Vrijdag 7 november 2014

Agenda
7 november 2014
8 november 2014
9 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 februari 2015
20 maart 2015
21 maart 2015
27 maart 2015
3 april 2015
17 april 2015
18 april 2015
14 mei 2015
21 juni 2015
28 juni 2015

Cabaret/Revue avond bij Bleeker
Cabaret/Revue avond bij Bleeker
Cabaret/Revue middag bij Bleeker
Jaarvergadering “Vrienden van ZV St. Joris” aanvang 16.00uur in het botenhuis “De Roef”
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
de Bleeker popquiz
klaverjaskampioenschap De Noord
Stille Omgang
Lentekeezen
De YoungSeven Passion
Diatonica’s: jubileumshow
Diatonica’s: jubileumshow
YoungSeven: Dauwtrappen met monniken
YoungSeven: Seizoensafsluiting
YoungSeven: KJD Festival

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 17 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 5 december 2014.

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
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid

Gea Klercq
Vacature
Siem van Langen
Kees van Langen

Contactpersonen secties:
Sectie Catechese
Sectie Liturgie
Sectie Gemeenschapsopbouw
Sectie Diaconie en Pastoraat

Vacature
Marga van Langen
Erna Borst
Vacature

Personele Unie
Pim Mooij
Truus van den Berg

072 571 5265
072 5744771
072 574 2241

072 574 2241
072 574 4361

072 571 5332
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 13 november op
het secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden
secretariaat.
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In november zijn de groepen van Ans van Langen en Toos Mooij aan de beurt om de kerk op orde
te maken
Bloemengroep:
In november wordt de kerk versierd door Ada Borst en Agnes de Goede
In december wordt de kerk versierd door Nel van Schagen en Mieke Wolkers
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:
Wie God is
heeft geen mens ooit gezien
Alles wat we weten,
is dat, telkens weer in de geschiedenis,
mensen door Hem worden gegrepen,
door zijn liefde geraakt –
en dat zoiets je leven kan veranderen.
En dat Hij een Naam heeft:
“Ik zal er zijn voor u”.
Ik zal er zijn
in je diepste binnenste,
in je hart en handen,
in je spreken en handelen.
Ik zal er zijn
als liefde en trouw,
in je omgaan met mensen,
in je werken aan beter samenleven voor iedereen.
Voor de rest
heeft niemand God gezien.
Tenzij … Hij misschien wel eens
te zien zou kunnen zijn in mensen
die, elk op hun eigen manier,
van Gods naam een werkwoord maken
dat ze in alle vormen en wijzen vervoegen.
Ja, God is te zien in mensen die geloven
dat Hij te doen is.
UIT DE PAROCHIE – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” – 1 november 2014.
Op 25, 26 en 27 oktober waren de Vormselbegeleiders in de Stal op de Kaag, op een eilandje in de
buurt van Sassenheim. Het is een prachtige locatie in een heel mooi gebied. Ze waren daar met
15 begeleiders en 3 mensen van de werkgroep. Op vrijdagavond hadden zij een gesprek met Ber
Leurink over een voorwerp dat de begeleiders elk hadden meegenomen. Een voorwerp dat voor
hen bijzondere betekenis had. Het schijnen heel mooie gesprekken te zijn geweest. Gesprekken
waarin de jongeren verhalen hoorden van hun vrienden die zij nog nooit hadden gehoord.
Op zaterdagochtend heb ik een meditatieve viering met hen gehouden. Dat was om half 8, wat
heel vroeg was omdat ik er nog naar toe moest rijden.
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Maar we moesten iedereen nog wakker maken. De nacht was erg kort geweest voor de groep.
Na de viering en nadat ik weer was vertrokken, gingen ze het laarzenpad lopen door het
natuurgebied, een soort van meditatieve wandeling.
’s Middags kwam pastoor Wagenmaker met hen praten over het geloof. Dat was wat lastig omdat
de jongeren veel moesten luisteren en na zo’n korte nacht vielen de ‘luiken’ af en toe dicht.
’s Avonds werd er een interessante documentaire getoond over “Het verdriet van West-Friesland”,
over drugs- en drankgebruik en over zelfdoding. Heel indrukwekkend.
Helaas ging een groot deel van de groep op zondagmorgen alweer weg om te sporten, waardoor
een deel van het programma de mist inging. Dat is wel een aandachtspunt voor volgend jaar.
Het was een goed weekend.
Inmiddels is er ook alweer een projectavond geweest en hebben de vormelingen kerstliederen
geoefend voor de viering van Tweede Kerstdag.
Komend weekend is dan echt de Voedselbankactie. U kunt houdbare producten in de hal van de
kerk brengen. Steeds meer mensen maken gebruik van de Voedselbank, maar de Voedselbank is
afhankelijk van wat wordt geschonken. Proberen we met zijn allen daaraan een grote bijdrage te
leveren!!!
Op 16 november vieren we het feest van Sint Cecilia. Het Gemengd Koor heeft echt iets te vieren,
want nu ze zijn samen gegaan met het Gemengd Koor van Waarland en er nieuwe begeleiding is,
is de kwaliteit enorm vooruit gegaan. Dus komt allen genieten van dit mooie koor!!! Er zijn ook een
paar jubilarissen.
Op 22 oktober overleed Nic Oudeman op 80-jarige leeftijd na een kort ziekbed. De dag ervoor
heeft hij nog de ziekenzegen ontvangen. Familie Oudeman: van harte gecondoleerd en veel
sterkte! Voor alle mensen die naar het cabaret bij Bleeker gaan: heel veel plezier!!!
Wat komen gaat:
16 november: feest van Sint Cecilia.
22 november: maatschappelijke stage en viering ter afsluiting van de eerste cyclus van het
Vormselproject.
30 november: Zwarte Pietenviering en installatie 5 nieuwe misdienaars
Hartelijke groet,
Marion Bleeker – Burger.
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)
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 WesterKruijer en Willem Wester en allen die hen dierbaar waren.
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars: Roy Tesselaar en Timo Plak. Koster: Gon Meester.
WEEKEINDE 15 EN 16 NOVEMBER
Drieëndertigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Spreuken 31, 10-13.19-20.30-31 Een vrouw die de Heer vreest, zij moet
geprezen worden)
Evangelie uit Matteüs 25, 14-30(Een parabel over vertrouwen en vindingrijk).
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ZONDAG 16 NOVEMBER
St Cecilea en Samen kerk
10.00 uur Woord- en communieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is Marion
Bleeker-Burger
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Berry, levende en overleden leden van het
zangkoor Sint Cecilea, Cok Borst, Piet Dekker en zegen over zijn gezin, Theo Groot en overleden
familie Groot-de Goede, Joke Mol-Rijk, Adriaan van Langen en zegen over zijn gezin, Sander Borst
en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Piet Korver en zijn dochter Helma, Piet Zijp
en overleden familie Zijp-Braas, Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen,
Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman levende en overleden familie, in liefdevolle herinnering Jan
en de familie Oudeman-Groot, Riet Oudeman-beers een om zegen over haar gezin, Jaap Way en
Gre Way-de Boer en overleden familie, Bets Westmeijer-Groot en zegen over haar gezin, Nel SmitHouniet, in liefdevolle herinnering familie Jan Oudeman-Groot en zegen over de kinderen en
kleinkinderen
Lector: Jos Mooij. Misdienaars: Jan Groot en Jochem Blankendaal. Koster: Kees Berkhout
Na de viering is er gelegenheid voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de
kerk
WEEKEINDE 22 EN 23 NOVEMBER
Vierendertigste zondag door het jaar – Christus Koning
Eerste lezing uit de profeet Ezechiël 34, 11-12.15-17( Uiteindelijk zal God recht doen, maar dan wel
op de juiste wijze van een herder)
Evangelie uit Matteüs 25, 31-46( Al wat gij gedaan hebt voor een der geringsten van mijn broeders,
hebt gij voor Mij gedaan)
ZATERDAG 22 NOVEMBER
19.00 UUR Afsluiting eerste cyclus vormselproject. Voorganger is Marion Bleeker-Burger
ZONDAG 23 NOVEMBER
10.00 UUR Gebedsviering met zang van het ritmischs koor. De gebedsviering groep gaat voor.
Koster: Ria Danenberg
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
t Veld
Zaterdag 8 november om 19.00 uur Martinus dag met pastoor Tilma en Toon Jorink en zang van
alle koren.
Dinsdag 11 november om 17.00 uur Sint maarten viering met Toon Jorink en zang van de
veldrakkers
Zaterdag 15 november om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden
Zaterdag 22 november om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Waarland
Zondag 9 november om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Tilma
Zaterdag 15 november om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger
Zaterdag 22 november om 19.00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman en zang
van het ritmisch koor en is KWD
Niedorp
Zaterdag 8 november om 19.00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman en zang van
het gemengd koor
Zaterdag 15 november om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Stok
Zondag 23 november om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het
gemengd koor.
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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
Overleden
Op 22 oktober overleed op 80 jarige leeftijd Nicolaas Petrus (Nic) Oudeman
Op 26 oktober was de avondwake en op 27 oktober vond de crematie plechtigheid plaats in
Schagen.

Samen Kerk – Samen Sterk
Op zondag 17 november is het weer de derde zondag van de maand met ons vaste thema Samen
Kerk – Samen Sterk. Dit keer hebben we geen gastkoor, maar ons gemengd koor zal zingen. Deze
zondag vieren we het St. Ceacilia feest, en ons koor draagt deze mooie naam en dan moeten zij
natuurlijke acte de présence geven. Afgelopen jaar is een spannend jaar voor het koor geweest, er
is nogal wat gebeurd. Ze zijn samen gegaan met het gemengd koor uit het Waarland, en wisselend
zingen ze hier en in het Waarland. Verder hebben ze sinds een paar maanden een nieuwe dirigente
en een nieuwe organist. Het fijne is dat de veranderingen nu al hun vruchten beginnen af te
werpen, er wordt heel goed gezongen. U kunt dit dus zelf beluisteren op 17 november! U bent Van
Harte uitgenodigd en natuurlijk staat na afloop de koffie of thee klaar.

