Vrijdag 10 november 2017

Agenda
15 november 2017
17 november 2017
18 november 2017
18 november 2017
18 november 2017
19 november 2017
19 november 2017
24 november 2017
25 november 2017
25 november 2017
25 november 2017
26 november 2017
28 november 2017
19 december 2017
7 februari 2018
10 maart 2018
4 april 2018
8 april 2018
22 april 2018

“Loca draait door”: Cabaret, revue en toneel avond in zaal Bleeker
“Loca draait door”: Cabaret, revue en toneel avond in zaal Bleeker
“Loca draait door”: Cabaret, revue en toneel avond in zaal Bleeker
20:00 Togido in ‘t Zwaantje het blijspel “Prinselijke problemen”
Vormsel Zorgstage en om 19:15 viering
“Loca draait door”: Cabaret, revue en toneel middag in zaal Bleeker
Brommerbeurs
20:00 Togido in ‘t Zwaantje het blijspel “Prinselijke problemen”
20:00 Togido in ‘t Zwaantje het blijspel “Prinselijke problemen”
Intocht Sinterklaas
Winterfair
Winterfair
19:30 KBO Bart Oud over de geschiedenis van Sinterklaas
14:00 KBO Kerstmiddag
Vormsel: Projectavond met de ouders
Vormsel: Amsterdam en om 19:15 viering
Vormsel: Thema avond ouders en begeleiders
Brommerbeurs
Vormsel viering

Contact verschijnt tweewekelijks onder redactie van Angèl Mooij, Pim Mooij, Jos Beers, Robbert Jongkind
en Paul Mooij. Email: RedactieContactDeNoord@gmail.com Telefoon: 072-5715332
distributie/abonnementen: 072-5711625 financiën: 072-5718737
Adres: Groote Geldebosch 48, 1704 CP Heerhugowaard-De Noord. Rekeningnr: NL06RABO0386950989
Uw tekst voor de volgende uitgave van ‘t Contact dient u uiterlijk MAANDAG 20 NOVEMBER 2017
vóór 19:00 in te leveren via RedactieContactDeNoord@gmail.com of bij uitzondering bij Angèl Mooij,
Groote Geldebosch 48. Na dit tijdstip wordt kopij geplaatst in de uitgave van vrijdag 8 december 2017.
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HUSQVARNA 136 LiC
TRIMMER

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

KLINKENDE
MUNT WEKEN

100% Husqvarna.
0% Brandstof.

Inclu sief Accu
en snella der

€ 429,-

HUSQVARNA 136 LiC
TRIMMER
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€ 3.599,100% Husqvarna.0% Brandstof.
0% Brandstof.
9,-zijn er:
€ 42
De nieuwe Husqvarna Accu
Series

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

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

Inclu sief Accu
en snella der

€ 40,-
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R.K. Kerkgemeenschap van het Heilig Hart van Jezus
Gastvrij en inspirerend in Godsnaam!
Parochiecentrum:
Middenweg 541
1704 BE Heerhugowaard
(072) 57 113 34 of 06 21904364
NL64RABO 0326802185
pastorie.de.noord@gmail.com
www.kerkdenoord.nl
Openingstijden secretariaat:dinsdag en donderdag van 9:30 uur tot 11:00 uur
Openingstijden kerk: maandag tot en met zondag van 9.30 uur tot 17.00 uur
Diaken Hans Bruin (eerst aanspreekbare)
0654956924
hansbruin@outlook.com
Deken / pastoor Eduard Moltzer
Gedempte Gracht 64
1741 GD Schagen
0224 212357
don.eduard@planet.nl
Heilig Hart raad
Vice-voorzitter			
Secretaris			
Penningmeester			
Bestuurslid			
Contactpersonen secties:
Sectie Catechese			
Sectie Liturgie			
Sectie Gemeenschapsopbouw
Sectie Diaconie
				

Gea Klercq		
Vacature
Vacature
Kees van Langen		
Vacature
Marga van Langen
Ans Rendering		

