Vrijdag 13 september 2013

Agenda
15 september 2013
21 september 2013
21 september 2013
27 september 2013
29 september 2013
12 oktober 2013
12 oktober 2013
13 oktober 2013
14 oktober 2013
18 oktober 2013
26 oktober 2013
9 november 2013
18 november 2013
22 november 2013
23 november 2013
11 december 2013
14 december 2013
17 december 2013
30 december 2013
17 januari 2014
18 januari 2014
7 februari 2014
15 februari 2014

11-13 uur Zandscuplturen Skarpet
20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
Survival - Start van het vormsel
20:00 Jaarvergadering Hugo Boys dorpshuis
YoungSeven, GPS-tocht
15-17 uur concert van Cantorij, Massala, Salto Vocale en Kommerkoor
t.b.v. “Muzikanten zonder grenzen” in de HH kerk
20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
10-jarig jubileum Lourdeswerkgroep ‘t Veld e.o.
KBO Jan Boerhoop over het opleiden van een hulphond
20:30 Jaarvergadering Hugo’s Vrienden dorpshuis
YoungSeven, Allerzielen herdacht
20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
KBO Weerman Jan Visser
YoungSeven, Missie mystery guest
en 24 november Winterfair de Noord
YoungSeven, Kerststukjes maken
20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
KBO Kerstmiddag
YoungSeven, Koken voor daklozen
YoungSeven, Filmavond
20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
YoungSeven, Sirkelslag
20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen

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 23 SEPTEMBER 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 11oktober 2013.
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De nieuwe Husqvarna Accu Series zijn er:
een serie sterk presterende accuproducten.
U krijgt de resultaten van benzineproducten,
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✦ GEBOORTEKAARTJES
✦ HUWELIJKSKAARTEN
Bekijk onze collectie: www.urmaprint.nl

✦ ZAKELIJK DRUKWERK
459,Inclu sief Accu
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€

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

Kijk ook op www.husqvarna-actie.nl voor meer informatie.
Uw geautoriseerde Husqvarna dealer:
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Op diverse papiersoorten en canvas ✦ Snelle levering ✦ Scherpe prijzen
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Sterrenboschstraat 8, 1704 CN Heerhugowaard
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t. 072 - 85 03 971
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m. 06 - 229 204 87
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e. info@dick-tegel.nl

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 te Schagen
0224 212357
don.eduard@planet.nl
Parochiebestuur:
Gea Klercq		
Vice-voorzitter			
Secretaris			Vacature
Siem van Langen
Penningmeester			
Bestuurslid			
Maaike Bakker		
Bestuurslid			
Kees van Langen		
Contactpersonen secties:
Sectie Catechese			Vacature
Marga van Langen
Sectie Liturgie			
Sectie Gemeenschapsopbouw
Erna Borst		
Sectie Diaconie en Pastoraat
Vacature
Pim Mooij		
Sectie Regio			

(072) 571 5265
(072) 5744771
(072) 888 7461
(072) 574 2241

(072) 574 2241
(072) 574 4361
(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 voor 19 september
bij het secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden
secretariaat.
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TER OVERWEGING: ALLE MENSEN WORDEN BROEDERS
Alle mensen worden broeders
als zij naast elkaar gaan staan,
broeders, zusters, mensenhoeders,
vrij van elke eigenwaan,
samen met elkaar verbonden,
één van hart en één van geest,
helend naar elkaar gezonden,
naar de zwakken wel het meest.
Samen leven, samen werken,
samen bouwen, dag en nacht,
met de zwakken, met de sterken,
in de eenheid zit de kracht.
Allen zoekend naar de wegen
die zij samen kunnen gaan,
om de wereld hoop te geven,
op een goed en warm bestaan.
Alle mensen worden broeders,
als zij trouw zijn aan elkaar,
broeders, zusters, mensenhoeders,
samen maken zij het waar.
Hiervan blijven allen dromen,
‘t is de wens van alleman,
zal het daar wel ooit van komen,
blijf geloven dat het kan
UIT DE PAROCHIE – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” – 7 september 2013.
De vakantie zit er weer op. We hebben twee weken gekampeerd dicht bij Winterswijk. Het was
een mooie camping, de omgeving prachtig en het weer kon niet beter zijn. We hebben heerlijk
gelezen, gepuzzeld, gefietst en gewandeld, kortom: het was heel relaxed. Ik ga er nu dan ook weer
met frisse moed tegenaan.
Intussen begint het parochieleven weer een beetje op gang te komen. Donderdag 5 september
was er een Viering van Meeleven. Het Kommerkoor zong. De viering was druk bezocht, maar er
kwamen dan ook zes families het herinneringskruisje ophalen, namelijk de families van Henk
Groot, Truus Stam – Overtoom, Trien Koomen, Dora Westmeijer, Piet Korver en Alex Weel. De
liederen van het koor combineerden prachtig met de teksten. Met name het lied “Vader studdert”
raakte me daarom nog al.
De volgende Viering van Meeleven is de viering van Allerzielen op 2 november.
De afgelopen week was er weer een groep mensen uit deze contreien naar Lourdes. Pastor
Vertelman was mee als hotelpastor. 8 september kwamen ze weer terug.
Zoals ik vorige keer al meldde, ga ik weer meditatieve wandelingen organiseren, vier keer, en wel
op: 12 en 23 september, 8 en 28 oktober, iedere keer om 19.00 uur. Met verschillende startplaatsen,
die ik later zal aangeven. Maar op de 12e september starten we bij de kerk van Waarland.
14 september is het Open Monumentendag. Onze kerk zal dan ook de hele dag open zijn.
Op 15 september zal de startviering in onze kerk zijn; ook hier de start van een nieuw seizoen.
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Alle koren zullen zingen. De kinderen mogen verkleed komen. Ze mogen bedenken wat of wie
ze graag willen zijn en dan zich zo verkleden. Alle kinderen worden ook uitgenodigd om mee te
zingen met het Kinderkoor. Maar dan uiteraard wel eerst oefenen. Het gaat maar om twee liederen.
Op 21 september start het Vormselproject voor dit jaar met de Survival. Als u op die dag jongeren
met plankjes langs de weg ziet lopen, dan is dat daarvoor.
Hoe het verder gaat met eventuele nieuwe projecten weet ik nog niet. Daarover wordt nog
vergaderd.
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 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:
meditatieve wandeling vanuit Waarland; start 19.00 uur
12 september:
Open Monumentendag; onze kerk is dan ook open.
14 september:
startzondag.
15 september:
start Vormselseizoen met de survival.
21 september:
meditatieve wandeling
23 september:
koren roosteren – als u voor het eerste half jaar van 2014 een speciale wens
3 oktober:
heeft voor een viering wat betreft één van de koren, b.v. voor een speciale
gelegenheid, graag voor die datum opgeven.
meditatieve wandeling
8 oktober:
meditatieve wandeling
28 oktober:
bijeenkomst voor alle parochianen over de toekomst van onze parochie
29 oktober:
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 14 EN 15 SEPTEMBER
Vierentwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Exodus 32, 7-11.13-14( Mozes beweegt God ertoe zijn barmhartigheid
te tonen)
Evangelie uit Lucas 15, 1-10(God gaat op zoek naar het verlorene om het te redden)
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ZONDAG 15 SEPTEMBER
Startzondag
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van alle koren. Voorganger is Marion Bleeker-Burger
Gebedsintenties voor:Henk Groot en overleden familie en kinderen en kleinkinderen, Theo Groot
en overleden familie Groot-de Goede, Alex Weel, Cok Borst,Piet Dekker en om zegen over zijn
gezin, Piet Overtoom en Emma Overtoom- Groenland en overige familieleden, Koos van der Hulst
en pater Arie van der Hulst, in liefdevolle herinnering Piet Korver en zijn dochter Helma en om
zegen over zijn gezin, Theo Hoogland en Annie Hoogland-Bleeker, Trien Koomen en overleden
familie, Sander Borst en zegen over zijn gezin, Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas, Adrianus
van Langen en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Jan en de familie Oudeman-Groot,
Alie Idema-van Diepen, familie Danenberg, Gerbrand en Jo Langedijk en Piet en Ans de KlerkLangedijk, Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen kleinkinderen, Piet Mooij en Ursula
Mooij-Oudeman en levende en overleden familie, Riet Oudeman-Beers en zegen over haar gezin,
Tiny Veldman-Overtoom en overleden ouders en familie Veldman-Overtoom, Adrianus Moras en
Cornelia Moras-Pater en zegen over hun gezin, Jaap Way en Gre way-de Boer en overleden familie,
Jaap en Gina Beers overleden ouders en zegen over de kinderen en kleinkinderen, Martinus Groot
en zegen over zijn gezin, Marie Wester-Kruijer , Willem Wester en allen die hen dierbaar waren.
Lector: uit de voorbereidingsgroep. Misdienaars: Kirsten Plak en Jill Kavelaar. Koster; Kees Berkhout
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
WEEKEINDE 21 EN 22 SEPTEMBER
Vijfentwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Amos 8, 4-7( De profeet waarschuwt de rijken die de kleinen verdrukken)
Evangelie uit Lucas 16, 1-13( Niemand kan twee heren dienen)
ZONDAG 22 SEPTEMBER
10.00 UUR
Viering met de gebedsviering groep en zang van het ritmisch koor.
Gebedsintenties voor: Henk Groot en overleden familie, Theo Groot en overleden familie Grootde Goede, In dankbare herinnering aan ouders Koomen-Schouten,overleden ouders van Schagende Moel,Aris en Jan, Bets Danenberg en Alex Weel, in liefdevolle herinnering Marie MolenaarSpaansen, Piet Dekker en zegen over zijn gezin, Cok Borst.
Lector: uit de voorbereidingsgroep. Koster: Ria Danenberg.
Er zal een deurcollecte worden gehouden voor de MIVA
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
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.
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.
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars:Ermioni Tsiamparlis en Pascalle Beers. Koster: Gon Meester
Dinsdag 1 oktober
19.00
Rozenkransgebed met Marion Bleeker-Burger
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Rooster kerken Waarland,’t Veld en Nieuwe Niedorp
’t Veld:
Zaterdag 14 september om 19.00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman.
Zaterdag 21 september om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en
zang van het gemengd koor.
Zaterdag 28 september om 19.00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman.en zang
van interamvo. Er isKWD
Waarland
Zaterdag 14 september om 19.00 uur Startviering met Marion Bleeker-Burger en zang van het
gemengd koor.
Zaterdag 21 september om 19.00 uur Viering met de gebedsviering groep uit Heeerhugowaard
en zang van het ritmisch koor.
Zaterdag 28 september om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger
Nieuwe Niedorp
Zondag 15 september om 10.00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman en zang
van het gemengd koor.
Zondag 22 september om 10.00 uur Woord- en communieviering met truus Molenaar
Zondag 29 september om 10. 00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman en zang
van de 3 koren.
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
MEDITATIEVE WANDELINGEN.
Op 12 september is de eerste van een serie van vier meditatieve wandelingen. We gaan deze
eerste keer van start bij de Wulframkerk. We zullen ademhalingsoefeningen doen, een stukje in
stilte lopen, maar ook met elkaar in gesprek gaan over de vragen van het leven. Na afloop kunnen
we nog even samenkomen in de vergaderkamer voor een kopje koffie of thee (waarvoor een
vrijwillige bijdrage wordt gevraagd), en om wat na te praten. De afstand zal 8 à 10 kilometer zijn.
Aanmelden bij Marion Bleeker – Burger, jnm.bleeker@quicknet.nl of 0226 422731.
STARTVIERING
Op 15 september om 10.00 uur is de startviering voor het nieuwe seizoen in de H.Hartkerk. Alle
koren zullen zingen; jong en wat ouder bij elkaar. Het thema van deze viering is “Zoek tot je vindt
….” De Bijbelse lezing gaat over iets kwijt zijn en dat gaan zoeken. Een herder is een schaap kwijt;
een weduwe een muntje en een vader één van zijn zonen. Zij gaan op zoek.
Het lijkt ons leuk als er heel veel kinderen verkleed naar de kerk komen. Ieder kind mag erover
nadenken wie of wat het graag zou willen zijn – zoeken naar een identiteit, zouden volwassenen
zeggen - dus ieder kind mag zelf kiezen hoe hij of zij verkleed wil gaan.
We nodigen alle kinderen uit om samen met hun ouders en opa’s en oma’s naar de kerk te komen
op de 15e. Iedereen is natuurlijk van harte welkom.
Na de viering is er koffie, thee en limonade achter in de kerk.
Pastor Marion Bleeker – Burger.