Sint Cecilia uitnodiging
Zondag 16 november a.s. viert ons Gemengd koor haar Sint Ceciliafeest het patroon feest.
Dit jaar zijn er twee jubilarissen onder ons die al lange tijd bij ons koor zingen.
Het beloofd ook nu weer een mooie viering te worden. U bent voor deze viering van harte uitgenodigd. Na de viering kunt u nog wat napraten met elkaar.
Tot zondag 16 november a.s. 10 uur in de H.Hart kerk in H.H.Waard- de Noord.
Het bestuur
Gemengd koor Sint Cecilia

De Missio collecte
De Missio collecte heeft €190.25 opgebracht.
Hartelijk dank voor uw bijdrage namens het MOV.

Zaterdag 13 december vanaf 11 uur:
de jaarlijkse, inspirerende Adventswandeling
in de Schoorlse Duinen (H. Joannes de Doperkerk – Heereweg 173 in Schoorl)
Al wandelend zie je meer van je omgeving, sta je makkelijker stil bij de dingen en wordt je geest
helderder. Doorbreek voor even het hoge tempo waarin het leven zich afspeelt; maak ruimte tijdens de Adventstijd voor uzelf, uw kinderen en eventueel kleinkinderen en geniet met elkaar van
ontspanning, inspiratie en een stukje bezinning temidden van alle december-hectiek. Zaterdag 13
december staat om 11 uur de koffie/thee voor u klaar in de H. Joannes de Doperkerk in Schoorl,
samen met heerlijk versgemaakt gebak. U loopt daarna het eerste deel van de Adventswandeling
met onderweg enkele verrassende ontmoetingen... Tussendoor krijgt u een warm onthaal met
soep, brood én een mooi verhaal.
7

Dan gaat u nogmaals op pad in de prachtige Schoorlse Duinen voor het
tweede deel van de wandeling. Na afloop wordt u opnieuw warm ontvangen met sfeervolle, levende muziek, een lekker glas glühwein of warme chocolademelk. Samen sluiten we de middag af met een moment van bezinning op de Advent, waarna iedereen verwarmd, geïnspireerd en op verhaal
gekomen weer huiswaarts gaat.
Komt u (weer) gezellig meelopen? De kosten zijn € 10,00 per persoon. Kinderen t/m 15 jaar gratis. Aanmelden is noodzakelijk: karinblaauw@hetnet.nl (bij
erg slecht weer worden de wandelingen vervangen door een mooi, alternatief
programma).

Wandelen met Franciscus: Wolfheze
Op 22 november is er een wandeling met Franciscus in en rond Wolfheze (Gelderland), van
ongeveer 15 kilometer. Na een korte inleiding starten de deelnemers bij het dorpshuis De Burcht,
tevens het eindpunt. De route loopt door het fraaie buitengebied van Wolfheze, Heelsum en
Renkum, met bossen, beekdalen, heide en historische plaatsen. Onderweg is ruimte voor gesprek,
maar ook voor stilte.
Datum en tijd: zaterdag 22 november, 10.30 – 17.00 uur
Locatie: dorpshuis De Burcht (Macharislaan 15, 6874 AP Wolfheze)
Kosten: € 5,- (voor FB-leden € 3,50), ter plekke te voldoen. Lunchpakket graag zelf meenemen.
Aanmelden en meer informatie: Franciscaanse Beweging, e-mail: info@franciscaansebeweging.nl
of telefoon: 073-6131340.

Aktie voor de voedselbank
In het kader van de estafette Heerhugowaard tegen armoede en onrecht 2014, neemt de PCI van
De Noord het stokje over.
Donderdag, vrijdag en zaterdag kan u boodschappen doneren voor de voedselbank u kan uw
boodschappen brengen in het voorportaal van de kerk die deze dagen open is van 08.00 uur tot
18.00 uur.
Het gaat vooral om houdbare levensmiddelen zoals: pasta, rijst, macaroni, pastasaus, kerriesaus/
ragout, blik/pot soep/vis/groente/knakworst, crackers, koffie, thee enz.
U ziet keus genoeg om iets bij te dragen.
Het is het komende weekend ook diaconaal weekend, extra aandacht voor onze naaste medemens, “ bemin uw naaste als u zelf”.
Het moet voor de meeste van ons toch niet zo moeilijk zijn om een paar extra boodschappen mee
te nemen. Gelijk deze actie is er ook weer aandacht voor de kinderen van ouders die afhankelijk
zijn van de voedselbank. Er worden van het geld wat wordt ingezameld, kledingbonnen gekocht
die met flinke korting kunnen worden besteed voor kinderkleding tot 13 jaar.
Mocht u het dus gemakkelijker vinden om geld te doneren dan is ook dat welkom en het kan door
het in te brievenbus van de pastorie te stoppen of rechtstreeks overmaken naar het rekeningnummer voor deze aktie NL16ABNA04722 63978 onder vermelding van kledingaktie.
Wij hopen op een grote deelname en danken u bij voorbaat.
Jan van Schagen
Voorzitter PCI De Noord
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Jubileumconcert Moment ter ere van eerste lustrum
Zanggroep Moment, bekend door hun 4 stemmige zang met muzikale begeleiding van
gitaar en/of muziek op band, bestaat dit jaar 5 jaar. Daarom hebben de 4 vrienden: Erwin
(zang en gitaar), Linda(zang), Suzanne(zang) en Leslie (zang) het initiatief genomen om een
jubileumconcert te organiseren in het knusse Hensbroekerkerkje.
U kent ‘Moment’ wellicht van hun kerstoptredens tijdens uw kerstinkopen bij een tuincentrum. Of
misschien heeft u ze een keer gehoord tijdens een van de vele huwelijksceremonies of uitvaarten.
Door hun vier stemmen die prachtig bij elkaar passen kunnen ze gevoelige liedjes op geheel eigen wijze ten gehore brengen. Vaak zijn deze liedjes speciaal voor ‘Moment’ gearrangeerd door
zangpedagoge Martine Wolkers.
De vier vrienden hebben prachtige stemmen, maar ze hebben dan ook al jarenlange ervaring in
de muziek. Zo stonden ze samen jarenlang op het podium met de Diatonica’s, welke volgend jaar
april ook een jubileumconcert organiseert ter ere van hun 60-jarig bestaan. Steps Alkmaar kleedt
de dames elke keer opnieuw prachtig aan. De sieraden van Saitee maken het plaatje van ‘Moment’
compleet.
Naast easy listening liedjes als ‘Dansen aan Zee’ en ‘Mag ik dan bij jou’, zal ‘Moment’ ook trouw- en
rouwnummers ten gehore brengen. Sfeervolle nummers afgewisseld met een vleugje kerst. Na
afloop is er gelegenheid om te toasten op het jubileum met een drankje en een hapje.
Zondagmiddag 21 december 2014 om 15.00 uur. Kerkje open om 14.30 uur. Hensbroekerkerkje,
Kerkweg 2, 1711 RS Hensbroek. Entree: 5,00 euro (inclusief consumpties vooraf en borrel na afloop). Snel reserveren is gewenst. Het aantal plaatsen in beperkt. Meer informatie: www.jouw-moment.nl Reserveren: info@jouw-moment.nl of www.facebook.com/jouwmoment

Jubileumshow “Diatonica’s 60 jaar!”
Dit jaar is het 60 jaar geleden dat deze vermaarde showgroep in Heerhugowaard – de Noord is
opgericht. Veel oud-leden willen dit niet voorbij
laten gaan en willen graag met een eenmalige
jubileumshow welke op 17 en 18 april 2015 ten
tonele wordt gebracht met u vieren. Als locatie
is gekozen voor Sporthal Noorderend in Heerhugowaard de Noord, de plaats waar het in 1954
allemaal begon.
In 2008 onderging de showgroep Diatonica’s een
naamsverandering. Als Diatonica’s in hun oorspronkelijke naam en vorm nog hadden bestaan
zou dat dit jaar 60 jaar geleden zijn geweest. Een
aantal oud-leden hebben het idee opgevat om nog
eenmaal de Diatonica’s zoals velen zich dit nog herinneren groots te vieren in de vorm van een jubileumshow. Een rondje bellen met oud-leden leverde een grote enthousiaste groep op die inmiddels
volop aan het repeteren zijn voor deze eenmalig
unieke gebeurtenis. De show zal vooral medleys
van populaire artiesten en musicals uit de jaren ’90
en 2000 omvatten. Meer kunnen we nog niet verklappen maar dat het weer een ouderwets spektakelshow met mooie kleding, licht en geluid zal gaan
worden zoals we de Diatonica’s uit deze tijd herinneren laat zich raden.
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Vrijdag 17 april en zaterdag 18 april zal deze unieke show eenmalig ten tonele worden gebracht. Wees er dus snel bij want voor dit eenmalige project geldt vol is vol en op is op. De
kaarten kosten €17,50 en zijn verkrijgbaar bij Primera Evers Middenwaard, Etos Raadhuisplein Heerhugowaard, kapper Frank in HHW - de Noord, Snackbar ’t Bunkertje Noord-Scharwoude, De Boerenmeid in Hoogwoud, Sporthal De Noord en online via www.facebook.nl/
diatonicas.

