Vrijdag 26 september 2014

Agenda
26 september 2014
4 oktober 2014
8 oktober 2014
21 oktober 2014
24 oktober 2014
26 oktober 2014
28 oktober 2014
5 november 2014
7 november 2014
8 november 2014
9 november 2014
15 november 2014
17 november 2014
29 november 2014
30 november 2014
16 december 2014
14 februari 2015

Jaarvergadering Hugo Boys
Playbackshow Wekrgroep Jeugd
Ledenvergadering Hugo Girls 20:00 u Rondeel
KBO: verhalen over de douane. Hr. Pols
Jaarvergadering Hugo ‘s Vrienden
15:00 u optreden Massala in kerkje Veenhuizen
Jaarlijkse projectavond Dorpsraad de Noord-Veenhuizen
Cabaret/Revue avond bij Bleeker
Cabaret/Revue avond bij Bleeker
Cabaret/Revue avond bij Bleeker
Cabaret/Revue middag bij Bleeker
Intocht Sinterklaas
KBO: Wout Strootman, met muziek van Annie MG Smit
Winterfair
Winterfair
KBO: kerstmiddag met Harmonie
Carnaval

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 6 OKTOBER 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 24 oktober 2014.
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HUSQVARNA 136 LiC
TRIMMER

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

KLINKENDE
MUNT WEKEN

100% Husqvarna.
0% Brandstof.

Inclu sief Accu
en snella der

€ 429,-
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€ 42
De nieuwe Husqvarna Accu
Series

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

Inclu sief Accu, snella
en maaidek 85 cm.
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HUSQVARNA 136 LiHD50
HEGGENSCHAAR

Inclu sief Accu
en snella der

€ 40,-
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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 2 oktober op het secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
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In september is de groep van mevrouw van Schagen-Oudeman aan de beurt om de kerk op orde
te maken
Bloemengroep:
In Augustus wordt de kerk versierd door Nel van Schagen en Mieke Wolkers
In september wordt de kerk versierd door Els Dekker en Angela van Diepen
SPREEKUUR vice voorzitter.
Op elke donderdag van 19 uur tot 20 uur houd ik spreekuur voor alle vragen die er zijn buiten de
pastorale vragen.
Kom gerust,u bent van harte welkom!! Plaats in de pastorie!
Vriendelijke groeten,
Gea Klercq
TER OVERWEGING:
Bidden
Bidden is praten met God
horen wij maar al te vaak;
maar o, wat moet ik veel goeds missen,
als ik van het bidden alleen praten maak.
Bidden is veel meer dan praten,
het is ook een stil zijn bij de Heer;
waarbij we onze gedachten op Hem richten
om Hem te kennen meer en meer.
Bidden is niet slechts praten,
want dan is God geen sprekend persoon;
die in de simpelste dingen Zich kan openbaren
zonder visioenen of groot vertoon.
Bidden is ook veel luisteren
zodat je Zijn stem leert verstaan;
het is ook een mediteren over Zijn woord,
zodat je in Geest en Waarheid je weg kunt gaan.
Luister stil naar Gods gedachten
vraag bij alles: “ Wat wilt U dat ik doe?”
Zodat je geen overbodige dingen onderneemt
want dan wordt je nodeloos moe.
Want een knecht die niet luisteren kan,
zal nooit goed voor zijn baas kunnen werken;
daarom, neem al Zijn woorden goed in acht,
en dan kan god veel door jou bewerken!

UIT DE PAROCHIE – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” – 20 september 2014.
Ik ben in Lourdes. Volgende keer schrijf ik weer.
Wat komen gaat:
28 september – Startviering met alle koren
Elke dinsdag in oktober om 19.00 uur: rozenkrans bidden
Hartelijke groet,
Marion Bleeker – Burger.
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KLAAR VOOR DE START …
Op 28 september houden we een startviering voor het nieuwe werkjaar in onze parochie.
Alle koren zingen.
Alle kinderen mogen het startsein geven!!!
Dus: KOM ALLEMAAL!!!!
WEEKEINDE 27 EN 28 SEPTEMBER
Zesentwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Ezechiël 18,25-28( Als een boosdoener zich afkeert van zijn slechte
daden, zal hij leven)
Evangelie uit Matteüs 21, 28-32( Een man had twee zonen. Wie van de twee heeft de wil van zijn
Vader gedaan?)
ZONDAG 28 SEPTEMBER
10.00 UUR Startviering met zang van alle koren. Voorganger is Marion Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor:Alex Weel, Ali Idema- van Diepen, Siemen en Nel Steur-Groot en overleden
familie, Emiel de Knegt, Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie Veldman-Overtoom, Marie
Wester-Kruijer en Willem Wester en allen die hen dierbaar waren,in liefdevolle en dankbare herinnering André Veldman.
Lector: Jos Mooij. Misdienaars: Pascalle Beers en Kirstin Plak. Koster: Kees Berkhout.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk
13.00 uur Doopviering van Luc Laan
WEEKEINDE 4 EN 5 OKTOBER
Zevenentwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 5, 1-7( Ik wil zingen van mijn vriend en wijngaard)
Evangelie uit Matteüs 21, 33-43( Wat zal de Heer met zijn wijngaard doen? Hij wordt gegeven aan
een volk dat wél vruchten opbrengt)
ZONDAG 5 OKTOBER
10.00 UUR Viering met zang van het gemengd koor. Voorganger is Piet Steur.
Gebedsintenties voor: Truus van Stralen-Overtoom en zegen over haar gezin, Adrianus overtoom
en Catharina Overtoom-Oudhuis en zegen over hun gezin, Kees Zuurbier en zegen over hun gezin, Jan Zuurbier en zegen over zijn gezin, Theo en Annie Hoogland-Bleeker, overleden ouders
van Schagen-Schuit en kinderen en Wilhelmus Groot, Jaap Way en Gre Way- de Boer en overleden
familie, Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie Veldman-Overtoom
Lector;Joke van der Voort. Misdienaars:Timo Plak en Maud Berkhout. Koster: Peter Danenberg.
DINSDAG 7 OKTOBER
Rozenkransgebed 19.00 uur
WOENSDAG 8 OKTOBER
12.00 uur kinderkerk voor de onderbouw
DONDERDAG 9 OKTOBER
kinderkerk voor de bovenbouw
WEEKEINDE 11 EN 12 OKTOBER
Achtentwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit 6-10a(De heer richt op zijn berg een maaltijd aan).
Evangelie uit Matteüs 22, 1-14( Het rijk der hemelen gelijkt op een bruiloftsfeest)
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ZONDAG 12 OKTOBER
10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van de cantorij
Voorganger is pater Jan Molenaar
Gebedsintenties voor: Jan Beers en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Berry, Cor Borst en
Ria Borst-Groot, overleden familie Danenberg-Stoop, in liefdevolle herinnering Marie Molenaar-Spaansen, Chris Dekker, Will en Nelly en om zegen over allen die ons dierbaar zijn, overleden familie
Jong-Schilder, Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden
familie Molenaar-Goedhart,Marie Wester-Krijer en Willem Wester en allen die hen dierbaar zijn.
Lector:Marga van Langen. Misdienaars: Jan Groot en Jochem Blankendaal. Koster: Gon Meester.
12.00 uur Dopen
ROOSTER KERKEN WAARLAND,’T VELD EN NIEUWE NIEDORP
t Veld
Zaterdag 27 september om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van
interamvo.
Zaterdag 4 oktober om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Dinsdag 4 oktober om 19.00 uur Maria viering met Toon Jorink
Zaterdag 11 oktober om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden
Waarland
Zaterdag 27 september om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker- Burger en
zang van het ritmisch koor.
Zondag 5 oktober om 10. 00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang
van het kinderkoor
Donderdag 9 oktober om 19.00 uur Maria viering
Zondag 12 oktober om 10.00 uur Woord- en communieviering met Truus Molenaar en zang van
de vrienden van het gregoriaans
Niedorp
Zondag 28 september om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het
gemengd koor.
Zondag 5 oktober om 10.00 uur Startviering met Toon Jorink en zang van alle koren
Zaterdag 11 oktober om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Stok 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 maandag 6 oktober vergadert de heilig hart raad om 19.00 uur
Op maandag 6 oktober vergadert de parochievergadering om 20.00 uur
Binnenkort worden de koren weer ingeroosterd.
Als u nog wensen heeft betreffende jubilea kunt u dit voor 3 oktober doorgeven aan het secretariaat.

De MIVA collecte heeft 193.50 euro opgebracht.
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Hartelijk dank voor uw bijdrage namens het MOV

KLAAR VOOR DE START …
Op 28 september houden we een startviering voor het nieuwe werkjaar in onze parochie.
Alle koren zingen.
Alle kinderen mogen het startsein geven!!!
Dus: KOM ALLEMAAL!!!!

Kleine Kinderkerk voor de onderbouw
Op woensdag 3 september was de eerste kinderkerk van het nieuwe schooljaar. Linda Tesselaar
wil me een poosje helpen met de kinderkerk, want ze wil graag dat haar kinderen ook naar de
kinderkerk gaan. Ik denk dat haar kinderen het allebei heel leuk vonden en ik hoop dat ze de
volgende keer ook weer met ons meegaan.
Er gingen 13 kinderen met ons mee naar de pastorie en dat is een mooi koppeltje
Voor deze eerste dag had ik een verhaal uitgezocht van een bruiloft,: alle vrienden en familie
kregen een uitnodiging, maar niemand wilde op het feest komen. De koning was heel verdrietig
en boos en daarom liet hij alle gewone, arme mensen komen. Deze mensen kregen mooie kleren
van de koning en mochten ze ook houden. Op het feest was ook een persoon die de mooie kleren
niet droeg en vreselijk zat te schransen, de koning was boos en heeft hem toen weg gestuurd.
De kinderen vinden het altijd mooi om een verhaal te horen van een feest. Ik had ook het nodige
materiaal mee om ze ook te laten zien wat een bruiloft is en dat je dan ook een corsage draag,
zodat je kan zien dat je bij het feest hoort.
Alle kinderen mochten daarom een corsage maken en toen die klaar was mochten ze hem dragen,
zodat je kan zien dat je ook bij God hoort.
Aan het eind van de bijeenkomst hebben we aan kaarsje opgestoken en de kinderen mochten
voorin op het koor nog een lied zingen, het klonk prachtig.
Het was weer een geslaagde kinderkerk en een goed begin van het schooljaar.
De volgende kinderkerk is op woensdag 8 oktober 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 en Gerda Zuurbier

