Training Hugo- Boys
Vrijdag 11 september
Koersbal
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Hugo Boys Senioren
BEKERPROGRAMMA HUGO-BOYS DONDERDAG 27 augustus 2015
wedstr. Omschrijving
aanv. vertr. Scheidsrechter
1334
Vrone 2
Hugo-Boys 2
19:30
BEKERPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 30 augustus 2015
Terreindienst: Erwin Hand
wedstr. Omschrijving
aanv. vertr. Scheidsrechter
603
SV Spartanen 1 Hugo-Boys 1
14:00 M. Nouamani
0
vervallen
Hugo-Boys 2
20384 Hugo-Boys 3
De Blokkers 3
10:45 10:00
Marcel Numan
20508 SVW 27 10
Hugo-Boys 4
11:00 10:00
20211 Kolping Boys 8
Hugo-Boys 7
11:00 10:00
PROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 6 september 2015
Terreindienst: Ton Dekker, Frank Dekker
wedstr. Omschrijving
aanv. vertr. Scheidsrechter
4668
Nw Niedorp 1
Hugo-Boys 1
14:00 R. Mol
10949 Hugo-Boys 2
JVC 2
10:45
10:00 C.A. Jansen
20393 Woudia 2
Hugo-Boys 3
11:30 10:30
19997 LSVV 6
Hugo-Boys 4
14:30 13:30
20451 Hugo-Boys 7
SVW 27 6
14:00 13:30
Pim Mooij
Oefenwedstrijd:
Hugo-Boys 6
VZV
10:45
10:00 Adri van Renswoude
PROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 13 september 2015
Terreindienst:
John Beers, Manus v.d. Vliet
wedstr. Omschrijving
aanv. vertr. Scheidsrechter
4775
Hugo-Boys 1
Succes 1 14:00
L.C. Blank
11002 Hollandia T2
Hugo-Boys 2
11:00 10:00
133731 Hugo-Boys 3
FC den Helder 4 10:45 10:00
134832 Succes 4
Hugo-Boys 4
10:30 9:30
133724 Hugo-Boys 5
Nw Niedorp 3
10:45 10:00
138042 Hugo-Boys 6
Dirkshorn 3
10:45 10:00
0
Hugo-Boys 7
vrij

J. Knulst
Ate v.d. Laan
G. Vinke
Jan de Wit
Siem Hand tel. 5740761

Hugo Boys Jeugd
Wedstrijden Hugo Boys Zaterdagjeugd 2014-2015
Bekerprogramma Hugo Boys Jeugd
Wednesday, August 26, 2015
Terreindienst ‘s avonds:
Adri Entius
wedstr. Omschrijving
aanv
Vertr/aanw
Scheidsrechter
23370 Hugo Boys B2
FC Den Helder B3
19:00 18:00
				
Jan de Wit
Bekerprogramma Hugo Boys Jeugd
Thursday, August 27, 2015
Terreindienst ‘s avonds:
Pim Wolkers
wedstr. Omschrijving
aanv
Vertr/aanw
Scheidsrechter
44860 Hugo Boys E2
Kleine Sluis E1
18:30 18:00
				
Coach E2
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Bekerprogramma Hugo Boys Jeugd
Terreindienst ‘s ochtends:
Terreindienst ‘s middags:
wedstr. Omschrijving
aanv
Hugo Boys B1
Hugo Boys B2
Hugo Boys C1
Hugo Boys D1
Hugo Boys E1
Hugo Boys E2
50647 Nieuwe Niedorp F3
Hugo Boys MP1
Hugo Boys MP2
Hugo Boys MP3
Bekerprogramma Hugo Boys Jeugd
Terreindienst ‘s avonds:
NNB
wedstr. Omschrijving
aanv
23046 Schagen B1
Hugo Boys B2
46669 Hugo Boys C1
48524 Hugo Boys D1
44456 SEW E1
Hugo Boys E2
Hugo Boys F1
Hugo Boys MP1
Hugo Boys MP2
Hugo Boys MP3
-

Saturday, August 29, 2015
Vertr/aanw
Vrij i.v.m Volksspelen
Vrij i.v.m Volksspelen
Vrij i.v.m Volksspelen
Vrij i.v.m Volksspelen
Vrij i.v.m Volksspelen
Vrij i.v.m Volksspelen
Hugo Boys F1
Vrij i.v.m Volksspelen
Vrij i.v.m Volksspelen
Vrij i.v.m Volksspelen

Scheidsrechter

9:00

8:15

-

Wednesday, September 02, 2015
Vertr/aanw
Hugo Boys B1
Vrij
VVW C2
Meervogels 31 D1
Hugo Boys E1
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij

Scheidsrechter
19:30 18:15
19:00
19:00
19:00

18:15
18:15
18:00

Bekerprogramma Hugo Boys Jeugd
Saturday, September 05, 2015
Terreindienst ‘s ochtends:
Dick van Schagen
Terreindienst ‘s middags:
Rob Zuurbier
wedstr. Omschrijving
aanv
Vertr/aanw
Scheidsrechter
23472 Hugo Boys B1
SEW B1
14:00 13:00
23932 Hugo Boys B2
Nieuwe Niedorp B1
14:00 13:00
47466 Hugo Boys C1
Kleine Sluis C2
14:00 13:00
48785 Hugo Boys D1
Reiger Boys D2
11:00 10:15
45297 Hugo Boys E1
SVW 27 E1
11:00 10:30
				
