Vrijdag 24 oktober 2014

Agenda
24 oktober 2014
26 oktober 2014
28 oktober 2014
31 oktober 2014
5 november 2014
7 november 2014
8 november 2014
9 november 2014
13 november 2014
14 november 2014
15 november 2014
15 november 2014
17 november 2014
21 november 2014
22 november 2014
29 november 2014
30 november 2014
14 december 2014
16 december 2014
16 januari 2015
6 februari 2015
6 februari 2015
14 februari 2015
21 maart 2015
27 maart 2015
3 april 2015
14 mei 2015
21 juni 2015
28 juni 2015

Jaarvergadering Hugo ‘s Vrienden
15:00 u optreden Massala in kerkje Veenhuizen
Jaarlijkse projectavond Dorpsraad de Noord-Veenhuizen
Herfstkeezen
Cabaret/Revue avond bij Bleeker
Cabaret/Revue avond bij Bleeker
Cabaret/Revue avond bij Bleeker
Cabaret/Revue middag bij Bleeker
20.00 uur kerkje van Veenhuizen: Archeologie Westfrisiaweg: van verwachting tot opgraving
YoungSeven: Thema-avond: Ken jij Maria al?
Intocht Sinterklaas
Blijspel ‘Een goed soldaat’ 20:00 ‘t Zwaantje 20:00 u Veenhuizen
KBO: Wout Strootman, met muziek van Annie MG Smit
Blijspel ‘Een goed soldaat’ 20:00 ‘t Zwaantje 20:00 u Veenhuizen
Blijspel ‘Een goed soldaat’ 20:00 ‘t Zwaantje 20:00 u Veenhuizen
Winterfair
Winterfair
YoungSeven: Iets doen voor een ander
KBO: kerstmiddag met Harmonie
YoungSeven: Filmavond
YoungSeven: Sirkelslag
Winterkeezen
Carnaval
Stille Omgang
Lentekeezen
De YoungSeven Passion
YoungSeven: Dauwtrappen met monniken
YoungSeven: Seizoensafsluiting
YoungSeven: KJD Festival

Contact verschijnt tweewekelijks onder redactie van AngËl 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 3 NOVEMBER 2014
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 21 november 2014.
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U krijgt de resultaten van benzineproducten,
een perfect evenwicht, stille werking,
geen emissies, universele accu’s die in alle
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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
Erna Borst		
Sectie Diaconie en Pastoraat
Vacature

072 571 5265
072 5744771
072 574 2241

072 574 2241
072 574 4361

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 30oktober op het secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
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In oktober is de groep van mevrouw van Langen-van Schagen aan de beurt om de kerk op orde
te maken
Bloemengroep:
In oktober wordt de kerk versierd door Lies Oudeman en Ali Overtoom
In november wordt de kerk versierd door Ada Borst en Agnes de Goede
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:
Je bent een gelukkig mens
als je niet meer wilt hebben en zijn dan je aankunt,
want dan ben je precies geschikt voor Gods wereld.
Je bent gelukkig als je iets kan betreuren,
want dan komt er ook weer eens een tijd
dat je blij kunt zijn.
Je bent gelukkig als je goed en vriendelijk bent,
want dan ligt de hele wereld voor je open.
Je bent gelukkig als je wat voor een ander over hebt,
want dan zullen ze ook wat voor jou overhebben.
Je bent gelukkig als je je steeds zuiver weet op te stellen,
want dan ontdek je God achter alle dingen.
Je bent gelukkig als je vrede om je heen weet te scheppen,
want dan zeggen ze dat je een stukje hemel op aarde brengt.
Je bent gelukkig als ze je dwarsbomen omdat je goed doet,
want je bent aan het bouwen aan een nieuwe wereld.
Heb er maar vertrouwen in.
Heiligen zijn je op die weg voorgegaan
en later zal je voor altijd de vruchten ervan mogen plukken.
UIT DE PAROCHIE – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” – 19 oktober 2014.
Ineens is het herfst: het regent en de bladeren waaien om onze oren. Vanmorgen ging ik nog
zonder jas naar de kerk, maar toen de kerk uit was, bleek het flink te regenen. Maar ja, zomer tot
19 oktober, wat willen we nog meer? De kinderen hebben een heerlijke herfstvakantie gehad, dus
we mogen er vrede mee hebben. En dat is ook maar het beste, want we kunnen er toch niets aan
veranderen.
Vanmorgen zongen de Credosingers uit Slootdorp in de viering. En al deed de naam denken aan
Latijn of zoiets, het was vooral Engelstalig en het klonk swingend en feestelijk. Heerlijk!
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Het was ook Missiezondag. De MOV collecteerde voor kerken en bisdommen in de Derde Wereld,
met name in Myanmar (Birma). De kerken daar kunnen dan projecten opzetten voor arme mensen
in hun gebied. Zij weten waar iets nodig is. Met elkaar dragen we dan de boodschap uit, dat we er
dienen te zijn voor elkaar, maar vooral ook voor hen die het moeilijk hebben.
Om 12 uur was de doopviering van Faylinn Berkhout en Jennifer Bakker. Vorige week zondag werden er ook al drie kinderen gedoopt: Lola Borst en Lisa en Benthe Duijn. Eerder waren er ook al kinderen gedoopt Brent van Stralen, Liv Borst en Senn Hof, maar dat heb ik op één of andere manier
gemist. Families van al deze dopelingen: van harte gefeliciteerd met de doop van deze kindjes.
We wensen jullie heel veel geluk met hen en dat ze mogen opgroeien tot evenwichtige mensen
die mee gaan bouwen aan een wereld van liefde en vrede.
Op 8 oktober was de eerste projectavond in het Vormselproject. Met zijn allen moesten we onze
draai nog een beetje vinden, maar dat gaat een volgende keer veel beter.
Aanstaand weekend gaan de begeleiders een weekend naar een bezinningscentrum De Stal op
de Kaag (in plaats van naar het klooster). We wensen heel zinvolle dagen toe. Zelf ga ik op zaterdagochtend voor in een viering voor hen, daar op de Kaag. U hoort er nog wel over.
Toen ik in Lourdes was waren Fok en Afra de Wit 60 jaar getrouwd. Fok en Afra: langs deze weg
alsnog gefeliciteerd, en dat jullie nog heel lang van elkaar en van jullie gezin mogen genieten.
Op 17 oktober had Piet Luken iets te vieren: hij werd 80 jaar. Als het goed is, heeft hij de parochiekaars ontvangen. Piet: van harte, en nog vele gezonde en goede jaren.
Komend weekend is er een voedselbankactie. U leest hierover meer in Contact. Van harte bij u
aanbevolen.
Op 2 november is het Allerzielen en tevens hebben we dan een Viering van Meeleven. Maar omdat
het dan zondag is, doen we dat ’s morgens om 10 uur. Families van wie afgelopen jaar iemand is
overleden, mogen een kaars voor de overledene aansteken. En ook mogen weer namen worden
geschreven op het hart en lichtjes aangestoken bij het hart.
Wat komen gaat:
Elke dinsdag in oktober om 19.00 uur: rozenkrans bidden
26 oktober: aandacht voor de Voedselbankactie
2 november: Allerzielen
16 november: feest van Sint Cecilia.

Hartelijke groet,
Marion Bleeker – Burger.

