Vrijdag 29 augustus 2014

Agenda
30 August 2014
1 September 2014
2 September 2014
7 September 2014
8 September 2014
13 September 2014
17 September 2014
21 October 2014
5 November 2014
7 November 2014
8 November 2014
9 November 2014
17 November 2014
29 November 2014
30 November 2014
16 December 2014

30 August 2014 38e editie Noordender Volksspelen			
1 September 2014
KBO: fietstocht			
2 September 2014
KBO: gymochtend voortaan op dinsdag			
7 September 2014
Varen met de vrienden van de ZV Sint Joris			
8 September 2014
KBO: vakantieverhalen Quiz en bingo			
13 September 2014
Open monumentendag: kerkje van Veenhuizen 11:00-16:00
17 September 2014
t/m 22 September 2014 Lourdesreis			
21 October 2014
KBO: verhalen over de douane. Hr. Pols			
5 November 2014
Cabaret/Revue avond bij Bleeker			
7 November 2014
Cabaret/Revue avond bij Bleeker			
8 November 2014
Cabaret/Revue avond bij Bleeker			
9 November 2014
Cabaret/Revue middag bij Bleeker			
17 November 2014
KBO: Wout Strootman, met muziek van Annie MG Smit		
29 November 2014
Winterfair			
30 November 2014
Winterfair			
16 December 2014
KBO: kerstmiddag met Harmonie			

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 8 SEPTEMBER 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 26 september 2014.
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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,-

HUSQVARNA 136 LiC
TRIMMER

100%
Husqvarna.
€ 3.599,100% Husqvarna.0% Brandstof.
0% Brandstof.
9,-zijn er:
€ 42
De nieuwe Husqvarna Accu
Series

De nieuwe Husqvarna Accu Series zijn er:
een serie sterk presterende accuproducten.
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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.
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Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren voor 4 september op
het secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden
secretariaat.
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:
Zijn wij onderweg naar ‘iets’
of is het alleen maar een reis naar ‘niets’?
Leven tussen vreugd’ en pijn
zou dat heel het leven zijn?
Is het leven… zomaar leven
of een deel van ’t grote plan?
Soms kom je iets eeuwigs tegen
en heel even denk je dan:
dat het licht weer op kan stralen
uit een diepe duisternis
en dat leven wordt geboren
uit al wat gestorven is.

Toon Hermans

UIT DE PAROCHIE – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” – 23 augustus 2014.
Na een heerlijke lange vakantie en inmiddels alweer drie weken werken, start ik met mijn eerste
Uit de Parochie na de zomer. We hebben het fantastisch gehad in Australië. Mooi weer, ondanks
dat het daar winter is; toch altijd boven de 20 graden. Het was wel ’s morgens en ’s avonds koud.
Maar dat was geen probleem. De kleinkinderen hebben enorm genoten. Ik heb me verbaasd hoe
snel ze het Engels oppikten, vooral doordat ze steeds met de kinderen van mijn zus optrokken,
die even oud zijn. Toch heerlijk dat ze dat op school leren. We hebben heel veel gezien en heel
veel gedaan. Het was wel een domper toen er boven de Oekraïne een vliegtuig uit de lucht werd
geschoten. Want vooral de kleinkinderen maakten zich daarover zorgen. Maar gelukkig zijn we
allemaal weer gezond en veilig thuis.
Het was wel afschuwelijk, die vliegtuigramp. Maar ook al die andere rampen en oorlogen die de
wereld teisteren of hebben geteisterd. We voelen ons zo machteloos. Het enige dat we kunnen
doen, is ervoor zorgen dat we in het klein, dus in onze naaste omgeving, werken aan een betere
wereld.
In de parochie is het nog rustig. De komende weken zal alles weer langzaam maar zeker op
gang komen. Zie onderaan mijn stukje. Natuurlijk waren er in de afgelopen maanden wel de
weekendvieringen.
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Zondag 17 augustus hebben we Maria Hemelvaart gevierd, met de Vrienden van het Gregoriaans.
Ik heb er van genoten.
Vanmorgen (24 augustus) zong ons gelegenheidskoor. Fantastisch dat deze mensen steeds komen
zingen bij volkszang en dat Trusy wil spelen. Danes en heren: enorm bedankt daarvoor. Tijdens de
viering kwam er een ‘vreemde’ gast de kerk binnen: een Zwarte Piet. Die moet toch wel heel erg in
de war zijn geweest. Of …. toch niet? Ik heb iets horen gonzen …. over Volksspelen ….
In de zomerperiode overleden Thijs Veldman en Nel Smit - Houniet. Beide families: van harte
gecondoleerd. Veel sterkte toegewenst.
Op 20 augustus werd Niek Oudeman 80 jaar. Ik heb een bloemetje bij Niek en Atie gebracht.
Al eerder op 19 juli werd Riet Plak 80 jaar. Ook zij is in het zonnetje gezet
Wat komen gaat:
31 augustus – MIVA-zondag
4 september – Viering van Meeleven met combo Trudy Hand
14 september - Ziekenzondag
17 t/m 22 september – Lourdesreis – deze is volgeboekt. Met 47 mensen gaan we op reis.
Ik wens u allemaal heel gezellige en mooie Volksspelen toe.

Hartelijke groet,
Marion Bleeker – Burger.

DONDERDAG 28 AUGUSTUS
14.30 UUR
Viering ter gelegenheid van het 50 jarig huwelijk van Ted en Ina van Schagen. Voorganger is
Marion Bleeker-Burger en de zang wordt verzorgd door het ritmisch koor.
Koster: Ria Danenberg
WEEKEINDE 30 EN 31 AUGUSTUS
Tweeëntwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jeremia 20.7-9( De profeet beklaagt zich bij god over de lasten die zijn
opdracht met zich meebrengt; desondanks blijft hij rotsvast op God vertrouwen)
Evangelie uit Matteüs 16, 21-27( Jezus roept zijn leerlingen ertoe op Hem te volgen op zijn weg)
ZONDAG 31 AUGUSTUS
10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van het ritmisch koor. Voorganger is Gerard Weel
Gebedsintenties voor; Piet dekker en zegen over zijn gezin, en Ria van Gastel-Tesselaar,Jan Beers
en zegen over zijn gezin, Cor Borst en Ria Borst-Groot, Antonius Aloysius Molenaar en Petronella
Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart, Jan Plak en zegen over
zijn kinderen en kleinkinderen.
Lector; Bert Bijvoet. Misdienaars : Kirstin Plak en Jochem Blankendaal. Koster: Peter Danenberg
De schaalcollecte is voor de MIVA
WOENSDAG 3 SEPTEMBER
12.00 uur
Kinderkerk voor de onderbouw
DONDERDAG 4 SEPTEMBER
15.15 uur
Kinderkerk voor de bovenbouw
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DONDERDAG 4 SEPTEMBER
19.30 UUR
Viering van meeleven met Marion Bleeker-Burger en Nel Zuurbier.De zang wordt verzorgd door
combo Trudy Hand.
Gebedsintenties voor: Nol van Woerkom, Jan Beers en zegen over zijn gezin, in liefdevolle
herinnering Berry,Piet Dekker en zegen over zijn gezin, Henk Borst, in liefdevolle herinnering
Jan en Ria en overleden ouders Berkhout en Borst, Cok Borst, in liefdevolle herinnering Dennis
Overtoom, Nelly van Veen en overleden ouders Overtoom-Groen,Sander Borst en zegen over zijn
gezin, in liefdevolle herinnering Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers,Marie Molenaar-Spaansen
en zegen over haar gezin,Alex Weel, Jan Korver,Theo Groot en overleden familie Groot- de Goede,
Marco Ursem, Luc van Gastel en Ria van Gastel-Tesselaar, Toon en Annie Spaansen-Borst,Tiny
Veldman-Overtoom en overleden ouders Veldman-Overtoom, Siemen Borst en zegen over zijn
gezin en geef ons moed om verder te gaan, Alie Idema van Diepen,in dierbare en dankbare
herinnering aan onze lieve ouders Jaap Stam en Truus Stam-Overtoom, in liefdevolle herinnering
familie Jan Oudeman-Groot en zegen over zijn gezin en kleinkinderen,in liefdevolle herinnering
Andre Veldman en om zegen over zijn gezin,Theo en Annie Hoogland-Bleeker, Emiel de Knegt,in
liefdevolle herinnering Piet Korver en zijn dochter Helma,Trien Koomen en overleden familie,Cees
Verwer en Tiny Verwer-Veldman, Johannes Verwer en Alida Verwer-Ursem,Pe Wester en Gerrit
Schaafsma en zegen over hun gezin,in liefdevolle herinnering Jan en de familie Oudeman-Groot,
Henk en Trien Groot-Groot en zegen over hun gezin,Jan Veldman en zegen over zijn gezin,Chris
Dekker, Will, Nelly en om zegen over allen die ons dierbaar zijn,Riet Oudeman-Beers en om zegen
over haar gezin, Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen,
Cor Borst en Ria Borst-Groot.In liefdevolle herinnering Anita Oudeman-Muileboom, in liefdevolle
herinnering Marcella, Siemon van Langen en Catharina van Langen-Borst en Aad en zegen over de
familie,Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie Veldman-Overtoom
Koster: Gon Meester.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk
WEEKEINDE 6 EN 7 SEPTEMBER
Drieëntwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Ezechiël 33, 7-9(de profeet is door God als wachter aangesteld over
het volk)
Evangelie uit Matteüs 18, 15-20(Hoe de gemeenschap moet omgaan met een christen die een
fout begaat)
ZONDAG 7 SEPTEMBER
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van de Cantorij. Voorganger is Marion Bleeker - Burger
Gebedsintenties voor: Truus van Stralen-Overtoom en zegen over haar gezin, Adrianus Overtoom
en Catharina Overtoom-Oudhuis en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Wim
Oudeman en Tiny Oudeman-Beers, in dierbare en dankbare herinnering aan onze lieve ouders
Jaap en Truus Stam-Overtoom,Kees Zuurbier en zegen over zijn gezin, Jan Zuurbier en zegen over
zijn gezin, overleden ouders van Schagen-Schuit en kinderen en Wilhelmus Groot
Lector: Marga van Langen. Misdienaars. Ermioni en Petros Tsiamparlis. Koster:Kees Berkhout
WEEKEINDE 13 EN 14 SEPTEMBER
Veertiende zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Numeri 21,4-9(Ieder die zijn ogen richtte op de omhoog geheven
bronzen slang, werd gered)
Evangelie uit Johannes 3, 14-17(De Mensenzoon wordt omhoog geheven, opdat ieder die gelooft
in Hem eeuwig leven heeft)
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ZONDAG 14 SEPTEMBER
10.00 UUR - Ziekenzondag
Eucharistieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is Pater Jan Molenaar
Gebedsintenties voor:Piet Overtoom en Emma Overtoom-Groenland en overleden familieleden,
Theo Groot en overleden familie Groot-de Goede, Cor Borst en Ria Borst-Groot, Adriaan van
Langen en zegen over zijn gezin, overleden familie Danenberg, Trien Koomen en overleden
familie, Jan Groenland en zegen over zijn gezin, Antonius Aloysius Molenaar en Petronella
Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart, Jaap Way en Gre Wayde Boer en overleden familie, Jaap en Gina Beers overleden ouders en zegen over de kinderen
en kleinkinderen, Bets Westmeijer-Groot en zegen over haar gezin, Tiny Veldman-Overtoom en
overleden familie Veldman-Overtoom
Lector; Bert Bijvoet. Misdienaars : Koster: Gon Meester
12.00 uur Doopviering
ROOSTER KERKEN WAARLAND,’T VELD EN NIEUWE NIEDORP
t Veld
Zaterdag 30 augustus om 19.00 uur eucharistieviering met pastoor van der Linden
Zaterdag 6 september om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en
zang van het gemengd koor.
Zondag 14 september om 9.30 uur kermisviering in Zijdewind Voorganger zijn Toon
Jorink en Marion Bleeker - Burger
Waarland Zondag 31 augustus om 10.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger
Zondag 7 september om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en
zang van de vrienden van het Gregoriaans
Niedorp Zondag 24 augustus om 10.00 uur eucharistieviering met pastoor van der Linden en
zang van het gemengd koor.
Zaterdag 30 augustus om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Zaterdag 6 september om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion BleekerBurger en zang van Timeless
Zaterdag 13 september om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Stok en
zang van het kinderkoor.
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 9 augustus overleed op 82 jarige leeftijd Nel Smit-Houniet
Op 13 augustus was de avondwake in onze kerk.
Op 14 augustus vond de afscheidsdienst plaats waarna de plechtigheden werden voortgezet in
het crematorium in heerhugowaard
Marion
Van 17 september tot en met 22 september is Marion naar Lourdes
Op zondag 21 september wordt voor de 106e keer de Westfriese bedevaart naar Onze Lieve Vrouw
ter Nood georganiseerd. Het programma is als volgt:
10.30 uur Heilige Mis met Z.H.Exc.J.M.Punt als hoofd celebrant.
Het koor van de bedevaartplaats, Ubi Caritas, verzorgt de zang.
12.30 uur Uitstelling van het Heilig Sacrament voor stilte aanbidding.
13.10 uur Rozenkransgebed.
13.30 uur Lof met Sacramentsprocessie, muzikaal ondersteund door de Koperblazers van
westfriesland en zang van de Schola Cantorum uit Bakkum/Castricum.
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Intenties voor de Eucharistieviering kunt u opgeven via het secretariaat van de bedevaartplaats.
Per adres`Hoogeweg 65,1851 PJ Heiloo. Per telefoon, behalve op woensdag, op weekdagen van
9.00 uur tot 15.00 uur: 072-5051288. Per email, info@olvternood.nl

Op reis in het land van geloven
Na meerdere jaren positieve en mooie ervaringen met deze geloofscursus te hebben gehad,
willen wij graag vanaf het najaar deze cursus weer organiseren in Schagen. In deze cursus gaan we
met elkaar een virtuele reis maken waarin we interessante en verrassende bestemmingen zullen
aandoen, zoals ‘de vallei van de verhalen’, ‘het plein van de ontmoetingen’ en ‘de krochten van het
zoeken naar waarheid’. Er is ruimte voor het eigen persoonlijke verhaal en uitwisseling met andere
‘reisgenoten’.
De cursus staat o.l.v. professionele begeleiders met veel ervaring omtrent catechese, geloofsvragen
en individuele- en groepsprocessen.
Om de inhoud van deze boeiende ‘reis’, en de deelnemende cursisten maximaal tot hun recht te
laten komen, hebben we ervoor gekozen om de reis uit te spreiden over twee jaar. Dat betekent
dat we per jaar 17 avonden en een zaterdag met elkaar ‘op reis gaan’.
De cursus zal bij voldoende aanmeldingen in het najaar van start gaan in Schagen op de
dinsdagavond en duurt van 20:00 – 22:00 uur.
De begeleiders van deze cursus zijn:
Mevr. Monica Wildeboer, catechiste, tel.: 0224-214208; mail: mcwildeboer@planet.nl
Dhr. Leo van Dijk (emeritus) catecheet, tel.: 0223-532418; mail: almvandijk@gmail.com

Wandelen met de Franciscaanse Beweging:
weekend in Velp/Grave
De Franciscaanse Beweging (FB) organiseert van vrijdagavond 29 augustus (19.00 uur) tot
en met zondagmiddag 31 augustus 2014 (16.00 uur) een wandelweekend. Uitvalsbasis is het
oude, prachtig gelegen klooster ‘Bij de Kapucijnen’ in Velp/Grave. Thema is betrokkenheid.
De wandelaars krijgen een rondleiding door het klooster en nemen zoveel mogelijk deel
aan het dagritme van de leefgemeenschap. Zaterdag en zondag zijn er twee tochten van
ongeveer 13 kilometer door het fraaie landschap van Grave. De begeleiding van dit weekend
is in handen van twee mensen van de Franciscaanse Beweging.
Naast het organiseren van bijeenkomsten, cursussen, lezingen, studie- en bezinningsdagen en
reizen, en naast de uitgave van boeken en tijdschriften, organiseert de Franciscaanse Beweging
ook wandelingen. Met haar wandelprogramma speelt ze in op de belangstelling van mensen
om in deze tijd samen op pad te gaan, zoals Franciscus dat eeuwen geleden ook al deed. Deze
wandelingen bieden naast ontspanning en ontmoeting ook momenten van stilte en bezinning.
Aan het begin, aan het slot en tijdens de wandeling kan men gebruikmaken van teksten om zich
te verdiepen en met elkaar in gesprek te raken over een bepaald thema.
Data: vrijdag 29 augustus (19.00 uur) – zondag 31 augustus (16.00 uur)
Kosten: € 120,- (voor FB-leden € 95,-) Alles inclusief, behalve gebruik van lakens en handdoeken.
Locatie: klooster ‘Bij de Kapucijnen’, Basilius van Bruggelaan 4, 5363 VA Velp/Grave
Aanmelding en meer informatie: via de mail: info@franciscaansebeweging.nl of telefonisch:
073-6131340 (NB Er kunnen maximaal tien mensen deelnemen.)
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Lieverlede – een persoonlijke leerweg
5 weekenden in het klooster van de franciscanen in Megen
De Franciscaanse Beweging biedt onder de naam ‘Lieverlede’ een bezinningsperiode van vijf
weekenden, verspreid over een half jaar, voor mensen die pas op de plaats willen maken om hun
levensweg tot nu toe te overzien. Deze bezinning verbinden we met onze zoektocht naar God. Elk
weekend is een verdieping van het voorgaande. De weekenden zijn niet los van elkaar te volgen.
De eerstvolgende cyclus van vijf weekenden start eind september 2014 en eindigt in maart
2015. Dit jaar worden de weekenden gehouden in het Minderbroedersklooster van de
franciscanen in Megen. Kosten: € 130,- per weekend (korting voor minder draagkrachtigen
is mogelijk). Per groep kunnen maximaal 10 mensen deelnemen. De begeleiding is in
handen van Heileen Holman en Rafaël Maria Theuvenet.
Thema’s tijdens de cyclus zijn: ‘geraakt worden’, ‘verlangen’, ‘verzoening’, ‘thuiskomen’ en ‘een
nieuwe weg’. Deze worden uitgewerkt met behulp van creatieve werkvormen. Lieverlede is een
persoonlijke leerweg die erop gericht is om te ervaren hoe de eigen leefsituatie een vindplaats van
God kan zijn. Er wordt gebruik gemaakt van verworvenheden en wijsheid uit de psychosynthese,
de christelijke traditie en de franciscaanse spiritualiteit.
Data: 26-28 september, 14-16 november 2014, 16-18 januari, 13-15 februari, 20-22 maart 2015
Tijdstip: vrijdagavond 19.30 uur – zondagmiddag 16.00 uur
Kosten: € 650,- (per weekend € 130,-). Korting voor minder draagkrachtigen is mogelijk.
Aanmelding: Een uitgebreid informatiepakket (met aanmeldingsformulier) kan worden opgevraagd bij de coördinator van Lieverlede, Heileen Holman, heileenholman@dewonnealmelo.nl of
bij de Franciscaanse Beweging (zie boven).
Franciscaanse Beweging
Van der Does de Willeboissingel 11
5211 CA ’s-Hertogenbosch
Tel:
073-6131340
E-mail: info@franciscaansebeweging.nl
Web:
www.franciscaansebeweging.nl

