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Agenda
27 september 2013 20:00 Jaarvergadering Hugo Boys dorpshuis
27 september 2013 Tennis: interne jeugdcompetitie
29 september 2013 YoungSeven, GPS-tocht
4 oktober 2013 Tennis: interne jeugdcompetitie
9 oktober 2013 20:00 Jaarvergadering Hugo Girls Rondeel
11 oktober 2013 Tennis: interne jeugdcompetitie
12 oktober 2013 15-17 uur concert van Cantorij, Massala, Salto Vocale en Kommerkoor t.b.v. 
 “Muzikanten zonder grenzen” in de HH kerk
12 oktober 2013 Playbackshow Werkgroep Jeugd
13 oktober 2013 10-jarig jubileum Lourdeswerkgroep ‘t Veld e.o.
14 oktober 2013  KBO Jan Boerhoop over het opleiden van een hulphond
18 oktober 2013 20:30 Jaarvergadering Hugo’s Vrienden dorpshuis
18 oktober 2013 Tennis: interne jeugdcompetitie
19 oktober 2013 20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
21 oktober 2013 Vrouwen van nu - ´t Zwaantje Veenhuizen: Burundigroep
25 oktober 2013 Hugo Girls herfstkeezen
26 oktober 2013 YoungSeven, Allerzielen herdacht
8 november 2013 20.00 Vrouwen van nu - ´t Zwaantje Veenhuizen: Theater Cool, Gezamelijke avond
9 november 2013 20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
16 november 2013 Intocht Sinterklaas
18 november 2013 KBO  Weerman Jan Visser
18 november 2013 19:45 Vrouwen van nu - ´t Zwaantje Veenhuizen: Nathalie de Bakker, Purser
22 november 2013 YoungSeven, Missie mystery guest
23 november 2013 en 24 november Winterfair de Noord

Vrijdag 27 september 2013

Contact verschijnt tweewekelijks onder redactie van Angèl Mooij, Pim Mooij, Jos Beers en Paul Mooij. Adres: 
Groote Geldebosch 48, 1704 CP Heerhugowaard-De Noord. Telefoon: algemeen: 072-5715332 distributie/
abonnementen: 072-5711625 Financiën: 072-5718737. Email: RedactieContactDeNoord@gmail.com

Uw tekst voor de volgende uitgave van ‘t Contact dient u uiterlijk maandag 7 oktoBER 2013 vóór 
19.00 uur 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 25 oktober 2013.
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Smuigelweg 4   1704 PX 
Heerhugowaard  / Waarland
T 0226 42 13 53 • F 0226 42 29 04
www.stooptuinmachines.nl

Tot ziens in onze showroom:

Kijk ook op www.husqvarna-actie.nl voor meer informatie.
Uw geautoriseerde Husqvarna dealer:

100% Husqvarna.
    0% Brandstof.

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. € 429,-

Inclusief Accu 
en snellader

€ 459,-
Inclusief Accu 
en snellader

€ 3.599,-
Inclusief Accu, snellader 

en maaidek 85 cm.

HUSQVARNA 
RIDER ACCU 

HUSQVARNA 136 LiHD50 
HEGGENSCHAAR 

HUSQVARNA 136 LiC 
TRIMMER 
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KLINKENDE
  MUNT WEKEN

Tot E 100,- kado* 
bij de Honda-dealer 

op een nieuwe 
Honda grasmaaier! 

www.honda.nl

€ 80,-
kado*

op de Honda 
HRX-serie**

€100,-
kado*

op de Honda 
HRH/HRD-serie 

€40,-
kado*

op de Honda 
IZY-serie** 

 *) Actie geldig van 
             t/m 30 juli 2012. 

Bedragen zijn inclusief BTW.
**) Uitgezonderd de HRX 476SD 

en de HRG 415P.

Tot ziens in onze showroom:

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 IN EEN NIEUW PAND!
NU OOK PRINTEN OP GROOT FORMAAT
Op diverse papiersoorten en canvas ✦ Snelle levering ✦ Scherpe prijzen

C O P Y  &  P R I N T

URMAPRINT
digitaal

✦ GEBOORTEKAARTJES
✦ HUWELIJKSKAARTEN
 
✦ ZAKELIJK DRUKWERK

Bekijk onze collectie: www.urmaprint.nl

Sterrenboschstraat 8,   1704 CN Heerhugowaard 

t.   072 - 85 03 971      m. 06 - 229 204 87      e.  info@dick-tegel.nl
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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
Rabobank 326802185
Pastorie.de.noord@gmail.com
www.kerkdenoord.nl
Openingstijden secretariaat en kerk: Dinsdag en donderdag van 09:30 tot 11:00 uur

Pastor:
Marion Bleeker-Burger 
(0226) 422 731
Jnm.bleeker@quicknet.nl
Donderdagmorgen aanwezig op de Pastorie, vrije dagen op maandag en vrijdagochtend 

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 
 

Parochiebestuur:
Vice-voorzitter   Gea Klercq  (072) 571 5265
Secretaris   Vacature 
Penningmeester   Siem van Langen    (072) 5744771
Bestuurslid   Maaike Bakker  (072) 888 7461
Bestuurslid   Kees van Langen  (072) 574 2241

Contactpersonen secties:
Sectie Catechese   Vacature
Sectie Liturgie   Marga van Langen (072) 574 2241
Sectie Gemeenschapsopbouw Erna Borst  (072) 574 4361
Sectie Diaconie en Pastoraat Vacature
Sectie Regio   Pim Mooij  (072) 571 5332

Kopij voor het Contact namens de Parochie dient u te mailen naar Annet Kroon: 
marcoannet@gmail.com. Gelieve voor zaterdag 12 uur. 

Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren  3 oktober bij het secretariaat 
van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
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tER oVERWEgIng: Herfst een geschenk 
Herfst is een geschenk 
van de hemel aan de aarde 
ook wanneer je denkt 
wat is het weer toch guur. 
Elke boom of struik 
is versierd met mooie bladeren  
vlammend rood en bruin 
in de kleuren van het vuur. 
 
Herfst is een geschenk 
van de hemel aan de aarde. 
Zon zijn we gewend 
de storm betekent kou 
maar een grote spin 
weeft een web van zilveren draden  
dat geruisloos blinkt 
in de stille morgendauw. 
 
Herfst is een geschenk 
van de hemel aan de aarde.  
Bomen worden kaal, 
de bladeren vallen neer. 
Paddestoelen staan 
heel erg mooie, heel erg rare.  
Herfst, wat ben je mooi! 
‘t Is een wonder en niets meer.
Marcel Zagers september 2000

UIt dE PaRoCHIE –  “gastvrij en inspirerend in gods naam” –  21 september 2013.

Op 15 september was de startviering voor onze parochie. Deze viering werd opgeluisterd door 
alle koren en door een groepje kinderen, jong en wat ouder bij elkaar. Zo kon eenieder van de 
koren zien en horen hoe andere koren zingen. Het ging in deze viering over zoeken en vinden. 
Alle kinderen mochten in de kerk mee naar de Heilige Anthonius, de heilige die ons helpt zoeken 
als we iets kwijt zijn: Heilige Anthonius, goede vrind, zorg dat ik mijn …. weer vind”. De kinderen 
waren bijna allemaal verkleed en ze hebben aan de mensen in de kerk verteld waarom ze zo waren 
verkleed. 
In de viering wilden we laten zien dat we allemaal met elkaar verbonden zijn, ook jong en wat 
ouder, en dat we elkaar niet kwijt willen raken, niet kunnen missen. In deze tijd zijn we op zoek 
naar jonge mensen die zich weer wat verbinden willen met de kerk. Want ook zij horen erbij; ook 
hen kunnen we niet missen.
Zo ging het nieuwe seizoen op een zinvolle en gezellige manier van start.

Op 11 september mocht ik als pastor van de diaconie van onze regio mee met een excursie naar 
de voedselbank in Alkmaar. Dat was heel indrukwekkend. In Alkmaar en omstreken, waaronder 
ook Heerhugowaard, wordt iedere week aan drie honderd gezinnen een voedselpakket gegeven, 
allemaal gezinnen die van bijna niets moeten rondkomen. Fantastisch dat zo’n voedselbank er is, 
vooral ook voor de gezinnen met kinderen; deze kinderen hebben niet om zo’n situatie gevraagd. 
De voedselbanken kampen wel met het probleem dat er steeds minder houdbare artikelen bij de 
groothandel vandaan komen, doordat steeds krapper wordt ingekocht. Daarom is het goed dat er 
regelmatig inzamelingen zijn onder particulieren en in kerken.
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Op het moment dat ik dit schrijf (21-9) is de survival voor de a.s. vormelingen aan de gang. 
Vanmorgen ben ik bij de start geweest. Het is gelukkig redelijk weer, wel wat fris, maar de jongelui 
moeten flink in actie, dus ik hoop dat ze veel plezier hebben.
Er zijn dit jaar wel bijna twintig begeleiders. Dat is echt fantastisch. Gisteravond was de eerste 
bijeenkomst voor hen, ter voorbereiding op de survival. Ik heb er echt van genoten. Het is een 
leuke groep, die ook heel enthousiast is. We kunnen dit seizoen met vertrouwen tegemoet zien. 
Wel was er al iets mis gegaan met de uitnodigingen: de data klopten niet en aantal jongeren 
hadden geen brief gehad. Ik hoop dat alles is recht gezet.

Voor de meditatieve wandelingen is niet veel animo. Dat is jammer. Maar ook realiteit.

In De Noord, Waarland en Nieuwe Niedorp hoop ik van start te gaan met een nieuw project 
voor kinderen van groep 5 en 6. Het is een erg leuk project, waarin wordt verteld, geknutseld 
en gezongen. Ouders kunnen hun kinderen bij mij opgeven, liefst voor 1 oktober; maar daarna 
kunnen de kinderen zich ook nog erbij aansluiten.

Voor 29 oktober staat er een informatiebijeenkomst gepland voor alle parochianen over de 
toekomst van de parochie: hoe gaan we verder samenwerken met de andere parochies in de 
regio? Noteert u deze datum in uw agenda.

Dan nog steeds een dringende oproep: op dit moment is er geen Eerste Communiewerkgroep; 
wie wil dit jaar de aanstaande communicanten begeleiden? Natuurlijk met ondersteuning van 
iemand van de Parochievergadering en van mij. Ik hoor het graag.

Een aantal data om te onthouden:
3 oktober: koren roosteren – als u voor het eerste half jaar van 2014 een speciale wens heeft voor 
een viering wat betreft één van de koren, b.v. voor een speciale gelegenheid, graag voor die 
datum opgeven.
4 oktober: Theo Vertelman presenteert zijn nieuwe boek in de Vriendschap  in ’t Veld.
5 oktober: Annemiek Wijnker presenteert haar nieuwe boek in de Abdij van Egmond om 14.30 uur.
8 oktober: meditatieve wandeling
28 oktober: meditatieve wandeling
29 oktober: bijeenkomst voor alle parochianen over de toekomst van onze parochie

Hartelijke groeten, Marion Bleeker – Burger

kerkwerken:
In september is de groep van mevrouw van Schagen-Oudeman aan de beurt om de kerk op orde 
te maken

Bloemengroep:
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

WEEkEIndE 28 En 29 SEPtEmBER
Zesentwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Amos  6, 1a.4-7( wee de zelfgenoegzamen)
Evangelie uit Lucas 16, 19-31( Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het rijk Gods. Maar wee 
u,rijken, want wat u vertroost, hebt ge al ontvangen.
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Zondag 29 SEPtEmBER
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is Marion Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor:Alex Weel, Henk Groot en overleden familie, Jaap Way en Gre Way-de Boer 
en overleden familie, in liefdevolle herinnering Andre Veldman, vader en moeder Tamis-Boots, Jan, 
Riet en Vera, Vader en moeder Zut-Groen, Atie, Stefan en Jan.
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars: Ermioni Tsiamparlis en Pascalle Beers. Koster: Gon Meester

dinsdag 1 oktober
19.00  uur
Rozenkransgebed met Marion Bleeker-Burger

WEEkEIndE 5 En 6 oktoBER 
Zevenentwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Habakuk 1, 2-3;2, 2-4(de profeet legt zijn vragen en twijfels voor aan 
God, en hij krijgt antwoord: de rechtvaardige blijft leven door zijn trouw)
Evangelie uit Lucas 17, 5-109 Jezus spreekt over de kracht en het wezen van het geloof )

Zondag 6 oktoBER
10.00 UUR
Woord- en communieviering met  zang van de cantorij. Voorganger is Monica Wildeboer .
Gebedsintenties voor:Henk Groot en overleden familie, Adrianus Overtoom en Catharina 
Overtoom-Oudhuis en zegen over hun gezin, Kees Zuurbier en zegen over zijn gezin, Jan Zuurbier 
en zegen over zijn gezin, overleden ouders van Schagen-Schuit en kinderen en Wilhelmus Groot, 
in liefdevolle herinnering Jan en de familie Oudeman-Groot, Truus van Stralen-Overtoom en zegen 
over haar gezin, Marie Wester-Kruijer, Willem Wester en allen die hen dierbaar waren

dinsdag 8 oktober
19.00  uur
Rozenkransgebed met Riet Kooijman

WEEkEIndE 12 En 13 oktoBER
Achtentwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit 2 Koningen 5, 14-17(De Syriër Naäman geneest van zijn huidziekte en gelooft in 
de God van Israël)
Evangelie uit Lucas 17, 11-19( Tien melaatsen worden gereinigd, één wordt bovendien gered door 
zijn geloof )

Zondag 13 oktoBER
10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is pater Jan Molenaar.
Gebedsintenties voor; Klaas Danenberg en Afra Danenberg-Meyer, Henk Groot en overleden 
familie, in liefdevolle herinnering Berry, overleden familie Danenberg-Stoop, Jaap Way en Gre 
Way-de Boer en overleden familie, Klaas en Geertje Oudeman-Bruin en overleden familie, Antonia 
Aloysus Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en de overleden familie Molenaar-
Goedhart
Lector:Joke van der voort. Misdienaars:Petros Tsiamparlis en Timo Plak. Koster;Gon Meester.

dinsdag 15 oktober
19.00  uur
Rozenkransgebed met Riet Kooijman
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Rooster kerken Waarland, ’t Veld en nieuwe niedorp:

’t Veld:
Zaterdag 28 september om 19.00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman.en zang 
van interamvo. Er is KWD
Zaterdag 5 oktober om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van het 
gemengd koor.
Donderdag 10 oktober  om 19.30 uur Mariaviering met Theo Vertelman en volkszang.
Zondag 13 oktober om 10.00 uur Woord- en communieviering met Truus Molenaar en zang van 
de veldrakkers
Zondag 13 oktober om 14.00 uur Lourdesviering met Theo Vertelman en Marion Bleeker-Burger.