Grote Kinderkerk voor de bovenbouw
Op donderdag 4 september stond ik weer met het bordje grote kinderkerk bij school.
Eerst leek er niet zoveel animo, maar uiteindelijk waren er toch 8 kinderen in de kinderkerk,
waarvan de helft uit groep 8 kwam, klasse hoor.
We hebben eerst nagepraat over de vakantie en alles wat hun bezig houdt, nou dat duurde wel
even hoor, aan hun verhalen kwam geen einde.
Ik had het verhaal van de talenten uitgezocht en de meeste kinderen kende het verhaal wel. Zelf
had ik 8 talenten opgeschreven en als iemand dacht dat hij of zij dit talent had, mocht die persoon
hem in ontvangst nemen.
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Ieder kind mocht nog 7 talenten opschrijven en dit waren positieve, maar ook negatieve talenten.
Iedereen mocht om de beurt hun talenten voorlezen en we hebben dit ook met elkaar bepraat.
Dit was af en toe best wel lachwekkend, maar toch ook af en toe bloed serieus. Al met al had dit
best wel veel tijd gekost, daarom moesten we het kleuren deze keer overslaan.
We hebben allemaal een kaarsje bij Maria aangestoken en opeens was Sofie weg. Het bleek dat ze
naar de pastorie was gegaan, om de enige kleurplaat die ik mee had te kleuren.
Het was een hele goede en inspirerende bijeenkomst.
Ik heb met de kinderen afgesproken dat ik in het vervolg een brief bij de ingang van de school
ophang, zodat ze weer even weten wanneer de kinderkerk is.
De volgende kinderkerk is op donderdag 9 oktober
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

Reünie Taizéreis 2014
Voor je het goed en wel beseft is het alweer twee maanden geleden dat we met elkaar in Taizé waren, maar toen was er gelukkig de reünie! Bijna iedereen was er en het was reuze gezellig om elkaar
weer te zien en te spreken. Uit de evaluatie bleek dat iedereen het – ondanks het tegenvallende
weer – héél fijn heeft gevonden in Taizé en overweegt om volgende keer wéér mee te gaan. Zoals
na elke reis gebruikelijk is, scoren de ontmoetingen, de stilte, de liederen, de gebedsviering met
lichtjes en de fijne sfeer het hoogste.
Gelukkig was er tussen alle gesprekken én de vele foto’s door ook nog tijd om een Taizéviering
met elkaar te houden in de mooie Kloosterkapel van het Julianaklooster in Heiloo. Ter afsluiting
van deze fijne middag hebben we samen heerlijk gegeten en we zien uit naar de volgende ontmoeting op zondag 9 november a.s.: de eerste bijeenkomst van de 16+groep Wake up!!! together.
Iedereen vanaf 16 jaar is van harte welkom bij de bijeenkomsten van Wake up!!! together.
De data zijn inmiddels bekend:
·
·
·
·

Zondag 9 november 2014
Zondag 11 januari 2015
Zondag 8 maart 2015
Zondag 10 mei 2015

De bijeenkomsten zijn in het Julianaklooster, Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo.
Je bent vanaf 12.00 uur welkom voor de lekkere brunch. De reuze gezellige inloop is tot 13.30 uur.
Daarna is er een geloofsinhoudelijk programma tot ± 18.00 uur.
De kosten zijn €10 per persoon.
Wel even aanmelden in verband met eten en materiaal: karinblaauw@hetnet.nl
We hopen jou ook te zien op 9 november a.s.
Karin Blaauw

8

Abdij van Egmond
Abdij
Egmond

Benedictushof

Centrum voor Benedictijnse Spiritualiteit

Ontdekkingstocht naar de bron in jezelf
3 oktober: voor parochiebestuurders en parochiekader
Levenslessen van de monniken van de Abdij van Egmond
Waar haalt u nog uw bezieling vandaan voor uw werk in de parochie? Uit welke bron put
u? Wat kunt u doen om de weg terug naar uw bron te vinden en het parochiewerk met
bezieling te kunnen doen?
Op vrijdag 3 oktober is er een prachtige kans om op zoek te gaan naar antwoorden
samen met de monniken van de Abdij van Egmond.
U bent een dag lang te gast bij de Benedictijner monniken van de St. Adelbertabdij
in Egmond-Binnen . Zij vertellen hoe zij hun inspiratie levend houden. Zij gaan ook in
gesprek met u. Ze vieren de stilte van het gebed met u en ze geven u de kans op zoek te
gaan naar de monnik in uzelf. Want deze unieke dag leert u stappen te zetten die u in de
abdij kunt leren en daarna mee kunt nemen naar het drukke leven van alledag. De gids
op deze dag is Leo Fijen die dit jaar elke zaterdag op Nederland 2 het klooster ingaat en
zijn lessen met u zal delen.
Een bijzondere dag waar u inspiratie op doet voor uw werk in de parochie en voor uw
leven. Het kan een nieuw begin zijn op weg naar de bron in uzelf die er altijd is maar die
soms opnieuw ontdekt moet worden.
Voor meer informatie kijkt u op www.benedictushof.nl, cursusprogramma,
kloosterdagen met Leo Fijen.
Datum
Aanmelden
Begeleiding
Kosten

: vrijdag 3 oktober 2014 van 10.00 - 17.30 uur
: via www.benedictushof.nl, cursusprogramma
: Leo Fijen en Laetitia van der Lans
: € 45,00

Benedictushof, Vennewatersweg 27a, 1935 AR Egmond-Binnen tel. 072 5062786
benedictushof@abdijvanegmond.nl
www.benedictushof.nl www.abdijvanegmond.nl
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‘Het doorgeven waard!’, Vrouw & Geloofdagen NH
op 24 oktober (Wormer), 28 oktober (Heerhugowaard) en 7 november (Hoorn)

Iedere vrouw neemt tijdens haar leven waardevolle dingen mee: prachtige talenten, bijzondere
ervaringen, goede herinneringen, wijze woorden. Waarden waar je aan vast houdt en waaraan je
steun ontleent.
Wat zijn de kostbaarheden die jij koestert en die je graag wilt delen en doorgeven? Wat heb jij
meegekregen, van huis uit, of je in de loop van je leven eigen gemaakt? Wat is je heilig?
Inleiding en creatieve verwerking
In de Vrouw & Geloof - Impulsdagen van 2014 bespreken we deze vragen en proberen we elkaar te
helpen bij het vinden van onze waarden. We doen dat met behulp van een inleiding op het thema
en laten ons inspireren door de Bijbelse figuur Mirjam en korte pakkende verhalen van elders. In de
middag is er ruimte om verder te praten over het thema of er op een creatieve manier mee bezig
te zijn. We sluiten – net als voorgaande jaren – de dag af met een gezamenlijke liturgische viering.
Drie dagen op drie verschillende plekken
De Impulsdagen van de Werkgroep Vrouw & Geloof worden ook dit jaar weer gehouden op drie
verschillende plekken in Noord-Holland. Vrijdag 24 oktober in Wormer (10.00-16.00 u.), dinsdag
28 oktober in Heerhugowaard (17.00-22.00 u.) en vrijdag 7 november in Hoorn (10.00-16.00 u.).
De dagen worden georganiseerd door vrijwilligers en gesponsord door zowel katholieke als protestantse instellingen. Daardoor kan de deelnemersbijdrage laag blijven (€ 15.- pp). Brood voor
lunch of avondmaaltijd (28 oktober) graag zelf meenemen, wij zorgen voor soep, fruit en drinken.
Voor wie: vrouwen uit verschillende kerken en belangstellenden van daar buiten.
Meer informatie: Oecumenische Werkgroep Vrouw & Geloof p/a tel. 0229-842544.
Aanmelding: per e-mail naar ‘vrouwengeloof@gmail.com’ of schriftelijk naar Werkgroep Vrouw &
Geloof p/a Karveel 10, 1625 EN Hoorn.
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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
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e. info@dick-tegel.nl

In Memoriam Jan Bleeker
Op zondag 24 augustus overleed Jan Bleeker op 85 jarige leeftijd na een periode waarin
hij lichamelijk langzamerhand steeds meer achteruit was gegaan. Jan Bleeker was nauw
verbonden met café Bleeker. Eerst als zoon van, later zelf als eigenaar, en nu was hij de vader
van. Café Bleeker, een begrip in de omgeving. De halve Noord heeft hier danslessen van Jack
en Tiny Smit gehad, maar het was eind jaren ‘60 en 70 ook ‘the place to be’, want hier kwamen
DE bands van Nederland. Het was de thuisbasis van the Cats. En natuurlijk de vele bruiloften
en feesten die daar gehouden zijn. Jan heeft 26 jaar dit bedrijf vol overgave gerund.
Jan was geboren op 11 juni 1929 te Heerhugowaard als zoon van Piet Bleeker en Catharina
Tamis. Hij was één van de zeven kinderen. Twee zusjes van hem, van twee en drie jaar,
kwamen helaas veel te vroeg te overlijden en dit heeft veel impact op dit gezin gehad. Door
dit verlies werden de kinderen beschermd opgevoed en dat is van invloed geweest op zijn
verdere leven.
Na de lagere school heeft hij in zijn jeugdjaren verschillende ambachten uitgeoefend. Zo
heeft hij als bakker en als groenteboer gewerkt. In cafe restaurant Kinheim te Alkmaar heeft
hij de basis gelegd voor zijn horeca leven. Ook in hotel Friesland heeft hij met veel plezier
gewerkt. Om het serveren eigen te maken ging hij oefenen met het lopen van borden in de
lange gang bij hem thuis in Oudkarspel.
Zijn vrouw Nick heeft hij leren kennen in onze kerk. Ze was hier werkzaam als kraamhulp, ze
kregen verkering dat later tot een huwelijk heeft geleid van bijna 60 jaar. Ze hebben samen 5
kinderen gekregen en 5 kleinkinderen.
Ondanks alle drukte van het cafe leven hadden ze ook tijd voor vakanties naar Texel en naar de
wintersport. Na het cafe leven brak er een rustige periode aan. Jan ging tuinieren en werken in
de moestuin en bleef trouw zijn biljartdagen bezoeken.
Toen hij zijn heup gebroken had en zijn dagelijkse loopje naar het cafe steeds moeilijker werd,
werd zijn bewegingsvrijheid steeds beperkter.
Maar hij accepteerde de situatie zoals het was. En als je er naar vroeg maakte hij dit af met de
zin “ Je moet toch ergens aan dood gaan.” En dat is nu op 24 augustus werkelijkheid geworden.
Tijdens een mooie avondwake hebben we afscheid van hem genomen en Jan heeft een
mooie rustplaats gekregen tegenover het café, op ons kerkhof.

10 weken Sportief Wandelen in Heerhugowaard
Na een succesvolle start van de eerste Sportief Wandelgroep in Heerhugowaard, organiseert Sportservice Heerhugowaard in samenwerking met gediplomeerd wandelbegeleider
Afra Steenvoorde een wandeltrainingscyclus van 10 weken.
Deze cyclus is voor mensen vanaf 35 jaar en start op vrijdag 17 oktober om 09.00 uur. De 10
weekse training is uitermate geschikt om kennis te maken met sportief wandelen en/of voor
mensen die mee willen doen aan wandelevenementen of een zetje nodig hebben om vaker
en langer te wandelen.
De trainingen zijn verantwoord en gevarieerd, bestaande uit een warming up om de spieren los
te maken, een stuk stevig wandelen, oefeningen met tempowisselingen en tenslotte de cooling
down.
Wilt u mee gaan doen aan wandelevenementen als de wandelmarathon van Egmond (januari
2015), of heeft u een zetje nodig om vaker en langer te wandelen, dan is deze trainingscyclus van
10 weken een goede manier om kennis te maken met sportief wandelen; ‘Net iets meer, net even
anders!’.
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De cyclus start op vrijdag 17 oktober om 09.00 uur en eindigt op 19 december. In de eerste trai✦ GEBOORTEKAARTJES
ningsperiode ligt de nadruk op de wandeltechniek en
het opbouwen van de conditie. In de tweede periode staat het verder verbeteren van de conditie
centraal. De eerste wandelingen duren
✦ HUWELIJKSKAARTEN
maximaal een uur en na enkele trainingsweken wordt dit verlengd naar 2 uur.
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Waardergolf een kopje koffie of thee drinken. Ook als u vroeg arriveert is het mogelijk om in het
café te wachten. De wandelingen gaan altijd door. Het wordt daarbij aangeraden om gemakkelijk
zittende kleding en comfortabele schoenen te dragen.