Samen Kerk – Samen Sterk
De eerste derde zondag van de maand september valt op zondag 15 september. Dit wordt een
speciale viering met al onze koren want dit is de startviering van het nieuwe seizoen. We hopen
er met z’n allen weer een mooi jaar van te maken, en daarbij is uw inbreng van groot belang.
Het functioneren van een kerk hangt samen met goede voorgangers, die hebben we, èn de
parochianen die in de kerk komen en de boodschap uitdragen. Ook in 2013 rekenen we op u!
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Nieuws uit de parochievergadering van 29 augustus
Er komt een avond voor alle parochianen in het dorpshuis. Deze zal zijn op 29 oktober om
20.00 uur.
Op deze avond wordt de stand van zaken uitgelegd met betrekking tot de regiovorming.
De kerk is 14 september met open monumentendag geopend.
Pastor Toon Jorink zal voorlopig nog niet kunnen werken.
Er worden dringend mensen gevraagd voor de verschillende werkgroepen. Het eerste
communieproject zal straks weer van start gaan en er zijn geen mensen voor de werkgroep.
Wie o wie wil dit gaan doen? Ook voor de sectie liturgie en de sectie catechese zijn dringend
mensen nodig.
In oktober zal er weer op de dinsdagavonden om 19.00 uur rozenkrans bidden zijn.
De sectie gemeenschapsopbouw is met een flyer bezig met gegevens uit de parochie.
De tuinkabouters zijn hard aan het werk in de tuin van de pastorie, het wordt weer prachtig.
Een halve eeuw geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Dat bracht veel vernieuwing
en hoop in de kerk. Ze ging zich opener en positiever in de wereld opstellen. Maar wat het Concilie
niet kon voorzien, was de razendsnelle evolutie naar een wereld waarin het christelijk geloof
zijn vanzelfsprekende maatschappelijke betekenis heeft verloren. Die positie keert niet terug,
nostalgie helpt ons niet vooruit. Beter is het samen te zoeken hoe we als kerk in deze samenleving
aantrekkelijk en dienstbaar aanwezig kunnen zijn.
De parochie is een plaats “voor alles” en “voor allen”.
“Voor alles”
De parochie biedt alles wat nodig is voor het leven. Hier is een team voor nodig die samen met de
pastoor de verantwoordelijkheid draagt.
“Voor allen”
De parochie is een gemeenschap waar iedereen welkom is. Ze brengt mensen samen die op
allerlei manieren verschillend zijn.
Ze is gastvrij en aandachtig voor iedereen die aanklopt. Om “voor alles” en “voor allen” op een
goede manier te zijn en waar te maken worden wij kleiner. Wij willen graag een breed draagvlak
zodat wij als parochie geloofwaardig blijven.
Natuurlijk samen kerk samen sterk!
Om dit in de toekomst zo te blijven houden en niet nog kleiner te worden willen wij een beroep
doen op alle parochianen hier in de Noord, van alle leeftijden!
Wij zoeken....
.....mensen voor werkgroepen, catechese, liturgie, gemeenschapsopbouw en diaconie.
Voor de opbouw van onze geloofsgemeenschap hebben we elkaar nodig. Wij vragen niet
teveel.
Iedereen heeft zijn eigen gaven en talenten om mee te werken aan onze geloofsgemeenschap.
En reken maar het is leerzaam en heel gezellig!
Wilt u informatie of nader uitleg,ik kom het u graag geven!
Neem contact op met Gea Klercq tel: 072-5715265
of mail: g.klercq@quicknet.nl.
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Vormsel.
De vormselwerkgroep is voor het eerst weer bij elkaar geweest in een nieuwe samenstelling, wij
hebben afscheid genomen van Marita van Langen, Linda Koopman en Tim Harte. Ook via deze
weg ontzettend bedankt voor jullie inzet!
De nieuwe werkgroep ziet er als volgt uit: Annerose Groot, Paula Bijpost, Toine Stoop, Ron Dekker,
Oscar Boekel en Joost Klercq. Wij wensen jullie een hele goede tijd en een prettige samenwerking,
veel plezier en een groot dosis geduld!!
Marion zal de projectavonden inhoudelijk invulling geven, daar zijn wij ontzettend blij mee.
Marion ook veel succes!
Op zaterdag 21 september zullen we met begeleiders en vormelingen een fantastische survival
hebben. Daarna volgen de drie blokken vormselavonden, daar zullen jullie en je ouders een
uitnodiging voor krijgen.
Voor wie het leuk vindt, wij hebben een facebook pagina voor het vormsel aangemaakt, zodat we
ook op social media actief worden.

Open Monumenten Dag 2013
Op Zaterdag 14 September is de Open Monumenten Dag.
De officiële opening van de expositie “Voetsporen naar het verleden van Heer Hugo” wordt gedaan
door wethouder Binnendijk op zaterdag om 11 uur in de centrale hal van het gemeentehuis aan
de Parelhof 1.
De tentoonstelling over bodemvondsten is samengesteld door Ceciel Nijst, regio archeoloog
bij de cultuurcompagnie, en is een onderdeel van het programma Open Monumenten Dag in
Heerhugowaard.
Ook de parochie in Heerhugowaard de Noord zal de deuren van haar kerk open zetten voor
bezichtiging. U wordt hartelijk ontvangen en de koffie en thee staan voor u klaar!
Deels in de ochtend en deels in de middag zal het orgel worden bespeeld door Mw. Trudi Hand.
Tot ziens op zaterdag 14 september, open van 11 uur tot 16 uur.!!

Collecte MIVA
De collecte voor de MIVA heeft de mooie opbrengst opgebracht van 303.10 euro
Hartelijk dank voor uw gave.

Vredesvluchten
Er is veel idealisme in Nederland. Mensen in uw buurt zetten zich in voor hun buurvrouw, voor de
kinderen in de buurt of voor de leefbaarheid in hun wijk. IKV Pax Christi ziet dat ook gebeuren in
gebieden ver weg, waar mensen zich inzetten voor een vreedzaam bestaan. Met Vredesvluchten
van IKV Pax Christi krijgen kerken de mogelijkheid om hun betrokkenheid heel direct te uiten bij
deze vredesbouwers in Nederland en in conflictgebieden.
Ministerie van Vrede
Voor de meeste belangrijke onderwerpen kent Nederland een eigen
ministerie. Waarom dan niet één voor vrede? Het Ministerie van
Vrede heeft Jörgen Raymann als Minister van Vrede, die wordt
bijgestaan door een Staatssecretaris van Vrede en Ambassades van
Vrede in het hele land. Zij doen het werk, het zo belangrijke vredeswerk.
In binnen- en buitenland. Doet u ook mee?
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Het hoogtepunt van de zichtbaarheid en de activiteiten van het Ministerie en de Ambassades
ligt tijdens de Vredesweek, van 21 t/m 29 september. De Minister en Staatssecretaris van Vrede
trekken dan het land in om verschillende evenementen mee te maken; ook de Ambassades
van Vrede draaien op volle toeren. Vredesweek 2013 heeft als motto Act for Peace en vraagt
aandacht voor thema.

Dik verdiend!
Dat waren de reakties op de uitreiking van de Caritasspeld afgelopen zondag aan Annie de Haan.
Annie is al sinds 1975 lid van de caritas en heeft in die
38 jaar heel veel zieken thuis bezocht maar ook ging zij vele malen naar het ziekenhuis om daar
mensen uit De Noord op te zoeken. Heel toepasselijk dat het zondag nationale ziekenzondag was.
Annie was totaal verrast toen haar de speld werd uitgereikt mede namens het bisdom Haarlem
- Amsterdam. Zij is een voorbeeld hoe mensen actief kunnen zijn in een gemeenschap. Annie,
nogmaals van harte gefeliciteerd.
Namens alle leden van de Caritas.

Jan van Schagen,
Voorzitter PCI.

Gebiedsproces Alton
De provincie en gemeente hebben Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord gevraagd
om als gebiedscoördinator Alton op te treden. Vertrekpunt voor de gebiedscoördinator
is het onderzoek ‘Herstructurering Alton, glasconcentratiegebied Heerhugowaard’
van Grontmij in opdracht van de provincie. Hierin zijn aanbevelingen gegeven om het
glastuinbouwgebied een nieuwe economische impuls te geven.
Het Altongebied heeft nieuwe sterke (duurzame) ondernemers nodig, om op termijn een
concurrerend glastuinbouwgebied te blijven. De gebiedscoördinator heeft een uitvoerende rol
en treedt op als bemiddelaar tussen overheden en ondernemers. De rol van gebiedscoördinator
wordt ingevuld door het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, waarvan de provincie
Noord-Holland en de 21 gemeenten in de regio aandeelhouder zijn.
De gebiedscoördinator is begonnen met het interviewen van ondernemers. Er is met vier
ondernemers uit het buitengebied gesproken en met twee ondernemers die gevestigd zijn in
het gebied. De vier ondernemers uit het buitengebied willen plannen uitwerken voor mogelijke
verplaatsing naar het Alton en de twee ondernemers in het gebied willen uitbreiden op de huidige
locatie of verplaatsen binnen het Alton.
De komst van een aantal nieuwe glastuinbouwbedrijven uit het buitengebied naar het Altongebied
kan zorgen voor een stevige investeringsimpuls voor het gebied. Samen met de bestaande
bedrijven op Atlon kan dan mogelijk voldoende schaalgrootte ontstaan om nieuwe investeringen
in collectieve energie-, warmte-, en CO2-infrastructuur rendabel te maken. Met dergelijke
collectieve investeringen wordt het Altongebied weer een levensvatbaar glastuinbouwgebied
met toekomstwaarde. Het zal naar verwachting nog een of meerdere jaren duren om tuinders uit
het buitengebied naar het Alton te verplaatsen.
Inmiddels hebben de tuinders in het Altongebied de handen ineen geslagen om de onderlinge
samenwerking te verbeteren. Deze samenwerking heeft geleid tot het oprichten van een
gebiedsorganisatie. Eén van de belangrijke taken voor de gebiedsorganisatie is dat het de
spreekbuis vormt van de ondernemers in en rond het Altongebied.
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Dit betekent dat de organisatie op het gebied van samenwerking, gebiedsprofilering, duurzaamheid, onderwijs en innovatie, zaken oppakt die bij de ondernemers vandaan komen en
waarvan onderschreven wordt dat het zinvol is deze tot uitvoering te brengen.
Naast de rol als spreekbuis voor de ondernemers is de gebiedsorganisatie ook de schakel tussen
de ondernemers en de gebiedcoördinator.
De gebiedscoördinator ziet dat er een duidelijke relatie is tussen de tuinders in het Altongebied en
de woongemeenschap De Noord.
De leefbaarheid van De Noord is ook in het belang van de tuinders. Vele scholieren werken in het
gebied en diverse personen uit de Noord hebben een werkrelatie met de glastuinbouw. Daarom
heeft de gebiedscoördinator contact met de dorpsraad en met het bureau Companen.
Companen doet onderzoek naar de vitaliteit van de woongemeenschap De Noord en biedt
ondersteuning bij het leefbaar houden van De Noord.
De gebiedscoördinator is bereikbaar onder telefoonnummer 072-5195774
bcozijnsen@nhn.nl
en per email
dvlaming@nhn.nl.
of 		

Hartelijk dank !!!!
Lieve mensen uit De Noord en daarbuiten,
Wat is het schrikken als blijkt dat je bij degenen hoort die een slecht bericht krijgen uit de
“borstenbus”.
Maar wat is het fantastisch om te ervaren hoeveel mensen dan meeleven…..
Hartelijk dank voor alle lieve kaartjes, e-mails, bloemen en alle andere manieren waarop jullie
aan ons gedacht hebben, het heeft ons echt geholpen.
Na drie operaties ben ik nu aan het opknappen, we hebben we een goede uitslag gekregen
en hopen dat het nu echt de goede kant op gaat!!
We komen elkaar weer tegen!!
Nel Zuurbier, Cor en kinderen

Jaarvergadering Hugo Boys
Op vrijdag 27 september 20:00 uur vindt de jaarvergadering van Hugo Boys plaats. In de
jaarvergadering wordt de uitvoering van het beleid van Hugo Boys en de resultatenrekening
van het afgelopen seizoen besproken en toegelicht.
Ook wordt het beleid en de begroting voor het aankomend seizoen vastgesteld. Verder
vinden er een aantal bestuurswisselingen plaats.
Voor u als betrokkene van Hugo Boys dus het moment om uw mening te geven! Hieronder
vindt u de agenda staan.
De notulen van vorig jaar zijn op te vragen via secretaris@hugoboys.nl.
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Onafhankelijk financieel adviesbureau
Adviseurs:
Jos Kamp / René Dudink
Zelfstandig Adviseur

SINDS 1908
AL 100 JAAR
ZEKERHEID

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

TE KOOP:
Torenburgstraat 12
De Noord
Vraagprijs: € 269.000,- k.k.

Perceeloppervlakte: 392 m²

Woonoppervlakte: 105 m²

Op een fraaie en rustige locatie, met rondom uitzicht op de tuin,
ligt deze zonnige, ruim vrijstaande woning.
De woning heeft meerdere verbouwingen ondergaan en heeft
daardoor een extra grote woonkamer met luxe houtkachel en is
geheel instapklaar!
Voor meer informatie:
kijk op www.makelaarsland.nl of bel 088 - 200 2000
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Boer zoekt nieuwe inzichten
Op 4 september vond in het hoofdkantoor van Rabobank Alkmaar e.o. de bijeenkomst Agrarische
Ontwikkelingen plaats. De presentatie van de avond, bedoeld voor agrarische leden, was in handen
van Yvon Jaspers, bekend van het tv-programma ‘Boer zoekt vrouw’.
Yvon Jaspers, speeddate sessies; als je niet beter zou weten, zou je denken dat bij de Rabobank een
variant op de populaire datingshow werd opgenomen. Niets was minder waar. De enige ‘matches’
die werden gemaakt, waren tussen agrariërs die hun kennis deelden en elkaar inspireerden. Zoals
een tulpenteler die geboeid luisterde naar Dave Smit die vertelde hoe zijn bedrijf Pater Broersen
uit Waarland tegenwoordig slasoorten teelt op water. “Dat zou ik ook in mijn kas kunnen doen. In
de winter tulpen, in de zomer sla!”
Spiegel voorhouden
De bijeenkomst werd ingeleid door een interview met Ruud Huirne (directeur Food & Agri) en
Richard Grunstra (manager van het regionale agrarisch adviesteam). Zij benadrukten het belang
van een sterke Nederlandse agrisector. “Door een groeiende wereldbevolking en welvaart zal de
vraag naar kwalitatief goede voedingsproducten alleen maar toenemen. Dat biedt kansen voor
onze hoogwaardige landbouw, mits we innovatie blijven verbinden aan ondernemingszin”, zegt
Huirne.
In de navolgende workshops (de speeddates) werd het lange termijn-perspectief teruggebracht
tot de realiteit van vandaag de dag. Het ging over grondprijzen (‘die blijven nog wel even stijgen’),
kostenbeheersing, de noodzaak tot samenwerking en de kunst om je bedrijf op één A4’tje te
ontleden via het zogenaamde Business Canvas Model. ‘Dat houdt je een spiegel voor en zet je aan
het denken’, was een van de reacties.
Houden van boeren
Dat was de bedoeling van de hele avond. “Kant-en-klare antwoorden zijn er niet, wel handvatten
om tot die antwoorden te komen. Die willen wij als Rabobank aanreiken”, aldus Grunstra. Het
laatste woord was aan Yvon Jaspers. Zij verbaasde zich erover dat Nederlanders altijd wat
wantrouwig tegenover de sector staan. “Hoe anders is het in Canada bijvoorbeeld. Daar staan de
koeien het jaar rond op stal; maakt niet uit. Canadezen houden van hun boeren.” Ging het toch
nog even over de liefde.