Waarland:
Zaterdag 28 september om 19.00 uur Woord- en communieviering  met Marion Bleeker-Burger 
Zondag 6 oktober om 10.00 uur Kinderviering met Marion Bleeker-Burger en zang van het kinderkoor.
Donderdag 10 oktober om 19.00 uur Maria viering met Marion Bleeker-Burger
Zondag 13 oktober om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van de 
vrienden van het gregoriaans

nieuwe niedorp:
Zondag 29 september om 10. 00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman en zang 
van de 3 koren.
Donderdag 3 oktober om !9.00 uur mariaviering met pastoor van der linden
Zondag 6 oktober om 11.00 uur Startzondag en jubileum van Timeless Voorganger is Theo Vertelman
Zaterdag 12 oktober om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en 
zang van het gemengd koor.

dopen 
Wij  stellen  het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de pastorie gestuurd wordt.
Wilt u uw kindje laten dopen? 
Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971

LICHt oP onS Pad!!!
Jongens en meisjes van groep 5 en 6: doe mee met een leuk project van de kerk, dat heet: Licht op 
ons pad!!! Vier bijeenkomsten in het najaar en vier in het voorjaar van anderhalf uur, met verhalen, 
knutselen en zingen. 
Tijdstip in overleg. 
Deelname kost €20,=. 
Opgeven bij Marion Bleeker- Burger: 0226 422731
 jnm.bleeker@quicknet.nl

Weer een stap vooruit.
Hoe vaak de vraag aan mij gesteld is: ‘Hoe gaat het met je?’, dat is niet meer te tellen. Hoe warm 
dat is, is niet onder woorden te brengen. Het maakt niet uit wie de vraag stelde: een buur, een 
parochiaan of iemand van het revalidatieteam. Zij wilden weten hoe het mij ging en leefden en 
leven gemeend met mij en mijn gezin mee. Want wat mijn vrouw: Joan en kinderen: Dieuwertje 
en Pepijn deze afgelopen maanden voor mij betekend hebben in helemaal niet te beschrijven: zij 
waren er steeds en altijd en dat geldt ook voor mijn familie. Heerlijk dat ik zo’n warme deken mag 
hebben die ik om me heen kan trekken. 
Maar hoe gaat het met mij: goed, best, uitstekend, kan eigenlijk niet beter, het wordt nog wel 
beter, oefening baart kunst, elke dag weer een stukje of stuk beter. Dat zijn zo de antwoorden die 
ik heb gegeven, om te omschrijven hoe het echt met mij gaat. 
Het komt er hier op neer: het is een godsgeschenk. Ik heb beseft dat het allemaal heel anders had 
kunnen verlopen en ik besef dat mijn leven hier op aarde nog niet eindig mocht zijn. 



8 9

In dat besef sta ik nu in het leven, waar de ene dag nooit gelijk is aan de andere, maar ik wil zijn 
voor mijn gezin, familie en vrienden, maar ik wil er ook weer zijn om samen met de parochianen te 
bouwen aan een goede wereld en dat we dankbaar mogen zijn met wie en hoe we zijn en dat wij 
betekenis mogen geven aan dit leven. Dat houdt in: per 1 oktober ga ik weer gedeeltelijk aan het 
werk. Het zal in eerste instantie 12 uur per week zijn. Ik zal gaan ervaren waar mijn grenzen liggen 
en hoe ik daar mee kan om gaan. Dit betekent dat ik er niet met volle kracht er tegen aan zal gaan, 
om zo er zeker van te zijn dat ik de stijgende lijn erin houd.
Ik hoop en ga daar eigenlijk ook vanuit dat ik weer 100% ga werken. Het leven is mij dierbaar dat wil 
ik graag delen met een ieder, op alle momenten in het leven: bij vreugde, verdriet, bij een mooie stap 
in het leven: doop, Eerste Communie, Vormsel, huwelijk, LIEFDE: dat we tussen het kleinste geluk en 
het grootste verdriet mogen beseffen dat er mensen zijn die echt dat met je willen mee(be)leven. 
Hoe het er concreet gaat uitzien weet ik niet dat zoals de ervaring leren en van die ervaringen 
houd ik u op de hoogte. 
Ik wil iedereen die zich heeft ingezet tijdens mijn periode van afwezigheid bedanken; dat alles 
gewoon door ging. Als ik namen ga noemen besef ik dat ik iemand kan vergeten maar ook u 
bedankt. Pastores Bleeker, van der Linden, Vertelman, Molenaar, het pastorale team Schagen 
hebben zorg gedragen dat alles heeft kunnen gaan zoals het had moeten gaan. Alle besturen en 
werkgroepen die met hen meedachten om alles goed draaiende houden.
Graag tot ziens en snel tot gauw.

Toon Jorink, pastoraal werkende.

De Kinderkerk
Op woensdag 4 september  was de eerste kinderkerk van het schooljaar. Het was nog even 
spannend voor me, want ik dacht dat alle kinderen om 12 uur uit waren.
Gelukkig is  groep 1 en 2 eerder uit, en zo kon ik ook groep 3 en 4 bij de deur op wachten.
Er gingen 8 kinderen met Simone en mij mee en het was een leuk groepje met elkaar. Er waren wat 
nieuwe kinderen bij die mochten zich voorstellen. Na ons lied en gebed, hebben we nagepraat 
over de vakantie en zo kwam ieder kind aan bod om wat te vertellen.  
Het verhaal van vandaag ging over het verloren schaap en dat maakte toch wel indruk op de 
kinderen. Stel je voor dat jij je vader of je moeder kwijt bent, dat is toch wel erg.
De kinderen mochten een schaapje uit knippen en beplakken met watjes. Er waren hele mooie 
creaties bij. Het is toch altijd mooi om het verhaal een beetje na te spelen en daarom had ik in 
de tuin 2 schaapjes verstopt die ze mochten zoeken. De grote kinderen hadden al snel het eerste 
schaapje en daarom mochten de jongste het laatste schaapje zoeken. Eva vond hem en was 
helemaal in de veronderstelling dat ze hem mocht houden. Ja, dat is ook weer een leer voor mij, 
om dat de volgende keer anders aan te pakken.
Tot slot hebben we allemaal weer een kaarsje aangestoken en was het weer tijd om naar huis te 
gaan. Het was weer een hele goede start van het jaar.
De volgende kinderkerk is een week verschoven  en is op 9 oktober i.p.v. 2 oktober.

de volgende kinderkerk is op woensdag 9 oktober om 12.00 uur
Wilt u kind ook meedoen met de kinderkerk dan kan natuurlijk altijd. Ik kom uw kind om 12 uur 
ophalen van school en u kunt uw kind om 13.00 uur ophalen uit de pastorie.
De kinderkerk is bedoeld voor alle kinderen die tot 12 uur naar school gaan. 
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 
          Gerda Zuurbier 



8 9

Deo Vacare
Het nieuwe seizoen van Deo Vacare is inmiddels weer begonnen, 
we hebben al weer ingezongen en het jaarthema “kijken naar de 
toekomst” besproken.
9 oktober is de tweede avond en gaan we naar de film “Departures” 
kijken. Het gaat over een cellist in Japan die echter heel onverwachts 
en andere toekomst krijgt dan gedacht en gepland.
We starten om 19.30 met de zangles en om 20.00 met de film.
Wil je een keer een avond bijwonen? Meld je aan bij Kees Berkhout 
072-5716743 kees.berkhout@zonnet.nl 

 
Lourdeswerkgroep ’t Veld e.o.
p/a Veenhuizerweg 31, 1704 DP  HEERHUGOWAARD, Tel. 072 – 5712020

Betreft: 10 jarig jubileum Lourdeswerkgroep ’t Veld e.o. 

aan aLLE donatEURS Van dE LoURdESgRoEP ’t VELd En omStREkEn

Beste mensen,
In oktober 2003 werd door de Lourdeswerkgroep ’t Veld e.o. de eerste bedevaart naar Lourdes 
georganiseerd. Sindsdien zijn er ieder jaar twee reizen geweest waar in totaal ongeveer 750 
pelgrims aan hebben deelgenomen.
We vieren dat onze groep 10 jaar bestaat en dat we voor zoveel mensen waardevolle en goede 
reizen hebben mogen organiseren. Uiteraard nodigen wij hierbij ook onze donateurs uit, die ons 
in deze jaren financieel hebben gesteund.

Deze middag zal plaats vinden op zondag 13 oktober 2013

Het programma van deze dag ziet er als volgt uit: 
14.00 uur:  Feestelijke viering in de Martinuskerk te ’t Veld, Rijdersstraat 107.
 Hierin zullen de pastores voor gaan die ooit met onze groep als hotelpastor 

mee zijn geweest.
 Het ritmisch koor van Heerhugowaard De Noord zal zingen.
15.00 – 18.00 uur: Reünie in partycentrum De Vriendschap te ’t Veld (tegenover de kerk)

Tijdens deze reünie zullen er verslagboeken liggen van de diverse reizen, ook zal er een dvd 
presentatie plaats vinden van enkele reizen en is er vooral tijd om elkaar te ontmoeten met een 
hapje en een drankje. 
We hopen dat ook hierbij aanwezig kunt en wilt zijn.
Wilt u daarom op bijgevoegde brief per omgaande opgeven of u wel of niet aanwezig zult zijn en 
zo ja met hoeveel personen. U kunt ook e-mailen naar een van de leden van het bestuur:

    Met vriendelijke groeten
    Lourdeswerkgroep ’t Veld e.o.
Kees Oudeman   c.oudeman@ziggo.nl
Ina van Schagen – Boekel tedinavanschagen@hetnet.nl
Jan Verkroost  j.verkroost@quicknet.nl 
Jannie Ligthart – Slippens jj.ligthart@ziggo.nl     
Karin Tijm – van Schagen rjtijm@quicknet.nl  
Theo Vertelman  theogerda.tgv@ziggo.nl  
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oPgaVE StRookJE VooR HEt 10 JaRIg JUBILEUm Van dE LoURdESWERkgRoEP ’t VELd E.o.

Ondergetekende:

Naam: 
 
Adres:
  
Woonplaats:
 
Telefoon: 

komt op zondag 13 oktober wel / niet 
naar de viering en de reünie van de Lourdeswerkgroep ’t Veld e.o.

Ik kom met in totaal: ……………… personen.

Ik / Wij komen naar de viering èn de reünie::  ja 

Ik / Wij komen alleen naar de viering in de kerk: ja

Ik / Wij komen alleen naar de reünie   ja

N.B. Wilt u dit strookje per omgaande opsturen naar:

Lourdeswerkgroep ’t Veld e.o. 
Veenhuizerweg 31
1704 DP HEERHUGOWAARD
of per e-mail sturen naar een van de bestuursleden  
 

Presentatie nieuw boek Theo Vertelman:
Op vrijdag 4 oktober a.s. zal ik om 20.30 uur in partycentrum “de Vriendschap”, Rijdersstraat 
92 in ’t Veld mijn 4e boek presenteren. Dit boek heeft als titel gekregen: “Verstild leven”.
Het is in vier delen opgebouwd. Na een persoonlijke herinnering aan een voor mij dierbaar 
symbool volgt in deel 1 een aantal gedichten en gedachten rond ziekte en zwakte, rond coma en 
naderend einde. In deel 2 staan gedichten rond afscheid en dood, teksten die te gebruiken zijn bij 
avondwaken en uitvaart, bij afscheid en crematie. Deel 3 bevat o.a. teksten die gelezen kunnen 
worden bij de laatste momenten: het sluiten van de kist en het afscheid van huis. Omdat mijn 
eerste boek “De dood overleven” inmiddels is uitverkocht heb ik in deel 4 een tiental gedichten uit 
dit boek opgenomen. 
Op deze presentatieavond zullen enkele mensen hun eerste indrukken van het boek geven en is 
het ook te bestellen, al of niet door mij gesigneerd. 
Na deze avond zal het boek te verkrijgen bij iedere goede boekhandel. Het ISBN–nummer is: 978-
90-821107-0-8. U kunt het ook rechtstreeks bij mij bestellen, ofwel telefonisch of via onderstaand 
e-mailadres. Ik nodig ieder die hierin geïnteresseerd is, uit om die avond aanwezig te zijn en…… 
neem gerust andere belangstellenden mee.

Theo Vertelman
Tel. 0226 – 42 05 14

E-mail: theogerda.tgv@ziggo.nl 
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Boeken voor Amnesty Heerhugowaard
Zaterdag 26 - en zondag 27 oktober houden wij de jaarlijkse boekenmarkt in de middenwaard.
We hebben al aardig wat boeken verzameld maar kunnen nog meer boeken gebruiken. Heeft u 
boeken over die er nog goed uitzien en wilt u die beschikbaar stellen voor Amnesty Heerhugowaard 
belt u dan even met een van de volgende telefoonnummers 072-5719692 /5716815 / 5728822. 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage, de werkgroep Amnesty Heerhugowaard

Laat je inspireren bij ‘Leven & Geloven’! 
Een nieuw evenement waar christenen elkaar ontmoeten, het geloof met elkaar delen en 
elkaar inspireren. dat is ‘Leven & geloven’. kom vrijdag 1 of zaterdag 2 november 2013 in de 
Jaarbeurs in Utrecht om dit mee te maken.
Leven & Geloven is een nieuw evenement voor iedereen die in het dagelijks leven invulling wil geven 
aan christelijk leven en geloven. Voor mensen die benieuwd zijn naar ervaringen en inzichten van 
anderen. Diverse organisaties (niet gebonden aan een specifieke kerk of levensbeschouwelijke 
organisatie) bieden bij elkaar tientallen workshops, presentaties, interviews, talkshows, debatten, 
lezingen en muzikale optredens aan. Soms luchtig, dan weer dieper gravend. Centraal staan steeds 
vragen en onderwerpen die christenen bezighouden in hun dagelijks leven. De onderwerpen gaan 
over God en mensen. Herkenbaar, actueel en praktisch. Er is aandacht voor persoonlijk geloof, 
werk, training, opleiding, relaties en opvoeding, ontspanning en vrije tijd, muziek en boeken.
Bezoek bijvoorbeeld ter plekke de talkshow van Knevel en Van den Brink, een debat met Herman 
Selderhuis, Arenda Haasnoot en hulpbisschop Jan Hendriks o.l.v. Leo Fijen. Of ga naar een workshop 
over rust in je leven, over seksuele opvoeding, of over kerk zijn in je buurt. Verder kunt u lekker tussen 
de boeken- en informatiestands snuffelen en genieten van verschillende mini-concerten.
Een toegangskaart voor twee personen kost 11 euro. Gebruik de code ‘LG13KERKBL’ en u krijgt 
25% korting op de entreeprijs!
De organisatie van het evenement ligt in handen van Helderblauw, een uitgeverij van verschillende 
bladen door en voor christenen.
Kijk voor meer informatie op www.levenengeloven.nl of volg Leven & Geloven via Twitter: @
levenengeloven of via Facebook: www.facebook.com/levenengeloven

Nieuw!!! Bijeenkomsten voor  16+ J
(een initiatief van de Taizé-jongeren)

Een aantal jongeren van 15 jaar en ouder uit de regio’s Geestmerambacht en Schagen is in de 
zomer van 2012 met elkaar naar Taizé geweest. Tijdens hun rëunie hebben zij aangegeven elkaar 
graag vaker te willen ontmoeten. Samen met enkele van deze jongeren is gebrainstormd over dit 
idee. Tot nu toe is er het volgende uitgekomen:
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Ze willen graag bijeenkomsten organiseren voor alle jongeren van 16 jaar en ouder, dus niet alleen  
voor de jongeren van de Taizéreis. Er zijn vier zondagmiddagen afgesproken, te weten de tweede zondag  
van november 2013 (7/11) en de tweede zondag van januari, maart en mei 2014 (12/1 - 9/3 - 11/5). 
Daarna is het de bedoeling dat we - in de zomer van 2014 - weer een week naar Taizé gaan 
(vertrekdatum: zaterdag 5/7/2014).
Noteer deze data alvast in de agenda’s! 

Wat de bijeenkomsten betreft: Er wordt vanaf 12 uur een buffet met broodjes, koffie en thee verzorgd. 
De jongeren kunnen binnenlopen op een tijdstip dat het ze het beste voegt en er is ruimte voor 
gezellige ontmoeting. 
Vanaf 14.00 uur wordt gestart met een programma. Dit kan van alles zijn: film, lezing, gastspreker, 
verhaal, ergens naar toe enz. 
Het inhoudelijk programma en de voorbereidingen van de bijeenkomsten worden uitgevoerd in 
overleg en samenwerking met een aantal van de jongeren zelf. 
Het is de bedoeling dat de samenstelling van deze groep steeds wisselt, via spontane aanmelding.  

De kosten bedragen €10,00 per persoon per middag, incl. de lunch. Als er – soms - aan het einde 
van het programma ook sprake is van een diner, dan wordt het €15,00. (Deze bedragen zijn door de 
initiatiefjongeren zelf vastgesteld.) De locatie is de jongerenzolder van het Julianaklooster in Heiloo 
(Hoogeweg 65, 1851 PJ), opnieuw door de jongeren zelf gekozen.