NU IN EEN NIEUW PAND!

Is deze sportieve wandeltrainingscyclus van 10 weken iets voor u? Meld u dan voor 15 oktober aan
bij Sportservice Heerhugowaard. Dit kan via email: svanlochem@sportserviceheerhugowaard.nl
of telefoon: 072-57 63 880.
Sportservice Heerhugowaard stimuleert de inwoners van Heerhugowaard minimaal 30 minuten per
dag te bewegen.

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 27 september

Appeltjesbrood van € 2,95 voor € 1,95
Kwarkbolletjes 4 + 2 GRATIS
Koffiebroodje van € 1,75 voor € 1,Elke dag 3 broden naar keuze voor maar € 5,95.
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In actie voor het glazen huis!
3FM Serious Request
• Van 18 t/m 24 december
2014 staat het Glazen Huis
op de Grote Markt in
Haarlem.

http://seriousrequest.3fm.nl/

De Sint Joseph in actie voor het glazen huis!
Ieder jaar wordt er een goed doel uitgezocht waarvoor wij in actie
komen.
Nu kwam er een groepje uit groep 8 met het idee om met de Sint
Josephschool in actie te komen voor het GLAZEN HUIS 2014.
Serious Request 2014 vraagt aandacht voor vrouwen en meisjes die
slachtoffer zijn van geweld in oorlogs gebieden. Het Rode Kruis zet
zich in om deze vrouwen en meisjes op te vangen en helpt deze
vrouwen ook om weer een leven op te bouwen.
Wij doen dit in combinatie met de kinderboekenweek.
Het thema van de kinderboekenweek is FEEST!

• Drie dj's van 3FM sluiten
zichzelf die week in het huis
op en maken 24 uur per dag
live-radio en televisie.
• Het thema van de
kinderboekenweek is feest.
Ons doel is dat kinderen en
vrouwen die slachtoffer
geweest zijn van geweld
ook feest kunnen vieren.

De St. Joseph
komt in actie voor
Serious Request.
Helpt u mee???

Ons doel is dat iedereen die slachtoffer is geweest van geweld ook
FEEST kan vieren.
Op donderdag 9 oktober van 16.30 tot 19.30 uur organiseren wij op
school een gezellige markt waar u zeker een kijkje moet komen
nemen.
We gaan lege flessen inzamelen op school, auto’s wassen, een rad
van fortuin, je kan pony rijden en nog meer, en dit alles om een mooi
bedrag op te kunnen halen voor dit goede doel!
Wij zijn op zoek naar leuke spullen die wij als prijs kunnen
gebruiken bij de loterij. Denk aan douchefris, chocolade, windlichtje,
fles wijn, kortom alles wat nieuw is maar bij u maar in de kast
staat…..
Of misschien heeft u nog lege statiegeldflessen die wij in mogen
leveren voor de actie het Glazen Huis.

Markt
donderdag 9 oktober
2014
16.30 uur tot 19.30 uur

De kinderen komen eerdaags langs uw deur….
Namens de leerlingen van de St. Josephschool alvast bedankt!

13

HEERHUGOWAARD

HEERHUGOWAARD

HEERHUGOWAARD
Erkend gas- waterverwarmingsinstallateur

Erkendverwarmingsinstallateur
gas- water- verwarmingsinstallateur
Erkend gas- waterEnergie Service
NoordNoord
West Alkmaar
Energie
Service
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 Alkm
Energie
Service
Noord
West Alkmaar
Onze
gezamenlijke
showroom
voorverwarming
verwarmingen
enbinnenklimaat
binnenklimaat
Onze
gezamelijke
showroom
installatiewerk
N-H
voor
Sanitair &/ Tegel
Centrum / Alkmaar
Ons
gezamelijke onderhoudsbe
Erkend
/
Sanitair & Tegel Centrum
Alkmaar
Ons gezamelijke
onderhoudsbedrijf
Erkend leerbedrijf
/ leerbedrijf
voorenverwarming
en binnenklim
gezamelijke showroom
voor N-H
verwarming
binnenklimaat
Onze gezamelijkeOnze
showroom
installatiewerk installatiewerk
N-H
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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!
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Openingstijden:
Dinsdag 13.00-21.00
Woensdag 09.00-21.00
Donderdag 09.00-21.00
Vrijdag 09.00-17.00

Jaarvergadering Hugo Boys

Op vrijdag 26 september 20:00 uur vindt de jaarvergadering van Hugo Boys plaats. In de jaarvergadering wordt de uitvoering van het beleid van Hugo Boys en de resultatenrekening van het
afgelopen seizoen besproken en toegelicht. De verschillende commissies brengen verslag uit. Ook
wordt het beleid en de begroting voor het aankomend seizoen vastgesteld. Verder vinden er een
aantal bestuurswisselingen plaats. Voor u als betrokkene van Hugo Boys dus het moment om uw
st Alkmaar
mening te geven! Hieronder vindt u de agenda. De notulen van vorig jaar zijn op te vragen via
udsbedrijf
nenklimaat secretaris@hugoboys.nl.

Herfstvakantieactiviteiten
SPORTSERVICE HEERHUGOWAARD ORGANISEERT HERFSTVAKANTIEACTIVITEITEN
Sportservice Heerhugowaard organiseert o.a. in samenwerking met
De Waardergolf en Kinderwerk Kern8 in de herfstvakantie sportieve
activiteiten. Een kleuterinstuif, herfstinstuif, en bosspelen maken
jouw vakantie compleet. Daarnaast is het op zaterdag 18 oktober
mogelijk om kennis te maken met het roeien en zeilen bij het
Zeekadettenkorps Heerhugowaard.
Kleuterinstuif
Dinsdag 14 oktober staat er een kleuterinstuif met o.a. klimmen, klauteren en mikspelletjes op
het programma voor kinderen uit groep 1 en 2. Van 10.00 uur tot 11.30 uur kunnen de kleuters
lekker sporten in Sporthal Waardergolf. Meedoen kost €1,- (betalen op de dag zelf ), opgeven is
niet nodig. Kom jij ook meedoen?
Herfstinstuif
De jaarlijkse herfstinstuif mag natuurlijk niet ontbreken. Op dinsdag 14 oktober kunnen kinderen
uit groep 3 t/m 8 meedoen met dit jaarlijkse evenement. Kinderen uit groep 3 t/m 5 starten om
10.00 uur in de sporthal van de Waardergolf met uitdagende activiteiten. Kinderen uit groep 6
t/m 8 starten om 10.00 uur in het zwembad. Na een gezamenlijke lunch wisselen de groepen. De
herfstinstuif is tot 13.30 uur. Meedoen inclusief lunch kost € 6,- en exclusief lunch €5,Bosspelen
Doe je donderdag 16 oktober mee met de bosspelen in het speelbos van de Waarderhout? Voor
kinderen uit groep 5 t/m 8 is dit mogelijk. Van 10.30 uur tot 12.00 uur worden er verschillende spelen
gedaan. Spelen in de buitenlucht, een leuke herfstactiviteit in jouw vakantie! Deelnemen kost €1,-.
Zeekadettenkorps Heerhugowaard
Zaterdag 18 oktober kunnen kinderen uit groep 6 t/m 8 en jongeren van het voortgezet
onderwijs kennismaken met het Zeekadettenkorps. Deze middag staat het roeien en zeilen op het
programma. De middag is van 13.00 – 16.00 uur. Meedoen is gratis.
Voor de herfstinstuif, bosspelen en voor het Zeekadettenkorps is het noodzakelijk je op te geven via
www.sportserviceheerhugowaard.nl. Eventuele betalingen gaan via een eenmalige machtiging.
Bent u in het bezit van een Huygenpas of wilt u meer informatie neem dan contact op met
Monique de Vries, 072 – 57 63 880 of mdevries@sportserviceheerhugowaard.nl.
Sportservice Heerhugowaard stimuleert de jeugd van Heerhugowaard om minimaal 1 uur per dag
te bewegen.
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Collecte Kankerbestrijding
Van 1 Sept. tm 6 Sept. werd de landelijke collecte voor de Kankerbestrijding gehouden.
Graag willen wij alle 27 enthousiaste collectanten bedanken voor hun inzet voor het collecteren in
de Noord. De opbrengst van de collecte in de Noord was totaal € 1.709,19
Namens de KWF iedereen bedankt voor uw gift.
Riet Berkhout, Afra Appelman

WINTERFAIR DE NOORD 29 en 30 november 2014
Een paar weken geleden zijn de voorbereidingen voor de aanstaande Winterfair opgestart.
We zijn met een groot aantal deelnemers in overleg geweest onder het genot van een kopje koffie
en hebben wat ideeen en meningenaangehoord waar we wat mee gaan doen.
Er zijn een aantal deelnemers die dit jaar helaas niet meer willen of kunnen meedoen.
Ondanks dat hebben wij inmiddels alweer het maximaal aantal aanmeldingen en locaties.
Momenteel hebben we al 21 locaties en willen het ook graag hierbij laten.
Graag tot ziens op het ‘Winterfair’ weekend. En was u te laat met aanmelden....neemt u dan contact
met ons op voor wie weet 2015.
Met vriendelijke groeten, Irma Entius en Angelien Appel

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
De data voor de komende tijd:
3 oktober 2014 10.00 uur koffie drinken op de pastorie
17 oktober 2014 17.30 uur maaltijd in het dorpshuis
31 oktober 2014 10.00 uur koffie drinken op de pastorie
Janet Wester
(5719382)
Riet Beers (5714705)
Tonnie Rozing
(5741684)
Ria Boekel (5719919)
Gea Klercq
(5715265)
Toos Mooij (5710193)
				Tiny van Stralen
U bent van harte welkom!