072 571 5265
072 574 2241

072 574 2241
072 5741589

Personele Unie		
Pim Mooij			
072 5715332
Inloop- uur Diaken Hans Bruin, is iedere derde donderdag van de maand, om 10.00 uur
Copij voor het Contact namens de Parochie kunt 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 16 november op
het secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden
secretariaat.
Kerkwerken
In november zijn de groepen van Toos Mooij en Ans van Langen aan de beurt om de kerk op
orde te brengen.
Bloemengroep
In november wordt de kerk versierd door Ada Borst en Agnes de Goede.
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SPREEKUUR vice voorzitter.
Op elke laatste donderdag van de maand 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!! In de pastorie!
Gea Klercq
WEEKEINDE 11 EN 12 NOVEMBER
Tweeëndertigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek der Wijsheid 6, 12-16( De ware wijsheid wordt gevonden door wie haar
zoeken)
Evangelie uit Mattheus 25,1-13( Daar is de bruidegom! Trek hem tegemoet)
ZONDAG 12 NOVEMBER OM 10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is de hulp-bisschop Monseigneur
Hendriks met assistentie van Diaken Hans Bruin.
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Bep, Dries en Eddy Keesom, Cor Borst en Ria BorstGroot, Adriaan van Langen en zegen over zijn gezin, Jan Bleeker en zegen over zijn gezin,Jaap
Way, Gre Way- de Boer en overleden familie, Cor Deken en Ivonne, Cor en Agie Borst-Eeken en
zegen over hun gezin.
Lector; Joke van der Voort. Misdienaars; Lau Berkhout en Kirsten Plak. Koster: Gon Meester.
WOENSDAG15 DECEMBER OM 12.0O UUR TOT 15.30 UUR
Kinderkerk voor de boven en onderbouw
WEEKEINDE 18 EN 19 NOVEMBER
Drieëndertigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Spreuken 31, 10-13.19-20.30-31( Een vrouw die de Heer vreest, zij moet
geprezen worden)
Evangelie uit Matteüs 25,14-30( Een parabel over vertrouwen en vindingrijkheid)
ZATERDAG 18 NOVEMBER OM 19.30 UUR
Afsluiting 2e cyclus vormsel.
Woord- en communieviering met zang van een Adhoc koor van begeleiders. Voorganger is
Diaken Hans Bruin
Lector; uit de voorbereidingsgroep. Misdienaars zijn Kirstin Plak en Miel Berkhout. Koster:?
ZONDAG 19 NOVEMBER OM 10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van het gemengd koor en zang van het gemengd koor.
Voorganger is Diaken Hans Bruin.
Gebedsintenties voor: nel Smit-Houniet, Alex Weel, levende en overleden leden van het zangkoor
Sint Cecilea ,in liefdevolle herinnering Jan en Tiny Oudeman-Groot en zegen over hun kinderen en
kleinkinderen, in liefdevolle herinnering Piet Borst, Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas, Afra
de Wit-Plak en zegen over haar gezin en familie, Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen en
kleinkinderen, Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman en overleden familie, Jaap way, Gre Way-de
Boer en overleden familie, Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie, Cor en Agie Borst-Eeken,
Piet, Ina, Cok en Sander, Nic Doodeman, Ruud en Margret.
Lector; Jos Mooij. Misdienaars: Sofie en Bas Kavelaar. Koster; Peter Danenberg.
Na afloop bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
WEEKEINDE 24 EN 25 NOVEMBER
Hoogfeest Christus Koning van het heelal
Eerste lezing uit de profeet Ezechiël 34, 11-12.15-17( Uiteindelijk zal God recht doen, maar dan wel
op de wijze van een herder)
Evangelie uit Matteüs 25,31-46( Al wat gij gedaan hebt voor een der geringsten van mijn broeders,
hebt gij voor Mij gedaan.)
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ZONDAG 26 NOVEMBER OM 10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van het ritmisch koor. Voorganger is Diaken Piet Steur.
Gebedsintenties voor; Theo Kortekaas en zegen over zijn gezin, Theo en Annie Hoogland-Bleeker, voor
een jarige en zegen over hun gezin, Cees Meester, Jaap Burger en zegen over zijn gezin en familie
Burger-Beers, Cor en Ria Borst-Groot, Cor en Agie Borst-Eeken en zegen over hun gezin, Riet BleekerKorver, Petra en overleden familie Bleeker-Korver, in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars; Ross Berkhout en Sven Klaver. Koster: Rene van Langen
ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP:
T VELD
Zaterdag 11 november om 16.30 uur Sintmaartenviering met Diaken Toon Jorink en zang van de
veldrakkers.
Zaterdag 18 november om 19.00 uur Eucharistieviering met Deken Eduard Moltzer
Zaterdag 25 november om 19.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink en
zang van interamvo.
WAARLAND
Zondag 12 november om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Tilma en zang van het
kinderkoor.
Zaterdag 18 november om 19.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Hans Bruin en
zang van het gemengd koor.
Zaterdag 25 november om 19.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Piet Steur en zang
van het ritmisch koor.
NIEUWE NIEDORP
Zondag 12 november om 10.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink.
Zondag 19 november om 10.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink en zang
van de zonnezangertjes.
Zondag 126 november om 10.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink en
zang van het gemengd koor.
Dopen
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971
Overleden
Op 11 oktober overleed op 66 jarige leeftijd Jacobus Theodorus Jozef Hoogland
Op 11 oktober was de avondwake in onze kerk
Op12 oktober vond de crematie plaats in crematorium Waerdse landen
VIERING VAN MEELEVEN
Op 11 januari is de volgende viering van meeleven