“Loca doet De Noord Draait Door”
Op dit moment (3-11) zijn er nog enkele kaarten, vraagt u nog
even bij Attent Arno & Sylvia Groen!
Als u dit leest hebben we de eerste uitvoeringen al erop zitten en
we hopen dat u het leuk vind/vond!
In de aftiteling na iedere voorstelling bedanken wij de volgende
mensen: Regie: Agnes Pennewaard en Gerard Klercq, Acteurs: John
Dekker- Irma van Zelm- Dolf de Wit- Nico Beers- Ingrid Boots- Ineke Hoogland- Joost Klercq- Carola Keesom, Speciale gasten: Mart
Bleeker- Jos Klaver, Combo: Anna Ursem- Luuk Beers- Freek Jabroer- Jeroen de Wit- Fleur de Boer- Lars Mooij, Dans: Jack Vorstenbosch, Toneel: Adrie van der Voort- Joke van der Voort, Mmv: Karin
Zuurbier- Nel Zuurbier- Richard de Vos, Teksten: John Dekker- Irma van Zelm- Dolf de Wit- Nico
Beers - Ineke Hoogland- Joost Klercq- Carola Keesom- Nel Zuurbier- Stef Bos- Don Quishocking,
Licht en Geluid: Kees Korver- Siep Groot- Cor Dekker, Haar: Milou de Boer, Met dank aan: Stichting
Nut- Café Bleeker- Urmaprint Digitaal.
Verder bedanken we natuurlijk alle mensen die ook maar iets voor ons hebben gedaan om deze
voorstelling tot een succes te maken!
Wij hebben het met erg veel plezier voor u gespeeld!
Tot de volgende Loca

Rabobank vestiging aan Middenwaard 96A
in Heerhugowaard tijdelijk gesloten
Alkmaar, 31 oktober 2014 – Vanaf 8 november 2014 sluit Rabobank
Alkmaar e.o. tijdelijk de deuren van haar kantoor aan de Middenwaard 96A in Heerhugowaard. Deze vestiging wordt aangepast
aan de nieuwste beveiligingseisen om de veiligheid van de klanten
en medewerkers ook in de toekomst te blijven garanderen.
De vestiging in Heerhugowaard bestaat al een aantal jaren in de
huidige vorm. In de loop der jaren zijn er verbeteringen en vernieuwingen aangebracht aan en in het pand, die de service aan de
klanten hebben verbeterd. Naast de veranderde veiligheidseisen
die een volgende aanpassing vragen, is ook modernisering van het
kantoor noodzakelijk. Om de verbouwing zo efficiënt mogelijk te
laten verlopen, is de vestiging van 8 tot en met 23 november gesloten. Vanaf maandag 24 november kunnen de klanten weer terecht in de vestiging in winkelcentrum Middenwaard. De automaten aan de buitenzijde van het pand zijn van 10 tot en met 14 november buiten gebruik.
Tijdens en na de verbouwing eenvoudig bankzaken regelen
Via internet of telefoon regelt u meer dan u denkt. Veel bankzaken regelt u zelf waar en wanneer
u wilt op www.rabobank.nl/alkmaar of met de Rabo Bankieren App. Hier treft u ook een overzicht
van alle vestigingen en geldautomaten.
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Als u vragen heeft kunt u contact opnemen via telefoonnummer (072) 567 44 00 of mail naar info@
alkmaar.rabobank.nl
Voor meer informatie:
Jacqueline Haasnoot, Communicatieadviseur Afdeling Marketing & Communicatie
Tel.: (072) 567 43 80 of 0613852758, E-Mail: j.haasnoot@Alkmaar.rabobank.nl

Stichting Veenhuizer Hoeven geselecteerd door de
Dekamarkt Berckheidelaan!
Stichting Veenhuizer Hoeven is een stichting die paardrijden voor
volwassenen en kinderen met een beperking mogelijk wil maken.
Onze lokatie bevindt zich op Veenhuizerweg 11b.
Naast paardrijden bieden wij ook dagbesteding aan, maar ons
hoofddoel is het paardrijden.
Elk jaar selecteerd de Dekamarkt per filiaal 3 goede doelen die
zij steunen door hun actie “Wensmunten”. Stichting Veenhuizer
Hoeven is 1 van de 3 goede doelen die door de Dekamarkt aan de
Berckheidelaan is geselecteerd.
Wat is de bedoeling:
• Van 26 oktober t/m 29 november 2014 ontvangt u bij 15 euro aan boodschappen en bij diverse
geselecteerde producten wensmunten.
• Bij de info balie staan 3 wensputten van de 3 verschillende goede doelen, waar u uw munten in
kunt doen.
• Na afloop van de actie ontvangt degene met de meeste muntjes 1000 euro, de nummer 2
ontvangt 750 euro en de nummer 3 krijgt 500 euro.
Wat vragen wij?
Als u uw boodschappen bij de Dekamarkt doet en u ontvangt wensmuntjes, dan hopen wij dat u
deze in onze wensput wilt doen. Ook muntjes van andere filialen kunnen in onze wensput aan de
Berckheidelaan gedeponeerd worden.
U mag ze ook bij Femmy Veenstra, (de Eg 37) in de brievenbus doen J .
Wat gaan wij met het geld doen?
Wij gaan er materialen van aanschaffen om het paardrijden leuker en makkelijker te maken zoals
bijvoorbeeld: aangepaste beugels, gekleurde teugels, bakletters met plaatjes, spelmateriaal etc.
We zullen ook een deel gaan gebruiken om een aangepast zadel te kopen, zodat elke volwassenen
en elk kind prettig op onze paarden kan zitten.
Meer info over deze actie vindt op onze facebook pagina: Stichting Veenhuizer Hoeven
Meer info over onze stichting vindt u op onze website: www.veenhuizerhoeven.nl
Alvast bedankt namens iedereen van Stichting Veenhuizer Hoeven!
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Winterfair De Noord 2014
1

Hasselaarsweg 21 Anton Duijn Keukens bestaat 40 jaar en pakt groots uit met o.a. een kookdemo, kerstdorpen, acties op Riverdale accessoires en steigerhout. Plantenkar de Noord heeft
voor de kids ‘’Paint the plant.’’ En ‘de Spinde’ stalt een mooi assortiment meubelen uit. Kortom,
tot dan!
2 Middenweg 474 Waan je bij Appeltje-Eitje weer terug in de tijd. Weet u het nog? Draadjesvlees op ‘t ‘’putteroliestel?’’ Pure nostalgie van hoe het vroeger was. Rita heeft dit jaar een
mini-workshop voor de creatieve winterfair-bezoeker. Voor slechts €5 maakt u een bijzondere
winterdecoratie.
3 Middenweg 486 Gezellig naar de schuur van Frits en Gerda Zuur(bier). Laat u verrassen
door: Creaties (van mij en mooi voor een prikkie), Woonaccessoires (Marrie), Tapenade/olijven
(Mamamieppie), Sieraden Ibiza stijl (Iris), Workshop Boetseren (Hester),
Erwten/bruinebonensoep (Gerda) en een Verrassing van Ria.
4 Middenweg 500 Familie Tsiamparlis
5 Middenweg 506 Op onze paardenboslaan kunnen de kinderen bij ons ponyrijden en dit jaar
kun je de mooiste invlechtcreaties in je haar laten maken. De koffie en warme chocomel staan
klaar, dus tot de winterfair! Groetjes Marleen, Pien, Lynn en Femke
6 Middenweg 538 Deze drie zussen hebben leuke woonaccessoires. Nieuw, maar ook zelf dingen gemaakt. Gehaakt, geplakt maar ook oude spullen opgeknapt. Beslist de moeite waard
om even langs te komen bij de zussies!
7 Middenweg 552 Attent
8 Harlingerstraat 10 Veelzijdige kringloopwinkel met kringloopspullen, brocante en af en toe
wat antiek. Tevens tijdens de winterfair een wijnproeverij met Portugese wijn. Groetjes Piet
van kringloopwinkel de Noord.
9 Harlingerstraat 12 Maud en Sandra in ‘’le Château de Maud Valent’’ zijn geïnspireerd door
sfeerverlichting. Met eigengemaakte olielampen, mozaïekwerk van Maud, huidverzorgingsproducten van Sandra, eigengemaakte jam, een auto/sport/fotoreportage van Wim en vele
andere leuke hebbe dingen. Wij heten u graag een warm welkom.
10 Middenweg 590 Voor sfeer, gezelligheid, warmte en een koopie, Stap dan binnen in het
boetje van jopie. Brocante , sfeerverlichting, steigerhout en natuurlijke materialen. Met snertweer, hagel of zon effe opsteken, voor soep, koffie, taart en lekkere caken.
11 Laanderweg 21 Hallo, wij zijn Ted & Det en ook dit jaar doen wij weer mee met de Winterfair.
Onze loods is tijdens de fair geheel in kerstsfeer met unieke en decoratieve kerststukken. Ook
opgeknapte meubels en zelfontworpen woondecoraties. Zeker de moeite waard om een kijkje te komen nemen.
12 Middenweg 589 Er is van alles te zien op dit adres. Margriet Zijp staat met vilten poppetjes en figuren. Lida Dekker heeft stoffen tasjes, schilderijen en kralen. Bertha Commandeur
heeft schilderijen, gehaakte kleding en babyschoentjes. Sylvia Heyveldt heeft poppen van
koud porselein en Nel van Veldhuizen laat kaarten, mutsen en sjaals zien.
13 Middenweg 569 Irma Entius ’n allegaartje: High tea in vilt, kaart en haakvorm.
Aluminium sieraden, Amazing Cakes met workshopaanbod en bak mixen. Hara voor de
schoonmaak en Olemi voor Afrika. ‘’Dit alles onder ien dak!!!’’
14 Middenweg 565 Erna de Haan De leukste kraamcadeaus van luiers: een luier-uil/vlinder/
jurkje en nog veel meer. Leuke babyzeepjes als kraambedankje of om zo cadeau te geven. Sonja
heeft nieuwe en gebruikte hobbyartikelen in de vorm van papier, 3d vellen, embossingmallen,
boeken en ponsen.
15 Groote Geldebosch 48 Angèl Mooij ‘Ambiance’ met huis en tuin decoraties, wijnen van
‘’Wijngaard Noordland’’, ‘’Van Schagen kids’’ met kinderkleding e.d. ‘’Vendita’’ met bijouteriën,
ook tassen en horloges. En voor het goede doel: exclusief breiwerk, zoals poncho’s e.d. Kortom, de moeite waard voor ’n bezoek.
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16 Groote Geldebosch 44 Skuur 44, creatief leuks voor binnen en buiten met o.a. steigerhouten
wand- en kinderkamer decoratie, kerstartikelen, windlichten etc. Ook een heerlijk Heerhugowaards kopje koffie of thee met lekkers van Smaak Enzo. De opbrengst hiervan gaat naar het
goede doel: Stichting Semmy! Tot ziens bij Skuur 44!
17 Torenburgstraat 12 Kim v.d. Laan Bij ons voor de deur vind u Zusa-design, DIY interieur en
cadeau met diverse woonaccessoires. Tevens worden er steigerhouten wandborden, wenskaarten en tweedehands kleding en spullen verkocht.
18 Middenweg 535 Textiel 4 kids Betaalbare kinderkleding. www.textiel4kids.nl
19 Middenweg 523 V. Schagen Deze winterfair voor de 2e keer KBO. U vind prachtige spullen
voor kerst, eigengemaakte taart en cake, breien, haken, kleinen, houtbewerking en nog veel
meer door KBO-leden gemaakte artikelen. Kom kijken en geniet ook van de zelfgemaakte
erwtensoep!
20 Middenweg 515 Allemoois Trek in een bakkie? Gezellig! Wij hebben de skuur weer geheel in
sfeer gebracht voor de winterfair. Van gepimpte meubels, brocante, woondecoratie en leuke
cadeautjes voor de feestdagen! Groetjes Marjet & Roos
21 Middenweg 511 Shelley Zelfgemaakte vogelhuisjes en kerstboompjes van (pallet)hout.
Woonaccessoires, opgeknapte meubeltjes, zelfgemaakte kaarten en schilderijen. Tevens de
opening van de nieuwe schoonheidssalon ‘’4 me!!’’
Winterfair de Noord
29 en 30 november 2014
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Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
De data voor de komende tijd:
14 november 2014
10.00 uur koffie drinken op de pastorie
28 november 2014
17.30 uur maaltijd in het dorpshuis
12 december 2014
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
Ria Boekel
Toos Mooij

(5714705)
(5719919)
(5710193)

U bent van harte welkom!