Kleine Kinderkerk voor de onderbouw
Ik hoop dat iedereen weer een gezellige vakantie heeft gehad, aan het weer zal het niet hebben
gelegen, want we hadden een prachtige zomer.
We beginnen weer met frisse moed aan de kinderkerk en daarom deze herinnering , om ons
geheugen even op te frissen.
De volgende kinderkerk is op woensdag 3 september om 12.00 uur
Wilt u kind ook meedoen met de kinderkerk, dan kan dat 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
Marion Danenberg, Anouk Pronk en Gerda Zuurbier
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Grote Kinderkerk voor de bovenbouw
Ook de grote kinderkerk gaat dit jaar weer van start, bij veel kinderen merk ik wat terughoudendheid,
maar de kinderen die wel komen zijn erg enthousiast.
Zoals u in de verslagen leest, ga ik een verhaal voorlezen en dit gaan we dan bespreken, soms in
de vorm van een tekening, uitbeelden, een spel, knutselen enz. Ik probeer altijd iets te bedenken
wat de kinderen van deze leftijd aanspreekt.
De volgende kinderkerk is op donderdag 4 september
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 weer op een grote opkomst.
Groetjes van Gerda Zuurbier
Mijn mailadres is jmzuurbier@hetnet.nl
telefoonnummer: 072-5740952

Bezielingsdag diaconale spiritualiteit
Zaterdag 27 september in Heiloo
‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ Over Franciscus van Assisi, paus Franciscus en de beleving van
armoede wordt op zaterdag 27 september een bezielingsdag gehouden in Heiloo. Voor mensen
die betrokken zijn bij de caritas / diaconie.
Franciscus van Assisi koos voor vrijwillige armoede. Paus Franciscus roept ons op als kerk en
gelovige naar buiten te treden. Hij vraagt ons bij de armen en behoeftigen te zijn. Om bij de armen
te zijn moet de kerk zich afstemmen op hen, zelf arm worden. Wat vraagt dat van ons aan liefde en
het doen van gerechtigheid?
De franciscaanse traditie geeft richting in de zorg voor de naaste. Aanvoelen wat van betekenis is
voor de ander en daarmee nood lenigen vraagt afstemming. Vanuit het franciscaanse gedachtengoed zullen we verder worden ingewijd in een diaconale spiritualiteit van afstemmen op onszelf
en de ander.
Laat u bezielen door te luisteren, zingen, aandachtig te lezen en het gesprek met elkaar. De
inhoud van de dag wordt verzorgt door dr. Willem Marie Speelman, medewerker franciscaans
studiecentrum, docent christelijke spiritualiteit én musicus. Ook Pater Roland Putman, franciscaan,
diaconaal werker en pastoor in Beverwijk werkt mee aan deze bezielingsdag. Voor informatie en
vragen: Anita Witte, dienst Caritas Bisdom Haarlem-Amsterdam. Email: awitte@bisdomhaarlemamsterdam.nl telefoon: 023-5112600.

De jongerenreis naar Taizé ...
opnieuw een indrukwekkende ervaring!
Zaterdag 5 juli met 23 deelnemers vertrokken naar Taizé. De bus reed weg om ± 19.00 uur vanaf
station Heerhugowaard. Onderweg pikten we in Amstelveen nog een groep op en daarmee was
de bus vrijwel vol! (Direct na vertrek werd de bus versierd met oranje vlaggetjes, want bij de meesten
zat de oranjekoorts er nog aardig in.) Na een reis van 13 uren met weinig slaap kwamen we aan. De
week werd qua weer helaas getekend door heel veel regen, maar gelukkig was dat lang niet alles
wat Taizé te bieden had.
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De eerste dag na aankomst was voor de meesten wel een beetje afzien. Iedereen had nauwelijks
of slecht geslapen in de bus en vooral voor de nieuwelingen kwam er vervolgens veel op ze af.
De bagage werd uit de bus geruimd en moest droog worden opgeslagen tot we wisten waar de
tenten mochten worden opgezet. Gelukkig was er snel de mogelijkheid om te ontbijten, waarna
we met z’n allen naar de zondagse Eucharistieviering gingen. Daarna was er tijd om Taizé te verkennen. In de tussentijd werd duidelijk waar het tentenkamp kon worden neergezet. Gelukkig
was het weer ons eventjes goedgezind en konden we de tenten droog opzetten. Om half vier was
er de Nederlandse informatiebijeenkomst, waarna iedereen zich ging inschrijven voor de bijbelgroepjes en de verschillende werkzaamheden waar je uit kon kiezen. De nacht hierna regende het
hard en bleken meerdere tenten flink te lekken. De jongeren zijn toen met elkaar naar La Morada
gegaan (een plek waar je dag en nacht terechtkunt als er problemen zijn) en hebben vervolgens een
grote Taizétent toegewezen gekregen. Daar kon iedereen gaan slapen wiens tent lekte en dat
bracht geruststelling. De bagage die nat was geworden kon er drogen en er was ruimte genoeg.
We konden er gelukkig de hele week gebruik van maken. Maandag kwam er al meer rust. Iedereen
wist z’n programma en ging ermee aan de slag. Het was natuurlijk nog steeds wel wennen, maar
gelukkig had iedereen een leuke groep en was tevreden. Naarmate de week vorderde werden de
jongeren steeds enthousiaster, zoals gewoonlijk J.
In Taizé hadden ze rekening gehouden met het WK voetbal. Er werd in een grote tent een groot
scherm geplaatst waarop beide halve finalewedstrijden live gezien konden worden. Daar werd –
ook door ons - dankbaar gebruik van gemaakt.
Elke dag zijn er in Taizé drie
indrukwekkende, muzikale
gebedsvieringen. Daarnaast
worden de jongeren ingedeeld in kleine groepen die
elkaar dagelijks ontmoeten.
Deze ontmoetingen starten
met met een bijbelintroductie, waarna ze aan de hand
van vragen met elkaar in
gesprek gaan of iets op een
andere manier creatief gaan
verwerken. Zo werd er bijv.
ook toneelgespeeld. In de
groepjes zijn jongeren vertegenwoordigd vanuit de hele
wereld. Dat maakt het leuk,
maar ook een flinke uitdaging
wat betreft de verschillende
talen. Engels en Duits worden het meest gesproken en de rest wordt aangevuld met handen en
voeten. Het vraagt soms wat geduld, maar meestal is iedereen van goede wil en spelletjes, muziek,
openheid en vriendelijkheid bieden een basis waarop men elkaar al snel kan vinden.
De week was om voor we het wisten en grappig genoeg heb ik eigenlijk geen jongere over het
weer horen klagen, terwijl het af en toe echt niet meeviel! Sommigen hadden wat moeite met het
eenvoudige eten, maar ook daar werden oplossingen voor gezocht. Hoe belangrijk geld ook is in
onze economie; in Taizé tierde tijdens het eten de ruilhandel welig.
Zoals altijd was de viering op vrijdagavond bijzonder. Tijdens en na de viering kun je dan bidden
bij een groot, liggend, iconen kruis met kaarsjes erop. De gedachte is, dat je je eigen zorgen en die
van anderen bij het kruis (bij Jezus) mag neerleggen. In de tussentijd blijven mensen daar omheen
de hele tijd door zingen. Dit duurde tot diep in de nacht.
Daarnaast is er na de gebedsvieringen ruimte voor een persoonlijk gesprek met een broeder of
een priester. Ook wordt de mogelijkheid geboden om te biechten als je daar behoefte aan hebt.
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Dan blijkt dat veel jongeren van die mogelijkheden gebruik maken. Helaas was het weer te slecht
om te genieten van de prachtige stiltetuin die Taizé ook biedt.
Op zondag 14 september a.s. is de reünie van deze jongerenreis in het Julianaklooster in Heiloo.
Vorige keer werd de wens geuit door een aantal jongeren om elkaar met een zekere regelmaat
te blijven ontmoeten en samen te zoeken naar een stuk verdieping in hun leven. Hieruit is in het
afgelopen jaar Wake up!!! together ontstaan.
Komend seizoen zijn er weer vier bijeenkomsten van Wake up!!! together ingepland - net als vorig
seizoen - op de tweede zondag van november 2014, januari 2015, maart 2015 en mei 2015 van 12
tot 18 uur voor de Taizéjongeren en verder voor alle jongeren van 16 jaar en ouder in het Julianaklooster in Heiloo.
Het was opnieuw een waardevolle jongerenreis!
Hopelijk lukt het om over twee jaar wéér te gaan.

Karin Blaauw
karinblaauw@hetnet.nl

Cursus Op reis in het land van Geloven van start in Schagen
In het najaar van 2014 gaat opnieuw de geloofscursus Op reis in het Land van Geloven
van start in Schagen. Een ieder die kennis maken wil met het katholieke geloof en/of die
geloofsverdieping zoekt en daarover met anderen in gesprek wil gaan, is welkom. De cursus
beslaat zeventien dinsdagavonden per jaar en één zaterdag, verdeeld over een periode
twee jaar.
Interessante en verrassende bestemmingen
Eén van de begeleiders van de cursus, Monica Wildeboer vertelt: “Na meerdere jaren positieve en
mooie ervaringen met deze geloofscursus te hebben gehad, willen wij graag vanaf het najaar deze
cursus weer organiseren in Schagen.
In deze cursus gaan we met elkaar een virtuele reis maken waarin we interessante en verrassende
bestemmingen zullen aandoen, zoals ‘de vallei van de verhalen’, ‘het plein van de ontmoetingen’
en ‘de krochten van het zoeken naar waarheid’. Er is ruimte voor het eigen persoonlijke verhaal en
uitwisseling met andere ‘reisgenoten’.”
Professionele begeleiding
Om de inhoud van deze boeiende ‘reis’, en de deelnemende cursisten maximaal tot hun recht
te laten komen, is de reis uitgespreid over twee jaar. Dat betekent dat de cursisten per jaar 17
avonden en een zaterdag met elkaar ‘op reis gaan’.
De cursus zal bij voldoende aanmeldingen in het najaar van start gaan in Schagen op de
dinsdagavond en duurt van 20 tot 22 uur. De cursus staat o.l.v. professionele begeleiders met veel
ervaring omtrent catechese, geloofsvragen en individuele- en groepsprocessen.
De begeleiders zijn Monica Wildeboer (catechiste) en Leo van Dijk ((emeritus) catecheet.
Voor meer informatie en aanmelding:
Mevr. Monica Wildeboer, tel.: 0224-214208; mail: mcwildeboer@planet.nl
Dhr. Leo van Dijk, (tel.: 0223-532418; mail: almvandijk@gmail.com
Zie ook de website:
www.landvangeloven.nl en
http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=info&ids=volw_catechese&dep=catechese
voor meer inhoudelijke informatie over de cursus.
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Folder met vormingsaanbod bisdom verschenen
De folder met het vormingsaanbod van het bisdom Haarlem-Amsterdam voor het komende seizoen
(2014 – 2015) is verschenen. In deze folder zijn tevens opgenomen de kortlopende cursussen
van de Tiltenberg - het centrum voor kerkelijke opleidingen van het bisdom in Vogelenzang
- en de cursussen en het aanbod van het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo.
Ook dit jaar is er weer een divers aanbod van cursussen: van een cursus over de brief van
paus Franciscus Evangelii Gaudium tot cursussen op het gebied van kerkmuziek, diaconie,
geloofsopbouw en netwerkbijeenkomsten over jongerenwerk.
Bovendien wordt er wederom een ontmoetingsdag voor nieuwe katholieken en een dag voor
(nieuwe) bestuursleden van een parochie aangeboden.
En de geloofscursus Op reis in het Land van Geloven zal dit najaar – bij voldoende belangstelling – in
Schagen van start gaan.
Papieren exemplaren van de folder zijn te bestellen via:
jkeuss@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
De folder is via www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl onder de kop “Afdelingen Catechese”
ook digitaal te vinden.

Inschrijving voor bisdombedevaart naar Rome geopend
Bisdombedevaart naar Rome in de meivakantie van 2015
De inschrijving voor de bedevaart van het bisdom Haarlem-Amsterdam in de meivakantie
van 2015 is geopend. Inschrijven voor zowel de 10-daagse busreis (30 april t/m 9 mei 2015)
als de 6-daagse vliegreis (2 t/m 7 mei 2015), is mogelijk via de website van reisorganisatie
VNB.
Op weg in verbondenheid, jong en oud, ga met ons mee!
In de stad Rome worden meerdere bijzondere plaatsen bezocht. Uiteraard zijn er
gezamenlijke vieringen in de grote kerken van Rome, met ondersteuning van het
kathedrale koor en een speciaal voor de reis samengesteld projectkoor. Maar ook is
er gelegenheid om zelf, als parochie, als groep of als gezin om erop uit te trekken.
Ontmoeting in de brede zin van het woord staat centraal tijdens de bedevaart! Er zal zo veel
mogelijk op regio worden ingedeeld. Jongeren en gezinnen met kinderen sluiten aan bij de
regio, maar beleven ook hun eigen programmamomenten. De tieners (12 t/m 15 jaar) hebben
een apart programma op een eigen locatie en sluiten aan bij de grote vieringen. Voor kinderen,
tieners en jongeren studerend t/m 25 jaar, is een korting op de reissom mogelijk (zie hieronder).
Folders gereed
Naast de posters zijn nu ook de folders van de reis gereed, voor zowel de busreis als de
vliegreis. Folders kunnen besteld worden via VNB (gegevens hieronder). In de folder vindt u
ook het programma van de bedevaart van dag tot dag (onder voorbehoud) en de prijzen:
€ 999 voor de busreis en € 839 voor de vliegreis. Voor tieners, kinderen en jongeren
studerend t/m 25 jaar is de prijs voor de busreis € 485 en € 325 voor de vliegreis.
Folder voor tieners en jongeren gereed en aan te vragen
Tevens is er een aparte folder gemaakt om ook tieners en jongeren voor de bedevaart uit te
nodigen. Maak er gebruik van om ook deze leeftijdsgroep voor de bedevaart enthousiast te
maken! De folder is ook aan te vragen via VNB (gegevens hieronder).
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Inschrijving
Inschrijven voor de bedevaart kan via de website: www.vnbreizen.nl via het reisnummer RO1503
voor de vliegreis en RO1504 voor de busreis.
Via de button ‘boek nu’ in de reis kunt u het aanmeldingsformulier invullen.
En daar kunt u ook aangeven bij welke regio/parochie u ingedeeld wilt worden.
Inschrijven kan tevens door het invullen en opsturen van de papieren aanmeldingskaart.
Deze aanmeldingskaart kunt u aanvragen via VNB (gegevens hieronder).
Contactgegevens VNB:
Voor het aanvragen van folders, posters en aanmeldingskaarten:
VNB: Emke de Bruijn: tel (073) 681 81 22 per e-mail: emke.debruijn@vnbreizen.nl
Inschrijven voor de busreis of de vliegreis kan via www.vnbreizen.nl

In memoriam Nel Smit-Houniet
Op zaterdag 9 augustus overleed Nel Smit-Houniet op 82 jarige leeftijd.
Nel was hier in De Noord tot 1958 bekend onder de naam juffrouw Houniet, daarna was het
juffrouw Smit geworden. Jarenlang was zij werkzaam op de St. Josephschool.
Houniet is bepaaldelijk geen Noordendse naam. Nel werd in 1932 in Haarlem geboren als vijfde
kind van een gezin dat zou uitgroeien tot 12 kinderen.
Het uitbreken van de oorlog en met name de hongerwinter van 1944 was van grote invloed op
het gezin. Haar vader ging lopend vanuit Haarlem op zoek naar voedsel in Friesland en in de
kop van Noord Holland.
Na de oorlog werden de broodmagere kinderen verdeeld over gezinnen in Nederland om zo
weer op krachten te komen. Nel kwam bij de familie Jaspers in het Waarland terecht.
Na zo’n jaar ging ze weer naar huis en daarna naar de kweekschool in Den Bosch om te studeren
voor onderwijzeres.
Er kwam een vacature op de Mariaschool in Heerhugowaard Zuid en Nel ging op kamers
wonen bij oude bekenden van vroeger: Gerrie en Siem Jaspers aan de Middenweg hier in De
Noord. Ze kwam Jan Smit, die een stukje verderop woonde, tegen en er bloeide iets moois op.
Ze kregen samen 6 kinderen.
Op de Sint Josephschool was ondertussen dringend behoefte aan onderwijzend personeel en
Nel werd door meneer pastoor benaderd om daar te komen werken en dat ging prima tussen
de bevallingen door.
Dit heeft ze gedaan tot haar 61ste jaar, toen had ze tijd voor het full time omazijn.
Samen met Jan genoot ze van de kleinkinderen, er werden volop spelletjes gedaan en natuurlijk
werd er altijd gevraagd hoe het op school ging.
Ook had ze nu tijd voor de KBO (katholieke bond voor ouderen) en was daar zeer actief in, ze is
ook een tijdje voorzitter geweest.
Ze kreeg een hartaanval en een herseninfarct, maar kwam daar ze weer redelijk goed bovenop.
Het laatste half jaar ging het echter slechter met haar en uiteindelijk belandde ze in het hospice
in Alkmaar. De laatste dagen pendelde ze tussen boven en hier, ze geloofde in de hemel.
Aan het leven van een goede juf, een fijne vrouw, moeder en oma was een einde gekomen.
Tijdens een mooie avondwake hebben we afscheid van haar genomen.
Nel, rust zacht.
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Nationale ziekendag 2014.
Zondag 14 september is het weer nationale ziekendag. Wij van Caritas willen daar ook aandacht
aan besteden en nodigen zieken en mensen die 80 jaar of ouder zijn uit, voor de viering in de kerk
van zondag 14 september om 10 uur. Het thema van de viering is: Hart voor elkaar. Door teksten
en liederen proberen we u te bemoedigen. Pater Jan Molenaar gaat voor en het gemengde koor
zal de zang verzorgen. Na afloop kunt u elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of
thee. We hopen ook u te ontmoeten. Iemand van de caritas komt nog bij u langs en mocht dit niet
zo zijn weet dat u welkom bent.
Jan van Schagen,
Voorzitter PCI/Caritas.