KBO Heerhugowaard Noord
Secretariaat: Middenweg 525 Tel: 072-5710193
FAMILIE KOPER GOUDEN DGEN KOFFIECONCERT ZONDAG 19
OKTOBER 2014 IN COOL
Senioren in Heerhugowaard kunnen zondag 19 okt., onder de vlag
van de Gouden Dagen, weer genieten van een prachtig concert.
Dit jaar haalt de familie Koper het Trombone ensemble van het
conservatorium Amsterdam en mezzosopraan Eveline Karssen naar
theater Cool. Ouderen en hun begeleider zijn van harte welkom op het
concert, aanvang 11..00 uur (zaal open vanaf 10.15)
Belangstellenden kunnen vanaf maandag 29 sept. van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en
12.00 uur entreekaarten kopen á € 5,- (incl. garderobe en consumptie)) in De Raatstede. Er is een
beperkt aantal rolstoelplaatsen beschikbaar, uitsluitend te verkrijgen via Nel Nooter (tel: 072-5767200)
of n.nooter@dprs.nl
Kom gauw uw entreekaart kopen en geniet van deze muzikale verwennerij. Er is veel plek maar vol is vol.
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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
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Voor uw:
* bedrijfsadministratie
* belastingzaken
* salarisadministratie
* automatiseringsbegeleiding in- of
exclusief het betalingsverkeer
* algehele bedrijfsadvisering
rticuliere

van pa
Tevens verzorging
aangiftebiljetten

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

Passiespelen 2015 in Tegelen
Lente in Galilea. Een nieuwe benadering in tekst, regie en muziek.
Verrassend. Aangrijpend. Boeiend. Adembenemend.
Het lijdensverhaal, de passie van Jezus, krijgt een nieuwe dimensie, een diepe en menselijke
tragedie vermengd met een Goddelijke triomf. Een gedramatiseerde weergave van de laatste
dagen uit het leven van Jezus. De regie voor Passiespelen 2015 is in handen van Cees Rullens, die
ook tekende voor de regie van de zo geslaagde Passiespelen 2010. Cees Rullens’ ambitie is om het
publiek te verrassen door het oude verhaal als nieuw te benaderen. Het zal weten te verbazen,
te verwonderen. Het spel wordt dicht op de huid van het publiek gebracht, zodat toeschouwers
welhaast mede-belevers worden. Deze keer gaat de regisseur aan de slag met een nieuwe tekst van
de Vlaamse dichter/schrijver Patrick Lateur. De muziek wordt gecomponeerd door Nard Reijnders,
het decor is van Cor van Leipsig en de kostuums van Brigitte Altena. Pilo Pilkes is verantwoordelijk
voor haarwerk en grime. Dirigent Ben Benders leidt het koor.
De KBO stelt U in staat om op Zondag 31 mei a.s. tegen de gereduceerde prijs van
€ 30,-- p.p. (inclusief koffie en vlaai) dit schouwspel bij te wonen.
Bij voldoende deelname, bijvoorbeeld samen met het Centrum en ’t Kruis, is het mogelijk
groepsvervoer te organiseren.
Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u zich tot 14 oktober, met uw voorkeur voor groepsop particulier vervoer, opgeven bij Richard de Vos. Tel. 5710966
Waarom zo vroeg opgeven?? Hoe eerder de kaarten besteld, hoe beter
Programma
21 oktober
17 november
29/30 nov.
16 december

Hr. Pols met verhalen over de douane (avond programma)
Wout Strootman met muziek van Annie MG Smit
Winterfair
Kerstmiddag
Met vriendelijke groet; Truus van den Berg

JONG TALENT GEZOCHT!!!
Zaterdag 4 oktober organiseren wij van de Werkgroep Jeugd weer onze jaarlijkse playback show
voor alle jeugd uit de Noord.
Lijkt het je leuk om mee te doen, kun je je opgeven via wgjdenoord@gmail.com waarin je vermeld, -je of jullie naam, leeftijd +groep, artiest en het liedje. Opgeven kan tot uiterlijk 2 oktober
- 17.00 uur. Je kunt mee doen als je in groep 1 t/m 8 of voortgezet onderwijs zit.
De deuren van het dorpshuis gaan om 13.30 uur open waarna de playbackshow om klokslag 14.00
uur gaat beginnen! Bij aankomst graag eerst je CD met het liedje ( met naam erop! ) bij de DJ inleveren.
´s Avonds kan er weer volop gedanst kan worden tijdens de discoavond. Ook hier zal de DJ voor
de muziek zorgen dus dit gaat zeker weer heel gezellig worden!!
De disco is bedoeld voor groep 6, 7 en 8 en het voortgezet onderwijs.
De disco begint om 20.00 uur, dan treden eerst de nr´s 1 van deze middag nog eenmaal op, en om
22.30 uur zal de disco afgelopen zal zijn. Er mag deze avond niet met mobieltjes gefilmd worden
omdat sommige dat hinderlijk vinden.
Alvast veel plezier met alle voorbereidingen!!
wgjdenoord@gmail.com

De Werkgroep Jeugd.
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Unieke en goedkope
7 dagen snelservice

GER BRUIN

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

GARAGE / LPG INBOUW

van 10.00-22.00
voor particulier en kleinbedrijf.

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

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

Nieuws van de Dorpsraad
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.
Het college wil de burgerparticipatie zoals deze was verklonken in DORPSRAAD “DE NOORD”
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
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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
22

De “Blik op de weg” in De Noord …( 8 sept. 2014)
Beste mensen,
Het is kwart over zeven en de zon schijnt me lachend tegemoet.
Wat ben ik blij, dat ik de wandelschoenen weer heb aangetrokken,
de zonnebril opgezet en mijn “werkhandschoenen” aangetrokken.
Ook de plastic zak en grijper ontbreken niet.
De Middenweg op en ik merk, dat het verkeer al redelijk op gang is
gekomen. Tussen de huizen door zie ik een prachtige waas over de
velden liggen. De zon heeft nog niet al het moois weggeschenen en
ik maak een paar opnames, want dit moois houdt niet lang stand.
Tot aan de Chinees ligt weinig rommel! Heerlijk, want ik kan nu volop genieten! Ga rechtsaf, de Hasselaarseweg op voor de noord-west route. U begrijpt ondertussen
wel, wat ik daarmee bedoel. In de sloten begint het hier en daar al aardig dicht te groeien. Het
riet doet zijn werk en het zal er binnenkort toch echt uit moeten, als we de doorstroming willen
behouden! Bloemen weten nog steeds van geen wijken: rode klaver, boterbloemen en weegbree
zie je nog volop. Op de spoorwegovergang merk je, dat er af en toe nog stevig wordt gereden! De
banden laten hun wrijving met het spoor luid horen.
Mirjam roept “goedemorgen” en ik sla de Noordscharwouderpolderweg in. Het gekwaak op het
Apollomeer komt me al tegemoet. Ganzen, eenden, zwanen en reigers hebben er in deze vroege
ochtenduren “bezit” van genomen. Ik sta stil en geniet van dit gezang! “Opslag voor neerslag” lees
ik op het bord en zo is het maar net!
Bij de gebr. Sol is het licht nog aan en dat met deze zonneschijn! Overdaad of noodzaak? Wie zal
het zeggen ...!
Dan de wandeling door het Schoutenbosje. Het meer is aardig dichtgegroeid. Ik vind 18 blikjes en
de verpakking! Jammer, jammer! Ik neem het maar mee, want hiermee kunnen we onze dieren
toch niet opzadelen?! Men moest wijzer wezen!
Ik steek over naar de Roskamsluis. De bootjes liggen in het rimpelloze water en ik geniet van de
weerspiegelingen. De rommel deponeer ik in de bak bij de bushalte!
Dan via twee stoplichten naar de Waarddijk. Drie dames en een hond ontmoet ik. Ook zij hebben
de wandelschoenen aan. Ik zou er bijna een foto van maken “Sportief N-H”.
Langs de Waarddijk is het altijd genieten van de watervogels, met aan de overkant de grazende
Schotse Hooglanders. Een man, met z’n boot liggend tegen het eiland, doet het zeil omhoog.
Zeker heerlijk overnacht op het stille water. Wie zou dat niet willen?
Het wilgenroosje siert de waterkant, terwijl het berenklauw uitgebloeid is, maar het scherm blijft
nog mooi om er, met de blauwe lucht als achtergrond, een plaatje van te maken.
Tegenover fa. Stoop leeg ik bij de bushalte het nodige afval en vervolg mijn route via de Laanderweg. Dan de Middenweg en ik zie in de verte mijn vrouw al naderen. Zij vond het zulk heerlijk weer
en loopt het laatste stuk met me mee! De koffie wacht!
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Najaar

Leuk-Mooi

zaterdags gesloten
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Stijldansen
(Ballroom/Latin)
Jeugd

Zumba Fitness
Zumba Toning
Zumba Sentao

Stijldansen
(Ballroom/Latin)
Ouderen

Telefoon: 0226 - 31 47 31
info@dansschoolschavemaker.nl

Voor meer informatie en/of opgave:

Start vanaf
26 september 2014

Dorpsstraat 510
1723 HG Noord - Scharwoude

55+ Cursus
(alleen Ballroom)

Kidsswing
Streetdance
Clipdance

Schrijf nu in!

39 blikjes
19 drinkbakjes				
10 plastic flesjes 13 pk. sigaretten					
3 pk. shag
0 flessen!
Met vriendelijke groet, Gerrit van der Krol
De Ploeg 10, tel. 5726170
e-mail: der.van.krol@quicknet.nl
website: www.gerritvanderkrol.nl
p.s. Heeft u nog belangstelling voor de Basiscursus Digitale Fotografie in buurthuis De Ezel, die
op dinsdag 30 sept. om 13.30 u. begint? U leert uw camera kennen, belichtingsoorten worden
duidelijk gemaakt, sluitertijd, diafragma en compositie worden uitgebreid behandeld. Dit alles
wordt afgesloten met een praktijkmiddag! U kunt zich opgeven bij bovengenoemd buurthuis, tel.
5717625. Er zijn nog een paar plaatsen vrij! Kosten € 60,- voor 10 lessen.
Foto’s van de Volksspelen kunt u op mijn website zien!

KLAAR VOOR DE START …
Op 28 september houden we een startviering voor het nieuwe werkjaar in onze parochie.
Alle koren zingen. Alle kinderen mogen het startsein geven!!!
Dus: KOM ALLEMAAL!!!!

Jaarvergadering Hugo Boys
Op vrijdag 26 september 20:00 uur vindt de jaarvergadering van Hugo Boys plaats. In de jaarvergadering wordt de uitvoering van het beleid van Hugo Boys en de resultatenrekening van het afgelopen
seizoen besproken en toegelicht. De verschillende commissies brengen verslag uit. Ook wordt het beleid en de begroting voor het aankomend seizoen vastgesteld. Verder vinden er een aantal bestuurswisselingen plaats. Voor u als betrokkene van Hugo Boys dus het moment om uw mening te geven!
Hieronder vindt u de agenda. De notulen van vorig jaar zijn op te vragen via secretaris@hugoboys.nl.

UITNODIGING CONCERT
10 JAAR MASSALA
PLAATS : KERKJE VEENHUIZEN
26 OKTOBER 2014, 15.00 UUR
ENTREE € 6,50 ( INCLUSIEF CONSUMPTIE)
RESERVEREN 0657769289
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www.caferestaurantbleeker.nl • Als het om feestelijke verzorging gaat.