Esdégé wil uw oude bladen
Het is bekend, dat er binnen de zorgsector bezuinigd wordt. Dit heeft bij ons (EsdégéReigersdaal), o.a. tot gevolg dat er geen leesbladen meer aangeschaft worden.
Nu is mijn vraag: wilt u uw gelezen bladen, zoals: Libelle, Margriet, Privé, Story, Autobladen
enz. enz., vóórdat u ze bij het oudpapier doet, bij mijn huisadres afleveren? Kan gewoon in
een plastic zak(je) aan de deurknop gehangen worden. De cliënten zijn daar echt blij mee.
Vervolgens zorg ik weer, dat ze bij Scouting terechtkomen.
Mijn adres is:
Agnes Pennewaard
Harlingerstraat 1
Alvast mijn grote dank!
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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)

Hét adres voor:

woningbouw
utiliteitsbouw
betonvloeren

Ind.terr. Winkelerzand 36
1731 LZ Winkel
Tel: 0224 - 540835
WWW.GERBRUIN.NL

kelders
kozijnen
verbouw

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

Administratiekantoor

DEKKER

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

van particulie
Tevens verzorging
aangiftebiljetten

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

Gevonden - Sleutels
9 Augustus jongstleden 2 sleutels gevonden bij papiercontainer van de zeeverkenners.
Af te halen bij P. Jaspers, tel 072-5711729

Oproep: Nieuwe kabouterleidsters gezocht!!
We zijn al een tijdje op zoek naar nieuwe leidsters voor de kabouters. Zelf komen we er niet
meer aan toe. We hopen dat er een groepje meiden (of misschien wel jongens?!) is die het
stokje willen overnemen. Het is hartstikke leuk en je krijgt er veel waardering voor!
Het zou erg jammer zijn als de kabouters niet door kan gaan. Natuurlijk zijn we bereid om te
helpen waar nodig.
Voor reactie of vragen, mail naar: roos.groot@hotmail.com

Collecte Kankerbestrijding
Van 2 Sept. tm 7 Sept.werd de landelijke collecte voor de Kankerbestrijding gehouden.
Graag willen wij alle collectanten bedanken voor hun inzet, ondanks alle negatieve publiciteit
hebben 26 enthousiaste collectanten gecollecteerd in de Noord.
De opbrengst van de collecte in de Noord was totaal € 1.485,31
Namens de KWF iedereen bedankt voor uw gift.
Riet Berkhout, Afra Appelman

Sportservice organiseert straatvoetbaltoernooi 15+
Ben jij 15 jaar of ouder, zijn jij en je vrienden handig met een bal en willen jullie je
kunsten laten zien tegenover andere goede straatvoetballers? Dan is dit jullie kans!
Op woensdag 18 september organiseert Sportservice Heerhugowaard van 19:00 uur tot 21:00
uur een straatvoetbal toernooi voor jongeren van 15+.
Locatie is de Sportkooi in Stad van de Zon. De wedstrijden worden vier tegen vier gespeeld,
een team bestaat uit vier of vijf mensen en dit mogen jongens, meisjes of een mix zijn. Wil jij
meedoen met een team? Geef je dan op via onze website! Deelname aan dit toernooi kost
€10,- per team.
Voor meer informatie en inschrijving ga je naar www.sportserviceheerhugowaard.nl.
Of bel naar: 072 – 576 38 80. Inschrijven kan t/m dinsdag 17 september. Tot dan!
Sportservice Heerhugowaard stimuleert de jeugd van Heerhugowaard om minimaal 1 uur per dag
te bewegen.
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v Garage Co Borst BV
v Co Borst Bedrijfswagens
v Airco Service

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

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

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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Concert Heerhugowaard 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:
20 september 2013

koffie-ochtend op de pastorie

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

U kunt zich opgeven of afmelden bij:
Janet Wester
Tonnie Rozing
Gea Klercq
Tiny van Stralen
Riet Beers
Ria Boekel
Toos Mooij

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

U bent van harte welkom!
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Hoekstra
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Oproep: Nieuwe kabouterleidsters gezocht!!
We zijn al een tijdje op zoek naar nieuwe leidsters voor de kabouters. Zelf komen we er niet meer
aan toe. We hopen dat er een groepje meiden (of misschien wel jongens?!) is die het stokje willen
overnemen. Het is hartstikke leuk en je krijgt er veel waardering voor!
Het zou erg jammer zijn als de kabouters niet door kan gaan. Natuurlijk zijn we bereid om te
helpen waar nodig.
Voor reactie of vragen, mail naar: roos.groot@hotmail.com

Playbackshow voor de jeugd.
Het is al weer een tijdje terug, maar hier weer even een kort berichtje namens de Werkgroep Jeugd.
Na een gezellige week van de kindervakantie spelen, is nu toch echt het gewone leven weer
begonnen en zo ook onze voorbereidingen voor de playbackshow die op zaterdag 12 oktober
weer voor alle jeugd uit de Noord in het dorpshuis gehouden wordt.
Dus lijkt het jullie leuk om mee te doen, dan kunnen jullie alvast beginnen met het bedenken van
een leuke act, want het lijkt nog zo ver weg maar voordat jullie het weten is het weer zo ver!
In de volgende Contacten komt er meer informatie.
Opgeven kan via wgjdenoord@gmail.com waarin je vermeld naam, leeftijd+ groep, artiest en het
liedje.
De Werkgroep Jeugd.

De “Blik op de weg” in De Noord …( 26 aug)
Beste mensen,
Om 7.05 u. zou de zon opkomen, maar door de bewolkte lucht is daar
weinig van te zien. Het is in ieder geval droog en de temperatuur is
heerlijk. Dus, wat hebben we nog meer te wensen.
Op de Middenweg begint het verkeer op gang te komen. Een tractor
dendert voorbij en de meeste auto’s hebben hun licht nog op.
Bij de fa. Snoek ga ik linksaf de Donkereweg op. Aan weerskanten
zie ik mensen met de knieën in de klei: de kool wordt van het
veld gehaald en dat gaat nog steeds handmatig. Dan linksaf
de Veenhuizerweg op en rechtsaf vervolg ik de Kerkweg. Bij de
Kroontjeshoeve wordt verbouwd: een diep gat is er gegraven en
een grote hijskraan bewijst hier zijn dienst!
De Groenedijk is één en al rust. Een heerlijk slingerende landweg in het N-Hollands landschap.
Dan de Berkmeerdijk op, waar ik meestal aan de linkerkant ga lopen, i.v.m. het tegemoetkomend
verkeer. Mocht men mij te laat opmerken, dan kan ik een stapje opzij doen!
Bij het bankje neem ik de meegenomen versnapering. De helft zit er bij op! De Plemdijk is gemaaid.
Het gras ligt er nog en ook het afval is tevoorschijn gekomen. Het meeste neem ik mee! Bij de
spoorovergang staat een grote kastanjeboom nu vol met kastanjes.
Het fietspad van de Krusemanlaan ligt vaak bezaaid met rommel en ook nu ziet het er niet fraai
uit. Hoogstwaarschijnlijk denkt men, dat je uit het zicht je afval wel kunt lozen! De prullenbak bij
Reigersdael gebruik ik even, om mijn zak wat lichter te maken. Ik zie, dat een deel van de randweg
al in gebruik is.
De Middenweg is het laatste stuk naar huis. Hier en daar bewonder ik prachtige tuinen. Ook hier
tref ik een grote kastanjeboom.
Niek Koopman zet zijn opgeknapte fietsen weer buiten. Fenny, met haar kroost, groet met een
brede lach en ik ga naar de koffie!
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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

J OAN D EKKER
ELEK TROTECHNIEK

06-15689390

06-15689390

René Jonker

stationslaan 1
1704 PN Heerhugowaard
t: 0226-426616
M: 06-20914446

• • Licht
Lichtinstallaties
installaties
• • Kracht
Krachtinstallaties
installaties
• • Meterkasten
Meterkasten
• • Buiten
Buiten/ /
tuin
tuin
verlichting
verlichting
H.W. Mesdagstraat 15

H.W.
Mesdagstraat
1741
JM Schagen 15
1741 JM Schagen
joandekkerelektrotechniek.nl
joandekkerelektrotechniek.nl
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www.jonkerhov.nl

55 blikjes
42 drinkbakjes
23 plastic flesjes
11 pk. sigaretten
2 pk. shag
1 fles

Met veel plezier heb ik naar de wedstrijd H.Boys-SRC gekeken. Uitslag 2-0, wat ik een prachtig
resultaat vond. Enkele foto’s (incl. teamfoto) staan op mijn website.
Op 1 okt. start ik weer de fotocursus “Digitale Fotografie” in buurthuis “De Ezel”. U kunt zich nog
aanmelden, 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

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.
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Meer verzekeringen
= Meer korting
Wist u dat Univé méér biedt dan alleen de zorgverzekering?
Ook voor uw overige verzekeringen kunt u bij ons terecht.
Dat is niet alleen heel gemakkelijk, maar ook heel voordelig!
Want als u meerdere verzekeringen bij ons heeft,
krijgt u tot 10% korting op uw basisverzekering en maar
liefst tot 15% korting op uw schadeverzekeringen.
Profiteer nú van de voordelen van Univé!
Kom langs of bel (072) 502 45 00.
Univé HAL
Alkmaar, Rogier van der Weijdestraat 1
Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1
Stompetoren, Dres 1

www.unive-hal.nl
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Daar plukt ú de vruchten van!

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
‘Boek je toekomst!’ motto van de Week van de Alfabetisering
In de week van zondag 8 tot en met zondag 15 september vindt voor de negende keer de
Week van de Alfabetisering plaats. Het motto geeft weer dat kunnen lezen en schrijven
essentieel is voor de invulling van je toekomst. Bibliotheek Kennemerwaard besteedt in de
Week van de Alfabetisering volop aandacht aan (laag)geletterdheid en taal.
Laaggeletterdheid
1,1 miljoen mensen in Nederland hebben problemen met lezen en schrijven. Zij hebben
bijvoorbeeld moeite met het invullen van formulieren, het lezen van brieven en het vinden van
een baan. Ook het maken van goede keuzes op het gebied van financiën en de gezondheidszorg
is vaak een moeilijke opgave voor hen. Laaggeletterdheid komt voor in alle lagen van de
bevolking, een eenduidige profielschets van een laaggeletterde bestaat dan ook niet. Bibliotheek
Kennemerwaard biedt naar aanleiding van de week van de alfabetisering in samenwerking met
andere instellingen de volgende (taal)activiteiten aan.
Verfilming van het boek The Reader
Op zondag 8 september om 14.30 uur is bij Cool kunst en cultuur de verfilming van het boek “The
Reader” te zien. Dit drama is gebaseerd op de succesroman van Bernhard Schlink. In Duitsland, na de
Tweede Wereldoorlog, begint de 15-jarige Michael een gepassioneerde maar heimelijke affaire met
de veel oudere Hanna. Hun relatie wordt intenser wanneer ze hun gezamenlijke liefde voor boeken
ontdekken. Elke avond leest Michael zijn geliefde Hanna voor uit de wereldliteratuur. Ondanks hun
innige band is Hanna op een dag spoorloos verdwenen. Michael blijft aangeslagen achter. Jaren later
komt Michael haar opnieuw tegen, wanneer hij als rechtenstudent een proces tegen oorlogscriminelen
bijwoont. Hanna is een van de beklaagden. Michael ontdekt een diep geheim over de vrouw die hij ooit
liefhad. Een toegangskaartje kost € 7,50 en is inclusief koffie of thee en een hand out.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Cool kunst en cultuur, Coolplein 1, Heerhugowaard
of via www.coolheerhugowaard.nl
Educatief programma Thuis op School
Met ingang van maandag 9 september wordt elke maandagochtend van 10.30 tot 10.45 uur
Het educatieve programma “Thuis op School” uitgezonden op het kanaal van Heerhugowaard
A Life (digitaal kanaal 47 of kabel 240 Mhz). Het programma bestaat uit 17 afleveringen waarin
allerlei onderwerpen over kinderen op school worden behandeld zoals: welke school kies ik voor
mijn kind? Schoolregels en thuisregels, je kind thuis helpen, leert mijn kind goed op school? En
over pesten. Het programma wordt op woensdagochtend van 10.30 tot 10.45 uur herhaald.
Taalcursus Horizon College
Wilt u beter leren lezen en schrijven? En hebt u moeite met het gebruik van de computer? Dan kunt u zich aanmelden voor de cursus: ‘Taal en computer’.
In samenwerking met het Horizon College wordt de cursus ‘Taal en computer’ georganiseerd
die op maandagochtend van 09.00 tot 11.00 uur in de bibliotheek te Heerhugowaard wordt
gegeven. De 1e les begint op 16 september. U kunt zich aanmelden bij het ROC Horizon College in
Heerhugowaard op telefoonnummer 072 - 547 68 07 of via e-mailadres educatie@horizoncollege.nl.
Ook voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Horizon College (zie ook de website
www.horizoncollege.nl/cursussen/educatie).
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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

