Vrijdag 2 januari 2015

Agenda
4 januari 2015
5 januari 2015
11 januari 2015
16 januari 2015
6 februari 2015
6 februari 2015
14 februari 2015
17 februari 2015
21 februari 2015
20 maart 2015
21 maart 2015
23 maart 2015
27 maart 2015
3 april 2015
12 april 2015
17 april 2015
18 april 2015
14 mei 2015
18 mei 2015
21 juni 2015
28 juni 2015
7 september 2015
14 september 2015
12 oktober 2015
10 november 2015
15 december 2015

15:00 Nieuwjaarsreceptie van het Jongeheerenconvent
KBO: Nieuwjaarsreceptie
-25 januari: Actie Kerkbalans
YoungSeven: Filmavond
YoungSeven: Sirkelslag
Winterkeezen
Carnaval
KBO: Jaarvergadering/Bingo
de Bleeker popquiz
klaverjaskampioenschap De Noord
Stille Omgang
KBO: Presentatie van de 7 Wereldwonderen
Lentekeezen
De YoungSeven Passion
sporthal: Brommerbeurs
Diatonica’s: jubileumshow in de Sporthal
Diatonica’s: jubileumshow in de Sporthal
YoungSeven: Dauwtrappen met monniken
KBO: Slotmiddag
YoungSeven: Seizoensafsluiting
YoungSeven: KJD Festival
KBO: Fietstocht
KBO: seizoen bijpraten, ook ruiken en voelen
KBO: Justitie pastoraat
KBO: Avondprogramma met Kees Mol
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 financiÎn: 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 12 JANUARI 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 30 januari 2015.
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R.K. Kerkgemeenschap van het Heilig Hart van Jezus
Gastvrij en inspirerend in Godsnaam!
Parochiecentrum:
Middenweg 541
1704 BE Heerhugowaard
(072) 57 113 34
NL64RABO 0326802185
Pastorie.de.noord@gmail.com
www.kerkdenoord.nl
Openingstijden secretariaat:dinsdag en donderdag van 9:30 uur tot 11:00 uur
Openingstijden kerk: maandag tot en met zondag van 9.00 uur tot 18.00 uur
Pastor:
Marion Bleeker-Burger (0226) 422 731
Jnm.bleeker@quicknet.nl
Donderdagmorgen aanwezig op de Pastorie, vrije dagen op maandag en vrijdag-ochtend
Pastor:
Toon Jorink, Veluweweg 56, 1738 BE te Waarland
(0226) 423 280 / 06 51494718
t.jorink@gmail.com
Toon heeft op dinsdag vrij
Deken / pastoor E. Moltzer
Gedempte Gracht 64, 1741 GD Schagen
0224 212357
don.eduard@planet.nl
Heilig Hart raad
Vice-voorzitter			
Gea Klercq		
Secretaris			Vacature
Penningmeester			
Siem van Langen
Bestuurslid			
Kees van Langen		
Contactpersonen secties:
Sectie Catechese			Vacature
Sectie Liturgie			
Marga van Langen
Sectie Gemeenschapsopbouw
Ted van Schagen		
Sectie Diaconie en Pastoraat
Vacature

072 571 5265
072 5744771
072 574 2241

072 574 2241
072 5712020

Personele Unie
Pim Mooij						072 571 5332
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 8 januari op het
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
In januari is de groep van Marijke Morsink aan de beurt om de kerk op orde te maken
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Bloemengroep:
In januari wordt de kerk versierd door Els Dekker en Angela van Diepen
SPREEKUUR vice-voorzitter.
Op elke donderdag 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!! Plaats in de pastorie!
Vriendelijke groeten, Gea Klercq
TER OVERWEGING: ADVENT- EN KERSTPROJECT.
Voor en rond Kerstmis horen we verhalen over ‘verderkijkers’,
over mensen die verder kijken dan anderen,
die ‘uitzien naar’, die ‘voorzíén, die anderen zien, die inzien.
Door met hen mee te kijken,
krijgen we steeds meer te zien van Kersmis.
We lieten de verderkijkers elke week zien in een beeld.
KERSTMIS
Toen
in een huis
waar deuren noch vensters sloten
werd een Kind geboren.
Herders
zonder huis,
hoorden het;
zij wilden het met eigen ogen zien;
kwamen er als eersten op af
en mochten binnen.
Vandaag
aan onze huizen
waar deuren en vensters goed sluiten
en wij binnen Kerstmis vieren,
kloppen nog steeds mensen aan
die zonder huis of ver van huis
hopen dat ze net als toen,
worden gezien en
binnen mogen.
DRIE KONINGEN
Driekoningen, het feest van de ster:
een lichtpuntje dat straalt tegen de achtergrond van duisternis,
een lichtpuntje dat ons de richting laat zien naar het echte leven.
Zien ook wij die ster die ons de weg wijst?
Willen wij ons wel laten leiden naar…
Ja, waarheen eigenlijk?
Met die drie wijzen uit het Oosten
willen wij vandaag opnieuw dat Kind in de kribbe vinden.
Want wie zich door dit Kind laat raken
vindt het leven
en wordt zelf licht en leven.
Dan weet je wat je kan doen,
hoe je kan leven.
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UIT DE PAROCHIE – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” – 27 december 2014.
Zalig Nieuwjaar. Vrede en alle goeds voor 2015. Ik hoop dat u heel mooie feestdagen hebt gehad
en dat u goeie start voor het nieuwe jaar hebt gemaakt.
De Kerstdagen waren in onze kerk weer heel mooi. Mooie vieringen, de koren op hun best en de
kerk prachtig versierd. Zelf ging ik voor in de laatste viering van Kerstavond. Het was ‘volle bak’. Het
Ritmisch Koor zong prachtig.
Het thema was “Hoop doet leven”. Vier kinderen kwamen binnen met elk een kaars om het licht
van vertrouwen, het licht van de vreugde, het licht van de vrede en het licht van de hoop uit te
beelden.
Helaas moesten de eerste drie kaarsen uit, omdat het niet zo goed gaat in deze wereld. Maar
het licht van de hoop moest blijven branden. Dat mag nooit uitgaan. Met de kaars van de hoop
werden uiteindelijk de andere kaarsen ook weer aangestoken, omdat we er toch met zijn allen
voor willen gaan om vertrouwen te krijgen in de toekomst, om weer vreugde te beleven aan
elkaar, om te werken aan vrede en deze wereld mooier en lichter te maken.
Ik ging ook voor op Tweede Kerstdag. Toen zongen de mannen van het gelegenheidskoor met de
aanstaande vormelingen. Vooral de vormelingen hadden heel hard moeten oefenen, omdat ze
een aantal kerstliederen niet kenden, nooit hadden geleerd. Maar dankzij Gerrie, Liesbeth, Atie en
Tonny lukte het en stond er met de ook prachtig zingende mannen een heel mooi koor. Ik heb een
verhaal verteld over Jezus die zo graag op Zijn eigen verjaardagsfeest uitgenodigd wil worden.
Bijzonder vind ik wel dat de kleuterviering op de middag voor Kerst steeds drukker wordt bezocht.
Dat is een teken van hoop.
Ik wil iedereen, die wanneer dan ook of op wat voor manier dan ook, heeft bijgedragen of
meegewerkt aan de vieringen van de feestdagen heel hartelijk danken. Jullie hebben met zijn
allen er toch weer voor gezorgd dat de mensen met een goed Kerstgevoel naar huis konden gaan.
Op 21 december zong het gastkoor Impulzz in de viering van de Derde Zondag. In dit koor zingen
wat kinderen en een kleinkind van Jaap van Langen, die dan ook heerlijk zat te genieten voor in
de kerk. Want genieten was het zeker. Het koor zong prachtig.
Op 14 december vierden Her en Nel Tesselaar hun 40-jarig huwelijk. Her en Nel: nog van harte
gefeliciteerd en nog veel mooie jaren samen en met allen die jullie lief zijn.
We hebben weer een heel nieuw jaar voor ons. Een jaar waarin van alles kan gebeuren.
Maar betreed het met een lach
en denk aan je medemens, die ook genieten mag.
Maak er, als ‘t kan, iets bijzonders van.
Beleef en leef het met elkaar, zodat je aan het einde zegt: ‘t Was een heel bijzonder jaar!
Wat komen gaat:
8 januari – Viering van Meeleven met Irma en Anna.
18 januari – derde zondag van de maand met het gastkoor Spirit uit ’t Centrum.
25 januari – kennismakingsviering Eerste communicanten
Hartelijke groet,
Marion Bleeker – Burger.