PRES
ENTE

ERT
:

ZATERDAG 4 OKTOBER

HEINEKEN VEILING MET LUUK EN MIKE
AANVANG 21.00 UUR

ZATERDAG 11 OKTOBER

‘80 ‘90 PARTY AANVANG 21.00 UUR

ZONDAG 12 OKTOBER

PAUL VLAAR AANVANG 20.00 UUR

Succesvolle coaching
voor kinderen
jongeren en volwassenen

ance

InBalance

 Zelfvertrouwen
 Contacten
 Faalangst
 Verlies
 Zelfkennis
 Verantwoordelijkheid
 Negativiteit

ook ouderbegeleiding

 Weerbaarheid
 Gevoelens
 Spanning
 Beperking
 Werkhouding
 Conflicten
 Houding

Vraag naar de folder of kijk op www.jokeborst.nl
Info (b.v. zorgverzekering)  06 5336 3705
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Joke Borst
Obdam
jokeborst@hotmail.com

Feest! - 60 jaar Kinderboekenweek
Dit jaar is het voor de 60ste keer Kinderboekenweek. En dat vieren we.
Het thema is FEEST! LANG ZAL JE LEZEN! Kom jij ook?
Workshops, voorstellingen, taartjes maken en gratis lid worden
van de bibliotheek. Dat is Kinderboekenweek 2014 bij Bibliotheek
Kennemerwaard.
De Kinderboekenweek bestaat 60 jaar en dat moet gevierd worden!
In Bibliotheek Kennemerwaard kun je tijdens de Kinderboekenweek van
alles beleven en doen!
Feestslingers maken
Op woensdag 1 oktober start de Kinderboekenweek 2014. Maar je kunt al vanaf woensdag 10 september meehelpen om de langste, leukste en mooiste feestslinger ooit te maken, dus kom langs!
Opening Kinderboekenweek: Taartjes maken!
De Kinderboekenweek start dit jaar op woensdag 1 oktober met een Feest in de bibliotheek! Kom
je ook een taartje maken? En natuurlijk ook opeten! Kom naar de bibliotheek en vier met ons de
leukste week van het jaar.
Alle locaties van Bibliotheek Kennemerwaard doen mee op 1 oktober van 14.00 tot 16.00 uur. De
toegang is gratis.
Feestmachines maken
Hoe maak je een echte feestmachine? Eentje die echt beweegt?
Daar maak je natuurlijk eerst een plan voor, een bouwtekening en dan aan de slag.
Iedereen gaat naar huis met een zelf ontworpen feestmachine. Deze workshop is voor
kinderen van 8 tot 12 jaar. Schrijf je van te voren in bij de klantenservice want vol = vol!
Bibliotheek in Heerhugowaard Centrum op zaterdag 4 oktober van 10.00 tot 13.00 uur.
Theatervoorstelling Stapper
Stapper is een theatervoorstelling van Unieke Zaken en gaat over een bijzonder ventje dat de wijde
wereld intrekt om erachter te komen wie hij is. Twee spelers en een muzikant brengen deze zoektocht op beeldende en muzikale wijze tot leven. Soms grappig, soms spannend, maar vooral ontwapenend. Het decor is een enorme rok vol verrassingen. Schrijf je van tevoren in want vol=vol.
Woensdag 8 oktober om 14.30 uur in de bibliotheek in Heerhugowaard Centrum (Parelhof 1A).
Door sponsoring van de Rabobank is deze voorstelling gratis te bezoeken.
Gratis lidmaatschap voor kinderen en een superaantrekkelijke aanbieding voor ouders
Tijdens de hele maand oktober kun je gratis lid worden van de bibliotheek. Je hoeft dan geen
inschrijfgeld te betalen en je krijgt een leuk cadeautje. Met een bibliotheekpas kun je het hele
jaar door boeken lenen en nog veel meer. Als ouder kunt u zich in oktober samen inschrijven
met uw kind. U ontvangt dan de eerste 3 maanden van het jaarabonnement gratis. Uw
bibliotheekabonnement verschaft u toegang tot een wereld van informatie en ontspanning.
Wat een feest! Bovendien krijgt iedereen die in oktober lid wordt van de bibliotheek (dus ook je
ouders!) een gratis bioscoopkaartje.
Alle reden dus om tijdens de Kinderboekenweek naar de bibliotheek te komen en lid te worden!
In de speciale folder lees je alles over de feestelijke activiteiten tijdens de Kinderboekenweek.
Dus kom naar de bibliotheek om hem op te halen!
De 60ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 1 t/m zondag 1 oktober
2014. Kom naar de bibliotheek en vier dit feestelijke jubileum met ons mee.
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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

BOUWKUNDIG
TEKENBUREAU

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

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

Dit is echt een
blikvanger in de straat
als er een baby
geboren is.
Makkelijk op te zetten.
Voor 30 euro
per week te huur.
Voor 2 á 3 dagen 20 euro.

Vragen of huren:
Rik Appelman, Plaetmanstraat 39
0625398693
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Open Podium Jeugd vanaf 27 september
Op zaterdag 27 september opent Déjan Tromp het seizoen van het Open Podium Jeugd
bij Bibliotheek Kennemerwaard. Het Open Podium staat deze keer in het teken van het
boek Dummie de Mummie van Tosca Menten.
Déjan Tromp (10) deelt zijn passie en kennis over Dummie de Mummie en andere kinderboeken van
Tosca Menten. Ontmoet de Mummie, kom lekkere cakejes eten en luister naar het verhaal van Déjan!
Het Open Podium vind je op de Jeugdafdeling van bibliotheek Heerhugowaard Centrum, Parelhof
1a. Het programma begint zaterdag 27 september om 11.00 uur.
Prijsvraag en kleurwedstrijd
Je kunt mooie prijzen winnen met de Dummie de Mummie-prijsvraag! Kom in de bibliotheek kijken
bij het podium en vul je antwoord in. We hebben ook een kleurwedstrijd, de prijsuitreiking is na
afloop van de presentatie van Déjan:
www.bibliotheekkennemerwaard.nl/pagina/137227.kleurwedstrijd-dummie-de-mummie.html
Podium zoek talent
Zoek jij een podium om je talent te laten zien aan publiek? Wil je iets vertellen of showen? Wil je
het publiek laten kennismaken met jouw hobby’s of talenten?
Laat het ons weten via heerhugowaard@bibliotheekkennemerwaard.nl en wij reserveren het podium voor jou!
Meer informatie over het ambassadeurschap van Déjan Tromp op de website van kinderboekenschrijfster Tosca Menten: www.toscamenten.nl/ambassadeurdejan.htm

Nieuws van hugo girls
Vorig weekend moesten 13 van de 14 weekendteams thuis handballen. Waarom dat zo is ingedeeld weten we niet maar het zorgde
wel voor een enorm vol programma vooral op zondag. Om 16.30
uur begon de laatste wedstrijd. En dus waren ook alle scheidsrechters nodig en toen kwam de bondsscheidsrechter voor Dames 1
niet opdagen. Gelukkig wilde Henk Brinkmann wel fluiten in plaats
van gewoon lekker kijken, terwijl hij later op de dag ook nog de Dames 2 zou fluiten. Henk bedankt! Het is anders wel heel lastig om
op het laatste moment iemand te vinden die Dames 1 wil fluiten.
En dit weekend was er zaterdag overdag helemaal geen wedstrijd
en zondagmiddag maar één. Het zou beter zijn als het wat meer verdeeld was maar ja het is even
niet anders.
Karen Ursem houdt de website bij maar het is niet eenvoudig om dat goed te doen. Daarom is ze
informatie aan het inwinnen om de website naar een andere provider te verplaatsten. De foto’s
van dit jaar staan er daarom nog niet op.
Het is nog steeds lastig om de wedstrijdformulieren op het juiste adres in te leveren. Dus hierbij
nog even het adres van Linda: Groote Geldebosch 75. Graag meteen na de wedstrijd. Linda moet
zorgen dat ze meteen verstuurd worden omdat we anders een boete krijgen.
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Uw online site voor straatgereedschap

Straatgereedschap bestel je online op

Straatgereedschap.nl

• straathamers
• steenknippers
• trilplaten

• werkkleding
• werkschoenen
• bezems

Straatgereedschap.nl
Middenweg 571
1704 BH Heerhugowaard

• kruiwagens
• zaagbladen
• en nog veel meer...

info@straatgereedschap.nl
www.straatgereedschap.nl
T 072- 566 99 44

Straatgereedschap.nl is onderdeel van Bouwmachines Nederland V.O.F.

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.
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De jaarlijkse ledenvergadering hebben we vastgesteld voor 8 oktober 2014.
De uitnodiging staat verderop in het Contact en is ook via de e-mail verstuurd.
Iedereen succes en prettige wedstrijden gewenst met een lekker zonnetje.
Groeten van het bestuur
HOOFDSPONSORS
Transportbedrijf Piet Oudeman
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman
ONZE JARIGEN
Evi Blankendaal		
Janine Oudeman		
Kirsten Ligthart		
Marije Mooij		
Ilse Hooiveld		
Jamie Zuurbier		
Fiene van Schagen

26-sep
27-sep
2-okt
4-okt
5-okt
5-okt
7-okt

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 - 		
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.autoservicebakker.nl

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

www.loonbedrijfveldman.nl
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Uitnodiging voor de ledenvergadering van handbalvereniging
Hugo Girls op woensdag 08 oktober 2014 in het Rondeel.
Aanvang 20.00 uur
AGENDA
1.

Opening

2.

Notulen van 9 oktober 2013
(zie infoblad)

3.

Mededelingen
Spelregeltestverplichting
Volle sporthallen
Nieuwe F spelregels

4.

Ingekomen stukken

5.

Jaaroverzicht

6.

Financieel overzicht en begroting 2014/2015

7.

Kascontrole/verkiezing + reserve

8.

Jaarverslagen
*Jeugdcommissie
*Technische commissie
*Buffetcommissie

9.

Bestuursverkiezing
*Aftredend en niet herkiesbaar: Linda Rezelman
*Vacature scheidsrechtercontactpersoon: Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering schriftelijk aanmelden. Deze kandidaatstelling moet ondertekend zijn door 5 leden.
*Vacature materiaalman/vrouw: Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering schriftelijk aanmelden. Deze kandidaatstelling moet ondertekend zijn door 5 leden.