Punten uit de parochievergadering van 18 oktober
Monumentendag was goed bezocht. Hans heeft een gesprek gehad met het hoofd van de basisschool.
Er wordt gewerkt aan de kerstkaart.
Er hebben zich 2 nieuwe misdienaars opgegeven.
Er hebben zich 8 communicanten gemeld. Er is een nieuw project aangeschaft: Juul in de wolken.
De Eerste Communie is op Hemelvaart 10 mei 2018.
De viering van de Vijfhoek met daaraan gekoppeld een “jaarvergadering” werd gehouden op
zaterdag 21 oktober om 19u. in de kerk in Waarland.
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Eucharistieviering met hulp-bisschop zondag 12 nov. - 10.00 uur
Onze hulp-bisschop, Monseigneur J. Hendriks komt zondagochtend om 10.00
uur naar De Noord, om met medewerking van ons mooie gemengde koor,
eucharistie te vieren in onze H. Hart van Jezuskerk.
Na de viering staat de koffie klaar, waardoor u mogelijk de hulp-bisschop nog
kunt spreken of de hand schudden. Komt u ook !

Pauspareltje
‘’Wij zijn geschapen om te beminnen en te worden bemind. God, die
Liefde is, heeft ons geschapen om deelgenoot te worden van Zijn
leven, om door Hem te worden bemind en Hem te beminnen, en om
met Hem de anderen te beminnen. Dat is Gods ‘’droom‘’ voor de
mens. En om die te realiseren hebben wij zij genade nodig en is het
nodig dat we in onszelf het vermogen om lief te hebben ontvangen.
Juist hiervoor offert Jezus zichzelf in de Eucharistie. Daarin ontvangen
wij Jezus in de grootste uitdrukking van Zijn liefde.’’
(Bij het Angelusgebed van 29 oktober 2017)