WEEKEINDE 3 EN 4 JANUARI
Openbaring des Heren
Eerste lezing uit Jesaja 60,1-6( Het heerlijke licht van God gaat op over Jeruzalem)
Evangelie uit Matteüs 2, 1-12( Geleid door de ster gaan de wijzen op weg. In het kind jezus, dat zij
als hun koning aanbidden, openbaart God zich aan de wereld.
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ZONDAG 4 JANUARI
10.00 uur
Woord- en communieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is Toon Jorink
Gebedintenties voor: Jaap en Gré Way de Boer en overleden familie, Nel Smit-Houniet, overleden
ouders Buter-Bakker, in liefdevolle herinnering Andre Cattermole, Kees Zuurbier en zegen over
zijn gezin, Jan Zuurbier en zegen over zijn gezin.
Lector: Jos Mooij. Misdienaars: Ermioni en Lysandros Tsiamparlis. Koster: Peter Danenberg.
MAANDAG 5 JANUARI
15.15 UUR
Kinderkerk voor de bovenbouw
WOENSDAG 7 JANUARI
12.00 UUR
Kinderkerk voor de onderbouw
DONDERDAG 8 JANUARI
19.30 uur
Viering van Meeleven met zang van Irma en Anna. 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 van Gastel en Ria van Gastel-Tesselaar,
in liefdevolle herinnering Berry,Jan Bleeker en zegen over zijn gezin, Marco Ursem, Siemen Borst
en zegen over zijn gezin en geef ons moed 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 VeldmanOvertoom en overleden ouders Veldman-Overtoom, in dierbare en dankbare herinnering aan
onze lieve ouders Jaap Stam 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, Nic Oudeman en overleden familie Oudeman-Bakkum, Nol van
Woerkom, in liefdevolle herinnering familie Jan Oudeman-Groot en om zegen over de kinderen
en kleinkinderen,in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel.
Koster: Kees Berkhout.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
WEEKEINDE 10 EN 11 JANUARI
Doop van de Heer
Kerkbalans
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 55,1-11( Kom naar het water en luister naar Gods Woord!)
Evangelie uit Marcus 1,7-11( Bij zijn Doopsel wordt Jezus gezalfd met de heilige Geest en toegerust
met Gods kracht)
ZONDAG 11 JANUARI
10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van het ritmisch koor. Voorganger is pater Jan Molenaar.
Gebedsintenties voor: Piet Dekker en zegen over zijn gezin, Luc en Ria van Gastel -Tesselaar, Cor
Borst en Ria Borst- Groot, Ineke Baars- Snoek, Cok Borst, Jan Beers en zegen over zijn gezin, in
liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel, Agie Borst-Eeken en Cor Borst en zegen over hun
gezin.
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars: Kirsten Plak en Jip van den Berg, Koster: Gon Meester.
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WEEKEINDE 17 EN 18 JANUARI
Eerste lezing uit het eerste boek Samuël 3, 3b-10-19(De kleine Samuël hoort voor het eerst het
woord van de Heer, de oude priester Eli leert hem hou hij antwoorden moet)
Evangelie uit Johannes 1, 35-42( Johannes de doper stuurt zijn leerlingen Jezus Achterna, zij
herkennen Hem als de Messias)
ZONDAG 18 JANUARI
10.00 UUR
Samen kerk/samen sterk
Woord- en communieviering met zang van het gastkoor Spirit uit Heerhugowaard- Centrum.
Voorganger is Theo Vertelman.
Gebedsintenties voor: Jan Bleeker en om zegen over zijn gezin, Nic Klaver en Ineke, Cok Borst,Theo
Groot en overleden familie Groot-de Goede, Alex Weel, Nel Smit-Houniet.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Jochem en Stijn Blankendaal. Koster: Rene van Langen.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken vaneen kopje thee of koffie achter in de kerk.
ROOSTER WAARLAND, T VELD EN NIEDORP
t Veld
Zaterdag 3 januari om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Zaterdag 10 januari om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor Tilma en zang van het gemengd koor.
Zaterdag 17 januari om 19.00 uur Woord- en communieviering met zang van de veldrakkers en
presentatie van de eerste communicanten. Voorganger is Toon Jorink
Waarland
Zondag 4 januari om 10.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang
van de vrienden van het gregoriaans
Zondag 11 januari om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Tilma en zang van het gemengd koor.
Zondag 18 januari om 10.00 uur Oecumenische viering in Tuitjehorn
Nieuw Niedorp
Zaterdag 3 januari om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger
Zaterdag 10 januari om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Stok en zang van het
gemengd koor.
Zondag 18 januari om 10.00 uur Oecumenische viering in winkel
Dopen
Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de pastorie gestuurd wordt.
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971
Vieringen van meeleven
De datums voor de vieringen van meeleven in 2015 zijn
8 januari
5 maart
7 mei
2 juli
3 september
2 november
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Boekpresentatie: ‘Clara van Assisi, ...
...geschriften en oudste bronnen’
De Franciscaanse Beweging organiseert op vrijdag 30 januari een presentatie over het
nieuwe boek Clara van Assisi, geschriften en oudste bronnen.
Clara van Assisi (1193-1253) is de eerste vrouwelijke volgeling van Franciscus van Assisi.
Ondanks, of wellicht juist dankzij Clara’s onafhankelijke opstelling werd zij zeer gewaardeerd.
Het Clara-onderzoek heeft de laatste twintig jaar internationaal een nieuwe bloei doorgemaakt die
de eerdere vertalingen van 1984 en 1996 doet verouderen.
In het nieuwe boek zijn zestien teksten voor het eerst vertaald.
Gedurende de middag zijn er inleidingen van o.a. Gerard Pieter Freeman over het nieuwe
Claraboek, een inleiding over de betekenis van onderzoek naar de bronnen van Clara en een
inleiding over de betekenis van de geschriften van Clara voor het persoonlijke en het religieuze
en spirituele leven hier en nu. Het boek Clara van Assisi, geschriften en oudste bronnen (Uitgeverij
Valkhofpers, Nijmegen 2015) is deze middag eenmalig verkrijgbaar voor een gereduceerde prijs.
Datum: vrijdag 30 januari, 13.30 – 17.30 uur
Locatie: Franciscushuis, Van der Does de Willeboissingel 11, 5211 CA ’s-Hertogenbosch
Aanmelden: bij de Franciscaanse Beweging, e-mail: info@franciscaansebeweging.nl
of telefoon 073-6131340
De Franciscaanse Beweging (FB) staat voor ontmoeting, verbondenheid, verdieping en bezinning. In
Nederland telt de Franciscaanse Beweging twaalfhonderd leden, mensen die zich laten inspireren door
het evangelisch levensmodel van Franciscus en Clara van Assisi. Zij streven een eenvoudige levenswijze
na, dicht bij andere mensen en andere schepselen, met respect voor de ander en respect voor natuur en
milieu. Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend.

Kerkbalans 2015
Januari is de maand van Kerkbalans. Tijdens deze actie proberen we
zoveel mogelijk geld op te halen om onze kerk draaiende te houden.
Met alleen de collectes en andere inkomsten redden we het niet.
Dankzij uw bijdrage blijft het mogelijk om wekelijks een viering te
bezoeken maar ook kunnen we de hoogtepunten en dieptepunten
van het leven blijven vieren en dat geeft toch een extra dimensie aan
het leven. En dan hebben we het nog niet eens over de instandhouding
van dit gezichtsbepalende gebouw in De Noord, wat onze Heilig Hart
kerk tenslotte ook is. Vorig jaar bracht de actie € 39.000 op, dat was
bijna € 3.000 minder als het jaar daarvoor. Het is een gegeven dat er parochianen overlijden en
ook dat de betrokkenheid minder wordt. Daarom een dringend beroep op iedereen om, indien
mogelijk, de bijdrage iets te verhogen. We hopen dat we dit jaar ook weer op uw medewerking
kunnen rekenen, want het belang van de kerk wordt gelukkig door een groot aantal Noordenders
gedragen. Niet alleen door financiële inzet , maar ook door zich actief voor de kerk in te zetten.
Een eigen folder !!!.
Als parochiaan krijgt u straks een envelop met een invulstrookje, een acceptgiro maar ook een
folder met informatie. Dit is geen standaard folder meer. Naast andere schrijvers, vertelt onze vicevoorzitter Gea Klercq op een duidelijke manier waar wij als kerk, als parochie van De Noord, voor
staan. Echt de moeite waard om te lezen! Verder staan er mooie foto’s in.
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Wij willen een ‘open’ kerk zijn, en dat komt ook tot uiting door het feit dat de kerk gedurende de
week overdag altijd geopend is.
Tip!
Als u geld wilt overmaken is het een kleine moeite om hieruit extra rendement te halen. Dit hoeft
niet meer via een notariële akte , we mogen dit nu zelf regelen, dan krijgt u via de belasting geld
terug, dit onderdeel staat bij uw aftrekposten. Stel dat u € 300 voor de kerk over heeft en u zit in
de belastinggroep van 40% dan zou u € 450 kunnen overmaken. U krijgt via de belasting 40% van
€ 450 terug en dat is € 180 dus u betaalt in feite € 270, hierbij is geen belastingdrempel. De enige
restrictie die hieraan vast zit, is dat er een contract opgesteld wordt voor een periode van 5 jaar. Wilt
u hier meer informatie over of heeft u andere vragen omtrent mogelijkheden van geld overmaken,
dan kunt u contact opnemen met Jos Mooij (5710193).
Wanneer kunt u ons verwachten
Het schema ziet er als volgt uit:
11 januari:
start Kerkbalans met een viering in de kerk met zang van het Ritmisch Koor
12 januari:
19.00 – 20.00 de ‘lopers’ kunnen hun spullen ophalen, maar dit kan ook al na
		
de viering van zondag rond 11.00 uur. Gedurende deze week krijgt u uw
envelop 		
thuisbezorgd, en de week erop wordt hij weer opgehaald.
21/22 januari:
De enveloppen kunnen ingeleverd worden bij Karin Stoop, De Eg 45.
25 januari:
Bekendmaking van de opbrengst.
Een kleurwedstrijd voor de kinderen.
Op school worden na de vakantie kleurplaten uitgedeeld die te maken hebben met Kerkbalans.
Als je ze voor 11 januari inlevert (dat kan je doen in de brievenbus bij de kerk) dan kunnen we
ze ophangen in de kerk. 14 Dagen blijft je kleurplaat dan hangen, en...... er zijn natuurlijk leuke
prijsjes te verdienen!
Hoera een erfenis voor de kerk!
Dit hoort tot de categorie van ‘de betere berichten’. Af en toe gebeurt het dat iemand in zijn
testament de kerk betrekt. In een tijd waarin de oudere mens een goed bestaan heeft opgebouwd
en ziet dat de jongere generatie het ook goed heeft, alhoewel we natuurlijk nog steeds te maken
hebben met een recessie, zou het eigenlijk helemaal niet vreemd zijn als in een testament ook
aandacht aan ‘de kerk’ besteed zou worden. Op deze manier wordt dan meegewerkt aan het in
stand houden van het geestelijk leven met alle aspecten die daarbij horen, een onderdeel dat
in deze killer en individualistischer wordende maatschappij behoorlijk verwaarloosd wordt.
Misschien is het een goed idee om dit eens met uw notaris te bespreken, de komende generaties
zullen u er dankbaar voor zijn!
De commissie kerkbalans: Sheila Borst, Lida Groot, Karin Stoop en Jos Mooij