Bedankt!
Langs deze weg willen wij iedereen heel hartelijk bedanken, in welke vorm dan ook. Ons
60-jarig huwelijk op 22 juli 2014 is een onvergetelijke dag geworden, waar we nog lang op
terug hopen te kunnen kijken.
Tine en Nick Beers

Dankbetuiging
Bedankt voor de steun na het overlijden van mijn man, onze vader en opa
Thijs Veldman
De vele kaarten, bloemen en jullie bezoek geeft ons kracht om samen door te gaan.
Tiny Veldman – Bruyn
Kinderen
Kleinkinderen
Heerhugowaard, augustus 2014

Bestemmingplan Buitengebieden ter inzage!
Het heeft een tijdje geduurd sinds de aankondiging door het college dat het bestemmingsplan
buitengebieden aangepast zou worden, maar nu is het zover. Dit bestemmingsplan gaat over
het gebied in de buitenwijken, en dat houdt voor ons in het gebied aan de noordkant van de
spoorlijn Heerhugowaard-Hoorn - maar dan wel zonder de dorpskern van De Noord en zonder het
gebied van De Vaandel. Door de veranderingen in dit bedrijventerrein komt het bestemmingsplan
daarvan later dit jaar aan de orde.
Waar het nu om gaat is dat het bestemmingsplan voor het gebied waar het ons om gaat,
binnenkort vastgesteld gaat worden. Dat kan voor ieder van ons belangrijk zijn, want misschien is
er plotseling een verandering doorgevoerd die voor u van belang is. Of zou u graag een wijziging
toegepast willen zien, maar is die niet opgenomen. Of, ook nog een mogelijkheid, zou u graag in
de nabije toekomst een aanpassing willen - en dat is iets wat u nu wel moet regelen.
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Want als een bestemmingsplan eenmaal definitief is, moet iedere burger zich hier aan houden.
Wijzigingen zijn dan in principe niet meer mogelijk.
Ik zou u daarom willen aanraden om even te kijken hoe het bestemmingsplan voor uw eigen
omgeving er uit gaat zien, en of u dat een goede zaak vindt. In vroeger jaren moest men dan naar
het gemeentehuis om te bekijken hoe de plannen er uit zien, maar tegenwoordig kan dit ook
uitstekend op de computer.
Ga daarvoor naar www.ruimtelijkeplannen.nl. Vul dan in het window onder de naam “Bekijk de
plannen in uw eigen buurt” uw postcode en huisnummer in. U krijgt dan de situatie rond uw
eigen huis te zien. Aan de rechterkant ziet u een nieuw window “Bestemmingsplannen”, waarin u
Bestemmingsplan Buitengebieden 2014 ziet staan. Misschien niet direct, mogelijk moet u eerst op
“Vergroten” klikken om de volledige tekst zichtbaar te maken.
Dan heeft u dus het nieuwe bestemmingsplan op uw scherm. Om nu te achterhalen wat alle
kleuren en symbooltjes voorstellen, kunt u op de button “Kaartfilter” ergens halverwege het
scherm aan uw linkerkant klikken. Als u dan vervolgens eerst op “Alle onderdelen tonen” klikt, zijn
daarna alle mogelijke Enkelbestemmingen stuk voor stuk op uw scherm te verkrijgen.
U kunt natuurlijk altijd nog naar het gemeentehuis aan de Parelhof 1 gaan. Daar ligt het
ontwerpbestemmingsplan ook ter inzage. Maar denk er wel aan, dat u zes weken de tijd heeft om
uw zienswijze kenbaar te maken - mocht u daar behoefte aan hebben. Dat is dus uiterlijk 1 oktober
2014. Mocht u dat willen doen, stuur uw brief dan naar de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard.
Jos Beers
Burgerbelang

JEUGDSPORTPROGRAMMA; DOE MEE!
Wat is er nu leuker dan sporten uitproberen zonder verdere verplichtingen?
Precies! Nog meer sporten proberen! Schrijf je in voor het JeugdSportProgramma van
Sportservice Heerhugowaard.
Van 18 augustus tot en met 1 september is het mogelijk in te schrijven voor het eerste blok van het
JeugdSportProgramma (JSP) van dit schooljaar. Het JSP biedt alle kinderen van het basisonderwijs
en alle jeugd van het voortgezet onderwijs de mogelijkheid om met een sport kennis te maken bij
een vereniging, zonder verdere verplichtingen zoals bijvoorbeeld lid worden. Voor € 5,- mogen de
deelnemers vier lessen meesporten. De lessen van JSP 1, verzorgd door ervaren of gediplomeerde
trainers, worden gegeven van 15 september tot 12 oktober 2014.
Dit schooljaar worden in totaal 4 JSP periodes georganiseerd. Elke periode is er een nieuw
sportaanbod, houd de website dus goed in de gaten!
Inschrijven
Om te kunnen deelnemen aan de sportlessen bij de vereniging is vooraf inschrijven noodzakelijk.
Dit kan uitsluitend via de speciale JSP-website, waar je kunt komen via:
www.sportserviceheerhugowaard.nl/jsp. Heb je al eerder meegedaan met het JSP? Log dan
gewoon weer in met je oude gegevens. Alvast een klein voorproefje? Wat dacht je van badminton,
korfbal of dans? Wil je weten wat er nog meer wordt aangeboden? Trek dan snel je sportschoenen
aan en sprint naar www.sportserviceheerhugowaard.nl! JSP, Sport jij ook mee?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Monique de Vries via :
jsp@sportserviceheerhugowaard.nl of tel: 072-5763880.
Sportservice Heerhugowaard stimuleert de jeugd van Heerhugowaard om minimaal 1 uur per dag
te bewegen.
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VERHUISBERICHT

			
Op 15 augustus 2014 gaan wij verhuizen van de Torenburgstraat 12 in Heerhugowaard naar ons
nieuwe huis in Limburg.		
Ons nieuwe adres wordt:
Beijerstraat 8 - 6118 CS Nieuwstadt
tel.: 046 – 4265114/mobiel Ida: 06 18491173/mobiel Joop: 06 25572300
Als je in de buurt bent, kom dan even langs!

Groeten,
Joop, Ida, Hidde en Derk van der Woerd

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
In de vakantieperiode zijn de koffie-ochtenden en de maaltijd
gewoon doorgegaan, zoals u waarschijnlijk weet. De maaltijd werd
deze keer begeleid door de vrouwengroep ‘Kenze’.
Zij verzorgden salades en ander lekkers en waren bij de maaltijd
aanwezig. Heel hartelijk bedankt voor jullie goede zorgen. De
aanwezige mensen hebben er erg van genoten.
De koffie-ochtend van 8 augustus was bij Jos en Toos Mooij.
Regelmatig worden we uitgenodigd om bij Noordenders om de koffie
te gaan. Het is altijd leuk om zomaar bij anderen op visite te zijn.
De data voor de komende tijd:
5 september 2014		

17.30 uur maaltijd in het dorpshuis

19 september 2014

10.00 uur koffie drinken op de pastorie

3 oktober 2014		

10.00 uur koffie drinken op de pastorie

Janet Wester
Tonnie Rozing
Gea Klercq
Tiny van Stralen
Riet Beers
Ria Boekel
Toos Mooij

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

U bent van harte welkom!
Maaltijd op 25 juli van het N.O.C.
De zomermaaltijd was, zoals gewoonlijk, weer in de Pastorie. Maar er
was iets bijzonders deze keer. De kersverse Vrouwengroep :”KENZE” uit
de Noord had deze avond geadopteerd en nam niet alleen de kosten
maar ook de verzorging op zich.
Het zag er sfeervol uit, de tafel was feestelijk gedekt en toen Ria in haar openingswoordje het initiatief bekend maakte viel dit in goede aarde.
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URMAPRINT
digitaal

COPY & PRINT

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

✦ ZAKELIJK DRUKWERK

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

NU OOK PRINTEN OP GROOT FORMAAT

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

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

m. 06 - 229 204 87

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

e. info@dick-tegel.nl

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

Reclame voor zaterdag 30 augustus

Roombotercake van € 4,55 voor € 2,95
Krentenbollen 4 + 2 GRATIS
Tompouzen 3 + 1 GRATIS
Elke dag 3 broden naar keuze voor maar € 5,75.
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Eerst werd een rode linzensoep geserveerd.
Daarna stond er een buffet klaar waaruit iedereen zijn eigen keuze kon maken. Er waren diverse
salades maar ook saté, nasi, enz, enz.
Tijdens het eten werd er gezellig gebabbeld; dit gaf ons een goed gevoel.
Als toetje werd ijs geserveerd. Voor de liefhebbers was er nog koffie of thee met bonbons.
Iedereen keerde voldaan huiswaarts, en wij bleven met een tevreden gevoel achter om alles nog
even op te ruimen.
Namens de dames van Kenze:
Ria Boekel
					
Margret van Langen
					
Ans Schotten

KBO Heerhugowaard Noord
Secretariaat: Middenweg 525
Tel: 072-5710193
1 sept. is onze eerste KBO activiteit en net als andere jaren starten
we met een fietstocht, uitgezet door Wim en Joke Beers. U hoeft
zich niet op te geven. We verzamelen om 9 uur bij de kerk.
LET OP: Bij slecht weer gaat het niet door……
Ik wil ook uw aandacht vestigen op de Winterfair die gehouden
wordt op 29 en 30 nov.
Wij hopen dat u tijdens de prachtige zomertijd al aan ons heeft gedacht want juist uw inbreng
maakt onze Winterfair bijzonder en aantrekkelijk.
Niet meer op woensdag !
Een nieuw seizoen breekt aan voor de sportieve deelnemers van onze ouderengym.
Na jarenlang te zijn voorgegaan heeft “gymjuf” Annelies van Loo het lesgeven over moeten dragen
aan Emmy Rood-Borgman.
Emmy, die met de groep al een keer heeft kennisgemaakt, heeft op sport gebied een ruime ervaring.
Ook is zij nog steeds actief in Bommelsteijn, bij de Sportservice en bij Ouderen in Beweging.
Een hele verandering dus, niet alleen qua persoon, maar ook qua tijd. Door andere activiteiten
is Emmy niet beschikbaar op de woensdagen. Daarom zijn de gymtijden vanaf 2 september op
dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur. Het lesgeld bedraagt voortaan € 6,-- per maand (excl. Koffie)
En nog een kleine verandering: Tot nu toe werden de 24 stoelen op dinsdag door de leden van de
Soos gereedgezet, waarvoor onze hartelijke dank. Ik weet zeker dat er voortaan wat eigen mensen
zijn die dit voor de les willen verzorgen.
Richard
Jaarprogramma
1 september Fietstocht 9 uur verzamelen bij de kerk
2 september gymochtend
8 september vakantieverhalen quiz en bingo (pen meenemen)
21 oktober
Hr. Pols met verhalen over de douane (avond programma)
17 november Wout Strootman met muziek van Annie MG Smit
29 en 30 nov. Winterfair
16 december Kerstmiddag
Tot ziens op 1 of 8 september
Met vriendelijke groet: Truus van den Berg
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Te huur bij Skuur 44!
Steigerhouten geboorte wieg.
€35,- voor 3 weken,
naambordje mag gehouden worden.
Voor meer informatie:
Skuur44@outlook.com
Vind ons ook op Facebook!
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Kindervakantiespelen groep ½ ; 11, 12 en 13 aug. 2014
De kindervakantiespelen van de kleuters stond dit jaar in het teken van ‘Holland’
Met een touringcar vol enthousiaste kinderen vertrokken wij maandag naar de speeltuin in
Koedijk, waar de zon scheen en de kinderen zich prima hebben vermaakt met water, zand, hutten
bouwen, schommelen, picknicken, glijden van de hoge glijbaan en van de tokkelbaan.
Dinsdagmiddag gingen we onder begeleiding van enthousiaste ouders, knutselen in de Dars bij
familie van Schagen. We hebben allerlei mooie dingen gemaakt die in het teken van Holland staan
zoals; een hoed met een molen, tulpenbroche van strijkkralen, schortje met eigen naam, klompje
beschilderd, en ook een fotolijstje versierd met daarin een foto van jezelf. Ook kon er gegrabbeld
worden en ontbrak wat lekkers erbij natuurlijk niet.
Woensdagochtend gingen we na een korte maar flinke regenbui, Hollandse spelletjes doen op
het torenburgplein. We gingen klompenstoelendans, stroopwafelhap, Nederlandje prik, zaklopen,
smaak raden maar ook penalty schieten met een echte oranje leeuw in het doel. Na een heerlijk
ijsje van Arno en Sylvia Groen, mocht iedereen weer voldaan naar huis.
’s Avonds mochten we onze geknutselde creaties showen op de catwalk tijdens het huttenbal.
Ook waren er weer hele leuke spelletjes en konden we geschminkt worden, landenstwister, naar
de waarzegger en nog veel meer leuks.
Kortom we hebben ervan genoten!
Dit was niet gelukt zonder de hulp van alle ouders, en de Crew van groep 3t/m8.
Maar ook Arno en Sylvia Groen voor de ijsjes, Drukkerij Gerja voor de oranje stroken, Fam.
Grootkarzijn voor de stroom van het springkussen, Fam. Overtoom voor de geluidsinstallatie,
Jan en Nel van Schagen voor gebruik van de schuur,
Fam. Rendering en Fam. Berkhout voor de heerlijke cake (en het schuilen tijdens de regenbui),
Martijn Hand voor het tegenhouden van de penalty’s, en de meiden van de bediening.
Bedankt!!
Werkgroep Kindervakantiespelen
Martina van Langen, Yvon Rendering, Astrid Tesselaar,
Rosalien Beers, Edith van der Meer, Fleur de Boer en Cindy Overtoom
Wereldnieuws!
Met een dagje Linnaeushof of Drievliet startten maandag 11 augustus de Kindervakantiespelen
voor de kinderen uit de groepen 3 tot en met 8. De sfeer zat er al snel in, mede dankzij maar liefst
twee jarigen in de Linnaeushofbus. (Niet geheel toevallig gezien het een tweeling betrof…) Ook
het weer werkte, ondanks mindere voorspellingen goed mee.
Dinsdag zijn, in een recordtempo, de hutten uit de grond gestampt. Woensdag hoefden er alleen
nog maar puntjes op de i gezet te worden. Verder stond deze dag in het teken van versieren, vlaggen schilderen, patat eten, slaapspullen halen en de hutten waterdicht maken. Dit laatste was dit
jaar belangrijker dan ooit. We waren er ondertussen wel achter gekomen dat we niet uit konden
gaan van de weersvoorspellingen, dus met elk weertype diende rekening gehouden te worden.
Woensdagavond hebben we feest gevierd in de Sterrenboschstraat met onder andere Mega Landentwister, Wereldleiders gooien en natuurlijk het springkussen. Daarnaast was er dit jaar een
heuse (on)waarzegger! Als we deze geheimzinnig geklede man mogen geloven, is het schoolgebouw straks te klein voor alle kinderen die in de toekomst geboren gaan worden! Opvallend veel
van deze kinderen zouden ‘Joost’ gaan heten.
Toen de muziek stopte, startte de avondfilm op groot scherm. Daarna werd het gezellig in de hutten en
kon het sluipen beginnen. Dit laatste uiteraard niet zonder consequenties als je gesnapt werd. Hetgeen
er ’s nachts gebeurde is letterlijk in de enorme doof(kook)pot gestopt midden op het plein…
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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
culiere

van parti
Tevens verzorging
aangiftebiljetten

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

Donderdagochtend werden we goed geholpen door vele ouders bij het leegruimen van het veld.
Immers: hutten slopen is nog interessant, maar bij het wegsjouwen van pallets treedt de vermoeidheid snel in. De laatste energie werd verbruikt bij de ochtendgymnastiek. En daarna… snel
naar huis!
Foto’s worden de komende weken geplaatst op de website www.kindervakantiespelen.blogspot.com.
De gevonden voorwerpen liggen bij de gevonden voorwerpen op school.
Tot volgend jaar!
De Kindervakantiespelencrew
Linda Dudink, Pé Molenaar, Irma Kuilboer,
Monique Beers, Leo van de Hulst,
Richard Blankendaal, Judith Ursem,
Duncan Kavelaar, Marco van Woerkom,
Joost Groot, Nathalie van Schagen,
Jacco Duijn en Duco Stam
Na jaren een spil in de organisatie geweest te zijn, nemen Linda, Pé, Irma en Monique afscheid van
de KVS-crew! Dames en heer, bedankt voor jullie enorme inzet!
De Kindervakantiespelen zijn mede mogelijk gemaakt door:
Alle omwonenden
Arno en Sylvia (Attent)
Bouwend Nederland
Brand Beveiliging Alkmaar
BSO ’t Rondeel en KDV Pinkeltje
Crew KVS kleuters
DJ’s Mike en Luuk
Eiland de wild
Familie Blij, Potter, Ursem, Polak en van Schagen
Firma Bakker
Firma Van der Hulst
Firma Slijkerman
Firma Tesselaar
Groentespecialist Willem Zwagerman
Groot Tuinen
Joost Klercq
Paul Mooij
Piet Oudeman en Monique Beemsterboer
Piet de Goede
Snackbar Hugo
Ronald en Harry Beers
Stef Kuilboer
Theo van Schagen
Ook bedanken wij alle ouders die spontaan met iets lekkers aankwamen voor de crew en alle anderen die op wat voor manier dan ook een bijdrage hebben geleverd aan deze fantastische week!
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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