Kinderkerk
Zoals u in de vorige contact heeft kunnen lezen, is er op woensdagmiddag 15 november van 12
uur tot 15.30 uur kinderkerk voor alle groepen. We gaan dan eerst met de kinderen eten en daarna
mogen ze aan hun schoenendoos werken en aan de versieringen. Dit wordt allemaal gebruikt in
ons kerstspel, want vorig jaar was het heel leerzaam voor de kinderen om iets van zichzelf weg te
geven aan bejaarden.
Dit jaar gaan wij het kerstspel op 17 december om 16.00 uur in de kerk spelen en daarbij
nodigen wij mensen uit, die bij de caritas bekend zijn. De kinderen mogen dan aan deze mensen
hun schoenendoos overhandigen. Het beloofd weer een heel mooi kerstspel te worden, daarom
vraag ik u om deze datum alvast in uw agenda te zetten.
Als wij de kinderen uit school halen, komen er af en toe nieuwe kinderen mee en die zijn natuurlijk
allemaal van harte welkom bij ons. Voor 15 november wil ik de ouders nadrukkelijk vragen, geef uw
kind bij ons op, als het ook mee wilt doen. Het is jammer om hem of haar te moeten teleurstellen,
omdat wij dan niet op ze hebben gerekend.
Woensdag 15 november is er van 12.00 tot 15.30 uur
kinderkerk voor de boven en de onderbouw
Iedereen mag natuurlijk meedoen met het kerstspel. Wij komen uw kinderen dan om 12.00 uur
ophalen van school en u kunt uw kinderen om 15.30 uur weer ophalen uit de pastorie.
Wilt uw kind meedoen, dan stellen we dat heel erg op prijs, om dit aan ons door te geven.
U kunt ons bereiken op mailadres jmzuurbier@hetnet.nl
Of op telefoonnummer 072-5740952, of app naar nummer 06-37359617
Groetjes van de leidsters van de kinderkerk.
Ans de Wit, Kirsten Plak en Gerda Zuurbier
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DE VORMSELTOPPERS VAN HET KAAGWEEKEND
Als nieuwe diaken van onze parochie werd ik door de achtkoppige Vormsel-projectgroep uitgenodigd om deel te nemen aan het jaarlijkse ‘’ Kaagweekend ‘’.
Deze projectgroep begeleiden negentien ‘oud- vormelingen’ van 20 jaar, die nu als
vormselbegeleiders de vormelingen van dit jaar begeleiden.
In dit weekend waren we te gast bij ‘’ Stal op de Kaag ‘’, een bezinningscentrum waar ruimte
wordt geboden aan grote groepen, en waar drie dagen intensief met elkaar is opgetrokken.
Het eilandje De Kaag ligt in de omgeving van Leiden en waar afgelopen vrijdag de meesten om
18.00 uur arriveerden. Op de eerste avond kon iedereen min of meer hernieuwd kennismaken
met elkaar, want iedereen kende elkaar al, vanaf hun schooljaren.
Om 21.00 uur kwam dhr. Ber Leurink, die in onze parochie werkzaam geweest is en nu de functie
had als gespreksbegeleider.
Alle aanwezigen zaten die avond met elkaar in een kring en waar iedereen de gelegenheid
kreeg om iets te vertellen, over iets wat hen bezighield en wat ze wilde delen.
Het was een bijzondere avond, waarin de kwetsbaarheid van het leven aan de orde kwam
en waaruit ik kon opmerken dat we als mensen samen op levensreis zijn, jong en oud,
en allemaal verlangen naar veiligheid en geborgenheid.
Door de gesprekken en woorden die deze jonge mensen naar elkaar durfde uit te spreken,
kon ik duidelijk het ‘’Heilig Vormsel‘’ in hen ontdekken, het Heilig Vormsel die mensen wil
laten uitgroeien tot mooie mensen, die ontdekken dat het delen van elkanders emoties een
echte duw in de rug is naar volwaardigheid, om te voelen dat je er mag zijn.
Als mensen en hun verhalen je boeien, dan gaat de tijd razendsnel, waardoor we na drie uren de
benen mochten strekken, om heerlijk bij de openhaard aan te schuiven. De organisatie had
gezorgd voor heerlijke ‘’abdijbiertjes‘’ en wijntjes waardoor de meesten pas om 5.00 uur uitgepraat
waren en onder de wol kropen.
Na een kort nachtje, zijn we allen ‘s morgens om kwart over zeven ruim een uur gaan lopen door
de donkere weilanden en waar het belangrijk was dat we stil zouden zijn.
De stilte is een prachtige manier om jezelf en de ander nog beter aan te voelen en wat een
moment van bezinning kan betekenen. Hierna hebben we ontbeten en togen we allen naar
de dichtstbijzijnde kerk, waar ik dingen van de katholieke traditie kon uitleggen in de woord
en communieviering. Iedereen kreeg de gelegenheid om een kaarsje aan te steken, om even
stil te staan bij de door hen zelfgemaakte voorbeden en de woorden die werden gezongen.
Hierna kreeg iedereen de gelegenheid om een brief te schrijven met een opmerkelijke geadresseerde,
namelijk aan zichzelf. Volgend jaar zal deze niet geopende enveloppe op hun eigen deurmat vallen.
In de middag heb ik gemerkt dat deze jongens en meiden goed konden vissen, samen haalden
ze de ene na de andere vis naar boven, waardoor het verhaal uit de Bijbel; ‘’wordt visser van mensen‘’
in mijn gedachten kwam.
Deze ‘’Toppers‘’ kunnen met hun ervaring veel delen en dus van grote betekenis zijn om anderen
te ondersteunen in hun groei.
Na de middag ben ik weer naar huis gereden, omdat ik voelde dat er ook een samenzijn zonder
diaken moest zijn, heerlijk als jongeren onder elkaar is ook een geschenk.
Die avond hebben ze met elkaar gezeten, om aan de hand van ‘kaartjes met vragen’ de gesprekken
voort te zetten. Prachtig, dat ze zo elkander leren ontdekken, dit met elkaar aandurven. De dag erop
hebben ze alles weer opgeruimd, waarna ze in de middag elkaar weer loslieten.
Het was een prachtig weekend, waar als stelregel gold; niets moet en alles mag.
Wat zijn we gezegend met zulke jonge mensen in onze parochie!
Van diaken Hans Bruin
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Drie weken gratis Katholiek Nieuwsblad
Als diaken van uw parochie lees ik wekelijks het Katholiek nieuwsblad.
Iedere vrijdagmiddag rolt deze bij mij in de bus, waardoor ik uit lezerservaring kan zeggen
dat dit nieuwsblad een echte aanrader is om op te abonneren.
Ik ben deze krant gaan waarderen, omdat ik onvoldoende vertrouwen heb over de
geloofsberichtgevingen van de ‘’ gewone ‘’.
Ik heb gemerkt, dat door de prachtig geschreven artikelen van het katholiek nieuwsblad,
mijn mening omtrent sommige geloofszaken zijn bijgesteld en ondersteunend zijn in mijn
geloofsverdieping. Een echte aanrader dus!
Katholiek Nieuwsblad biedt verschillende mogelijkheden aan om deze krant te proberen.
U kunt drie weken gratis dit nieuwsblad ontvangen.
Natuurlijk kunt u zich er op abonneren, waarvoor u het beste met ze kunt bellen of mailen naar :
Telefoon: 073 – 6123480 of Email: abonnementen@katholieknieuwsblad.nl
Van Diaken Hans Bruin