Kleine Kinderkerk voor de onderbouw
Op woensdag 3 december was er weer kinderkerk voor de onderbouw.
Er waren 12 kinderen die met ons mee gingen.
Twee2 hadden er klassendienst, daarom heeft Linda op ze gewacht, maar toen ze klaar waren,
hadden ze opeens andere plannen. . Zo zijn kinderen u eenmaal.
Wat een verassing voor de kinderen, er lag een enveloppe van Sinterklaas en Zwarte Piet en Linda
heeft die voorgelezen, na onze gebruikelijke opening.
Zwarte Piet had voor ieder kind een cadeautje verstopt en die mochten ze gaan zoeken, schitterend
vonden ze dat. Toen ieder kind er een had, hebben we afgeteld en ze mochten allemaal tegelijk
het cadeautje open maken. Er zat een chocoladelolly in en nog iets lekkers om op te eten.
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Verder waren er pepernoten en ik denk dat de kinderen geen honger meer hadden toen ze naar
huis gingen, want bijna alles was op.
Ja de advent was begonnen en er was nog een adventskrans in de pastorie en zo konden we
een kaarsje aansteken. Bij het begin van de advent hoort ook een verhaal. Ik had een nieuwe
bijbel gekocht, maar het verhaal was iets te lang en daarom heb ik het kerstverhaal met eigen
woorden verteld, terwijl Ans de beeldjes aan de kinderen liet zien die erbij hoorde. Ik hoop dat zo
het kerstverhaal voor hun ging leven.
Na het drinken was er voor ieder kind een kerststal die ze mochten inkleuren en uitknippen. De
tijd was beperkt en daarom mochten de kinderen de kerststal thuis uitknippen, ik hoop dat het
een mooi plaatsje heeft gekregen in huis.
Na afloop hebben we weer een kaarsje opgestoken in de kerk, terwijl we enkele kerstliederen
hebben gezongen. Ik denk dat het voor de kinderen niet helemaal klopte, want vrijdag was het
pas sinterklaasfeest.
Ik heb iedereen alvast een zalig kerstfeest toegewenst en alvast een heel goed begin van 2015
De volgende kinderkerk is op woensdag 7 januari 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 onderstaande mailadres of op telefoonnummer 072-5740952
jmzuurbier@hetnet.nl
Groetjes van de leidsters van de kinderkerk
Linda Tesselaar, Marion Danenberg,, Ans de Wit en Gerda Zuurbier

Grote Kinderkerk voor de bovenbouw
Op maandag 8 december was er kinderkerk voor de bovenbouw, er was gelijk ook oefenen voor
de kerstmusical, dus ik zag me geest al dwalen, maar er gingen toch 7 kinderen met me mee en
dat vond ik hartstikke goed.
Even dachten de kinderen dat Zwarte Piet ook voor hun was langs geweest, maar nee dat was
niet zo, gelukkig zijn ze al groot genoeg om te beseffen dat dit na 5 december niet meer gebeurt.
We hebben de kerstkrans weer aangestoken, maar nu met twee lichtjes en we hebben over de
advent gesproken. Ja dat is best moeilijk hoor, om te vertellen wat advent is, maar Leo wist het
toch te vertellen.
Ik had een verhaal uitgezocht over de jongetjes Bwito, die heel graag engel wilden spelen in het
kerstverhaal op school, maar de discussie ging erover, dat enkele kinderen vonden dat jongens
geen engelen kunnen zijn en dat ze beslist niet donker konden zijn. Na het loten, mocht Bwito
toch kerstengel spelen, maar vlak voor uitvoering had hij zijn arm gebroken. Gelukkig mocht hij
toch de engel spelen en dit deed hij vol overgave.
We hebben over dit verhaal nagepraat en natuurlijk ook over engelen. Waar en wanneer komen ze
voor in de bijbel en komen ze ook in ons leven voor.
Dit bracht een leuke discussie op gang. Tot slot mocht ieder kind op het bord schrijven hoe ze zelf
een engel voor een ander kunnen zijn.
Dit kan je zijn door klusjes te doen, lief te zijn, aardig zijn enz…
Na de limonade en het koekje mochten de kinderen een engel uitknippen en versieren.
Tot slot hebben we een kaars aangestoken en wat kerstliederen in de schemerige kerk gezongen,
dat was welheel sfeervol.
Ik wenste iedereen een zalig Kerstfeest toe en alvast een heel gelukkig 2015
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De volgende kinderkerk is op maandag 5 januari 2015
Gelijk de eerste dag na de kerstvakantie
Deze kinderkerk is van 15.15 uur tot 16.15 uur in de pastorie en is bedoeld voor de kinderen van
groep 5 t/m 8. Ik kom uw kind om 15.15 van school ophalen en zal dan ook met het bordje grote
kinderkerk staan.
Als de kinderen spontaan meegaan, mogen ze altijd even hun ouders bellen in de pastorie. Ik
hoop dan op een grote opkomst.
Groetjes van Gerda Zuurbier
Mijn mailadres is jmzuurbier@hetnet.nl
telefoonnummer: 072-5740952
							

YoungSeven

YoungSeven is een jongerengroep binnen de RK regio Schagen met
allerlei leuke, vormende, actieve, gezellige en inspirerende activiteiten
voor jongeren van 12 tot ongeveer 18 jaar binnen de regio Schagen.
“ Iets doen voor een ander ”
Deze activiteit hebben we invulling gegeven door op een zondagmiddag 14 december naar Reigersdaal in Heerhugowaard te gaan.
Hier konden we met een groep bewoners buiten gaan wandelen,
spellen spelen en pannenkoeken bakken.
Er is doorgaans te weinig personeel om deze gewone, dagelijkse dingen te ondernemen, waardoor ze juist bijzonder zijn.
Een bewoner zat te glunderen in zijn rolstoel omdat hij erop uit kon. Een andere bewoonster kwam
met haar stoel in de keuken zitten en bracht ons alles wat we tijdens het bakken nodig hadden.
We voelden dat we erg welkom waren.
We brachten, zonder er moeite voor te hoeven doen, een stukje gezelligheid voor de bewoners
mee en doordat wij weer veel respons ontvingen, gingen we met heel veel voldoening huiswaarts.
Met het beeld van een bewoner, die volop genoot van een heerlijke pannenkoek, in onze gedachten.
Komende activiteiten:
16 januari:
Filmavond
6 februari:
Sirkelslag
Een spannend spel waarbij opdrachten zo snel en goed mogelijk moeten worden uitgevoerd.
Maar… van tevoren weet niemand de opdrachten.
Het komt aan op creativiteit, samenwerking, doorzettingsvermogen en vooral veel gezelligheid.
Je speelt met jouw groep tegen duizenden andere jongeren in Nederland. Het is een landelijk spel,
online sta je in verbinding met elkaar.
21 maart:

Stille Omgang
Hartelijke groet namens de werkgroep YoungSeven,

Op onze website www.youngseven.nl vind je ons programma ook, hier kan je je opgeven.		
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In memorium Theo Kortekaas
Theo is geboren op 23 september 1936 te Velsen, toen ons land al in beroering was van de
aankomende oorlog. Theo komt uit gezin van zes kinderen, Annie, Rietje, Theo, Kees, Jos en als
laatste Dick.
Theo groeide op in een stabiel liefdevol gezin. Na de oorlog kwam de zon weer door, Hij volgde
de lagere jongensschool en had het daar wel naar zijn zin. In deze periode moest grote broer
zijn kleinere broertje weleens te hulp schieten. Daarna volgde hij de ambachtsschool en de
Hoogovenschool.
Theo heeft lange tijd aan de Geelvinckstraat te Velsen gewoond, waar hij rond 1959 een beetje
gek werd op het meisje aan de overkant, Joke. Met een beetje hulp van broertje Kees kregen
ze toch verkering, en trouwden ze later dan ook op twee oktober 1962, kochten een huis aan
de Rembrandtstraat te Heerhugowaard. Daar is op 24 september 1963 zoon Ruud geboren, en
zeven jaar later volgde er nog een dochter Astrid, geboren op zes januari 1970.
Al gauw hierna was de droom een groter huis met grote tuin. Dat werd uiteindelijk het huis aan
de Middenweg.
In de loop van de jaren werden ze nog verblijd met vijf kleinkinderen, Daniel, Aveline, Martijn,
Ilse en Jasper.
Theo heeft gewerkt bij de Hoogovens en heeft hier verschillende functies gehad. Zijn laatste
functie was leraar bij de Hoogovensschool.
Theo had ook veel hobby’s fietsen, hardlopen, dit deed hij dan ook als training naar en van het werk.
Overige hobby’s waren zingen in diversen koren, houtdraaien, en natuurlijk al zijn dieren.
Schapen, konijnen, kippen tot een koe aan toe.
Joke was van de bloemen, kweken en bloemschikken waar Theo graag mee hielp.
Later toen Joke naar Zuyderwaart verhuisde was Theo hier vaak te vinden, soms wel drie keer
per dag. Daar deed hij ook veel vrijwilligers werk, zoals beestjes voeren.
Helaas kwam hier allemaal een abrupt einde aan, toen Theo hoorde dat hij ernstig ziek was.
Theo stierf dan zoals zijn wens ook was op de Middenweg op 29 November 2014.
Theo is 78 jaar geworden