WEEKEINDE 25 EN 26 OKTOBER
Dertigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Exodus 22, 20-26( Heb de vreemdeling lief, want je bent zelf vreemdeling geweest in Egypte)
Evangelie uit Matteüs 22, 34-40( Over het voornaamste gebod)
ZONDAG 26 OKTOBER
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is Marion Bleeker-Burger
Gebedsintenties voor;familie Schipper-Stam en familie Stam-Jonker,overleden ouders Poel-Huiberts, Alie Idema-van Diepen, Henk en Trien Groot-Groot en zegen over hun gezin, Jaap Way en
Gre Way –de Boer en overleden familie,Johannes Groot en zegen over zijn gezin, Jan Bleeker en
om zegen over zij gezin.
Lector:Jos Mooij. Misdienaars:Pascalle Beers en Jill Kavelaar. Koster:Kees Berkhout.
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DINSDAG 28 OKTOBER
19.00 uur
Rozenkransgebed met Riet Kooijman
WEEKEINDE 1 EN 2 NOVEMBER
Allerzielen
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 25. 6a-7-9 (De Heer zal voor immer de dood vernietigen)
Evangelie uit Lucas 23, 44-46.50.52-23;24,1-6a( Jezus sterft aan het kruis en wordt in een graf gelegd. Op paasmorgen vernemen de vrouwen dat Hij leeft)
ZONDAG 2 NOVEMBER
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van het ritmisch koor. Voorganger is Marion Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor; Truus van Stralen-Overtoom en zegen over haar gezin,Piet Overtoom en
Emma Overtoom-Groenland en overleden familieleden,Alie Mooij-Zuurbier en zegen over haar
gezin, Piet Dekker en zegen over zijn gezin,Maria en Catharina van Langen,Adrianus Overtoom en
Catharina Overtoom-Oudhuis en zegen over hun gezin,in liefdevolle herinnering Berry,Jaap Stoop
en zegen over zijn gezin, Nol van Woerkom,Henk Borst,Jan Beers en zegen over zijn gezin,In liefdevolle herinnering Jan en Ria en overleden ouders Berkhout en Borst, Cok Borst,Sander Borst en
om zegen oer zijn gezin,In liefdevolle herinnering Dennis Overtoom , Nelly van Veen en overleden
ouders Overtoom-Groen,In liefdevolle herinnering Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers,Marie
Molenaar-Spaansen en zegen over haar gezin,Alex Weel,Jan Korver,Theo Groot en overleden familie Groot- de Goede, Marco Ursem, Luc en Ria van Gastel-Tesselaar,Toon en Annie Spaansen-Borst,Tiny Veldman-Overtoom overleden ouders Veldman-Overtoom,Siemon Borst en zegen over zijn
gezin en geef ons moed om ver te gaan, Alie Idema van Diepen,Cees Verwer en Tiny Verwer-Veldman, Johannes Verwer en Alida Verwer-Ursem,Pe Wester en Gerrit Schaafsma en zegen over hun
gezin, In dankbare herinnering ouders Koomen-Schouten,In liefdevolle herinnering jan en de familie Oudeman-Groot, Henk en Trien Groot-Groot en zegen over hun gezin, Jan Veldman en zegen
over zijn gezin,Chris Dekker, Will, Nelly en om zegen over allen die ons dierbaar zijn,overleden ouders Buter- Bakker, Jan Groenland en zegen over zijn gezin, Riet Oudeman-Beers en om zegen over
haar gezin, Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, Henk Groot en zegen
over zijn gezin, In liefdevolle herinnering Anita Oudeman-Muileboom, Jaap en Gina Beers overleden ouders en zegen over de kinderen en kleinkinderen, Tiny Veldman-Overtoom en overleden
familie Veldman-Overtoom, Jaap Pronk,Jan en Sjanet in liefdevolle herinnering,Vader en moeder
Tamis-Boots, Tiny, Jan, Riet en Vera,Cor Borst en Ria Borst-Groot, Kees Zuurbier en zegen over zijn
gezin,Jan Zuurbier en zegen over zijn gezin,Jan Bleeker en om zegen over zijn gezin.
Lector: uit de voorbereidingsgroep Misdienaars: Kirstin Plak en Maud Berkhout. Koster; Peter Danenberg en Rene van Langen.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk
WOENSDAG 5 NOVEMBER
12.00 UUR
Kinderkerk voor de onderbouw
DONDERDAG 6 NOVERBER
15.15 UUR
Kinderkerk voor de bovenbouw
WEEKEINDE 8 EN 9 NOVEMBER
Eerste lezing uit het boek Ezechiël 47, 1-2.8-9.12(Uit de nieuwe tempel stroomt een rivier die overal leven brengt)
Evangelie uit Johannes 2,13-22(De stenen tempel heeft afgedaan. Het echte huis van de Vader is
Jezus zelf en de gemeenschap die op Hem wordt gebouwd)
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ZONDAG 9 NOVEMBER
10.00 UUR Eucharistieviering met zang van de Cantorij. Voorganger is pater Jan Molenaar.
Gebedsintenties voor;Alie Mooij-Zuurbier en zegen over haar gezin, In liefdevolle herinnering
Berry, Luc en Ria van Gastel-Tesselaar, Cor Borst en Ria Borst-Groot, Antonius Aloysius Molenaar
en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart, Marie Wester-Kruijer en Willem Wester en allen die hen dierbaar waren.
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars: Roy Tesselaar en Timo Plak. Koster: Gon Meester.
t Veld
Zaterdag 25 oktober om 19.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer en zang van Timeless en
kinderwoorddienst
Donderdag 30 oktober om 19.00 uur Mariaviering met Toon Jorink
Zaterdag 1 november om 19.00 uur Allerheiligenviering met Toon Jorink en zang van het gemengd koor
Zondag 2 november om 19.00 uur Allerzielen viering met Toon Jorink en zang van Interamvo
Zaterdag 8 november om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor Tilma en Toon Jorink en zang
van alle koren
Waarland
Donderdag 23 oktober Maria viering met Marion Bleeker-Burger
Zaterdag 25 oktober om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en
zang van het ritmisch koor.
Zondag 2 november om 10.00 uur Viering met de avondwake groep en zang van de vrienden van
het gregoriaans
Zondag 9 november om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Tilma
Niedorp
Zondag 26 oktober om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het
gemengd koor.
Zaterdag 1 november om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en
zang van Timeless, er is KWD
Zondag 2 november om 19.00 uur Allerzielenviering met Annemiek Wijnker en zang van het gemengd koor.
Zaterdag 8 november om 19.00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman en zang van
het gemengd koor.
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
AGENDA
Op dinsdag 4 november vergadert de heilig hart raad om 19.15 uur
Op dinsdag 4 november vergadert de parochievergadering om 20.00 uur
Studie-zaterdag over paus Johannes Paulus II
Bijna 27 jaar was hij het hoofd van de Katholieke Kerk; Paus Johannes Paulus II: Van 16 okt. 1978
t/m 2 apr. 2005. Geboren op 18 mei 1920 als Karol Woytyla in Wadowice in Polen. Hij droomde er
van om een beroemd toneelspeler te worden. Op zijn 21e was hij compleet wees. Hij groeide op
in Polen in een tijd van oorlog. Wie was deze man? Wat heeft hem gevormd? Wat kunnen wij van
hem leren?
Er is een prachtige film gemaakt over zijn leven vóór hij tot paus gekozen werd: “A man who became pope”. Een heel indrukwekkende en heftige film.
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Absoluut de moeite waard om met elkaar te bekijken en daarover met elkaar uit te wisselen. Omdat de film 3 uur duurt hebben we ervoor gekozen om dit op een zaterdag te doen. De inloop met
koffie/thee is om 10.00 – 10.15 start.
Halverwege de film stoppen we om even met elkaar uit te wisselen/in gesprek te gaan. Daarna lunchen we gezamenlijk (neemt u een broodje mee? Dan zorgen wij voor drinken en een kopje soep).
Na de lunch vervolgen we met de film en we sluiten af met een kopje thee/koffie en nabeschouwing van de film. Voor deelname graag aanmelden: mcwildeboer@planet.nl of 0224-214208
Graag zien wij u op zaterdag 29 november in de pastorie van de Christoforuskerk te Schagen
Hartelijke groeten: Diaken Piet Steur catechiste Monica Wildeboer
Nieuws vanuit de parochievergadering van 6 oktober
Marion is weer voor de volle 100% aan het werk.
Op 15 november wordt Toon Jorink als diaken gewijd.
In mei 2015 organiseert het bisdom een reis naar Rome. In november zal ambassadeur Gea
Klerq achter in de kerk staan om meer informatie te geven. De bezinningsdag op 10 september
is als zeer positief ervaren door bestuur en parochievergadering, een dag met mooi weer. Open
monumentendag werd goed bezocht, vele mensen konden genieten van de mooie presentaties
Er zullen 5 nieuwe misdienaars worden opgeleid, weer een mooi aantal!
De bloemengroep bestaat dit jaar 10 jaar. We geven ze een groot compliment want de kerk is
steeds prachtig versierd.
Het vormselproject is weer van start gegaan met een groep enthousiaste begeleiders.
Ook de voorbereidingen voor de eerste communie zijn begonnen.
12 juni 2015 wordt het heilig hart feest gehouden, voorafgaand komt er een open lucht viering
met de 4 zuidelijke parochies.
We zouden graag wat meer vrijwilligers willen hebben die iets voor de parochie willen doen. Dus
heeft u een paar uurtjes in de maand over, meld u dan aan bij het bestuur.
Samen kerk/samen sterk!!
Verslag van de Kindernevendienst
Op zondag 28 september was de startzondag en er was aan me gevraagd of ik dan kindernevendienst
wilde doen met de kinderen die er waren. Ik was benieuwd of er kinderen kwamen, maar gelukkig
waren er 9 kinderen en zo konden de kinderen mooi het start geven voor het komende seizoen.
Ze mochten met zijn allen met een bordje van een werkgroep door de kerk rennen, dat vonden
ze prachtig hoor. De misdienaars renden ook mee en hielden hun rokken omhoog, want anders
vielen ze over hun toog.
Na de start mochten ze met me mee naar de pastorie, waar ik met ze heb gezongen en gebeden,
Ook heb ik de eerste lezing voor gelezen, want die was heel goed geschikt voor deze leeftijdsgroep.
Ik had ook een verhaal over het verloren schaap uit de kinderbijbel van Cramer- Schaap en dit
sprak ze wel aan, want iedereen in de Noord weet wel iets van schapen.
Nadat we hadden nagepraat over het verhaal, had ik een spel voor ze. Ik had toevallig 9 gekleurde
schapen neergelegd en om de beurt moest een kind zich omdraaien en haalde ik een schaap
weg, ze moesten dan zeggen welke schaap er weg was. Dit is moeilijk hoor, alleen de hele felle
opvallende schapen werden geraden.
Hierna mocht ieder kind een schaap uitzoeken om uit te knippen en te beplakken met wol. Na
de communie zijn we de kerk weer ingegaan, de grote kinderen konden dan te communie en de
kleintjes kregen een kruisje van Marion. Na het Ave Maria mochten de kinderen hun schaapje
showen, waarbij ze een applaus uit de kerk kregen.
Tot slot mochten alle kinderen met het slotlied op de trappen staan met de bordjes van de
werkgroepen aan wie het startsein was gegeven.
Gerda Zuurbier
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Kleine Kinderkerk voor de onderbouw
Op woensdag 8 oktober was er weer kinderkerk en deze keer ging er een grote groep met ons mee.
We waren met 16 kinderen, waarvan een kind voor de eerste keer kwam. Dat is best wel spannend en
hij durfde eigenlijk niet mee en daarom ging zijn moeder en broertje mee naar de pastorie.
We hebben op onze gebruikelijke manier geopend, door het lied te zingen van “Geef mij je hand”,
het bidden van het Onze Vader en de persoonlijke gebedjes. De gebedjes worden steeds langer en
meer, wat op zich positief is, maar we willen toch nog een thema behandelen en daarom zijn we
gewoon gestopt. Deze keer had ik als thema de schepping uitgezocht en het verhaal vonden de
kinderen heel mooi. Na afloop mochten ze vertellen, wat er op welke dag was geschapen en dat is
heel moeilijk, zelfs voor de volwassenen.
Voor deze dag had ik een puzzel uitgeknipt van de schepping, de eerste scheppingsdag was een
puzzelstukje, de tweede dag twee puzzelstukjes, de derde dag drie puzzelstukjes en ga zo maar
door tot 7. We hadden de kinderen in drie groepen verdeeld en ze moesten met de dobbelsteen
een even getal gooien en dan mochten ze een puzzelstuk neerleggen. Wie als eerste alle nummers
in elkaar hadden gepuzzeld waren de winnaars. Gelukkig waren we met drie volwassenen, en zo
hadden we ieder een groepje om te begeleiden. Het was de bedoeling dat de winnaars als eerste
iets lekker mochten uitzoeken uit de trommel, maar de tijd ging zo snel dat we de puzzels niet af
kregen, daarom mochten ze allemaal een snoepje uitzoeken.
Tot slot hebben we een kaarsje opgestoken in de kerk en het lied gezongen van “Geef mij kracht”.
Het was weer een hele goede kinderkerk.
De volgende kinderkerk is op woensdag 5 november 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, Anouk Pronk en Gerda Zuurbier

Grote Kinderkerk voor de bovenbouw
Op donderdag 9 oktober stond ik met het bordje grote kinderkerk bij school, het animo was niet
heel erg groot, omdat er om half 5 een markt was voor het goede doel en een aantal kinderen
moesten hierbij helpen. Toch waren er 7 kinderen die met me mee gingen.
We opende met het Onze Vader die op het white bord staat geschreven en daarna mochten ze
een gebedje bidden. De meeste waren eerst terughoudend, maar langzamerhand werden er
steeds meer gebedjes gebeden. Tot slot mochten ze het lied “Geef mij kracht” zingen, ze zongen
zo uitbundig dat ik denk dat ze het op school konden horen, maar zo konden ze even uit hun dak
gaan en dat is ook belangrijk na een hele dag les.
Hierna was het tijd voor een kringgesprek en dan hoor je hoe bedreigend de mobiele telefoons
voor deze leeftijdsgroep is, daarom heb ik daar extra aandacht aan besteed.
Vandaag was voor hun ook het thema “de schepping”, maar wat dat betekende wisten ze allemaal
niet. Pas toen ik het verhaal had verteld, begrepen ze iets van schepping. We hebben over het
verhaal nagepraat en ook ideeën opgedaan hoe je zorgvuldig met het milieu om kan gaan.
Het spel met de dobbelsteen en de puzzel viel bij deze groep ook heel goed in de smaak en het
toeval wilde dat de beide groepen zo goed als gelijk klaar waren.
Gelukkig zat er nog genoeg lekkers voor iedereen in de snoeppot.
In de kerk hebben we een kaarsje opgestoken en nog een keer uitbundig gezongen.
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De volgende kinderkerk is op donderdag 6 november
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 met allerlei leuke, vormende, actieve, gezellige en inspirerende activiteiten voor jongeren van 12
tot ongeveer 18 jaar binnen de regio Schagen.
Expeditie YoungSeven
Aarde, water, vuur en lucht... de vier oerelementen stonden centraal tijdens de 24 uur die de Expeditie YoungSeven duurde. Zaterdagochtend 11 oktober, om 11 uur gingen we met het pontje
over naar De Stal op De Kaag, een uniek eiland even onder
Hoofddorp. Het is opgericht door pastor van Lent en nu een bezinnings- en ontmoetingscentrum met een speciale jongerenschuur, met veel ruimte en groen
en op een mooie plaats aan het water. Adriaan, de beheerder, heeft ons meegenomen door de
ontstaansgeschiedenis en ons er alles over verteld. Na een lekkere lunch en het klaarmaken van
onze slaapplaatsen op de zolder, was het tijd voor actie: met onze voeten in de aarde! Of... met
de laarzen in de modder beter gezegd want het regende! Na een inspirerend verhaal over de
bramenplukker, waar de verwondering over de schepping centraal staat, gingen we het ‘Laarzenpad’ lopen. Een ‘pad’ door de weilanden en over de dijk. Op de heenweg hadden we een foto-opdracht en op de terugweg kregen we kaartjes met vragen die we met elkaar bespraken. Vragen
zoals: wie is jouw held?, waar droom je van? en wat zou je graag ooit nog wel eens willen doen?
Na binnen opgewarmd te zijn, ging ook buiten de zon schijnen en konden we met allerlei bootjes
en kano’s lekker het water op, zo vanaf de steiger bij de schuur.
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Er werd gepingpongd en gebadmintond. Sommigen gingen vissen, en er werd zelfs een vis gevangen! De gourmet die daarna volgde smaakte bij iedereen goed, er was voor elk wat wils. Toen
was het tijd voor een stiltemoment. Pastor Tilma legde uit dat het soms goed is om even stil te zijn,
ruimte te maken voor welke vragen er bij je leven, voor bezinning. Na een gebed gingen we in
stilte verder, en kon je kiezen uit verschillende activiteiten.
Een labyrint lopen, een wens of gebed schrijven, nadenken over wat de vier elementen voor je
betekenen of een meditatieve kleurplaat kleuren.
Ondertussen werd buiten het vuur aangestoken en konden we daarna heerlijk bij dit vuur zitten.
We hebben marshmallows geroosterd en appeltjes op het vuur klaargemaakt. De volgende ochtend hebben we nog genoten van het zonnetje en de natuur, heeft iedereen buiten of binnen
ontbeten en werd er soms nog wat afgemaakt van de vorige avond. Na het opruimen gingen we,
na 24 uur De Kaag (nou ja... 24 en een half dan) met het pontje weer terug richting huis. Het was
een hele mooie ervaring!
Komende activiteiten van YoungSeven zijn:
					

14 november:
14 december:

Thema-avond: Ken jij Maria al?
Iets doen voor een ander

Ga voor meer informatie en opgave naar onze website: www.youngseven.nl
Hartelijke groeten
Namens de werkgroep YoungSeven

Op Bedevaart naar Rome.
Zoals u wellicht heeft vernomen, organiseert het bisdom HaarlemAmsterdam in samenwerking met de VNB een bedevaart naar
Rome in de mei vakantie 2015.
Het doel van de bedevaart is om een stimulans te geven aan een
levende en betrokken gemeenschappen, in verbondenheid met
elkaar, en om de saamhorigheid te versterken.
Er worden 2 reis mogelijkheden aangeboden:
* Een 10 daagse busreis met mooie tussen stop op weg naar Rome.
(30 april t/m 9 mei 2015) Deze reis kost € 999,00
* Een 6 daagse vliegreis naar Rome. (2 mei t/m 7 mei)
Deze reis kost € 839,00
Kinderen, tieners, jongeren.
Wij willen graag de jongere leeftijdsgroepen uitnodigen om deel te nemen aan deze Rome reis.
De jongeren hebben ook een apart programma, daar later meer over.
Om dit te bevorderen wordt in samenwerking met VNB en bisdom een kortingsregeling aangeboden. (studerend en tot 25 jaar vragen we een deelname bedrag van € 325,00)
De VNB en het bisdom/parochie zullen het andere deel betalen.
Er kunnen acties gehouden worden, deze ervaring hebben de andere bisdommen al wat langer.
Het is een kans om jongere generaties kennis te laten maken met de Kerk van alle eeuwen.
Folders liggen achter in de kerk.
Voor meer informatie: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/romebedevaart
Facebook: Facebook.com/bisdombedevaart.
Namens uw ambassadeur Gea Klercq
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Pelgrimskoor.
Wil je mee als bedevaartganger naar Rome, dan kan je meedoen aan het projectkoor- pelgrimskoor.
Aanmelding staat open voor alle leeftijden.
Wil het pelgrimskoor iets waardevols toevoegen aan de beleving van de bedevaart, zal het een
goede kwaliteit moeten hebben.
Daarom vinden er audities plaats op zaterdag 14 februari 2015 in Haarlem, kruisweg 63.
Na de auditie krijgen de aangenomen koorleden alle bladmuziek en geluidsbanden toegestuurd.
Er worden 4 repetities gehouden: zaterdag 7 maart, zaterdag 21 maart, zaterdag 18 april
allemaal van 10.00 uur tot 12.30 uur.
Generale repetitie zaterdag 25 april 10.00 uur tot 12.30 uur, en zonodig van 13.15 uur tot 15.00 uur.
De locatie wordt nog gekozen.
Het Kathedrale koor gaat ook naar Rome. Het werkt mee aan de viering op zondag en maandag,
in samenwerking met het pelgrimskoor. De vieringen van dinsdag en donderdag worden alleen
door het pelgrimskoor verzorgd.