Begin oktober komt een kleine groep van deze jongeren bij elkaar om het programma van de 
eerste bijeenkomst samen te stellen en voor te bereiden. Mocht u jongeren in de 16+leeftijd weten, 
dan zijn ze bij dezen alvast van harte uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst op zondagmiddag 
10 november vanaf 12.00 uur. 
Graag even aanmelden in verband met de voorbereidingen rond het eten en dergelijke 
(karinblaauw@hetnet.nl).

Ik hou u graag op de hoogte van de ontwikkelingen van dit leuke initiatief!
Karin Blaauw

 
KRO Najaarsbijeenkomst met Wilfred Kemp
afdeling Bisdom Haarlem-amsterdam 
De KRO organiseert voor de KRO-leden in ons bisdom een avond met Wilfred Kemp, presentator 
van vele programma’s van KRO en RKK.
 
de Camino naar Santiago de Compostela.
Al honderden jaren beginnen pelgrims uit de hele wereld aan de Camino: de pelgrimstocht naar 
Santiago de Compostela. 
Wilfred zal op zijn kenmerkende, enthousiaste manier ons meenemen in de verhalen van mensen 
op reis naar Santiago de Compostela.
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Habemus papam!
Wilfred was op 13 maart 2013 het Sint Pietersplein in Rome aanwezig toen Jorge Mario Bergoglio 
tot paus werd gekozen.  Over dit indrukwekkende historische moment zal Wilfred vertellen en 
uiteraard uw vragen beantwoorden.
Deze avond wordt gehouden op dinsdag 12 november 2013 in “De Kloosterhof”, Dorpsstraat 512 
in Noord-Scharwoude
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meld u dan nu aan.
1) Via mail: afdelingsraad.haarlem-amsterdam@kro.nl 
2) Via telefoonnummer: 0229-541058.

Aanmelden kan tot 1 november 2013.

Licht op ons pad!!!
Jongens en meisjes van groep 5 en 6: doe mee met een leuk project van de kerk, dat heet: Licht op 
ons pad!!! Vier bijeenkomsten in het najaar en vier in het voorjaar van anderhalf uur, met verhalen, 
knutselen en zingen. Tijdstip in overleg. Deelname kost €20,=. 
Opgeven bij Marion Bleeker- Burger: 0226 422731 jnm.bleeker@quicknet.nl

Cursus  autisme & sport
op veler verzoek organiseert de Verenigingswinkel voor sportverenigingen in Heerhugo-
waard de cursus autisme & Sport. deze cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten en vindt plaats 
op dinsdagavond 5 en 19 november 2013.
Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Informatie die via de zintuigen 
binnenkomt (zicht, geur, geluid, etc.) wordt bij mensen met autisme anders verwerkt. Zij hebben 
moeite om de details die zij waarnemen te verwerken tot een samenhangend geheel. Hierdoor 
hebben mensen met autisme problemen met communicatie, sociale interactie en verbeelding.  
 
Eerste bijeenkomst  
Om inzicht te geven in de mogelijke struikelblokken voor mensen met autisme in reguliere sporten, wordt 
op de eerste avond informatie gegeven over wat autisme is, worden algemene oorzaken en gevolgen 
besproken en wat autisme mogelijk kan inhouden voor het individu met een autisme-diagnose. Voor 
een ieder kan autisme zich op een andere wijze manifesteren; aanpassingen zijn altijd op maat. In de sport 
kun je, met behulp van routines, toewerken naar een zo natuurlijk mogelijk meedoen aan de trainingen.
Er wordt gesproken over het verschil tussen participeren in een teamsport of individuele sport. 
Want ook meedoen in een teamsport, met een duidelijke taak als bijvoorbeeld brander of keeper,  
behoort tot de mogelijkheden. Er worden algemene tips op het gebied van organisatie, 
communicatie en coaching gegeven. En uiteraard is er ruimte voor individuele vragen.   
Aan het einde van de eerste bijeenkomst wordt de deelnemers gevraagd naar praktijkvragen/- 
ervaringen die zij in de tweede bijeenkomst aan bod willen laten komen.  
 
tweede bijeenkomst  
Op de tweede avond brengen de deelnemers hun praktijkervaringen in. Mogelijk al met toegepaste 
tips van de vorige keer. Hoe verliep de sportles met toepassing van tips? Waar liggen nog knelpunten? 
Het is vooral de cursus van de deelnemers. Zij kunnen hulpvragen op praktisch niveau stellen, die met 
behulp van ervaringen van de anderen en met de ervaringen van de cursusleider behandeld worden.  
 
De cursus wordt gegeven door Marry Ronde van Ronduit Autisme en is gratis.

Bent u als sportvereniging geïnteresseerd om deel te nemen aan deze cursus, geeft u zich dan uiterlijk 
20 oktober op bij Sabine van Lochem, svanlochem@sportserviceheerhugowaard.nl of 072 – 57 63 880
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Onafhankelijk financieel adviesbureau

Adviseurs:
Jos Kamp / René Dudink

”Voorsprong door service”

Jos Kamp Assurantiën BV
Middenweg 200
1701 GG Heerhugowaard
tel. (072) 571 12 84
www.joskamp.nl
info@joskamp.nl

AL 100 JAAR

SINDS 1908

ZEKERHEID

Zelfstandig Adviseur

Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar
Onze gezamelijke showroom

Energie Service Noord West Alkmaar
Ons gezamelijke onderhoudsbedrijf 
voor verwarming en binnenklimaat

HEERHUGOWAARD

Erkend leerbedrijf / 
installatiewerk N-H

Erkend gas- water- verwarmingsinstallateur
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

Energie Service Noord West
Ons gezamelijk onderhoudsbedrijf
voor verwarming en binnenklimaat

Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar
Onze gezamenlijke showroom

Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar
Onze gezamelijke showroom

Energie Service Noord West Alkmaar
Ons gezamelijke onderhoudsbedrijf 
voor verwarming en binnenklimaat

HEERHUGOWAARD
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installatiewerk N-H

Erkend gas- water- verwarmingsinstallateur
platdakbedekkingen- koper- zinkwerk en sanitairspecialist!

Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar
Onze gezamelijke showroom

Energie Service Noord West Alkmaar
Ons gezamelijke onderhoudsbedrijf 
voor verwarming en binnenklimaat

HEERHUGOWAARD

Erkend leerbedrijf / 
installatiewerk N-H

Erkend gas- water- verwarmingsinstallateur
platdakbedekkingen- koper- zinkwerk en sanitairspecialist!
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open dag

Hospice Alkmaar
biedt ongeneeslijk
zieke mensen een

eigen plek en
deskundige zorg
in een huiselijke
sfeer, voor een

waardige 
laatste levensfase

zaterdag
5 oktober 2013
11.00 - 15.00 uur

Blanckerhofweg 13 Alkmaar                  www.hospice-alkmaar.nl
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Administratiekantoor
DEKKER
Voor uw:
 * bedrijfsadministratie
 * belastingzaken
 * salarisadministratie
 * automatiseringsbegeleiding in- of 
  exclusief het betalingsverkeer
 * algehele bedrijfsadvisering

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

Tevens verzorging van particuliere 

aangiftebiljetten

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

GER BRUIN
GARAGE / LPG INBOUW

- 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

Tel.: 072 - 5711254
E-mail: mail@rhbeers.nl

Internet: www.rhbeers.nl

kelders
kozijnen
verbouw

woningbouw
utiliteitsbouw
betonvloeren

Hét adres voor:
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Concert t.b.v. ‘Musicians without borders’
In de kerk te Heerhugowaard-Noord aan de Middenweg zal op 12 oktober 2013 een concert 
plaatsvinden van 15.00 tot 17.00 uur.
Tijdens dit concert zullen er optredens zijn van de Cantorij, Salto Vocale, Massala, ‘t Kommerkoor 
en  pianist Mark Kirkenier. Een gevarieerd programma, zoals u  ziet ( en kunt horen, wanneer u 
komt luisteren) U kunt vrij inlopen.
Een aantal jaren geleden heeft Laura Hassler ‘Musicians without borders’ ( muzikanten zonder 
grenzen) opgestart. Inmiddels is het werk wat zij doen wereldwijd verspreid. 
‘Musicians without borders’ is een organisatie die zich inzet voor mensen in oorlogsgebieden, 
voormalige oorlogsgebieden en voor vluchtelingen. 
Door middel van het maken van muziek met elkaar, het opzetten van mogelijkheden voor muziek 
maken en opleiden van muziekdocenten willen zij bruggen slaan tussen culturen en godsdiensten. 
‘Muziek verbindt’ is hun slogan. Informatie over de organisatie kunt u bekijken op de site www.
musicianswithoutborders.nl . 
Tijdens het concert zal er een schaal staan waarin u uw bijdrage kunt doen voor de projecten van 
de organisatie.

Wij zorgen voor een muzikale middag. En  hopen op een goede opkomst , zodat wij met elkaar een 
bijdrage kunnen leveren aan projecten van ‘musicians without borders’

Ik hoop velen van u te ontmoeten
Muzikale groet

Anneke Breukel, ( dirigente en zangeres) 
 
  
Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 

De data voor de komende tijd:

4 oktober 2013 bus-uitje naar  het museum van Spaansen:
 in het voormalig woonhuis van de familie 

Spaansen is de geschiedenis te zien van een 
bijzonder familiebedrijf. 

18 oktober 2013 maaltijd in het dorpshuis

1 november 2013 koffie ochtend op de pastorie

U kunt zich opgeven of afmelden bij:

Janet Wester     (5719382)
Tonnie Rozing  (5741684) 
Gea Klercq      (5715265) 
Tiny van Stralen
Riet Beers (5714705) 
Ria Boekel        (5719919)
Toos Mooij       (5710193) 
      
U bent van harte welkom!
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v Garage Co Borst BV v Co Borst Autoschade
v Co Borst Bedrijfswagens v C.B. Lease
v Airco Service v Piaggio LTV-dealer

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

Unieke en goedkope 7 dagen snelservice 
van 10.00-22.00 voor particulier en kleinbedrijf. 

(geen onderzoekskosten!) 
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
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KBO Heerhugowaard Noord
Secretariaat: Harlingerstraat 3             
Telefoon:  072-5710966

Zichtbaar aanwezig.

Ja de KBO was met de gele hesjes weer zichtbaar aanwezig tijdens de 
mooie fietstocht, uitgezet door Wim en Joke.
Het waaide wel wat, maar de, nog slechts twee, gewone fietsen 
hadden het midden in het peloton van 20 E fietsen niet al te moeilijk. 
Vanaf de Kerk naar Waarland en over weggetjes waar we  nog noot 
van hadden gehoord, zoals Speketersweg en Tolkerdijk, langs het 
meer van Dirkshorn naar Schagen, waar het in de serre goed toeven was.
We dachten vanaf Schagen rechtstreeks over de grote weg terug te gaan, maar nee hoor, de weg 
terug bracht ons over mooie paadjes door Bassingerhorn, Moerbeek en ‘t Veld naar  de Noord 
terug. Dat het een tikkie meer was als 25 km heeft vermoedelijk niemand gedeerd, we hebben er 
tenminste niemand over gehoord. 
Wim en Joke bedankt voor de mooie tocht. 

14 oktober:  14.00 uur Jan Boerhoop met hulphond tess
Jan Boerhoop heeft een hulphond en zonder dit intelligente dier zou hij niet zelfstandig 
kunnen wonen. Ruim 30 handelingen die hij door zijn handicap niet kan doen, doet Tess met 
zichtbaar plezier. Jan vertelt ons onder andere wat het verschil is tussen een hulphond, een 
blindengeleidehond, een politiehond, een geldhond, enz.
Ook niet-leden zijn ( tegen betaling van een kleine vergoeding ) van harte welkom.

12 november: 19.30 uur  Weerman Jan Visser 
We praten er iedere dag over, maar we weten er over het algemeen niet zoveel van.
Jan Visser weet dat wel en kan een heleboel wetenswaardige dingen over het weer vertellen. 
Speciaal voor de werkende of kinderoppassende senioren organiseren we deze boeiende 
lezing niet op maandagmiddag, maar op dinsdagavond 12 november ( en niet op de eerder 
aangekondigde datum van 18 november ) in het Dorpshuis.
Ook hier zijn niet-leden  ( tegen betaling van een kleine vergoeding ) van harte welkom

17 december:  14.00 uur   kerstmiddag met “maandag Wasdag”.
Nee onze Kerstmiddag wordt geen boen- en schrobpartij. Het is de naam van het gezelschap dat 
ons een aangename middag gaat bezorgen en ons in de juiste kerstsfeer gaat brengen.

kBo  voor 50 plus
Wilt u meer weten over de belangenbehartiging voor senioren?

Kijk dan op www.kbonoordholland.nl of www.uniekbo.nl
Voor nadere bijzonderheden over onze afdeling?

Kijk op www.kbonoordholland.nl en kies op deze site het tabblad “AFDELINGEN” 
U vindt ons bij de letter “H” 

agenda
14 oktober:   14-00 uur  KBO middag met Jan Boerhoop en Tess
12 november 19.30 uur KBO avond met weerman Jan Visser
17 december  14.00 uur KBO Kerstmiddag met “Maandag Wasdag” 
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Advies  en Makelaardij  Jan Oord 

Biedt	  te	  koop	  aan,	  een	  mooie	  tussenwoning.	  

Met	  een	  nieuwe	  prijs!!!!!	  
Advocaatpeer	  42	  te	  Winkel.	  

Bouwjaar	  2007	  
Inhoud	  330	  m³	  
Woonoppervlak	  100	  m²	  
Perceel	  148	  m²	  
3	  slaapkamers	  en	  op	  de	  tweede	  	  
verdieping	  kan	  er	  nog	  een	  kantoor	  of	  	  
slaap,	  hobbykamer	  worden	  bijgemaakt.	  	  
	  

Vraagprijs	  €	  198.500,00	  k.k.	  

In	  prijs	  verlaagd!!!	  Nu	  €	  193.500,00	  K.K.	  
	  

De	  woning	  staat	  in	  een	  kindvriendelijke	  jonge	  buurt.	  	  
Deze	  nog	  heel	  jonge	  woning	  heeft	  toch	  al	  vele	  extra’s.	  
Zoals	  grote	  dakramen	  op	  de	  tweede	  verdieping	  voor	  veel	  licht.	  Een	  luxe	  badkamer	  met	  
bubbels	  en	  jetstream.	  Door	  de	  hele	  woning	  laminaat.	  Wil	  je	  in	  de	  toekomst	  de	  woning	  
vergroten	  dan	  is	  de	  uitbouw	  aan	  de	  achterzijde	  al	  voorbereid.	  De	  heipalen	  zitten	  er	  al	  in.	  
De	  CV	  ketel	  is	  eind	  2012	  vervangen,	  dus	  deze	  is	  nog	  splinternieuw.	  

	  
Nieuwsgierig?	  Wil	  je	  kijken?	  Bel	  dan	  voor	  een	  afspraak.	  
	  

Jan Oord 	  	  	  KRMT	  	  	  	  	  	  	  	  0224-‐227723	  
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Jong talent gezocht!!!
Zaterdag 12 oktober organiseren wij van de Werkgroep Jeugd weer 
onze jaarlijkse playback show voor alle jeugd  uit de Noord. 
Lijkt het je leuk om mee te doen, kun je je opgeven via wgjdenoord@
gmail.com  waarin je vermeld, je of jullie naam, leeftijd +groep, artiest 
en het liedje. Mocht dit echt niet lukken kun je altijd nog een briefje 
inleveren bij Sheila Borst a/d Middenweg 506. Opgeven het liefst 
vóór 5 oktober,  de uiterste opgeef datum is 11 oktober t/m 17.00 uur. 
Je kunt mee doen als je in groep 1 t/m 8 of voortgezet onderwijs zit.
De deuren van het dorpshuis gaan om 13.30 uur open waarna de 
playbackshow om klokslag 14.00 uur gaat beginnen! Bij aankomst 
graag eerst je CD met het liedje ( met naam erop! ) bij DJ Luuk en 
Mike inleveren, zij zorgen n.l. weer voor het licht en geluid!