Advent en kersttijd, er komt heel wat bij kijken:
de adventskrans, de kerstboom, de lichtjes, de versiering…
Maar om te groeien naar de diepste zin van Kerstmis,
moeten we ook een aantal dingen
hun juiste plaats durven geven:
de cadeautjes, de overvloedige maaltijden, de hele commerce…
Allemaal zijn ze ondergeschikt aan de komst van Jezus,
die zich openbaart in de nood van mensen om ons heen
en die door Jesaja al werd aangekondigd..
Jesaja roept ons op om naar mensen in nood om te kijken
en hen ECHT te zien.
Laten we verderkijkers zijn en niet dat-kijken-we-nog wel-aan kijkers. Wat geeft ons deze tijd? Wat
houdt deze tijd ons bezig: alleen die uiterlijkheden van kerstmis of juist ook dat wat je kan geven
met Kerstmis een gevoel dat je er bij mag horen, dat je er wat toe doet. Majoor Bosshardt heeft
eens gezegd: ‘Van geven word je niet armer’. Daar word je juist rijker van, als je geeft, ontvangt
iemand iets van jou.
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Vaak wuiven we de bedankjes weg met: ‘dat is geen moeite of ben je gek het is voor jou’. Het was
wel een moeite en je bent niet gek,; je stond stil om de ander iets te geven en daar is over nagedacht. En juist dat bedoelt Jesaja met het echte zien.
Niet alleen met de ogen maar ook met je hart. Leren kijken zoals Jezus als volwassen man kijkt. Niet
de uiterlijkheden doen er toe maar dat wat het diepste ons raakt: er te mogen en kunnen zijn voor de
ander. Het Kind dat wij verwachten, ook dit jaar weer, moet ons weer teder maken, niet hard en onverschillig. We gaan stilletjes naar het Kind toe, en in die stilte vinden we ons zelf zoals we zijn. Maar
willen wij wel zo zijn of vraagt het bezinning en een nieuwe openheid naar echte betrokkenheid en
liefde. Pas dan kunnen wij ook dit jaar het Kind opnieuw in ons midden opnemen en op weggaan
waarvoor Hij kwam: het verkondigen van de Blijde Boodschap; dat wij allen kinderen zijn van één Vader. Dat kleine Kind dat geboren werd, niet in een goed huis, maar in een stal, kijkt verder, ziet verder;
een ECHTE VERDERKIJKER. Hij gaf zijn Blijde Boodschap en zeer vele generaties werden er rijker van.
Mijn kerstwens is dat wij allen zo’n verderkijker mogen worden en blijven.

Bedankt
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor alle felicitaties, lieve woorden en attenties, die ons
40 jarig huwelijksfeest tot een prachtige dag hebben gemaakt.
We wensen u allen een gelukkig en gezond 2015.
Groeten Her en Nel Tesselaar.

Jongeheerenconvent
Het nieuwe jaar 2015 is aangebroken, en er zullen weer vele goede
wensen uitgebracht en ontvangen zijn. Een ultieme gelegenheid om
nog meer mensen een Zalig Nieuwjaar te wensen is de bijeenkomst
van het Jongeheerenconvent. U bent hiertoe uitgenodigd op
zondag 4 januari vanaf 15.00 uur in café Bleeker. Rond 15.45 uur
wordt het nieuwe Noorderlicht bekend gemaakt en ook de nieuwe
Fakkeldragers. Daarna is er nog een spetterend optreden van het
Kommerkoor. Dit Noordendse gebeuren mag u eigenlijk niet missen.
Tijdens de Kerstdagen en op andere gelegenheden heeft u misschien tijd gehad om de Kerstbijlage
te lezen en de Noordeinderachter-namenpuzzel (bijnamen) en de stratenpuzzel op te lossen.
Misschien had u de hulp nodig van oude geboren Noordenders, maar dat mag natuurlijk. Verder
stond er nog een klein foutje in. Bij ‘Koster’ gaat het om de 6e letter, anders staat er gelopel. Zelf
vonden we ze weer zeer geslaagd, alhoewel de bijnamenpuzzel wel pittig was. Mocht u maar een
puzzel opgelost hebben, dan kunt u die natuurlijk ook inzenden. U kunt nog t/m vrijdag 2 januari
tot 18.00 uur uw oplossing insturen. Wie weet wint u weer een prachtige NAP ( het welbekende
Noordender Agrarisch Pakket). Het is dan wel belangrijk dat u, of een afgevaardigde, aanwezig is.
Tot ziens,
Het Jongeheerenconvent

Lijndiensten van de HugoHopper
Vanaf 5 januari starten de lijndiensten van de HugoHopper 30 minuten eerder!
De HugoHopper blijft in ontwikkeling. Om de lijndiensten interessanter te maken voor meer Heerhugowaarders zal de HugoHopper per maandag 5 januari 2015 vroeger rijden. Dit betekent instappen van maandag tot en met vrijdag vanaf de eindpunten richting Middenwaard.
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Wij denken hiermee te voldoen aan de wens van passagiers om vroeger afspraken te kunnen
maken bij bijvoorbeeld huisartsenpraktijken/fysiotherapeuten, maar ook forenzen zien wij graag
aansluiten.
Per lijndienst:
		
		
		

Oranje route: Krusemanlaan (start 08.26 uur)
Blauwe route: Torenburgstraat/Rozenhoutstraat (start 08.29 uur)
Rode route: Zuidwijkring thv C. van Renneserf (start 08.25 uur)
Groene route: Hemelboog Binnen/Brandpunt (start 08.28 uur)

Het vroeger starten past bij de innovatie van de lijndiensten van de HugoHopper. Er wordt onderzocht of huidige routes op hoofdlijnen in stand moeten blijven of juist met wijzigingen efficiënter
kunnen worden ingezet. De pilot geldt niet voor de zaterdag en duurt tot 1 mei 2015.
Voor meer informatie: Ilona Pieterse, Coördinator PR, 072 737 02 17.

Serious Request 2014
Ieder jaar zet de Sint Josephschool zich in
voor een goed doel.
Eind 2013 werd met een groepje uit groep 8
het plan geopperd om het dit keer voor het
glazenhuis van Serious Request te doen.
Het doel hiervan is zoveel mogelijk geld
op te halen voor vrouwen en meisjes die in
oorlog en conflict gebieden slachtoffer zijn
geweest van sexueel geweld.
Het glazen huis staat dit jaar in Haarlem,
dichtbij om er heen te gaan.
Er werd vergaderd en plannen gemaakt. Heel
veel geweldige dingen werden er bedacht. Na de grote vakantie in september werden de plannen
omgezet in concrete Aktie’s. Er werden folders voor de ondernemers uit de Noord gedrukt, de
Aktie kwam in het Contact, er werden huis aan huis folders verspreid, een lege flessen Aktie op
poten gezet en een Fancy Fair georganiseerd.
Op 9 Oktober was dat zover, de Fancy Fair op school. Er was werkelijk van alles te doen en te beleven.
In alle klassen was er iets, van ring werpen tot de was ophangen, ezeltje prik, knikkers raden,
schminken, pony rijden en ga zo maar door. Er was een loterij met heel veel prijzen en je had altijd
prijs!! Je kon lekker aan de soep en brood met een knakworst, er was een bloemen en planten kraam.
Kortom er was veel te doen!! En wat was het een succes! Zoveel broertjes en zusjes, opa’s en oma’s,
ooms en tantes, nichtjes en neefjes, het was werkelijk super! Er is deze avond een enorm bedrag bij
elkaar gesprokkeld. Ondertussen liep de flessen Aktie ook door tot de week voor de kerstvakantie.
Daarna werd de balans opgemaakt en kwamen we uit op een bedrag van maar liefs €2100,00!!
Ongelooflijk wat een prachtig bedrag voor dit enorme goede doel.
Woensdag ochtend 24 December vertrokken we met het Aktie groepje, juf Yvonne, en ouders
met de trein naar Haarlem om daar de cheque te overhandigen.
Geweldig om zo’n enorm bedrag te mogen brengen.
We willen iedereen die zich op wat voor manier dan ook hebben ingezet om deze Aktie tot een
succes te maken hiervoor enorm bedanken!
Hierbij nog een link voor een filmpje wat er bij het glazenhuis is opgenomen.
http://seriousrequest.3fm.nl/video/chequebox/2014/12-24/9#!overlay=/page-overlay/video/
chequebox/detail/1089&overlaytype=ajax&overlaywidth=window&overlayheight=window
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Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
Afgelopen vrijdag 26 december was er weer de jaarlijkse kerstbrunch
op de pastorie.
Mevrouw Doodeman had opnieuw haar overheerlijke tulbanden voor
ons gebakken. Daarvoor hartelijk dank. En dit keer kwam Sien Berkhout
een aantal verhalen vertellen. Ze deed dat op een hele leuke manier.
Ook Sien willen we natuurlijk heel erg bedanken.
De mensen hebben heel gezellig met elkaar gezeten en gegeten.
Al met al was het erg geslaagd.
Denkt u nog even aan onze nieuwjaarsreceptie op aanstaande vrijdag 9 januari.
We hopen dat het gezellig druk wordt.
De data voor de komende tijd:
9 januari 2015 10.00 uur nieuwjaarsreceptie met alle vrijwilligers en de ouderen op de pastorie
23 januari 2015 10.00 uur koffie drinken op de pastorie en creatief knippen met Mary IJdema
		
Janet Wester
(5719382)
Tonnie Rozing
(5741684)
Gea Klercq
(5715265)
Tiny van Stralen
Riet Beers
(5714705)
Ria Boekel
(5719919)
Toos Mooij
(5710193)
U bent van harte welkom!
Het NOC wenst u voor 2015
veel gezelligheid en warmte toe!!