Uitnodiging werkgroep Vrouw en Geloof Noord Holland.
Impuls dag 28 oktober in de pastorie van Heerhugowaard de Noord.
aanvang 17.00 uur tot 22.00 uur.
Thema: “Het doorgeven waard!”
Deze verworvenheden komen niet altijd voort uit de meest gelukkige momenten.
Soms zijn ze ontstaan uit verdriet of innerlijke strijd. Maar ook dan kunnen ze voor ons zeer
kostbaar zijn, waard om te delen met vrienden en door te geven aan wie je dierbaar zijn.
Wat zijn de kostbaarheden die jij koestert en die je graag wilt doorgeven?
Wat heb jiij van huis uit meegekregen,of in de loop van je leven eigen gemaakt?
Wat is je heilig? Aan wie zou je de waarden door willen geven en hoe doe je dat dan?
In Vrouw en Geloof op 28 oktober komen deze vragen aan de orde en proberen we elkaar
te helpen bij het vinden van onze waarden.
Ben je vrouw en nieuwsgierig geef je op en kom naar de pastorie.
Aanmelden: vrouwengeloof@gmail.com.
Of tel: 06-83579694.
De kosten zijn € 15,00

Wijding tot diaken
Er breekt voor mij een tijd aan van voorbereidingen tot de wijding van diaken. Op zaterdag 15
november 2014 word ik door Mgr. J. Punt door handoplegging en gebed gewijd tot diaken. Dit
gebeurt, helaas niet in de BAVOkathedraal in Haarlem, maar in de Sint Vituskerk in Hilversum om
10.30 uur.
Door deze wijding verbind ik met nog meer met de grote Moederkerk. Het is een stap waarover
ik jaren lang heb nagedacht en me voorbereid heb. Voor mij is het een logische stap. Deze stap
is genomen samen met Joan, mijn vrouw en onze kinderen. Zij gaven mij goedkeuring voor deze
stap.
Door de wijding tot diaken, mag ik dopen en mensen huwen. Natuurlijk zijn er bijzondere taken
die aan een diaken zijn toebedeeld, zoals; het dienend karakter: je inzetten voor hen die het
minder hebben, voor mensen die steun kunnen gebruiken.
Toon Jorink.
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Benefietconcert voor het ORGELFONDS
Zondag 26 oktober om 15.30 uur in de Christoforuskerk te Schagen: benefietconcert voor
het ORGELFONDS
PRACHTIG MENDELSSOHN-PROGRAMMA voor het ORGELFONDS
Zondag 26 oktober om 15.30 uur geeft ons eigen parochiekoor samen met organist Tjeerd van der
Ploeg een benefietconcert ten behoeve van de restauratie van het Nicholson-orgel die volgend
voorjaar gaat plaatsvinden. Het programma bestaat uitsluitend uit muziek van de vroeg-romantische componist Felix Mendelssohn-Bartholdy.
Felix Mendelssohn kwam uit een oud Joods geslacht, maar zijn ouderlijk gezin bekeerde zich in
1816 tot het christendom. Hij was een zeer getalenteerd pianist, organist en componist en stond
in zijn tijd bekend als wonderkind. Zijn talrijke geestelijke composities voor koor behoren tot het
beste dat in dit genre is geschreven, met als hoogtepunten zijn oratoria Elias en Paulus. Maar ook
zijn kleinere koorcomposities zijn pareltjes. Mendelssohn was als componist zeer geliefd in eigen
land, maar óók in Engeland.
Zijn koorwerken worden dan ook veelvuldig in beide talen uitgevoerd en doen in dat opzicht ook
niet voor elkaar onder. Mendelssohns liefde voor de muziek van Bach, en in het bijzonder diens
orgelwerken, gaf een impuls aan de Engelse orgelbouw; in zoverre is het Nicholson-orgel in onze
kerk ook een indirect gevolg van die impuls. Mendelssohns grote orgelsonates komen in ieder
geval uitstekend tot hun recht op ons instrument. Tjeerd speelt op dit concert de Eerste Sonate
in f-moll. De hoofdrol in dit concert is weggelegd voor het koor. Samen met onze eigen solisten
klinken o.a. het Hear my prayer,Lass, o Herr mich Hülfe finden, Denn in seiner Hand ist en I waited for
the Lord. Het ontroerende Verleih uns Frieden – Mendelssohns eigen favoriet – ontbreekt zeker niet.
Kortom: een prachtig en afwisselend programma, dat u niet mag missen. Het concert duurt ruim
een uur en is zonder pauze. Naast een prachtig concert is er die middag na afloop ook nog vast
een goed glas wijn. We hebben immers een mooi orgel te vieren, dat terecht goed onderhouden
wordt! Kom dus! De entree is gratis, maar neemt u vooral een zondags gevulde portemonnee mee
voor de deurcollecte bij de uitgang!
Paul Sanders

Lieve oppas gezocht
Lieve oppas gezocht uit De Noord voor ons zoontje van 2,5 jaar bij ons thuis.
In December verwachten wij er een kindje bij.
Geen vaste dagen of tijden. Ook voor af en toe s’avonds.
Het zou fijn zijn als je ook wat huishoudelijke taken zou willen doen.
Vanaf 15 jaar.
Stuur een gezellige mail naar Yourimpression@hotmail.com
Dan nemen we contact met je op.

Vriendelijke groetjes
Annemarie, Mustafa & Jilkay Keesom-Bahar
De Zicht 15
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In memoriam Agie Borst-Eeken
Op woensdag 24 september overleed Agie Borst-Eeken op de gezegende leeftijd van 94 jaar.
Agie is geboren op 13 januari 1920 in Hoogwoud. Ze was de jongste van het gezin, ze had drie
zussen en drie broers.
Ze verhuisden, toen ze anderhalf jaar was, naar de Veenhuizerweg.
Na de lagere school had ze graag verder willen leren, maar ze moest thuis blijven werken en
dat vond ze erg jammer. Naaien vond ze leuk en ze wilde ook graag in een winkel werken.
Agie ontmoette Cor Borst op de kermis in de Noord, en op 24 oktober 1945 trouwden ze.
Cor nam de boerderij over van zijn vader op de A.C. de Graafweg. Daar zijn 10 kinderen geboren.
Het tweede kindje Cootje is, toen hij anderhalf jaar was, overleden aan een longontsteking.
Agie was een vrouw die van hard werken hield. Ze was dol op het kleinvee. Verder hield ze van
breien, ze breide vaak sokken, haar handen stonden nooit stil. Ook kaarten deed ze graag, ze
had een kaartersrondje met vier vrouwen. Maar ook met haar eigen gezin speelde ze vaak een
potje mee.
Toen Cor 65 jaar was geworden zijn ze verhuisd naar de Franshalsstraat in HeerhugowaardZuid en later nog naar Het Palet. Ze hield van gezelligheid, het was vaak heel druk en gezellig
in huis.
Ze was erg geïnteresseerd in datgene wat de kleinkinderen deden.
In 2005 overleed Cor, na een ziekbed van enkele weken, vlak na zijn 90ste verjaardag.
Hun 60 jarig huwelijksfeest in hetzelfde jaar werd net niet gehaald.
Het overlijden van haar dochter Ina in 2006 was een grote klap voor haar.
Maar ook het overlijden van haar kleinkind Sander en haar zoon Cok had grote invloed op
haar. Ze kon het maar moeilijk begrijpen en had er veel verdriet van.
De laatste jaren stonden in het teken van verandering, zo verhuisde ze vanwege haar
vergeetachtigheid naar een kamer in Hugo Oord. Ze hield haar vaste patroon en één ding
vergat ze nooit, haar schort ging elke ochtend om. Ook toen ze in de Pieter Raatstede kwam.
Ze was van zowel van de familie Borst als van de familie Eeken vanaf 2006 nog de enige van
haar generatie.
De laatste periode vervaagden steeds meer herinneringen, zo wist ze vaak niet meer waar ze
was of herkende familie niet meer. Het kaarsje brandde heel, maar dan ook heel langzaam op.
Van een lieve moeder, oma en ook overgrootoma hebben we in een volle avondwake afscheid
genomen.
Moge zij rusten in vrede.

Dankbetuiging
Heel hartelijk dank voor uw medeleven, de lieve woorden, uw belangstelling, de vele kaarten
en mooie bloemen.
Dit alles heeft ons gesterkt in het verwerken van ons verdriet na het overlijden van mijn vrouw,
onze moeder en oma,
Nel Smit - Houniet.
Oktober 2014

Jan Smit, kinderen en kleinkinderen.
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URMAPRINT
digitaal

COPY & PRINT

✦ GEBOORTEKAARTJES
✦ HUWELIJKSKAARTEN
Bekijk onze collectie: www.urmaprint.nl

✦ ZAKELIJK DRUKWERK

Stationsweg 42A - 1702 AG Heerhugowaard - 072-5717611 - info@urmaprint.nl - www.urmaprint.nl
Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.30-17.30 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

NU OOK PRINTEN OP GROOT FORMAAT

Op diverse
papiersoorten
en canvas
✦ Snelle levering ✦ Scherpe prijzen
NU
IN EEN
NIEUW
PAND!

Sterrenboschstraat 8, 1704 CN Heerhugowaard
t. 072 - 85 03 971

m. 06 - 229 204 87

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

e. info@dick-tegel.nl

Veluweweg 17, Waarland
tel. 0226 - 42 13 40
Zwarteweg 3, ‘t Veld
tel. 0226 - 42 13 70
Dorpsstraat 26 Tuitjenhorn
tel. 0226 - 39 46 56

Reclame voor zaterdag 24 oktober

Roomboteramandelstaaf
van € 4,75 voor € 3,50
Ontbijtkoek van € 2,50 voor € 1,50
Tompoucen 3 + 1 GRATIS
Elke dag 3 broden naar keuze voor maar € 5,95.
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PLAATS : KERKJE VEENHUIZEN
26 OKTOBER 2014, 15.00 UUR
INCLUSIEF
ENTREEconcert
€ 6,50 (10
Uitnodiging
jaarCONSUMPTIE)
Massala
RESERVEREN 0657769289

PLAATS : KERKJE VEENHUIZEN
26 OKTOBER 2014, 15.00 UUR
ENTREE € 6,50
( INCLUSIEF CONSUMPTIE)
Reserveren:
Sien Berkhout 06-57769289 en Anna Beers 5718737.

Vergroot hun wereld!
Van 22 tot en met 27 september collecteerden wij bij u in De Noord ten bate van het Fonds
Verstandelijk Gehandicapten. De opbrengst hiervan was Ä 593.92. Met deze opbrengst maakt u het
mede mogelijk dat mensen met een verstandelijke beperking hun talenten kunnen ontwikkelen.
Pianoles, theater maken of de wekelijkse biljartavond wordt het hoogtepunt van de week.
Alle collectanten heel erg bedankt voor hun tijd en inzet!!
Fonds Verstandelijk Gehandicapten,
De Noord, Jeltje Karman

Rabobank roept leden op:
Koop een lokaal geteeld groenteproduct als basis voor de dagelijkse portie vitamine!
Begin augustus heeft Rusland alle invoer van fruit en groente uit EU-landen verboden. Deze boycot treft ook telers uit het werkgebied van de Rabobanken Waterland, IJmond, Noord-Kennemerland en Alkmaar. Om deze telers een hart onder de riem te steken, biedt Rabobank haar leden
graag een lokaal geteeld groenteproduct aan. Onder het motto “Koop Nederlandse groente en
fruit” kunnen we de lokale telers helpen de schade van de Russische boycot te beperken.
17
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En wat is dan lekkerder dan verse groente direct van het land in uw eigen regio?
Meer dan een eeuw geleden is de Rabobank ontstaan vanuit het idee dat je samen sterker staat.
Ondernemende boeren sloegen de handen ineen om elkaar financieel verder te helpen. We zijn
dus min of meer ontstaan in de klei. Met beide voeten op de grond. Zo zijn we ook groot geworden. Logisch dat we nauw verbonden zijn met de aarde. En met de mensen die erop leven. Zo zijn
we uitgegroeid tot een van de duurzaamste bedrijven ter wereld. Dat willen we blijven. Niet door
eindeloos te praten, maar door te doen. Doet u mee? En eet u mee?
Voor recepten met lekkere Hollandse groenten verwijzen wij u graag naar de website van de stichting Samen Sterk www.stichtingsamensterk.nl. Diverse bedrijven uit de tuinbouwsector bundelen
hun krachten in deze stichting om zo meer mensen enthousiast te maken om meer Nederlandse
groente en fruit te eten. Zij bieden een interactieve community waar u informatie kunt vinden
over de Nederlandse tuinbouwsector en de verschillende projecten.
										