10. Rondvraag
11. Sluiting

Wij hopen dat je erbij bent op 08 oktober!
Tot dan,
Bestuur Hugo Girls.
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Amanda Groot

Zondag 5 oktober om 13.05 uur in de Noord
bij de wedstrijd :
Hugo Girls – KSV
Schoonmaken Rondeel
De volgende teams van Hugo Girls zijn aan de beurt om het Rondeel schoon te maken.
22/9-23/9 Recreanten 1
29/9-2/10 Recreanten 2
6/10-8/10 Recreanten 3
De sleutel is bij P. Jaspers , Rozenhoutstraat 4, tel: 072 5711729
UITSLAGEN HUGO GIRLS
13 september-19 september
Hugo Girls R1		
Geel Zwart		
Hugo Girls R2		
D.T.S. ’48 R1		
H.C.V. ’90 R1		
Hugo Girls R3		
Hugo Girls 1		
‘t Fortuin/VVW 2		
Hugo Girls 2		
D.S.O. 1			
Hugo Girls 3		
Lacom ’91 3		
Hugo Girls A1		
Z.A.P. A2			
Hugo Girls B1		
J.H.C. B2			
Meervogels’60 B2		
Hugo Girls B2		
Hugo Girls B3		
SEW/Zuidermeer B4
Hugo Girls C1		
Graftdijk C1		
Hugo Girls C2		
C.S.V. C1			
Hugo Girls D1		
Zwaluwen K D1		
Allemaal wel goed gespeeld, maar moet nog aan elkaar wennen
Hugo Girls D2		
Zwaluwen ’30 D1		
Hugo Girls E1		
V.Z.V. E1			
Hugo Girls E2		
Vrone E2			
Hugo Girls F1		
Meervogels ’60 F1		

8-12
15-16
12-9
16-31
15-16
20-15
38-11
15-5
11-11
10-7
6-16
8-13
4-10
16-6
5-5
2-2
18-0
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20 september-26 september
Hollandia T R1		
S.C.Dynamo R1		
Hugo Girls R3		
Hollandia T 1		
Lacom’91 4		
Hugo Girls 3		
J.H.C. A2			
Con Zelo B1		
Leuke wedstrijd, allemaal gescoord!
Hugo Girls B2		
Vrone B3			
K.S.V. C2			
Wijk aan Zee C1		
Schagen D2		
Victoria O D4		
Lacom’91 E1		
Graftdijk E1		
Graftdijk F1		
-

Hugo Girls R1		
Hugo Girls R2		
A&O R1			
Hugo Girls 1		
Hugo Girls 2		
Zwaluwen K 1		
Hugo Girls A1		
Hugo Girls B1		

6-11
8-12
3-10
23-18
11-23
17-3
17-25
9-21

D.S.O. B1			
Hugo Girls B3		
Hugo Girls C1		
Hugo Girls C2		
Hugo Girls D1		
Hugo Girls D2		
Hugo Girls E1		
Hugo Girls E2		
Hugo Girls F1		

14-12
10-8
14-15
6-7
9-5
14-2
1-14
4-3
0-5

Hugo Girls 1- VVW
Ruststand: 8-16, Eindstand: 16-31
“Vandaag een maatje te groot”.
Op een mooie nazomerdag stond de wedstrijd Hugo Girls 1 tegen VVW op het programma.
De grote afwezige bleek de scheidsrechter. We waren al bang dat er geen 1 was opgesteld en dit
bleek inderdaad waar. Gelukkig bevond er zich nog een scheidsrechter onder het publiek zodat
de wedstrijd kon doorgaan.
Helaas was de voorbereiding niet optimaal geweest en dit zette zich voort in de wedstrijd. Tot 5-5
ging het gelijk op, daarna raakte Hugo Girls op achter met de score. We vergaten de afspraken, de
organisatie liet te wensen over en lieten onze keepster zwemmen. Dit resulteerde in een 8-16 met
de rust.
Onze trainer was duidelijk “not amused” en liet dit goed blijken.
Dit leek resultaat te hebben en we kwamen toch weer een beetje terug in het begin van de 2 helft.
We naderden zelfs tot 14-18. Daarna zakten we toch weer in en lieten toch ook onze kop te snel
hangen, waardoor onze score bleef steken op 16. VVW scoorde er nog flink op los wat uiteindelijk
als eindstand 16-31 opleverde. Voldoende stof voor een weekje trainen. Hopelijk gaat het volgende week tegen Hollandia T een stuk beter.
Hollandia T 1 - Hugo Girls 1
21 september 2014
Na de matige wedstrijd van vorige week, wilden we vandaag de punten binnen halen. Tegenstander vandaag was Hollandia T.
Het eerste doelpunt deze wedstrijd kwam op naam van Hugo Girls te staan, waarna Hollandia T al
snel gelijk maakte. Tot 3-3 ging de stand gelijk op, daarna liep Hollandia T uit naar een 9-3 voorsprong. We speelden met een offensieve dekking en door de snelle acties van Hollandia T, maakte
zij veel gebruik van de ruimtes die achter de verdediging van Hugo Girls lagen. Na 15 minuten
werd besloten om een defensieve 6-0 dekking neer te zetten en hier wist Hollandia T geen raad
mee. Van een 9-3 achterstand kwamen we terug tot tot 10-9. De laatste twee doelpunten voor rust
waren voor Hollandia T, 12-9.

34

In de rust was afgesproken om het spel en de dekking van de laatste 15 minuten in de eerste helft
vast te houden. Dit pakte niet goed uit. Er werd te offensief verdedigd, waardoor Hollandia T uit
kon lopen naar 17-10. Door iets beter spel in het laatste kwartier en met name door een aantal
gegeven penalty’s kwamen we terug tot een eindstand van 23-18. Volgende week gaan we uit bij
D.T.S ‘48 strijden om de punten mee te nemen naar Heerhugowaard.
Hugo Girls DS1
PROGRAMMA ZATERDAG 27 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 03 OKTOBER (VELD)			
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANVANG VERTREK RES.SH.
DAMES 1 28-sep
D.T.S. ‘48 DS1-HG DS1
Westwoud
13:00
12.00
-----DAMES 2 28-sep
Tornado DS3-HG DS2
HHW
13:00
12.15
-----DAMES 3 27-sep
Hollandia T DS2-HG DS3
Tuitjenhorn
19:00
18.15
-----A1
28-sep
Kleine Sluis DA1-HG DA1
Annapaulowna 13:30
12.30
-----B1
28-sep
HG DB2-Lacom ‘91 DB1
De Noord
11:00
10.30
-----B2
VRIJ
B3
28-sep
Spartanen DB2-HG DB3
Spartanen
10:30
9.30
-----C1
28-sep
HG C1 - Berdos C1
De Noord
10.00
9.30
-----C2
28-sep
DSS C1-HG C2
Heemskerk
15.15
14.00
D1
VRIJ
D2
27-sep
HG D2-Westfriezen D2
De Noord
14:00
13.30
-----E1
28-sep
D.S.O. GE2-HG E1
Den Helder
11:05
10.00
-----E2
27-sep
HG E2-Hollandia T E2
De Noord
13:00
12.30
-----F1
VRIJ
RECR. 1 29-sep
D.E.S. DR1-HG DR1
St Maarten
19:30
18.30
-----RECR. 2 29-sep
Victoria O DR5-HG DR2
Obdam
19:30
18.45
-----RECR. 3 29-sep
HG DR3-Meervogels’60 DR1 De Noord
19:30
19.00
-----						
WIJZIGING:
Zon 28 SEP: DSS C1 - C2 om 15.15 uur (ipv 7 juni 2015)				
		
Zon 28 sep: HG C1 - Berdos C1 om 10.00 uur (ingelast)				
		
Zat 27 sep: D1-Niedorp vervallen				
PROGRAMMA ZATERDAG 04 OKTOBER T/M VRIJDAG 10 OKTOBER (VELD)				
DAMES 1 5-okt
HG DS1-KSV DS1
De Noord
13.05
12.15
-----DAMES 2 5-okt
HG DS2-H.V.S. DS1
De Noord
14:15
13.45
-----DAMES 3 4-okt
KSV DS2-HG DS3
t Kruis
19:00
18.15
-----A1
5-okt
HG DA1-V.Z.V. DA2
De Noord
12:00
11.30
-----B1
5-okt
HG DB1-H.V.S. DB1
De Noord
11:00
10.30
-----B2
5-okt
KSV DB1-HG DB2
t Kruis
11:00
10.15
-----B3
5-okt
HG DB3-VTC/VOC DB1
De Noord
10:00
9.30
-----C1
5-okt
Westfriezen DC3-HG DC1
Zwaag
10:00
9.00
-----C2
4-okt
Vrone DC1-HG DC2
St Pancras
12:40
11.45
-----D1
4-okt
HG D1-D.W.O.W. D1
De Noord
13:00
12.30
-----D2
5-okt
Quick D1-HG D2
Zwaag
10:50
9.50
Res.sh.
E1
4-okt
HG E1-Schagen E2
De Noord
12:00
11.30
-----E2
4-okt
HG E2-S.C. Dynamo E1
De Noord
11:00
10.30
-----F1
4-okt
HG F1-C.S.V. F1
De Noord
10:00
9.30
-----RECR. 1
VRIJ
RECR. 2
VRIJ
RECR. 3 6-okt
Koedijk DR1-HG DR3
Koedijk
19:30
18.30
-----						
WIJZIGING:
Zon 5 okt: Dames 1 - KSV 1 om 13.10 (ipv 14.15 uur)				
		
Zon 5 okt: Dames 2 - HVS 1 om 14.15 (ipv 13.05 uur)				
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PROGRAMMA ZATERDAG 11 OKTOBER T/M VRIJDAG 17 OKTOBER (VELD)				
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANVANG VERTREK RES.SH.
DAMES 1
VRIJ
DAMES 2 12-okt
Kleine Sluis DS2-HG DS2
Annapaulowna 13:00
11.30
-----DAMES 3 11-okt
HG DS3-Kleine Sluis DS1
De Noord
19:00
18.30
-----A1
12-okt
D.E.S. DA1-HG DA1
St Maarten
13:45
12.45
-----B1
12-okt
Kleine Sluis DB1-HG DB1
Annapaulowna 12:30
11.30
-----B2
12-okt
HG DB2-Hollandia T DB1
De Noord
12:00
11.30
-----B3
12-okt
Sporting Andijk DB1-HG DB3 Andijk
14.50
13.45
-----C1
12-okt
HG DC1-Meervogels’60 DC1 De Noord
11:00
10.30
-----C2
12-okt
HG DC2-DSS DC1
De Noord
10:00
9.30
-----D1
11-okt
Lacom ‘91 D1-HG D1
Lacom’91
17:30
16.45
-----D2
11-okt
HG D2-Vido D3
De Noord
13:00
12.30
-----E1
11-okt
Z.A.P. E2-HG E1
Breezand
10:00
9.00
Res.sh.
E2
11-okt
S.S.V. E1-HG E2
S.S.V.
10:00
9.00
-----F1
11-okt
Tornado F1-HG F1
HHW
11:30
10.45
-----RECR. 1 13-okt
HG DR1-S.C. Dynamo DR2 De Noord
19:30
19.00
-----RECR. 2
VRIJ
RECR. 3
VRIJ
						
WIJZIGING:
Zon 12 okt: Andijk B1 - B3 om 14.50 uur (ipv 14.25 uur)				
Buffetdiensten Hugo Girls in het rondeel
De buffetdiensten worden in het contact vermeld en op de website.
Dus houd het contact en de website van Hugo Girls goed in de gaten.
Hierbij het overzicht van de kantine diensten voor het rondeel.
Kijk goed wanneer je aan de beurt bent. Want het gebeurt regelmatig dat iemand niet op komt
dagen.
Als je niet kunt zorg je zelf voor een ander en de wijziging geef je door aan Annet Kroon
Tel nr 072-5711428 of via de mail:marcoannet@gmail.com
Kom je niet opdagen en heb je niet voor vervanging gezorgd, ben je de volgende periode extra
aan de beurt.
Annet Kroon, planning kantinediensten in ´t rondeel
Datum 			
			
27 sept 12.15 tot 14.15 uur
14.15 uur tot 16.30 uur
Florien Deken 		
Maartje Deken
			
28 sept 9.15 uur tot 12.45 uur		
Judith de Mees en Lyndsey Snoek		
			
29 sept 18.45 tot 21.30 uur		
Deanne Molenaar		
			
4 okt
9.15 uur tot 11.45 uur
11.45 uur tot 14.30 uur
Caroline Bakker		Fiona Veldman
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5 okt