KBO Heerhugowaard Noord
Secretariaat: Middenweg 525 Tel: 072-5710193
GELUKKIG NIEUWJAAR
Maandagmiddag om 14.00 uur is er een Nieuwjaarsreceptie voor alle leden.
Wij hopen veel mensen te ontmoeten en beloven u een bijzonder optreden!!!!
Rijbewijskeuring;
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun
rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht op het spreekuur d.d. 12 januari en 9
februari in Wijkcentrum de Horst, Van Eedenplein 5.
Tarief: € 35,00 voor de B/E keuring en € 52,50 voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E.
Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau
van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088 23 23 300.
Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl.
Schikt de datum u niet dan zijn er veelal andere mogelijkheden elders in de regio waaronder
Obdam, Noord Scharwoude en Alkmaar.
Contributie
De Nieuwsbrief van januari kunt u rond 20 januari verwachten.
Als bijlage ontvangt u dan de brief van de penningmeester om uw contributie over te maken.
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Jaarprogramma 2015
05 Januari
17 Februari
23 Maart
?		
18 Mei
		
07 September
14 September
		
12 Oktober
10 November
		
		
15 December

K.B.O. De Noord.
Nieuwjaarsreceptie.
Jaarvergadering/Bingo
Presentatie van de 7 Wereldwonderen.
Dagtocht.
Slotmiddag.
Met Toon Hermans en Plien en Bianca.
Fietstocht.
K.BO. seizoen, bijpraten.
Maar ook ruiken en voelen.
Justitie pastoraat.
Avondprogram.
Spreker Kees Mol werkzaam 1ste hulp M.C.A.
Na de pauze reisverslag Tanzania.
Kerstmiddag.” De Grijzen Wijzen “ optreden.

alle middagen beginnen om 14.00 uur en het avondprogramma om 19.30
Tot ziens op 5 jan.

Met vriendelijke groet:
Truus van den Berg

De “Blik op de weg” in De Noord …( 29 dec. 2014)
Beste mensen,
Op de laatste maandag van het jaar begin ik om 7.45 u. aan mijn
rondje. Het is heerlijk weer, wel fris, maar het is droog en dat is iets
anders dan de vorige week, toen het zo stormde.
Als ik de wijk uitloop zie ik de kerstverlichting bij van Schagen en
ondanks de donkere omstandigheden, toch maar even een foto
met het toestel tegen het hek geklemd. En ... toch redelijk goed
gelukt!
Op de Middenweg zijn de fietsers beduidend in de minderheid. De
schooljeugd ligt nog heerlijk op één oor en ook de ouders hoeven
hun kinderen niet naar school te brengen.
Ik wandel op m’n gemak richting Hasselaarseweg en zie hier en daar nog een flesje of een blikje.
Zo verwijder ik de eerste “ongerechtigheden” uit ons dorp!
Als ik net op de Hasselaarseweg loop, spreekt Sandra mij aan. Het gaat over fotografie en de leuke
dingen die je ermee kunt doen. Dan vervolgen we ieder onze weg.
De lucht begint inmiddels blauw te kleuren. Ik passer het spoor en sla de Noordscharwouderpolderweg in. Ook hier ligt altijd wel wat langs de wegkant. De eenden, ganzen en zwanen laten zich
op het Apollomeer goed horen. Ze beseffen, dat de dag ontwaakt en laten dat ook merken.
De lampen van de kassen zijn nog aan en er wordt al hard gewerkt. Bij de rozenkwekerij tel ik al
zo’n 24 fietsen. De jeugd wil volgens mij een vakantiecentje bijverdienen en dat is natuurlijk te
waarderen. De lucht wordt nu steeds mooier en kleurt roze. Regelmatig kijk ik nu om, want dat is
een betoverend gezicht, temeer dat vliegtuigen hun strepen achterlaten.
In het Schoutenbosje is het modderig, het riet is grotendeels gemaaid en het ziert er verder schoon
uit. Ook hier vertoeven nu veel watervogels.
In de greppel ligt de nodige rommel en blik en plastic neem ik hier mee. DE vogels en andere dieren moeten we niet met ons afval opschepen!
Ik steek de Westerweg over en loop richting de Waarddijk-Noord. Hier is het één en al rust.
Schotse Hooglanders zie ik in de verte en kleine bootjes liggen aan de waterkant op het rustige
water. Binnendijks zijn nu grote waterbakken ontstaan. Nog steeds weet ik niet helemaal de bedoeling hiervan. Is het voor wateropvang, of toch iets anders?
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Lange buizen liggen in het water en verderop zijn werklui nog met het karwei bezig. Paarse linten
lopen door het riet en liggen verankerd in de grond. Zeker om de boel toch in het gelid te houden.
In het gras ligt een lege jerrycan antivries. Hij gaat nauwelijks in mijn plastic zak. Dan een lege fles,
waar vermouth in zat. Waarom doen we dit?
Vlak voor de oversteek bij de fa. Stoop loop ik nog even naar de afvalbak bij de bushalte. Niet te
zwaar sjouwen is dan het motto! Met een druk op de voetgangersknop ben ik aan de overkant en
loop via de Laanderweg naar de Middenweg. In de verte zie ik mijn vrouw aankomen! Zij had ook
trek in een frisse neus. Samen lopen we het laatste stuk naar huis, waar inmiddels de koffie klaarstaat. Ook dat geeft me weer heerlijk gevoel!
·
43 blikjes
·
19 drinkbakjes				
·
9 plastic flesjes			
·
18 pk. sigaretten					
·
2 pk. shag				
·
2 flessen
		
Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol
De Ploeg 10
tel. 5726170
e-mail: der.van.krol@quicknet.nl
website: www.gerritvanderkrol.nl

Sjoelclub Glai em d’r in.
Zaterdag 20 december ’14. De kerst zit er aan te komen en voor vele bedrijven betekent dat, dat er
weer de jaarlijkse kerstborrel gevierd mag worden. Dit was ook het geval op de vrijdag, de dag dat er
eigenlijk gesjoeld moest worden, bij café Bleeker, dus mochten de mannen van sjoelclub ‘Glai em d’r
in’ een dag later aantreden aan de bakken. Dit was dan voor bijna iedereen wel bekend alleen Kenny
Beers had dat niet goed begrepen, die met sjoelblouse en al wel op de vrijdag kwam aanzetten.
De mannen kwamen aan bij het café en zien dat het wel erg druk was in het voorcafé, dus dan
wisten ze bij de club wel hoe laat het was, want we mogen weer in het zijbarretje. “Mannen, we
moeten het allemaal positief zien, want als er een feest in het voorcafé is, dan komt Mart Bleeker
meestal wel met een bord vol met hapjes”, aldus een glunderende Dick Sijm.
Ook in media was er een foto al gelekt van een van de sjoelers, die op klaarlichte dag zich al had
vergrepen aan de champagne in de plaatselijke sporthal. “ Dit had niet mogen gebeuren, maar er
was een champagne toernooi, waarbij ze je dwongen om het glas te heffen, dus ja ik had weinig
keus”, was het Tim Koomen, die het toch maar toegaf dat hij degene was op de foto.
Voor iedereen was dit natuurlijk een belangrijke avond, want dit was de avond van de ‘kerst speech’
van onze voorzitter. Hoe vond hij het allemaal gaan dit jaar? En wat heeft hij voor plannen voor
het volgende jaar? Ja dames en heren, dit zijn zomaar een paar voorbeelden van vragen die je als
lid toch wel graag wil weten. De avond begon en u kunt het al raden natuurlijk: “Mannen, we gaan
beginnen!”, was het enigste wat er bij de voorzitter uitkwam.
Onze materiaalman Arjan Dekker had alle bakken keurig geprepareerd, alleen volgens onze Doon
lag er geen genoeg maïzena op de bakken, dus kegelde hij het hele pak er maar op, dat vervolgens
wel erg veel bleek te zijn. “Ja mannen, dit jaar wordt het toch geen witte kerst en ik wil wel een
beetje in die stemming komen natuurlijk”, was het Doon met het lege pak in z’n handen.
De mannen begonnen en het bleek al snel een gezellige avond te gaan worden. “Mannen, laten
we een gezellige kerstsfeer erin brengen en eens een keer aardig wezen voor elkaar”, was het Daan
Wolkers. Zo kwamen er al gauw de succes wensen aan het adres van Dick Sijm. “Succes Dirk”, zegt
hij dan voor elke beurt tegen zichzelf. Het sport gedeelte kwam op z’n einde en na een paar hapjes vanuit het voorcafé was het natuurlijk weer de beurt aan de broodjes shoarma.
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Op dat moment gebeurde er iets bij de club wat niet snel zal worden vergeten. We hebben weleens een avond gehad dat er drie mensen binnenkwamen voor drankcontrole of iedereen wel 18
jaar was, maar dat is nog niks vergeleken met wat er deze avond gebeurde. Bij sjoelclub ‘Glai em
d’r in’ hebben ze één regel die hoe dan ook nagestreefd wordt: ‘Geen lid, Geen lid’, dus oftewel
geen vrouwen bij de club. Deze avond gaat dan ook de geschiedenisboeken in, want de spelersvrouwen kwamen langs. Het werd meteen onrustig, want ze kwamen binnen met meteen de
opmerking. ‘Doe dat gordijn eens open, want het stinkt hier naar rook en shoarma!’. Ja dames en
heren, het is dan ook echt een mannenclub. Het werd helemaal te bont, wanneer onze voorzitter
zijn rekening wilde betalen. Er werd wat kleingeld op de toog gelegd en wanneer de kastelein
dit natelde en dacht dat er tekort lag werd er meteen een opmerking naar z’n hoofd geslingerd
en dan citeren wij: ‘Noh.. Stinkerd!”. Wij willen hierbij liever geen namen noemen van diegene die
deze opmerking plaatste, maar er is in het verleden een lied gemaakt over deze naam en dat lied
gaat over een vrouw ‘die niet zo goed kan koken en gevraagd wordt om ermee te stoppen’. Aan
het eind van de avond had onze voorzitter, samen met de penningmeester nog een verassing voor
alle leden. “Mannen, omdat het bijna kerst is hebben we voor iedereen nog een klein kerstpakketje
geregeld”, waren het Koen en Danny die binnen kwamen lopen met een bak vol amandelspijs
staven. “Lekker hoor Danny zo’n gehaktstaafje uit de Peel”, was het Dick Sijm tot twee keer toe. “Ah
joh, hou toch op Sieme, gewoon eentje meenemen en niet zo zeuren joh!’, reageerde Danny een
beetje geïrriteerd. Ook kregen we deze avond nog een geweldig nieuwtje, want onze Maarten de
Moes wordt vader! Maarten, nogmaals namens de sjoelclub van harte gefeliciteerd en we gunnen
het je! Het mooiste moment van de avond kwam helemaal op het einde om een uurtje of half
vier. Het was wederom onze Dick Sijm, die in een geheel gele kanariepak plus een muts op, op z’n
Spartametje stapte en richting huis ging.
De volgende avond is pas volgend jaar, want we mogen weer op 02 januari ’15.
Namens de gehele sjoelclub “Glai em d’r in” wensen wij iedereen een heel sportief 2015!
Tot ziens,
Sjoelclub ‘Glai em d’r in’.