E-mail: info@bakkerijbeemsterboer.nl

Reclame voor zaterdag 14 september

Hoogbruin 2 voor

€ 3,-

Aardbeienkano van € 7,95 nu
Kwarkbolletjes

€ 5,95

4 + 2 gratis

Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75.
Elke vrijdag tompoezen € 1,20
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Taalcafé in bibliotheek Heerhugowaard
Vanaf 27 september bent u elke vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur van harte welkom om met elkaar koffie
te drinken en de Nederlandse taal te oefenen in het taalcafé van de bibliotheek in Heerhugowaard.
De taal wordt geoefend door met elkaar te praten, te schrijven, te lezen, taalspelletjes te doen en
met behulp van de computer. Voor meer informatie kunt u bellen naar telefoonnummer 072 – 576
48 00 of een e-mail sturen naar heerhugowaard@bibliotheekkennemerwaard.nl.
TaalTafel in bibliotheek Alkmaar
De TaalTafel is hét taalpunt in de stad Alkmaar waar alles rond en over taal verkrijgbaar is.
Rond de tafel worden diverse taal activiteiten geprogrammeerd en is informatie te krijgen over
het taalaanbod in de stad. De TaalTafel is gekoppeld aan de TaalTelefoon: een lokaal nummer dat
gebeld kan worden met alle vragen over taal.
De TaalTafel gaat van start op zaterdag 28 september tijdens het Open Huis bij de bibliotheek in
Alkmaar. Vervolgens bent u welkom tijdens openingstijden van de bibliotheek. Spreekuren rond de
TaalTafel zijn op maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en woensdagochtend 9.00 tot 11.00 uur.
Makkelijk Lezen materialen
In de grote vestigingen van Bibliotheek Kennemerwaard (Alkmaar Centrum, Alkmaar De Mare,
Heerhugowaard en Castricum) staan tijdens de week van de alfabetisering displaytafels met Makkelijk
Lezen materiaal. Voor mensen die moeite hebben met lezen zijn er speciale materialen. Wij noemen
dit de Makkelijk Lezen materialen. De Makkelijk Lezen materialen zijn geschreven in eenvoudige taal.
Tablet Time
September is Tablet Time bij Bibliotheek Kennemerwaard. Deze maand zijn er in een aantal
vestigingen van de bibliotheek korte workshops om kennis te maken met
Bent u ook zo enthousiast over de tablet/iPad? Of vindt u het nog lastig? Of misschien overweegt
u om er een aan te schaffen? Kom dan naar Tablet Time! 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, op dinsdag 17 september van 14.00 - 16.00 uur
Bibliotheek Bergen, op maandag 23 september van 14.00 - 16.00 uur
Aanmelden
U bent van harte welkom. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan bij de klantenservice in de
bibliotheek, telefonisch of per email. Een overzicht van emailadressen en telefoonnummers kunt
u vinden op www.bibliotheekkennemerwaard.nl
Zaterdag 14 september Open Monumentendag
Heerhugowaard:
Om 11.00 uur start de monumentendag met de opening van een expositie archeologie in de Hal
van het Gemeentehuis/Bibliotheek.
Gemeentehuis/Bibliotheek, Poldermuseum en het Praalgraf van Brederode in Veenhuizen zijn
startpunten waar het programma verkrijgbaar is voor een dag met routes langs zo veel mogelijk
monumenten. Toegang is gratis, de route sluit om 16.00 uur.
16 – 22 september European Mobility Week
De organisatie van de European Mobility Week vraagt lokale overheden om een week lang
activiteiten te organisren in de eigen gemeente rond het thema: luchtkwaliteit.
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www.caferestaurantbleeker.nl • Als het om feestelijke verzorging gaat.

PreS
enTe

erT
:

zATerdAG 12 okToBer
TrAVeLinBAnd (VoorCAfe) AAnVAnG 21.00 uur
zondAG 20 okToBer
PAuL VLAAr (VoorCAfe) AAnVAnG 19.00 uur
zATerdAG 16 noVemBer
TeruG nAAr de jAren “80
meT reünie oPTreden VAn The CroSSBAnd en BreAk
kAArTen in de VoorVerkooP
zATerdAG 23 noVemBer TriBuTe To The CATSBAnd
zATerdAG 30 noVemBer diner oP inSChrijVinG reS. TeL. 5711335
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Hier mee hopen zij dat naar aanleiding van dit evenement minstens één nieuwe maatregel om de
luchtkwaliteit te verbeteren, permanent wordt ingevoerd.
Het programma van het Groen Informatie Platform Bibliotheek Kennemerwaard vindt u op:
www.bibliotheekkennemerwaard.nl/de-groene-bibliotheek
Maandag 16 september MyWheels autodelen
Leen eenvoudig een auto in de buurt of verhuur je eigen auto.
Door Henry Mentink, directeur van MyWheels
Henry Mentink vertelt hoe MyWheels als non-profit organisatie naar idealen zoals een leefbare
wijk streeft. Hierbij vertelt hij dat autodelen heel eenvoudig is. Je kunt auto’s lenen van mensen uit
de buurt of eenvoudig je eigen auto verhuren om zo de kosten terug te verdienen.
Lid worden kan gratis op MyWheels.nl
Lezing ter gelegenheid van de Mobility week door het Groen Informatie Platform HHW.
Tijd: 20.00 uur
Toegang gratis
Zondag 22 september: De Waertse Ronde
Fietsexcursie met Lia Vriend
De Waertse Ronde is 43 km. Lang en gaat over eeuwenoude dijken met oer-hollandse molens
en monumentale boerderijen. Daarnaast laat de route ook nieuwe locaties zien zoals heet Park
van Luna en Stad van de Zon. De route begint bij het station in Heerhugowaard en loopt zoveel
mogelijk langs de Ringdijk, want daar kun je het beste de Heerhugowaardse geschiedenis beleven.
Het is ook mogelijk de helft van de route mee te fietsen. Activiteit ter gelegenheid van Mobility
week en door het Platform Erfgoed HHW.
Startpunt, Nijverheidstraat 2, Heerhugowaard
Tijd: 10.00 uur
Toegang: € 15,-- inclusief koffie en fietsgids
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
Toegang € 3,-Inloopspreekuren
Voor meer informatie over de inloopspreekuren: www.bibliotheekkennemerwaard.nl
Inloopmiddag MS Vereniging Nederland
Woensdag 4 september, 1400 – 16.00 uur
Bibliotheek Heerhugowaard-Centrum
Inloopmiddag Jaspers Budgetcoaching
Vrijdag 6 september, 13.00 – 14.00 uur
Bibliotheek Heerhugowaard Centrum
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Als Service Monteur werk je voornamelijk in onze
werkplaats te Warmenhuizen.

Binnen de afdeling Rangeertechniek
zijn wij op zoek naar een:

Aankomend Service Monteur m/v
Werkzaamheden:
In deze functie word je opgeleid voor de volgende
werkzaamheden die betrekking hebben op railgebonden
voertuigen, waaronder rangeerlocomotieven,
lorriesystemen en wagonverhaalinstallaties:
• Assembleren.
• Onderhouden.
• Reviseren en/of repareren.
• Oplossen van storingen.
Wij vragen:
• MBO diploma niveau 4, richting werktuigbouwkunde.
• VCA-diploma, of de bereidheid tot het behalen ervan.
• Interesse in hydraulische systemen, pneumatiek en
elektrische schakelingen.
• Zelfstandigheid en flexibiliteit.
• Communicatieve vaardigheden.
• Bereidheid tot extern overnachten.
Wij bieden:
• Een veelzijdige en uitdagende functie.
• Een opleidingstraject.
• Goede salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Een hecht team in een plezierige en moderne
werkomgeving, waarin je voldoende ruimte krijgt voor
zelfstandig handelen.
Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan je e-mail met CV binnen 14 dagen naar:
klomp@bemorail.nl t.a.v. mevrouw M. Klomp,
personeelsfunctionaris. Bel voor meer informatie over
de vacature met dhr. Van der Hoek of dhr. Seignette,
tel. 0226-425300
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Inloopmiddag Letselschade- advocaat van Schenkeveld Advocaten
Woensdag 11 september 16.00 -18.00 uur
Bibliotheek Heerhugowaard Centrum
Inloopmiddag Klassieke Homeopathie – Homeopaat Alkmaar
Woensdag 18 september, 14.00 - 15.30 uur
Bibliotheek Heerhugowaard Centrum
Inloopmiddag Actus Notarissen
Donderdag 19 september, 14.00 – 16.00 uur
Bibliotheek Heerhugowaard Centrum
Inloopmiddag Actus Notarissen
Dinsdag 19 september, 14.00 – 16.00 uur
Bibliotheek Heerhugowaard Centrum
Inloopmiddag Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden
Woensdag 27 september, 14.00 -16.00 uur
Bibliotheek Heerhugowaard Centrum
Inloopmiddag Servicepunt Mantelzorgondersteuning Heerhugowaard
Donderdag 26 september, 13.00 – 14.00 uur
Bibliotheek Heerhugowaard Centrum
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
Het licht breekt door
Romantisch
Burgers-Drost, J
Hartman, C
Bloedlijn
Spannend
Mulder, S
Met Zachte Hand
Spannend
Dubbeldate
Romantisch
Peters, S
Dwaalspoor
Spannend
Robinson, P
Vuuren, J.v.
Zomerzin
Spannend
				
Jeugdafdeling		
LEESBOEKEN T/M 9 JAAR
De lievelingspony
A
Jetten, G
Griffits, A
Reijnders, J
Stilton, G

LEESBOEKEN VANAF 9 JAAR
De waanzinnige boomhut
van 13 verdiepingen
Een verboden BFF
Geronimo moet verhuizen

THEMA
Algemeen
Algemeen
Algemeen
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OPENINGSTIJDEN
LOCATIE DE NOORD/ INFO(N)OORD MIDDENWEG 541 A
Maandag
13.00 – 17.00 uur
18.30 – 20.30 uur
Woensdag
13.00 - 17.00 uur						
18.30 – 20.30 uur
Vrijdag
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
10.00-20.00 uur
maandag
dinsdag
13.00-17.00 uur
woensdag
10.00-20.00 uur
donderdag
13.00-17.00 uur
vrijdag
10.00-20.00 uur
zaterdag
10.00-16.00 uur
Telefoon: 072- 5764800 of 5764805
www.bibliotheekkennemerwaard.nl ook voor verlengingen