De “Blik op de weg” in De Noord …( 18 aug. 2014)
Beste mensen,
Een nieuw seizoen en een nieuwe start om De Noord een schoon
aanzien te geven.
Helaas heeft u mijn stukjes in mei en juni moeten missen, omdat
we een reisje naar Griekenland hebben gemaakt.
Via Italië belandden we met de boot in Patras en hebben op
het vasteland een mooie rondreis gemaakt. Prachtige steden,
waaronder Olympia, Athene en Delphi bezocht, maar we zijn wel
geschrokken van de hoeveelheid vuil langs de weg. Dan hebben
wij hier in Nederland nog niet te klagen!
In juli en augustus heb ik de draad maar weer opgepakt en het nodige van de weg gehaald. Zo ook
op maandag 18 augustus.
Het weer was niet gunstig, maar om kwart over zeven verliet ik toch onze woning, om van de
buitenlucht te genieten, want daar gaat het in de eerste plaats om!
Op de Middenweg is het nog vrij rustig, maar de eerste druppels beginnen al wel te vallen. Toch
is dit maar van korte duur en ik sla bij de Chinees de hoek om de Hasselaarseweg op. Ik begin aan
de zuid-west route!
Wat opvalt is, dat het gras hier nu vrij hoog staat en het blik en plastic voor een groot deel aan het
oog wordt onttrokken. Een enkeling (fam. Groot) houdt het netjes bij en dat is zeer te waarderen!
Zo blijft je omgeving ook vrij van het nodige onkruid, hoewel dat soms ook erg mooi kan zijn!
Veel uitgebloeide planten kom ik nu tegen, maar rode klaver, smeerwortel en vogelwikke staat er
nog volop!
Bijna aan het eind ga ik linksaf de Pannekeetweg op. Een bestuurster van een busje vindt mijn
gemeentejack zeker zo mooi, dat ze vergeet naar de andere kant te kijken en bijna in botsing komt
met een fietser. Een schreeuw van de laatste en het gaat maar net goed!
Dan naar de Westerweg, waar Mirjam mij achterop rijdt en een “goedemorgen” wenst! Ook hier
is het gras tot grote hoogte gestegen en zo loop ik ook nog een beetje uit de wind, want de
zuidwester staat nu vol in mijn gezicht!
Een auto gaat toeterend voorbij: het is Ferdinand, op weg naar zijn volgende klus. Op een boom
zie ik een prachtige zwam. Dat heeft de natuur toch maar even gemaakt en dan pak ik de camera
er snel bij! Dat moet toch vastgelegd worden!
Langs de Westerweg wordt bij het bushokje gewerkt. De ruiten liggen eruit, maar wat ze verder
aan het doen zijn is mij onduidelijk.
Een grote trekker met huifkar rijdt claxonnerend voorbij. Het is Niels en volgens mij moet gaat hij
naar zijn akker. Zou die te berijden zijn?
De molen aan de overkant houdt z’n wieken stil. Dat zou bij deze wind natuurlijk veel te hard gaan.
Via het nieuwe tunneltje kom ik aan de Zuidtangent. Helaas vonden sommigen het alweer nodig,
om met de graffitispuit aan de gang te gaan!
Mensen van het Waterschap spoedig zich snel naar het mooie onderkomen. De regen komt nu
met bakken uit de lucht.
Langs de Westtangent ligt niet veel afval. Wel gooi ik regelmatig wat in de gele afvalbakken. Op de
grote rotonde linksaf de Middenweg op.
In de verte zie ik alweer een donkere lucht.
Een fietser stopt en ik krijg de complimenten, dat ik er met dit weer nog op uitga. Hij leest
regelmatig mijn stukjes en laat zijn waardering blijken. Helaas vergeet ik zijn naam te vragen!
Misschien, als je dit leest ....
Opnieuw claxongeluid en Fenny zwaait enthousiast. Dat geeft me een stimulans voor het laatste
stuk, want begin ik erg veel nattigheid te voelen!
Dan zal de koffie straks nog beter smaken!
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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

ZORGBOERDERIJ NOORDEREND
Middenweg 534A
1704 BP, Heerhugowaard-Noord
Tel. 06-29349566
www.zorgboerderijnoorderend.nl

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

Zorgboerderij Noorderend zorgt
voor een gezellige en zinvolle
dagbesteding aan mensen
(jong en oud) die het nodig hebben!
Wilt u een keer komen kijken?
Graag even een belletje.
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www.jonkerhov.nl

·
·
·
·
·
·

36 blikjes
in de vakantie:
38 drinkbakjes			
18 plastic flesjes			
12 pk. sigaretten			
1 pk. shag			
1 fles 				

137 blik
95 dr. bakjes			
45 pl. flessen
46 pk. sigaretten		
3 pk. shag
1 fles

Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol
De Ploeg 10
tel. 5726170
mob. 06-18110970
e-mail: der.van.krol@quicknet.nl
website: www.gerritvanderkrol.nl
p.s.
Heeft u al eens de Waertse Ronde gefietst? Een mooi rondje om Heerhugowaard van ongeveer 43
km. Kijk even op mijn website voor de foto’s.
Heeft u nog belangstelling voor de Basiscursus Digitale Fotografie in buurthuis De Ezel, die op
dinsdag 30 sept. om 13.30 u. begint? Geeft u zich dan op bij bovengenoemd buurthuis, tel.
5717625. Er zijn nog een paar plaatsen vrij! Kosten € 60,- voor 10 lessen.
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ZO. 31 AUG.
WHISKEY-PROEVERIJ, 14.30 - 17.00 UUR
-.-.-.-.-.-.-.-.VR. 5 SEPT.
ARTHUR EBELING AND FRIEND
IN RESTAURANT, VRIJE KEUZE ETEN,
BLUES-ROCK
-.-.-.-.-.-.-.-.ZO. 6 SEPT.
SESSIE VANAF 15.30 UUR EN CARVERY
-.-.-.-.-.-.-.-.ZAT. 7 SEPT.
ST. PATRICKS CRUISE ISM DE KOPEREN
HOORN
-.-.-.-.-.-.-.-.ZATERDAG 4 OKTOBER
JUBILEUM FESTIVAL:
WHEELBARROWBAND,
FLING,FINVARRA,
MARK GILLIGAN &
WOODWORKS
PRIJS INCLUSIEF BUFFET 32.50
EXCL BUFFET 22.50
BUFFET 17.30 - 19.00 UUR,
MUZIEK 19.15 - 24.00 UUR
KAARTEN VIA MAIL, TELEFONISCH
OF AAN DE ZAAK.

ALLE INFORMATIE OP DE WEBSITE
WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL
0226 - 421486,
INFO@THEIRISHCOTTAGE.NL.
VERLAAT 4 1734 JN OUDE NIEDORP
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JAN GROOT
BOUWKUNDIG
TEKENBUREAU

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

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

“Van dut en van dat, van alles wat”
Op zundeg 14 september 2014 van half twei tot half vier in de middeg ken je in
Dorpshuis ’t Zwaantje, Kerkweg 32 in Veenhuizen (bai de Waard) luistere en koike nei de Skroiversgroep Veenhuizen.
We trede op met stukkies, liedjes en roime in oôs mooie Westfries.
Die hewwe we zelf skreven.
Wil Luiken komt voor de meziek.
Effe voorstelle: de Skroiversgroep Veenhuizen is ien van de vier skroiversgroepe van de Stichting
Creatief Westfries. Wai weune in verskillende plaase in West-Friesland, maar komme in Veenhuizen
bai mekaar, dat zodoende.
Oôze stukkies, liedjes en roime, benne meist met ’n gloimpie, maar ok welders wat serieuziger.
Oôze skroiveraai en ok ’t werk van de are skroiversgroepe, komt te staan in Skroivendevort. Dut is
’t kwartaalblad van Creatief Westfries.
We trede altemetteres op met : “Van dut en van dat, van alles wat.”
Je hoeve gien intree te betalen. We vrage ’n vroiwillige boidrage an ’t end.
Mocht je nag meer wete wulle, den ken je belle of maile
met Liesbeth Wever 06-20545944 – liesbeth.wever@planet.nl
of met Dita de Haan 0224-215348 – ditadh@quicknet.nl
Wai gane d’r ’n mooie zundegmiddeg van make en houpe vezelf dat je ok komme !!!

29

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 A
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 onderhouds
Erkend
/
itair & Tegel Centrum
Alkmaar
Ons gezamelijke
onderhoudsbedrijf
Erkend leerbedrijf
/ leerbedrijf
voorenverwarming
en binnenk
gezamelijke showroom
voor N-H
verwarming
binnenklimaat
e gezamelijkeOnze
showroom
installatiewerk installatiewerk
N-H
platdakbedekkingen- koper- zinkwerk en sanitairspecialist!

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

Loca (lokaal Cabaret)

Op 5-7-8-9 november is het zover Loca heeft voor u een voorstelling in elkaar gezet, geoefend, geschrapt en weer in elkaar gezet. U vraagt zich af wat we gaan doen? We gaan De Noord Draait Door
doen met onze eigen Mathijs van Noordkerk, het DNDD combo, video en life beelden en nog vele
verrassende Noordendse en niet Noordendse mensen die bij Mathijs aan tafel komen te zitten.
Kortom een een avondje uit die u wilt meemaken!
Alkmaar
Theater Bleeker heeft hier weer z’n medewerking aan gegeven waardoor sfeer en ambiance versbedrijf
klimaat zekerd zijn.
Kaarten zijn vanaf 1 oktober verkrijgbaar bij ons enige voorverkoopadres: Attent Arno & Sylvia Groen.
Onze intro is binnenkort te vinden op Youtube onder de naam: DeNoordDraaitDoor
We houden u komende contacten op de hoogte
Tot November tot Loca

Workshop Genealogie
Samen met het Regionaal Archief organiseert Bibliotheek Kennemerwaard
en het Platform Erfgoed Heerhugowaard een workshop genealogie in 3
dagdelen. De workshop is bestemd voor mensen die meer willen weten
over de geschiedenis van hun familie. De workshop wordt op donderdag
11 en 18 september gegeven in de bibliotheek in Heerhugowaard en op
25 september in het Regionaal Archief in Alkmaar.
Bijzonderheden over de eigen familie
Familieonderzoek is spannend en kan zelfs verslavend zijn. U ontdekt allerlei bijzonderheden over
uw voorouders. Waar woonden ze, welke beroepen hadden ze en hoe was hun sociale positie?
In deze workshop leert u hoe u kunt genealogisch onderzoek in zijn werk gaat. Waar begint u en
hoe pakt u dat aan? De workshop gaat uitvoerig in op de computerprogramma’s waarmee u uw
genealogische gegevens kunt opslaan en ordenen. De cursus omvat drie lessen en wordt verzorgd
door Harry de Raad, archivaris bij het Regionaal Archief.
Aanmelden
Geïnteresseerd? Geef u snel op voor deze interessante workshop in drie dagdelen.
De workshop duurt van 14.00 tot 16.00 uur.
De toegang bedraagt voor de gehele cursus € 12,50. Leden van de bibliotheek betalen € 10,00.
U kunt zich aanmelden bij de Klantenservice in de bibliotheek tijdens openingstijden.
Reserveren is mogelijk op telefoonnummer 072 – 576 48 00
of per mail via heerhugowaard@bknw.nl.
Adres bibliotheek: Parelhof 1A, Heerhugowaard. Adres Regionaal Archief: Bergerweg 1 in Alkmaar.
TABLET CAFÉ
In september worden er weer Tablet Cafés georganiseerd bij Bibliotheek Kennemerwaard. Tijdens
deze bijeenkomsten kunt u uw kennis delen en is er de mogelijkheid om vragen te stellen over de tablet.
Bent u ook zo enthousiast over de tablet/iPad? Of vindt u het nog lastig?
Of misschien overweegt u om er een aan te schaffen? Kom dan naar Tablet Café.
Hier kunt u vragen stellen, kennis delen en ervaringen uitwisselen. Tijdens Tablet Café zijn
medewerkers van Bibliotheek Kennemerwaard aanwezig om u te helpen met uw vragen.
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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.

www.caferestaurantbleeker.nl • Als het om feestelijke verzorging gaat.

PRES
ENTE

ERT
:

DINER OP INSCHRIJVING
4 GANGEN
ZATERDAG 1 EN ZATERDAG 15 NOVEMBER
RES 5711335
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Een aantal van de Tablet Cafés hebben een thema, zoals Facebook of foto’s bewerken en ordenen.
Houdt hiervoor de website van de bibliotheek in de gaten.
Het is handig om uw eigen tablet mee te nemen. Neemt u uw eigen iPad mee? Zorgt u dan dat u
uw AppleID (wachtwoord om apps te kunnen downloaden) paraat heeft. Nog geen tablet? Dan
zijn er voldoende tablets aanwezig om ervaringen op te kunnen doen.
Wanneer en waar?
Het Tablet Café is op dinsdag 16 september van 14.00 tot 16.00 uur in de bibliotheek in
Heerhugowaard Centrum.
Aanmelden
Aanmelden voor een van deze bijeenkomsten kan bij de klantenservice telefonisch: 072 – 576 48
00 of per e-mail: heerhugowaard@bknw.nl . Wees er snel bij want er kan slechts een beperkt aantal
deelnemers meedoen. De toegang is gratis.

Voorlezen aan peuters in de bibliotheek
Op woensdagochtend 24 september wordt er weer voorgelezen in de bibliotheek in
Heerhugowaard Centrum. U en uw peuter kunnen gezellig komen kijken en luisteren naar een
vertelprogramma met een verhaaltje en een liedje. De toegang is gratis. Er wordt op 24 september
voorgelezen om 09.15 uur en om 10. 15 uur.

Historisch Café op zoek naar oude foto’s
Op woensdag 3 september wordt er van 11.00 tot 15.00 uur een Historisch Café georganiseerd
bij de bibliotheek in Heerhugowaard. Het Platform Erfgoed Heerhugowaard is op zoek naar oude
foto’s die met vervoer en reizen te maken hebben.
Oude foto’s gezocht
Met het thema Op reis verbreedt de Open Monumentendag 2014 horizonten. Op reis laat
mensen op 13 en 14 september reizen: over land, over water, over het spoor en door de lucht.
Wij zijn daarom op zoek naar oude foto’s die een fraai beeld geven van het reizen en
vervoer van vroeger. Velen van u hebben ze vast wel liggen: foto’s van oude voertuigen,
spoorwegen, oude vaartuigen, oude foto’s van het kanaal, de trambaan, enzovoort, enzovoort.
U bent van harte uitgenodigd om deze mee te nemen naar het Historisch Café . Daar is
koffie, en daar zijn mensen van de Historische Vereniging en de bibliotheek aanwezig om
uw foto te scannen(uiteraard blijft de foto uw eigendom) en uw verhaal erbij te noteren.
Dit Historisch Café is georganiseerd door het Platform Erfgoed Heerhugowaard.
Vrije inloop
Wilt u uw oude foto’s delen? U bent van harte welkom op woensdag 3 september tussen 11.00 en
15.00 uur in het Leescafé in de hal van de bibliotheek en het gemeentehuis in Heerhugowaard,
Parelhof 1.
Het betreft vrije inloop en de toegang is uiteraard gratis.
Op reis in Bibliotheek Kennemerwaard
Het thema van de Open Monumentendag 2014 is Op reis. Bibliotheek Kennemerwaard heeft
deze maand veel speciale activiteiten die in het teken staan van reizen en vervoer. Het programma is samengesteld i.s.m. lokale historische verenigingen.
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NIEUW:
aan huis service!
Ik bied de mogelijkheid om thuis bij u langs te komen.
Dit is handig als u niet in de gelegenheid bent om de praktijk te bezoeken, of u
wilt gewoon van de mogelijkheid gebruik om zonder al te veel moeite een consult
thuis te krijgen.

Acupunctuur: Ik ben aangesloten bij het ZHONG, dit is een erkende beroepsvereniging. Bij een aantal zorgverzekeraars is het hierdoor mogelijk om
een acupunctuur behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen.
Vraag dit zelf na bij uw zorgverzekering!
Voor een acupunctuur behandeling bij mij is geen verwijzing van een arts nodig.
U kunt met heel veel klachten terecht zoals: pijnbestrijding – slaapproblemen
– vermoeidheid - verminderde weerstand – energiegebrek - hoofdpijn – overgangsklachten – hooikoorts - rug/schouder/nek klachten – huiduitslag – menstruatie problemen – astma – depressie – spierpijn – vochtophoping - stress
enz.