Nieuws van hugo girls
HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Transportbedrijf Piet Oudeman
JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman
Jill Kavelaar		
2-jan
Noa Renshof		
3-jan
Jorine de Moes		
6-jan
Irma Nauta-van Langen
10-jan
Renée Hageman		
12-jan
Kelly Zuurbier		
14-jan
Tanja Hof		 14-jan
Schoonmaken Rondeel
De volgende teams van Hugo Girls zijn aan de beurt om het Rondeel schoon te maken.
19/1 – 22/1 Recreanten 1
23/2 – 26/2 Recreanten 2
De sleutel is bij P. Jaspers.
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Grafdijk 1 - Hugo Girls 1
Ruststand: 12-11, Eindstand: 18-18
Als afsluiting van de 1e helft van het zaalseizoen stond Graftdijk op het programma.
De wedstrijd werd gespeeld in de gele reserveshirts van Graftdijk. Op het laatste moment was nog
geprobeerd eigen reserveshirts mee te nemen, maar die waren niet meer te bemachtigen.
Op de tribune van Graftdijk vond men het maar vreemd dat Hugo Girls in hun shirts stonden te
spelen. Dit leverde overigens geen extra aanmoedigingen op voor Hugo Girls.
Na een wat stroeve start van Hugo Girls, doordat Graftdijk steeds weer snel op de break ging, konden we na de 3-1 achterstand bij 5-5 weer op gelijke voet komen. Helaas was 1 van onze afstandschutters toen al uitgevallen doordat ze door haar enkel was gegaan. Graftdijk bleef gevaarlijk met
een paar goede afstandschutters en daarnaast probeerden ze keer op keer op de break te gaan.
Hugo Girls was zeker met terug verdedigen niet scherp en stond dan ook steeds met de rug naar
de bal toe in plaats van kijken naar de bal.
De rust werd bereikt met een 12-11 voorsprong voor Graftdijk. De doelpunten in de 2e helft waren
zeker in de eerste 12 minuten erg schaars. Beide ploegen konden in die fase van de wedstrijd het
doel slechts eenmaal vinden. Veelvuldig balverlies van beide teams lag hieraan ten grondslag. Het
vervolg van de 2e helft leverde ook weinig doelpunten op maar wel veel spanning. Er werd door
beide ploegen gestreden om de punten en uiteindelijk bij een 18-18 stand in de laatste minuut
ging Graftdijk nog eenmaal in ondertal in de aanval. In de laatste seconden van de wedstrijd kwam
de linkerhoek van Graftdijk vrij voor doel en rondde de bal af in de lange hoek. De bal verdween
echter niet via de paal in het doel maar kwam weer terug richting speelveld. Dus uiteindelijk door
hard werken wel een punt binnengehaald.
PROGRAMMA ZATERDAG 03 JANUARI T/M VRIJDAG 09 JANUARI (ZAAL) 			
					
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 4-jan
HG DS1-Meteoor DS1
Noorderend
13:00 12:30
-----DAMES 2 4-jan
HG DS2-Geel Zwart DS2 Noorderend
11:45 11:15
-----DAMES 3 3-jan
Kleine Sluis DS2-HG DS3 Veerburg, de
19:00 18:00
-----A1
4-jan
Westfriezen DA2-HG DA1 Zwaag
12:15 11:15
-----B1
VRIJ
B2
4-jan
SEW DB3-HG DB2
Westfrieslandhal 18:05 17:05
RES.SH.
B3
4-jan
Spartanen DB2-HG DB3 Westfrieslandhal/ 17:00 16:00
-----C1
4-jan
HG DC1-KSV DC2
Noorderend
10:45 10:15
-----C2
4-jan
D.S.O. DC3-HG DC2
Slenk, de
9:50
8:50
-----D1
VRIJ
D2
3-jan
HG D2-Meteoor D3
Noorderend
13:00 12:30
-----E1
4-jan
HG E1-Meervogels’60 E1 Waardergolf
17:00 16:15
-----E2
4-jan
HG E2-Schagen E2
Noorderend
10:00 9:30
-----F1
3-jan
Kleine Sluis F1-HG F1#
Veerburg, de
10:45 9:45
-----RECR. 1 6-jan
HG DR1-Niedorp DR2
Noorderend
21:35 21:05
-----RECR. 2 6-jan
HG DR2-SSV/Sport. S DR1 Noorderend
20:35 20:05
-----RECR. 3 5-jan
VVW DR3-HG DR3
M.C. De Muiter 19:00 18:00
-----PROGRAMMA ZATERDAG 10 JANUARI T/M VRIJDAG 16 JANUARI (ZAAL)
DAMES 1 11-jan St. George DS1-HG DS1
de Weijver
11.00 09.45
DAMES 2 11-jan HG DS2-Vrone DS1
Noorderend
12:00 11:30
DAMES 3 10-jan Zwaluwen K DS1-HG DS3 Niedorphal
19:30 18:45
A1
VRIJ
B1
11-jan HG DB1#-Kleine Sluis DB1 Noorderend
13:10 12:40
B2
10-jan Con Zelo DB1 #-HG DB2
Harenkarspelhal 19:00 18:00
B3
11-jan Sporting Andijk DB1-HG DB3 Klamp. de
11:30 10:30
C1
11-jan HG DC1-Tornado DC2#
Noorderend
10:00 9:30
C2
11-jan HG DC2-Kleine Sluis DC2
Noorderend
11:00 10:30
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D1
VRIJ
D2
10-jan HG D2-Valken D2
Noorderend
14:15 13:45
-----E1
10-jan HG E1-SEW E2
Noorderend
12:45 12:15
-----E2
10-jan HG E2-Tornado E3
Noorderend
13:30 13:00
-----F1
10-jan Tonegido F1-HG F1#
Wieringen, de 10:05 9:05
-----RECR. 1 13-jan HG DR1-Tornado DR1
Noorderend
20:35 20:05
-----RECR. 2 13-jan HG DR2-Schagen DR1
Noorderend
21:35 21:05
-----RECR. 3 14-jan Tornado DR2-HG DR3
Waardergolf
21:00 20:15
-----						
WIJZIGING: Zon 11 jan: St. George - Dames 1 om 11.00 uur in de Weijver (ipv Koggenhal)		
Woe 14 jan: Tornado - Recr. 3 om 21.00 uur in de Waardergolf (ipv 19.00 uur)
PROGRAMMA ZATERDAG 17 JANUARI T/M VRIJDAG 23 JANUARI (ZAAL)		
DAMES 1 18-jan HG DS1-Volendam DS1
Noorderend
12:10 11:40
-----DAMES 2 18-jan Tornado DS3-HG DS2
Waardergolf
15:00 14:15
-----DAMES 3 17-jan HG DS3-KSV DS3
Noorderend
19:00 18:30
-----A1
18-jan HG DA1-Excelsior ‘53 DA1 Noorderend
11:00 10:30
-----B1
18-jan VVW DB2-HG DB1#
Dars, de
10:15 9:15
-----B2
18-jan HG DB2-Meteoor DB1
Noorderend
13:25 12:55
-----B3
18-jan HG DB3-Tonegido DB1
Noorderend
10:00 9:30
-----C1
VRIJ
C2
18-jan Zwaluwen K DC1-HG DC2 Niedorphal
16:40 15:55
-----D1
17-jan HG D1#-V.Z.V. D2
Noorderend
13:15 12:45
-----D2
18-jan Quick D1-HG D2
Dars, de
15:30 14:30
-----E1
18-jan Berdos E1#-HG E1
Europahal, de 11:00 10:00
-----E2
17-jan Hollandia T E2-HG E2
Harenkarspelhal 15:00 14:00
-----F1
17-jan HG F1#-KSV F1
Deimos, de
16:00 15:15
-----RECR. 1 19-jan Geel Zwart DR1-HG DR1
Multitreffer, de 19:00 18:00
-----RECR. 2 19-jan Geel Zwart DR5-HG DR2
Multitreffer, de 20:00 19:00
-----RECR. 3 20-jan HG DR3-Meervogels’60 DR1 Noorderend
21:00 20:30
-----TEAM
D2
E1
E2
C1
DAMES 2
DAMES 1
RECR. 2
RECR. 1
E1
E2
D2
C1
C2
DAMES 2
B1
RECR. 1
RECR. 2
D1
F1
DAMES 3
B3