Samen Kerk – Samen Sterk
19 november is het weer de derde zondag van de maand met ons vaste thema Samen Kerk –
Samen Sterk.
Op deze dag vieren we het Sint Cecilia feest en ons gemengd koor draagt ook deze naam. Zij
zullen dan ook de viering met hun gezang verzorgen.
U bent van harte welkom en na afloop staat natuurlijk de koffie en thee klaar.

Bedankt Gerrit v.d. Krol
Namens de Heilig Hart parochie willen wij Gerrit v.d. Krol bedanken voor de man die hij was hier
in de Noord.
Zoals in het memoriam stond, Gerrit voelde zich hier thuis.
Dank je wel Gerrit voor wie je was en wat je deed.
En voor jouw laatste daad willen we je bijzonder bedanken.
Je wilde bij je afscheid geen bloemen maar het geld, dat hiervoor vrij kwam, beschikbaar
stellen voor ons Kinderkoor ‘De vrolijke noot’.
Wat een prachtig gebaar, we kregen € 275,- en wat zijn we er blij mee!
Er is toch niets mooier dan zingende kinderen, daar word je blij van. Heel heel hartelijk dank.
Wij wensen Tineke, de kinderen en kleinkinderen en verdere familie nog heel veel sterkte bij
het verlies van zo’n karakteristieke man.
Dat je mag rusten in vrede.
Namens alle parochianen
Gea Klercq, voorzitter Heilig Hart Raad.
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VIRGIEL
Komende VIRGIEL bijeenkomst op woensdag 15 november 2017.
We starten een half eerder met zingen vanwege de eerste uitvoering van theater Loca waar onze
dirigente Anna in meespeelt.
19.00 uur. 30 minuten zingen o.l.v. Dirigente Anna Ursem.
19.30 uur openingsrituelen en mededelingen van bestuur.
20.00 uur. Thema onderwerp.