Begrafenis vereniging St. Tekla

Begrafenisvereniging St. Tekla start in het najaar van 2014 een huis-aan-huis-campagne om de
bewoners van Heerhugowaard de Noord te informeren over alles wat er bij een uitvaart komt kijken.
Bij ’n overlijden komt er veel op mensen af.
Naast het verdriet moet er in korte tijd veel geregeld en beslist worden.
Een begrafenis of crematie kan, afhankelijk van de persoonlijke invulling, ook flink in de papieren lopen.
Het lidmaatschap van de vereniging kan in zo’n periode veel voor uw nabestaanden betekenen.
Zowel wat betreft de zorg die verleend moet worden als de kosten.
De vereniging heeft geen winstoogmerk, en verzorgt de uitvaarten met eigen mensen voor kostprijs.
Vertegenwoordiger van Nuvema, Jan-Willem van der Velde, zal vrijblijvend leden en nietleden informeren over de voordelen van het lidmaatschap van St. Tekla en de verschillende
mogelijkheden t.a.v. een financiële voorziening voor de uitvaartkosten. Deze zijn altijd afgestemd
op de persoonlijke wensen en de actuele kostprijs van de vereniging.
Secretariaat Begrafenisvereniging St. Tekla:
Truus van den Berg
072 – 57 19 852
Penningmeester en ledenadministratie St. Tekla: Cees Molenaar
072 – 57 12 488
Vertegenwoordiger Nuvema:
Jan-Willem van der Velde 072 – 57 11 689

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
De data voor de komende tijd:
31 oktober 2014		
14 november 2014
28 november 2014
Janet Wester
Tonnie Rozing
Gea Klercq
Tiny van Stralen
Riet Beers
Ria Boekel
Toos Mooij

10.00 uur koffie drinken op de pastorie
10.00 uur koffie drinken op de pastorie
17.30 uur maaltijd in het dorpshuis

(5719382)
(5741684)
(5715265)
(5714705)
(5719919)
(5710193)

U bent van harte welkom!
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v Garage Co Borst BV
v Co Borst Bedrijfswagens
v Airco Service

v Co Borst Autoschade
v C.B. Lease
v Piaggio LTV-dealer

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

Administratiekantoor

DEKKER

Voor sierhekwerk en kennelbouw op maat
Automatische Draai/Schuifpoorten voorzien
van intercom, camera, verlichting e.d.
Tevens voor uw paardenboxen,
hondenkennels & dierenverblijven
Middenweg 598 1704 BS Heerhugowaard
072-5715927 fax 072-5721059 of 06-53716161

20

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

van particu
Tevens verzorging
aangiftebiljetten

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

8ste Dorcas Gala Diner 12 november Restaurant “De Rijd”
Het is inmiddels voor de achtste keer dat Marcel en Suzanne Bark en hun team het jaarlijkse Dorcas
Gala Diner organiseren. Op woensdagavond 12 november stellen ze wederom hun Restaurant
“De Rijd” beschikbaar. Het personeel zal zich ook deze keer weer vrijwillig inzetten om u te laten
genieten van de voor Restaurant “De Rijd” zo kenmerkende kwaliteit en gastvrijheid. In de keuken
zorgen Marcel Bark en Nanning Ketelaar met hun staf voor een voortreffelijk 7 gangen Amuse
Diner, inclusief drankjes en koffie toe. Suzanne Bark en haar medewerkers zullen ervoor zorgen
dat de feestelijk opgemaakt gerechten aan de tafels worden geserveerd. Kenmerkend voor een
Amuse Diner is de mogelijkheid om tussen de gangen door van plaats te verwisselen.
Tijdens het Dorcas Gala Diner zal de muziek worden verzorgd door twee zangeressen met een gitarist.
De opbrengst van dit Dorcas Gala Diner is bestemd voor de aanschaf van een ambulance voor
een ziekenhuis in Sanya Juu, 35 km ten oosten van Arusha, in Tanzania. Hier heeft Dorcas een
ziekenhuis gebouwd met een capaciteit van 50 bedden. Bij de bouw van dit ziekenhuis is een
groep jongeren uit Obdam betrokken geweest. In 2011 hebben ze twee weken lang bijgedragen
aan de bouw van dit ziekenhuis. Bij opening heeft het ziekenhuis de naam St. Victor gekregen, als
een blijvende herinnering aan de bijdrage van de jongeren uit Obdam.
Tijdens een bezoek van een tiental leden van onze ondernemersgroep aan dit project in november
2013 bleek dat er grote behoefte is aan een ambulance. Dit ziekenhuis heeft een regionale functie
en dus moeten er patiënten over grotere afstanden vervoerd kunnen worden. Wij als Dorcas
Ondernemers Noord Holland Noord hebben met Dorcas afgesproken voor de financiering van
deze ambulance te zorgen. Er is op de avond zelf uitgebreide informatie beschikbaar over dit
project en over Dorcas.
Naast particulieren, die in kunnen schrijven, leent deze actie zich er ook uitstekend voor om met
uw bedrijf of met uw klanten aan dit diner deel te nemen. De prijs bedraagt €. 65.00 per couvert,
inclusief drankjes. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Restaurant “De Rijd”, Vijverweg
3, 1733 AS te Nieuwe Niedorp, telefoon 0226 411983. We beginnen vanaf 19.00 uur met een
aperitief en het diner begint om 19.30 uur. Reserveren voorkomt teleurstelling. Graag tot ziens in
Restaurant “de Rijd”.
Namens de Dorcas Ondernemersgroep Noord Holland Noord,
Adri Wijnker, Tel. 06 12308275.

KBO Heerhugowaard Noord
Secretariaat: Middenweg 525
Tel: 072-5710193
Kijk uit IN uw doppen
Geweldig, al die mensen die regelmatig doppen aanbieden
om via de stichting Buttersmekke de opleiding van een of meer
hulphonden te bekostigen. Maar…..
Ja er zit een maar aan, want niet alle aangeleverde doppen blijken
geschikt te zijn om door de firma, die van de doppen ook weer nuttige producten maakt, verwerkt
te worden. Welke doppen dan wel?
Doppen van melkpakken, frisdranken, melkproducten en verder alle doppen waar aan de
binnenkant een driehoekje staat met een getal . Ook doppen waarin de code LDPE, PP of
HDPE staat zijn prima.
Niet goed zijn in ieder geval de doppen waarin aan de binnenkant geen enkele code staat.
Ondanks deze beperking hopen wij dat u doorgaat met het aanleveren van uw doppen,
En als u graag een pilsje drinkt, Ook metalen kroonkurken zijn welkom.
Richard
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Unieke en goedkope
7 dagen snelservice

van 10.00-22.00
voor particulier en kleinbedrijf.
(geen onderzoekskosten!) http://
www.zorgboeren.nl/fotorij/f_1633_1.jpg

Heeft u ook regelmatig problemen
met uw computer? Of wilt u er een
aanschaffen, maar weet u niet
precies waarop u letten moet?
Gepensioneerd KPN-computerdeskundige
geeft nu advies
en cursus
om u daarbij
te helpen.
Ook reparatie,
installatie of uitbreiding
(binnen 1 dag!), eventueel bij u thuis,
hoeft geen probleem meer te zijn!
Bel eens voor informatie of afspraak.

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

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

Dopplerstraat 6
1704 SR Heerhugowaard
TEL: 072-5740859
Fax nr. 072-5721659
Internet: www.automolenaar.com
Email: postmaster@automolenaar.com

JAN GROOT
Medisch Pedicure Heerhugowaard
De praktijk staat ingeschreven
in het kwaliteitsregister voor pedicures
*
Diabetes en Reuma aantekening
*
Praktijk op de begane grond
*
www.pedicureheerhugowaard.nl
*

Altonstraat 15
1704CC, heerhugowaard
tel. 06-42307499
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BOUWKUNDIG
TEKENBUREAU

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

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

WINTERFAIR
Zo beetje bij beetje komen er aanbiedingen binnen voor onze Winterfair. Maar er kan nog steeds
meer bij. Als u wilt bakken voor ons zijn we daar weer heel blij mee.
Dit jaar is het de laatste keer dat wij dit organiseren maar misschien zijn er liefhebbers die het volgend
jaar op willen pakken. Maar voor nu hebben we weer prachtige, mooie en nuttige artikelen die we
graag aan u willen verkopen voor een heel redelijke prijs. Alles voor de pot van de KBO.
De schuur bij Nel en Jan wordt weer in een mooie Kerstsfeer gebracht, de erwtensoep ruikt u bij
binnenkomst en de koffie en thee staan klaar. Hoort zegt het voort aan kinderen, vrienden en kennissen.
Uw handarbeid kunt u altijd brengen bij de familie van Schagen middenweg 523 en uw bakwerk
graag op vrijdag de 28e of zaterdagmorgen. U mag altijd even bellen naar Nel 072-5711238
Brengen mag ook naar: Wim de Boer mw 527 of Truus van den Berg Rozenhoutstraat 6
JAARPROGRAMMA
17 november
Wout Strootman, met muziek van Annie MG Schmidt
29/ 30 Nov.
Winterfair
16 december
Kerstmiddag
Met vriendelijke groeten: Truus van den Berg

Vervreemding Rondeel
Donderdag 16 oktober hebben vertegenwoordigers van de Dorpsraad, de Stichting Dorpshuis en
de huidige gebruikers van het Rondeel een gesprek gehad met ambtelijke vertegenwoordigers
van de gemeente. De vertegenwoordigers van de gemeente gaven aan dat de gemeente tot vervreemding van het Rondeel wil komen. Op welke wijze en aan wie dat het beste kan geschieden
wil de gemeente in samenspraak met vertegenwoordigers van ons dorp vaststellen.
Op dit moment gaat de gemeente ervan uit dat bij overdracht de huidige bestemming ongewijzigd is. Niets is op dit moment echter zeker. De mogelijke scenario’s worden in tweede instantie
gekoppeld aan de financiële consequenties, waarna binnen BenW en in de gemeenteraad besluitvorming zal plaatsvinden.
Op 4 november vindt er een vervolg gesprek plaats met de gemeente. Wij willen dan ook de gedachten die in de Noord leven meenemen in onze inbreng naar de gemeente.
Op 28 oktober is er door de Dorpsraad een bijeenkomst gepland in het Dorpshuis waarbij voorstellen voor de klusbudgetten kunnen worden ingeleverd. Aansluitend zal er gesproken worden
over de toekomst van het Rondeel.
Graag nodigen wij een ieder uit om gedachten omtrent het toekomstig gebruik, beheer en bezit
kenbaar te maken.
Namens de Dorpsraad en Stichting Dorpshuis,
Marcel van der Loos , Johan Groen

Nieuws van de Dorpsraad – Nieuws van de Dorpsraad
PROJECTAVOND DINSDAG 28 OKTOBER
Beste inwoners van de Noord en Veenhuizen,
Op 3 juli heeft het nieuwe college het collegeprogramma 20142018 met als titel ‘Samen leven’ gepresenteerd.
Een belangrijk onderwerp in dit collegeprogramma is ‘Actief burgerschap’. Het college wenst een fundamenteel andere omgang
met de bewoner(s) die aansluit bij de veranderende samenleving
en een kritische kijk op de inzet van publieke middelen.
DORPSRAAD “DE NOORD”
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TRIMSALON
NOORD-END
Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER
MARLIES BROERS
Veenhuizerweg 57
1704 DR Heerhugowaard - De Noord
tel. 06 - 13108895

• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing
Tel. 072 - 5711243
06 - 53557548
Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard
www.groottuinen.nl