Coach E1
45774 JVC E4
Hugo Boys E2
9:00
8:30
51194 LSVV F4
Hugo Boys F1
8:45
8:00
Hugo Boys MP1
Vrij
Hugo Boys MP2
Vrij
Hugo Boys MP3
Vrij

NNB
NNB
-

NNB
NNB
NNB
NNB
-

I.v.m de Volksspelen zijn de wedstrijden van zaterdag 29-8 zoveel mogelijk verplaatst.
De wedstrijd van Hugo Boys F1 op deze dag wordt waar mogelijk ook nog verplaatst!
Houdt dus goed de website en het bord in de gaten ivm gewijzigde wedstrijden!
www.hugoboys.nl
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Hugo Boys F1 wint eerste bekerwedstrijd
Afgelopen zaterdag was het zover. De start van een nieuw seizoen voor de jongens van F1:
Bas , Sen, Jayden , Dylan , Nick , Rens, Delano, Miel en Thomas waren er klaar voor. Er werd gespeeld
tegen Grasshoppers F4. In de eerste minuten moesten we nog even wennen aan het grootte
veld. We kwamen snel 0-1 achter. Maar dit werd al snel omgebogen naar een 2-1 voorsprong.
Grasshoppers wist er nog 2-2 van te maken, waarna Hugo Boys weer op voorsprong kwam tot 4-2
. Tijd voor rust en limonade. Na de rust kwam Grasshoppers al snel tot 4-4. Dat was even schrikken.
Maar de jongens gaven niet op en streden voor de overwinning. De voorsprong werd uitgebreid
naar 7-4. De tegenstander kwam nog terug tot 7-6.
Er is met zijn allen hard gestreden voor deze overwinning.! Op naar de volgende bekerwedstrijd
tegen Nieuwe Niedorp.
Ruud Tesselaar, Coach

Scheidsrechtersbijeenkomst Heerhugowaard

Al enige tijd bestaat er tussen de voetbalclubs in Heerhugowaard een samenwerking op het gebied
van sportiviteit & respect. De clubs werken er samen hard aan om het leuk en sportief te hebben en
houden op en rond de voetbalvelden. Vanuit deze samenwerking is het initiatief ontstaan om een
bijeenkomst te organiseren voor verenigingsscheidsrechters in Heerhugowaard. Dit zal zijn op 10
september a.s. in het gemeentehuis. We beginnen op tijd zodat ook jeugdige scheidsrechters
aanwezig kunnen zijn. Gezien de aanvangstijd zorgen wij voor een broodje. Leuk dat betaald voetbal
scheidsrechter Kevin Blom bevestigd heeft aanwezig te kunnen zijn.
We starten plenair waarbij we kort ingaan op de samenwerking tussen de clubs in Heerhugowaard. Na
deze plenaire aftrap worden in 2 rondes de volgende workshops aangeboden.
1.
Mentale fitheid
Hoe ga je om met weerstand en
teleurstelling? Wat is je
incasseringsvermogen als
scheidsrechter en hoe houd je je
concentratie/focus vast gedurende de
hele wedstrijd?
2.
Spelregels
Kevin Blom zal uitleg geven over
spelregels en de rol van de
scheidsrechter. Spelregelkennis
draagt bij aan een plezierige
voetbalbeleving, zowel op als langs
het veld. Een workshop met veel
interactie aan de hand van recent
beeldmateriaal.
Hieronder alle praktische informatie over de bijeenkomst:
Datum:

Donderdag 10 september 2015

Programma:

17:45uur
18:15uur
18:30uur
19:30uur
19:45uur
20:45uur

Locatie:

Gemeentehuis Heerhugowaard (Parelhof 1)

Aanmelden:

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Jorrit Smit (jorrit.smit@knvb.nl). Geef
daarbij je naam, vereniging, functie en leeftijd door s.v.p. (Voor vragen: 06-22945320)

Ontvangst soep & broodje
Plenair openen
Workshop ronde 1 (2 groepen)
Pauze
Workshop ronde 2 (2 groepen)
plenaire afsluiting

Wij hopen zoveel mogelijk mensen te verwelkomen op 10 september, kom je ook?
Vriendelijke groeten,
De voetbalclubs uit Heerhugowaard
KNVB
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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:
			
telefoon:
			
fax: 		

contacthhw@gerja.nl
0226-421520
0226-421550

Rekeningnummer Contact: NL06RABO0386950989
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ALGEMENE INFORMATIE

Kopij voor deze pagina?
Mail Redactiecontactdenoord@gmail.com of bel Angèl Mooij 072-5715332
Voor een klachtenmelding bij de gemeente over wegen, riolering, verlichting,
plantsoen en reiniging, kunt u bellen met:		
072 – 5714072
Algemeen nummer van de politie is:			
0900 – 8844
(Bij spoed 1 1 2 )
Telefoonnummer Huisartsenpost Alkmaar:		
072 – 5180618
Telefoonnummer regionale Spoedapotheek:		
072 - 5673000
Telefoonnummer Dierenambulance:		
072 – 5150085
Red een dier: 1 44 (ook voor zwerfdieren)

Begrafenis vereniging St. Tekla
Uitvaartleidster Mevr.Gerda Roozendaal 		 0226-422110
		
b.g.g. 06-51039032
of
Dhr. Bart Beemsterboer 		 0226- 422525
		
b.g.g. 06-13574993
Secretariaat
Penningm.

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

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