Niet vergeten: Dorcas Diner in Restaurant “de Rijd”
Op woensdag 12 november organiseren Marcel en Suzanne Bark het jaarlijkse Dorcas Diner.
Het diner vindt plaats in hun bekende sfeervolle Restaurant “de Rijd” In Nieuwe Niedorp.
Het betreft dit jaar een 7 gangen Amuse Diner, waardoor de mogelijkheid bestaat van plaats te
wisselen. Het personeel zet zich ook dit jaar weer geheel belangeloos in. Tussen de gangen door
zal de muziek worden verzorgd door twee zangeressen, begeleid door een gitarist.
De opbrengst van deze avond is bestemd voor een ambulance voor een ziekenhuis in Sanya Juu
in Tanzania.
Het Dorcas Diner leent zich er ook uitstekend voor om met groepen deel te nemen, dus nodig
uw familie, vrienden, klanten of relaties uit voor een onvergetelijke avond, waarbij u ook nog een
goed doel steunt.
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, 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
Passiespelen Tegelen.
Jammer, maar helaas. Onze opzet om met een volle bus naar
Tegelen te gaan is niet gelukt.
Wegens te weinig belangstelling gaat dit niet door.
BELANGRIJKE OPROEP
Sinds de jaarvergadering van vorig jaar draaide het bestuur weer
op volle toeren met de nieuwkomers Toos en Truus. Met de jaarvergadering van volgend jaar gaan
3 mensen van het bestuur afscheid nemen: Joke, de vice voorzitter; Ria, de jaarplanner en Jos van
de kaarten.
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We zoeken nu nieuwe mensen zodat we met het hele bestuur kunnen zorgen voor een
ondernemend en vitaal KBO. Bent u die man of vrouw????????
Meld u dan aan bij één van onze bestuursleden.
Winterfair:
De dagen van de Winterfair komen nu toch al heel dicht bij.
Het wordt voor ons weer spannend wat er zoal aangeleverd zal worden.
Heeft u nog zelfgemaakte artikelen liggen waarvan u denk, dat mag de KBO wel hebben,
weet dan dat wij er blij mee zijn. Wij hopen in dat weekend op veel belangstelling van uw kant
want u bent heel belangrijk voor ons.. Als leverancier,maar nog belangrijker, als koper. Wij hopen
u de 29 of de 30e te ontmoeten op middenweg 523
Kerstmiddag
Op dinsdag 16 december is onze jaarlijkse Kerstmiddag.
U kunt genieten van de groep Melancholie met liedjes over de vergane glorie van de West Friese
cultuur, onder piano begeleiding van dhr. Wil Luiken.
Opgeven voor deze middag kan vanaf nu t/m 6 dec. op de thema middag 17 nov. of bij Cor Neeft
en Truus van den Berg. De kosten zijn € 20,-p.p. Wees op tijd; vol is vol
U kunt contant betalen maar overmaken mag ook. Dan graag uw naam en adres vermelden.
Jaarprogramma
17 november
29/30 nov.
16 december

Wout Strootman met mooie vertellingen en
muziek van Annie MG Schmidt
Winterfair aan de middenweg 523
Kerstmiddag

Rijbewijs keuring.
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 van 1 december
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.
Met vriendelijke groet: Truus van den Berg

Jaarvergadering “Vrienden van ZV St. Joris”
Beste leden,
Speciale aandacht voor het volgende
zondag 9 november: Jaarvergadering “Vrienden van ZV St. Joris” aanvang 16.00uur in het botenhuis “De Roef”
Jullie voorzitter
Erik Stoop
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Intocht Sint Nicolaas in de Noord
Over enkele dagen is het Sint Maarten...
En vlak daarna, op 15 november, is alweer de intocht van Sinterklaas in De Noord!
Weer een spannende tijd voor de kinderen en dit jaar ook voor de Pieten.
Er is dit jaar een hoop om te doen, dus het is maar afwachten of er dit jaar zwarte, witte of
andere kleuren Pieten komen! De route van de Sint en zijn Pieten is gelukkig al bekend, maar is
dit jaar wel iets gewijzigd. De Sint zal dit jaar om 13.30uur vertrekken vanaf de familie Mol aan
de Hasselaarsweg 10. Vervolgens gaat de koetsier naar de familie Pronk net om de hoek aan de
Middenweg 477 waar even wordt gestopt en er gelegenheid is Sint de hand te schudden.
Vervolgens zullen ze over de Middenweg doorrijden naar de Plaetmanstraat waar ter hoogte van
het Noordereiland een 2e stop wordt ingelast (rond 14.15uur). Na een ronde over het Noordereiland
via het Groote Geldebosch gaat de Sint via de Bosweg, de Leliehofstraat, de Torenburgstraat en
de Rozenhoutstraat weer naar de Middenweg waar voor de laatste maal wordt gestopt bij de
Doorbraak ter hoogte van de familie van Schagen (rond 14.45uur). De koetsier rijdt hier vandaan
naar het Dorpshuis waar de kinderen de Sint en zijn Pieten rond 15.30uur enthousiast en onder
luid gezang kunnen ontvangen!
Het is hierbij de bedoeling dat alleen de kinderen in de zaal blijven, alle ouders zijn van harte
welkom in de kantine! Voor kinderen die bij hun ouders willen blijven wordt er een uitzondering
gemaakt en mogen de ouders plaats nemen a/d zijkant in de zaal.
Tijdens het bezoek worden er liedjes gezongen, een quiz gedaan en is er natuurlijk de mogelijkheid
vragen te stellen aan de Sint en zijn Pieten! Daarnaast zullen de prijzen worden uitgereikt voor de
mooiste kleurplaat en rebus. Tussendoor wordt een pauze ingelast waarna de Pieten aan het einde
de cadeaus zullen uitdelen! Rond 16.30 zal het Dorpshuisprogramma afgelopen zijn.
Route intocht Sinterklaas HHW De Noord
Kinderen die ook mee willen doen aan de
kleurwedstrijd maar die geen kleurplaat hebben
gekregen kunnen deze ophalen bij Dick van Schagen
a/d Sterrenboschstraat 8. Daar kunnen ze ook
ingeleverd worden vóór vrijdag 14 november!
Dit feest wordt mede mogelijk gemaakt door
sponsoring, hartelijk dank hiervoor!!
Tijdens de intocht zullen er weer foto’s gemaakt
worden welke te zien zullen zijn op de website: www.
heerhugowaarddenoord.nl.
De Werkgroep Jeugd

Archeologie Lezing
Op 13 november om 20.00 uur wordt er is 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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Toneelvereniging Togido
Op 15, 21 en 22 november om 20.00 uur speelt toneelvereniging Togido uit Veenhuizen het blijspel: Een goed soldaat….. in
dorpshuis ´t Zwaantje aan de Kerkweg in Heerhugowaard. De entree bedraagt 7,50 euro inclusief een kopje koffie of thee.
Trees gaat een weekendje met haar twee dochters en haar kleindochter naar een huisje nabij Zaamslag. Ze is zelf van Zaamslag
afkomstig, maar woont al jaren elders. Ze wil in deze week eens
alleen zijn met haar dochters en kleindochter en heeft als “verrassing” ook haar zus Suzan uitgenodigd. Suzan is majoor in het leger
en kan absoluut niet met
Kees, de man van Trees overweg. Daarom heeft Trees haar zus nu gevraagd, zodat ze eens rustig
kunnen praten zonder Kees in de buurt. En omdat Trees weet dat Suzan veel geld heeft is het altijd
goed dat haar dochters en kleindochter goed bij Suzan aangeschreven staan. Een prima weekend
dus om aan deze familiecontacten te werken. Het is erg slecht weer, vreselijke sneeuwstormen
en Trees maakt zich zorgen of haar zus wel aan zal komen onder deze omstandigheden. Als op
een gegeven moment de deurbel gaat, denkt iedereen dat tante Suzan is aangekomen, maar het
blijkt Kees te zijn, die hen wilde verrassen en hen stiekem achterna is gereisd. Op een gegeven
moment valt ook de sterk bijziende buurman Daan binnen. Hij woont vijfhonderd meter verderop,
was de hond aan ‘t uitlaten, is die hond kwijtgeraakt in de sneeuwstorm en ook de weg naar huis.
Het is noodweer. Trees komt er al gauw achter dat het Daan de Ruijsscher is, waar ze vroeger mee
verloofd is geweest. Kees mag dat echter absoluut niet weten. Wat nu? Als ook tante Suzan toch
nog aankomt, moet er heel creatief naar oplossingen gezocht worden om e.e.a. in goede banen
te leiden. Mannen verdwijnen en duiken even later weer op, er vinden geslachtsveranderingen
plaats, voicemails zorgen voor pijnlijke misverstanden en tot slot lijkt er een onverwachte romance te ontluiken.
ROLVERDELING
Daan ( oude vrijer van Trees )
Kees ( Man van Trees )
Trees ( Moeder en Oma)
Katja ( Dochter van Trees )
Greet ( Dochter van Trees )
Mies ( Kleindochter van Trees )
Tante Suzan ( zus van Trees)