Gast: Pedro Ruijzing
Onderwerp: Levenslang in Thailand.
Levenslang in Thailand is het waar gebeurde verhaal van Pedro Ruijzing over zijn tijd in de Bang
Kwan Central Prison Nothaburi Thailand.
Bangkwang is een gevangenis in Thailand. Het is een van de meest beruchte gevangenissen ter
wereld. Het ligt ten noorden van Bangkok in Changwat Nonthaburi, nabij de rivier Chao Phraya.
In Bangkwang, ook wel bekend onder de naam Bangkok Hilton en Big Tiger, zitten uitsluitend
gevangenen die veroordeeld zijn voor een celstraf vanaf 25 jaar of langer, of tot de doodstraf.
Verreweg de meeste gevangenen zitten een straf uit voor drugssmokkel of moord.
Omstandigheden
De omstandigheden in Bangkwang staan bekend als belabberd. Zo is de gevangenis overbevolkt.
Alle gevangenen slapen in zeer kleine ruimtes waar ze zich ook moeten wassen en ontlasten. Regelmatig worden er door gedetineerden moorden gepleegd binnen de gevangenis met behulp
van gesmokkelde messen en vuurwapens.
Gedetineerden kunnen zich alleen wassen in ongezuiverd water waardoor ze infecties kunnen
oplopen. Bovendien bestaat de vrees voor moord. Onderzoek zou uitwijzen dat een Europeaan
gemiddeld slechts negen jaar overleeft in de complexen van Bangkwang.
9

Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.00-17.30 uur
zaterdag 10.00-16.00 uur

Titanialaan 2
1702 AZ Heerhugowaard
072-5717611
info@urmaprint.nl
www.urmaprint.nl

✦ GEBOORTEKAARTJES ✦ ROUWDRUKWERK
✦ POSTERS (t/m A0-formaat)
✦ HUWELIJKSKAARTEN ✦ ZAKELIJK DRUKWERK ✦ CANVASPRINTS

Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op

www.urmaprint.nl

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

m. 06 - 229 204 87

e. info@dick-tegel.nl

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

PRES
ENTE

ERT
:

zaterdag 17 februari

is ie er weer de bleeker popquiz
met weer 40 mooie muziek vragen
theorie en mooie fragmenten
opgeven 3 personen per groep
tel. 5711335 of 0627918509

10 februari
Clemens en Clemens

verwacht zaterdag
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Terechte onderscheiding
Tijdens de laatste Caritas vergadering werden Nel Borst-Wit
en Frans Dekker verrast door de onderscheiding met de
Caritasspeld. Beide zijn al meer dan 20 jaar betrokken bij het
werk van de Caritas. Nel zorgt er voor dat mensen uit De
Noord, die in het ziekenhuis belanden, een kaart krijgen
toegestuurd en Frans zorgt voor een goed beheer van de
financiën wat ook heel belangrijk is. Als Caritas hopen we nog
lang met hen te mogen samenwerken in het belang van onze
naasten. Nel en Frans, nogmaals van harte gefeliciteerd.
Jan van Schagen,
Voorzitter Caritas De Noord.