Afslanken met Straight away: Met straight away kunt u snel en doeltreffend kilo’s kwijtraken. Samen kijken wij welk progamma er bij u het beste
past. Een dieet op maat! Er is een ruim assortiment aan producten met diverse
smaken waardoor u kunt afwisselen. De producten zijn gezoet met stevia en
tevens voordelig geprijsd. Bij mij krijgt u professionele begeleiding tijdens het
afslanken, samen zorgen wij ervoor dat u het streefgewicht gaat behalen en
tevens behouden! Ook na het afslanktraject kunt u bij mij terecht voor voedingsbegeleiding.
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

Praktijk Heerhugowaard “de Noord’’
Natalie Bimmel
Middenweg 465 C
1704BC Heerhugowaard
Tel. 06 37 136470
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Op reis
Met het thema Op reis verbreedt de Open Monumentendag horizonten. Op reis laat mensen in het
weekend van 13 en 14 september reizen: over land, over water, over het spoor en door de lucht.
Tijdens het Historisch Café op woensdag 3 september staan oude foto’s over reizen en
vervoer van vroeger centraal. U kunt langskomen tussen 11.00 en 15.00 uur, Bibliotheek
Heerhugowaard Centrum. De toegang is gratis.
Woensdag 3 september vertelt John Dehé in de bibliotheek van Akersloot over Reizen in
Waterland (aanvang: 20.00 uur, toegang € 3,-). Deze lezing wordt op woensdag 10 september herhaald in bibliotheek Heerhugowaard Centrum. (aanvang 20.00 uur, toegang € 3,50).
Verhalen over reizen en vervoer
Donderdag 4 september kunt u bij de Abdij van Egmond luisteren naar het verhaal dat
het Monnikenpad vertelt. Deze lezing door Peter Lassooy wordt gecombineerd met een
wandeling. Het Monnikenpad voert over jaagpaden, langs oude vaarten, over oude dijken en het historische centrum van Egmond-Binnen. De cultuurhistorie is overal voelbaar.
6 t/m 19 September is in Bibliotheek Bergen de tentoonstelling Bello te zien, over de roemruchte
geschiedenis van de tramlijnen van Alkmaar naar Egmond aan Zee en Bergen.
Tijdens de Open Monumentendag staat Bello op het Plein in Bergen.
Donderdag 11 september verzorgt Bob de Mon in Bibliotheek Bergen de lezing Het spoor dat naar
Bello leidt. Hij vertelt u alles over de oorsprong van het railvervoer, het ontstaan van de spoorwegen en de stoomtram.
We sluiten Open Monumentendag 2014 op zondag 14 september af met een reis op de fiets vanuit het Buitencentrum Schoorlse Duinen. Ontdek de geschiedenis van het gebied tijdens deze
fietstocht. De ochtend begint om 10.00 uur met een presentatie in het Buitencentrum. Toegang €
6,- incl. routegids.
Kijk voor meer informatie over de activiteiten op www.bibliotheekkennemerwaard.nl
of op www.openmonumentendag.nl.
TABLET CAFÉ: FOTO’S EN VIDEO
Op woensdag 10 september organiseert Bibliotheek Kennemerwaard in de vestiging Castricum een Tablet Café met het thema ’foto’s en video’. Tijdens deze bijeenkomst kunt u uw kennis
delen en is er de mogelijkheid om vragen te stellen over dit boeiende onderdeel van de tablet.
Weet u hoe u foto’s en filmpjes kunt maken, bekijken en doorsturen met uw tablet of iPad? Of is
dat nog lastig? Kom dan naar het speciale Tablet Café over foto’s en video. Vrijwilligers van Stichting Welzijn helpen u met uw vragen. Daarnaast kunt u elkaar op weg helpen, kennis delen en
ervaringen uitwisselen.
Om 14.00 en 15.00 uur geeft één van de vrijwilligers een korte introductie op het thema.
Neemt u uw eigen iPad mee? Zorgt u dan dat u uw AppleID (wachtwoord om apps te kunnen
downloaden) paraat heeft.
Heeft u nog geen tablet? Dan zijn er voldoende tablets aanwezig om ervaring op te kunnen doen.
Het tijdstip voor dit Tablet Café is van 14.00 tot 16.00 uur.
Aanmelden
Geïnteresseerd? U bent van harte welkom. Aanmelden kan bij de Klantenservice in de bibliotheek
tijdens openingsuren, op telefoonnummer 0251 – 655 678 of per e-mail via castricum@bknw.nl
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Lied NOORDENDER VOLKSSPELEN
Melodie: Aan de Amsterdamse grachten
Tekst:© Marry Overtoom-Bruin, 2004
Er staat een kar op het erf, verstopt in een schuur
Een oude deken verhult de rommel secuur
Want elke avond komt men graag bij elkaar
’t Is altijd hard werken, maar alles komt klaar
Want alle mensen wensen
d’hoogste plaats op het bord
en dan een biertje, wijntje
tot’ laat en donker wordt….
Refrein:

De Noordender volksspelen
brengt de buren steeds massaal bij elkaar
om de hoogste eer te delen
en een feestje, vast ieder jaar
Elke wijk heeft zelf een sportploeg
met een eigen naam, die staat voor een wijk
Groep van Vier, organisatie
daarmee waant een Waarder zich rijk!

Zo gauw vakantie voorbij is, het werk begint
dan is er altijd een buurman, die wat verzint
De bouwploeg komt bij elkaar in een stoffige schuur
de coach en zijn sportploeg, zij zoeken natuur.
Want alle mensen wensen
d’hoogste plaats op het bord
dat gaan we vieren, zwieren
tot’ laat en donker wordt….
Refrein:
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Op de Hugo Boys’ze velden
staan de jongens/meiden graag bij elkaar
om de hoogste eer te strijden
van de Volksspelen, elk jaar
Elke wijk heeft zelf een sportploeg
met een eigen naam, die staat voor een wijk
Groep van Vier, organisatie,
daarmee waant een Waarder zich rijk.

Voortgang Volksspelen 2014
Enkele wijken waren al eerder begonnen, maar wat konden we het goed merken de afgelopen
weken. De vakantie was voor velen onder ons voorbij, de scholen waren weer begonnen en dat
was voor vele wijken het moment om druk aan de slag te gaan met de voorbereidingen voor de
volksspelen. Ook wij zijn de afgelopen tijd ook weer druk bezig geweest met de voorbereidingen.
We hebben onder andere weer hele mooie spellen bedacht om de 38e Volksspelen op zaterdag 30
augustus weer tot een succes te maken.
Programma
12.00 uur
12.30 uur
13.45
14.00
16.30-17.00
20.00
20.30
21.15

Opstellen optocht, De Dorsvlegel in de Doorbraak (wees op tijd!)
Ploegenpresentatie / start optocht
Opening Volksspelen 2014
Aanvang spellen
Slotspel
Café Partycentrum Bleeker opent de deuren
Aanvang feestavond in Café Partycentrum Bleeker m.m.v. 8-PM
Prijsuitreiking

Sponsors en vrijwilligers
Zonder de vele sponsors en vrijwilligers is het onmogelijk de Noordender Volksspelen te organiseren. Iedereen hierbij alvast hartelijke dank.
Optocht
Via deze weg willen we aan de bewoners vragen die langs de route van de optocht wonen, om hun
auto zo te parkeren zodat de optocht op een juiste, en onder veilige omstandigheden de route kan
afleggen. Iedereen is hierbij uitgenodigd om de vlag uit te steken. Ondanks de wegafsluiting van de
Plaetmanstraat hebben we toestemming gekregen om de optocht, net als voorgaande jaren, ook via
deze weg te laten lopen.
Publieksprijs
Dit jaar zal er voor het eerst een publieksprijs worden uitgereikt. Niet aan de winnende wagen maar
aan een iemand uit het publiek die de optocht komt bekijken. De publieksprijs wordt beschikbaar
gesteld door Tuin- & Belevingscentrum Fleur (www.fleur.nl).
Via onderstaande antwoordkaart kunt u aangeven wat u de mooiste wagen vindt. Deze kaart kunt
u na de optocht in de bus doen bij de jurywagen op het trainingsveld. Deze worden vervolgens
gesorteerd. Uit alle inzendingen van de winnende wagen door het publiek wordt tijdens de
feestavond vervolgens een antwoordkaart getrokken en deze persoon ontvangt dan de publieksprijs.
De winnaar dient wel op de avond aanwezig te zijn, anders wordt er een nieuwe winnaar getrokken.
Komt dus allen kijken, knip de antwoordkaart uit en maak kans op de mooie prijs.
Deze publieksprijs heeft overigens geen enkele invloed op de winnende wagen van de juryleden.
(hierlangs afknippen)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Voornaam en achternaam:		
Dit vind ik de mooiste wagen:		
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(hierlangs afknippen)
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Ophalen spellenboekjes
De coaches kunnen donderdag 28 augustus tussen 19.00 en 20.00 uur de spellenboekjes ophalen
bij Kevin Hof, Groote Geldebosch 62.
Feestavond
De feestavond wordt gehouden in Café Partycentrum Bleeker waarbij de muziek verzorgt gaat
worden door “De coverband 8-PM”.
Wij wensen iedereen nog heel veel succes toe met de laatste voorbereidingen en laten we er met
zijn allen een sportieve, succesvolle maar vooral een gezellige dag van gaan maken.
Tot zaterdag 30 augustus!

Namens de 6 van het GV4
Lenny Sinnige, Cocky van Diepen
Marco Berkhout, Edwin Redder
Kevin Hof, Danny Overtoom

Hieronder volgen de stukjes van de coaches die via deze weg hun team presenteren:
De Bluffers
Bluffer, ja hoe moet je zo iemand omschrijven? In de Dikke Van Dalen staat het omschreven als
iemand die meer zegt, dan dat diegene waar kan maken. Oftewel iemand die graag opschept
en vertelt aan iedereen hoe geweldig zijn team wel niet is. Dit laatste klopt dan ook wel over het
team “de Bluffers”, want het is gewoonweg een geweldig team. Met karren van voorheen, zoals:
‘De Koersk’, ‘De Batavia’ en ‘De ramkraak’ werden er grote successen behaald, maar wat veruit het
belangrijkste is binnen het team van ‘De Bluffers’ is natuurlijk de gezelligheid! Het begint dan ook
al met de ‘eerste vergadering’ en wat daarop volgt zijn altijd de gezellige bouwavonden, waarbij
het wel even hard werken is aan de kar, maar achteraf zitten we altijd even gezellig aan een koppie
toe. Wij gaan er dit jaar weer helemaal voor en we kunnen niet wachten tot 30 augustus!
Bossterren
Ook de bossterren is dit jaar weer van de partij ,na een goede behaalde plaats van vorig jaar ,gaan
we er dit jaar weer voor met een jong team,
De bossterren heeft dit jaar weer een sportploeg die bestaat uit :
Ronald Hand, De 3 commandeuren Ed , Giovanni en Ian, Marcel en Nick Koopman ,Nikki Bruin,
Roos Groot, Fleur De Boer ,Mike En Jill Zuurbier en Annet Kok.
De bouwploeg is ook weer aan de gang geweest met heel veel handen (mannen top).
We hebben dit jaar weer een orginele kar ,waar we veel lol en gezelligheid aan hebben geleefd.
We gaan er dit jaar weer een gezellige volkspelen van maken met onze buurt en de noord, en
hopen op goed weer en een top dag .
Tot de 30 ste
Gr de coachen Afra Commandeur en Nathalie van Schagen.
De Deurdauwers hebben er weer zin in.
We zijn alweer lekker bezig me bouwen en sporten.
Onze bouwploeg is hard bezig met het bouwen van een mooie wagen met als onderwerp..........
dat zien jullie zaterdag.
De sportploeg heeft al veel zweet verloren tijdens het oefenen van de spellen en hebben de
smaak goed te pakken.
We hebben al gezellige avonden gehad en we hopen dat de Volksspelen 2014 een geslaagde dag
wordt.
Allemaal heel veel plezier!
Groetjes de Deurdauwers
38

Doorbrekers naar Volksspelen 2014.
Vanuit de Doorbraak 1 is er weer voldoende animo om mee te willen doen met de spelen. We hebben
een team met jonge enthousiaste deelnemers. De broers Cees en Sander Bakker gaan voor en door
alles. Gerrie van Kleef zorgt samen met Stef Borst voor de routine en souplesse. Voor het hoge werk
is Lex Rendering de uitgekozen man. Zijn zus Laura vindt het ook zo leuk om mee te doen, en die
brengt weer het nodige inzicht. Maar ook Denise van Kleef en Annet Dekker zorgen voor de puntjes
op de i. Nieuwkomer Ivan Zuurbier laat ons verrassen. In het voorbereidende werk is Frank Dekker
altijd goed inzetbaar. Ter ondersteuning van ons team doen Jur en Iep Stam ook deze keer mee. Jong
talent is altijd welkom, maar ze zullen volgende jaar wel weer met de Doorzetters mee moeten doen.
Een goed en leuk team, waarmee we met de andere teams er weer een mooie, leuke en
vooral sportieve middag van willen maken.
Let op de Doorbrekers.
Coach Ton Dekker.
De Hassebassies
Onze sport ploeg de Hassebassies
Vorig jaar werden wij 2e. We kunnen dus alleen maar stijgen in de rang. En dat gaan we doen ook!
Dus de rest van de teams; wordt al vast maar bang van ons.
Onze bouwploeg
Een heel actueel onderwerp de ( zuip ) keten in heerhugowaard moeten weg, Wij vragen ons af
waarom.
Maar laat ‘t bovenal een gezellige zijn.
De hassebassies
Pussycats is ter ziele gegaan
Ahhhhh
Ja u leest het goed
Pussycats verdwijnt ……. Westfrisiateam verschijnt.
Een uitstekend draaiend team, met nieuwe buurtgenoten,
Een nieuwe naam, nieuwe shirts willen we er weer een sportieve gezellige dag van maken.
Tot dan.
Westfrisiateam coach Ineke Hoogland
Dit jaar zullen de Volkstuinders er weer staan
De Volkstuinders van het Noordereiland zijn er weer klaar voor om ook dit jaar te vlammen. Na
het succes van vorig jaar, met de winst van de bouwploeg en een stijgende lijn met de sportploeg,
zijn zij enkele maanden geleden weer begonnen met de voorbereidingen op de volgende editie.
Door de uitbreiding van de wijk hebben de Volkstuinders op de transfermarkt toegeslagen met
het aantrekken van enkele getalenteerde bouwers en sporters. De nieuwe Volkstuinders zijn met
veel gedrevenheid, plezier en ook wat spanning begonnen aan de voorbereiding.
‘ De ervaren jongens en meiden uit ons team hebben ons fantastisch opgevangen en we hebben
nu al verschrikkelijk veel van ze geleerd; dit wordt een fantastisch jaar’ zijn de woorden van de
miljoenenaankoop van de Volkstuinders.
De coach is ook duidelijk: ‘ Ons team was al van verschrikkelijk hoog niveau.
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Maar door te leren van vorige jaren en onze geslaagde hoogtestage in de Ardennen, hebben wij
ons perfect voor kunnen bereiden’ . Hij is echter ook gespannen: ‘ De concurrentie wordt groter
en groter. Onze jonge aanwinsten zullen de druk zeker voelen. Maar we hebben weer fantastisch
werk geleverd en we kunnen zeggen dat we er klaar voor zijn’ .
De Volkstuinders willen de GV4, de vrijwilligers die deze dag tot een groot succes maken en alle
andere teams ontzettend veel succes en plezier toewensen a.s. 30 augustus.
Vrouwenverdriet
Bij het Vrouwenverdriet beginnen we al een beetje zenuwachtig te worden.
Er staat wat op het spel: de eerste plaats van de sportploeg verdedigen!!!!!
Een leuke uitdaging…..
Voor het Vrouwenverdriet- gevoel hadden we afgelopen vrijdagavond 15 augustus een gezellige
bijeenkomst van heel wat Vrouwenverdrieters.
We mochten eerst een balletje slaan bij Gerrit en Wendy de Wit.
En daarna een borreltje toe bij Gerrie en Aaltje.
De sportploeg staat weer op scherp, zal deze week een aantal avonden weer gaan oefenen voor
de Volksspelen 2014!!!
Iedereen heel veel plezier en succes gewenst namens het Vrouwenverdriet.

BZN in de sporthal Noorderend.
Ja 4 september is BZN op donderdagmiddag weer in de sporthal te vinden. Het gaat hier niet om
BZN uit Volendam maar om de Biljartclub Zonder Naam.
Het nieuwe seizoen begint met een korte vergadering waarna we de ballen weer laten rollen.
Gelukkig zijn wij een club zonder wachtlijst dus mocht u nu in de gelegenheid zijn om een middag aan uw hobby te besteden, van harte welkom, ook kunt u even contact zoeken met 1 van de
bestuursleden Ted van Schagen 5712020, Jb. Bleeker 5713879, Jan van Schagen 5711238 of de
wedstrijdleider Wim de Boer 5713787, wij nemen uw telefoontje graag aan.
Jan van Schagen,
Voorzitter BZN.