René Jonker

Stationslaan 1
1704 PN Heerhugowaard
T: 0226-426616
M: 06-20914446

www.jonkerhov.nl
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Het college wil de burgerparticipatie zoals deze was verklonken in het wijkgericht werken verbinden met de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Het wijkgericht werken met de wijkpanels
is de afgelopen jaren een motor geweest voor vele burgerinitiatieven en burgerparticipatie. Op
die ervaringen en expertise wil het college voortbouwen, maar wel op een andere manier. Het
college wil een Leefbaarheidsfonds Heerhugowaard oprichten, waaruit initiatieven uit de gemeenschap worden ondersteund, die bijdragen aan de doelen vanuit het sociaal domein (sociale stijging en sociale binding). Vanzelfsprekend kunnen ook door ons, als wijkpanel, ontwikkelde
projecten, die passen binnen de criteria van het leefbaarheidsfonds, hieruit worden betaald.
De middelen voor het te vormen leefbaarheidsfonds komen vanuit de wijk- en klusbudgetten.
Voor 2015 is in de bezuinigingstaakstelling een korting van 50% op de wijk- en klusbudgetten
opgenomen.
Per 1 januari 2016 vervallen de wijk- en klusbudgetten en worden de middelen gebruikt voor
het leefbaarheidsfonds.
Een en ander betekent wel dat het huidige convenant van onze wijkpanels per 1 september 2014
is opgezegd. Voor alle duidelijkheid: de wijkpanels hebben in 2015 dus nog de beschikking
over de helft van het huidige wijk- en klussenbudget, dat kan worden besteed volgens de
huidige afspraken. Ook vanaf 2016 kunnen wijkpanels blijven bestaan, echter zonder directe financiële steun van de gemeente.
Zoals jullie hierboven hebben gelezen gaat er dus ontzettend veel veranderen. Dinsdag 16 september hebben wij een gesprek gehad met de gemeente en onze zorgen kenbaar gemaakt over
de voortgang van o.a. de KinderVakantieSpelen en WerkGroep Jeugd. Aangezien de subsidies al
jaren geleden zijn ingetrokken zijn deze stichtingen voor een groot deel afhankelijk van de projectgelden. Helaas kon de gemeente bij monde van Ben Schuijt (sectordirecteur Stadsbeheer) nog
geen duidelijkheid verschaffen over de invulling van het Leefbaarheidsfonds, aangezien deze pas
besproken wordt in het college eind oktober.
Al met al dus vrij heftig nieuws wat ons allemaal zal raken, direct of indirect.
Bij deze wil ik iedereen dan ook weer uitnodigen die ook dit jaar weer aanspraak wil maken
op de projectgelden 2015, op onze jaarlijkse projectavond die gehouden zal worden op
dinsdag 28 oktober om 20.00 in de kantine van het Dorpshuis.
Waarschijnlijk zal dit de laatste projectavond zijn in deze vorm en het wachten is dan op het
besluit van het college eind oktober.
Met vriendelijke groet,
Miranda Beers
Namens Dorpsraad / Wijkpanel de Noord - Veenhuizen

Archeologie Lezing
Op 13 november om 20.00 uur wordt er in het kerkje van Veenhuizen
een lezing gegeven door Carla Soonius Regioarcheoloog WestFriesland.
Het thema is Archeologie Westfrisiaweg:
van verwachting tot opgraving
Entree is 5 euro.
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GER BRUIN
GARAGE / LPG INBOUW

Hét adres voor:

Hét adres voor:

woningbouw
woningbouw
utiliteitsbouw
utiliteitsbouw
Betonvloeren

kelders

kelders
kozijnen
kozijnen
verbouw
betonvloeren
verbouw
Middenweg 494
1704 BM Heerhugowaard
Tel.:
072 - 5711254
Tel:072-5711254
Fax:072-5743170
E-mail:
mail@rhbeers.nl
Email:
mail@rhbeers.nl
Internet:
www.rhbeers.nl
Internet: www.rhbers.nl

- Onderhoud & Reparatie
van alle merken auto's.
- Banden, Uitlaten, Accu's etc.
- Airco Service
- APK met Viergas- of Roetmeting.
- Dealer van: BRC en GFi
(Necam/Koltec en
AG LPG installaties)
Ind.terr. Winkelerzand 36
1731 LZ Winkel
Succesvol
Tel: 0224 - 540835
Projectbegeleider
WWW.GERBRUIN.NL
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Praktijk Heerhugowaard ‘’de Noord’’
Acupunctuur & afslankcoach van Straight away

Ik werk uitsluitend op afspraak, OOK IN DE AVOND IS DE PRAKTIJK OPEN!
Kijk voor openingstijden, prijzen en meer informatie op:

www.praktijkheerhugowaarddenoord.nl of bel naar tel. 06 37136470
Adres: Natalie Bimmel - Middenweg 465 C - 1704BC Heerhugowaard

Volg ons op facebook voor leuke (win)acties, recepten en tips over gezondheid & voeding.

26

De “Blik op de weg” in De Noord …( 13 okt. 2014)
Beste mensen,
Als ik tussen zeven en half acht naar buiten kijk, zie ik, dat het flink
heeft geregend. Nu is het droog en na een stevig ontbijt ga ik om
half acht de ochtendschemering in. Op de Middenweg is het erg
rustig en ineens besef ik, dat het herfstvakantie is en dus mis ik al
die scholieren, maar ook het autoverkeer is een stuk minder! Tot
aan de fa. Snoek passeren mij drie fietsers, dus dat wordt een rustige wandeling.
Ik ga de Donkereweg op voor de “zuid-oost route” en zie, dat hier
de sloten inmiddels geschoond zijn. Tussen het groen uit de sloot
haal ik af en toe een blikje, dan ziet het er wat “natuurlijker” uit. In de verte kleurt de lucht roze,
even mijn toestel pakken, want met die bomen op de voorgrond moet het wel een mooi plaatje
worden. Maar helaas, er zit geen fotokaart in, die heb ik er gisteren even uitgehaald. het kan je dus
zomaar overkomen en dan baal je even. Ik ben nu wel blij, dat ik een reflecterend jack aan heb,
want het is nog lang niet licht. Trouwens, de eerste regen begint te vallen en ik trek mijn regenbroek aan, die ik gelukkig heb meegenomen.
Ik loop via de Veenhuizerweg naar de Kerkweg. Alle zonnebloemen zijn inmiddels verdwenen. De
stengels liggen nog verspreid over het land. De Groenedijk ligt er ook verlaten bij. De deuren van
de Kroontjeshoeve staan wijd open! Zo krijgen de koeien toch de nodige frisse lucht! Een hond
slaat aan, gevolgd door een tweede. Ja, jongens, ik kom jullie erf niet, wees maar niet bang. Even
verder staan drie paarden bij hun etensbak. De schapen staan er gemoedelijk tussen. Een plaatje
denk ik bij mezelf en geniet tevens van het bladergeruis van de witte abelen! Ik loop de Berkmeerdijk op. Een spuitbus met een heerlijk jasmijngeur, zo lees ik, ligt tussen het riet. Die gaat natuurlijk
in mijn plastic tas. Raar toch eigenlijk, hoe komt zoiets nu hier te liggen? Bij het bankje trek ik mijn
regenbroek uit. De regen is opgehouden en het is ook te warm aan de benen! Een slok uit de fles
en een reep uit de tas en dan wandel ik weer verder. Af en toe loop ik de dijk af, want een blikje
gooi je ver van je af ...! Trouwens, dit is ook goed voor de conditie!
Voor het spoor staat rechts een grote kastanjeboom, die nu snel van kleur verandert en de nodige
kastanjes en bladeren laat vallen. Zo loop ik naar het fietspad van de Krusemanlaan. Even het afval
legen in de gele afvalbak en dan zie een schoon fietspad en een schone berm voor me. Heeft hier
iemand geruimd, of zijn we toch aan het veranderen? Wie zal het zeggen!
Dan loop ik langs het nieuwe crematorium “De Waerdse Landen”. Op 4 okt. was daar “Open Huis”.
Onder veel belangstelling kon je daar alle ruimtes bekijken en werd tekst en uitleg gegeven. Opvallend waren de kleuren, die gebruikt werden, waardoor het totaal een mooie, eigentijds aanzien
heeft gekregen.(zie fotokaart!)
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HEERHUGOWAARD

HEERHUGOWAARD

HEERHUGOWAARD
Erkend gas- waterverwarmingsinstallateur

platdakbedekkingenkoperzinkwerkverwarmingsinstallateur
en sanitairspecialist!
Erkend gaswater-

Erkend gas- water- verwarmingsinstallateur

Energie Service Noord West Alkmaar

Energie Service Noord West
platdakbedekkingenkoperzinkwerk en sanitairspecialist!
platdakbedekkingenkoper- zinkwerk en
sanitairspecialist!
Sanitair
Sanitair && Tegel
Tegel Centrum
Centrum //Alkmaar
Alkmaar
Onsgezamelijk
gezamelijke
onderhoudsbedrijf
Erkend leerbedrijf / Ons
onderhoudsbedrijf
Energie
Service
Noord West Al
Energie
Service
Noord
West Alkmaar
Onze
gezamenlijke
showroom
voorverwarming
verwarming
enbinnenklimaat
binnenklimaat
Onze
gezamelijke
showroom
installatiewerk
N-H
voor
en
Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar

Ons
gezamelijke onderhouds
Erkend
/
Ons gezamelijke
onderhoudsbedrijf
Erkend leerbedrijf
/ leerbedrijf
voorenverwarming
en binnenk
voor N-H
verwarming
binnenklimaat
installatiewerk installatiewerk
N-H

tair & Tegel Centrum / Alkmaar
gezamelijke showroom
e gezamelijkeOnze
showroom

o.a. plaatsing en levering van
complete badkamers
en diverse merken zonnepanelen
en CV ketels

Ketels vanaf € 1400,- incl. montage en BTW
Bel of mail voor een vrijblijvende offerte
Middenweg 489 • 1704 BD Heerhugowaard • Tel. 072 574 64 65 • ted.slijkerman@hetnet.nl

Margret de Boer ‘Haarstyliste’
Leliehofstraat 16
Heerhugowaard-Noord
072-5716154
Uitsluitend op afspraak!

28

PSALO
N

KA

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

Langs de Krusemanlaan staan voldoende afvalbakken, dus kan ik mijn zak regelmatig legen. Via
de rotonde kom ik weer op de Middenweg. In de berm zie je de eerste paddenstoelen, maar rode
klaver, duizendblad en zevenblad is er ook nog te vinden.
Het begint nu flink te regenen en ik trek mijn regenbroek weer aan. Ans en Jurgen komen, met
capuchon op, voorbij. “We stoppen niet, hoor,” roepen ze en ik begrijp dat maar al te goed. Ook Els
groet en fietst de regen in. Esther zwaait vanuit de auto. Ja, daar zit je nu lekker droog! Als ik de Zeis
inloop voel ik het water langzaam in mijn kleding lopen.
Nu graag een bak koffie en een warme douche!
38 blikjes
11 plastic flesjes		
2 pk. shag		

27 drinkbakjes				
8 pk. sigaretten					
0 flessen!

Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol,, De Ploeg 10, tel. 5726170
e-mail: der.van.krol@quicknet.nl
website: www.gerritvanderkrol.nl

Loca doet De Noord Draait Door!
Nog maar een paar dagen en het is zover we spelen live in het tot
theater omgebouwd Zaal Bleeker de voorstelling met Cabaret, sketches en muziek: DE NOORD DRAAIT DOOR!!!
Er zijn nog een gering aantal kaarten verkrijgbaar bij Attent Arno &
Sylvia groen alhier haast u!
Onze voorbereidingen zijn in volle gang en de zenuwen beginnen
bij de meeste wel te kriebelen; is de tekst goed geleerd, staat de
band goed opgesteld, is het licht wel aan, zijn de haren in de krul,
afijn er is nog wel wat te doen hoor.

STICHTING NUT

&

Stichting tot
AlgemeenCultureelMaatschappelijkSociaalRecreatief Nut

HEERHUGOWAARD

Stichting Nut Heerhugowaard draagt bij aan LOCA ‘’De Noord draait door’’ theatervoorstelling op
5,7,8 en 9 november in Café Bleeker in de Noord.
Stichting NUT Heerhugowaard wil het sociaal- en verenigingsleven stimuleren volgens het daarvoor geldend beleid. Zie: www.stichtingnutheerhugowaard.nl
Deze keer voor Loca een belangrijke input van de stichting Nut waardoor we extra dingen kunnen
doen hartelijk dank daarvoor!
De avond voorstellingen op 5-7-8 november beginnen om 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
en de middag voorstelling op 9 november begint om 15.00 uur, zaal open om 14.30 uur.
Wij wensen u een prettige, muzikale, komische en kritische voorstelling!!!
Tot Loca
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www.caferestaurantbleeker.nl • Als het om feestelijke verzorging gaat.