Ben van Leeuwen
Corney Klaver
Marian Groot
Annet Kroon
Tanja Harlaar
Mirea Harlaar
Els Schellart

Voor verder info: www.toneelgroeptogido.nl

De “Blik op de weg” in De Noord …( 27 okt. 2014)
Beste mensen,
Om kwart over zeven loop ik de “wijde wereld” in, om te genieten
van een heerlijk najaarsochtend. De tijd is teruggezet en de zon
moet nog opkomen!
Als ik op de Middenweg kom, zie ik tussen de huizen door reeds
de mooie ochtendgloed, die zich in de verte aan mij openbaart.
Sommigen delen dat moment misschien met mij, anderen hebben
hun blik alleen op het wegdek gericht en denken na, hoe ze deze
dag op hun werk zullen inrichten.
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Ik maak mijn ochtendfoto’s en aangekomen bij de afslag naar de Hasselaarseweg bemerk ik, dat
ik nog geen enkel blikje, of ander afval ben tegengekomen. Gaan we het eindelijk leren, of ruimen
we af en toe ons eigen straatje schoon? ‘t Is in ieder geval geweldig en een compliment voor alle
aanwonenden! Zoals gezegd de Hasselaarseweg op, want vandaag wandel ik de noord-west route. Een hand gaat omhoog, we kennen elkaar(!) en ik zie de schone sloot en het gemaaide gras.
Schapen heffen hun hoofden voor mij op en smikkelen daarna weer lekker verder. De spoorweg
over en ik leeg het eerste afval. Nog niet veel, maar ik ben het in ieder geval kwijt. Paul claxonneert
en zwaait. Op naar het werk, dat wacht!
Ik steek over naar de Noordscharwouderpolderweg. Er ligt altijd wel wat in de greppel. Vaak een
literpak van het één of ander. Gauw voor het werk nog wat naar binnen ...?
Bij het Apollomeer stop ik altijd even. Een ogenblik genieten van het uitzicht en de vogels op het
meer. Dan langs de verschillende kassen, waarvan de lampen nog branden. Rozen, lelies, enz.
Wandelend voorbij de handkar met gladiolen. Handel met vertrouwen, in de hoop, dat dit nog
wat leuks opbrengt.
Dan kom ik bij het Schoutenbosje. De begroeiing is aardig gekortwiekt, maar als ik de weg weer
oploop, zie ik vijf vuilniszakken met kapotte tegels. Wat een mentaliteit, om dat hier zo neer te
gooien!! Ik bel de gemeente en geef het door. Men zal er voor zorgen ...! Ik sta hier toch wel even
van te kijken. Gaan we nu zo met de natuur om? Ga naar de gemeentelijke afvalstation en deponeer het daar. De scherpe punten van de tegels steken door de plastic zak!
Ik maak de oversteek naar de Roskamsluis. Hier ligt de sleepboot “Bolnes”. Grappig, ik heb vroeger
in Ridderkerk gewoond, waar Bolnes onder viel. Daar waren de scheepswerven van Boele en Verolme. Ik heb ze bezocht! Langs de Waarddijk is het altijd heerlijk wandelen. Als ik een foto maak zegt
een voorbijganger:”Ben je grassies aan het fotograferen?” Ik toon hem de foto van de schepen en
het tegenoverliggende hotel/restaurant. Hij knikt begrijpend en wandelt door.
Halverwege de Waarddijk liggen er buizen over de weg. Weggemoffeld door het nodige asfalt.
Verderop zie ik kranen aan het werk. Kan iemand mij vertellen, wat hier gebeurt?
Langs de waterkant ligt weer de nodige rommel. Afval van vissers? Het zou zomaar kunnen. Ik
neem het zoveel mogelijk mee, zodat eenden en ander gedierte zich niet verwonden! Een stuk
verder wordt de kool van het land gehaald. Echt handwerk en ik kijk er altijd met bewondering
naar. Bij de A.C. de Graafweg kan ik gelukkig weer wat afval kwijt en steek bij de fa. Stoop over. Bij
de spoortunnel maak een doorkijkfoto en wie rijdt dan met de lichten aan mijn beeld in? Ellie en
we schieten beiden in de lach.
De Middenweg is nu verlaten. Ik ontwaar van verre de hijskraan bij de tweewielerzaak van Edwin
Groen. De fundering wordt gelegd en dat moet je aan vaklui overlaten!
Ik loop het Annaplein op en een buurtbewoner zegt:”Is je zakkie al vol?” Ik glimlach en ga naar de
koffie. Daar is het rond elf uur de hoogste tijd voor!
• 24 blikjes
• 19 pk. sigaretten
• 18 drinkbakjes
• 1 pk. shag
• 11 plastic flesjes
• 1 fles
Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol
De Ploeg 10, tel. 5726170
e-mail: der.van.krol@quicknet.nl
website: www.gerritvanderkrol.nl
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De Sint en zijn Pieten komen bijna weer naar ons land,
Dus kantoorpiet Irma heeft haar agenda alweer bij de hand.
Bel 5744317, voor een bezoekje van de Sint
of alleen zijn Pieten.
Groot of klein, zal daarvan genieten!!!

Nieuws van hugo girls
We hebben nieuwe doellatten gekregen van Hugo’s vrienden. Ze
zijn van aluminium en dus veel lichter en daardoor makkelijker te
tillen dan de oude latten. De oude latten waren al naar de Sporthal
gebracht maar inmiddels zijn ze omgeruild.
Hugo’s vrienden bedankt voor deze nieuwe latten (en voor de hele
snelle actie, het was in 1 week geregeld).
Op 23 november spelen we de thuiswedstrijden in de sporthal van
het Trinitascollege aan de Hectorlaan. Dit is een gewone sporthal
maar er is geen kantine. Natuurlijk spelen we liever in een sporthal
met een kantine maar er was geen andere hal in Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar beschikbaar. De teams, zaaldienst en scheidsrechters zullen nog worden ingeseind maar dus ook voor het
publiek geldt dat er geen koffie, thee en/of iets anders te koop is.
De zaalwedstrijden zijn, net als andere jaren, krapper gepland dan de buitenwedstrijden. Voor
de sporthallen geldt dat een kwartier extra huren ruim 10 euro extra kost. En behalve de kosten
komen we anders ook niet uit met het aantal wedstrijden en de tijd die er beschikbaar is voor de
wedstrijden. Er is dus geen ruimte voor pauze tijdens de wedstrijden.
Het gaat goed met het inleveren van de wedstrijdformulieren. Alle formulieren waren op zondagavond ingeleverd bij Simone Drenth op Verlaat 10! Totdat de wedstrijdformulieren digitaal
kunnen worden ingestuurd moeten ze bij Simone worden ingeleverd.
En dan zijn er ontwikkelingen omtrent het Rondeel. De gemeente heeft aangegeven dat, nu de
bibliotheek uit het Rondeel is en dus geen huur meer betaald, de kosten van het Rondeel te hoog
zijn. De gemeente wil niet dat het gebouw wordt verhuurd aan een commerciële partij en heeft
het gebouw laten taxeren. Half oktober is een afvaardiging van Stichting Dorpshuis, de Dorpsraad, Pinkeltje en Hugo Girls naar het gemeentehuis geweest om de plannen van de gemeente
te horen. Naar aanleiding hiervan zijn er diverse scenario’s voorgelegd. Ondertussen is tijdens de
‘klusbudget’ vergadering van de Dorpsraad ook gevraagd om ideeën aan te dragen.
Op 4 november is er weer een vergadering in het gemeentehuis. Wordt vervolgd.
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 (en dat zou in de loop van dit seizoen moeten gebeuren). Er moeten nog zo’n 30 foto’s worden ingeleverd. Zouden jullie dat willen doen?
Iedereen succes gewenst.
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Groeten van het bestuur

HOOFDSPONSORS
Transportbedrijf Piet Oudeman
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman
ONZE JARIGEN
Iza Drenth
Marlou Oudeman
Irma Kuilboer
Jolijn Brouwer
Isa Groot