DATUM
3-jan
4-jan
4-jan
4-jan
4-jan
4-jan
6-jan
6-jan
10-jan
10-jan
10-jan
11-jan
11-jan
11-jan
11-jan
13-jan
13-jan
17-jan
17-jan
17-jan
18-jan

WEDSTRIJD
HG D2-Meteoor D3
HG E1-Meervogels’60 E1
HG E2-Schagen E2
HG DC1-KSV DC2
HG DS2-Geel Zwart DS2
HG DS1-Meteoor DS1
HG DR2-SSV/Sport. S DR1
HG DR1-Niedorp DR2
HG E1-SEW E2
HG E2-Tornado E3
HG D2-Valken D2
HG DC1-Tornado DC2#
HG DC2-Kleine Sluis DC2
HG DS2-Vrone DS1
HG DB1#-Kleine Sluis DB1
HG DR1-Tornado DR1
HG DR2-Schagen DR1
HG D1#-V.Z.V. D2
HG F1#-KSV F1
HG DS3-KSV DS3
HG DB3-Tonegido DB1

AANVANG
13:00
17:00
10:00
10:45
11:45
13:00
20:35
21:35
12:45
13:30
14:15
10:00
11:00
12:00
13:10
20:35
21:35
13:15
16:00
19:00
10:00

SCHEIDRECHTER
Ineke Schot-Lisa Dekker
recr 2 Waardergolf
Noor Blankendaal-Pien vd Berg
Astrid Snel			
Annie Groenland		
bond				
Karin Oudeman			
Monique Beemsterboer		
Evi Blankendaal-Bente Zuurbier
Sen Kuilboer-Lindsey Snoek
Bregje de Wit-Denise Sprenkeling
Jacky Zuurbier-?			
Inge Entius-Romy Snoek
Annie Groenland			
Nel Borst			
Karin Oudeman			
Annie Groenland			
Ineke Schot-Lisa Dekker		
Recreanten 1
Deimos, de
Joyce Hey-in ‘t Veld-Pascal Hey
Astrid Snel		
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A1
18-jan HG DA1-Excelsior ‘53 DA1
11:00
Karin Oudeman			
DAMES 1 18-jan HG DS1-Volendam DS1
12:10
bond				
B2
18-jan HG DB2-Meteoor DB1
13:25
Nel Borst			
RECR. 3 20-jan HG DR3-Meervogels’60 DR1
21:00
Monique Beemsterboer		
E2
25-jan HG E2-KSV E3
10:00
Bregje de Wit-Denise Sprenkeling
B1
25-jan HG DB1-Victoria O DB1
10:45
Nel Borst			
DAMES 2 25-jan HG DS2-S.V. Wieringerwaard DS1 11:45
Annie Groenland			
C2
25-jan HG DC2-S.V. Wieringerwaard DC113:00
Astrid Snel		
RECR. 1 27-jan HG DR1-Meervogels’60 DR2
21:30 Annie Groenland Geestmerambacht
RECR. 2 27-jan HG DR2-Hollandia T DR1
21:00
Monique Beemsterboer		
F1
31-jan HG F1-D.E.S. F1#
11:45
Evi Blankendaal-Bente Zuurbier
E1
31-jan HG E1-S.S.V. E1
12:30
Lindsey Snoek-Sen Kuilboer
D1
31-jan HG D1-KSV D2
13:15
Noor Blankendaal-Pien vd Berg
DAMES 3 31-jan HG DS3-C.S.V. Handbal DS3
19:00
Joyce Hey-in ‘t Veld-Pascal Hey
B3
1-feb
HG DB3-Excelsior ‘53 DB1
10:00
Dames 2				
A1
1-feb
HG DA1-Vrone DA2
11:00
Karin Oudeman			
DAMES 1 1-feb
HG DS1-Victoria O DS1
12:10
bond				
B2
1-feb
HG DB2-Koedijk DB1#
13:25
Nel Borst			
RECR. 3 3-feb
HG DR3-C.S.V. Handbal DR2
21:00
Dames 1			
D2
7-feb
HG D2-Volendam D6
13:15
Noor Blankendaal-Pien vd Berg
E2
7-feb
HG E2-Victoria O E2
14:00
Lindsey Snoek-Bente Zuurbier
DAMES 3 7-feb
HG DS3-Schagen DS2
19:00
Joyce Hey-in ‘t Veld-Pascal Hey
C2
8-feb
HG DC2-J.H.C. DC3
10:00
Astrid Snel			
C1
8-feb
HG DC1-S.S.V. DC1
11:00
Romy Snoek			
B1
8-feb
HG DB1- SEW DB2
12:05
Karin Oudeman			
F1
8-feb
HG F1-Z.A.P. F1
13:05
Sen Kuilboer-Evi Blankendaal
RECR. 3 10-feb HG DR3-Wijk aan Zee DR1
21:00
Annie Groenland			
D1
14-feb HG D1-Zwaluwen K D1
13:15
Bregje de Wit-Denise Sprenkeling
B3
15-feb HG DB3-Vrone DB3
10:00
Astrid Snel			
B2
15-feb HG DB2-Meervogels’60 DB2
11:00
Nel Borst			
DAMES 2 15-feb HG DS2-Lacom ‘91 DS1
12:05
Annie Groenland			
A1
15-feb HG DA1-De Blinkert DA1
13:15
Karin Oudeman			
RECR. 2 17-feb HG DR2-Victoria O DR5
21:00
Joyce Hey-in ‘t Veld-Pascal Hey
RECR. 1 24-feb HG DR1-Vido DR1
20:00
Annie Groenland			
RECR. 2 24-feb HG DR2-D.E.S. DR1
21:00
Monique Beemsterboer		
RECR. 1 3-mrt
HG DR1-Victoria O DR1
21:00
Karin Oudeman			
F1
7-mrt
HG F1-D.S.O. F1#
12:45
Ineke Schot-Lisa Dekker		
E2
7-mrt
HG E2-Lacom ‘91 E1
13:30
Noor Blankendaal-Pien vd Berg
D2
7-mrt
HG D2-Victoria O D4
14:15
Bregje de Wit-Denise Sprenkeling
DAMES 3 7-mrt
HG DS3-Graftdijk DS3
17:45
Joyce Hey-in ‘t Veld-Pascal Hey
		Deimos, de				
C1
8-mrt
HG DC1-SEW DC3
10:00
Astrid Snel			
C2
8-mrt
HG DC2-Geel Zwart DC2
11:00
dames 3				
B1
8-mrt
HG DB1-Vrone DB1
12:00
Monique Beemsterboer		
A1
8-mrt
HG DA1-VVW DA2
13:00
Nel Borst			
RECR. 3 10-mrt HG DR3-DSS DR2
21:00
Karin Oudeman		
D2
14-mrt HG D2-Zwaluwen ‘30 D1
11:45
Lindsey Snoek-Evi Blankendaal
E2
14-mrt HG E2-VVW E3#
12:30
Noor Blankendaal-Pien vd Berg
E1
14-mrt HG E1-DSS E2
13:15
Sen Kuilboer-Bente Zuurbier
C1
15-mrt HG DC1-Westfriezen DC2
10:00
Inge Enius-Romy Snoek		
DAMES 2 15-mrt HG DS2-A & O DS1
11:05
Joyce Hey-in ‘t Veld-Pascal Hey
DAMES 1 15-mrt HG DS1-Graftdijk DS1
12:15
bond			
RECR. 2 17-mrt HG DR2-S.C. Dynamo DR2
21:00
Karin Oudeman		
F1
21-mrt HG F1#-Kleine Sluis F1
13:30
Ineke Schot-Lisa Dekker
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DAMES 3
C2
B3
A1
B1
B2
RECR. 3

21-mrt
22-mrt
22-mrt
22-mrt
22-mrt
22-mrt
24-mrt

HG DS3-Kleine Sluis DS2
HG DC2-D.S.O. DC3
HG DB3-Spartanen DB2
HG DA1-Westfriezen DA2
HG DB1-Valken DB1
HG DB2-SEW DB3 #
HG DR3-VVW DR3

19:00
10:00
11:00
12:00
13:15
14:20
21:00

Joyce Hey-in ‘t Veld-Pascal Hey
Jacky Zuurbier-?			
Nel Borst			
Annie Groenland			
Karin Oudeman		
Astrid Snel		
Monique Beemsterboer

ZAALDIENSTEN ‘T NOORDEREND				CONTROLE
3-jan
12.45-13.45
ouders E2+ Fenny Borst
		
4-jan
09-45-11.45
Rebecca Lunier + Ilse Hooiveld		
Ingrid Commandeur
11-45-14.15
Lisanne Oudeman + Renée Hageman
		
10-jan
12.30-13.30
ouders teams + Kristie vd Hulst
13.30-15.00
ouders teams + Noa Renshof
		
11-jan
09.45-12.00
Jet vd Berg + Lois Dekker			
Irma Entius
12.00-14.15
Femke Hooiveld + Lynn Dekker
		
17-jan
13.00-14.00
ouders D1 + Isa Zuurbier
		
18-jan
09.45-12.10
Roos Groot + Mieke Kroon			
Simone Drenth
12.10-14.30
Britt Stoop + Janine Bakker
		
25-jan
09.45-11.45
Pascalle Beers + Marleen Borst		
Liane Borst
11.45-14.00
Irma Nauta + Fiona Stoop
		
31-jan
11.30-12.30
ouders teams + Chantal vd Stoop
12.30-14.00
ouders teams + Inde Groot
		
1-feb
09.45-12.10
Lisa Appel + Nienke vd Burg		
Simone Drenth
12.10-14.30
Maureen Borst + Jolinda Zuurbier
7-feb
13.00-15.00
ouders jeugd + Nadine Hoppen
		