9.15 uur tot 11.45 uur
11.45 uur tot 14.00 uur
14.00 uur tot 16.30 uur
Nienke van der Burg
Astrid Tesselaar		
Carina Borst
en Lisan reus 		
en Marjet Groot		
en Jet Beers
			
11 okt 12.15 uur tot 14.30 uur
18.15 uur tot 20.45 uur
Mariska Ursem		Sarita Wijnker
			
12 okt 9.15 uur tot 11.30 uur
11.30 uur tot 13.45 uur
Floor Snel en Brit Stoop
Janine Oudeman en Alicia Koch
			
13 okt 18.45 uur tot 21.30 uur		
Susan Duijn		
			
20 okt 18.45 uur tot 21.30 uur		
Esther Vlaar
		
Scheidsrechterschema
TEAM
RECR. 2
E2
D2
C1
B1
RECR. 3
F1
E2
E1
D1
B3
B1
A1
DAMES 2
DAMES 1
D2
DAMES 3
C2
C1
B2
RECR. 1
RECR. 3

DATUM
24-sep
27-sep
27-sep
28-sep
28-sep
29-sep
4-okt
4-okt
4-okt
4-okt
5-okt
5-okt
5-okt
5-okt
5-okt
11-okt
11-okt
12-okt
12-okt
12-okt
13-okt
20-okt

WEDSTRIJD
HG DR2-SSV/Sporting S DR1
HG E2-Hollandia T E2
HG D2-Westfriezen D2
HG C1 - Berdos C1
HG DB2-Lacom ‘91 DB1
HG DR3-Meervogels’60 DR1
HG F1-C.S.V. F1
HG E2-S.C. Dynamo E1
HG E1-Schagen E2
HG D1-D.W.O.W. D1
HG DB3-VTC/VOC DB1
HG DB1-H.V.S. DB1
HG DA1-V.Z.V. DA2
HG DS2-H.V.S. DS1
HG DS1-KSV DS1
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
20:00
13:00
14:00
10.00
11:00
19:30
10:00
11:00
12:00
13:00
10:00
11:00
12:00
14.15
13.05
13:00
19:00
10:00
11:00
12:00
19:30
19:30

SCHEIDRECHTER
Monique Oudeman
Sen Kuilboer-Bente Zuurbier
Ineke Schot-Lisa Dekker
Recreanten 1
Monique Oudeman
Evi Blankendaal-Bente Zuurbier
Sen Kuilboer-Pien van den Berg
Ineke Schot-Denise Sprenkeling
Bregje de Wit-Noor Blankendaal
Dames 1
Jessy Blom-Jacky Zuurbier
Nel Borst
Karin Oudeman
Bond
?
Monique Oudeman
Romy Snoek
Astrid Snel
Joyce Hey-in ‘t Veld-Pascal Hey
Karin Oudeman
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Beste vrienden,
De competitie is onlangs weer begonnen en zo ook het seizoen
voor Hugo’s vrienden. Zoals gebruikelijk starten wij het seizoen
met de jaarvergadering, Deze staat gepland voor VRIJDAG 24 OKTOBER om 20.00 in het dorpshuis.
Noteer de datum alvast in uw agenda dan hopen wij u te zien.
Eerdaags valt de contributie brief bij u op de mat en zo rond 10 oktober ook de uitnodiging met de agenda voor de jaarvergadering.
Tot 24 oktober. Astrid Snel , Hugo’s vrienden
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Clubkampioenschappen mix en dubbel gespeeld
In augustus en september zijn de clubkampioenschappen voor de
mixdubbel en de dubbel gespeeld. Er waren er leuke potten te zien,
waarin de tegenstanders aan elkaar gewaagd waren. Door de mogelijkheid om nu ook zomerlid te worden, heeft een aantal nieuwe
leden meegedaan, erg leuk! Hopelijk heeft het zoveel gretigheid opgeleverd dat ze volgend seizoen ook weer zomerlid worden!

3 poules middubbel
Er werd gestreden in 3 poules.
In poule 3 kwamen Gerard en Karin Stoop als winnaar uit de bus.
In Poule 2 hebben Mike Degeling en Laura Berkhout de meeste
games gehaald. In poule 1 kwamen Roel Wolkers en Evy Blom als winnaars uit de bus.
Naamloos-22 1

27-08-2010 10:52:54

Damesdubbel
De heren- en damesdubbel leverden dit jaar leuke wedstrijden op tussen jong en oud. Er werd
gestreden om elke punt, wat mooie rally’s opleverde.
Dames kunnen naast goed babbelen ook goed tennissen! In poule 1 werd het beste tennis gespeeld door Roos Beers en Gidget Zuurbier, waardoor ze poulewinnaar werden. In poule 2 was er
een overduidelijke winnaar. Riet Beers en Johanna Beke wonnen al hun 3 wedstrijden en waren
hiermee de terechte winnaars.
Herendubbel
Er zaten hele mooie potten tussen in de herendubbel. De mannen leiten zien dat ze, naast een
lekker biertje drinken,kunnen ook goed tennissen. Mike Degeling en Ronald Hentzen vormden
een goed duo. Zij kwamen met 4 overwinningen als onbetwiste nummer 1 uit de bus.
Ondanks de geringe deelname zijn we tevreden over de clubkampioenschappen. Er zijn mooie
wedstrijden gespeeld en de deelnemers waren heel enthousiast. Daar doen we het voor!
Tot volgend seizoen!
Groetjes de toernooicommissie.

KLAAR VOOR DE START …
Op 28 september houden we een startviering voor het nieuwe werkjaar in onze parochie.
Alle koren zingen.
Alle kinderen mogen het startsein geven!!!
Dus: KOM ALLEMAAL!!!!
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Hugo Boys seizoen 2014-2015
Van de bestuurstafel
De taken van Edwin en Cocky van Diepen zullen in grote lijnen door een
4-tal personen worden overgenomen. Erik Kruijer gaat zich bezighouden met de financiën, Jose Wolkers wordt de contactpersoon voor het
Dorpshuis, Alex Overtoom gaat zich met de inkoop bezighouden en
Karin Dekker zal zorgdragen voor de aanvulling van de voorraad in de
diverse ruimten van het Dorpshuis. De overdracht heeft inmiddels grotendeels plaatsgevonden. Binnenkort zullen de vaste huurders van het
Dorpshuis worden geinformeerd over de nieuwe contactpersonen.
De contributie-inning zal 15 oktober plaatsvinden. De bedragen zijn ongewijzigd t.o.v. het afgelopen seizoen. De bedragen zullen deze week op de website worden geplaatst.
Op vrijdag 26 september a.s. zal de jaarvergadering van Hugo Boys worden gehouden. Aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis. Komt allen ! De agenda treft u elders in dit Contact aan of
kijk op de website.
De competitie is voor Hugo Boys 1 en 2 alweer 3 speelronden onderweg. Na een teleurstellende start van ons vlaggeschip ( 0-1 verlies thuis tegen Dirkshorn) wisten zij zich de afgelopen 2 wedstrijden goed te herstellen. In de uitwedstrijd tegen DTS werd een 2-2 gelijkspel
behaald en afgelopen zondag werd in de uitwedstrijd tegen Schagen een 1-2 overwinning
werd behaald. Door deze uitslagen houden de Boys aansluiting met de grote middengroep.
Hugo Boys 2 won moeizaam met 0-1 uit bij De Valken. De week ervoor wisten ze de punten niet in
De Noord te houden want er werd, geheel onnodig, verloren tegen Vios W.
Hugo Boys 3 won de vooruitgespeelde wedstrijd tegen SVW 5. Hugo Boys 4 won de derby tegen
WMC en afgelopen zondag waren zij vrij. Hugo Boys 5 won beide wedstrijden met ruime cijfers.
Onsnieuweseniorenteam, Hugo Boys6, heeft deeersteoverwinningook tepakken !Indethuiswedstrijd
tegen Nieuwe Niedorp werd er met ruime cijfers gewonnen. Afgelopen zondag werd er een gelijkspel
behaald in de uitwedstrijd tegen SVW. Het vele trainen (2x per week) begint z’n vruchten af te werpen.
De dames wonnen de derby tegen LSVV en afgelopen zondag werd er niet gespeeld wegens problemen met de spelerspassen bij tegenstander Callantsoog.
De junioren wonnen ook beide competitiewedstrijden en komende zondag wacht de eerste echte
krachtproef thuis tegen Koedijk.
Vanaf deze plaats allemaal weer veel plezier gewenst op en rond de velden en hopelijk tot ziens
op de jaarvergadering.
Klaas Oudeman
voorzitter
AFGELASTINGEN
Beste leden,
Het is nog niet zover, maar bij slecht weer wordt voor de thuiswedstrijden het veld gekeurd om
08.30 uur als dat nodig is door Piet Tesselaar en Siem Hand. Bij afgelastingen wordt vanuit het
wedstrijdsecretariaat de aanvoerder of coach van het betreffende elftal gebeld en tevens zal dit op
het afgelastingenbord en op de site worden aangegeven.
Dit geldt ook voor de uitwedstrijden, als wij daar bericht van krijgen. Dit gebeurt helaas niet meer
altijd, hou dus ook de site van de tegenstander in de gaten. Ga niet zelf bellen naar de tegenstander, dat geeft vaak verwarring.
De website wordt zondagmorgen up to date bijgehouden ! Bellen naar ons voor informatie mag
uiteraard altijd.
Siem Hand tel. 5740761
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Jaarvergadering Hugo Boys
Op vrijdag 26 september 20:00 uur vindt de jaarvergadering van Hugo Boys plaats. In de
jaarvergadering wordt de uitvoering van het beleid van Hugo Boys en de resultatenrekening van
het afgelopen seizoen besproken en toegelicht. De verschillende commissies brengen verslag uit.
Ook wordt het beleid en de begroting voor het aankomend seizoen vastgesteld. Verder vinden er
een aantal bestuurswisselingen plaats. Voor u als betrokkene van Hugo Boys dus het moment om
uw mening te geven! Hieronder vindt u de agenda. De notulen van vorig jaar zijn op te vragen via
secretaris@hugoboys.nl.
Agenda jaarvergadering seizoen 2014 / 2015 v.v. Hugo Boys
1. Opening door voorzitter Klaas Oudeman
2.

Mededelingen en ingekomen stukken.

3.

Notulen jaarvergadering seizoen 2013 / 2014.

4.

Jaarverslag over het seizoen 2013-2014 van de secretaris, jeugd-, senioren-, technische-,
sponsor-, kantinecommissie en zaalvoetbal.

5.

Voortgang kantine

6.

Financieel jaarverslag door de penningmeester + begroting 2014/2015

7.

Verslag kascontrolecommissie door René de Vries en Joris Zwagerman
Benoeming kascontrolecommissie voor volgend seizoen.

8.

Bestuursverkiezing:




Aftredend en voor één jaar herkiesbaar: Stella Stoop
Tussentijds aftredend: Edwin van Diepen
Nieuwe bestuursleden kunnen door minstens drie leden worden aangedragen, mits hiervan
schriftelijk kennis gegeven is aan de secretaris en een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat aan de secretaris is overlegt. Eén en ander is mogelijk tot 72 uur voor de vergadering.

9.