37e Volksspelen 2013
De 37e volksspelen zijn weer gestreden. Op zaterdag 31 Augustus
zijn deze gehouden met voorafgaand een prachtig mooie optocht
en hele mooie spelen. Dit jaar was het weer ons zeer goed gezind
donderdag en vrijdag zijn de dagen dat de spellen op de velden
worden opgebouwd zodat zaterdag de spelen kunnen worden
gehouden. Op vrijdag ochtend werd de grasmat nog even kort
gemaaid voor de wedstrijd van zondag.
Volgens Adriaan Overtoom lag de mat er weer perfect bij, en
hoefden wij op een paar klein aanwijzingen geen noemenswaardige
aanpassingen aan te brengen zodat de velden in tact bleven.
Uiteindelijk is het allemaal ook dit jaar weer goed gekomen en was het op de dag zelf super mooi weer.
Optocht
In totaal 11 praalwagens trokken om 12.30 uur in een grote optocht door het dorp met zeer
afwisselende onderwerpen. Het publiek langs de kant van de weg kon genieten van de mooie
wagens waar onder andere de ijsbaan, de Libelle, de troonswisseling, het maaibeleid en zelfs een
wiet wagen!!, de snelheids trein Fyra en de uiteindelijke winnaar het rijksmuseum voorbij gingen.
De meest in het oog springende van zowel de mening van publiek en de jury werd de winnaar
die afkomstig was van de Volkstuinders met als onderwerp het Rijksmuseum. Een zeer goed
nagebouwd tot in detail verzorgt en een voor het oog strelend gebouw.
De 2e plek was voor de Bluffers die de troons opvolging nabootsten, en de 3e prijs was voor de
Piraten die op een ludieke manier de snelheidstrein Fyra langs de weg lieten rollen.
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Verder waren er heel veel mooie wagens echter door een fout van de drukker is niet alles van de
uitleg van de praalwagens in het afgelopen contact geplaatst de uitslag van alle wagens kunt u
verderop lezen.
Spelen
Traditiegetrouw worden de spelen door een bekende Noordender geopend. Dit jaar was Piet de
Goede de uitverkorene. Na de woorden van Piet dat de Noord toch een mooi dorp is en dat hij zijn
huis durfde te verwedden als de Koning ooit de volksspelen zou komen openen sloot hij af met
de woorden wanneer doen we het weer , de volgende keer. Waren de spelen bij deze geopend.
Spellen
De spelen werden dit jaar door 16 teams van 10 personen afgewerkt. Ook dit jaar waren er weer
7 spellen en het slotspel. Gezien de geringe drukte bij de dames van de EHBO waren het veilige
spellen, wat belangrijk voor een ieder van ons is. Dit jaar is het moeilijk om het beste spel aan te
geven omdat er verschillende spellen als bijzonder geslaagd werden bestempeld.
Zo moesten de deelnemers als ieder jaar standaard weer in een waterbak plonzen en zelfs een
schavot met persoon werd bekogeld met een natte spons. Het rode draad spel met als winnaar
van vorig jaar de Bluffers Ramkraak was leuk om te zien.
Al met al prima spellen die voor alle deelnemers goed te doen waren.
De strijd is uiteindelijk geëindigd met als winnaar Vrouwen Verdriet.
De verdere uitslag kunt u verderop lezen.
Feestavond
De deuren van de sporthal werden om 20.30 uur geopend waarna alle feestgangers zich
verzamelden. Toen om 21.30 uur de prijsuitreiking startte waren de meeste mensen aanwezig.
Alle prijswinnaars ontvingen een mooie beker en een mooie bos bloemen. De uitreiking van
de progressieprijs, de Aad van Langenbokaal door de fam. Van Langen, is een speciaal moment
waarvoor de aanwezigen even een moment extra stil kunnen zijn. De beker is dit jaar bij de
Bossterren beland.
Na de prijsuitreiking barste het feestgedruis onder leiding van de band Kink verder los. Tussen de
feestende menigte door is de verloting weer gehouden en hebben bijna alle lotenkopers een prijs
op kunnen halen. Dit jaar waren er 4 grote prijzen te winnen te weten Hoofdprijs De Fiets van Edwin
Groen Tweewielers, De Biertender met vat Van Ant. Duin Keukens, en de 2 Schoonheidsbonnen
van Studio Valent.
Bedanken
De spelen kunnen alleen georganiseerd worden met de medewerking van ontzettend veel
mensen. Hierbij willen wij alle vrijwilligers, de vele sponsoren, Hugo Boys, sporthal Noorderend,
de gemeente HHWaard, Het Rabobank Coöperatief dividend, de Dorpsraad en alle anderen die
een bijdrage aan de spelen hebben geleverd nogmaals hartelijk voor bedanken.
Evaluatie
Donderdag 26 september worden de volksspelen geëvalueerd met de coachen. Dit is om
19.30 uur in het dorpshuis. Voorafgaand ontvangen de coachen per mail het evaluatie
formulier.
Uitslagen en sponsors
Hieronder ziet u de uitslagen van de spelen.
Bedankt namens de 6 van GV4
Cocky, Lenny, Marco, Kevin, Edwin en Ronald
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Uitslag Ploegenpresentatie 2013
Wagens
Volkstuinders		
991
Bluffers 		927
Piraten 		894
Hassebassies		
886
Bosberen		 836
Deurdauwers		
825
Bossterren		 820
Trappelenders		
793
Pussycats		 787
Vrouwenverdriet		
769
Net Niet waard		
749
spelen:
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Vrouwenverdriet
Hassebassies
Piraten		
Bosberen
Deurdauwers
Doorbrekers
Riwiploeg
Volkstuinders
Bossterren
Zwaantjes
Trappelenders
Pussycats
Bluffers		
Doorzetters
Net-niet-waard
Raddraaiers

119
115
113
107
105
105
103
102
97
90
81
73
64
52
45
43

Hieronder vindt u nogmaals de gehele tekst welke in het vorige contact niet geheel is afgedrukt.
Ploegenpresentatie:
De Bluffers.
De Bluffers hebben in het verleden hele mooie jaren gekend. Met karren als ‘de Koersk’ en ‘de
Batavia’ hebben we zelfs de eerste plaats gehaald, maar met karren als ‘de Onur Air’, ‘de TV Kantine’
en het ‘WTC’ hebben we de grootste lol gehad met onze Borg in de hoofdrol.
In 2011 ging het mis. De animo voor de Bluffers was klein en er werd, dat jaar, besloten om ons
terug te trekken uit de strijd. Het jaar daarna leek het ook of het team ‘de Bluffers’ voor eens en
voor altijd de geschiedenisboeken in zou gaan, maar volgens onze Loes en Borg kon dit niet door
de beugel! Samen zijn zij langs de deuren in de wijk gegaan om een poging te doen om een
team bij elkaar te smeden. Dit is dan ook een fantastisch initiatief geweest, want afgelopen jaar
hebben de Bluffers zich weergaloos herpakt. Met een vrijwel nieuw en jong team wonnen we met
‘de Ramkraak in de Noord’ de eerste prijs met de kar en ja dames en heren, de Bluffers zijn gebrand
om die titel dit jaar te verdedigen en dat met een heel toepasselijk onderwerp voor de kar. Bent u
nieuwsgierig geworden wat ons onderwerp van de kar dan is? Wij zien u graag langs de kant van
het parcours op 31 augustus 2013!
Namens de Bluffers wensen wij alle andere ploegen veel succes en natuurlijk heel veel plezier bij
de 37ste Volksspelen!
De Bluffers
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De Deurdauwers hebben er weer zin in.
We zijn alweer lekker bezig me bouwen en sporten.
Onze bouwploeg is hard bezig met het bouwen van een mooie wagen met als onderwerp..........
dat zien jullie zaterdag.
De sportploeg heeft al veel zweet verloren tijdens het oefenen van de spellen en hebben de
smaak goed te pakken.
We hebben al gezellige avonden gehad en we hopen dat de Volksspelen 2013 een geslaagde dag
wordt.
Allemaal heel veel plezier!
Groetjes de Deurdauwers
Doorbrekers!
De Doorbraak 1 is er ook weer bij met de ploeg “Doorbrekers”. We doen al sinds het bestaan van
de Doorbraak 1 mee. Er wordt door de jaren heen zoveel mogelijk gerouleerd zodat iedereen een
keer mag mee doen. Dit jaar hoeven we daar geen rekening mee te houden. Door feesten, werk en
andere verplichtingen kan niet zo maar iedereen. We hebben er dit jaar precies genoeg. 8 mannen,
4 vrouwen en 2 dames voor de verzorging van de ploeg tijdens de Volksspelen. Het zit er dit jaar
niet in om een presentatie te verzorgen. We proberen daar volgend jaar weer iets mee te doen.De
speler zijn de drie gebroeders Bakker, Stef, Cees en Sander. Jonge kerels die bruisen van energie en
ze zijn bijna niet te remmen. Joy en Denise zijn de jongste dames van de groep en aanstormende
talenten willen we graag een kans geven . De gebroeders Lex en Jos en hun zus Laura kunnen met
hun inzicht en goede conditie het team flink op sleeptouw nemen. Gerrie van Kleef en Stef Borst
zijn de ervaren volksspelers die hun ervaring laten meewerken en zorgen voor de juiste tips en
aanpak. Annet en Frank Dekker zijn breed inzetbaar en maken het team compleet.
Lida en Annita zullen de middag de ploeg begeleiden ener voor zorgen dat ze in topconditie
blijven.
De Doorbrekers zijn er klaar voor en willen er samen met de andere ploegen en u er een sportieve
en gezellige middag en avond van maken.
Tot zaterdag.
Coach Ton Dekker
Vrouwen Verdriet
Bij het Vrouweverdriet begint het alweer te kriebelen!!!
Met de sportploeg vorig jaar een vierde plaats gehaald, zou nu een plek in de top 3 erg leuk zijn.
We gaan zeker ons best doen….
De kar vorig jaar achterwege gelaten, hebben we het dit jaar toch weer opgepakt.
Met een heel leuk idee, en voor iedereen die in Heerhugowaard een rondje rijd, zal ons idee/
probleem vast weleens gezien hebben…
Weer heel veel plezier met de Volksspelen,
groeten het Vrouweverdriet.
Presentatie de Volkstuinders 2013
Geldt drie maal is scheepsrecht ook voor de Volkstuinders?
Dit jaar zullen de Volkstuinders wederom weer van de partij zijn.
De coaches kunnen tot nu toe zeer tevreden zijn over de prestaties van zowel de sportploeg als de
bouwploeg. Ze zitten al te denken om de bouwploeg ook een prijzenkast te laten maken.
Tijdens ons debuut in 2011 pakten we meteen met de sportploeg de derde prijs.
En wie herinnerd zich niet vorig jaar onze wagen tijdens de optocht. Het 10 jarig bestaan van
sjoelclub “Glai em d’r in”. De bouwploeg had dit fantastisch uitgebeeld en op slechts één punt zijn
we toen tweede geworden.
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Dus ja, u mag het zeggen…..driemaal is scheepsrecht???
Aan het enthousiasme zal het zeker niet liggen.
Het bouwteam is al weken bezig om weer een fantastisch onderwerp uit te beelden. Het is zeer
zeker de moeite waard om dit gedurende de optocht te komen aanschouwen. Een klein tipje van
de sluier, ook hier heeft het cijfer 10 weer een betekenis……
De sporters zijn zeer gedreven om hun prestatie van vorig jaar zeker te gaan verbeteren. Zij
behaalden toen een tiende plaats. Aan het oefenen heeft dit toen niet gelegen maar wellicht wel
aan de vrijdagavond voor de volksspelen. Over deze bar gezellige “natte avond” (en het regende
toen niet) is nog lang nagepraat en is er een om nooit meer te vergeten.
En dat is iets wat er zeker bij hoort……..Gezelligheid.
Elke keer als er gebouwd of gesport is doen we mooi effe gezellig met iedereen een koppie toe….
(en soms wel meer dan één koppie).
De Volkstuinders hebben er in ieder geval weer heel veel zin in.
Groeten de coaches van de Volkstuinders.
Paul van der Fluit en Danny Overtoom
Net niet waard.
We zijn twee jaar, door diverse omstandigheden, niet aan het strijdtoneel verschenen maar zijn
er dit jaar gelukkig weer helemaal bij. We hebben op de Laanderweg nieuwe buren gekregen die
gelukkig super enthousiast zijn en graag mee willen doen. Daarnaast zij er de buren die meestal
niet mee konden doen vanwege hun drukke werkzaamheden, zij zijn inmiddels gepensioneerd en
bouwen met volle overgave mee aan de kar.
Ook is er ,zij het met veel inspanning voor elkaar gekregen, een sportploeg gerealiseerd.
De voorbereidingen aan de volksspelen zorgt voor een heerlijk buurtgevoel,
alleen al om dit gevoel te realiseren moet je mee doen met de spelen!
Wij willen graag winnen en daar trainen we natuurlijk kneiterhard voor maar de gezelligheid is
voor ons minstens zo belangrijk.
We zijn er weer helemaal klaar voor!
Wij wensen , het volksspelen comité en alle teams veel succes en gezelligheid bij de voorbereidingen
en we gaan graag de strijd met jullie aan op zaterdag 31 augustus.
Groeten namens Net niet Waard, Mariska en Evelien
Bossterren,
Ja, ja, De bossterren doen dit jaar ook weer mee aan de 37 ste volkspelen.
Alleen dit jaar zonder coach Annet Dekker, haar jongens zijn verhuisd en doen met onze ploeg
niet meer mee. Annet blijft samen met kees betrokken bij de bossterren als bouwploeg en de
gezelligheid kunnen we er wel bij hebben.
Annet bedankt voor die gezellige jaren samen coachen.
Onze Afra commandeur neemt het stokje van Annet over, Afra veel succes.
Na de gezellige weken voorbereiding (dat is bij de bossterren erg belangrijk), gaan wij er weer
voor met een jonge en sportieve sportploeg die bestaat uit: Ed en Giovanni Commandeur, Ronald
Hand, Niels en Kelly, Dick van Schagen, Mike en Jill Zuurbier, Marcel Koopman, Roos Groot, Nikki
Bruin en Fleur de Boer.
Ook dit jaar heeft de bouwploeg weer een mooie kar gemaakt ook ten nagedachtenis aan lieve
man.
Wij gaan er dit jaar weer samen met de andere wijken een gezellige 37 ste volkspelen van maken.
Allemaal veel plezier en tot de 31 ste
Gr de Coachen Afra Commandeur en Nathalie van Schagen
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Volkstuinders voor het derde jaar op rij in de prijzen.
Beste Noordenders,
In het stukje van het contact over de presentatie van de volkstuinders (welke net als andere
presentaties van de ploegen helaas niet geplaatst zijn) was de titel:
“Geldt drie maal is scheepsrecht ook voor de Volkstuinders?”
Tijdens ons debuut in 2011 pakten we meteen met de sportploeg de derde prijs.
En wie herinnerd zich niet vorig jaar onze wagen tijdens de optocht. Het 10 jarig bestaan van
sjoelclub “Glai em d’r in”. De bouwploeg had dit fantastisch uitgebeeld en op slechts één punt zijn
we toen tweede geworden.
En het gebeurde de afgelopen editie, we pakten met de wagen de eerste plaats.
Vele uren zijn erin gestoken om de heropening van het Rijksmuseum aan u te presenteren.
Vele mensen langs de kant hadden ervan genoten en daarom hebben we de wagen ook nog een
tijdje laten staan bij de entree van het Noordereiland.
Dit jaar hadden we in het sportteam een paar nieuwe gezichten.
Iedereen was onwijs fanatiek dus dat beloofd nog wat voor de aankomende jaren.
Sporters en bouwers van de Volkstuinders,
Onwijs bedankt voor jullie grote inzet en hopelijk blijven de Volkstuinders nog jaren meestrijden
om de prijzen.
Wij willen Decorette Breed nog bedanken voor het leveren van de verf want er zijn met deze
wagen heel wat liters verf doorheen gegaan.
En een woord van dank aan Remy Gieling voor het beschikbaar stellen van de geluidsboxen want
er mocht uiteraard geen Amsterdamse muziek ontbreken tijdens de optocht.
En uiteraard de organisatie van de GV4. Top dat jullie dit organiseren. We hebben weer een echt
dorpsfeest gehad.
Oh ja, we hebben nog een fax gehad van Beatrix. Ze keek haar ogen uit wat voor een enorm mooi
evenement de Volksspelen zijn en hoopt dat dit nog vele jaren zo mag zijn. Aan het eind van haar
fax gaf ze aan dat ze zo enorm welkom voelde in de Noord.
Groeten de coaches
Paul van der Fluit en Danny Overtoom