Sjoelclub: “Leit ze maar skuive”
Na een prachtige zomer, op een paar zeiknatte weken na, zijn alle meiden van de sjoelclub, mooi
gebruind en in super conditie, weer helemaal klaar voor de start. En dit al voor het 5e jaar! Jawel
ons 1e lustrum!
A.s dinsdag 2 september barst het geskuif op de , door Ina grandioos blinkend gepoetste, super
gladde bakken weer los. De hevige strijd vangt weer aan.
In de afgelopen tijd zijn twee van onze meiden getrouwd met de liefde van hun leven.
Een daarvan doet dit zelfs voor de tweede keer met dezelfde man, hoe zeker moet je dan wel niet
zijn?! Mechteld van harte gefeliciteerd namens alle meiden van de sjoel en veel geluk voor de toekomst. Sytske ook jij namens de meiden van de sjoel van harte gefeliciteerd en veel geluk samen!!
Jullie horen het, de meiden zitten niet stil in de periode dat er even niet gesjoeld wordt. Doordat
sommige meiden het onwijs druk hebben, hebben zij besloten te stoppen met sjoelen. Dit vinden
wij natuurlijk onwijs zonde, maar we begrijpen het! Marry, Cocky, en Miranda bedankt voor jullie
gezelligheid en misschien tot ziens in het volgende seizoen ? Miranda blijft ons gelukkig wel , als
reservelid, steunen.
Nu moeten jullie natuurlijk niet gelijk denken dat de sjoelclub leeg loopt, want de aanmeldingen
blijven ook nog steeds binnen komen. Dus het blijft een mooi cluppie.
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Voor iedereen die dit leest en ons nog niet kent ( bestaan die mensen nog?)…..iedere 1e dinsdag
van de maand sjoelen wij bij Hans en Mart Bleeker in het voorcafé. We starten om 19.30uur met
een lekker bakkie koffie en vanaf 20uur is het gekletter van de schijven niet meer te overstijgen
qua geluid.
De meiden zijn altijd uiterst serieus bezig en gaan voor de volle 100% voor de winst. Noh ja, in
ieder geval een paar van ons, alle anderen teuten wat af en lachen de spieren in de buik en gezicht
strak. Niks geen botox of plastische chirurgie, voor maar 30.- per jaar spaar jij een platte buik en
een Marijke Helwegenkoppie bij elkaar.
Ik weet zeker dat Schumacher duurder uitvalt. Dus overweeg je liposuctie of een botoxinjectie…..
niet doen! Een lidmaatschap op de sjoelclub is vele malen goedkoper en werkt gegarandeerd (
niet goed….geen geld terug)!
Overweeg je lid te worden van de sjoelclub? Kom even langs op de 1e dinsdag van de maand of
mail : tplak@xs4all.nl of bel/app mij: 06 25443440. Ik zal dan aangeven of je vast lid kunt worden
of eventueel reservelid ( dit hangt nl af van het aantal leden) De kosten voor het reservelidmaatschap bedragen € 5.- per jaar. Het vaste lidmaatschap bedraagt €30.- per jaar.
We zien elkaar 2 september om 19.30uur.
Groeten namens” Leit ze maar skuive”,
Evelien Plak

NIEUWS VAN GYMVERENIGING ‘DE NOORD’.
Na een fijne vakantie zijn we weer met frisse moed aan een nieuw
gym jaar begonnen.
We zijn 18 augustus 2014 weer gestart. We kunnen nog steeds nieuwe leden gebruiken…
De groep zit nog niet vol.
Gymnastiek, een sport waarbij alle spieren tot hun rechtkomen, daardoor een juiste balans(verzorging) aan uw lichaam geven, wat weer
ten goede komt voor je gezondheid. Je lekker los voelen, dat kan bij
ons, onder deskundige begeleiding van gymnastieklerares Marianne
Dammann.
Kom gerust eens langs of doe mee. Gymzaal aan de Rozenhoutstraat 1 HHW Noord. Voor meer
informatie bel gerust een van de bestuursleden.
Dames keep fit lessen wordt op maandagavond van 19.15 t/m 20.15 uur gegeven
De eerste 2 lessen zijn gratis.
Het bestuur:
		
		

Voorzitter:
Marja van der Helm
Penningmeester: Ellen Dekker
Secretaresse:
Petra Dekker

072-5719493
072-5741245		
072-5718713
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Nieuws van hugo girls
We gaan weer beginnen. En er is meteen op zaterdag geen handbal ivm de volksspelen. Alle thuiswedstrijden zijn daarom naar
zondag gezet.
Er zijn dit seizoen vrijwel allemaal nieuwe teams en daarmee zal
het voor iedereen wennen zijn. Maar geef het een kans. Er is over
nagedacht en we moesten dit jaar omdat vanaf de Dames doorgeschoven moest worden naar Dames 1. Vervolgens moesten er uit
elk team 2, 3 of 4 doorschuiven waardoor er dus heel veel anders
is dan vorig jaar.
Voor de handbalpassen die zijn verlopen in juli 2014 zijn nieuwe pasfoto’s opgevraagd. Er zijn er
inmiddels heel wat binnen maar nog niet allemaal. Nieuwe passen worden vanaf 1 september
gemaakt voor het hele land. Ze zijn er dus nog niet meteen. En we hebben vorige week te horen
gekregen dat er dit seizoen zal worden overgeschakeld op digitale passen. Vooruitlopend hierop
heeft het NHV besloten om de passen die in juli 2014 zijn verlopen digitaal een jaar te verlengen
en geen nieuwe op te sturen. Dit spaart kosten uit. Wel zullen ze nieuwe passen versturen voor
nieuwe leden omdat die immers nog geen pas hebben. We weten niet precies hoe dat digitaal
gaat worden maar dat krijgen we nog wel te horen.
Ook kwam vorige week een nieuwsbericht van het NHV waarin stond dat er in de loop van dit
seizoen zal worden overgeschakeld op digitale wedstrijdformulieren. De bedoeling is dat de wedstrijdformulieren dan op een smartphone of tablet ingevuld kunnen worden door de coachen en
de scheidsrechter. Dat zal inhouden dat ze niet meer geprint hoeven worden, niet meer rondgedeeld, ingevuld en op het wedstrijdsecretariaat moeten worden ingeleverd. En vervolgens hoeven
we ze ook niet meer op te sturen. Maar wanneer dit zal zijn is nog niet bekend dus voor de eerste
helft veld zijn alle papieren al uitgedeeld.
De jaarlijkse ledenvergadering hebben we vastgesteld voor 8 oktober 2014. Verdere informatie
volgt nog maar reserveer deze datum alvast.
Voor degene die nog een nieuw trainingspak willen of alleen een broek of alleen een trainingsjasje:
https://hugo-girls.gratisclubshop.nl/
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
Irma Entius			30-aug
Bregje de Wit			
31-aug
Nathalie van Schagen-Schreurs
1-sep
Lindsey Snoek			
3-sep
Sanne Smit			 5-sep
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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
		
www.loonbedrijfveldman.nl
D2
Partycentrum Bleeker 				
www.caferestaurantbleeker.nl
D1
KWS
C2
SHW
C1
Hugo’s vrienden
B3
Autoservice Bakker - 				
www.autoservicebakker.nl
B2
Attent Arno en Silvia Groen
B1
Autowaard
A1
Timmerbedrijf Snel
Dames 3
Snack & Eethuis Hugo
		
www.snackeethuishugo.nl
Dames 2
Kwekerij A. Bakker en Zn. B.V.
Dames 1
Loonbedr. en machineverhuur Danenberg www.loonbedrijfdanenberg.nl
Transportbedrijf Piet Oudeman
		
www.pietoudemantransport.nl
Recr 1 Groentekwekerij Ursem-Zuurbier
Stukadoorsbedrijf Overtoom
Recr 2 Loonbedrijf Danenberg
Recr 3 Loonbedrijf Veldman
www.loonbedrijfveldman.nl
Demi Plak

Demi Plak
Zondag 31 augustus om 13.30 uur in de Noord
bij de wedstrijd :
Hugo Girls – Con Zelo
Schoonmaken Rondeel
De volgende teams van Hugo Girls zijn aan de beurt om het Rondeel schoon te maken.
1/9-4/9 Dames 1
8/9-10/9 Dames 2
15/9-16/9 Dames 3
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
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PROGRAMMA ZATERDAG 30 AUGUSTUS T/M VRIJDAG 05 SEPTEMBER (VELD) 			
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANVANG VERTREK RES.SH.
DAMES 1 31-aug HG DS1-Con Zelo DS2
De Noord
14:00
13.30
-----DAMES 2 3-sep
HG DS2-Tonegido DS2
De Noord
20:05
19.30
-----DAMES 3 3-sep
HG DS3-KSV DS2
De Noord
19:00
18.30
-----A1
VRIJ
B1
VRIJ
B2
31-aug Vrone DB2-HG DB2
St Pancras 13:00
12.15
-----B3
31-aug HG DB3-Berdos DB1
De Noord
12:55
12.25
-----C1
31-aug Niedorp DC1-HG DC1
Niedorp
14:30
13.45
-----C2
VRIJ
D1
VRIJ
D2
VRIJ
E1
31-aug HG E1-S.V. Wieringerwaard E1 De Noord
11:00
10.30
-----E2
31-aug HG E2-Tornado E3
De Noord
12:00
11.30
-----F1
31-aug HG F1-KSV F1
De Noord
10:00
9.30
-----RECR. 1 4-sep
Niedorp DR1-HG DR1
Niedorp
20:30
19.45
-----RECR. 2 1-sep
Niedorp DR2-HG DR2
Niedorp
19:30
18.45
-----RECR. 3 1-sep
HG DR3-C.S.V. Handbal DR1
De Noord
19:30
19.00
-----PROGRAMMA ZATERDAG 06 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 12 SEPTEMBER (VELD) 			
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANVANG VERTREK RES.SH.
DAMES 1 6-sep
Schagen DS1-HG DS1
Schagen
20:00
19.15
-----DAMES 2 7-sep
Geel Zwart DS1-HG DS2
t Zand
13:00
12.00
-----DAMES 3 6-sep
Kleine Sluis DS1-HG DS3
Annapaulowna19:30
18.30
-----A1
7-sep
Con Zelo DA1-HG DA1
Waarland
11:40
11.00
-----B1
6-sep
Schagen DB1-HG DB1
Schagen
19:00
18.15
-----B1
10-sep HG DB1-Tonegido DB1
De Noord
19:00
18.30
-----B2
7-sep
HG DB2-Graftdijk DB1
De Noord
12:00
11.30
-----B3
7-sep
Koedijk DB1-HG DB3
Koedijk
11:00
10.00
-----C1
7-sep
HG DC1-Tornado DC2
De Noord
11:00
10.30
-----C2
7-sep
HG DC2-KSV DC3
De Noord
10:00
9.30
-----D1
6-sep
V.Z.V. D2-HG D1
t Veld
10:00
9.15
Res.sh.
D2
6-sep
HG D2-S.C. Dynamo D1
De Noord
13:00
12.30
-----E1
7-sep
Geel Zwart E1-HG E1
t Zand
13:00
12.00
-----E2
6-sep
Meervogels’60 E2-HG E2
Akersloot
11:30
10.30
-----F1
7-sep
Berdos F1-HG F1
Bergen
9:30
8.30
-----RECR. 1 8-sep
HG DR1-Geel Zwart DR2
De Noord
19:30
19.00
-----RECR. 2 10-sep HG DR2-D.T.S. ‘48 DR1
De Noord
20:00
19.30
-----RECR. 3 10-sep H.C.V.’90 DR1-HG DR3
Velzen
19:00
18.00
-----PROGRAMMA ZATERDAG 13 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 19 SEPTEMBER (VELD) 			
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANVANG VERTREK RES.SH.
DAMES 1 14-sep HG DS1-’t Fortuin/VVW DS2
De Noord
12:50
12.00
-----DAMES 2 14-sep HG DS2-D.S.O. DS1
De Noord
15:00
14.30
-----DAMES 3 13-sep HG DS3-Lacom ‘91 DS3
De Noord
19:00
18.30
-----A1
14-sep HG DA1-Z.A.P. DA2
De Noord
13:55
13.35
-----B1
14-sep HG DB1-J.H.C. DB2
De Noord
16:05
15.30
-----B2
14-sep Meervogels’60 DB2-HG DB2 Akersloot
11:00
10.00
-----B3
14-sep HG DB3-SEW/Zuidermeer DB4 De Noord
11:55
11.25
-----C1
14-sep HG DC1-Graftdijk DC1
De Noord
11:00
10.30
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C2
D1
D2
E1
E2
F1
RECR. 1
RECR. 2
RECR. 3

14-sep
13-sep
13-sep
13-sep
13-sep
13-sep
15-sep
15-sep
15-sep

HG DC2-C.S.V. DC1
HG D1-Zwaluwen K D1
HG D2-Zwaluwen ‘30 D1
HG E1-V.Z.V. E1
HG E2-Vrone E2
HG F1-Meervogels’60 F1
Hollandia T DR1-HG DR1
S.C. Dynamo DR1-HG DR2
HG DR3-A & O DR1

De Noord
De Noord
De Noord
De Noord
De Noord
De Noord
Tuitjenhorn
Ursem
De Noord

10:00
15:00
14:00
12:00
13:00
11:00
19:00
19:30
19:30

9.30
14.30
13.30
11.30
12.30
10.30
18.15
18.30
19.00

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

PROGRAMMA ZATERDAG 20 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 26 SEPTEMBER (VELD) 			
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANVANG VERTREK RES.SH.
DAMES 1 21-sep Hollandia T DS1-HG DS1
Tuitjenhorn 13:30
12.14
-----DAMES 2 21-sep Lacom ‘91 DS4-HG DS2
Lacom’91
13:00
12.15
-----DAMES 3 20-sep HG DS3-Zwaluwen K DS1
De Noord
19:00
18.30
-----A1
21-sep J.H.C. DA2-HG DA1
Julianadorp 11:00
10.00
-----B1
21-sep Con Zelo DB1-HG DB1
Waarland
11:05
10.15
-----B2
21-sep HG DB2-D.S.O. DB1
De Noord
11:00
10.30
-----B3
21-sep Vrone DB3-HG DB3
St Pancras 15:25
14.30
-----C1
20-sep KSV DC2-HG DC1
t Kruis
14:00
13.15
-----C2
21-sep Wijk aan Zee DC1-HG DC2
Wijk aan zee 12:00
10.45
-----D1
21-sep Schagen D2-HG D1
Schagen
14:00
13.15
-----D2
20-sep Victoria O D4-HG D2
Obdam
12:15
11.30
-----E1
20-sep Lacom ‘91 E1-HG E1
Lacom’91
15:00
14.15
-----E2
20-sep Graftdijk E1-HG E2
Graftdijk
12:00
11.00
Res.sh.
F1
20-sep Graftdijk F1-HG F1
Graftdijk
10:00
9.00
Res.sh.
RECR. 1 22-sep HG DR1-Schagen DR1
De Noord
19:30
19.00
-----RECR. 2 24-sep HG DR2-SSV/Sporting S DR1 De Noord
20:00
19.30
-----RECR. 3 22-sep SSV.Sporting S DR2-HG DR3
S.S.V.
19:30
18.30
-----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
VRIJ
C2
VRIJ
D1
27-sep HG D1-Niedorp D1
De Noord
15:00
14.30
-----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
-----45

PROGRAMMA ZATERDAG 04 OKTOBER T/M VRIJDAG 10 OKTOBER (VELD) 				
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANVANG VERTREK RES.SH.
DAMES 1 5-okt
HG DS1-KSV DS1
De Noord
14:15
13.45
-----DAMES 2 5-okt
HG DS2-H.V.S. DS1
De Noord
13:05
12.30
-----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
-----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
12.00
-----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
14:25
13.30
-----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
PROGRAMMA ZATERDAG 18 OKTOBER T/M VRIJDAG 24 OKTOBER (VELD) 				
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANVANG VERTREK RES.SH.
DAMES 1
VRIJ
DAMES 2
VRIJ
DAMES 3 18-okt Lacom ‘91 DS3-HG DS3
Lacom’91
19:30
18.45
-----A1
VRIJ
B1
VRIJ
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B2
B3
C1
C2
D1
D2
E1
E2
F1
RECR. 1
RECR. 2
RECR. 3

22-okt
22-okt
20-okt

VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ
Geel Zwart DR4-HG DR1
Geel Zwart DR3-HG DR2
HG DR3-Lacom ‘91 DR1

t Zand
t Zand
De Noord

19:30
19:30
19:30

18.30
18.30
19.00

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

Buffetdiensten Hugo Girls in het rondeel
Eind augustus zullen de buffetdiensten weer beginnen in het rondeel tijdens de 1e helft van de
veldcompetitie.
Deze 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 vervang gezorgd, ben je de volgende periode extra aan
de beurt.
Annet Kroon, planning kantinediensten in ´t rondeel
Datum 			
31 aug 9.15 uur tot 11.30 uur
11.30 tot 13.45 uur
Laura Rendering		
Marlou Zuurbier		
en Lois Bleeker 		
en Sam Groot		
			
1 sept 18.45 uur tot 21.30 uur		
Jolinda Zuurbier		
			
3 sept 18.15 uur tot 21.00 uur		
Marlou Oudeman		
			
6 sept 12.15 uur tot 14.30 uur		
Merel Groot		
			
7 sept 9.15 uur tot 11.30 uur
11.30 uur tot 13.45 uur
Charelle Oudeman
Ellen Kunst
en Laura de Wit		
en Mandy Plak

13.45 tot 16.00 uur
Margreth van der Berg 		
en Zoë Zuurbier

8 sept

18.45 uur tot 21.30 uur 		
Laura Berkhout		
			
10 sept 18.15 uur tot 21.45 uur 		
Jolijn Brouwer en Jenny Korver		
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13 sept 10.15 uur tot 13.15 uur
13.15 uur tot 16.15 uur
Anna Buiter 		
Irma Nauta- van Langen
				en Pleun Stoop

18.15 uur tot 20.45 uur
Sandra Gouverneur

14 sept 9.15 uur tot 12.00 uur
12.00 uur tot 15.00 uur
Joy Vonk			Sharon Meijer-Moorman
en Janine Bakker 		
en Monique Plak 		
			