Rondvraag en sluiting

Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 27 september
Hugo-Boys
9.30 uur Irma
13.00 uur Mitchel
Zondag 28 september
Hugo-boys
9.45 uur Hanneke/ Sytske
14.00 uur Adrie / John
Maandag 29 september
Jeugd bestuur
Tafeltennis Puinhoop
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Dinsdag 30 september
Kbo
seniorengym
Woensdag 1 oktober
Revas
Donderdag 2 oktober
Tafeltennis Puinhoop
Vrijdag 3 oktober
Koersbal

Dinsdag 7 oktober
Kbo
seniorengym

Zaterdag 4 oktober
Hugo Boys
9.30 uur Gerard
Middag playback show / Jose

Woensdag 8 oktober
Revas

Zondag 5 oktober
Hugo-boys
9.45 uur Ria / Erna
14.00 uur Joke

Donderdag 9 oktober
Tafeltennis Puinhoop
Vrijdag 10 oktober
koersbal

Maandag 6 oktober
tafeltennis

Hugo Boys Senioren

										
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 28 september 2014			
Terreindienst: Paul Oudeman 							
wedstr.
39603
42433
123707
121972
121677
127982
128892
115376

Omschrijving 		
Hugo-Boys 1
Hollandia T 1
Hugo-Boys 2
KGB 2
Hugo-Boys 3
Succes 3
SVW 27 7
Hugo-Boys 4
Vrone 8
Hugo-Boys 5
Hugo-Boys 6
VZV 5
Hugo-Boys A 1
Koedijk A 1
Hugo-Boys VR 1
Schagen VR 2

aanv.
vertr.
Scheidsrechter
14:00		
J.C.J.M. Langedijk
10:45
10:00
W.J. van der Laan
10:45
10:00
René Buter
12:00
11:00			
10:00
9:00			
14:00
13:15
Pim Mooij
10:45		
Marcel Numan
14:00
13:15
Nic. Buter

WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 5 oktober 2014 				
Terreindienst: Jeff Beers 						
wedstr.
40068
41951
0
123712
123690
125964
128887

Omschrijving 		
aanv.
vertr.
Scheidsrechter
Succes 1
Hugo-Boys 1
14:00		
C.J.J. van ‘t Klooster
De Blokkers 2
Hugo-Boys 2
11:00
9:45
C. Doodeman
vrij
Hugo-Boys 3 					
Hugo-Boys 4
ZAP 5
10:45
10:00
Jan de Wit
Hugo-Boys 5
VIOS-W6
10:45
10:00
G. Vinke
Kolping Boys 9
Hugo-Boys 6
12:00
11:00			
Hugo-Boys A 1
Con Zelo A1
10:45		
Klaas Oudeman

114469 ZAP VR 1
Hugo-Boys VR 1
14:00
13:00			
							
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 12 oktober 2014 				
Terreindienst: Mark Klompstra 					
wedstr. Omschrijving 		
39605
Hugo-Boys 1
Wiron 1
42428
Hugo-Boys 2
ZAP 3
		

aanv.
vertr.
14:00		
10:45
10:00

Scheidsrechter
A. Hussaarts
H.J. Jacobs

Siem Hand tel. 5740761
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Pupil van de Week
Pupil van de week voor deze wedstrijd:
28 September
Hugo Boys 1 - Hollandia T 1
is
Sem van Diepen
12:45 uur aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen.

Pupil van de Week
Pupil van de week voor deze wedstrijd:
12 Oktober
Hugo Boys 1 - Wiron 1
is
Joppe Leumens
12:45 uur aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen.

Scheidsrechters gevraagd !!!!
Beste leden van Hugo-Boys,
Ook dit jaar kunnen we weer rekenen op een waardevolle groep scheidsrechters. Maar om deze mensen niet
teveel te hoeven belasten zoeken we er nog scheidsrechters bij!
Dit jaar hebben we er weer een elftal bij en ook daarvoor zijn we op zoek naar enthousiaste scheidsrechters
die één of meer keer willen fluiten. Wil je hiervoor een
opleiding volgen, kan dat meestal in de buurt en bij voldoende deelname wellicht bij Hugo-Boys.
Maar ook zonder cursus of opleiding is het mogelijk om
te fluiten.
Aarzel niet en meld je aan!!!
Ook A-junioren zijn van harte welkom!
Zonder scheidsrechter geen wedstrijd!
Voor informatie en aanmelding:
Siem Hand tel. 072-5740761
Email: s.hand1@quicknet.nl
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Competitiewedstrijden Hugo Boys Jeugd 2014-2015					
						
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd Zaterdag 27 September 2014			
			
Terreindienst ‘s ochtends:		
Maarten de Moes			
Terreindienst ‘s middags:		
Thijs Wolkers
		
wedstr. Omschrijving			
aanv
Vertr/aanw Scheidsrechter
91197 Hugo Boys B1
- SVW 27 B4
14:00 13:00		
Mitchell Assendelft
68978 LSVV C2
- Hugo Boys C1
13:15 12:15		
90750 Hugo Boys D1
- SVW 27 D4
14:00 13:15		
Henk Beers
Hugo Boys E1		 Vrij			
101299 LSVV E8
- Hugo Boys E2
11:00 10:15		
59614 Hugo Boys F1
- Grasshoppers F1 14:00 13:30		
Frits/Marco
101291 Medemblik MP2 - Hugo Boys MP1 10:00 9:00		
100971 ZTS MP1
- Hugo Boys MP2 9:00
8:00		
						
						
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd Zaterdag 4 Oktober 2014				
		
Terreindienst ‘s ochtends:		 Dick Zwagerman			
Terreindienst ‘s middags:		 Wouter Bekker
		
wedstr. Omschrijving			
aanv
Vertr/aanw Scheidsrechter
68970 KGB B2
- Hugo Boys B1
14:30 12:45		
Hugo Boys C1
- Vrij			
66418 Hugo Boys D1
- Con Zelo D1
11:00 10:15		
Marcel Numan
79555 Hugo Boys E1
- LSVV E2
11:00 10:30		
John/Rick
101296 Con Zelo E2
- Hugo Boys E2
10:45 10:00		
101303 DWOW F1
- Hugo Boys F1
11:15 10:15		
90191 Hugo Boys MP1 - KGB MP1
11:00 10:30		
Ruud
Hugo Boys MP2 - Vrij			
						
Hou goed de website en het bord in de gaten ivm gewijzigde beker- of oefenwedstrijden!		
				
www.hugoboys.nl						
Voetbal 2 daagse begeleid door oud-international Martijn Meerdink bij v.v. Hugo Boys.
Op maandag 13 en dinsdag 14 oktober in de herfstvakantie vindt er een voetbal 2 daagse plaats
op het terrein van Hugo Boys. Afgelopen 22 augustus heeft Martijn Meerdink, bekend van De
Graafschap, FC Groningen, AZ en het Nederlands elftal, een clinic gegeven aan de mini’s, F- en
E-pupillen van Hugo Boys. Daarnaast had de Jeugd Commissie Voetgolf georganiseerd voor de
D’s, C’s, B’s en A’s over het gehele complex van Hugo Boys. We kunnen terug kijken op een sportieve, gezellige en geslaagde avond!
Meerdink is erg enthousiast geraakt na deze avond en wil graag terug komen naar Hugo Boys om
een voetbal 2 daagse te organiseren voor kinderen tussen 6 en 14 jaar. Twee geheel verzorgde
dagen van 10.00uur – 16.00 uur voor slechts € 47,00. Wat krijg je hier allemaal voor? Twee dagen
begeleiding door een professional, lunch, drinken, bidon en een T-shirt met opdruk. Tijdens deze
twee dagen worden er voetbalactiviteiten, clinics, trainingen, penaltybokaal, wedstrijden en een
voetbalquiz verzorgd. Daarnaast wordt het Martijn Meerdink Jeugd Voetbalspel met allerlei spelonderdelen, zoals: stropdas schieten, snelheidsmeter en dergelijke georganiseerd. Twee dagen
sportiviteit en plezier dus! De ambitie van Meerdink is om zoveel mogelijk jongeren op een leuke
manier aan het sporten/voetballen te krijgen, waarbij spel en plezier voorop staan.
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Nu al enthousiast? Opgeven kan via het onderstaande formulier:
NAAM:
LEEFTIJD:

		

jaar.

MAAT T-SHIRT
Dit formulier voor 11 oktober inleveren bij de jeugdafdeling (jeugdleiders/trainers) van
Hugo Boys.
A.u.b. de € 47,00 PP betalen bij binnenkomst Voetbal 2 Daagse.
Kijk ook eens op Meerdink zijn website: www.martijnmeerdink-voetbalschool.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: martijn_hand@hotmail.com
(06-51508432) / info@martijnmeerdink-voetbalschool.nl
Met sportieve groet,
De Jeugd Commissie van Hugo Boys en de Martijn Meerdink Voetbalschool.

Van de Sponsorcommissie
Nieuwe Score bord sponsoren
We verwelkomen bij Hugo Boys 2 nieuwe score bord sponsoren. Te weten Univé verzekeringen en
Knuwer Advocaten. We hebben het bord onthuld bij de eerste thuis wedstrijd van het seizoen bij
Hugo Boys tegen Dirkshorn. Helaas kwam er deze eerste keer geen goede einduitslag op het bord
te staan. Laten we hopen dat hier voor de toekomst verandering in komt.
Wilt u meer te weten komen over Unive verzekeringen, kijkt u dan op www.unive.nl
Wilt u meer te weten komen over Knuwer Advocaten dan kunt u terecht op www.knuwer.nl
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Raad de minuut
Helaas geen winnaar bij de eerste thuiswedstrijd Hugo Boys - Dirkshorn. Deze wedstrijd werd
verloren met 0-1.
Willem Zwagerman, Alex Overtoom, Koen de Koning, Mariët Ursem, Giel Borst en Melvin Tesselaar.
De sponsorcommissie; sponsorcommissie@hugoboys.nl
Jaarvergadering Hugo Boys
Op vrijdag 26 september 20:00 uur vindt de jaarvergadering van Hugo Boys plaats. In de jaarvergadering wordt de uitvoering van het beleid van Hugo Boys en de resultatenrekening van het
afgelopen seizoen besproken en toegelicht. De verschillende commissies brengen verslag uit. Ook
wordt het beleid en de begroting voor het aankomend seizoen vastgesteld. Verder vinden er een
aantal bestuurswisselingen plaats. Voor u als betrokkene van Hugo Boys dus het moment om uw
mening te geven! De notulen van vorig jaar zijn op te vragen via secretaris@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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INDIAN SUMMER SALE!

17&18 oktober

Hoge korting op:
NEN *
* KLEDING * SCHOENEN
ACCESSOIRES * ONDERDELEN

Kom, Kijk en Profiteer!
Havenstraat 38 | 1736 KG
G Zijdewind
T 0226 - 421 221 | www.kolkmanzijdewind.nl
m
manzijdewind.nl
Kolkman-AdvA4-Indian.indd 1

24-08-14 22:49
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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

• Timmerwerk
• Onderhoud
• Renovatie

Snel

Tel. 072 53 47 173
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bord_70x100Snel.indd 1

• Verbouwing
Tel. 06 27088407
Heerhugowaard

Heerhugowaard

Timmerwerk - Onderhoud - Renovatie - Verbouwing
06-07-2009 10:24:31