Voedselbankaktie 2017
Al enige jaren nemen wij ook deel aan de estafette actie van het Platform Armoedebestrijding
Heerhugowaard om voedsel in te zamelen voor de voedselbank. Het heet: grote inzamelingsactie
voor voedselbank Alkmaar e.o. maar dat betekent dat het vooral ook bedoeld is voor gezinnen en
mensen uit Heerhugowaard daar wij geen zelfstandige voedselbank hebben.
Het gaat vooral om houdbare etenswaren zoals: pasta’s, rijst, macaroni, sauzen, soep in blik en
ook groente in blik, koffie, thee en frisdrank, olie, meel, suiker, pindakaas enz. keus genoeg om
iets in te leveren. Dit jaar wordt de inzameling gehouden in de week van 13 t/m 19 november.
Wij maken het gemakkelijk voor u door vanaf maandag 13 tot en met zaterdag 18november een
aanhangwagentje te plaatsen in het portaal van de kerk. De kerk is alle dagen open vanaf 09.30 tot
16.30 uur. Het verdere vervoer naar de voedselbank verzorgen wij.
In deze week, woensdag 15 november, is het 100 jaar geleden dat de LTB werd opgericht, misschien
een reden voor oud LTB leden om iets te doneren als dank voor het leven wat zij hebben gehad.
Ondernemers in de agrarische sector, zijn apart benaderd voor dit doel.
Mocht u toch liever geld doneren dat kan ook, of door het deponeren van een enveloppe in de
brievenbus van de pastorie of door het bedrag over te maken op rekening NL 19 RABO 0326803092
ten name van Caritas De Noord onder vermelding: kledingactie. Hoe u bijdraagt maakt niet uit,
maar doe het en volg uw hart. Wees dankbaar dat u niet afhankelijk bent van de voedselbank om
rond te komen. Wij, maar met ons velen, zijn u er dankbaar voor.
Caritas De Noord
Jan van Schagen, voorzitter.

Bakkums Boetje, winterfair
deelnemer nr.13 op de winterfair route 25 en 26 november.
Aan de Middenweg 452 is Bakkums Boetje in een nieuw jasje gestoken. Het staat vol met diverse
streekproducten. Rolph is er ook weer bij met de champots van Fungiflower, teel thuis hiermee
uw eigen champignons. Er zijn kerstpakketten in samenwerking met Adam- Engelbrecht vlees,
cadeau emmers, kerstbomen en ook onze groente en fruit is verkrijgbaar. Het “Kool café” is
geopend voor een koppie, glühwein en een streekproeverij. Kok Renee van Goed-gevuld zal u
laten zien en proeven wat er allemaal mogelijk is met onze producten, smullen dus.
Om de dag gezellig af te sluiten kunt u op zaterdag de 25ste bij ons aanschuiven voor een 3
gangen streekmenu a €18,50 p.p. verzorgd door Goed-gevuld.nl. Graag wel even aanmelden bij
Bakkums Boetje. Mail susan@bakkumsboetje.nl of bel 06-26880016 meer info is te vinden op www.
bakkumsboetje.nl . Wij hebben er weer zin in en zien u graag tijdens de Fair.
Groetjes Susan Bakkum
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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 LPG installaties
- Autodiagnose specialist
Ind.terr. Winkelerzand 36
1731 LZ Winkel
Tel: 0224 - 540835
WWW.GERBRUIN.NL
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René Jonker

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

www.jonkerhov.nl

JamSissies
  
SINT MAARTENSBRUG – De band JamSissies geeft
zondag 12 november om 14.30 uur een concert in het
kerkje van Sint Maartensbrug aan Grote Sloot 233. De
kerk is om 14.00 uur open. JamSissies bestaat uit
onder andere de zussen Martine en Linda Wolkers.
Deze twee dames presenteren de hedendaagse
popmuziek net even anders dan je gewend bent.
Samen met Jim Riedijk en Jeroen Redeker geven zij
een eigen draai aan de nummers en zij brengen deze
met veel meerstemmigheid , energie en gevoel semiakoestisch ten gehore. Kaarten zijn à 10,00 zijn via
studio@martinewolkers.nl of te koop aan de deur.