15 sept 18.45 uur tot 21.30 uur		
Lisa Appel		
			

15.00 uur tot 17.30 uur
Amber Groot
en Lynn Dekker

Scheidsrechterschema
TEAM

DATUM

WEDSTRIJD

AANVANG SCHEIDRECHTER

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

31-aug
31-aug
31-aug
31-aug
31-aug
1-sep
3-sep
3-sep
6-sep
7-sep
7-sep
7-sep
8-sep
10-sep
10-sep
13-sep
13-sep
13-sep
13-sep
13-sep
13-sep
14-sep
14-sep
14-sep
14-sep
14-sep
14-sep
14-sep
15-sep
20-sep
21-sep
22-sep
24-sep
27-sep
27-sep
27-sep
28-sep
29-sep

HG F1-KSV F1
HG E1-S.V. Wieringerwaard E1
HG E2-Tornado E3
HG DB3-Berdos DB1
HG DS1-Con Zelo DS2
HG DR3-C.S.V. Handbal DR1
HG DS3-KSV DS2
HG DS2-Tonegido DS2
HG D2-S.C. Dynamo D1
HG DC2-KSV DC3
HG DC1-Tornado DC2
HG DB2-Graftdijk DB1
HG DR1-Geel Zwart DR2
HG DB1-Tonegido DB1
HG DR2-D.T.S. ‘48 DR1
HG F1-Meervogels’60 F1
HG E1-V.Z.V. E1
HG E2-Vrone E2
HG D2-Zwaluwen ‘30 D1
HG D1-Zwaluwen K D1
HG DS3-Lacom ‘91 DS3
HG DC2-C.S.V. DC1
HG DC1-Graftdijk DC1
HG DB3-SEW/Zuidermeer DB4
HG DS1-’t Fortuin/VVW DS2
HG DA1-Z.A.P. DA2
HG DS2-D.S.O. DS1
HG DB1-J.H.C. DB2
HG DR3-A & O DR1
HG DS3-Zwaluwen K DS1
HG DB2-D.S.O. DB1
HG DR1-Schagen DR1
HG DR2-SSV/Sporting S DR1
HG E2-Hollandia T E2
HG D2-Westfriezen D2
HG D1-Niedorp D1
HG DB2-Lacom ‘91 DB1
HG DR3-Meervogels’60 DR1

10:00
11:00
12:00
12:55
14:00
19:30
19:00
20:05
13:00
10:00
11:00
12:00
19:30
19:00
20:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
19:00
10:00
11:00
11:55
12:50
13:55
15:00
16:05
19:30
19:00
11:00
19:30
20:00
13:00
14:00
15:00
11:00
19:30
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INEKE-LISA
NOOR-PIEN
SEN-PIEN
JESSY-JACKY
Bond
MONIQUE
KARIN
JOYCE-PASCAL
BREGJE-DENISE
ROMY
ASTRID
NEL
JOYCE-PASCAL
JESSY-JACKY
NEL
LYNSEY-KIM
DENISE-SEN
BENTE-PIEN
ROSIE-LISA
INGE
MONIQUE
NOOR-PIEN
ASTRID
JESSY-JACKY
Bond
NEL
KARIN
MONIQUE
JOYCE-PASCAL
NEL
KARIN
MONIQUE
EVI-BENTE
INEKE-LISA
INGE
MONIQUE

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

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

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

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

EVI-BENTE
SEN-PIEN
INEKE-ROSIE
BREGJE-NOOR
JESSY-JACKY
NEL
KARIN
Bond
INGE
MONIQUE
ROMY
ASTRID
JOYCE-PASCAL
KARIN

Puinhoop United
Openingswoord 40 jarig bestaan Puinhoop United door oudvoorzitter Jan de Wit
Heel in het kort even de geschiedenis van het begin van zaalvoetbal
voor degene die dit nog niet weten.
In de jaren 70 werd in Alkmaar een stichting opgericht welke tot doel
had om het zaalvoetballen te organiseren en te promoten. Voorzitter
van de stichting was dhr Ben Postma (hier konden wij van Puinhoop
goed mee opschieten er was weleens wat te regelen met hem) .
Er werd gespeeld in de toen nog weinig aanwezige sporthallen en
de veilinghallen in Alkmaar, daar was een A en een B veld. De vloeren in de hallen waren van
beton wat niet prettig was om op te spelen. Ook kwam het regelmatig voor als je in de veilinghal
moest spelen dat je eerst nog het e.e.a.moest opruimen of aanvegen en gladde plekken door
groenteblad of iets dergelijks dat nog op de vloer lag kwam regelmatig voor.
Allengs werden er meer en meer verenigingen aangemeld. Als je een bestuur had wat bestond
uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, een team van acht spelers, een coach en
een grensrechter kon je je aanmelden, zodat er hele kompetities konden worden afgewerkt en in
de regio werden de nodige sporthallen gebouwd. Een team moest toen nog verplicht een coach
en een grensrechter hebben.
Het zaalvoetbal werd zo populair dat ook in de andere regio’s in Nederland stichtingen werden
opgericht met het doel om te zaalvoetballen. Om al deze verschillende stichtingen en kompetities
onder één noemer te brengen werd de KNVB benaderd die het hele gebeuren overnam en
omvormde tot één landelijke vereniging en die van hieruit alles ging regelen. Competitie, kosten,
spelregels e.d.
In het begin waren de veldvoetbal verenigingen niet blij met het zaalvoetbal gebeuren. Ook Hugo
Boys en de toenmalige voorzitter Ben de Vries en trainer Joop de Blok niet. Men wilde niet dat de
leden van de veldvoetbalverenigingen mee zouden doen met zaalvoetbal. Maar allengs werd dit
minder en kreeg uiteindelijk ook Hugo Boys een zaalvoetbalteam. Er zijn nog pogingen gedaan
om tot een fusie te komen tussen Puinhoop en Hugo Boys maar dat is op niets uitgelopen omdat
Hugo Boys dan alles onder hun naam wilde laten plaatsvinden.
De Noord had in de beginperiode nog de verenigingen Bleeker Boys, Cafe Bleeker was hun
sponsor, die als secretais dezelfde persoon had als Puinhoop United namelijk Lowie Tesselaar.
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Puinhoop werd op initiatief van G. Goot en Lowie Tesselaar, ze werkten allebei bijBakker, opgericht
in januari 1974. Bij de oprichting van de stichting was op papier John Bakker voorzitter (hij heeft
nooit één vergadering bijgewoond) Hannie Bakker (zijn vrouw) was penningmeester en Lowie
Tesselaar secretaris, Gerry Groot was bestuurslid (Hij was nog te jong om voorzitter te kunnen
zijn). De welluidende naam Puinhoop United werd geaccepteerd door de bond en de koninklijke
goedkeuring kwam een maand later.
Doelstelling van Puinhoop was om zonder sponsors de vereniging draaiende te houden
en tot op de dag van vandaag is dat nog steeds gelukt. Ook in deze tijd werd de sporthal
‘Geestmerambacht’gebouwd en werd toen onze 1e thuishal.
De toeloop van leden was overweldigend. Er werd in het seizoen ‘73/’74 gestart met 2 herenteams
en 1 damesteam maar het hadden eigenlijk 7 herenteams en 3 damesteams moeten zijn. Gebrek
aan geld voor de juiste kleding was denk ik de oorzaak. Het geld om de kleding voor de andere
teams te betalen was er niet. De contributie de eerste jaren was fl 25,- en een dag werken in de kas
bij Bakker.De eerste bal werd geschonken door V. de Wit. Om verder aan geld te komen werden er
acties georganiseerd o.a. een bierglazenactie met het logo van Puinhoop erop. Ik heb ze og steeds
. En om Puinhoop bekend te maken werden er stickers links en rechts verstrekt.
Eerste leden, citeer G. Groot, 10 jaar Puinhoop United: Bestuursleden in de beginjaren waren naast
de reeds genoemde leden o.a. Tinie Buter, Frits de Wit, Aris van Stipriaan, Fr. Beers, Toos Mooij
en mijn persoon. Ledenvergaderingen werden in die tijd gehouden in het Dorpshuis en werden
vooraf gegaan door een broodmaaltijd en werd heel goed bezocht.
Het bestuur probeerde in die tijd om de leden zoveel als mogelijk bij de vereniging te betrekken
door o.a. voornoemde acties maar dat was mogelijk omdat de leden hieraan ook meewerkten.
Kortom in die tijd deden wij het op die manier. Nu gaat alles anders. De leden zijn niet meer zo
betrokken bij de vereniging maar willen vooral voetballen.
Ik heb dan ook bewondering voor het bestuur van nu die ervoor zorgen dat alle leden kunnen
voetballen en dat alles ook met de KNVB geregeld is. Het gaat anders. De tijd is anders dan 40 jaar
geleden, maar het gaat goed. Alle lof. Laten we dit 40 jarig bestaan dat door dit bestuur, samen
met Humulus Lupulus is georganiseerd samen vieren en er vanuit gaan dat Puinhoop nog tot in
lengte van jaren zonder sponsor, want dat was de doelstelling in het begin, blijft bestaan.
Puinhoop United,
Oud voorzitter Jan de Wit
40 jarig jubileum grootst gevierd.
Volgens de officiële statuten bestond Puinhoop United in de maand
januari 2014 maarliefst veertig jaar! Dit moet natuurlijk herdacht worden.
Veertig jaar is niet niks en iedereen zal beamen dat je je feesten moet
vieren. Maar hoe ?
De culturele vereniging Humulus Lupulus bracht uitkomst. Zij
organiseerden in samenwerking met het bestuur van Puinhoop United
een sport- en spellenmiddag in en rondom de sporthal Noorderend.
Aansluitend was er een BBQ en een informele receptie o.l.v. Nic de Wit.
Een belangrijke bijdrage voor saamhorigheid.
Puinhoop United heeft in haar veertig jarig bestaan een belangrijke bijdrage geleverd aan de
leefbaarheid en saamhorigheid van de gemeenschap van het dorp De Noord.
Nadat de zaalvoetbalvereniging snel was uitgegroeid was tot een van de grootste clubs van
Nederland, werd er door het toen zittende bestuur van Puinhoop United verder gekeken.
Rond het dertigste levensjaar stoppen veel mensen met voetbal en handbal. Daar moest een
sportief alternatief voor komen ! We wilden liever niet dat de Noordenders elders hun heil op
sportief gebied moesten zoeken. Dat komt de kwaliteit van leven en wonen van ons dorp niet ten
goede was toen al de gedachte.
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Tafeltennis en tennisvereniging ’t Noorderend.
Puinhoop United moest een Omnisport vereniging worden. Eerst werd een tafeltennisvereniging
opgericht die hun onderkomen (tot op de dag van vandaag) vond in het dorpshuis van De Noord.
Lichten werden aangepast, zodat boven de tafels voldoende licht scheen en daarmee voldoet aan
de eisen zoals gesteld om deel te kunnen nemen aan de tafeltenniscompetitie.
Ook tennis stond hoog op de agenda. Immers, tennis won aan populariteit en de tendens tekende
zich al af dat de mensen in Ursem en ’t Zuid aan de bak moesten wanneer men koos voor deze mooie
sport. De tennisvereniging werd een feit. De naam is al wel snel veranderd in ’t Noorderend en los
gekoppeld van Puinhoop United vanwege de opstallen die deze vereniging in haar bezit kreeg.
De rechtspersoon is anders geregeld dan bij een vereniging zonder opstallen.
Ook zijn er nog plannen geweest voor een luchthal. Maar al snel kregen we toch een eigen sporthal
in De Noord door het initiatief van Gerrit de Wit en René van Stralen.
Het veertig jarig feest !
Op zondag 6 juli (een voetbalvrije dag op het WK) was het om 13.00 uur een drukte van belang in
en buiten sporthal Noorderend.
Zo’n vijftien teams hadden zich aangemeld om deel te nemen aan de sport- en spelmiddag en alle
spellen stonden klaar en waren bemand met vrijwilligers.
Oud-voorzitter Jan de Wit hield een prachtige toespraak. Het was muisstil. Met deze toespraak was
tevens de sport- en spelmiddag geopend. Na de opening naam huidig bestuurslid Merel Groot het
woord en legde op beknopte wijze het programma van de middag uit.
Het leuke was dat het deelnemersveld een mooie mix van jong en oud was. Er was zelfs een team
met een gemiddelde leeftijd van 65 jaar. De jongere generatie zag je soms denken: ‘Zijn die lid van
Puinhoop United geweest ?’ en ‘Hebben zij ook zaalvoetbal gespeeld ? ’. Natuurlijk! En als de beste in
hun gloriejaren! Overigens stonden ook zij hun mannetje (of vrouwtje, want Puinhoop heeft ook
veel damesteams gekend) op de sportmiddag.
De spelletjes waren voor iedereen goed te doen. Het kwam aan op behendigheid, souplesse en
slim zijn. De sportschool (die boven de sporthal is gevestigd waar vroeger Pinkeltje zat) had ook
haar medewerking verleend aan de sportieve middag. Met één of soms twee teams tegelijk werd
ZUMBA gedaan. Een soort salsa dansen. De danslerares danste, met een mooie beat als muzikale
achtergrond, voorop. De teams waren gericht naar levensgrote spiegels en dansten (zoveel
mogelijk) mee met de pasjes. Pfff wat is dat zwaar. De beweging is 100 % en al je spieren moesten
aan het werk. Maar wat was het leuk en…. Inspannend !
Barbecue en reünie.
Aan het einde van de sport- en spelmiddag begon het te regenen. Het was of ze boven al het
water even bewaard hadden tot het einde van de spel- en sportmiddag. In een stortbui kwam het
met bakken naar beneden. Gelukkig waren de meeste teams klaar met alle onderdelen zodat we
eigenlijk meteen de sport- en spelactiviteiten konden afsluiten.
De sporthal was op dat moment even te klein om iedereen van een drankje te voorzien, maar door
inschuiven kunnen er veel makke schapen in een hok. Het was super gezellig. De hele dag was het
trouwens erg gezellig en het was voor velen een weerzien met oude bekenden.
Het is goed om stil te staan bij een jubileumjaar en vooral ook om erbij te zijn. Ook al is het
misschien al jaren geleden dat je plezier aan deze vereniging hebt beleefd. Je moet er dan gewoon
zijn. Het heeft ook als doel mensen met elkaar te verbinden en dat is een universele opdracht voor
alle generaties.
Inmiddels was iedereen voorzien van een drankje en was de kok druk met het gereed maken van
het barbecue-buffet. De rij was lang maar het liep uitermate vlot door. Er waren diverse soorten
vlees, stokbrood en salades en ook aan de vegetariërs was gedacht.
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De loterij met veel beschikbaar gestelde prijzen liep erg goed. Het bestuur had ook een beetje
pech. Zo’n 35 mensen die zich ingeschreven hadden voor de BBQ moesten voor aanvang van de
BBQ naar een avondwake. Daar kan niemand iets aan doen. De laatste eer bewijzen gaat altijd
voor. De kosten moesten natuurlijk wel betaald worden en dit ging af van de opbrengst uit de
loterij. Een domper voor de kas. Voor de informele receptie was Nic de wit gevraagd om dit te
leiden. Een bijna onmogelijke taak maar Nic is dit wel toevertrouwd.
Puinhoop United mag terugzien op een waardige viering van haar veertig jarig bestaan. Wie had
dit kunnen bedenken toen een aantal jongeren veertig jaar geleden met veel enthousiasme maar
met helemaal niks van start zijn gegaan?
Wie maakt er deel uit van het bestuur ?
Deze vraag is verschillende keren gesteld. Tegenwoordig gaat de communicatie met de huidige
leden veelal via social media waardoor je minder op de hoogte bent van het reilen en zeilen van
een vereniging als je er zelf geen deel meer van uitmaakt.
Het bestuur bestaat uit Marcel Numan (voorzitter), penningmeester Merel Groot, secretaris Elga
Zonneveld en bestuurslid Giel borst.
Namens het bestuur willen wij iedereen bedanken die op welke manier dan ook zijn of haar
bijdrage heeft geleverd aan het slagen van deze dag en dan met name Humulus Lupulus!
Op naar het 50-jarig bestaan van Z.V.V. Puinhoop United J