PRES
ENTE

ERT
:

ZATERDAG 29 NOVEMBER
3 GANGEN DINER
27,50 P.P.
RESERVER TEL.: 5711335

30

Nederland Leest ‘Een vlucht regenwulpen’
Nederland Leest is een nationale leesbevorderingcampagne die zich
in en om de Nederlandse bibliotheken afspeelt. Vanaf zaterdag 1 november kunnen leden van de Bibliotheek Kennemerwaard het boek
‘Een vlucht regenwulpen’ van Maarten ‘t Hart gratis bij de bibliotheek afhalen (zolang de voorraad strekt).
Het idee is om zoveel mogelijk Nederlanders op de been te krijgen om
naar hun bibliotheek te gaan, het boek af te halen en dit te gaan lezen.
En om er vervolgens met elkaar over te gaan praten. Heel Nederland is
dan in de ban van ‘Een vlucht regenwulpen’. Het boek uit 1978 is een klassieker. Het gaat over een
door afkomst en opvoeding tot isolement gedoemd kind, wiens angsten verzacht worden door
een grote opmerkingsgave en een diepe liefde voor de natuur. Tijdens de campagneperiode, van
1 november t/m 30 november, organiseert Bibliotheek Kennemerwaard een aantal aansprekende
activiteiten rond de thema’s in het boek.
Cadeautje voor twee!
Bent u lid van de bibliotheek? Laat ook uw vrienden, kennissen of familie genieten van de voordelen van de bibliotheek. Geef 3 maanden lidmaatschap cadeau en maak kans op een e-reader. Meer
informatie op onze website of op de kaart in het gratis boekje ‘Een vlucht regenwulpen’.
Livestream Hoofdstuk 1
In de bibliotheek in Bergen gaat zaterdag 1 november Nederland Leest op een heel bijzondere
manier van start. Komt u op deze locatie het gratis boek afhalen? Bezoek dan meteen de inleiding
over ‘Een Vlucht Regenwulpen’. De Bergense schrijver en voormalig docent Nederlands van het
Murmellius Gymnasium Andrej te Boekhorst licht het boek en de thematiek daarin op aansprekende wijze toe. In samenwerking met Bergen Breedband en Thuis in de Toekomst wordt de lezing
live uitgezonden van 11.30 tot 12.30 uur op www.bibliotheekkennemerwaard.nl.
Nederland leest Live
Op woensdag 26 november, tussen 13.00 – 14.00 uur, wordt Nederland Leest Live! uitgezonden via
www.nederlandleest.nl. Scholieren kijken vanuit school live mee naar de literaire talkshow, maar
vanuit huis is deze ook te volgen via www.nederlandleest.nl. Bekijk de uitzending als afsluiting
van Nederland Leest en Twitter vooral mee. De leukste twittervragen worden beantwoord door
de tafelgasten. #nllive
Meer informatie over alle activiteiten tijdens Nederland Leest: www.bibliotheekkennemerwaard.nl

Biljarttoernooi De Noord/Veenhuizen
Maandag 27 oktober is de start van het biljarttoernooi De Noord/Veenhuizen. Van de verschillende clubs doen 65 leden mee aan dit toernooi. Het begint maandagavond om 19.00 uur en op de
volgende tijden zijn er wedstrijden op 3 biljarts: woensdagavond, donderdagmiddag en avond,
vrijdagmiddag en avond en zaterdagmiddag zijn de finales.
Het toernooi wordt gespeeld in de kantine van Sporthal Noorderend. Het spreekt voor zich dat u
van harte welkom bent om het mooie spel te komen bekijken de moyennes lopen uiteen van 10
tot 140 punten iedere partij is weer spannend.
Jan van Schagen
Voorzitter BZN.
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Nieuws van hugo girls
De F1 is kampioen van het veld geworden. Voor het eerst in hun
carrière waren ze kampioen, dus dat is lekker gevierd. Ze hadden 2
punten meer dan de nummer 2. Verderop in dit Contact staat een
verslag. We hopen dat er dit seizoen nog veel kampioenen volgen…
Wat de veldcompetitie betreft zou dat kunnen. De A1 en B3 staan
eerste evenals Dames 3 maar die staan gedeeld eerste. De B1 staat
2e evenals de D2 maar het zou kunnen dat die straks weer op nul
beginnen in een nieuwe poule.
Er is nog meer goed nieuws. Simone Drenth zal Linda Rezelman
opvolgen op het wedstrijdsecretariaat. De wisseling zal bij de ingang van het zaalseizoen zijn. Dit houdt in dat de wedstrijdformulieren dan ingeleverd moeten
worden op Verlaat 10. (totdat alles digitaal is natuurlijk)
We hebben Linda bedankt tijdens de ledenvergadering maar ook nog even vanaf deze plaats:
Linda ontzettend bedankt voor je inzet voor Hugo Girls!
In dit Contact staan alle zaalwedstrijden tot de Kerst. Niet alle thuiswedstrijden zijn in Noorderend
dus let ook op de zaal.
Verder krijgen de scheidsrechters in de sporthal een consumptiebon voor limonade, thee en koffie. Deze bonnen zijn niet voor de zaaldienst en ook niet voor andere consumpties dan de hierboven genoemde. De bedoeling is dat de scheidsrechter na de wedstrijd wat te drinken kunnen
halen op kosten van de vereniging.
En afgelopen zomer is aan diverse personen direct of via de coachen een pasfoto gevraagd omdat
de pasjes dit jaar waren verlopen. Maar ook omdat er nog geen digitale foto op Sportlink staat
wat wel nodig is als de pasjes digitaal worden. Er moeten nog zo’n 30 foto’s worden ingeleverd.
Zouden jullie dat willen doen?
En nog een laatste mededeling: copij voor het Contact moet digitaal worden gestuurd naar ingridenandre@quicknet.nl. Ingrid verzamelt de copij, maakt er één Worddocument van en verstuurt
het naar de redactie van het Contact.
Iedereen succes gewenst.

				

HOOFDSPONSORS
Transportbedrijf Piet Oudeman
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman
ONZE JARIGEN
Rowena Sprenkeling
Marit Rummens		
Anita van Woerkom
Malissa de Groot		
Noor Blankendaal		
Janet Schot		
Jolinda Zuurbier		
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25-okt
25-okt
3-nov
5-nov
5-nov
5-nov
6-nov

Groeten van het bestuur

Vrijdagavond 31 oktober keezen in ’t Rondeel.
Iedereen is welkom! Inschrijven vanaf 19.45 uur. Aanvang 20.00 uur
Shirtsponsors
Ook dit seizoen hebben alle teams weer prachtige gesponsorde shirts. Hieronder staan alle teams
met de sponsors.
F1

Aannemersbedrijf R. Blankendaal
Reinigings- & straalbedrijf Stef Kuilboer BV
E2
Snoek motoren
E1
Loonbedrijf Veldman
			
D2
Partycentrum Bleeker 				
Trainingsjasjes: SMP
D1
KWS
C2
SHW
					
C1
Hugo’s vrienden
B3
Autoservice Bakker - www.autoservicebakker.nl
B2
Attent Arno en Silvia Groen
B1
Autowaard
A1
Timmerbedrijf Snel
Dames 3
Snack & Eethuis Hugo
Dames 2
Kwekerij A. Bakker en Zn. B.V.
Dames 1
Loonbedr. en machineverhuur Danenberg
Transportbedrijf Piet Oudeman
		
Recr 1 Groentekwekerij Ursem-Zuurbier
Stukadoorsbedrijf Overtoom
Recr 2 Loonbedrijf Danenberg
Recr 3 Loonbedrijf Veldman
		

www.stefkuilboer.nl
www.loonbedrijfveldman.nl
www.caferestaurantbleeker.nl
www.straalbedrijfhollandwest.nl

www.snackeethuishugo.nl
www.loonbedrijfdanenberg.nl
www.pietoudemantransport.nl

www.loonbedrijfveldman.nl

Amanda Groot

Zondag 26 oktober om 11.00 uur in de Noord
bij de wedstrijd :
Hugo Girls – St George
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Contributies seizoen 2014-2015
De contributies voor het seizoen 2014-2015 zijn als volgt:
Recreanten
Dames
A-jeugd
B-jeugd
C-jeugd
D-jeugd
E-jeugd
F-jeugd

€ 147 inclusief kledingfonds en Grote Club Actie
€ 152 inclusief kledingfonds en Grote Club Actie
€ 141 inclusief kledingfonds en Grote Club Actie
€ 128 inclusief kledingfonds en Grote Club Actie
€ 113 inclusief kledingfonds en Grote Club Actie
€ 104 inclusief kledingfonds
€ 95 inclusief kledingfonds
€ 86 inclusief kledingfonds

De contributies zullen in oktober worden geïncasseerd. De leden die geen machtiging hebben
ingeleverd zullen binnenkort een brief ontvangen met het verzoek om de contributie over te maken.
Herfstkeezen
De herfst is nu echt begonnen dus we gaan ons voorbereiden op het herfstkeezen! Vrijdag 31
oktober is het zover. We brengen het Rondeel in herfstsfeer, we draaien de kachel nog wat hoger
en gaan gezellig met z’n allen keezen.
We beginnen met koffie of thee met wat lekkers en om 20.00 uur gaan we spelen. Voor de winnaar
van de avond is er uiteraard een leuke prijs.
Iedereen is welkom in ’t Rondeel. Leden en niet-leden, beginners en ervaren keezers. Borden, pionnen, kaarten en instructie zijn aanwezig. Je kunt je alleen of als koppel inschrijven. Voor de winnaar
van de avond is er een mooie prijs.
Om 19.45 uur start de inschrijving en om 20.00 uur gaan we spelen. De kosten zijn 5 euro per
persoon. Dit is inclusief 2 kopjes koffie of thee en allerlei lekkers. Als het met het keezen niet wil
lukken, koop dan lootjes in onze Hugo Girls loterij en win een leuke prijs.
Noteer ook alvast de volgende avonden:
vrijdag 6 februari gaan we winterkeezen
vrijdag 27 maart gaan we lentekeezen
Wij hopen op een grote opkomst en een gezellige avond. Tot vrijdag 31 oktober!
Nel, Irma en Jella

Schoonmaken Rondeel
De volgende teams van Hugo Girls zijn aan de beurt om het Rondeel schoon te maken.
3/11 - 6/11 dames 2
De sleutel is bij P. Jaspers , Rozenhoutstraat 4, tel: 072 5711729
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UITSLAGEN HUGO GIRLS
11 oktober-17 oktober
Koedijk R1		
Hugo Girls R3		
Kleine Sluis 2		
Hugo Girls 2		
Hugo Girls 3		
Kleine Sluis 1		
D.E.S. A1			
Hugo Girls A1		
Kleine Sluis B1		
Hugo Girls B1		
Hugo Girls B2		
Hollandia T B1		
Sporting Andijk B1
Hugo Girls B3		
Hugo Girls C1		
Meervogels’60 C1 4-23
Hugo Girls C2		
DSS C1			
Lacom’91 D1		
Hugo Girls D1		
Lacom was te sterk voor ons. Zelf was het slecht overspelen.
Hugo Girls D2		
Vido D3			
Z.A.P. E2			
Hugo Girls E1		
S.S.V. E1			
Hugo Girls E2		
Tornado F1		
Hugo Girls F1		

10-4
14-13
16-14
22-24
14-7
10-10
0-15
6-3
23-7
10-11
1-2
2-3
2-9

18 oktober-24 oktober
Hugo Girls R1		
S.C. Dynamo R2		
4-8
Lacom’91 3		
Hugo Girls 3		
12-9
Koedijk B1		
Hugo Girls B3		
6-7
V.Z.V. D2			
Hugo Girls D1		
15-7
Vandaag begonnen de meiden al te gieren van het lachen in de kleedkamer o, jee voorspelt niet veel
goeds… na 3 tegen doelpunten scoorde Nadine de eerste na veel tegendoelpunten Lindsey de rest,
ondertussen Chantal nog één. De meiden zaten nog in hun vakantie standje…volgende keer beter!
Vrijdagavond 31 oktober keezen in ’t Rondeel.
Iedereen is welkom! Inschrijven vanaf 19.45 uur. Aanvang 20.00 uur
PROGRAMMA ZATERDAG 25 OKTOBER T/M VRIJDAG 30 OKTOBER (ZAAL)
		
				
								 AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANVANG VERTREK
DAMES 1 26-okt HG DS1-St. George DS1
Noorderend 11:00
10.00
DAMES 2 26-okt Vrone DS1-HG DS2
Oostwal, de
12:45
11.45
DAMES 3 25-okt HG DS3-Zwaluwen K DS1
Noorderend 19:00
18.30
A1
VRIJ
B1
26-okt Kleine Sluis DB1-HG DB1#
Veerburg, de 12:25
11.30
B2
26-okt HG DB2-Con Zelo DB1 #
Noorderend 12:15
11.45
B3
26-okt HG DB3-Sporting Andijk DB1 Noorderend 10:00
09.30
C1
26-okt Tornado DC2#-HG DC1
Waardergolf 9:45
9.00
C2
25-okt Kleine Sluis DC2-HG DC2
Veerburg, de 11:15
10.15
D1
25-okt HG D1#-Meervogels D1#
Noorderend 13:30
13.00
D2
26-okt Valken D2-HG D2
Banne, de
11:45
10.45
E1
25-okt Vrone E2-HG E1
Oostwal, de
11:35
10.30
E2
25-okt Tornado E3-HG E2
Waardergolf 9:45
9.00
F1
25-okt HG F1#-Tonegido F1
Noorderend 12:45
12.15
RECR. 1 29-okt Tornado DR1-HG DR1
Waardergolf 21:00
20.30
RECR. 2 28-okt Schagen DR1-HG DR2
Spartahal, de 21:00
20.15
RECR. 3 ?
HG DR3 - Tornado
?
?
?