´s Avonds kan er weer volop gedanst kan worden tijdens de discoavond. Ook hier zullen DJ´s Luuk 
en Mike voor de muziek zorgen dus dit gaat zeker weer heel gezellig worden!!
De disco is bedoeld voor groep 6, 7 en 8 en het voortgezet onderwijs.
De disco begint om 20.00 uur, dan treden eerst de nr´s 1 van deze middag nog eenmaal op, en om 
22.30 uur zal de disco afgelopen zal zijn. Er mag deze avond niet met mobieltjes gefilmd worden 
omdat sommige dat hinderlijk vinden.

Alvast veel plezier met alle voorbereidingen!!

Een dezer dagen komen we ook weer bij u langs met de intekenlijsten en hopen dat iedereen 
weer een bijdrage wil leveren aan de Werkgroep Jeugd!!! We komen eenmaal per jaar bij u langs 
de deur, maar organiseren hier de PLAYBACKSHOW, INTOCHT SINT NICOLAAS en CARNAVAL van 
,voor alle jeugd uit de Noord en alle beetjes helpen hierbij!!! 

De Werkgroep Jeugd.

Dorpshuis voorzien van zonnepanelen

 

Het afgelopen jaar was 31.837 KWh stroom verbruikt. 

Vanaf 16 mei zijn de 28 zonnepanelen stroom gaan opleveren. De 
eerste weken waren grijs en bewolkt en vanaf begin juni is de zon 
gaan schijnen.

Op zondag 16 juni eind van de middag stond de teller op 907 KWh. 
De eerste maand heeft een goed resultaat opgeleverd.

Op maandag 15 juli eind van de middag stond de teller op 1764 
KWh. 

Op zondag 25 augustus eind van de middag stond de teller op 3097 KWh

Op zondag 22 september einde van de middag stond de teller op 3802 KWh

Met vriendelijke groet,
Kees Dekker 
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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

06-15689390

• Licht installaties
• Kracht installaties 
• Meterkasten
• Buiten / tuin verlichting

H.W. Mesdagstraat 15
1741 JM Schagen

joandekkerelektrotechniek.nl

 

  
JJOAN OAN DDEKKEREKKER   

ELEKELEKTROTECHNIEKTROTECHNIEK   
 

06-15689390 
 

• Licht installaties 
• Kracht installaties  
• Meterkasten 
• Buiten / tuin 

verlichting 
 

H.W. Mesdagstraat 15 
1741 JM Schagen 

joandekkerelektrotechniek.nl 
 
 

 
 

René Jonker 
Stationslaan 1

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

www.jonkerhov.nl
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De “Blik op de weg” in De Noord …( 23 sept.)
Beste mensen,
Vanmorgen, toen ik om 7.15 u. naar buiten liep, voelde het relatief 
warm aan. Mijn oranje gemeentejack aan, de grijper en plastic zak 
in de hand, in mijn rugzak water en iets lekkers voor onderweg en 
zo stap ik de nieuwe week weer in.
Vanuit de rustige Doorbraak, waar de eersten al voor het ontbijt zorgen, 
kom ik op de altijd weer levendige Middenweg. Tussen de huizen door 
zie ik een lichte nevel en de zon wil er nog niet doorheen komen. Alleen 
een wandelaar, die zijn hondje vroegtijdig uitlaat. Tot aan de Chinees 
ligt er weinig rommel op de weg! Zouden er toch meer mensen zijn, 
die af en toe eens wat oprapen, of stevenen we toch af op een schoner 
De Noord? Dan rechtsaf de Hasselaarseweg op. Ik ontmoet Theo Dekker, ook bezig aan een heerlijke 
wandeling en nu even niet in zijn tuintje bezig! Hij spreekt zijn waardering uit voor mijn wandelingen, 
het volhouden en het schrijven erover. Ik zeg altijd maar: “Dat is mijn bijdrage aan de natuur!”
Ik loop de Hasselaarseweg af (vandaag de zuid-west route!) en zie de grote hoeveelheid vogels, die het 
Apollomeer in beslag hebben genomen. Er is hier gemaaid en nu zie ik met regelmaat verscheurde 
blikjes en plastic flesjes. Ook even een bewonderend oog voor de mooie tuin na Hemkes opslag. Daar 
heb ik al eens eerder aandacht aan besteed. Echte natuur-/plantenliefhebbers zijn deze mensen!
Dan linksaf langs Babylon en steek dan de Westerweg over. Ook hier is gemaaid en ook hier vind ik 
“delen” van zwerfafval terug. Rechts, het rustige water, waar een pleziervaartuig zijn weg zoekt en links 
het lawaai van het ochtendverkeer. Nog steeds is men bezig bij de kruising met de Zuidtangent, dus ik 
ga weer eerder de weg over. Langs het station, even wachten voor de spoorbomen en de lichten en dan 
even wat afval lozen bij de ING-bank. Tja, de bak staat er niet voor niets. Ondertussen wel blijven tellen!
De Westtangent ligt er mooi bij. Weinig rommel en een groot stuk is opnieuw betegeld. Waar eerst 
struiken stonden, begint nu het gras zijn kleur te geven. Afvalbakken zijn hier genoeg, dus mijn tas 
wordt niet al te zwaar. Op de laatste rotonde ga ik linksaf, gooi nog wat rommel in de blikvanger en 
maak hier en daar nog wat foto’s, b.v. van die ganzen, die alsmaar bij het huis van hun baasje blijven ...!
Dan tref ik Joop. Hij heeft net zijn raam met kozijn eruit gehaald. Het hout is verrot, dus er moet iets 
nieuws in: “Kunststof,” zegt Joop en dat scheelt in het onderhoud!
Mevr. Borst steekt haar hand op. Zouden de lammetjes al groot zijn?
Sander groet vanaf het dak, bezig met een klus! Zijn handen staan ook niet verkeerd!
Als ik de Zeis in wil gaan, doe ik dat samen met de andere Joop. Hij heeft zojuist met collega’s het 
voetbalveld in orde gemaakt. Na een stevig potje, gisteren tegen Geel-Zwart ligt er hier en daar 
wel een polletje verkeerd.  Tenslotte zwaait Nel nog even. Ook de kippen en schapen laten van zich 
horen, maar nu heb ik niets eetbaars meer bij me! Ik ga naar de koffie!

• 37 blikjes 
• 41 drinkbakjes 
• 34 plastic flesjes
• 12 pk. sigaretten
•  3 pk. shag
• 1 fles

Op 1 okt. start ik weer de fotocursus “Digitale Fotografie” in buurthuis “De Ezel”. U kunt zich nog aan-
melden, hoewel de groep bijna compleet is. (tel.5717625)

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

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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Info(N)oord
 

Info(n)oord is het informatiepunt in Heerhugowaard de noord van  
·	 Bibliotheek kennemerwaard 
·	 Rabobank alkmaar e.o. en 
·	 gemeente Heerhugowaard. 
U kunt uw vragen of opmerkingen ook mailen naar: 
denoord@bibliotheekkennemerwaard.nl

Informatie van de Rabobank Contact Punt 
Medewerkers van de Rabobank zijn niet meer aanwezig op woensdag- en vrijdagmiddag.
U kunt wel een afspraak maken met de senioradviseurs mevrouw B. Blank of mevrouw M. Ramaker, 
telefoon 072-5674400 voor een gesprek thuis of in het kantoor van Info(n)oord.
Voor telefonische informatie Tel. 072 - 5674400 
U kunt bij Info(N)oord wel terecht voor: Een random-reader
     Betaal-enveloppen 
Informatie van de gemeente 
Er is een directe telefoonlijn van Info(N)oord naar de gemeente.
Door het opnemen van de hoorn heeft u direct rechtstreeks telefonisch contact.

de gemeentegids 2012/2013 wordt niet meer huis-aan-huis bezorgd.
U kunt deze gids afhalen bij bibliotheek de noord.

Nu te koop in bibliotheek Heerhugowaard-De Noord voor € 5,00 per stuk:
de “Fietsgids Waertse Ronde”en de“Wandelgids Heerhugowaard”. 

Bibliotheek kennemerwaard
Woensdag 25 september Workshop Werken aan werk
Door Muriel Bouwhuis, Life coach van CompasZie.

Wil jij weer grip krijgen op je leven, ere en nieuwe invulling aan geven, jezelf vrijer voelen en 
weer keuzes durven en kunnen maken? Of ben boventallig en raak je jouw baan kwijt? Dit is een 
praktische en persoonlijke workshop waarin tips en adviezen gegeven worden om werk, gezin en 
sociaal leven in balans te brengen en te houden. Het eerste deel is vooral informatief, waarin wordt 
verteld over veranderingen die er ontstaan bij het verliezen van een baan. Na de pauze worden er 
tips en adviezen besproken en op de eigen situatie toegepast.

Bibliotheek Heerhugowaard-Centrum
Tijd: 19.30 – 22.00 uur

maandag 30 september 2013
Euro-Birdwatch over trekvogels en de (trek)vogeltelling

Binnenkort barst de vogeltrek weer los. tijdens de Euro-Birdwatch worden in meer dan 30 
landen in Europa (trek)vogels geteld. Yvonne Stokman en douwe Jepma van de vogelwerkgroep 
Heerhugowaard verzorgen op maandag 30 september om 20.00 uur in de bibliotheek 
een lezing ter voorbereiding op deze teldag en over de boeiende wereld van trekvogels. 

Vogeltrek
Douwe Jepma en Yvonne Stokman vertellen over het mysterie van de vogeltrek: waarom vogels 
wegtrekken, welke tactieken er zoal gebruikt worden om te trekken en hoe we meer te weten 
komen over de vogeltrek. Elk jaar worden tienduizenden vogels gezien, met in sommige jaren 
aantallen van meer dan 600.000, verdeeld over meer dan 200 verschillende vogelsoorten.
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Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75.
Elke vrijdag tompoezen € 1,20

Volkorenbrood nu  € 1,50
Moorkoppen 2 voor maar  € 2,50

Speculaas tweede pak halve prijs

Reclame voor zaterdag 28 september

E-mail: info@bakkerijbeemsterboer.nl
Internet site:www.bakkerijbeemsterboer.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
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Vogeltelling
In heel Europa werden vorig jaar zelfs bijna 5 miljoen vogels geteld! De hoeveelheid trekvogels is 
daarbij sterk afhankelijk van het weer. Dit jaar rekent de Vogelbescherming op minstens evenveel 
deelnemers om er weer een groot succes van te maken. Tijdens de BirdWatch richten de leden van 
de Vogelwerkgroep een telpost in met telescopen. Op de Huygendijk in het park van Luna kunnen 
op 5 oktober van half 9 tot half 11 trekvogels bekeken en geteld worden. 
Deze Lezing is georganiseerd in samenwerking met het Groen Informatie Platform (GRIP).

aanmelden  
Geïnteresseerd? U bent van harte welkom op maandag 30 september in de bibliotheek van 
Heerhugowaard, Parelhof 1a. De lezing begint om 20.00 uur. De toegang bedraagt € 3,-.  
Aanmelden kan bij de Klantenservice in de bibliotheek.  
Reserveren is mogelijk op telefoonnummer 072 – 576 48 00 tijdens openingstijden of per mail via 
heerhugowaard@bibliotheekkennemerwaard.nl toegang € 3,--

Sportieve kinderboekenweek in de bieb
Bekijk eens een andere sport en doe mee! Boogschieten of schermen? dansen of dammen? 
Bij de start van de kinderboekenweek op 2 oktober van 14.00 tot 17.00 uur, geven 
verschillende verenigingen een demonstratie in de bibliotheek en daarna kun je meedoen 
en het zelf proberen. dat is de kinderboekenweek bij Bibliotheek kennemerwaard. 

klaar voor de start! doe mee!
Fanatieke sporters zijn niet altijd fanatieke lezers, en andersom. Maar vanaf de Kinderboekenweek 
wordt dit heel anders. Dan ontdekken zelfs de meest fervente sportfanaten hoe leuk lezen kan zijn 
en worden lezers aangespoord om lekker te sporten. En dat allemaal door een boekje. Dit is dan 
ook niet zo maar een boekje, maar ‘Klaar voor de start! Boeken scoren met sporthelden’. Daarin 
vertellen topsporters over hun favoriete boeken toen ze nog jong waren en vertellen ze natuurlijk 
ook van alles over hun sportbeleving op die leeftijd. Ook worden er tips gegeven hoe kinderen zelf 
een sport kunnen ontdekken die ze leuk vinden.

Sportief spektakel in de bibliotheek
Maar dat is niet het enige. In de vestigingen Alkmaar Centrum, Alkmaar De Mare, Bergen, Castricum, 
Egmond en Heerhugowaard Centrum kun je op woensdag 2 oktober van 14.00 tot 17.00 uur 
allerlei sporten uitproberen. Veel verschillende verenigingen geven een korte demonstratie en 
daarna kun je meedoen en het ook proberen. Het wordt een sportieve middag met leuke en 
verrassende sporten. Kijk voor het volledige programma en de deelnemende verenigingen op 
www.bibliotheekkennemerwaard.nl De toegang is gratis.

gratis bioscoopkaartje  
Tijdens de hele maand oktober kun je gratis lid worden van de bibliotheek. Je hoeft dan geen 
inschrijfgeld te betalen en je krijgt het sportboekje ‘Klaar voor de start! Boeken scoren met 
sporthelden’ cadeau. Met een bibliotheekpas kun je het hele jaar door boeken lenen en nog veel 
meer. Bovendien krijgt iedereen die in oktober lid wordt van de bibliotheek (dus ook je ouders) een 
gratis bioscoopkaartje. Alle reden dus om in de Kinderboekenweek naar de bibliotheek te gaan en 
om in oktober lid te worden van de bibliotheek. De 59ste editie van de Kinderboekenweek vindt 
plaats van woensdag 2 t/m zondag 13 oktober 2013.

kinderboekenweek 2 t/m 13 oktober
Kom naar de KLAAR VOOR DE START DOE MEE DAG! 
Kijk voor het programma op de website of neem de folder mee.

Voorlezen aan peuters
Vertelprogramma met een verhaaltje en een liedje voor kinderen van ongeveer 2 tot 4 jaar. De 
toegang is gratis. Kijk voor alle data en locaties op www.bibliotheekkennemerwaard.nl
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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

Hou de straat scHoon!
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1 t/m 31 oktober2013 
Waardse Senioren in Beweging 2013
Speciaal voor alle senioren in Heerhugowaard is er een activiteitenprogramma in de maand 
oktober. Initiatiefnemers zijn De Pieter Raat Stichting, Kern8, Sportservice Heerhugowaard en 
Bibliotheek Kennemerwaard.
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar het programmaboekje welke te verkrijgen is bij de 
deelnemende organisaties. 
Of informeer bij De Pieter Raat Stichting, telefoonnummer: 072-576 72 00.

dinsdag 1 oktober 2013
de ochtenden: goede voeding toen en nu
Door Bea Pols
Nu is het voedingsaanbod enorm groot, maar wat is een gezonde keuze? Was vroeger alles beter? 
Wat kun je beter op je boterham smeren, roomboter of margarine? Of geen van beide? Op al 
deze vragen krijgt u antwoord van gewichtsconsulente, auteur en voedingscoach Bea Pols. Ze 
schept duidelijkheid in de wirwar van gezondheidsclaims, gezondheidslogo’s en het overvloedige 
aanbod. Ook E-nummers en etiketten lezen komen aan de orde.