TV ’t Noord End
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maandag 18 augustus 2014
Alma Visser-Buter
		Bardienst
20.00 - 23.00
dinsdag 19 augustus 2014		
Anna Tsiamparlis-Wildeboer
		Bardienst
19.00 - 23.00
woensdag 20 augustus 2014
Arjen Visser
		Bardienst
20.00 - 23.00
donderdag 21 augustus 2014
Marloes Overtoom		
		Bardienst
20.00 - 23.00
vrijdag 22 augustus 2014		
Marian Bos
		Schoonmaak
09.00 - 11.00
vrijdag 22 augustus 2014		
Annemiek van Kleef		
		Schoonmaak
09.00 - 11.00
zaterdag 23 augustus 2014		
Marion Blij-de Kort
Bardienst1
??????
Naamloos-22
27-08-2010 10:52:54
zaterdag 23 augustus 2014		
Rik Pancras		
Bardienst
?????
zondag 24 augustus 2014		
Johanna Beke		
Bardienst
??????
zondag 24 augustus 2014		Aad Duys		Bardienst
?????
				Kantinebegeleiding Agnes
				clubkampioenschappen mix 23 aug t/m 31 aug.
maandag 25 augustus 2014
Marc Ursem		
Bardienst
19.00 - 23.00
dinsdag 26 augustus 2014		
Alma Visser-Buter		
Bardienst
19.00 - 23.00
woensdag 27 augustus 2014
Karel Oosenbrug		
Bardienst
19.00 - 23.00
donderdag 28 augustus 2014
Monique Komen		
Bardienst
19.00 - 23.00
vrijdag 29 augustus 2014		Carola Groen		Schoonmaak
09.00 - 11.00
vrijdag 29 augustus 2014		
Riet Beers-Stadegaard
Schoonmaak
09.00 - 11.00
vrijdag 29 augustus 2014		
Dick Zwagerman		
Bardienst
19.00 - 23.00
zaterdag 30 augustus 2014		
Thijs Wolkers		
Bardienst
??????
zaterdag 30 augustus 2014		Tijs Borst			Bardienst
?????
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zondag 31 augustus 2014		
Aad Duys		
Bardienst
zondag 31 augustus 2014		
Dirk Boots		
Bardienst
				Kantinebegeleiding Tineke
				clubkampioenschappen dubbel 1 t/m
maandag 1 september 2014
Marc Ursem		
Bardienst
dinsdag 2 september 2014		
Ed Blij			
Bardienst
woensdag 3 september 2014
Kim Overtoom		
Bardienst
donderdag 4 september 2014
Marion Ursem-Klaver
Bardienst
vrijdag 5 september 2014		Karin Stoop		Schoonmaak
vrijdag 5 september 2014		Ria Borst-Dudink		Schoonmaak
vrijdag 5 september 2014		
Dirk Boots		
Bardienst
zaterdag 6 september 2014
Richard Groen		
Bardienst
zaterdag 6 september 2014
Marith Potter		
Bardienst
zondag 7 september 2014		
Alma Danenberg		
Bardienst
zondag 7 september 2014		
Alma Visser-Buter		
Bardienst
				Kantinebegeleiding Gery
maandag 8 september 2014
Fenny Zuurbier-Pancras
Bardienst
dinsdag 9 september 2014		
Marc Ursem		
Bardienst
woensdag 10 september 2014
Siem Komen		
Bardienst
donderdag 11 september 2014
Monique Komen		
Bardienst
Kantinebegeleiding Tineke
vrijdag 12 september 2014		
Ineke Vaandrager		
Schoonmaak
vrijdag 12 september 2014		Carola Groen		Schoonmaak
vrijdag 12 september 2014		Ria Borst-Dudink		Schoonmaak
vrijdag 12 september 2014		
Paulien Oudeman		
Bardienst
zaterdag 13 september 2014
Marith Potter		
Bardienst
zaterdag 13 september 2014
Simone Drenth-Danenberg Bardienst
Finale
zondag 14 september 2014
Nel Overtoom - Komen
Bardienst
zondag 14 september 2014
Harrie Overtoom		
Bardienst

??????
?????
14 sept.
19.00 - 23.00
19.00 - 23.00
19.00 - 23.00
19.00 - 23.00
09.00 - 11.00
09.00 - 11.00
19.00 - 23.00
?????
????????
??????
?????
20.00 - 23.00
19.00 - 23.00
19.00 - 23.00
19.00 - 23.00
09.00 - 11.00
09.00 - 11.00
09.00 - 11.00
19.00 - 23.00
??????
?????
??????
?????

Hugo Boys seizoen 2013-2014
Van de bestuurstafel
De voorbereidingen op de nieuwe competitie zijn in volle gang. Op diverse terreinen zijn al weer veel vrijwilligers actief. De selectie is 1 augustus j.l. begonnen met de training en heeft inmiddels ook al weer enige
oefen- en bekerwedstrijden gespeeld. Cees Teunissen is dit seizoen toegevoegd als trainer aan de selectie. Hij zal onze hoofdtrainer, Ronald de
Rooij assisteren op de dinsdag en de donderdag. Uiteraard blijft hij ook
trainer van de A junioren. De bovenste rand van de tribune is opnieuw
geschilderd en de letters, samen vormend het woord Hugo Boys, zullen
binnenkort opnieuw worden aangebracht. Tevens zal er nog wat schilderwerk in diverse ruimten
in het Dorpshuis (kleedkamers, bestuurskamer etc) worden verricht.
Met de kantinecommissie en de vrijwilligers zijn we volop in overleg over de opvolging van Edwin
en Cocky van Diepen. Zij hebben nl. aangegeven te stoppen met hun werkzaamheden voor de
kantine en het Dorpshuis. Mochten er nog personen zijn die iets willen doen in de kantine zijn zij
van harte welkom. Je kan je ook aanmelden met een vriend of vriendin. Alles is bespreekbaar. Je
kunt je aanmelden bij Ineke Hoogland of Annet Dekker.
De sponsorcommissie is druk bezig met het plaatsen van een aantal nieuwe reclameborden. Het
scorebord zal ook worden voorzien van 2 nieuwe borden, te weten van Knuwer Advocaten en
Unive Regio+. Voorafgaande aan de 1e thuiswedstrijd in de nieuwe competitie tegen Dirkshorn
(zondag 7 september a.s.) zullen deze 2 nieuwe borden worden onthuld.
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Ook zullen alle bestaande borden voor aanvang van de competitie nog worden schoongemaakt.
De competitie voor de A-categorie (Hugo Boys 1 en 2) start op 7 september a.s. Voor de overige
teams start de competitie in het weekend van 13/14 september.
Dan nog iets voor de agenda. De jaarvergadering vindt plaats op vrijdag 26 september a.s. om
20.00 uur in het Dorpshuis.
Vanaf deze plaats alle teams veel succes met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.
Klaas Oudeman
voorzitter

Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 30 augustus			
Volksspelen:
Tini, Joke, Corine
Adrie Entius, Giel
Zondag 31 augustus
Hugo-Boys:
S’morgens: Hanneke/ Sytske
S’middags: Adrie, Annet

Maandag 8 september
tafeltennis
Dinsdag 9 sptember
Kbo
seniorengym
Woensdag 10 september
Revas

Maandag 1 september
Tafeltennis Puinhoop

Donderdag 11 september
Training Hugo Boys

Dinsdag 2 september
Kbo
Seniorengym

Vrijdag 12 september
koersbal

Woensdag 3 september
Hugo-Boys:
19.00 uur Carla, Mitchel
Revas
Donderdag 4 september
Training Hugo-Boys
Vrijdag 5 september
Koersbal
Zaterdag 6 september
Hugo Boys:
S’morgens Gerard
S’middags Jose
Zondag 7 september
Hugo-Boys:
S’morgens Laura
S’middags Joris, Barry
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Hugo Boys Senioren
										
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 31 augustus 2014 				
Terreindienst: Vincent Plak, Frank Dekker 					
wedstr. Omschrijving 		
aanv.
vertr. Scheidsrechter
4524
Hugo-Boys 1
VVW 1
14:00		
G. de Boer 		
5885
Kolping Boys 2
Hugo-Boys 2
11:00
10:00 J.W. R. Wokke
11424
Hugo-Boys 3
Koedijk 9
10:45
10:00 G. Vinke 		
11771
Hugo-Boys 6
Victoria O 4
14:00
13:15 Henk Kroon
8524
Woudia A 1
Hugo-Boys A 1
12:00				
34326
Hugo-Boys VR 1
Westfriezen VR 2
14:00
13:15 Wim Overtoom
		
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 7 september 2014 				
Terreindienst: Silvér Snoek 							
wedstr. Omschrijving 		
aanv.
vertr. Scheidsrechter
39606
Hugo-Boys 1
Dirkshorn 1
14:00		
P. Börnemann
42223
JVC 2
Hugo-Boys 2
11:00
9:45
C.L. de Wit 		
11315
SVW 27 8
Hugo-Boys 3
11:00
10:00			
0
Hugo-Boys 5
VZV 6
14:00
13:15 Pim Mooij 		
11316
SWV 27 9
Hugo-Boys 6
11:00
10:00			
8499
Hugo-Boys A 1
SEW A1
10:45		
Koen de Koning
34240
SEW VR 1
Hugo-Boys VR 1
12:00
11:00			
									
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 14 september 2014 			
Terreindienst: John Beers, Manus van der Vliet 							
wedstr. Omschrijving 		
aanv.
vertr. Scheidsrechter
38730
DTS 1
Hugo-Boys 1
14:00		
M.P. Kerssens
42426
Hugo-Boys 2
VIOS W 2
10:45
10:00 P. Rotgans 		
									
Siem Hand tel. 5740761
								

Pupil van de Week
Pupil van de week voor deze wedstrijd:
7 September
Hugo Boys 1 - Dirkshorn 1
is
Stijn Adrichem
12:45 uur aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen.
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Hugo Boys Jeugd

						
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd Maandag 1 September 2014				
Terreindienst:			
-			
wedstr. Omschrijving			
aanv
Vertr/aanw Scheidsrechter
27071
Westfriezen D3 - Hugo Boys D1
19:00 17:45
						
						
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd Woensdag 3 September 2014			
Te r reindienst ‘s avonds:			
NNB			
wedstr. Omschrijving			
aanv
Vertr/aanw Scheidsrechter
35815
Hugo Boys B1
- Berkhout B1
19:00 18:00
NNB
25317
Hugo Boys C1 - LSVV C2
19:00 18:00
NNB
51058
Hugo Boys E1
- SV Spartanen E2 19:00 18:30
NNB
						
						
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd Zaterdag 6 September 2014				
Terreindienst ‘s ochtends:			
Rens Hoogland			
Terreindienst ‘s middags:			
Rob Zuurbier			
wedstr. Omschrijving			
aanv
Vertr/aanw Scheidsrechter
35814
Hugo Boys B1
- SRC B3
14:00 13:00
NNB
25316
Hugo Boys C1 - Victoria O C1
14:00 13:00
NNB
27325
Hugo Boys D1 - LSVV D2
14:00 13:15
NNB
51154
Victoria O E1
- Hugo Boys E1
9:30
8:45
Hugo Boys E2
-				
Hugo Boys F1
-				
Hugo Boys mini1 -				
Hugo Boys mini2 -				
						
Hou goed de website en het bord in de gaten ivm gewijzigde beker- of oefenwedstrijden!		
		
		
Teamindeling Hugo Boys Jeugd
A1 Cees Teunissen		
Naam
1 Luuk Beers
2 Co van de Vliet
3 Jari Veldman
4 Bo Groen
5 Boy Groen
6 Sander Bakker
7 Ari Groot
8 Nick Beers
9 Tim Beke
10 Jordi van Stralen
11 Guillaume Kabel
12 Tijs Snel
13 Bas Haisma
14 Nick Koopman
15 Nick Veldman
16 Jur Stam
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B1 Richard Blankendaal / Dick Stoop / Trainer ?
Naam
1 Jack Stoop
2 Tim Jonker
3 Bart Zuurbier
4 Sven Blankendaal
5 Bram Stoop
6 Joep Zuurbier
7 Max Groot
8 Kjell Zut
9 Erik Schot
10 Maik Jonker
11 Pieter Bet
12 Dennis Plak
13 Rick Borst
14 Jan Bleeker
15 Moos v.d. Berg

C1 Joey Beers / en ?
Naam
1 Perry Entius
2 Fransybe van Woersem
3 Stef Zuurbier
4 Pieter Stoop
5 Brian Stoop
6 Jord Leek
7 Max Ursem
8 Kevin de Jager
9 Mark Groot
10 Lucas de Haan
11 Cas Groot
12 Martijn Veldman
13 Wietse de Groot
14 Luuk Tiel
15 Jorn Zut
D1 Giel Borst / Frank Grootkarzijn /
André Blankendaal
Naam
1 Tjibbe van Woersem
2 Daan Jonker
3 Luuk v.d. Hulst
4 Jim Borst
5 Mark Zuurbier
6 Edwin Plak
7 Lars Dekker
8 Jan Groot
9 Mats Kruijer
10 Daan Veldman
11 Jelle Grootkarzijn
12 Dave Borst
13 Kevin Riemersma
14 Kick de Moel
15 Jeff Tesselaar
16 Morris Groot
17 Jochem Blankendaal
18 Jordy Kay
E1-Pupillen
E1 John Peters
Rick Bleeker
1 Bleeker Kay
2 Peters Nick
3 Loos van der Robbert
4 Kay, Wessel
5 Adrichem, Stijn
6 Kruijer Ids
7 Tiggeler Dean
8 Beers Jay
9 Dekker Chris
10 Bakkum Derk
11 Zut Finn

E2-PUPILLEN
Renswoude van Adri
Vendel Sandra
Levering Frank
1 Renswoude van Sem
2 Levering Levanny
3 De Vries Raphael
4 Groot Diesel
5 Grootkarzijn Wessel
6 Vendel Mac
7 Diepen Sem van
8 Groot Storm
9 Vessies Bas
10 Joppe Leumans
11 Kacper Czajkoski
		
F1-PUPILLEN
Frits van den Berg
Marco Berkhout
1 Berg van der Jip
2 Berkhout Lau
3 Dekker Rick
4 Oudeman Sam
5 Redder Jurre
6 Snoek Mike
7 Borst Chiem
8 Blankendaal Stijn
9 Maarten Beers
10 Syb Bakkum
11 Thijs Klaver

1
2
3
4
5
6
7

MP1
Coach ??
Thomas Dekker
Jayden Boon
Sen Vendel
Miel Berkhout
Rens Tesselaar
Dylan Boon
Bas Kavelaar

1
2
3
4
5
6

MP2
Erik Beers en Dick van Schagen
Nick Tesselaar
Dirk van Schagen
Thomas Beers
Thijs Overtoom
Ties Overtoom
Zeb Tesselaar
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Van de Sponsorcommissie
Nieuwe borden sponsor
We hebben er bij Hugo Boys weer een nieuwe borden sponsor bij, te weten;
Lavista relatiegeschenken / sleutelhangers.nl
Bent u opzoek naar promotieartikelen of Gifts ? Dan bent u bij Lavista Relatiegeschenken aan het
juiste adres! Reclameartikelen zijn erg handig bij het promoten van uw bedrijf, denk bijvoorbeeld
aan beurzen, eindejaarsgeschenken, opendagen etc. Uw logo is bijna op alle artikelen te bedrukken, tevens is het ook mogelijk om onbedrukte gadgets online te bestellen. De groothandel is
voorzien van een breed assortiment en nog goedkoop ook! Wat kunt u allemaal vinden bij lavista?
Denk bijvoorbeeld aan originele, unieke, exclusieve, duurzame of ecologische en luxe relatiegeschenken. Tevens richt Lavista zich op jong en oud, zo kunt u ook vele leuke items vinden voor
kinderen. Dus bent u opzoek naar een origineel, luxe, kleine, leuke, goedkope, eco, duurzaam of
exclusief relatiegeschenken bedrukt met uw logo, dan is Lavista de groothandel in promotieartikelen en relatiegeschenken het juiste adres voor u.

Raad de minuut
Met het voetbalseizoen voor de deur is dit ook een mooi moment om het spel voor dit jaar weer
op te starten. We willen iedereen die vorig jaar een minuut heeft gereserveerd de gelegenheid
geven deze minuut dit jaar weer vast te leggen. Ook voor een extra minuut of een andere minuut
kan je een e-mail sturen naar Sponsorcommissie@hugoboys.nl Al had u vorig jaar geen minuut,
dan nodigen we u uiteraard van harte uit om dit nu wel te doen.
In het kort, de spelregels;
We spelen om alle thuis wedstrijden van de competitie
Iedere minuut kost 20€
Minuut 45, en minuut 90 kosten 40€, is dan incl. blessuretijd.
Per wedstrijd word er 50€ uitgekeerd. Dit word verdeeld over de minuten waarin de thuis
goals gevallen zijn. Is er 1-0 gewonnen in u minuut, dan wint u 50€. Word het 2-0 dan is het 25€
voor de winnende minuten.
Minuut is pas gekocht als het geld is voldaan bij een van de leden van de Sponsor Commissie.
Wij hopen van harte dat u Hugo Boys weer steunt dit seizoen en dat u weer meespeelt met “Raad
de Minuut”. Sponsorcommissie Hugo Boys
Willem Zwagerman, Alex Overtoom, Koen de Koning, Mariët Ursem, Giel Borst en Melvin Tesselaar.
De sponsorcommissie; sponsorcommissie@hugoboys.nl
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Fysiotherapie bij Hugo Boys
Dit jaar zal fysiotherapeut Paul Bruijn de selectie ondersteunen op de trainingsavonden
Even voorstellen:
Ik ben Paul Bruijn, fysiotherapeut en eigenaar van Fysio De Noord. Samen met mijn vrouw Margriet
Bruijn run ik deze praktijk. De praktijk is gelegen aan het St. Annaplein, ± 100 meter vanaf de
voetbalvelden van Hugo Boys. Gedurende het seizoen 2014-1015 zal ik de selectie van Hugo Boys
begeleiden door advies te geven en blessures te behandelen. Allemaal met één doel: de selectie
optimaal te laten presteren!

Gratis spreekuur: Alle leden van Hugo Boys kunnen op deze dinsdag- en donderdagavonden
gebruik maken van het gratis blessure spreekuur. Tussen 20.00-21.00 uur kun je langskomen in de
verzorgingsruimte van Hugo Boys.
Wat levert het jou op? Een snelle diagnose en advies. Waar mogelijk direct een korte behandeling,
zodat je weer mee kunt doen met trainingen en wedstrijden. Voor uitgebreidere behandeling en
revalidatie van (langdurige) blessures ben je welkom in praktijk Fysio De Noord. Behandelingen
in de praktijk worden vergoed door de zorgverzekering, mits je een voldoende aanvullend pakket
hebt.
Contact: Wil je buiten de genoemde spreekuurtijden vragen stellen of advies krijgen, dan kun je
contact opnemen met Paul Bruijn via zijn praktijk:

St. Annaplein 1
1704 BP Heerhugowaard
T: 072-5711223
E: info@fysiodenoord.nl
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Gerja
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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 € 40,50
				1/2 pag € 23,25
				1/4 pag € 14,25
Personeel(zwart/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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T E KO O P

Heerhugowaard - Torenburgstraat 7
Vraagprijs e 143.500,- k.k.
• Hoekwoning.
• Perceeloppervlakte: 263 m2.
• Woonoppervlakte: 73 m2.
Voor meer informatie: tel. 06 - 537 835 77
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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
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Daar plukt ú de vruchten van!