Volksspelen:
Wij willen namens het team Net Niet Waard de Gv4 onwijs bedanken voor het organiseren van een
topdag! Het weer zat gelukkig mee waardoor het allemaal nog mooier werd.
Wat een werk verrichten jullie achter de schermen en tijdens het evenement, grote klasse!
Het is toch een heel gepuzzel om ieder jaar weer zulke bijzondere spellen te bedenken , uit te
tekenen en alle materialen hiervoor te scoren.
Het was een mooi parcours, volgens ons voor een ieder wel goed te doen waardoor het plezier
goed aanwezig bleef. Na afloop de feestavond, waar alle teams goed vertegenwoordigd waren. Al
met al zeer geslaagd.
Ronald, bedankt voor je jarenlange inzet bij het Gv4 en voor alle andere leden van het Gv4
nogmaals bedankt en veel succes bij de organisatie van volgend jaar!!
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Daarnaast wil ik van de gelegenheid gebruik maken om Mariska Jonker, mijn mede coach, te
bedanken voor het coachen van de afgelopen jaren. Zij stopt ermee, dus ik zal volgend jaar deze
“zware taak “in mijn eentje moeten doen. Maar met een enthousiast team moet dat goed komen.
Wij zijn als je de lijst op zijn kop houd best hoog geëindigd en dat willen volgend jaar natuurlijk
minimaal evenaren. Ik heb er nu al weer zin in!
Namens Net Niet Waard, Evelien Plak

ZBGG
Op de eerste donderdag na de volksspelen is voor Z(onder)B(allen)G(een)G(enot) het seizoen
2013-2014 begonnen. De temperatuur op deze avond was voor een paar leden aanleiding om
in korte broek te verschijnen. Niet bepaald iets om vrolijk van te worden!! Een grote verandering
voor ons, en alle andere gebruikers van de sporthal, is dat er een nieuwe uitbaatster achter de bar
staat. Haar naam is Jennifer Bergsma. Zij heeft veel ervaring als medewerkster in de horeca en
heeft met deze stap een sprong in het diepe gewaagd. Wij wensen haar veel plezier en succes met
deze onderneming. Voor ons stonden er biljarts te wachten met fonkelnieuwe lakens er op. Naar
de biljartclubs toe een prima eerste stap!
Alle gebruikers zullen daar zuinig op moeten zijn. (bijv.: horloges af )
We zijn op deze avond begonnen met een korte vergadering onder het genot van een bakkie en
gebak. Alle leden hebben daar, via de mail, een verslag van ontvangen.
Uiteraard is geheimhouding geboden!
Ton Veldman had de ranglijsten van het afgelopen seizoen meegenomen. Er zijn drie periodes
van 13 wedstrijden gespeeld. Elke periode heeft een winnaar en een percentage kampioen. De
drie winnaars maken onderling uit wie zich kampioen mag noemen van het seizoen 2012-2013.
Hier volgen de winnaars.
periode 1: Sil Snoek
periode 1: Paul Dekker
Percentage kampioen
		
periode 2: Rob Dekker
periode 2: Paul Dekker
periode 3: Henk Beers
		
periode 3: Henk Beers
Hoewel je het met Paul nooit weet, zat het er dik in dat hij van zichzelf zou winnen.
Daarom ging het algeheel kampioenschap tussen hem en ondergetekende.
Paul moest 19 caramboles maken en Henk 33. Op het oog een oneerlijke strijd maar in de praktijk
viel dat best mee. Henk nam een aardige voorsprong maar Paul kwam
er even tussendoor met een serie van 7 caramboles. Deze klap kwam ik niet meer
te boven zodat Paul (verdiend) kampioen werd. Uitslag: 19 - 28 in 21 beurten.
Na deze enerverende uitputtingsslag zijn we aan de eerste periode van dit seizoen
begonnen. De resultaten waren, zoals gewoonlijk, zeer wisselend.
Vanaf deze plaats wil ik iedereen er op attent maken dat er nog wel ruimte is voor
nieuwe leden. Misschien iets voor bewoners uit de nieuwste nieuwbouw? Het is
een ideale gelegenheid om te integreren in onze gemeenschap. Nieuwsgierig geworden?
Kom gerust een keer kijken in de sporthal. We spelen elke donderdagavond.
Gr. Henk Beers
voorzitter ZBGG

Jaarvergadering Hugo Boys
Op vrijdag 27 september 20:00 uur vindt de jaarvergadering van Hugo Boys plaats. In de
jaarvergadering wordt de uitvoering van het beleid van Hugo Boys en de resultatenrekening
van het afgelopen seizoen besproken en toegelicht. Ook wordt het beleid en de begroting
voor het aankomend seizoen vastgesteld. Verder vinden er een aantal bestuurswisselingen
plaats. Voor u als betrokkene van Hugo Boys dus het moment om uw mening te geven!
Hieronder vindt u de agenda staan. De notulen van vorig jaar zijn op te vragen via:
secretaris@hugoboys.nl.
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Nieuws van hugo girls
De eerste wedstrijden zijn inmiddels gewonnen en natuurlijk ook
verloren maar het was in ieder geval lekker weer om te spelen. En
alle formulieren zijn ingeleverd op Groote Geldebosch 75!
Inmiddels is gebleken dat bij het NHV in Oosterbeek niet bekend
was dat er in Noord-Holland een aparte klasse was voor teams
die graag op zaterdagavond spelen. Hierdoor moeten alle
Damesteams op zaterdagavond en op zondagmiddag spelen. Dus
ons zaterdagteam moet af en toe op zondag en de zondagteams
moeten ook af en toe op zaterdag. Ik hoop dat het iedereen lukt
om een team op de been te brengen.
We krijgen dit seizoen geen bondsscheidsrechters wat voor ons lastig is. Voorgaande seizoenen
werd elk weekend zeker één en vaak werden twee wedstrijden gefloten door bondsscheidsrechters,
in ieder geval altijd Dames 1 en vaak ook Dames 2 of 3 of de A1. Nu moeten we het zelf doen maar
dat zijn lastige wedstrijden waar we zelf vrijwel geen scheidsrechters voor hebben. Dat houdt in
dat er veel gebeld en gemaild moet worden en nog al eens gevraagd moet worden bij andere
verenigingen. Maar het zal moeten want zonder scheidsrechter kan niet worden gespeeld.
Nog even ter informatie de tijden van de thuiswedstrijden in de zaal en tweede helft veld kloppen
(nog) niet.
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
Sen Kuilboer			
Roos van Woerkom		
Romy Snoek			
Nikki Borst			
Rebeca Lunier Souza Costa Wolter
Evi Blankendaal			

18 sep
20 sep
21 sep
23 sep
24 sep
26 sep

Sponsorkaartenactie
Maandag 2 september gingen de speelsters van C1, C2 en D1 het dorp in om sponsorkaarten te
verkopen. Met een sponsorkaart kan in ’t Rondeel vijf keer koffie of thee worden gehaald. De actie
was een groot succes want de meiden verkochten veel kaarten. Meiden van C1, C2 en D1: bedankt
voor jullie inzet en enthousiasme! En voor iedereen die een kaart heeft gekocht: bedankt voor het
steunen van onze vereniging en vergeet ‘em niet mee te nemen naar ’t Rondeel!
37

Handbalster van de week
Inde Groot

Zondag 15 september om 13.00 uur
bij de wedstrijd :
Hugo Girls –A&O
Schoonmaken Rondeel
De volgende teams van Hugo Girls zijn aan de beurt om het Rondeel schoon te maken.
9/9 -11/9 Dames 2
16/9 -19/9 Dames 3
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
Terreindienst
zaterdag 14 september 2013
11.15-14.30 uur
zondag 15 september 2013
10.45-15.30 uur
		
zaterdag 21 september 2013
12.15-16.30 uur
09.15-14.30 uur
zondag 22 september 2013
				14.30-17.30 uur
		
zaterdag 28 september 2013
12.15-16.30 uur
zondag 29 september 2013
10.45-13.00 uur
		
zaterdag 05 oktober 2013		
11.15-16.30 uur
10.15-13.45 uur
zondag 06 oktober 2013		
		
zaterdag 12 oktober 2013		
12.15-16.30 uur
zondag 13 oktober 2013		
09.15-13.30 uur
				13.30-17.00 uur
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Ouders jeugd
Ingrid Commandeur
Ouders jeugd
Irma Entius
Ingrid Commandeur
Ouders jeugd
Ingrid Commandeur
Ouders jeugd
Liane Borst
Ouders jeugd
Irma Entius
Linda Rezelman

Copij voor het Contact mailen naar Ingrid Commandeur ingridenandre@quicknet.nl
Wedstrijd verslag zondag 1 sep. 13
Hugo Girls dames 1 – H.V. Blokker
Vandaag was dan de eerste officiële wedstrijd van het seizoen. Vorige week hebben wij om in te
komen deelgenomen aan het ZAP-toernooi en afgelopen dinsdag speelden wij een oefenwedstrijd
tegen Sporting S. Je kunt dus wel zeggen dat we al even met elkaar hebben kunnen oefenen.
Gelukkig was dit oefenen niet voor niets en zo ontstonden er door goede druk richting de verdediging,
al snel drie mooie doelpunten, scherp gericht in de hoeken. Blokker liet zich niet makkelijk wegzetten
en was erg stevig in het aanpakken, zowel tijdens het aanvallen als het verdedigen. Zo stond het
binnen 10min. al 3-2. Blokker kwam wel iets terug en beide teams waren goed aan elkaar gewaagd.
Wij waren alert en stonden met een goede verdediging, samen met achter ons een hele goede
keepster (Florien), die sinds jaren ‘het wel weer leuk leek om bij ons te komen keepen’.
Ook zij had mooie reddingen als Blokker toch door onze verdediging kwam. Er volgden meerdere
aanvallen en wij wisten elkaar steeds beter te vinden, ondanks dat Blokker hier en daar toch de
kans kreeg om te schieten bleven wij de gehele wedstrijd met enkele punten voor staan. Met de
rust stond het 10-7 in ons voordeel. Wij lieten ons een beetje meeslepen in het ‘wilde’ spel van
Blokker en begonnen zelf met slordige ballen te gooien.
Met dit punt starten wij aan de tweede helft. We moesten ons eigen spel terug pakken, rustig
opbouwen en als een team gaan aanvallen. De tweede helft begonnen wij net zoals bij de start
met 2 prachtige doelpunten en vergrote daarmee onze voorsprong naar 12-7. Bij Beide teams
werd er stevig aangepakt, dit heeft tijdens de wedstrijd dan ook tot meerdere gele kaarten, 2
minuten straffen en penalty’s geleid. Blokker kreeg zelfs nog een rode kaart. Gelukkig pakte onze
keeper geregeld de penalty’s waardoor Blokker geen kans kreeg om gelijk te komen. De gehele
wedstrijd hebben wij voorgestaan en dit heeft geleid tot een prachtige uitslag van 21-15.
De eerste overwinning is binnen!
UITSLAGEN HUGO GIRLS
31 augustus-6 september
–
H.V. Blokker 			
21-15
Hugo Girls 1		
Hugo Girls 4		
–
Victoria O 4			
15-9
J.H.C. A1		
–
Hugo Girls A1			
20-14
J.H.C. B2		
–
Hugo Girls B1			
13-13
De ruststand was 6-9 voor ons, en het is 13-13 geworden, leuke eerste wedstrijd dus!!!
–	Geel Zwart B2			
9-10
Hugo Girls B2		
Spannende pot, helaas verloren.
Meervogels ‘60 C1
–
Hugo Girls C1			
10-12
Mooie pot, was wel erg spannend. Goed gespeeld.
Victoria O C2		
–
Hugo Girls C2			
6-8
V.Z.V. D1		
–
Hugo Girls D1			
7-5
Hugo Girls D2		
–
Tornado D2			
13-15
H.V. Blokker D1		
–
Hugo Girls D3			
23-1
Ze moesten allemaal inkomen met spelen. De tegenpartij was te sterk.
Hugo Girls E1		
–
Westfriezen E1			
4-6
Hugo Girls E2		
–
V.Z.V. E1			
2-7
Prachtige wedstrijd, we hebben ervan genoten. Jullie hebben genoeg kansen gehad, maar de bal wilde
er niet in!
D.S.O. F1		
–
Hugo Girls F1		
4-7
Hugo Girls F2		
–
S.C. Dynamo F2		
4-3
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7 september-13 september
–
Zuidermeer R1		
3-15
Hugo Girls R1		
Hugo Girls R2		
–
‘t Fortuin/VVW R4
7-6
‘t Fortuin/VVW 3		
–
Hugo Girls 1		
21-20
Hugo Girls 2		
–	Meteoor 2		
27-10
Hugo Girls 3		
–
Lacom ‘91 D1		
4-25
D.S.O. 3			
–
Hugo Girls 4		
35-22
–	Meervogels’60 A1
10-13
Hugo Girls A1		
Hugo Girls B1		
–
ZA.P. B2			
15-16
Erg warm, maar leuke pot gezien
–
Hugo Girls B2		
10-12
KSV B2			
Hugo Girls C1		
–
H.V.S. C1		
24-1
Hugo Girls C2		
–
Tonegido C1		
3-10
Hugo Girls D1		
–
S.C. Dynamo D1		
10-3
DSS D2			
–
Hugo Girls D2		
5-9
Hugo Girls D3		
–
Lacom ‘91 D1		
4-25
Een zware wedstrijd, Lacom was te sterk. Kirstin stond goed te keepen.
–
Vido E1			
4-4
Hugo Girls E1		
Tonegido E2		
–
Hugo Girls E2		
4-2
Leuke wedstrijd, de stand had ook andersom kunnen zijn. Toppie!
–
Victoria O F2		
3-1
Hugo Girls F1		
Westfriesland/SEW F2
–
Hugo Girls F2		
0-12
PROGRAMMA ZATERDAG 14 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 20 SEPTEMBER (VELD)			
	AANW./
PLAATS	AANVANG	 VERTREK RES.SH.
TEAM	DATUM	WEDSTRIJD	
DAMES 1 ZON 15 HG - A&O 1
DE NOORD
13.00
12.15
-----DAMES 2 ZAT 14 HG - VICTORIA O 2
DE NOORD
19.30
19.00
-----DAMES 3 ZON 15 DSS 2 - HG
HEEMSKERK
15.10
14.00
-----DAMES 4 ZON 15 HG - HVS 1
DE NOORD
14.15
13.45
-----VRIJ
A1
B1
ZON 15 GEEL ZWART 1 - HG T ZAND
11.00
10.00
-----B2
ZON 15 HG - EXCELSIOR’53 2 DE NOORD
11.30
11.00
-----ZAT 14 METEOOR 1 - HG
HOOGWOUD
13.00
12.00
RES.SH.
C1
C2
ZON 15 CSV 1 - HG
CASTRICUM
11.00
10.00
-----D1
ZON 15 NIEDORP 1 - HG
NIEDORP
12.00
11.15
-----D2
ZAT 14 HG - WESTFRIEZEN 1 DE NOORD
14.00
13.30
-----ZAT 14 WESTFRIEZEN 2 - HG ZWAAG
12.00
11.00
-----D3
E1
ZAT 14 VICTORIA O 2 - HG
OBDAM
11.20
10.30
-----E2
ZAT 14 HG - DES 1
DE NOORD
13.00
12.30
-----F1
ZAT 14 SCHAGEN 1 - HG
SCHAGEN
15.00
14.00
-----F2
ZAT 14 HG - WESTFRIEZEN 1 DE NOORD
12.00
11.30
-----RECR. 1 MAA 16 SSV - HG
SSV
19.30
19.00
-----RECR. 2 MAA 16 HG - HAUWERT
DE NOORD
19.30
19.00
-----						
WIJZIGING: ZON 15 SEPT: DAMES 1 - A&O OM 13.00 UUR IN DE NOORD (IPV GRAFTDIJK)		
			