Bibliotheek Heerhugowaard Centrum
Tijd   10.00 – 12.00 uur 
Toegang  € 2,50 incl. koffie/thee
 
Vrijdag 4 oktober 2013
100 jaar van Loon 1626 - 1727
Naar aanleiding van de tentoonstelling 100 jaar Van Loon in het Poldermuseum, geeft 
Dick Weeda, van Loon- en Dortsman- kenner, een presentatie over deze invloedrijke familie 
en hun huis aan de Keizersgracht. 
De leden van de familie van Loon kwamen als notabelen uit Brabant,  en hadden toen nog de 
naam Molengraaf van Loon. Eind 16e eeuw vluchtten zij voor de Spaanse troepen via Rotterdam 
naar Haarlem waar Hans van Loon trouwde met de dochter van burgemeester Ruychaver. In 1604 
kwamen zij naar Amsterdam omdat daar het zwaartepunt van de VOC kwam te liggen. Toen werd 
ook de naam veranderd in “van Loon” en kwam er een nieuw familiewapen. Als vervolg op de 
lezing geeft Dick Weeda op zondag 6 oktober een rondleiding in het Museum van Loon. Lezing 
van het Platform Erfgoed Heerhugowaard.

Poldermuseum, Huygendijk 17, Heerhugowaard
Tijd       20.00 uur
Toegang  € 5,00

dinsdag 8 oktober 2013
tablet kinder Café  
voor kinderen tot 6 jaar én hun ouders
Wat kunnen apps doen voor de taalontwikkeling van je kind? Hoe gaan peuters en kleuters om 
met een tablet en welke apps kun je daarbij goed gebruiken? Dit soort vragen komen aan bod bij 
het Tablet Kinder Café. 
Natuurlijk kunnen de peuters, kleuters en ouders op onderzoek uitgaan op de aanwezige Ipads, en 
kunnen zij hun vragen stellen aan de specialisten. 
Drinken met wat lekkers staan voor u klaar!

Bibliotheek Kennemerwaard, locatie Heerhugowaard
Tijd   16.00 uur 
Toegang  Gratis (dankzij Boekenpretsubsidie van gemeente Heerhugowaard)
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Woensdag 9 oktober 2013
Lezen met je baby
Voor ouder én baby van 0-1 jaar
Lezen met je baby is goed voor de ontwikkeling van je kind. Je kunt al vanaf heel jong beginnen 
met boekjes ‘lezen’ met je baby. Tijdens deze workshop voor ouder én kind geeft de bibliotheek 
tips en informatie over hoe je dit kunt doen.

Bibliotheek Heerhugowaard
Tijd   9.15 – 10.00 uur
Toegang   gratis 

donderdag 10 oktober 2013
dag van de duurzaamheid
Dag van de Duurzaamheid is een initiatief van de landelijke organisatie Urgenda en vindt dit jaar 
voor de vierde keer plaats. In heel Nederland zullen duizenden duurzame activiteiten plaatsvinden. 
Kijk voor het programma van Bibliotheek Kennemerwaard op www.bibliotheekkennemerwaard.nl

dinsdag 22 oktober 2013
tablet time
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 de Tablet Time inloopmiddagen. Hier kunt u vragen 
stellen, kennis delen of ervaringen uit te wisselen. Tijdens Tablet Time zijn medewerkers van 
Bibliotheek Kennemerwaard aanwezig om u te helpen met uw vragen. Het is handig om uw eigen 
tablet mee te nemen. Nog geen tablet? Dan zijn er voldoende tablets aanwezig om ervaringen op 
te kunnen doen. Toegang is gratis.

Bibliotheek Heerhugowaard Centrum 
Tijd  14.00 - 16.00 uur
Toegang  gratis

donderdag 24 oktober 2013
natuurmuseum: je verzameling aan iedereen laten zien in je eigen museum. Leeftijd 4 t/m 8 jaar
Na het bekijken van de expositie archeologie in de bibliotheek gaan de kinderen een museum 
maken voor hun eigen schatten. De kinderen moeten zelf hun schatten mee brengen! Denk aan 
kastanjes, eikels of nog mooier iets wat zij hebben opgegraven.
Het museum kan een kijkdoos worden, een hangende tentoonstelling, een verborgen museum of 
wat wij ook maar kunnen bedenken om jouw spulletjes zo mooi mogelijk te laten zien.
 
Bibliotheek Heerhugowaard Centrum
Tijd              10.00 – 11.30 uur
Toegang       € 5,- (bibliotheekleden € 3,50)
 
donderdag 24 oktober 2013
Open atelier: thema Mini Museum maken
Leeftijd  9 t/m 12 jaar
Eerst gaan wij de expositie archeologie bekijken in de bibliotheek. Daarna gaan de kinderen een 
museum maken voor hun schatten of verzameling. De kinderen moeten zelf hun schatten of een 
verzameling meebrengen!  Hoe laat je de verzameling mooi zien, liggend of hangend, mogen 
mensen er aan komen of juist niet? Komen er teksten bij zoals in een echt museum of juist niet? 
Ideeën en materialen genoeg om je eigen museum te maken.
 
Bibliotheek Heerhugowaard Centrum
Tijd              13.30 – 15.00 uur
Toegang       € 5,- (bibliotheekleden € 3,50)
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overzicht inloopspreekuren
Voor meer informatie over de inloopspreekuren: www.bibliotheekkennemerwaard.nl

Inloopmiddag MS Vereniging Nederland
Woensdag 2 oktober, 14.00 – 16.00 uur
Bibliotheek Heerhugowaard Centrum

Inloopmiddag Jaspers Budgetcoaching
Vrijdag 4 oktober, 13.00 – 14.00 uur
Bibliotheek Heerhugowaard Centrum

Inloopmiddag Letselschade- advocaat van Schenkeveld Advocaten
Woensdag 9 oktober, 16.00 – 18.00 uur
Bibliotheek Heerhugowaard Centrum

Inloopmiddag Klassieke Homeopathie – Homeopaat Alkmaar
Maandag 21 oktober, 19.00 – 20.00 uur
Bibliotheek Heerhugowaard Centrum

Inloopmiddag Actus Notarissen
Donderdag 17 oktober, 14.00 – 16.00 uur
Bibliotheek Heerhugowaard Centrum

Reserveren voor activiteiten
Om teleurstelling te voorkomen raden wij u aan om activiteiten van te voren te reserveren. 
Aanmelden voor de diverse activiteiten kan telefonisch of per mail of via de website.

Kijk voor de adressen en telefoonnummers op: www.bibliotheekkennemerwaard.nl

Wist U dat met “voordeelmetjebiebpas.nl” u korting kunt krijgen.
* op vertoon van de biebpas € 1,50 korting bij Jt bioscoop alkmaar en Heerhugowaard 
* €  0,50 korting op vertoon de biebpas bij Speeltuin De Batavier 
    bij max. 4 personen op één pas, geldig t/m 28 oktober 2013
* De Hortus Alkmaar (gratis consumptie op vertoon van de biebpas) entree is € 3,50,  geldig tot 

1 oktober 2013
* Outdoorpark Hoornse Vaart (10% korting op de toegangsprijs) alleen bij een online reservering

nIEUWE matERIaLEn

Volwassenafdeling RomanS
Sambeek, L. van Pensionado’s Algemeen 
Kinsella, S Ik krijg je wel Romantisch
Gibson, R Gek op jou  Romantisch
Hermans, D Stille getuigen Spannend
Burgers-Drost, J. Tussen schemer en dageraad    Romantisch
Burgers-Drost, J.   Het einde een begin                  Romantisch
Burgers-Drost, J.   Rozen voor Klaartje                   Romantisch
Burgers-Drost, J.       Lichtstraal in het dak                 Romantisch
Crispijn, M en R    Meiden van de Markt                 Romantisch 
Mansell, J.         Huisje boompje feestje              Romantisch
Meacham, L      Korenblauw                              Romantisch
Hollander, L.         Dwaalspoor                             Spannend
Hollander, L.    Vrijdag                                    Spannend
Grebe,C.             Voor je stierf                           Spannend
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Jeugdafdeling PREntEnBoEk
Huiberts, M Ridders, op uw plaatsen… Start! AK         
  
 InFoRmatIEVE BoEkEn t/m 9 JaaR
Fialkowski, C Het grote letterboek van a tot z           AJ paars

 LEESBoEkEn VanaF 9 JaaR    tHEma
Deudekom, J Het mysterie onder de middenstip Avonturen
Lowe, D                         Mijn hamster is een meesterbrein         School
Lowe,D                          Mijn hamster is een astronaut               School
Loon, P. van    De Griezelbus 5                                    Griezel
   
 InFoRmatIEVE BoEkEn  VanaF 9 JaaR 
Damen,R Van toen tot nu J blauw
  
 StRIPS
 Morjeau, L Suske en Wiske De vliegende rivier B
Walt Disney De grappigste avonturen van  B
 Donald Duck Nr. 41  

oPEnIngStIJdEn LoCatIE dE nooRd/ InFo(n)ooRd mIddEnWEg 541 a  
Maandag  13.00 – 17.00 uur  Vrijdag  13.00 – 17.00 uur
 18.30 – 20.30 uur   18.30 – 20.30 uur
Woensdag 13.00 - 17.00 uur   18.30 – 20.30 uur
 
Telefoon: 072-5712004
www.bibliotheekkennemerwaard.nl ook voor verlengingen
e-mail: denoord@bibliotheekkennemerwaard.nl
Telefonisch verlengen: 072-5712004 

oPEnIngStIJdEn LoCatIE BIBLIotHEEk HEERHUgoWaaRd PaRELHoF 1a 
maandag 10.00-20.00 uur  donderdag 13.00-17.00 uur
dinsdag 13.00-17.00 uur  vrijdag 10.00-20.00 uur
woensdag 10.00-20.00 uur  zaterdag 10.00-16.00 uur

Telefoon: 072- 5764800 of 5764805
www.bibliotheekkennemerwaard.nl ook voor verlengingen

Nieuws van hugo girls

Op 9 oktober is de jaarlijkse ledenvergadering. En zoals de naam al 
aangeeft het is een ledenvergadering waarbij het bestuur de leden 
informeert en de leden input kunnen leveren aan het bestuur. 
Dat kan natuurlijk ook de rest van het jaar maar het is goed (en 
verplicht) om dat 1 keer per jaar in gesprek met elkaar te doen. 
Alle leden, ouders van leden en vrijwilligers zijn van harte welkom.

Nog even ter informatie de tijden van de thuiswedstrijden in de 
zaal en tweede helft veld kloppen (nog steeds) niet. We hebben nu 
wel het zaalschema rond en hebben het ook voorgelegd aan de 
sporthal. Het lijkt goed te zijn maar nu moet het nog naar het NHV 
die het dan invoert in het systeem.
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In dit Contact staan de contributies voor dit seizoen. Ze zijn gelijk aan vorige jaar behalve dat 
natuurlijk de leeftijdscategorieën anders zijn. Wij hebben dus ook een leeftijdscategorie 
toegevoegd. De incasso zal begin oktober plaatsvinden.

Er zijn nog geen reacties gekomen op de vacatures van websitebeheerder en penningmeester. 
Zou je iets voor Hugo Girls willen doen en vind je het leuk om met computers te werken meld 
je dan bij Ingrid. En ook als je mee wilt besturen en verstand hebt van financiën dan kun je je bij 
Ingrid melden.

Heel veel succes allemaal.
Het bestuur

HooFdSPonSoRS
Transportbedrijf Piet Oudeman
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg

JEUgdSPonSoR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman

onZE JaRIgEn
Janine Oudeman  27 sep
Kirsten Ligthart  2 okt
Sandra Gouverneur 2 okt
Marije Mooij  4 okt
Ilse Hooiveld  5 okt
Miranda Beers  10 okt

Uitnodiging voor de ledenvergadering van handbalvereniging
Hugo girls op woensdag 09 oktober 2013 in het Rondeel.

aanvang 20.00 uur
agEnda

1. Opening  

2. Notulen van 10 oktober 2012 (zie infoblad)

3. Mededelingen
 Eén NHV
 Opzeggen per 15 april

4. Ingekomen stukken

5. Jaaroverzicht

6. Financieel overzicht en begroting 2013/2014  

7. Kascontrole/verkiezing + reserve  

8. Jaarverslagen  
*Jeugdcommissie  
*Technische commissie  
*Buffetcommissie
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9. Bestuursverkiezing  

* Aftredend en niet herkiesbaar: Jella Limmen 
* Vacature scheidsrechtercontactpersoon: Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor de 

vergadering schriftelijk aanmelden. Deze kandidaatstelling moet ondertekend zijn door 
5 leden.

*  Vacature penningmeester: Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering 
schriftelijk aanmelden. Deze kandidaatstelling moet ondertekend zijn door 5 leden.

* Vacature technische commissie: Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering 
schriftelijk aanmelden. Deze kandidaatstelling moet ondertekend zijn door 5 leden.

* Vacature materiaalman/vrouw: Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering 
schriftelijk aanmelden. Deze kandidaatstelling moet ondertekend zijn door 5 leden.

10. Rondvraag  

11. Sluiting

Wij hopen dat je erbij bent op 09 oktober!
Tot dan,

Bestuur Hugo Girls.
Contributies seizoen 2013-2014
De contributies voor het seizoen 2013-2014 zijn als volgt:
Recreanten € 147 inclusief kledingfonds en Grote Club Actie
Dames € 152 inclusief kledingfonds en Grote Club Actie
A-jeugd € 141 inclusief kledingfonds en Grote Club Actie
B-jeugd € 128 inclusief kledingfonds en Grote Club Actie
C-jeugd € 113 inclusief kledingfonds en Grote Club Actie
D-jeugd € 104 inclusief kledingfonds
E-jeugd €  95 inclusief kledingfonds
F-jeugd €  86 inclusief kledingfonds

De contributies zullen begin oktober worden geïncasseerd. De leden die geen machtiging hebben 
ingeleverd zullen binnenkort een brief ontvangen met het verzoek om de contributie over te maken.

We gaan weer keezen!
Het handbalseizoen is nog maar nauwelijks begonnen en we kregen af en toe alweer de vraag 
“gaan we dit jaar weer keezen?”. Het antwoord is: jazeker, we gaan dit jaar weer keezen. Vier keer 
om precies te zijn. Voor de agenda of de kalender:

vrijdag 25 oktober gaan we herfstkeezen
vrijdag 13 december gaan we kerstkeezen
vrijdag 31 januari gaan we winterkeezen
vrijdag 14 maart gaan we lentekeezen

Net als voorgaande jaren is iedereen welkom in ’t Rondeel. Aanvang is 20.00 uur. Meer informatie 
volgt nog, maar hou deze avonden alvast vrij!

Nel, Irma en Jella
Schoonmaken Rondeel
De volgende teams van Hugo Girls zijn aan de beurt om het Rondeel schoon te maken. 
23/9 -26/9  Dames 4
30/9 - 3/10   Recreanten 1
 7/10 - 8/10  Recreanten 2
14/10 -15/10 Dames 1
De sleutel is bij P. Jaspers , Rozenhoutstraat 4, tel: 072 5711729
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terreindienst
zaterdag 28 september 2013 12.15-16.30 uur Ouders jeugd
zondag 29 september 2013 10.45-13.00 uur Ingrid Commandeur
zaterdag 05 oktober 2013 11.15-16.30 uur Ouders jeugd
zondag 06 oktober 2013 10.15-13.45 uur Liane Borst
zaterdag 12 oktober 2013 12.15-16.30 uur Ouders jeugd
zondag 13 oktober 2013 09.15-13.30 uur Irma Entius
 13.30-17.00 uur Linda Rezelman

Copij voor het Contact mailen naar Ingrid Commandeur ingridenandre@quicknet.nl

zondag 8 september 2013,  VVW3 - Hugo girls 1  
Terwijl het veld nog opdroogde onder een opkomend zonnetje raakten we snel met 1-0 
achter. Door een mooi schot van onze opbouw kwam Hugo Girls weer gelijk. De opbouwster 
van VVW verraste de verdediging en de keeper 2x snel achter elkaar maar met een mooie 
opgebouwde aanval kon de cirkelloopster vanaf de cirkel de stand terugbrengen naar 3-2. 
Zo ging het om en om. Mooie aanvallen, en met hard werken in de verdediging was het 
met de rust een 9-10 achterstand. Intussen hadden beide teams wel in de gaten dat de 
scheidsrechter zijn invloed had op de wedstrijd. Er werd onvoldoende gefloten bij loopfouten, 
verkeerd verdedigen op de cirkelloper enzovoort. Er is geen tijdstraf en geen kaart gevallen was 
best bijzonder mag zijn. Coach Henk werd ook steeds roder aan de kant en dat was niet van de zon.   
De opbouwspeelsters van VVW lukte het toch elke keer om de keeper te verrassen waardoor het 
steeds gelijk opliep. Ondanks een trek aan de arm, een bal in het gezicht, een bal op hoofd (wel 
beide goed geblokt! ) een elleboog tegen een kin met een duw erachteraan konden we toch elke 
keer weer terugkomen. Er waren ook mooie breaks met meerdere speelsters goed meegelopen en 
uitgespeeld. Een verrassend mooie lage strakke bal door het midden en verschillende onhoudbare 
ballen in de hoeken door onze opbouwers. Daarnaast hebben de hoeken laten zien aan de 
tegenstander hoe je nou iemand moet passeren door perfect af te ronden. We  hebben als team 
gevochten en gestreden maar konden toch net niet de winst pakken en het werd 21-20 voor VVW.