RES.SH.
---------------------------------------------RES.SH.
------------------------------35

PROGRAMMA ZATERDAG 01 NOVEMBER T/M VRIJDAG 07 NOVEMBER (ZAAL)
			
					
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV
VERTREK
DAMES 1 2-nov Volendam DS1-HG DS1
Opperdam
12:50
11.15
DAMES 2 2-nov HG DS2-Tornado DS3
Noorderend 12:00
11.30
DAMES 3 1-nov KSV DS3-HG DS3
Waardergolf 18:30
17.45
A1
2-nov Excelsior ‘53 DA1-HG DA1
Kloet, de
13:20
12.15
B1
2-nov HG DB1#-/VVW DB2
Noorderend 11:00
10.30
B2
2-nov Meteoor DB1-HG DB2
De Weijver
11:00
10.15
B3
2-nov Tonegido DB1-HG DB3
Wieringen, de 10:00
9.00
C1
VRIJ
C2
2-nov HG DC2-Zwaluwen K DC1
Noorderend 10:00
9.30
D1
1-nov V.Z.V. D2-HG D1#
Zijveld, ‘t
10:30
9.45
D2
1-nov HG D2-Quick D1
Noorderend 12:00
11.30
E1
1-nov HG E1-Berdos E1#
Noorderend 12:45
12.15
E2
1-nov HG E2-Hollandia T E2
Noorderend 13:30
13.00
F1
2-nov KSV F1-HG F1#
Heerhugowaard Zuid
11:45
-----RECR. 1 4-nov HG DR1-Geel Zwart DR1
Noorderend 21:35
21.00
RECR. 2 4-nov HG DR2-Geel Zwart DR5
Noorderend 20:35
20.00
RECR. 3 5-nov Meervogels’60 DR1-HG DR3 Lelie, de
19:00
18.00

RES.SH.
---------------RES.SH.
-----RES.SH.
----------RES.SH.
---------------11.00
----------------

Vrijdagavond 31 oktober keezen in ’t Rondeel.
Iedereen is welkom! Inschrijven vanaf 19.45 uur. Aanvang 20.00 uur

PROGRAMMA ZATERDAG 08 NOVEMBER T/M VRIJDAG 14 NOVEMBER (ZAAL)
			
					
AANW./
TEAM		
WEDSTRIJD
PLAATS
AANVANG VERTREK
DAMES 1
VRIJ
DAMES 2 9-nov S.V. Wieringerwaard DS1-HG DS2 Veerburg, de
11:35
10.30
DAMES 3 8-nov HG DS3-Hollandia T DS2
Noorderend
19:00
18.30
A1
9-nov HG DA1-Alpha Tours/Valken DA1 Noorderend
10:00
9.00
B1
9-nov Victoria O DB1-HG DB1#
De Stap
10:55
10.00
B2
9-nov HG DB2-Vrone DB2
Noorderend
12:20
11.45
B3
9-nov HG DB3-Valken DB2
Noorderend
11:15
10.45
C1
VRIJ
C2
9-nov S.V. Wieringerwaard DC1-HG DC2 Veerburg, de
10:30
9.30
D1
8-nov HG D1#-Graftdijk D1
Noorderend
14:15
13.00
D2
VRIJ
E1
8-nov HG E1-St. George E1
Noorderend
13:30
13.00
E2
9-nov KSV E3-HG E2
Waardergolf
10:15
9.30
F1
8-nov HG F1#-Schagen F1#
Noorderend
12:45
12.15
RECR. 1 12-nov Meervogels’60 DR2-HG DR1
Lelie, de
19:00
18.00
RECR. 2 13-nov Hollandia T DR1-HG DR2
Harenkarspelhal 21:00
20.00
RECR. 3 11-nov HG DR3-H.C.V.’90 DR1
Noorderend
21:00
20.30
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RES.SH.
-----------------------------------------------------------------------

PROGRAMMA ZATERDAG 15 NOVEMBER T/M VRIJDAG 21 NOVEMBER (ZAAL) 		
AANW./
TEAM DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 16-nov Victoria O DS1-HG DS1
De Stap
13:00 12.00
-----DAMES 2 16-nov HG DS2-J.H.C. DS2
Noorderend
14:00 13.00
-----DAMES 3 15-nov C.S.V. Handbal DS3-HG DS3 Bloemen, de
20:10 19.00
-----A1
16-nov Vrone DA2-HG DA1
Geestmerambacht 12:05 11.15
-----B1
16-nov HG DB1#-H.V.S. DB1
Noorderend
12:05 11.30
-----B2
16-nov Koedijk DB1#-HG DB2
Alkmaar Noord
10:55 10.00
-----B3
16-nov Excelsior ‘53 DB1-HG DB3
Kloet, de
12:35 11.30
RES.SH.
C1
16-nov HG DC1-Dynamo DC1#
Noorderend
11:00 10.30
-----C2
16-nov HG DC2-H.V.S. DC1
Noorderend
10:00 9.30
-----D1
16-nov KSV D2-HG D1#
Waardergolf
11:15 10.30
-----D2
16-nov HG D2-Sporting Andijk D2
Noorderend
13:15 12.45
-----E1
15-nov S.S.V. E1-HG E1
Mijse, de
10:00 9.00
-----E2
VRIJ
F1
16-nov D.E.S. F1#-HG F1#
Molentocht
10:05 9.00
-----RECR. 1 18-nov HG DR1-’t Fortuin/VVW DR1 Noorderend
21:00 20.30
-----RECR. 2
VRIJ
RECR. 3 17-nov C.S.V. Handbal DR2-HG DR3 De Enterij
21:00 20.00
-----PROGRAMMA ZATERDAG 22 NOVEMBER T/M VRIJDAG 28 NOVEMBER (ZAAL) 			
DAMES 1 23-nov HG DS1-Monnickendam DS1 Hectorlaan (Trinitas) 13:15 12.00
-----DAMES 2 23-nov HG DS2-D.E.S. DS1
Hectorlaan (Trinitas) 14:25 13.45
-----DAMES 3
VRIJ
A1
23-nov HG DA1-S.C. Dynamo DA1
Hectorlaan (Trinitas) 12:05 11.15
-----B1
23-nov SEW DB2-HG DB1#
Westfrieslandhal
16:55 16.00
RES.SH.
B2
23-nov HG DB2-Hollandia T DB1
Hectorlaan (Trinitas) 11:00 10.15
-----B3
23-nov HG DB3-Lacom’91 DB1#
Hectorlaan (Trinitas) 10:00 9.15
-----C1
22-nov S.S.V. DC1-HG DC1
Mijse, de
14:50 13.45
-----C2
22-nov J.H.C. DC3-HG DC2
Sport aan Zee
10:30 9.30
-----D1
22-nov HG D1#-Vrone D3#
Noorderend
13:15 12.45
-----D2
22-nov Volendam D6-HG D2
Opperdam
11:00 9.45
-----E1
22-nov HG E1-SEW E1#
Noorderend
12:30 12.00
-----E2
22-nov Victoria O E2-HG E2
De Stap
10:45 10.00
-----F1
23-nov Z.A.P. F1-HG F1#
Zwaluwenvlucht, de 10:30 9.30
RES.SH.
RECR. 1 25-nov HG DR1-DSS DR1
Noorderend
20:35 20.00
-----RECR. 2 25-nov HG DR2-Geel Zwart DR4
Noorderend
21:35 21.00
-----RECR. 3 25-nov Wijk aan Zee DR1-HG DR3
Heliomarehal
20:00 18.45
-----PROGRAMMA ZATERDAG 29 NOVEMBER T/M VRIJDAG 05 DECEMBER (ZAAL) 			
DAMES 1
VRIJ
DAMES 2 30-nov Lacom ‘91 DS1-HG DS2
Geestmerambacht 13:15 12.30
-----DAMES 3 29-nov HG DS3-Lacom ‘91 DS3
Noorderend
19:00 18.30
-----A1
30-nov De Blinkert DA1-HG DA1
R.v.d.Geesthal
11:00 9.45
-----B1
30-nov HG DB1#-Spartanen DB1#
Noorderend
11:45 11.15
-----B2
30-nov Meervogels’60 DB2-HG DB2 Lelie, de
12:30 11.30
-----B3
30-nov Vrone DB3-HG DB3
Oostwal, de
13:15 12.15
-----C1
30-nov HG DC1-Niedorp DC1
Noorderend
12:50 12.15
-----C2
30-nov HG DC2-Con Zelo DC1
Noorderend
10:45 10.15
-----D1
29-nov Zwaluwen K D1-HG D1#
Niedorphal
10:45 10.00
-----D2
30-nov HG D2-Spartanen D3
Noorderend
10:00 9.30
-----E1
VRIJ
E2
29-nov HG E2-Z.A.P. E3
Noorderend
13:00 12.30
-----37

F1
RECR. 1
RECR. 2
RECR. 3

29-nov
4-dec
1-dec
2-dec

HG F1#-Geel Zwart F1
Vido DR1-HG DR1
Victoria O DR5-HG DR2
HG DR3-Meteoor DR1

Noorderend
De Oosterven
De Stap
Noorderend

12:00
20:00
19:00
21:00

11.30
19.00
18.15
20.30

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

PROGRAMMA ZATERDAG 06 DECEMBER T/M VRIJDAG 12 DECEMBER (ZAAL) 			
AANW./
TEAM		
WEDSTRIJD
PLAATS
AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 7-dec HG DS1-Excelsior ‘53 DS1
Noorderend
12:10 11.15
-----DAMES 2 7-dec HG DS2-KSV DS4
Noorderend
11:00 10.30
-----DAMES 3 6-dec Graftdijk DS3-HG DS3
De Oosterven
17:45 16.30
RES.SH.
A1
7-dec VVW DA2-HG DA1
Dars, de
12:30 11.30
-----B1
7-dec Vrone DB1-HG DB1#
Oostwal, de
16:05 15.15
-----B2
7-dec HG DB2-Graftdijk DB1
Noorderend
9:55
9.30
-----B3
VRIJ
C1
6-dec SEW DC3-HG DC1 Westfrieslandhal/De Bloesem 15:30 14.30
RES.SH.
C2
7-dec Geel Zwart DC2-HG DC2
Multitreffer, de
11:00 10.00
-----D1
6-dec HG D1#-DSS D2
Noorderend
14:15 13.45
-----D2
6-dec Victoria O D4-HG D2
De Stap
13:00 12.15
-----E1
6-dec HG E1-A & O E1
Noorderend
13:30 13.00
-----E2
7-dec Lacom ‘91 E1-HG E2
Geestmerambacht 10:00 9.15
-----F1
7-dec D.S.O. F1#-HG F1#
Slenk, de
9:15
8.00
-----RECR. 1
VRIJ
RECR. 2 9-dec HG DR2-HV Texel DR1
Noorderend
19:00 18.30
-----RECR. 3
VRIJ
Vrijdagavond 31 oktober keezen in ’t Rondeel.
Iedereen is welkom! Inschrijven vanaf 19.45 uur. Aanvang 20.00 uur
PROGRAMMA ZATERDAG 13 DECEMBER T/M VRIJDAG 19 DECEMBER (ZAAL) 			
AANW./
TEAM DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1
VRIJ
DAMES 2 14-dec A & O DS1-HG DS2
Oosterhout
13:00 12.00
-----DAMES 3 13-dec HG DS3-V.Z.V. DS3
Noorderend
19:00 18.30
-----A1
VRIJ
B1
VRIJ
B2
14-dec HG DB2-St. George DB1
Noorderend
11:00 10.30
-----B3
14-dec HG DB3-SEW/Zuidermeer DB4 Noorderend
10:00 9.30
-----C1
13-dec Westfriezen DC2-HG DC1
Zwaag
12:15 11.15
-----C2
VRIJ
D1
VRIJ
D2
13-dec Zwaluwen’30 D1#-HG D2
Zwaluwen’30
17:45 16.45
-----E1
VRIJ
E2
13-dec t Fortuin/VVW E3-HG E2
Dars, de
11:55 10.00
-----F1
14-dec HG F1#-Con Zelo F1
Noorderend
12:00 11.30
-----RECR. 1 15-dec Victoria O DR1-HG DR1
De Stap
21:30 20.45
-----RECR. 2 15-dec S.C. Dynamo DR2-HG DR2 Mijse, de
19:00 18.00
-----RECR. 3
VRIJ
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PROGRAMMA ZATERDAG 20 DECEMBER T/M VRIJDAG 26 DECEMBER (ZAAL) 			
AANW./
TEAM DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 21-dec Graftdijk DS1-HG DS1
De Oosterven
12:15 10.30
RES.SH.
DAMES 2
VRIJ
DAMES 3 20-dec Schagen DS2-HG DS3
Spartahal, de
19:00 18.00
-----A1
VRIJ
B1
21-dec Valken DB1-HG DB1#
Banne, de
13:15 12.15
RES.SH.
B2
VRIJ
B3
VRIJ
C1
VRIJ
C2
VRIJ
D1
21-dec Meervogels D1#-HG D1#
Lelie, de
10:30 9.30
-----D2
VRIJ
E1
VRIJ
E2
VRIJ
F1
VRIJ
RECR. 1
VRIJ
RECR. 2
VRIJ
RECR. 3
VRIJ
Scheidsrechterschema
TEAM
D2
DAMES 3
C2
C1
B2
RECR. 1
RECR. 3

DATUM
11-okt
11-okt
12-okt
12-okt
12-okt
13-okt
20-okt

WEDSTRIJD
HG D2-Vido D3
HG DS3-Kleine Sluis DS1
HG DC2-DSS DC1
HG DC1-Meervogels’60 DC1
HG DB2-Hollandia T DB1
HG DR1-S.C. Dynamo DR2
HG DR3-Lacom ‘91 DR1

AANVANG
13:00
19:00
10:00
11:00
13:00
19:30
19:30

SCHEIDRECHTER
?
Monique Oudeman
Romy Snoek
Astrid Snel
Joyce Hey-in ‘t Veld-Pascal Hey
Karin Oudeman

Activiteitenkalender
Mini handbal middagen in het Zijveld in ’t Veld
Aanvang 14.00
19 november
11 februari
11 maart
15 april
Leuk nieuws!!!
De F1 is eerste helft buiten, kampioen geworden. We hebben dit samen met Hugo’s Vrienden gevierd.
Omdat ze bij de handbalbond niet zeker wisten, of ze straks buiten
nog in dezelfde poule zitten. Hebben we unaniem besloten om het dan gewoon maar te vieren!!!
Meiden, coachen top gedaan hoor, we hebben leuke foto’s gezien..
Met de handbalkleding onder de douche… super!!!
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Nog meer leuk nieuws. Wij hebben nieuw mini latten gekregen van Hugo’s Vrienden.
Dit is een hele verbetering, deze nieuwe zijn veel lichter als de oude,
die waren vrij zwaar om alleen te dragen/tillen.
Hugo’s Vrienden, bedankt hiervoor. We zijn er erg blij mee.
De zaalcompetitie gaat beginnen, iedereen veel succes in de zaal.
Jeugdcommissie Hugo Girls.