ZON 15 SEPT: NIEDORP D1 - HG OM 12.00 UUR IN NIEDORP (INGELAST)			
		
ZON 15 SEPT: LACOM’91 A1 - A1 IN NOORD-SCHARW (VERVALLEN)			
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PROGRAMMA ZATERDAG 21 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 27 SEPTEMBER (VELD) 			
	AANW./
TEAM	DATUM	WEDSTRIJD	
PLAATS	AANVANG	 VERTREK RES.SH.
DAMES 1 ZAT 21 CSV 2 - HG
CASTRICUM
19.30
18.15
-----WERVERSHOOF
12.00
11.00
-----DAMES 2 ZON 22 VVW 4 - HG
DAMES 3 ZON 22 HG - OLYMPIA 1
DE NOORD
15.45
15.15
-----WIERINGERWAARD 19.00
18.00
-----DAMES 4 ZAT 21 OLYMPIA 2 - HG
A1
ZON 22 HG - VICTORIA O 1
DE NOORD
14.15
13.30
-----B1
ZON 22 HG - VICTORIA O 1
DE NOORD
13.00
12.30
-----B2
ZON 22 JHC 3 - HG
JULIANADORP
10.00
09.00
-----C1
ZON 22 HG - NIEDORP 1
DE NOORD
12.00
11.30
-----C2
ZON 22 HG - HOLLANDIA T 1 DE NOORD
11.00
10.30
-----D1
ZON 22 HG - SSV 1
DE NOORD
10.00
09.30
-----D2
ZAT 21 MEERVOGELS 1 - HG AKERSLOOT
11.45
10.45
-----D3
ZAT 21 HG - KLEINE SLUIS 2 DE NOORD
15.00
14.30
-----E1
ZAT 21 HG - CON ZELO 1
DE NOORD
14.00
13.30
-----E2
ZAT 21 HOLLANDIA T 1 - HG TUITJENHORN
11.00
10.15
-----F1
ZAT 21 HG - GEEL ZWART 1 DE NOORD
13.00
12.30
-----F2
ZON 22 HAUWERT 1 - HG
HAUWERT
11.00
10.00
-----RECR. 1 WOE 25 HG - METEOOR
DE NOORD
20.00
19.30
-----RECR. 2 MAA 23 ANDIJK 2 - HG
ANDIJK
20.30
20.00
-----						
WIJZIGING: ZON 22 SEPT: HG C1 - NIEDORP 1 OM 11.00 UUR IN DE NOORD (IPV 11.00 UUR JHC)
				
PROGRAMMA ZATERDAG 28 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 04 OKTOBER (VELD) 			
	AANW./
PLAATS	AANVANG	 VERTREK RES.SH.
TEAM	DATUM	WEDSTRIJD	
DAMES 1
DAMES 2
DAMES 3
DAMES 4
A1
B1
B2
C1
C2
D1
D2
D3
E1
E2
F1
F2
RECR. 1
RECR. 2

ZON 29
ZAT 28
ZON 29
ZAT 28
ZON 29
ZON 29
ZON 29
ZAT 28
ZAT 28

HG - A EN O 1
HG - TONEGIDO 2
SPORTING 2 - HG
KLEINE SLUIS 2 - HG
VZV 2 - HG
WESTFRIEZEN 1 - HG
HG - METEOOR 2
VICTORIA O 1 - HG
ST GEORGE 1 - HG
VRIJ
ZAT 28 HG - VRONE 2
ZON 29 ANDIJK 1 - HG
ZAT 28 VVW 1 - HG
ZAT 28 HG - DSO 3
ZAT 28 CON ZELO 1 - HG
ZAT 28 HG - BLOKKER 1
MAA 30 VVW 3 - HG
MAA 30 HG - VICTORIA O 4

DE NOORD
DE NOORD
SSV
ANNA P.
T VELD
ZWAAG
DE NOORD
OBDAM
SPIERDIJK

13.00
19.30
12.30
19.30
12.00
11.30
11.30
12.40
10.45

12.15
19.00
11.30
18.30
11.15
10.30
11.00
12.00
10.00

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

DE NOORD
ANDIJK
WERVERSHOOF
DE NOORD
WAARLAND
DE NOORD
WERVERSHOOF
DE NOORD

15.00
10.40
11.30
14.00
10.00
13.00
19.30
19.30

14.30
09.45
10.30
13.30
09.30
12.30
18.30
19.00

-----------------------------------------
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Hierbij het overzicht van de kantine diensten voor het rondeel.
Kijk goed wanneer je aan de beurt bent. Want het gebeurt regelmatig dat iemand niet op
komt dagen. Als je niet kunt zorg je zelf voor een ander!!!
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
11:15
13:30
13:30
15:30
18:45
21:15
elga Zonneveld
Mandy loos
14-Sep Carin Dekker
en Lynn Dekker
			
				
10:45
13:00
13:00
16:00		
15-Sep Marlou Oudeman
? en Sanne Smit					
en Maureen Borst
18:45
21:45					
16-Sep Ilja Groot
						
12:15
14:30
14:30
16:45			
21-Sep Bianca groot en pascalle beers Irma Nauta- van Langen en Roos Snel
									
10:15
12:45
12:45
15:15
15:15
17:45
Nienke van der Burg
Judith de Mees 		
22-Sep Jolinda zuurbier
en jet Beers
en Noor Blankendaal
en Laura de Wit
19:15
21:45					
25/Sep Esther Vlaar						
12:15
14:30
14:30
16:30
18:45
21:30
Sandra gouverneur
Laura rendering
28/Sep Maartje deken
en Mandy 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 en Kim Smids
Merel Groot en Janine Bakker
								
10:15
12:15
12:15
14:00			
06/Oct Britt de wit en Joy Vonk
Silvie Appelman en Isa Groot
19:15
21:45					
09/Oct Susan Buter						
12:15
14:30
12/Oct carina Borst
en Rosie Koch
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14:30
16:30
18:45
21:30
fiona veldman
Sharon Moorman
en bregje de Wit					

09:15
12:15
13/Oct Mariska Ursem
en Britt Stoop

12:15
15:00
Marije Kamp
en Lisa Dekker

15:00
17:45
Charelle Oudeman
en Renee Hageman

18:45
21:15					
14/Oct Yvon Rendering						
Scheidsrechtersschema
TEAM
DAMES 1
DAMES 2
DAMES 4
B2
D2
E2
F2
RECR. 2
DAMES 3
A1
B1
C1
C2
D1
D3
E1
F1
RECR. 1
DAMES 2
B2
D2
E2
F2
RECR. 2
DAMES 4
C1
D1
D3
E1
F1
RECR. 1
DAMES 1
DAMES 2
DAMES 3
A1
B1
B2
C2
D2
E2
F2
RECR. 2

DATUM
ZON 15
ZAT 14
ZON 15
ZON 15
ZAT 14
ZAT 14
ZAT 14
MAA 16
ZON 22
ZON 22
ZON 22
ZON 22
ZON 22
ZON 22
ZAT 21
ZAT 21
ZAT 21
WOE 25
ZAT 28
ZON 29
ZAT 28
ZAT 28
ZAT 28
MAA 30
ZON 06
ZON 06
ZAT 05
ZAT 05
ZAT 05
ZAT 05
WOE 09
ZON 13
ZAT 12
ZON 13
ZON 13
ZON 13
ZON 13
ZON 13
ZAT 12
ZAT 12
ZAT 12
MAA 14

WEDSTRIJD
HG - A&O 1
HG - VICTORIA O 2
HG - HVS 1
HG - EXCELSIOR’53 2
HG - WESTFRIEZEN 1
HG - DES 1
HG - WESTFRIEZEN 1
HG - HAUWERT
HG - OLYMPIA 1
HG - VICTORIA O 1
HG - VICTORIA O 1
HG - NIEDORP 1
HG - HOLLANDIA T 1
HG - SSV 1
HG - KLEINE SLUIS 2
HG - CON ZELO 1
HG - GEEL ZWART 1
HG - METEOOR
HG - TONEGIDO 2
HG - METEOOR 2
HG - VRONE 2
HG - DSO 3
HG - BLOKKER 1
HG - VICTORIA O 4
HG - GEEL ZWART 3
HG - VRONE 2
HG - VRONE 4
HG - VVW 2
HG - TORNADO 2
HG - ZAP 1
HG - WESTFRIEZEN 3
HG - KLEINE SLUIS 1
HG - BERDOS 2
HG - SV BEEMSTER 1
HG - VALKEN 2
HG - VZV 2
HG - HOLLANDIA T 1
HG - LACOM’91 2
HG - HCV’90 1
HG - SEW 3
HG - METEOOR 2
HG - VIDO 2

AANVANG
13.00
19.30
14.15
11.30
14.00
13.00
12.00
19.30
15.45
14.15
13.00
12.00
11.00
10.00
15.00
14.00
13.00
20.00
19.30
11.30
15.00
14.00
13.00
19.30
12.15
11.00
14.00
15.00
13.00
12.00
20.00
13.15
19.30
15.45
14.30
12.00
11.00
10.00
15.00
14.00
13.00
19.30

SCHEIDRECHTER
?
?
Monique Oudeman
Jacky Zuurbier en Jessy Blom
Denise van Kleef en Kelly Zuurbier
recreanten 1
recreanten 2
Monique Oudeman
Karin Oudeman
Nel Borst
Astrid van Schagen
Jacky Zuurbier en Jessy Blom
Esmee Mooij en Jolijn Brouwer
Esmee Mooij en Jolijn Brouwer
Denise van Kleef en Kelly Zuurbier
Denise van Kleef en Kelly Zuurbier
Inge Entius en Malissa de Groot
Monique Oudeman
?
Nel Borst
Amber Molenaar en Jet vd Berg
Amber Molenaar en Jet vd Berg
Dames 2
?
Nel Borst
Astrid van Schagen
Lois Dekker en Nikee Zuurbier
Lois Dekker en Nikee Zuurbier
Inge Entius en Malissa de Groot
Inge Entius en Malissa de Groot
karin
Joyce Hey
Joyce Hey
Monique Oudeman
Nel Borst
Astrid van Schagen
Jacky Zuurbier en Jessy Blom
Romy Snoek en Kelly Zuurbier
Jocelyn Berkhout en Denise van Kleef
Jocelyn Berkhout en Denise van Kleef
Dames 3
Karin Oudeman
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Trainingstijden jeugd
Dinsdag
17.15 - 18.00
		