8-feb
09.45-11.00
Marit Stoop + Malissa de Groot		
Ingrid Commandeur
11.00-13.05
Cindy Blankendaal + Astrid Tesselaar
13.05-14.00
ouders F1 + Maud Doodeman
		
14-feb
13.00-14.00
ouders D1 + Melanie van der Stoop
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15-feb
09.45-12.05
Jolijn Brouwer + Joy Vonk			
12.05-14.30
Isa Groot + Roos Snel
		
7-mrt
12.30-13.30
ouders F1 + Jill Kavelaar
13.30-15.00
ouders jeugd + Yara de Vries

Liane Borst

Activiteitenkalender
Mini handbal middagen in het Zijveld in ’t Veld
Aanvang 14.00
11 februari 11 maart 15 april

Hugo Boys seizoen 2014-2015
Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 3 januari
Hugo-Boys
Hugo Boys 1 ----Oud HB 1
Nieuwjaarsreceptie Hugo-Boys
Annet/ Erna/Paul/Jose/Barry/ Joris/Ina/Ineke
Zondag 4 januari
Hugo-boys
Geen programma

Zaterdag 10 januari
Hugo-Boys
Hugo Boys 1 en 2 – Nieuw Vennep
Zondag 11 januari
Hugo-boys
Geen programma
Maandag 12 januari
tafeltennis

Maandag 5 januari
Tafeltennis Puinhoop

Dinsdag 13 januari
Kbo
seniorengym

Dinsdag 6 januari
Kbo --- seniorengym

Woensdag 14 januari
revas

Woensdag 7 januari
Revas

Donderdag 15 januari
Training Hugo Boys

Donderdag 8 januari
Training Hugo- Boys

Vrijdag 16 januari
Koersbal

Vrijdag 9 januari
Koersbal
Oefenwedstrijden zaterdag 10 jan 2015
HUGO BOYS 1 - VVC 1
HUGO BOYS 2- VVC 2

aanvang 14.00 uur scheidsrechter G.Vink
aanvang 14.00 uur scheidsrechter J.de Wit.
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Hugo Boys Jeugd

								
Wedstrijden Hugo Boys Zaterdagjeugd 2014-2015						
		
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd					
Saturday, January 10, 2015			
Terreindienst ‘s ochtends:		Rens Hoogland					
Terreindienst ‘s middags:		Frank Beke					
wedstr.
144660
68981
150259

Omschrijving				
aanv
Hugo Boys B1
Vrij
Foresters de C3 Hugo Boys C1
11:30
Texel 94 D2
Hugo Boys D1
Hugo Boys E1
Vrij
Hugo Boys E2
Vrij
Hugo Boys F1
Vrij
Hugo Boys MP1 Vrij
Hugo Boys MP2 Foresters de MP3 11:00

Vertr/aanw Scheidsrechter
		
10:00
		
		
		
		
		
10:30
Erik

		
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd					
Saturday, January 17, 2015			
Terreindienst ‘s ochtends:		Roel Wolkers					
Terreindienst ‘s middags:		
Tim Beke
					
wedstr. Omschrijving				
aanv
Vertr/aanw Scheidsrechter
Hugo Boys B1
Vrij
		
144659 Hugo Boys C1
WBSV C1		
14:00
13:00
NNB		
Hugo Boys D1
Vrij
		
Hugo Boys E1
Vrij
		
Hugo Boys E2
Vrij
		
Hugo Boys F1
Vrij
		
Hugo Boys MP1 Vrij
		
Hugo Boys MP2 Vrij
		
								
Hou goed de website en het bord in de gaten ivm gewijzigde wedstrijden!			
					
www.hugoboys.nl
								

Hugo Boys SZVV zaalvoetbaltoernooi

Wedstrijdprogramma Hugo Boys jeugd Zaterdag 3 januari 2015				
			
Aanv Vertr. Sporthal
Hugo Boys E2		 vrij						
Hugo Boys F1
- DTS F2
8:00 7:30 NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
DTS F2
- Hugo Boys F1
8:40		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Hugo Boys F2
- CSV BOL F1
12:00 11:30 NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
CSV BOL F1
- Hugo Boys F2
12:40		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Hugo Boys Ka1
- LSVV Ka2
9:20 8:50 NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
LSVV Ka2
- Hugo Boys Ka1
10:00		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Hugo Boys Ka2
- Kaagvogels Ka1
10:40 10:10 NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Kaagvogels Ka1
- Hugo Boys Ka2
11:20		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
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Wedstrijdprogramma Hugo Boys jeugd Zaterdag 10 januari 2015				
			
Aanv Vertr. Sporthal
Hugo Boys E2
- DTS E5
11:00 10:30 NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
DTS E5
- Hugo Boys E2
11:40		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Hugo Boys F1
- v.v. Winkel F1
9:40 9:10 NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
v.v. Winkel F1
- Hugo Boys F1
10:20		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Hugo Boys F2
- v.v. Callantsoog F1 8:20 7:50 NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
v.v. Callantsoog F1 - Hugo Boys F2
9:00		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Hugo Boys MP1		 vrij						
Hugo Boys MP2		 vrij						
								
Wedstrijdprogramma Hugo Boys jeugd Zaterdag 17 januari 2015				
Hugo Boys E2
- de Jong & Roos E5 11:40 11:10 NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
de Jong & Roos E5 - Hugo Boys E2
12:20		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Hugo Boys F1		 vrij						
Hugo Boys F2 - Aannemingsbedrijf BOV F1 10:40 10:10 NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Aannemingsbedrijf BOV F1 - Hugo Boys F2 11:20		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Hugo Boys Ka1 - v.v. Nieuwe Niedorp Ka1 9:20 8:50 NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
v.v. Nieuwe Niedorp Ka1 - Hugo Boys Ka1 10:00		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Hugo Boys MP2		 vrij
						
Wedstrijdprogramma Hugo Boys jeugd Zaterdag 24 januari 2015				
Hugo Boys E2
- v.v. Winkel E3
11:40 11:10 NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
v.v. Winkel E3
- Hugo Boys E2
12:20		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Hugo Boys F1
- Sem´s World, Reis		 bureau op wielen F2 10:40 10:10 NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Sem´s World, Reisbureau op wielen F2 - Hugo Boys F1
11:20		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Hugo Boys F2
- J. Strooper
		 Bloembollen F2
8:00 7:30 NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
J. Strooper
Bloembollen F2
- Hugo Boys F2
8:40		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Hugo Boys MP1		 vrij						
Hugo Boys Ka2
- V.d. Stoop en Kruijer
		 Autobedrijf Ka1
9:20 8:50 NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
V.d. Stoop en Kruijer
Autobedrijf Ka1
- Hugo Boys Ka2
10:00		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Wedstrijdprogramma Hugo Boys jeugd Zaterdag 31 januari 2015				
Hugo Boys E2		 vrij						
Hugo Boys F1		 vrij						
Hugo Boys F2		 vrij						
Hugo Boys Ka1
- DTS Ka2
9:40 9:10 NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
DTS Ka2
- Hugo Boys Ka1
10:40		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Hugo Boys MP2		 vrij						
								
Wedstrijdprogramma Hugo Boys jeugd Zaterdag 7 februari 2015				
Hugo Boys E2 - v.v. Nieuwe Niedorp E4 11:00 10:30 NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
v.v. Nieuwe Niedorp E4 - Hugo Boys E2
11:40		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
v.v. Schagen F2
- Hugo Boys F1
12:00 11:00 SPARTAHAL - Schagen		
Hugo Boys F1
- v.v. Schagen F2
12:40		
SPARTAHAL - Schagen		
Hugo Boys F2
- De Makkers F1
9:40 9:10 NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
De Makkers F1
- Hugo Boys F2
10:20		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Hugo Boys MP1		 vrij						
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Hugo Boys Ka2
- Metselbedrijf de Heer
		 en Schilder Ka1
9:20 8:50
Metselbedrijf de Heer
en Schilder Ka1
- Hugo Boys Ka2
10:00		

NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord

Wedstrijdprogramma Hugo Boys jeugd Zaterdag 14 februari 2015				
Hugo Boys E2
- Advisafe E2
11:20 10:50 NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Advisafe E2
- Hugo Boys E2
12:00		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Hugo Boys F1 - Van der Voort Groep F2 9:00 8:30 NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Van der Voort Groep F2 - Hugo Boys F1 9:40		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Hugo Boys Ka1
- CSV BOL Ka1
10:20 9:50 NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
CSV BOL Ka1
- Hugo Boys Ka1
11:00		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
v.v. Callantsoog Ka1 - Hugo Boys Ka2
10:20 9:20 Multitreffer - ‘t Zand		
Hugo Boys Ka2 - v.v. Callantsoog Ka1
11:00		
Multitreffer - ‘t Zand		
								
Wedstrijdprogramma Hugo Boys jeugd Zaterdag 21 februari 2015				
Intertoys Pim v/d Fluit E2 - Hugo Boys E2 14:20 13:20 NIEDORPHAL - Winkel		
Hugo Boys E2 - Intertoys Pim v/d Fluit E2 15:00		
NIEDORPHAL - Winkel		
Hugo Boys F1
tijd afhankelijk van plaats in poule SPARTAHAL - Schagen		
Hugo Boys F2
tijd afhankelijk van plaats in poule MULTITREFFER - ‘t Zand		
Brouwer meubelen Ka1 - Hugo Boys Ka1 12:00 11:00 T ZIJVELD - ‘t Veld		
Hugo Boys Ka1
- Brouwer meubelen Ka1 12:40 T ZIJVELD - ‘t Veld		
Hugo Boys MP2		 tijd afhankelijk van plaats in poule NOORDEREND - Heerhugowaard Noord

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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