Hugo girls F1 Kampioen!!!
Zaterdag 11 oktober moesten we de kampioenswedstrijd tegen Tornado F1. We moesten om
11.30 uur handballen en er was erg veel publiek. Er waren veel vaders en moeders en ook opa’s en
oma’s. Zelfs Lau was alleen op de fiets gekomen om naar ons te kijken! We vonden het allemaal
erg spannend. De eerste helft was het 5-1 voor ons. De tweede helft was het 9-2 en waren we
kampioen. Toen kregen we van Marjan van de jeugdcommissie een medaille en een snoepspeen
waar we mee op de foto gingen. Het leukste was dat we met onze kleren onder de douche gingen
en daarna gingen we taart en chips eten en kregen we limonade. We waren allemaal heel erg blij.
Groeten de meiden van F1: Femke, Lianne, Joy, Iris N, Floor, Jently, Iris vd L, Mirthe en Sjeel
Dinsdag Sporthal,
17.00-18.00
F1
17.00-18.00
E1 /E2
17.45-18.45
D1/D2
18.30-19.30
C1/C2
19.00-20.00
B1/A1
19.30-21.00
Dames
40

Bo en Nikkie
Anita
Marit en Anita
Anita
Jos
Jos

Dinsdag Gymzaal,
15.45-16.30
jongste F jeugd Astrid
16.30-18.15
Keepers José
18.15-19.00
B2/B3
Anita
19.00-20.00
B1/A1
Anita
20.00-21.30
Dames
Jos
Vrijdag Sporthal,
17.45-19.00
B2-B3

Henk

Vrijdagavond 31 oktober keezen in ’t Rondeel.
Iedereen is welkom! Inschrijven vanaf 19.45 uur. Aanvang 20.00 uur

Hugo Boys seizoen 2014-2015
Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 25 oktober		
Hugo-Boys
9.30 uur Irma / corina
13.00 uur Mitchell

Zaterdag 1 november
Hugo- Boys
9.30 uur Gerard
13.00 uur Ruud

Zondag 26 oktober
Hugo-boys
9.45 uur Hanneke / Sytske
13.00 uur Adrie leden Luuk Beers /Jari Veldman

Zondag 2 november
Hugo-boys
9.45 uur Laura / leden : Marjolein Houweling / Renate Harlaar
13.00 uur Ineke / Annet
Leden: Richard Groen / Chris Dekker / Mike
Zuurbier

Maandag 27 oktober
Tafeltennis Puinhoop
Dinsdag 28 oktober
Kbo --- Senioren gym
Dorpsraad de Noord / Veenhuizen
Projectavond
Woensdag 29 oktober
Revas
Donderdag 30 oktober
Tafeltennis Puinhoop
Vrijdag 31 oktober
Koersbal

Maandag 3 november
tafeltennis
Dinsdag 4 november
Kbo
seniorengym
Woensdag 5 november
Revas
Donderdag 6 november
Tafeltennis Puinhoop
Vrijdag 7 november
koersbal
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Opfris cursus AED in het dorpshuis
In november is er opnieuw de mogelijkheid om deel te nemen aan een opfriscursus AED.
De volgende data zijn hiervoor beschikbaar: 					-

Woensdag 12 november;
Dinsdag 18 november.

De kosten voor deze avond bedragen € 7,50 en kun je ter plekke voldoen. De avond start om 19.30
uur en zal duren tot 21.30 uur. De heer Krijn Bak zal de cursusavond verzorgen.
Mocht je willen deelnemen aan deze cursus, dan kun je aanmelden via het volgende emailadres:
ewg.kruijer@quicknet.nl
Aanmelden kan tot uiterlijk 1 november.
In de email dan graag volgende gegevens zetten: je naam, telefoonnummer en welke datum de
voorkeur geniet. Mocht je op de beide dagen kunnen, laat dat dan s.v.p. ook weten. Dat geeft ons
enige flexibiliteit met het indelen van beiden avonden.
Met vriendelijke groet, Erik Kruijer
ps: als u een vriend, familielid, kennis of wat dan ook heeft, die ook interesse heeft, er is vooralsnog
plaats genoeg, dus schroom niet en geef hem of haar op!

Van de Sponsorcommissie
Hugo Boys spaart voor de jeugd met de Grote Clubactie
Elk jaar vindt in september de Grote Clubactie plaats. Dit jaar
doen wij ook mee en willen natuurlijk zo veel mogelijk loten
verkopen. Van de opbrengst gaat een groot gedeelte naar onze
clubkas! Bovendien maken lotenkopers kans op fantastische
prijzen met als hoofdprijs een geldbedrag van € 100.000,-! Hieronder vind je meer informatie over hoe de actie in elkaar steekt.

Wat is de bedoeling?
Het verkopen van de loten is heel eenvoudig. We kiezen ervoor om direct de loten te verkopen en
het geld gelijk te ontvangen. Een lot kost 3€.
Prijzen:
Hoofdprijzen		
1e 100.000€
			2e Volkswagen UP
Overige geldprijzen:
			

Laatste 6 cijfers; 400€
Laatste 5 cijfers; 350€

Een compleet overzicht van het prijzen pakket vind je op; www.clubactie.nl
Leden van Hugo Boys zullen op zaterdag 25 Oktober in de middag bij zoveel mogelijk mensen
aan de deur bellen om loten te verkopen.
Raad de minuut
Hugo Boys - Wiron
3-1
Winnaar raad de minuut; Maarten de Moes, Cindy Borst en Joke Groen.
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AVIA Clubsparen nu ook bij v.v. Hugo Boys
Speciaal voor v.v. Hugo Boys heeft AVIA een nieuwe vorm van sponsoring geïntroduceerd: AVIA
Clubsparen. De leden en alle mensen die v.v. Hugo Boys een warm hart toedragen kunnen GRATIS
punten spare...n bij AVIA!
Deze spaarpunten kunnen door de club worden verzilverd bij AVIA en geheel naar eigen inzicht
worden besteed.
Hoe werkt het?
Vraag een speciale Clubspaarpas aan bij de leden van de sponsorcommissie en gebruik deze bij elke tankbeurt op de deelnemende AVIA tankstations. Op die manier spaart u automatisch en eenvoudig voor v.v. Hugo Boys. Alle spaarpunten kunnen
door de club worden verzilverd bij AVIA en geheel naar eigen inzicht worden besteed.
Elke 100 spaarpunten is €2,- waard voor v.v. Hugo Boys.
Ook is het mogelijk uw oude punten over te zetten naar Hugo Boys.
Uw helpt uw club hier enorm mee!
Willem Zwagerman, Alex Overtoom, Koen de Koning, Mariët Ursem, Giel Borst en Melvin Tesselaar.
De sponsorcommissie; sponsorcommissie@hugoboys.nl

Hugo Boys Senioren
										
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 26 oktober 2014 				
Terreindienst: Paul Groot 							
wedstr. Omschrijving 		
39968 VZV 1
Hugo-Boys 1
42863 Sporting Andijk 2
Hugo-Boys 2
122506 JVC 3
Hugo-Boys 3
123708 Hugo-Boys 4
Con Zelo 3
123696 Hugo-Boys 5
HSV 5
122363 LSVV 7
Hugo-Boys 6
128886 Hugo-Boys A 1
Alcmaria Victrix A1
115485 Kleine Sluis VR 1
Hugo-Boys VR 1
		

aanv. vertr. Scheidsrechter
14:00		
R.van Aanholt
11:00 9:45
G.J. Haakman
10:00 9:00			
10:45 10:00
Marcel Numan
10:45 10:00
Jan de Wit
12:30 11:30			
10:45		
Willem Wester
14:00 13:00
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WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 2 november 2014 				
Terreindienst: Stefan Brink/Siem Hand 						
		
wedstr. Omschrijving 		
aanv. vertr. Scheidsrechter
39599 Hugo-Boys 1
Con Zelo 1
14:00		
J.C. Terband
42431 Hugo-Boys 2
VVW 2
10:45 10:00
M. Konte
123705 Hugo-Boys 3
SRC 4
10:45 10:00
A. van Renswoude
123346 Sint Boys 2
Hugo-Boys 4
13:00 12:00			
124496 VZV 4
Hugo-Boys 5
13:00 12:15			
127976 Hugo-Boys 6
VIOS W 7
14:00 13:15
G. Vinke
128520 Always Forward A 2 Hugo-Boys A 1
14:30				
115372 Hugo-Boys VR 1
Dirkshorn VR 1
14:00 13:30
Wim Overtoom
								
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 9 november 2014 				
Terreindienst: Oscar Boekel / Paul v.d. Fluit 						
		
wedstr. Omschrijving 		
aanv. vertr. Scheidsrechter
38743 DWOW 1
Hugo-Boys 1
14:00		
S. Bierman
41914 Always Forward 2
Hugo-Boys 2
11:30 10:15
F.F.C. Bakker
122335 LSVV 5
Hugo-Boys 3
12:30 11:30			
0
vrij
Hugo-Boys 4 					
120941 DTS 4
Hugo-Boys 5
12:00 11:00			
127987 Hugo-Boys 6
VZV 6
14:00 13:15
Koen de Koning
128895 Hugo-Boys A1
VVS 46 A 1
10:45		
Klaas Oudeman
114504 Winkel VR 2
Hugo-Boys VR 1
12:00 11:00			
Siem Hand tel. 5740761
Pupil van de Week
Pupil van de week voor deze wedstrijd:
2 November
Hugo Boys 1 - Con Zelo 1
is
Diesel Groot
12:45 uur aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen.
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Hugo Boys Jeugd

									
Competitiewedstrijden Hugo Boys Jeugd 2014-2015					
				
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd					
Zaterdag, 25 Oktober, 2014				
Terreindienst ‘s ochtends: Thomas Kunst						
Terreindienst ‘s middags: Daan Wolkers
					
wedstr. Omschrijving			
aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
68972
West Frisia B2
- Hugo Boys B1
11:30 10:00
-		
144663 Kolping Boys C4 - Hugo Boys C1
13:15 12:15
-		
86249
Hugo Boys D1
- Dirkshorn D1
11:00 10:15
Marcel Numan
110340 Hugo Boys E1
- SV Spartanen E3
11:00 10:30
John/Rick
101297 Vrone E7
- Hugo Boys E2
11:15 10:00
-		
101305 Winkel F1
- Hugo Boys F1
13:30 10:15
-		
112810 Hugo Boys MP1 - Zouaven De MP1 11:00 10:30
Ruud		
100970 WSV 30 MP1
- Hugo Boys MP2
8:30
8:45
-		
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd					
Zaterdag, 1 November, 2014				
Terreindienst ‘s ochtends: Paul Groot jr.					
Terreindienst ‘s middags: Tim Beke					
wedstr.
58297
144664
68983
101295
96283
76950
-

Omschrijving			
Hugo Boys B1
- DWOW B1
Hugo Boys C1
- Bergen C1
Vrone D2
- Hugo Boys D1
Kleine Sluis E1
- Hugo Boys E1
Hugo Boys E2
- Schagen E5
Hugo Boys F1
- HCSC F2
Hugo Boys MP1 - Vrij
Hugo Boys MP2 - Vrij

aanv
14:00
14:00
12:45
11:15
11:00
11:00

Vertr/aanw
13:00
13:00
11:45
10:15
13:30
10:30

Scheidsrechter
NNB		
NNB		
-		
-		
Adri/ Sandra/ Frank
Frits/Marco
		
		

									
Hou goed de website en het bord in de gaten ivm gewijzigde wedstrijden!			
						
www.hugoboys.nl								
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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.

HOU DE STRAAT SCHOON!
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1 november
Back to the 80’s
met BREAK reünie
met tappers van toen!
zaal open 20.30 uur.
Kaarten € 12,50

8 november
Bolle’s Café Kennis QUIZ
info & Opgave: 0226-391289
of aan de bar

9 november
Lady Sunday
Diverse winkels geopend en
kraampjes in onze zaal
met leuke acties en loterij!!

13 november
Wijn & Spijsavond
4-gangen menu
met bijpassende wijnen
en spreker
Leuk, lekker en leerzaam!

22 november
UITJEBOLLE
’t Feestje met gast optreden
van Hans Heidt op de sax,
extra veel DJ’s
en FLÜGEL promoteam
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Meer verzekeringen
= Meer korting
Wist u dat Univé méér biedt dan alleen de zorgverzekering?
Ook voor uw overige verzekeringen kunt u bij ons terecht.
Dat is niet alleen heel gemakkelijk, maar ook heel voordelig!
Want als u meerdere verzekeringen bij ons heeft,
krijgt u tot 10% korting op uw basisverzekering en maar
liefst tot 15% korting op uw schadeverzekeringen.
Profiteer nú van de voordelen van Univé!
Kom langs of bel (072) 502 45 00.
Univé HAL
Alkmaar, Rogier van der Weijdestraat 1
Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1
Stompetoren, Dres 1

www.unive-hal.nl

Daar plukt ú de vruchten van!

Ti m m e r b e d r i j f

Snel

Tel. 072 53 47 173
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Heerhugowaard

Timmerwerk - Onderhoud - Renovatie - Verbouwing

• Timmerwerk
• Onderhoud
• Renovatie
• Verbouwing
• Nieuwbouw
Tel. 06 27088407
Heerhugowaard