12-nov
13-nov
13-nov
14-nov
16-nov

Schoonmaken Rondeel
De volgende teams van Hugo Girls zijn aan de beurt om het Rondeel schoon te maken.
Dames 3 24/11-25/11
De sleutel is bij P. Jaspers.
Herfstkeezen 31 oktober
Vrijdag 31 oktober stond het herfstkeezen op het programma. Het was overdag zonnig en 18 graden, maar dat mocht de pret niet drukken. Met veel lichtjes, pompoenen en (nep)spinnen hadden
we het Rondeel omgetoverd in herfstsfeer.
Tegen 20.00 uur begon het Rondeel vol te stromen. Er waren veel vertrouwde gezichten en maar
ook een paar nieuwe deelnemers. Om 20.00 uur gingen we van start. Na de eerste ronde werd er
doorgeschoven naar een andere tafel. Sommige duo’s moesten elke keer het onderspit delven,
maar de Stoopies hadden de smaak lekker te pakken en wisten elke tegenstander te verslaan.
Tegen half twaalf was de vierde ronde gespeeld en konden de punten geteld worden. Nel kwam
met de uitslag:
1e plaats: Karin Stoop met 68 punten
2e plaats: Gerard Stoop met 53 punten
3e plaats: Nel Smit met 45 punten
Iedereen gefeliciteerd! Karin kreeg een lekkere vlaai en werd gekroond tot herfstkeezkampioen
van Hugo Girls. Waar winnaars zijn, zijn ook verliezers. Deze keer was het de eer aan Ria Danenberg
om de poedelprijs in ontvangst te nemen. Ze kan thuis genieten van een lekker bakkie troost.
Tenslotte werden er lootjes voor de loterij verkocht. De bar stond vol mooie prijzen. Susan Bakkum
van Bakkums Boetje had ons twee pakketten voor een koolschotel en twee pakketten voor pompoenwortelsoep cadeau gedaan. Bedankt Susan!
Het was weer een geslaagde en gezellige avond. Iedereen bedankt voor de komst. De volgende
keer is op vrijdag 6 februari. Dan gaan we winterkeezen. Graag tot dan!
Nel, Irma en Jella
Verslag Hugo Girls 1
St George 1
Het zaalseizoen is weer begonnen.
Het team van Hugo Girls en de trainer hadden er zin in!
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De tegenstander, St George en de trainer, zijn oude bekenden, maar toch wisten we niet wat we
konden verwachten. De opdracht was om de wedstrijd geconcentreerd te spelen.
De start van de wedstrijd was voor Hugo Girls en opende de score.
Deze liep op naar 3-0 daarna kwam St George beter in het spel.
Zij konden met afstandsballen de stand gelijk trekken tot 3-3.
St George had een zeer gesloten dekking waar Hugo Girls moeilijk doorheen kwam.
Er werd door beide ploegen voornamelijk van afstand gescoord. De ruststand was 6-7.
In de tweede helft kon Hugo Girls maar geen doelpunten maken. Het spel was slordig en de keepster van St George deed haar werk zeer goed. Na 20 minuten had het slecht eenmaal gescoord.
St George wist het doel wel te vinden en sloeg een gat, 7-11.
Hugo Girls gaf zich niet gewonnen en bleef knokken. De laatste 10 minuten werd het doel gelukkig weer gevonden en kwamen we beetje bij beetje terug in de wedstrijd tot 10-12.
Met nog een paar minuten te spelen kwam de inhaalrace net te laat. De eindstand was een teleurstellende 11-12.
UITSLAGEN HUGO GIRLS
20 TM 26 OKTOBER
Geel Zwart R4
Hugo Girls R1
16
Geel Zwart R3
Hugo Girls R2
12
Hugo Girls R3
Lacom ‘91 R1
1
Hugo Girls 1
George St. 1
11
Vrone 1
Hugo Girls 2
16
Hugo Girls 3
Zwaluwen K 1
19
Kleine Sluis B1
Hugo Girls B1
18
Hugo Girls B2
Con Zelo B1
13
Hugo Girls B3
Andijk B1
18
Tornado C2
Hugo Girls C1
19
Kleine Sluis C2
Hugo Girls C2
9
Hugo Girls D1
Meervogels D1
1
Meervogels was te sterk.
Ze horen eigenlijk niet in deze poule te spelen.
Valken D2
Hugo Girls D2
16
Vrone E2
Hugo Girls E1
3
Het was een geweldige wedstrijd met een hele goede samenwerking.
Wij zijn trots op jullie!
Tornado E3
Hugo Girls E2
3
Hugo Girls F1
Tonegido F1
8
-

30
17
8
12
12
10
15
19
2
6
8
23
7
8
3
1

27 OKTOBER TM 2 NOVEMBER
R1
R2
R3
Dames 1
Dames 2
Dames 3
A1
B1
B2
B3
C2
D1
28

Tornado R1
Schagen R1
Hugo Girls R3
KRAS / Volendam 1
Hugo Girls 2
KSV 3
Excelsior ‘53 A1
Hugo Girls B1
Meteoor B1
Tonegido B1
Hugo Girls C2
VZV D2

Hugo Girls R1
Hugo Girls R2
Tornado R2
Hugo Girls 1
Tornado 3
Hugo Girls 3
Hugo Girls A1
t Fortuin / VVW B2
Hugo Girls B2
Hugo Girls B3
Zwaluwen C1
Hugo Girls D1

14
4
11
24
13
9
14
13
21
7
9
22

-

11
9
11
20
25
20
25
14
7
6
11
6

Ze waren weer te sterk!
D2
Hugo Girls D2
Quick D1
19
2
E1
Hugo Girls E1
Berdos E1
4
9
Was een mooie wedstrijd maar ze hadden jongens die hard gooiden en goed keepten.
E2
Hugo Girls E2
Hollandia T E2
13
1
F1
KSV F1
Hugo Girls F1
0
8
PROGRAMMA ZATERDAG 08 NOVEMBER T/M VRIJDAG 14 NOVEMBER (ZAAL)
				
TEAM
WEDSTRIJD PLAATS
AANVANG
DAMES 1
DAMES 2
DAMES 3
A1
B1
B2
B3
C1
C2
D1
D2
E1
E2
F1
RECR. 1
RECR. 2
RECR. 3

9-nov
8-nov
9-nov
9-nov
9-nov
9-nov
9-nov
8-nov
8-nov
9-nov
8-nov
12-nov
13-nov
11-nov

VRIJ
S.V. Wieringerwaard DS1-HG DS2
HG DS3-Hollandia T DS2
HG DA1-Alpha Tours/Valken DA1
Victoria O DB1-HG DB1#
HG DB2-Vrone DB2
HG DB3-Valken DB2
VRIJ
S.V. Wieringerwaard DC1-HG DC2
HG D1#-Graftdijk D1
VRIJ
HG E1-St. George E1
KSV E3-HG E2
HG F1#-Schagen F1#
Meervogels’60 DR2-HG DR1
Hollandia T DR1-HG DR2
HG DR3-H.C.V.’90 DR1

AANW./
VERTREK RES.SH.

Veerburg, de
Noorderend
Noorderend
De Stap
Noorderend
Noorderend

11:35
18:30
10:00
10:55
12:20
11:15

10.30
18.00
9.00
10.00
11.45
10.45

Veerburg, de
Noorderend

10:30
14:15

9.30 -----13.00 ------

Noorderend
13:30
Waardergolf
10:15
Noorderend
12:45
Lelie, de
19:00
Harenkarspelhal 21:00
Noorderend
21:00

13.00
9.30
12.15
18.00
20.00
20.30

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

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

PROGRAMMA ZATERDAG 15 NOVEMBER T/M VRIJDAG 21 NOVEMBER (ZAAL)
					
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANVANG VERTREK RES.SH.
DAMES 1
DAMES 2
DAMES 3
A1
B1
B2
B3
C1
C2
D1
D2
E1
E2
F1
RECR. 1
RECR. 2
RECR. 3

16-nov
16-nov
15-nov
16-nov
16-nov
16-nov
16-nov
16-nov
16-nov
16-nov
16-nov
15-nov

Victoria O DS1-HG DS1
HG DS2-J.H.C. DS2
C.S.V. Handbal DS3-HG DS3
Vrone DA2-HG DA1
HG DB1#-H.V.S. DB1
Koedijk DB1#-HG DB2
Excelsior ‘53 DB1-HG DB3
HG DC1-Dynamo DC1#
HG DC2-H.V.S. DC1
KSV D2-HG D1#
HG D2-Sporting Andijk D2
S.S.V. E1-HG E1
VRIJ
16-nov D.E.S. F1#-HG F1#
18-nov HG DR1-’t Fortuin/VVW DR1
VRIJ
17-nov C.S.V. Handbal DR2-HG DR3

De Stap
Noorderend
Bloemen, de
Geestmerambacht
Noorderend
Alkmaar Noord
Kloet, de
Noorderend
Noorderend
Waardergolf
Noorderend
Mijse, de

13:00
14:00
20:10
12:05
12:05
10:55
12:35
11:00
10:00
11:15
13:15
10:00

12.00
13.00
19.00
11.15
11.30
10.00
11.30
10.30
9.30
10.30
12.45
9.00

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

Molentocht
Noorderend

10:05
21:00

9.00
20.30

-----------

De Enterij

21:00

20.00
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PROGRAMMA ZATERDAG 22 NOVEMBER T/M VRIJDAG 28 NOVEMBER (ZAAL)
TEAM

WEDSTR. PLAATS

DAMES 1
DAMES 2
DAMES 3
A1
B1
B2
B3
C1
C2
D1
D2
E1
E2
F1
RECR. 1
RECR. 2
RECR. 3

23-nov
23-nov
23-nov
23-nov
23-nov
23-nov
22-nov
22-nov
22-nov
22-nov
22-nov
22-nov
23-nov
25-nov
25-nov
25-nov

TEAM
F1
E1
D1
DAMES 3
A1
B3
B2
RECR. 3
C2
C1
B1
D2
DAMES 2
RECR. 1
E1
D1
B3
B2
A1
DAMES 1
DAMES 2
RECR. 1
RECR. 2
F1
E2
DAMES 3
D2
C2
B1

DATUM
8-nov
8-nov
8-nov
8-nov
9-nov
9-nov
9-nov
11-nov
16-nov
16-nov
16-nov
16-nov
16-nov
18-nov
22-nov
22-nov
23-nov
23-nov
23-nov
23-nov
23-nov
25-nov
25-nov
29-nov
29-nov
29-nov
30-nov
30-nov
30-nov

30

AANVANG

AANW./
VERTREK RES.SH.

HG DS1-Monnickendam DS1 Hectorlaan (Trinitas) 13:15
HG DS2-D.E.S. DS1
Hectorlaan (Trinitas) 14:25
VRIJ
HG DA1-S.C. Dynamo DA1 Hectorlaan (Trinitas) 12:05
SEW DB2-HG DB1#
Westfrieslandhal
16:55
HG DB2-Hollandia T DB1 Hectorlaan (Trinitas) 11:00
HG DB3-Lacom’91 DB1#
Hectorlaan (Trinitas) 10:00
S.S.V. DC1-HG DC1
Mijse, de
14:50
J.H.C. DC3-HG DC2
Sport aan Zee
10:30
HG D1#-Vrone D3#
Noorderend
13:15
Volendam D6-HG D2
Opperdam
11:00
HG E1-SEW E1#
Noorderend
12:30
Victoria O E2-HG E2
De Stap
10:45
Z.A.P. F1-HG F1#
Zwaluwenvlucht, de 10:30
HG DR1-DSS DR1
Noorderend
20:35
HG DR2-Geel Zwart DR4 Noorderend
21:35
Wijk aan Zee DR1-HG DR3 Heliomarehal
20:00
WEDSTRIJD
AANV
HG F1#-Schagen F1#
12:45
HG E1-St. George E1
13:30
HG D1#-Graftdijk D1
14:15
HG DS3-Hollandia T DS2
18:30
HG DA1-Valken DA1
10:00
HG DB3-Valken DB2
11:15
HG DB2-Vrone DB2
12:20
HG DR3-H.C.V.’90 DR1
21:00
HG DC2-H.V.S. DC1
10:00
HG DC1-Dynamo DC1#
11:00
HG DB1#-H.V.S. DB1
12:05
HG D2-Sporting Andijk D2 13:15
HG DS2-J.H.C. DS2
14:00
HG DR1-’t Fortuin/VVW DR1 21:00
HG E1-SEW E1#
12:30
HG D1#-Vrone D3#
13:15
HG DB3-Lacom’91 DB1#
10:00
HG DB2-Hollandia T DB1
11:00
HG DA1-S.C. Dynamo DA1 12:05
HG DS1-Monnickendam DS1 13:15
HG DS2-D.E.S. DS1
14:25
HG DR1-DSS DR1
20:35
HG DR2-Geel Zwart DR4
21:35
HG F1#-Geel Zwart F1
12:00
HG E2-Z.A.P. E3
13:00
HG DS3-Lacom ‘91 DS3
19:00
HG D2-Spartanen D3
10:00
HG DC2-Con Zelo DC1
10:45
HG DB1#-Spartanen DB1# 11:45