Hugo girls-a&o
Zondag 15 september
Na de vele regen van zaterdag troffen we het zondag met het weer. Tegen nieuwkomer A & O 
hadden we vooraf wat informatie kunnen verzamelen, wat goed van pas kwam. Ondanks deze 
info hadden we toch moeite om los te komen van onze tegenstander. Dit had zeker ook te maken 
met het niet scherp genoeg afronden. 
We behielden in de 1e helft wel een voorsprong maar deze was minimaal. Ondanks de 6-0 dekking 
van A & O konden we toch regelmatig de cirkelloper bereiken. Via 3-3, 7-4, 9-6 werd het uiteindelijk 
11-8 met de rust. Het spel was wat rommelig en we waren slordig met onze kansen.
Na de rust deden we er een schepje bovenop en o.a. dor de vele breaks konden we uitlopen naar 
14-8, 20-12. Het was niet meer de vraag of de wedstrijd gewonnen zou worden, alleen maar met 
hoeveel. Uiteindelijk werd de 30 gehaald en was de eindstand 30-16 !

CSV- Hugo girls 
Zaterdag 21 september
Na vorige week de winst binnen te halen, gingen we vol goede moed op weg naar Castricum.
Om half acht startte de wedstrijd, maar CSV maakte mooie aanvallen en zo kwamen ze langs ons, 
waardoor we al snel 2-0 achter stonden. Maar na twee doelpunten werden we wakker. Met een 
paar goede en mooie acties van HG kwamen we op een voorsprong te staan van 2-3.
We kwamen steeds beter in de wedstrijd en daardoor konden we de stand laten uitlopen naar 4-7.
Maar we zakten weer een beetje in, waardoor CSV weer mooie aanvallen kon maken en zo de 
stand weer terug kon brengen naar 11-12, met deze stand gingen we de rust in.
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Na de rust  leek  het wel of er bij HG een ander team was komen te staan, we speelden goed en 
mooi samen, waardoor er mooie aanvallen ontstonden en  de doelpunten vlogen erin.
We maakte een grote voorsprong op CSV, zo stond het na ongeveer 10 minuten spelen 14- 18 in 
het voordeel van HG. Daarna maakte beide partijen om en om doelpunten en de stand eindigde 
in 22-29 voor HG. De punten zijn weer binnen.

UItSLagEn HUgo gIRLS

14 september-20 september   
Quick R1   – Hugo Girls R1   27-3
Niedorp R1  – Hugo Girls R2   7-6
Hugo Girls 1  – A&O 1    30-16
Hugo Girls 2  – Victoria O 2   9-2
DSS 2   – Hugo Girls 3   17-10
Hugo Girls 4  – H.V.S. 1    26-18
Geel Zwart B1  – Hugo Girls B1   11-14
Gemopper in het veld, maar toch gewonnen, 1e overwinning is binnen!!
Hugo Girls B2  – Excelsior B2   17-10
Meteoor C1  – Hugo Girls C1   1-26
C.S.V. Handbal C1  – Hugo Girls C2   3-13
Niedorp D1  – Hugo Girls D1   5-4
Hugo Girls D2  – Westfriezen D1   5-12
Westfriezen D2  – Hugo Girls D3   7-4
Allemaal goed gespeeld. Tweede helft goed verdedigd. Mandy bedankt voor het keepen.
Victoria O E2  – Hugo Girls E1   1-4
Hugo Girls E2  – D.E.S. E1    5-12
Mooie wedstrijd, leuk gespeeld!
Schagen F1  – Hugo Girls F1   2-3
Hugo Girls F2  – Westfriezen F1   0-10

21 september-27 september
SSV Sporting S R2  – Hugo Girls R1   14-8
Hugo Girls R2  – Hauwert R2   7-10
C.S.V. Handbal 2  – Hugo Girls 1   22-29
‘t Fortuyn/VVW 4  – Hugo Girls 2   10-20
Hugo Girls 3  – Olympia 1   8-20
Olympia 2  – Hugo Girls 4   11-17
Hugo Girls A1  – Victoria O A1   13-15
Hugo Girls B1  – Victoria O B1   12-6
Wéér gewonnen, ging wel moeizaam!
J.H.C. B3   – Hugo Girls B2   13-13
Hugo Girls C1  – Niedorp C1   10-22
We hadden nieuwe tenue’s!!! Bedankt Theo en Reinanda. We hebben top gespeeld.
Hugo Girls C2  – Hollandia T C1   7-35
Hugo Girls D1  – S.S.V. D1    6-1
Meervogels D1  – Hugo Girls D2   10-10
Hugo Girls D3  – Kleine Sluis D2   2-3
Na dat ze een slaapfeestje gehad hebben en weinig geslapen , viel het evengoed nog mee hoe ze 
speelde. Evie stond goed te keepen.
Hugo Girls E1  – Con Zelo E1   9-16
Hollandia T E1  – Hugo Girls E2   14-2
De meiden hebben gevochten als leeuwinnen maar Hollandia T was veel sterker. Suzanne stopte een penalty!
Hugo Girls F1  – Geel Zwart F1   3-6
Hauwert F1  – Hugo Girls F2   11-4
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PRogRamma ZatERdag 28 SEPtEmBER t/m VRIJdag 04 oktoBER (VELd)       
        aanW./  
tEam datUm WEdStRIJd PLaatS aanVang VERtREk RES.SH.
DAMES 1   VRIJ        
DAMES 2 ZAT 28 HG - TONEGIDO 2 DE NOORD 19.30 19.00 ------
DAMES 3 ZON 29 SPORTING 2 - HG SSV 12.30 11.30 RES.SH.
DAMES 4 ZAT 28 KLEINE SLUIS 2 - HG ANNA P. 19.30 18.30 ------
A 1 ZON 29 VZV 2 - HG T VELD 12.00 11.15 RES.SH.
B 1 ZON 29 WESTFRIEZEN 1 - HG ZWAAG 11.30 10.30 ------
B 2 ZON 29 HG - METEOOR 2 DE NOORD 11.30 11.00 ------
C 1 ZAT 28 VICTORIA O 1 - HG OBDAM 12.40 12.00 ------
C 2 ZAT 28 ST GEORGE 1 - HG SPIERDIJK 10.45 10.00 ------
D 1   VRIJ        
D 2  ZAT 28 HG - VRONE 2 DE NOORD 15.00 14.30 ------
D 3 ZON 29 ANDIJK 1 - HG ANDIJK 10.40 09.45 ------
E1 ZAT 28 VVW 1 - HG WERVERSHOOF 11.30 10.30 ------
E2 ZAT 28 HG - DSO 3 DE NOORD 14.00 13.30 ------
F1 ZAT 28 CON ZELO 1 - HG WAARLAND 10.00 09.30 ------
F2 ZAT 28 HG - BLOKKER 1 DE NOORD 13.00 12.30 ------
RECR. 1 MAA 30 VVW 3 - HG WERVERSHOOF 19.30 18.30 ------
RECR. 2 MAA 30 HG - VICTORIA O 4 DE NOORD 19.30 19.00 ------

PRogRamma ZatERdag 05 oktoBER t/m VRIJdag 11 oktoBER (VELd)    
DAMES 1   VRIJ        
DAMES 2 ZON 06 GEEL ZWART 2 - HG T ZAND 11.45 10.45 ------
DAMES 3 ZON 06 QUICK 2 - HG ZWAAGDIJK 13.00 12.00 RES.SH.
DAMES 4 ZON 06 HG - GEEL ZWART 3 DE NOORD 12.15 11.15 ------
A 1 ZON 06 GEEL ZWART 1 - HG T ZAND 14.15 13.15 ------
B 1 ZAT 05 HVS 1 - HG SCHAGERBRUG 19.00 18.00 RES.SH.
B 2 ZON 06 QUICK 1 - HG ZWAAGDIJK 11.45 10.45 RES.SH.
C 1 ZON 06 HG - VRONE 2 DE NOORD 11.00 10.30 ------
C 2 ZON 06 WESTFRIEZEN 2 - HG ZWAAG 10.30 09.30 ------
D 1 ZAT 05 HG - VRONE 4 DE NOORD 14.00 13.30 ------
D 2  ZAT 05 SPORTING S 1 - HG 2 SPORTING S 10.00 09.00 RES.SH.
D 3 ZAT 05 HG - VVW 2 DE NOORD 15.00 14.30 ------
E1 ZAT 05 HG - TORNADO 2 DE NOORD 13.00 12.30 ------
E2 ZAT 05 DYNAMO 1 - HG URSEM 11.00 10.00 ------
F1 ZAT 05 HG - ZAP 1 DE NOORD 12.00 11.30 ------
F2 ZAT 05 VALKEN 1 - HG VENHUIZEN 11.00 10.00 RES.SH.
RECR. 1 WOE 09 HG - WESTFRIEZEN 3 DE NOORD 20.00 19.30 ------
RECR. 2 MAA 07 EXCELSIOR 2 - HG GROOTEBROEK 20.05 19.00 RES.SH.

PRogRamma ZatERdag 12 oktoBER t/m VRIJdag 18 oktoBER (VELd)    
DAMES 1 ZON 13 HG - KLEINE SLUIS 1 DE NOORD 13.15 12.30 ------
DAMES 2 ZAT 12 HG - BERDOS 2 DE NOORD 19.30 19.00 ------
DAMES 3 ZON 13 HG - SV BEEMSTER 1 DE NOORD 15.45 15.15 ------
DAMES 4 ZON 13 EXCSELSIOR 2 - HG GROOTEBROEK 15.00 14.00 RES.SH.
A 1 ZON 13 HG - VALKEN 2 DE NOORD 14.30 14.00 ------
B 1   VRIJ        
B 2 ZON 13 HG - HOLLANDIA T 1 DE NOORD 11.00 10.30 ------
C 1 ZAT 12 WESTFRIEZEN 1 - HG ZWAAG 14.00 13.00 ------
C 2 ZON 13 HG - LACOM’91 2 DE NOORD 10.00 09.30 ------
D 1 ZON 13 BERDOS 1 - HG BERGEN 10.00 09.00 ------
D 2  ZAT 12 HG - HCV’90 1 DE NOORD 15.00 14.30 ------
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D 3 ZAT 12 VICTORIA O 1 - HG OBDAM 12.30 11.45 ------
E1 ZAT 12 SEW 1 - HG NIBBIXWOUD 12.20 11.15 ------
E2 ZAT 12 HG - SEW 3 DE NOORD 14.00 13.30 ------
F1 ZAT 12 JHC 1 - HG JULIANADORP 10.00 09.00 ------
F2 ZAT 12 HG - METEOOR 2 DE NOORD 13.00 12.30 ------
RECR. 1 MAA 14 VICTORIA O 3 - HG OBDAM 19.30 19.00 ------
RECR. 2 MAA 14 HG - VIDO 2 DE NOORD 19.30 19.00 ------
     
WIJZIGING: ZON 13 OKT: B1 - VZV B2 IN DE NOORD (VERVALLEN)    
  ZON 13 OKT: EXCELSIOR 2 - DAMES 4 IN GROOTEBROEK (IPV ZATERDAG)  
   
Hierbij het overzicht van de kantine diensten voor het rondeel.
kijk goed wanneer je aan de beurt bent. 
als je niet kunt zorg je zelf voor een ander!!!.
Kom je niet opdagen  en heb je niet voor vervang gezorgd, ben je de volgende periode extra aan 
de beurt. 
Willen jullie de wijzigingen aan mij doorgeven, want dan kan ik de juiste persoon benaderen als 
er iemand niet komt.
De wijzigingen geef je door aan mij,  tel nr 072-5711428 of via de mail:marcoannet@gmail.com

Annet Kroon, planning kantinediensten in ´t rondeel

 van tot van  tot van  tot
 12:15 14:30 14:30 16:30 18:45 21:30
28/Sep Maartje deken  Sandra gouverneur Laura rendering 
   en Sanne smit      
 10:45 13:15      
29/Sep Deanne Molenaar 
 en Melanie van Diepen 
      
 18:45 21:30      
30/Sep Simone Drenth       
        
 11:15 14:00 14:00 16:45   
05/oct Carla Koomen  Merel Groot
 en Kim Smids en Janine Bakker
    
 10:15 12:15 12:15 14:00   
06/oct Britt de wit Silvie Appelman   
 en Joy Vonk en  Isa Groot

 19:15 21:45      
09/oct Susan Buter       
        
 12:15 14:30 14:30 16:30 18:45 21:30
12/oct carina Borst  fiona veldman Sharon Moorman 
 en Rosie Koch en bregje de Wit      
 
 09:15 12:15 12:15 15:00 15:00 17:45
13/oct Sanne Zuurbier   Marije Kamp Charelle Oudeman 
 en Britt Stoop  en Lisa Dekker  en Renee Hageman  
        
 18:45 21:15      
14/oct Yvon Rendering       
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Scheidsrechtersschema

TEAM DATUM WEDSTRIJD AANVANG SCHEIdRECHtER
    
DAMES 2 ZAT 28 HG - TONEGIDO 2 19.30  ?
B 2 ZON 29 HG - METEOOR 2 11.30 Nel Borst
D 2  ZAT 28 HG - VRONE 2 15.00 Amber Molenaar en Jet vd Berg
E2 ZAT 28 HG - DSO 3 14.00 Amber Molenaar en Jet vd Berg
F2 ZAT 28 HG - BLOKKER 1 13.00 Dames 2
RECR. 2 MAA 30 HG - VICTORIA O 4 19.30  ?
DAMES 4 ZON 06 HG - GEEL ZWART 3 12.15 Nel Borst
C 1 ZON 06 HG - VRONE 2 11.00 Astrid van Schagen
D 1 ZAT 05 HG - VRONE 4 14.00 Lois Dekker en Nikee Zuurbier
D 3 ZAT 05 HG - VVW 2 15.00 Lois Dekker en Nikee Zuurbier
E1 ZAT 05 HG - TORNADO 2 13.00 ?
F1 ZAT 05 HG - ZAP 1 12.00 ?
RECR. 1 WOE 09 HG - WESTFRIEZEN 3 20.00 karin
DAMES 1 ZON 13 HG - KLEINE SLUIS 1 13.15 Joyce Hey
DAMES 2 ZAT 12 HG - BERDOS 2 19.30 Joyce Hey
DAMES 3 ZON 13 HG - SV BEEMSTER 1 15.45 Monique Oudeman
A 1 ZON 13 HG - VALKEN 2 14.30 Nel Borst
B 1 ZON 13 HG - VZV 2 12.00 Astrid van Schagen
B 2 ZON 13 HG - HOLLANDIA T 1 11.00 Jacky Zuurbier en Jessy Blom
C 2 ZON 13 HG - LACOM’91 2 10.00 Romy Snoek en Kelly Zuurbier
D 2  ZAT 12 HG - HCV’90 1 15.00 Jocelyn Berkhout en Denise van Kleef
E2 ZAT 12 HG - SEW 3 14.00 Jocelyn Berkhout en Denise van Kleef
F2 ZAT 12 HG - METEOOR 2 13.00 Dames 3
RECR. 2 MAA 14 HG - VIDO 2 19.30 Karin Oudeman

trainingstijden jeugd

dinsdag 
17.15 - 18.00               D3             Jolijn
18.00-  18.45               D2                Anita
18.45-  19.30               D1                Anita
19.30-  20.30               A1 en B1    Anita
 
donderdag
16.30-  17.30             F1 en F2         Bo en Nikki
17.30-  18.30             E1 en E2        Marit en Nikee
18.30-  19.15             C2                   Anita
19.00-  19.45             D1                   Anita
19.45- 20.45              A1 en B1        Anita
 
Vrijdag
18.00- 19.00              C1 en B2       John Zeeuw
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Autoservice Bakker gevestigd in Noord Scharwoude en St pancras, heeft het dames C1 team van 
Hugo Girls in het nieuw gestoken. De dames zijn er heel blij mee. Een compleet nieuw tenue van 
shirt, broeken en sokken. En zelfs aan de coachen en de trainer is gedacht in de vorm van een sportief 
jack met logo uiteraard.