18.00- 18.45
		
18.45- 19.30
		
19.30- 20.30

D3
D2
D1
A1 en B1

Jolijn
Anita
Anita
Anita

Donderdag
16.30- 17.30
		
17.30- 18.30
		18.30- 19.15
		19.00- 19.45
		
19.45- 20.45

F1 en F2
E1 en E2
C2
D1
A1 en B1

Bo en Nikki
Marit en Nikee
Anita
Anita
Anita

Vrijdag		

C1 en B2

John Zeeuw

18.00- 19.00

Hugo Boys seizoen 2013-2014
Van de bestuurstafel
De competitie is voor Hugo Boys 1 en 2 afgelopen zondag van
start gegaan. Hugo Boys 1 kende een uitstekende start met een
overwinning thuis tegen SRC (2-0). Hugo Boys 2 wist uit tegen
Zouaven het grote veldoverwicht niet in 3 punten uit te drukken. Het
werd een teleurstellend gelijkspel (1-1).
Hugo Boys 3 wist met 6-1 te winnen van St George en de dames
moesten hun meerdere erkennen in Assendelft. Het werd 0-5. De
junioren A1 behaalden een prima resultaat. Uit bij KSV werd er met 3-1
gewonnen waardoor zij verzekerd zijn van de volgende bekerronde.
Een leuk begin voor de mannen van onze nieuwe jeugdtrainer Cees
Teunissen. De wedstrijden van HB3, de dames en A1 waren bekerwedstrijden
Voor de overige teams start a.s. weekend de competitie.
In de rust van de thuiswedstrijd tegen SRC zijn de vrijwilligers die zich hebben ingezet voor het
nieuwe ballenhok nog even bedankt met een bloemetje. Harm, Jan, Joop, Ron en Richard vanaf
deze plaats nogmaals bedankt.
Verder willen wij Cor, John en Patrick Borst nog bedanken voor het beregenen van het C-veld
tijdens de droogte van de afgelopen weken. Het veld ligt er inmiddels weer prima bij en kan weer
volop worden gebruikt voor wedstrijden en trainingen.
Elders in dit Contact treft u de agenda aan voor de jaarvergadering op 27 september a.s. Wij hopen
veel leden te mogen begroeten.
Vanaf deze plaats wil ik iedereen weer veel plezier toewensen op of langs het veld.
Klaas Oudeman, voorzitter
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Uitnodiging om mee te doen met de voetbalpoule van Hugo’s Vrienden 2013-2014
Voor het vierde jaar op rij organiseert Hugo’s Vrienden de
voetbalpoule.
Elk jaar doen er steeds meer mensen mee. Dat is alleen maar
gunstig, want hoe meer deelnemers hoe groter de prijzenpot.
Het mooiste is dat deelname gratis is! En zeg zelf er is niets leukers
dan meedoen met het hele gezin of vriendenclub en dan kijken wie
het beste heeft ingevuld.
Laat zien dat je niet alleen verstand hebt van eredivisie voetbal maar ook van amateur voetbal.
Voor degene die nog niet weten het gaat bij deze een uitleg.
Het gaat om de competitie waarin Hugo Boys 1 speelt. Het gaat erom dat je zoveel mogelijk de
clubs op de goede plaats zet waar jij denkt dat ze eindigen in de competitie.
Voor elk team op de goede plaats krijg je 10 punten.
Je krijgt extra bonuspunten (40 punten) als je raadt op welke plaats Hugo Boys eindigt.
Tevens kan je bonuspunten verdienen als je voorspelt hoeveel doelpunten Hugo Boys scoort (20
punten) en hoeveel ze er tegen krijgen (20 punten)
Hugo Boys speelt in 4e klasse A. Het belooft een mooie competitie te worden met vele derby’s.
Denk aan Conzelo, VZV, Holandia T en WMC.
Pikante duels worden de wedstrijden tegen Geelzwart 30 en DTS. Bij Geelzwart is
Co van der Gulik de trainer (7 jaar trainer van Hugo Boys geweest). DTS is de oude club van Ronald
de Rooij. Genoeg ingrediënten voor vele spannende duels.
Welke clubs spelen in 4e klasse A
Conzelo
Dirkshorn
DTS
Duinranders
DWOW
Geelzwart 30
Hugo Boys
Hollandia T
Schagen
SRC
VZV
Winkel
WMC
ZDH
Je voorspelling kan je mailen naar w.haisma@quicknet.nl
Uiterste inleverdatum is voor 1 oktober 2013.
* De winnaar krijgt € 75, - nummer twee € 50, - en nummer drie € 25, * uitgaande van veertig deelnemers.
Succes met invullen!
Sportieve groeten en veel voetbalplezier!

Hugo’s Vrienden
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Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 14 September
Hugo Boys
9.00 Walther Tesselaar
13.00 Irma Groot

Zaterdag 21 September
Hugo Boys
9.30 Geen Programma
13.00 José Wolkers

Zondag 15 September
Hugo Boys
9.45 Afra Commandeur
14.00 Joke Vader

Zondag 22 September
Hugo Boys
9.45 Hanneke en Systke
14.00 Tiny van Stralen

Maandag 16 September
Tafeltennis Puinhoop United

Maandag 23 September
Tafeltennis Puinhoop United

Dinsdag 17 September
Soos van de KBO

Dinsdag 24 September
Soos van de KBO

Woensdag 18 September
Bejaardengym
Revas

Woensdag 25 September
Bejaardengym
Revas

Donderdag 19 September
Training Hugo Boys

Donderdag 26 September
Training Hugo Boys

Vrijdag 20 September
Koersbal

Vrijdag 27 September
Koersbal
Jaarvergadering Hugo Boys

Hugo Boys Senioren

									
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 15 september 2013 			
Terreindienst: Paul Oudeman 						
wedstr. Omschrijving		
aanv
Vertr/aanw Scheidsrechter
12936 Dirkshorn 1
Hugo-Boys 1
14:00		
F. Buiter
46372 Hugo-Boys 2
SEW 2
10:45 10:00
P. Speerstra
63755 Hugo-Boys 3
SVW 27 7
10:45 10:00
Henk Kroon
63773 Hugo-Boys 4
JVC 6
10:45 10:00
Pim Mooij
65235 Sint Boys 3
Hugo-Boys 5
10:30 9:30		
68929 Uitgeest A 2
Hugo-Boys A 1
13:30			
55013 Hugo-Boys Vr 1 VVS 46 Vr 1
14:00 13:15
Wim Overtoom
								
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 22 september 2013 			
Terreindienst: John Beers 						
wedstr. Omschrijving		
aanv
Vertr/aanw Scheidsrechter
10603 Hugo-Boys 1
Geel Zwart 30 1
14:00		
Th. W.M. Kortekaas
46442 Hugo-Boys 2
VIOS-W2
10:45 10:00
F.F. C. Bakker
64654 Victoria O 4
Hugo-Boys 3
12:30 11:45		
133840 Kaagvogels 2
Hugo-Boys 4
11:00 10:00		
00000 Hugo-Boys 5
vrij					
68905 Hugo-Boys A 1 VZV A1
10:45		
Klaas Oudeman
54147 RKEDO Vr 2
Hugo-Boys Vr 1
11:45 11:00		
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WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 29 september 2013 			
Terreindienst: Vincent Plak 						
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
								
Siem Hand tel. 5740761								

Pupil van de Week
Pupil van de week voor deze wedstrijd:
22 September
Hugo Boys 1 - Geel Zwart 1
is
Morris Groot
12:45 uur aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen.

Hugo Boys Jeugd

						
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd Zaterdag 14 september 2013			
Terreindienst ‘s ochtends: Paul Groot jr.			
Terreindienst ‘s middags: Tim Beke			
wedstr. Omschrijving			
aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
- Uitgeest B3
14:00 13:15
Marco van Woerkom
87404 Hugo Boys B1
89543 Duinrand S C2
- Hugo Boys C1
12:30 11:00
97643 Kolping Boys D5
- Hugo Boys D1
11:30 10:30
98662 Hugo Boys D2
- Castricum D4
11:00 10:15
Jan de Wit
109343 Hugo Boys E1
- Grasshoppers E2 11:00 10:30
Rick/John/Fons
- Koedijk E9
11:00 10:30
Adri/Sandra/Frank
109344 Hugo Boys E2
120871 LSVV F4
- Hugo Boys F1
8:45
8:00
122342 VZV F2
- Hugo Boys F2
10:30 9:45
						
						
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
14:00 13:15
Henk Beers
12:00 11:00
100935 Alcmaria Victrix D4 - Hugo Boys D2
109338 Hugo Boys E1
- Kolping Boys E5 14:00 13:30
Rick/John/Fons
- Hugo Boys E2
11:00 10:15
108465 Hollandia T E4
123296 Vrone F4
- Hugo Boys F1
8:45
8:00
Hugo Boys F2
- Vrij
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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.
9. Rondvraag en sluiting

Jaarplanner 2013
Maart

15 maart 2014
22 maart 2014

20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
YoungSeven, Stille Omgang

april

4 april 2014
19 april 2014

YoungSeven, Het licht van Pasen
20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen

mei

10 mei 2014

20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen

juni

22 juni 2014
29 juni 2014
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YoungSeven, Katholieke jongerendag
YoungSeven, Feestelijk de zomer in

Algemene informatie

Kopij voor deze pagina? Mail Redactiecontactdenoord@gmail.com
of bel Angèl Mooij 072-5715332

Voor een klachtenmelding bij de gemeente over wegen, riolering, verlichting, plantsoen en reiniging, kunt u bellen met:		
072 – 5755555
Algemeen nummer van de politie is:		
0900 – 8844 (Bij spoed 1 1 2 )
Telefoonnummer Huisartsenpost Alkmaar:
072 – 5180618
Telefoonnummer regionale Spoedapotheek:
072 - 5673000
Telefoonnummer Dierenambulance:		
072 – 5150085
Red een dier: 1 44 (ook voor zwerfdieren)

Begrafenis vereniging St. Tekla
Uitvaartleidster 	Mevr.Gerda Roozendaal 		 0226-422110
		
b.g.g. 06-51039032
of
Dhr. Bart Beemsterboer 		 0226- 422525
		
b.g.g. 06-13574993
Secretariaat 	Truus van den Berg
072-5719852
Cees Molenaar		 072-5712488
Penningm.
Gezinsveranderingen en/of verhuizingen doorgeven aan de penningmeester a.u.b.

Glasbak
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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 Heerhugowaardde 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 /
bestandsnaam op welke plaats ingevoegd dient te worden.
- Er zijn extra kosten verbonden aan het laten publiceren van meerdere foto’s of van kleurenfoto’s.
- De opmaak van het Contact en uw kopij wordt geheel door Gerja verzorgd. Neem contact op
met de redactie indien u uw opmaak gepubliceerd wilt zien.
- Kopij zonder (herleidbare) afzender zal niet worden gepubliceerd.
- Indien u een evenement op de agenda wilt laten plaatsen, dan kunt u dit kenbaar maken via een
apart verzoek aan de redactie per e-mail.
Advertentietarieven (zwart/wit):
1/1 pag € 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
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38.69.50.989

TE KOOP

De Wieder 21
Hoekwoning
Woning geheel v.v. dubbele beglazing en goed isolatie
Bouwjaar: 1997
Grootte: 1 a 66ca
Indicatie woonoppervlakte en inhoud: 130m2 315m3
Indeling
Begane grond: entree, meterkast (7 groepen), toilet, woonkamer met luxe open keuken
(geplaatst 2009)
Eerste verdieping: 3 slaapkamers, badkamer (geplaatst 2009 v.v. ligbad, wastafel, en 2 e
toilet),
Tweede verdieping: slaapkamer en wasmachine-droger en c.v opstelling
Achtertuin: (op het zuiden) veranda met rolschermen, geheel bestraat met 3 verplaatsbare
plantenbakken, vast houten opbergschuur.
Buiten geschilderd in 2013
Meer info:

Brenda 06-53965151
Gerton 06-47641692
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VrijdAg 13 september
mUsiC-diNNer met de
WHeeLbArrOWbANd;
ron bakker, Carl grootjes,
paul moes en dick riekus
keuze uit verschillende gerechten:
3 gangen 34.50
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
NieUWe meNU KAArt
in NAjAArssFeer
Cottage pubmenu
irish menu met keuzes
A LA CArte KAArt
WiLd speCiALs en WiLdmeNU
2 bOKbiereN Op tAp
en NieUWe WijNeN
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
VrijdAg 11 OKtOber
mUsiC-diNNer met de
jOHN FArmers WHistLes
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
VrijdAg 25 OKtOber
pOpKWiZ,
teams van 3 personen
strijden met elkaar
om mooie prijzen,
zie onze site
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
gelegenheid voor Uw bruiloft,
(we zijn trouwlocatie!)
verjaardagsviering, familiefeest,
personeelsfeest enz.
Alle dagen open vanaf 10.00 uur
Van 1 oktober tot 1 april
vanaf 11.00 uur.
VerLAAt 4
1734 jN Oude Niedorp
0226 - 421486
www.theirishcottage.nl
info@theirishcottage.nl
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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