12.00
13.45

-----------

11.15
16.00
10.15
9.15
13.45
9.30
12.45
9.45
12.00
10.00
9.30
20.00
21.00
18.45

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

SCHEIDRECHTER
Lisa Dekker-Lyndsey Snoek
Noor Blankendaal-Pien vd Berg
Sen Kuilboer-Evi Blankendaal
Astrid Snel
Annie Groenland
Dames 1
Jacky Zuurbier-?
Dames 3
Annie Groenland
recreanten 1
Monique Oudeman
Bregje de Wit-Denise Sprenkeling
Ineke Schot-Lisa Dekker
Astrid Snel
Hectorlaan (Trinitas)
Nel Borst		
Hectorlaan (Trinitas)
Annie Groenland Hectorlaan (Trinitas)
bond		
Hectorlaan (Trinitas)
		
Hectorlaan (Trinitas)
		
Monique Oudeman
Sen Kuilboer-Evi Blankendaal
Noor Blankendaal-Pien vd Berg
Joyce Hey-in ‘t Veld-Pascal Hey
Bente Zuurbier-Lyndsey Snoek
Astrid Snel
Annie Groenland

C1
RECR. 3
E1
D1
B2
DAMES 2
DAMES 1
RECR. 2
DAMES 3
B3
B2
F1

30-nov
2-dec
6-dec
6-dec
7-dec
7-dec
7-dec
9-dec
13-dec
14-dec
14-dec
14-dec

HG DC1-Niedorp DC1
12:50
HG DR3-Meteoor DR1
21:00
HG E1-A & O E1
13:30
HG D1#-DSS D2
14:15
HG DB2-Graftdijk DB1
9:55
HG DS2-KSV DS4
11:00
HG DS1-Excelsior ‘53 DS1
12:10
HG DR2-HV Texel DR1
19:00
HG DS3-V.Z.V. DS3
19:00
HG DB3-SEW/Zuidermeer DB4 10:00
HG DB2-St. George DB1
11:00
HG F1#-Con Zelo F1
12:00

ZAALDIENSTEN ‘T NOORDEREND
8-nov
Noorderend
12.30-13.30
ouders jeugd + Marjet Groot
13.30-15.00
ouders jeugd + Senna van Schagen

Nel Borst
Monique Oudeman
Bente Zuurbier-Lyndsey Snoek
Sen Kuilboer-Evi Blankendaal
Astrid Snel
bond
Annie Groenland
Joyce Hey-in ‘t Veld-Pascal Hey
Romy Snoek-Inge Entius
Nel Borst
Bregje de Wit-Denise Sprenkeling
CONTROLE

9-nov
09.45-11.15
11.15-13.30

Noorderend
Laura de Wit + Deni Westmeijer
Florien Deken + Sarita Wijnker

16-nov
09.45-12.00
12.00-14.00
14.00-15.15

Noorderend
Carin Dekker + Afra Appelman
Alicia Koch + Lois Bleeker
Monique Plak + Kelly Zuurbier

22-nov
12.15-14.00

Noorderend
ouders jeugd + Sam Groot

23-nov
09.45-12.00
12.00-14.25
14.25-15.30

Hectorlaan
Laura Rendering + Ilja Groot
Judith de Mees + Ellen Kunst
Floor Snel + Joy Vonk

29-nov
11.45-13.45

Noorderend
ouders jeugd + Hua-lu Kuilboer

30-nov
09.45-11.45
11.45-14.00

Noorderend
Jonna Spek + Debbie Markus
Charelle Oudeman + Déanne Molenaar

6-dec
13.15-15.00

Noorderend
ouders jeugd + Devi Bakkum

7-dec
09.45-12.00
12.00-13.30

Noorderend
Nikee Zuurbier + Amber Molenaar
Marlou Zuurbier + Sharon Moorman

Simone Drenth

14-dec
09.45-12.00
12.00-12.45

Noorderend
Amber Groot + Janine Oudeman
ouders jeugd

Liane Borst

Liane Borst

Irma Entius

Ingrid Commandeur

Irma Entius

31

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

Ledentevredenheidsonderzoek TV ‘t Noordend

�����������������������������

Geacht tennislid van TV Noordend,
Wij zijn momenteel bezig om ons beleid voor de komende jaren uit te stippelen. Hierbij is ook uw mening van groot belang!
Daarom nodigen wij u uit om deel te nemen aan ons ledentevredenheidsonderzoek. De vragenlijst is intern gericht en bedoeld
om de tevredenheid onder de leden van onze tennisvereniging te
peilen op een aantal punten.
Uitkomst onderzoek
Met de uitkomsten kunnen wij uw wensen en behoeften beter vertalen naar het beleid van onze
vereniging. Wij willen heel graag weten waar u wel én niet tevreden
over bent, zodat
wij het
Naamloos-22 1
27-08-2010 10:52:54
juiste beleid kunnen voeren.
Het invullen van de lijst kost u nog geen 5 minuten. Weet u geen antwoord, of is het onderwerp u onbekend, vul dan ‘niet van toepassing’ in. Verdere uitleg treft u aan op de vragenlijst
zelf.
De vragenlijst is te bereiken via:
wqd.nl/enquetetvnoordend

Heeft u geen computer?
Dan kunt u een geprinte vragenlijst opvragen bij de PR-commissie, Carola Keesom tel. 06-47112446
Met vriendelijke groet,
Bestuur TV ‘t Noordend
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Hugo Boys seizoen 2014-2015
Van de bestuurstafel
Nogmaals een oproep aan de diverse commissies om de vergaderdata
etc te mailen naar dorpshuis@hugoboys.nl zodat bekend is wanneer
welke ruimte in het Dorphuis wordt gebruikt.
Voor vragen over huur van een ruimte in het Dorphuis etc is het beste
om even te mailen met bovenstaand adres. Jose Wolkers is degene die
als contactpersoon voor de verhuur optreedt.
In tegenstelling tot eerdere berichten de contributie-inning zal 11 november plaats vinden. In een
aantal gevallen, met name bij de jongste jeugd, zal dit een aantal dagen later plaatsvinden.
Hieronder volgt nog een overzicht van de contributie-bedragen zoals ze voor dit seizoen zijn bepaald.
Seniorleden € 155,00
Dames € 155,00
A junioren € 110,00
B junioren € 100,00
C junioren € 95,00
D pup € 85,00
E pup € 80,00
F pup € 75,00
Mini’s/kabouters € 55,00
Futsal € 150,00
Steunende leden € 35,00
Bovengenoemde bedragen zijn exclusief waskosten (HB1,2 en 3) en de bijdragen aan de boetes
van de KNVB (HB1 en HB2).
De nieuwjaarsreceptie zal worden gehouden op zaterdagmiddag 3 januari a.s. vanaf
16.00 uur.
Voorafgaand zal oud-Hugo Boys tegen het huidige Hugo Boys 1 voetballen.
Aanvang is 14.30 uur.
John Kunst zal de selectie van oud-Hugo Boys 1 samenstellen.
Er is live muziek aanwezig.
Resultaten
Hugo Boys 1 haalde uit de laatste 2 wedstrijden 4 punten. In de altijd beladen wedstrijd, thuis tegen Con Zelo, werden de 3 punten in De Noord gehouden. Wellicht was het, gezien het spelbeeld,
niet helemaal verdiend maar de 3 punten waren zeer welkom. Door dit resultaat haakt Hugo Boys
weer aan bij de middenmoot in de 4e klasse A.
Hugo Boys 2 wist afgelopen zondag , middels een 2-0 overwinning, beslag te leggen op de 1e
periode-titel. Aan het eind van het seizoen strijden de periodekampioenen om promotie naar de
2e klasse.
Een uitstekend resultaat voor de mannen van Cees Ursem en Adrie Entius en vanaf deze plaats
nogmaals gefeliciteerd met het behaalde resultaat. De concurrentie liet afgelopen zondag punten
liggen waardoor de afstand met de nummer 2 is opgelopen tot 5 punten.
Hugo Boys 3 won thuis van SRC en Hugo Boys 4 en 5 strijden volop mee om de hoogste plaatsen
in hun poule. Hugo Boys 6 won van Vios W. met 4-3.
De A junioren wisten de ongeslagen status in de uitwedstrijd tegen naaste concurrent niet vast te
houden. In Hoorn werd er met 3-1 verloren van Always Forward.
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Komend weekend is er nog een volledige speelronde. Het weekend van 15/16 november wordt er
ingehaald en is er een bekerprogramma vastgesteld.
Vanaf deze plaats allemaal weer veel plezier gewenst op en rond de velden.
Klaas Oudeman
voorzitter

Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 8 november
Hugo-Boys
9.30 uur Carla
13.00 uur geen programma
Zondag 9 november
Hugo-boys
9.45 uur Ria / Erna / lid Stef Bakker
13.00 uur Adrie leden : Sander Bakker / G. Kabel
Maandag 10 november
Tafeltennis Puinhoop
Dinsdag 11 november
Kbo --- Senioren gym
Woensdag 12 november
Revas
Opfris cursus AED