Autoservice Bakker is het bedrijf waar je naar toe gaat voor een nieuwe of gebruikte auto. En zelfs 
voor een tijdelijke lease auto is dit het bedrijf waar je moet zijn. 
Voor meer informatie kunt u altijd kijken op de site www.autoservicebakker.nl. 
Wij als vereniging bedanken Theo en Reinalda Bakker voor het mooie tenue. 
En wensen de C1 veel succes toe.

Tennisvereniging ‘t Noord End
�����������������������������������������

Naamloos-22   1 27-08-2010   10:52:54

vrijdag 20 september 2013 Margret van Stralen  
 Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 20 september 2013 Patrick van Stralen  
 Schoonmaak 09.00 - 11.00
zaterdag 21 september 2013 Gerda Zuurbier  
 Kantinebegeleiding  
dinsdag 24 september 2013 Tennis Date,   
 dinsdagavond 19.30
dinsdag 24 september 2013 Ria Borst-Dudink  
 Schoonmaak 09.00 - 11.00
dinsdag 24 september 2013 Nel Zuurbier 
 Schoonmaak 09.00 - 11.00
dinsdag 24 september 2013 Jan Anne Meijer Bar 19.30 - 23.00
woensdag 25 september 2013 Tennis Date, woensdagochtend   09.00
donderdag 26 september 2013 Niels Zuurbier Bar 20.00 - 23.00
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vrijdag 27 september 2013 Margret van Stralen Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 27 september 2013 Patrick van Stralen Schoonmaak 09.00 - 11.00
zaterdag 28 september 2013 Tineke Borst Kantinebegeleiding  
dinsdag 1 oktober 2013 Tennis Date, dinsdagavond   19.30
dinsdag 1 oktober 2013 Anna Beers Schoonmaak 09.00 - 11.00
dinsdag 1 oktober 2013   Schoonmaak 09.00 - 11.00
dinsdag 1 oktober 2013 Wil Beers Bar 19.30 - 23.00
woensdag 2 oktober 2013 Tennis Date, woensdagochtend   09.00
donderdag 3 oktober 2013 Dirk Boots Bar 20.00 - 23.00
zaterdag 5 oktober 2013 Jose Wolkers Kantinebegeleiding  
zaterdag 12 oktober 2013 Gerda Zuurbier Kantinebegeleiding  
maandag 28 oktober 2013 Eindschoonmaak   09.00 - 11.00
maandag 28 oktober 2013 Anna Beers Schoonmaak 09.00 - 12.00
maandag 28 oktober 2013 Nel Smit-Beers Schoonmaak 09.00 - 12.00
maandag 28 oktober 2013 Riet Berkhout Schoonmaak 09.00 - 12.00
maandag 28 oktober 2013 Anneke Borst Schoonmaak 09.00 - 12.00
maandag 28 oktober 2013 Marian Bos Schoonmaak 09.00 - 12.00
maandag 28 oktober 2013 Mieke Wolkers Schoonmaak 09.00 - 12.00
maandag 28 oktober 2013 Nel Zuurbier Schoonmaak 09.00 - 12.00

Jeugdkampioenschappen 2013

Van 5 tot 15 september werden naast de clubkampioenschappen enkel en mix voor de volwassenen 
ook de enkel en mix voor de jeugd gespeeld. 

Er werd enorm gestreden en toch heel sportief met elkaar omgegaan. Prachtige wedstrijden, 
lange rally’s. Er zijn verschillende 3-setters gespeeld en er waren wedstrijden die langer duurden 
dan 2 uur. Een partij werd na 2 uur en een kwartier gestaakt in verband met kramp. Luuk ging met 
de winst ervan door waardoor hij in de finale terecht kwam. Max, volgend jaar revanche!

Op zondag 15 september werden alle finales gespeeld. 
De weergoden waren ons goed gezind.
Evie Tiel stond tegenover Mandy Plak. Beide waren eerste geworden in hun poule. Een mooie 
wedstrijd waarin Mandy Plak aan het langste eind trok.

Om derde plek streden Ma-Lou Kuilboer en Marjet Groot. Ma-Lou eindigde als derde.

In de jongens enkel stonden Cas Groot en Luuk Tiel tegenover elkaar. In augustus stonden ze 
nog  naast elkaar in de finale van het kerkenpadje toernooi ( in de finale jongens dubbel) en nu 
tegenover elkaar.  

De jongens hadden ook ballenmeisjes en een scheids voor het scorebord. Net echt!
Cas mag zich een jaar lang jeugdkampioen van ’t Noord noemen!

De mix jeugd werd zondagmiddag als laatste wedstrijd gespeeld. De enkel finalisten stonden nu 
ook weer op de baan. Cas Groot en Evie Tiel vormden één team en Mandy Plak en Luuk Tiel waren 
de tegenstanders. We werden getrakteerd op leuke vermakelijke rally’s. 

En de winnaars zijn…

Mandy Plak en Luuk Tiel zijn de jeugdkampioenen mix 2013!
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Van links naar recht:Mandy Plak, Luuk Tiel, Cas Groot en Evie Tiel

De finalisten gingen met mooie prijzen mee naar huis. Allen gefeliciteerd.

Jongens enkel:  meisjes enkel: mix
1.  Cas Groot  1. Mandy Plak 1. Mandy Plak / Luuk Tiel
2.  Luuk Tiel  2. Evie Tiel 2. Evie Tiel / Cas Groot
3.  Max Ursem  3. Ma-Lou Kuilboer 3. Mabel en Max Ursem
4.  Jord Leek  4. Marjet Groot
   Kirstin Plak
   Mabel Ursem
   Maud Valent

Interne Jeugdcompetitie

Tot en met 18 oktober wordt  elke vrijdag interne competitie  gespeeld. In een ongedwongen sfeer 
worden er enkels, dubbels en mix gespeeld. De verliezende finalisten zullen dan wel revanche 
willen nemen. Je ziet de kinderen elke week groeien. Door regelmatig te spelen neemt het niveau 
toe. Hierbij krijgen ze speeladvies en speelinzicht van Agnes de Goede, Cees Smit en Frans Smit. 
Ouders nemen dan de wedstrijdleiding op zich.
Meld je kind aan! In 2014 willen we dit gaan doorzetten.

Verslag clubkampioenschappen mix en enkel 2013 
Bijna aan het einde van het seizoen zijn ook weer de clubkampioenschappen mix en enkel 
gespeeld. In de mix waren er 3 poules waarvan de mix 1 en 2 uit vijf koppels bestonden en de mix 
3 uit vier koppels. Deze hebben allemaal in hun eigen poule tegen elkaar gespeeld zodat in de mix 
1 en 2 iedereen vier wedstrijden en in de mix 3 drie wedstrijden mochten spelen. Daarna hebben 
steeds de eerste en tweede van de poules de finales gespeeld tegen elkaar.
De jeugd hebben wij wel ingedeeld maar dat is verder allemaal door Manuel Villena geregeld die 
daar zijn steentje goed heeft bijgedragen, waarvoor onze dank.
De enkel partijen waren helaas wat minder vertegenwoordigd. Twee heren poules met samen 
negen mannen die ook weer allemaal binnen hun poule tegen elkaar hebben gespeeld. Voor de 
dames was er tekort deelname dus deze enkels zijn niet gespeeld.
Voor deelnemers aan de enkel en mix waren het best veel wedstrijden.
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Gelukkig waren de weergoden ons redelijk gezind. Er is één avond helemaal niet gespeeld en 
één avond zijn de laatste twee wedstrijden uitgevallen, maar voor de rest hebben we het goed 
getroffen. Zeker de laatste week was het ’s avonds gezellig op het park.
De uiteindelijk finaledag hebben de jeugd en de senioren door elkaar gespeeld, maar daar was 
dan ook de ruimte voor. Dit was het laatste bericht van de toernooicommissie dit jaar dus voor een 
ieder een goede (tennis)winter toegewenst in de hal of elders en tot volgend seizoen. 
Rest ons nog degene die de bos zonnebloemen en de bon van Sport 2000 in ontvangst mochten 
nemen te noemen (voor de kinderen was er een bon met bekertje en snoep), dit waren:

gemengd dubbel 1:
1. Jeff Beers en
 Charelle Oudeman
2. Mike Zuurbier en
 Jill Zuurbier

gemengd dubbel 2:
1. Sam Komen en
 Ans Komen
2. Ronald Plak en
 Sandra Oudeman

      gemengd dubbel 3:
1. Piet Overtoom en
 Esther Overtoom
2.    Manuel Villena en
      Mariska Rinkel

gemengd dubbel jeugd:
1. Luuk Tiel en 
 Mandy Plak
2. Cas Groot en
 Evie Tiel

meisjes enkel:
1. Mandy Plak
2. Evie Tiel

Heren enkel 1:
1. Mike Zuurbier
2. Jeff Beers

Heren enkel 2:
1. Ronald Hentzen
2. Cees Smit

Jongens enkel:
1. Cas Groot
2. Luuk Tiel

De toernooicommissie

Hugo Boys seizoen 2013-2014 
 

Van de bestuurstafel 
De competitie is inmiddels voor alle teams begonnen. Hugo Boys 1 
ging in de laatste wedstrijd, thuis tegen mede-koploper Geel-Zwart 
hard onderuit. Het werd een geflateerde 1-4 nederlaag. 
Hugo Boys 2 wist de eerste punten te behalen in de thuiswedstrijd 
tegen Vios. Het werd een 5-1 overwinning.  Hugo Boys 3 is nog steeds 
ongeslagen en won met 2-1 bij Victoria O.
Hugo Boys 4 speelt dit jaar in een hogere klasse en merkt dat het niveau 
van de tegenstanders omhoog is gegaan. Afgelopen zondag speelden 
zij tegen Kaagvogel 2 en verloren met 3-0. Hugo Boys 5 was vrij.
De dames waren niet compleet en wisten met 10 speelsters een 
gelijkspel te behalen bij RKEDO.

Vrijdag 27 september wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Aanvang 20.00 uur. De 
agenda staat elders in dit contact vermeld. Wij hopen op een grote opkomst met veel leden.

Elders in dit contact treft u de nieuwe contributiebedragen voor dit seizoen aan. Tijdens de 
halfjaarvergadering die in februari j.l. is gehouden zijn deze bedragen reeds goedgekeurd. De 
contributie zal begin oktober worden geïncasseerd.
 
Vanaf deze plaats wil ik iedereen de komende weken weer veel plezier toewensen op of langs het veld.

Klaas Oudeman, voorzitter 
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Hugo Boys Contributies seizoen 2013 / 2014

Vanaf 1 oktober zal de penningmeester beginnen met het incasseren van de contributies.  
Hieronder vindt u de tarieven voor seizoen 2013 / 2014. 

Selectie           € 155                 
Lagere senioren  € 155
Dames   € 155
A-junioren  € 110
B-junioren  € 100
C-junioren  € 95
D-junioren  € 85
E-pupillen  € 80
F-pupillen  € 75
   
Steunende leden  
tussen 0 - 5 wedstrijden € 35
tussen 5 - 10 wedstrijden € 86,25
meer dan 10 wedstrijden € 155

Dorpshuis / Hugo Boys
Zondag  6 oktober                    
Hugo Boys
9.45 Sandra Numan/Ria Borst 
14.00 Barry Borst/Joris Zwagerman/Adrie van 
Renswoude

maandag 7 oktober 
Tafeltennis Puinhoop United
 
dinsdag 8 oktober
Soos van de KBO 

Woensdag  9 oktober
Bejaardengym 
Revas

donderdag 10 oktober 
Training Hugo Boys

Vrijdag 11 oktober
Koersbal
35+ Voetbal KNVB

Zaterdag 28 September                    
Hugo Boys
9.00  Geen programma 
13.00 Carla Veldman
 
Zondag  29 September                     
Hugo Boys
9.45 Liesbeth Beers/Laura Bockweg 
14.00 Tiny van Stralen       
     
maandag 30 September 
Tafeltennis Puinhoop United 
Dinsdag 1 Oktober 
Soos van de KBO
 
Woensdag  2 oktober 
Bejaardengym 
Revas

donderdag 3 oktober 
Training Hugo Boys
 
Vrijdag 4 oktober 
Koersbal
 
Zaterdag 5 oktober                   
Hugo Boys 
9.30  Gerard Klerq 
13.00 Geen programma
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Hugo Boys Senioren
WEdStRIJdPRogRamma HUgo-BoYS  Zondag  29 september 2013   
terreindienst: Paul oudeman       
wedstr. omschrijving  aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
13314 Winkel 1  Hugo-Boys 1  14:00  L.C. Blank  
46492 VVW 2  Hugo-Boys 2 11:00 9:45 G.J. Haakman  
63754 Hugo-Boys 3  Kolping Boys 6  10:45 10:00 Willem Wester  
63767 Hugo-Boys  4  ZAP 5  10:45 10:00 Marcel Numan  
63747 Hugo-Boys 5  Callantsoog 3  10:45 10:00 Jan de Wit  
68801 JVC A 1  Hugo-Boys A 1  12:00   
55011 Hugo-Boys VR 1  LSVV VR 1 14:00 13:15 Henk Kroon  
       
WEdStRIJdPRogRamma HUgo-BoYS  Zondag  6 oktober 2013    
terreindienst:ton dekker      
11259 Hugo-Boys 1  DWOW 1  14:00  V. Goktepe  
46562 Hugo-Boys 2  De Valken 2  10:45 10:00 J. Knulst  
63763 Hugo-Boys 3  de Foresters 7  10:45 10:00 Marco van Woerkom
64125 Oudesluis 2  Hugo-Boys 4  11:30 10:30  
61604 VIOS W5  Hugo-Boys 5  11:00 10:00  
68900 Hugo-Boys A 1  Koedijk A 1  10:45  G. Vinke  
55020 Hugo-Boys VR 1  WBSV VR 2  14:00 13:15 M. Assendelft  
       
WEdStRIJdPRogRamma HUgo-BoYS  Zondag  13 oktober 2013    
terreindienst: Silvėr Snoek     
13914 DTS 1  Hugo-Boys 1  14:00  K. Kooij  
46605 ZAP 3 Hugo-Boys 2  11:00 9:45 K. Boersma  
00000 Hugo-Boys 3  vrij     
63765 Hugo-Boys 4  Hollandia T 4  10:45 10:00  
144829 Hugo-Boys 5  Succes 6 10:45 10:00  
144580 Grasshoppers A 1 Hugo-Boys A1  12:00   
143678 Wiron VR 2  Hugo-Boys VR1 13:00 11:45  

Siem Hand tel. 5740761
 

Pupil van de Week 
Pupil van de week voor deze wedstrijd:

6 Oktober  
Hugo Boys 1 - DWOW 1

is
kevin Riemersma

12:45 uur aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen.