Zaterdag 15 november
Hugo- Boys
9.30 uur geen programma
Sint Nicolaas intocht
13.00 uur Ruud
Zondag 16 november
Hugo-boys
9.45 uur Hans
13.00 uur Joke
Leden: Kim Spaansen / Anita v.d Velde
Maandag 17 november
tafeltennis
Dinsdag 18 november
Opfris cursus AED
Kbo
seniorengym

Donderdag 13 november
Training Hugo- Boys

Woensdag 19 november
Revas
Vrijwilligers bijeenkomst

Vrijdag 14 november
Koersbal

Donderdag 20 november
Training Hugo Boys
Vrijdag 21 november
koersbal

Hugo Boys Senioren
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 9 november 2014
Terreindienst:
Oscar Boekel / Paul v.d. Fluit
wedstr. Omschrijving 		
aanv.
vertr.
38743
DWOW 1
Hugo-Boys 1
14:00
S. Bierman
41914
Always Forward 2
Hugo-Boys 2
11:30
10:15
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
128895
Hugo-Boys A1
VVS 46 A 1
10:45		
114504
Winkel VR 2
Hugo-Boys VR 1 12:00
11:00
34

Scheidsrechter
F.F. C. Bakker

Koen de Koning
Klaas Oudeman

WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 16 november 2014
Terreindienst:
Stefan Brink, Siem Hand
wedstr. Omschrijving 		
aanv.
vertr.
Scheidsrechter
0
vrij
Hugo-Boys 1
0
vrij
Hugo-Boys 2
11275
Kolping Boys 7
Hugo-Boys 3
10:00
9:00
123713
Hugo-Boys 4
Nieuwe Niedorp 8 10:45
10:00
Kees Molenaar
0
Hugo-Boys 5
vrij
11644
VVS 46 5
Hugo-Boys 6
11:30
10:30
8458
De Blokkers A 1
Hugo-Boys A 1 12:00
34327
Hugo-Boys VR 1
Berkhout VR 1
14:00
13:15
Wim Overtoom
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 23 november 2014
Terreindienst:
Frans Dekker
wedstr. Omschrijving 		
aanv.
vertr.
Scheidsrechter
39609
Hugo-Boys 1
SRC 1
14:00
G.H.J. Schiering
42427
Hugo-Boys 2
Koedijk 3
10:45
10:00
B.M. Spanjaart
123699
Hugo-Boys 3
Koedijk 6
10:45
10:00
Kees Molenaar
122200
Hollandia T 3
Hugo-Boys 4
14:00
13:00
123687
Hugo-Boys 5
Con Zelo 4
10:45
10:00
Henk Kroon
125281
DTS 5
Hugo-Boys 6
11:00
10:00
128975
SRC A 1
Hugo-Boys A 1 11:45
115378
Hugo-Boys VR 1
Vios W VR 1
14:00
13:15
Wim Overtoom
Siem Hand tel. 5740761

Pupil van de Week
Pupil van de week voor deze wedstrijd:
23 November
Hugo Boys 1 - SRC 1
is
Mac Vendel
12:45 uur aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen.

Hugo Boys Jeugd
Competitiewedstrijden Hugo Boys Jeugd 2014-2015
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd Saturday, November 08, 2014
Terreindienst ‘s ochtends: Gerrit Stoop
Terreindienst ‘s middags: Joost Wolkers
wedstr. Omschrijving			
aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
68974
Wiron B1
- Hugo Boys B1
14:15 12:30
144665 Reiger Boys C3
- Hugo Boys C1
9:00 8:00
81890
Hugo Boys D1
- SRC D2
11:00 10:15
Pim Mooij
63805
Hugo Boys E1
- VIOS-W E3
11:00 10:30
John/Rick
101298 Hollandia T E3
- Hugo Boys E2
9:00 8:15
101304 Schagen F2
- Hugo Boys F1
10:15 9:30
Hugo Boys MP1
- Vrij
Hugo Boys MP2
- Vrij
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Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd
Terreindienst ‘s ochtends: Richard Groot
Terreindienst ‘s middags:
Dick van Schagen
wedstr. Omschrijving		 aanv
Hugo Boys B1
- Vrij
144658 VIOS-W C2
- Hugo Boys C1
Hugo Boys D1
- Vrij
101293 Nieuwe Niedorp E1 - Hugo Boys E1
Hugo Boys E2
- Vrij
Hugo Boys F1
- Vrij
Hugo Boys MP1
- Vrij
Hugo Boys MP2
- Vrij

Saturday, November 15, 2014
Vertr/aanw

Scheidsrechter

13:00 11:45

-

9:30

-

10:30

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

Verslag Hugo Boys F1 - VZV F1
De toppers van Hugo Boys F1 mochten zondag 26 oktober een voorwedstrijd spelen bij VZV en
daarna oplopen met de échte mannen van Hugo Boys 1.
Voor de wedstrijd werden alle jongens één voor één voorgesteld aan het publiek, wat natuurlijk
een brede grijns op ieder zijn gezicht naar voren toverde. Er werd door de jongens van de F1 een
mooie partij voetbal gespeeld. Door goed samenspel van de jongens wist Jurre aan het eind van
de 1e helft te scoren voor de Boys, 0-1. Na een lekkere beker limonade wist Syb in de 2e helft twee
keer achter elkaar te scoren (terwijl zijn supporters nog in de kantine zaten), 0-3. VZV kon maar
niet tot scoren komen omdat de boys allemaal als een dijker stonden te voetballen. Chiem wist
zelfs een schaarbeweging te laten zien en dat loog er niet om!!! De wedstrijd eindigde in een 0-3
eindstand dus de punten konden mee naar de Noord!
Toen kwam de wedstrijd van Hugo Boys 1. Weer met een brede grijns op ieder zijn gezicht betraden de mannen van Hugo Boys met een F-speler het veld en gingen ze natuurlijk met z’n allen op
de foto.
Hoe hard de jongens ook de mannen van Hugo Boys aanmoedigde, de volledige punten konden
niet mee naar huis genomen worden want het bleef helaas 0-0. In de kantine werden de toppers
nog verrast met limonade en een zakje chips, kortom …. Het werd een topmiddag die de jongens
niet gauw zullen vergeten!
De toppers van de F1 hebben met elkaar afgesproken dat ze over zo’n jaar of 15 alsnog de
punten uit ’t Veld op zullen halen!
Groetjes Van Gaal & Blind
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RICHTLIJNEN VOOR KOPIJ ‘Contact’
- Aanleveradres(mail): redactiecontactdenoord@gmail.com.
- Gegarandeerd geaccepteerde bestandstypen: txt, doc, docx, jpg, xlsx en pdf. Alle overige
bestandstypen worden niet gegarandeerd.
- Bij het onderwerp de naam van de betreffende vereniging of instelling vermelden.
- U kunt te allen tijde een briefje inleveren op het redactie-adres: Groote Geldebosch 48 te
Heerhugowaard-de Noord of even bellen met de redactie 072- 57 15 332.
- Uiterste inleverTIJD is 19.00. Na dit tijdstip aangeleverde kopij zal in de daarop volgende uitgave
worden gepubliceerd. Contact verschijnt, met uitzondering van de zomervakantieperiode en
mogelijk de kerstperiode, in de ON-even weken.
- De redactie zal na ontvangst van de per e-mail aangeleverde kopij een automatisch bericht aan
de afzender toezenden met als onderwerp de datum van plaatsing.
- Het aanleveren van advertenties via redactiecontactdenoord@gmail.com of contacthhw@gerja.
nl
- Per vereniging, instelling, organisatie of andere instantie, is het gewenst de kopij via één e-mail
adres aan te leveren. Op deze manier heeft de betreffende instelling grip op de juiste volgorde
en bovendien kan de redactie makkelijker terugkoppelen bij vragen of opmerkingen.
- Logo’s dient men eenmalig in bezit te stellen van de redactie of van Gerja in een 4X4 cm formaat
(bij voorkeur jpeg). Het logo zal blijvend gebruikt worden. De kopij alleen als tekst aanleveren,
zonder logo. Eventuele bijlagen (bijvoorbeeld foto’s) apart bijvoegen in de eerder genoemde
bestandstypen, met in de tekst vermeld welke bijlage / bestandsnaam op welke plaats
ingevoegd dient te worden.
- Er zijn extra kosten verbonden aan het laten publiceren van meerdere foto’s of van kleurenfoto’s.
- De opmaak van het Contact en uw kopij wordt geheel door Gerja verzorgd. Neem contact op
met de redactie indien u uw opmaak gepubliceerd wilt zien.
- Kopij zonder (herleidbare) afzender zal niet worden gepubliceerd.
- Indien u een evenement op de agenda wilt laten plaatsen, dan kunt u dit kenbaar maken via een
apart verzoek aan de redactie per e-mail.
Advertentietarieven (zwart/wit): 1/1 pag € 42,50
1/2 pag € 24,50
1/4 pag € 15,00
1/6 pag € 11,25 (personeelsadvertentie)
Personeel (zwar t/wit):

1/6 pag € 10,75

Advertentietarieven (full color): Nader te bevragen bij contacthhw@gerja.nl
Abonnementstarieven:

- bezorgd bij u thuis € 20.00
- bezorgd via de post in Nederland € 57.00

Contact verschijnt twee wekelijks op oneven weken onder redactie van Angèl Mooij, Pim Mooij,
Paul Mooij, Jos Beers en Robbert Jongkind.
Redactie-adres: Groote Geldebosch 48, 1704 CP, Heerhugowaard-Noord.
Pim en Angèl Mooij: 072-5715332 / Jos Beers: 072-5718737 / Paul Mooij: 072-5711625
Redactiecontactdenoord@gmail.com
Voor het aanleveren van advertenties:
Drukkerij Gerja: e-mail:
contacthhw@gerja.nl
telefoon:
0226-421520
fax:
0226-421550
Rekeningnummer Contact: NL06RABO0386950989
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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
Cees Molenaar

072-5719852
072-5712488

Gezinsveranderingen en/of verhuizingen doorgeven aan de penningmeester a.u.b.
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CO2 Prestatieladder
Duurzaamheid
MVO
Carbon Footprint
ISO 14001
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Succesvol
Projectbegeleider

Kijk voor de actievoorwaarden
op www.Smooijadvies.nl
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