Hallo,
Bij deze wil ik de jongens van Hugo Boys 1 bedanken voor de leuke middag die ik op 22 september had.
Ik mocht toen pupil van de week zijn. Ik mocht bij hun in de kleedkamer en toen kreeg ik een 
trainingspak van hun aan. Toen gingen we warmlopen en mocht ik een doelpunt scoren (die telde niet 
hoor). Ik zat bij de spelers in de duc out, en we kletsten over van alles en nog wat en vooral over voetbal.
Ze verloren helaas met 4-1 en ze moesten tegen geel zwart.
Het was er in de kantine later niet minder gezellig om, ik werd erg verwend met drinken en snoep 
en ik kreeg een voetbal waar iedereen zín handtekening op had gezet.
Ik vond het erg leuk, bedankt.                                                   Groetjes Morris 
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Hugo Boys Jeugd
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd  Zaterdag 21 september 2013   
terreindienst ‘s middags:  dick van Schagen    
wedstr. omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
85931 Flamingo’s ‘64 (de) B1 - Hugo Boys B1 13:00 11:45 - 
90293 Hugo Boys C1 - Vitesse 22 C3 14:00 13:00 Richard Borst 
98655 Hugo Boys D1 - Uitgeest D3 Verplaatst naar dinsdag 24 sept Henk Beers 
100935 Alcmaria Victrix D4 - Hugo Boys D2 12:00 11:00 - 
109338 Hugo Boys E1 - Kolping Boys E5 Verplaatst naar woensdag 25 sept Rick/John/Fons 
108465 Hollandia T E4 - Hugo Boys E2 11:00 10:15 - 
123296 Vrone F4 - Hugo Boys F1 8:45 8:00 - 
- Hugo Boys F2 - Vrij - - - 
       
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd dinsdag 24 september 2013    
terreindienst: thomas kunst     
98655 Hugo Boys D1 - Uitgeest D3 18:45 18:00 Henk Beers 
       
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd  woensdag 25 september 2013  
89543 Duinrand S C2 - Hugo Boys C1 19:00 17:45 - 
109338 Hugo Boys E1 - Kolping Boys E5 18:30 18:00 Rick/John/Fons 

Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd  Zaterdag 28 september 2013   
terreindienst ‘s middags: gerrit Stoop    
87403 Hugo Boys B1 - Limmen B2 14:00 13:00 René Buter 
89789 Vrone C3 - Hugo Boys C1 14:00 12:45 - 
98376 Bergen D1 - Hugo Boys D1 10:00 8:45 - 
98658 Hugo Boys D2 - Vrone D5 14:00 13:15 Nic Buter 
108038 KSV E4 - Hugo Boys E1 10:30 9:45 - 
- Hugo Boys E2 - Vrij - - - 
121806 Hugo Boys F1 - Kolping Boys F6 14:00 13:30 Frits/Marco 
120883 Hollandia T F2 - Hugo Boys F2 9:00 8:15 - 
       
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd  Zaterdag 5 oktober 2013    
terreindienst ‘s ochtends: Rob Zuurbier    
86400 Meervogels 31 B2 - Hugo Boys B1 14:45 13:30 - 
89719 Kolping Boys C6 - Hugo Boys C1 13:15 12:00 - 
98652 Hugo Boys D1 - Adelbert St D1 11:00 10:15 Pim Mooij 
98477 Apollo 68 D1G - Hugo Boys D2 12:00 11:00 - 
109342 Hugo Boys E1 - RKEDO E2 11:00 10:30 Rick/John/Fons 
108980 Winkel E4 - Hugo Boys E2 12:00 11:45 - 
122480 Foresters de F4 - Hugo Boys F1 9:00 8:00 - 
120758 Wieringermeer F3 - Hugo Boys F2 11:00 10:15 - 

Hugo Boys Jeugdcommissie
Het seizoen 2013-2014 is nu enkele weken bezig en de eerste competitiewedstrijden zijn door de 
jeugdteams van Hugo Boys gespeeld. Het was voor de jeugdcommissie puzzelen om alle teams van 
genoeg spelers te voorzien en zo veel mogelijk spelers in het voor hun favoriete team te plaatsen. 
De voorlopige teamindeling, die in het Contact van afgelopen zomer heeft gestaan, is voor sommige 
teams en spelers dan ook gewijzigd. Ondanks dat niet iedereen volledig tevreden kon worden gesteld 
zijn de eerste weken goed en positief verlopen. 
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 Gebleken is dat de trainingen druk worden bezocht en de spelers enthousiast zijn. Ook de nieuwe 
F2-pupillen hebben de eerste trainingen en wedstrijden er op zitten. Qua leeftijd zijn zij behoorlijk 
jonger dan hun tegenstanders maar zij doen hun uiterste best om toch tot voetballen te komen. 
De andere F- en E-pupillen zijn verder gegaan waar zij vorig jaar zijn gestopt: het winnen van 
wedstrijden. 
Bij de D-junioren heeft iedereen inmiddels kennis gemaakt met het grote veld. Trainer Giel heeft 
de nieuwe mannen eerst op de hoogte gebracht van de regels van én aanpassingen bij het 
voetballen op het grote veld, later zijn de oefen- en bekerwedstrijden van start gegaan. Onlangs 
zijn de mannen op de hoogte gebracht van de eerste voorlopige teamindeling. Net als in de 
seniorenselectie betekent dit uiteraard dat gedurende het seizoen nog wisselingen plaats kunnen 
vinden. De trainers en coaches van de D’s  zullen de mannen zo motiveren dat zowel de D2 als de 
D1 om de bovenste plaatsten mee kunnen gaan strijden. 
De C’s zijn al vroeg in het seizoen begonnen. Ook deze mannen zijn aanzienlijk jonger dan hun 
tegenstanders. Joey heeft de heren dan ook met veel krachttrainingen klaargestoomd voor de 
bekerwedstrijden. Dit resulteerde, na 2 overwinningen en 1 nederlaag, in een uitstekende tweede 
plek in de poule. De eerste competitiewedstrijd werd helaas verloren.
De A- en B-junioren waren bij de indeling van de teams behoorlijk druk bevolkt. Door blessures 
blijkt dat de B1 al zijn spelers nu al meer dan nodig heeft. In goed overleg tussen de coaches van 
de A- en B-junioren zal gekeken worden of enkele spelers van de A bij de B1 kunnen bijspringen.
De B-junioren zijn dit jaar ook vroeg gestart met de voorbereiding. Al in augustus hebben zij 
meegedaan aan een toernooi bij VVS’46. Het bekertoernooi daarna bleek echter een lastige 
start waarin tegen 3 nederlagen werd aangelopen. In de eerste wedstrijden van de competitie 
hebben de mannen van Johan Wokke zich gerevancheerd. Met twee overwinningen op rij, is de 
seizoenstart super te noemen. 
Ook de A-junioren hebben een goede competitiestart gemaakt. Onder leiding van de nieuwe 
trainer/coach, Cees Teunissen, wordt er goed getraind en gevoetbald. De resultaten blijven dan 
ook niet achter. De eerste competitiepunten zijn al weer binnen (1x winst, 1x gelijkspel). 
Voor diegenen die Cees nog niet kennen een korte introductie. Cees is woonachtig in Hoogwoud. 
Cees heeft afgelopen jaar een tussenjaar gehad en is niet tot enige club verbonden geweest. In 
de periode hiervoor (10 jaar) heeft hij verschillende trainersposities bekleed bij Grasshoppers in 
Hoogwoud. Zo is hij begonnen met de B1. Door de manier van trainen, zijn bevlogenheid   en 
verbondheid aan Grasshoppers, is hij later gevraagd om de A1 onder zijn hoede te nemen. Dit 
heeft hij met veel plezier gedaan. De laatste jaren is hij niet alleen als trainer van de A1 betrokken 
geweest bij Grasshoppers, maar is hij eveneens begeleider geweest van het 2e, assistent bij het 
1e en heeft hij zwaargeblesseerde spelers op hun oude niveau op de velden terug proberen te 
krijgen. In de periode vóór Grasshoppers heeft Cees bij enkele grote verenigingen in de regio 
Zaandam, de hogere jeugdelftallen getraind.

oranjedraad
Bij de Hugo Boys-jeugd is vorig jaar een start gemaakt met de zogenoemde “Oranjedraad”. Onder 
leiding van Nic Groot, Giel Borst en Martijn Hand wordt momenteel een leidraad geschreven 
waarin het te volgen trainings-, coachings-, selectiebeleid van de Hugo Boys-jeugd wordt 
vastgelegd. Met deze Oranjedraad wordt aansluiting gezocht bij de visie van de AZ-jeugd. Een 
aantal keren per jaar zullen alle jeugdtrainers en –begeleiders bij elkaar komen om hierover te 
worden ingelicht en te discussiëren. Op 9 september jl. heeft het eerste overleg hieromtrent 
plaatsgevonden. Uit dit overleg bleek ook dat de overdracht van het wedstrijdsecretariaat en het 
voorzitterschap niet zonder kinderziektes is verlopen. Zo bleek dat sommige teams graag meer 
oefenwedstrijden hadden willen spelen maar dit helaas niet is gebeurd. Berichten daarover zijn 
echter niet bij de nieuwe wedstrijdsecretaris, Pim Wolkers, terecht gekomen. Ook was de kantine 
bij de eerste wedstrijd van de F2 helaas niet geopend. In de eerste weken bleek bovendien 
dat het afgelastingenapparaat van Hugo Boys nog niet optimaal werkt. Enkele leden van de 
jeugdcommissie werden, na regenbuien in een nacht van vrijdag op zaterdag, op de vroege 
zaterdagochtend wakker gebeld met de vraag of de wedstrijden door zouden gaan. Tot dat 
moment was er bij de communicatie van de afgelastingen nog niet stil gestaan. 
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Van uit de jeugdcommissie onze excuses voor de hierdoor ontstane ongemakken. 
Zoals gezegd draaien de jeugdteams van Hugo Boys weer mee in de verschillende competities. 
Het enthousiasme bij de spelers, coaches en ouders straalt er weer van af. De teams kunnen alleen 
functioneren als ook door de ouders mee wordt geholpen bij het rijden, coachen of begeleiden van de 
kinderen. Denk hier dan ook aan, mocht u door iemand worden gevraagd om bij een team te helpen.
Voor nu wens ik iedereen heel veel voetbalplezier op de velden. Mocht u nog vragen, klachten of 
opmerkingen hebben, dan verneem ik die graag.

Namens de jeugdcommissie, Wouter Ursem.

Jaarvergadering Hugo Boys
Vrijdag 27 september 20:00 uur

agenda jaarvergadering seizoen 2013 / 2014  v.v. Hugo Boys
1.  Opening door voorzitter Klaas Oudeman

2.  Mededelingen en ingekomen stukken. 

3.  Notulen jaarvergadering seizoen 2012 / 2013. 
 Notulen halfjaarvergadering maart 2013

4.  Jaarverslag over het seizoen 2012-2013 van de secretaris, jeugd-, senioren-, technische-, 
sponsor-, kantinecommissie en zaalvoetbal.

5. Financieel jaarverslag door de penningmeester + begroting 2013/2014

6. Verslag kascontrolecommissie door Danny Overtoom en Jos Rendering
 Benoeming kascontrolecommissie voor volgend seizoen. 

7. Vaststelling contributie seizoen 2013/2014 conform voorstel halfjaarvergadering (15 maart 2013)

8. Bestuursverkiezing:      

§ Aftredend en herkiesbaar: Willem Wester en Klaas Oudeman

§ Uitbreiding bestuur. Het bestuur stelt als kandidaat Henk Kroon
 

Nieuwe bestuursleden kunnen door minstens drie leden worden aangedragen, mits hiervan 
schriftelijk kennis gegeven is aan de secretaris en een schriftelijke bereidverklaring van de 
kandidaat aan de secretaris is overlegt. Eén en ander is mogelijk tot 72 uur voor de vergadering. 

10. Rondvraag en sluiting

Minuten loterij

Via deze weg willen we graag jullie allen weer hartelijk danken voor de deelname aan de minuten 
loterij. Het is dus weer gelukt om alle 90 minuten verkocht te krijgen.  Het is altijd een leuke loterij 
die wat extra spanning voor de toeschouwers met zich mee brengt. We zullen u komend jaar in het 
contact op de hoogte houden wie de prijs winnaars zijn. 

Winnaars raad de minuut Hugo Boys – SRC
Hans Bleeker & Joke groen
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Jaarplanner 2013/2014

DECEMBER

11 december 2013 YoungSeven, Kerststukjes maken
13 december 2013 Hugo Girls kerstkeezen
14 december 2013 20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
16 december 2013 19:45 Vrouwen van nu - ´t Zwaantje Veenhuizen: Kerstavond
17 december 2013 KBO  Kerstmiddag
30 december 2013 YoungSeven, Koken voor daklozen

JANUARI

17 januari 2014 YoungSeven, Filmavond
18 januari 2014 20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
27 januari 2014 19:45 Vrouwen van nu - ´t Zwaantje Veenhuizen: 
 Jaarvergadering en lezing voedselbank 
31 januari 2014 Hugo Girls winterkeezen

FEBRUARI

7 februari 2014 YoungSeven, Sirkelslag
15 februari 2014 20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
15 februari 2014 Carnaval
17 februari 2014 19:45 Vrouwen van nu - ´t Zwaantje Veenhuizen: Annie M.G.Schmidt

MAART

14 maart 2014 Hugo Girls lentekeezen
15 maart 2014 20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
17 maart 2014 19:45 Vrouwen van nu - ´t Zwaantje Veenhuizen: Apotheker Rieter
22 maart 2014 YoungSeven, Stille Omgang

APRIL

4 april 2014 YoungSeven, Het licht van Pasen
19 april 2014 20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
21 april 2014 19:45 Vrouwen van nu - ´t Zwaantje Veenhuizen: Creatief

MEI

10 mei 2014 20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
22 mei 2014 Vrouwen van nu: uitje

JUNI

22 juni 2014 YoungSeven, Katholieke jongerendag
29 juni 2014 YoungSeven, Feestelijk de zomer in
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RICHTLIJNEN VOOR KOPIJ ‘Contact’ 
- Het redactiewerk wordt  gedaan door Pim en Angèl Mooij. De overige redactieleden blijven Paul 

Mooij(abonnementen en distributie) en Jos Beers (financiën) . 
- Kopij kan alleen aangeleverd worden via de mail van de redactie: redactiecontactdenoord@gmail.com 

Wij garanderen publicatie voor de volgende type bestanden: TXT, DOC, JPEG, XLS en PDF. 
 Alle overige bestandstypen worden niet gegarandeerd. 
- Graag bij het onderwerp de naam van de betreffende vereniging of instelling vermelden. 
- Voor het niet kunnen aanleveren van digitale kopij maakt de redactie een uitzondering. U kunt 

te allen tijde een briefje inleveren op het redactie-adres Groote Geldebosch 48 te Heerhugo-
waard-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 de redactie maar dit kan ook op de oude wijze naar:
 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 / be-
standsnaam 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 € 38.75   
1/2 pag € 22.25  
1/4 pag € 13.50

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

abonnementstarieven:  
- bezorgd bij u thuis  € 18.00  
- bezorgd via de post in Nederland € 55.00 

Contact verschijnt twee wekelijks onder redactie van Angèl Mooij, Pim Mooij, Paul Mooij en Jos Beers. 
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   38.69.50.989
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    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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Straatgereedschap.nl
Middenweg 571
1704 BH Heerhugowaard

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

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

Uw online site voor straatgereedschap

• straathamers
• steenknippers
• trilplaten

• werkkleding
• werkschoenen
• bezems

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

Straatgereedschap bestel je online op

Straatgereedschap.nl

Margret de Boer ‘Haarstyliste’
Leliehofstraat 16
Heerhugowaard-Noord
072-5716154

Uitsluitend op afspraak!

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

K
AP
SALON