“LOCA DRAAIT DOOR 2017”
15-17-18-19 november in Theater Bleeker
Zoals eerder vermeld; op bovenstaande data is Theater Bleeker weer sfeervol omgebouwd om
onze show op te voeren. Een voorstelling met sketches, cabaret, muziek en young talent allemaal
uit de noord en wijde omgeving. Je zult vast wel iemand herkennen in één van onze sketches en
genieten van mooie muziek etc. Onze show is voor iedereen, welkom dus.
  
Kaarten voor de woensdag en zondag zijn nog (gering) te koop bij Dagwinkel Arno & Sylvie
á € 12,50 per stuk. De vrijdag en zaterdag zijn uitverkocht!
  
Dit kan je niet ongezien voorbij laten gaan?!
  
LoCa is Lokaal Cabaret
Spel: Irma van Zelm, Dolf de Wit, Ingrid Boots, Stefan Brink, Carola Keesom, Kees Berkhout, Ineke
Hoogland, John Dekker, Anna Ursem, Nico Beers.
Teksten & muziek: Loca Creative Group
Regie: Agnes Pennewaard
Techniek: Kees Korver, Siep Groot, Pieter Ratten
Toneel: Kees Zuurbier
Kap/Grime: Milou de Boer
Mmv: Sara en Bregje de Wit, Stichting NUT, Theater Bleeker, Hhart kerk, Dorpshuis HB/HG, Stammis
Horeca Verhuur e.v.a.

L.T.B.
Heerhugowaard-Noord: opgericht 15 november 1917
  
Deze oprichtingsdatum houdt dus in dat het volgende week 15 november precies 100 jaar geleden
is dat een voorlopig bestuur de L.T.B.-vereniging heeft opgericht. De voorlopige voorzitter C. van
Langen opende de vergadering indertijd. Hij sprak zijn vreugde uit dat er zoveel personen gehoor
hadden gegeven aan de oproep om deze belangrijke vergadering bij te wonen.
Hij hoopte dat alle aanwezigen die nog geen lid waren, deze avond nog zouden gaan toetreden
als lid. De heer Ruiter, die voor deze avond was uitgenodigd als spreker, vertelde over de noodzaak
van het organiseren op land- en tuinbouwgebied.
Het bestuur zou uit 5 personen gaan bestaan. Bij de bestuursverkiezing werden gekozen: A.A.
Overtoom, C. van Langen, S. Zut, Jn. Kieft en P. Schilder. Als voorzitter werd gekozen C. van Langen
en als secretaris P. Schilder. Het ledenaantal steeg op deze eerste vergadering van 8 naar 30 leden.
De voorzitter deelde mede dat voor de statuten de bisschoppelijke en koninklijke goedkeuring
was verkregen.
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De L.T.B. is als organisatie altijd sterk aan de parochie verbonden
geweest. Het vaandel neemt een belangrijke plaats in, en wordt
gezien als visitekaartje van de L.T.B.-afdeling. Het hangt nog steeds
voor in de kerk. Het vaandel wordt bij belangrijke gebeurtenissen in
de afdeling (zoals de Oogstdankdag) vanuit de kerk meegenomen
naar de vergaderzaal aan de overkant. De leden liepen daarbij achter
de vaandeldrager naar de vergaderzaal. Het vaandel werd daar ook
opgesteld. Het vaandel kan worden beschouwd als uiting van de
organiserende uitbouw van onze L.T.B.-organisatie. De verbondenheid met de katholieke kerk werd met name door de kerkelijke
inzegening tot uiting gebracht. Op ons vaandel is als voorbeeld St.
Isidoris gekozen. St. Isidoris was bisschop in de roerige tijd na de val
van het West-Romeinse Rijk.
Onze afdeling heeft de volgende voorzitters gehad: C. van Langen,
Kl. Oudeman, Jac van Langen en Piet Beers. Jac van Langen is de nog levende oud-voorzitter van
de L.T.B. Hij is zelfs nog geboren vóór de oprichting van de L.T.B.
Onze afdeling heeft de volgende secretarissen gehad: P. Schilder, Jn. Kieft, Dirk Koomen, Cor Plak,
Piet Mul en Paul Mooij.
In 1980 is Tiny Smit in het bestuur gekozen. Het was een goede gedachte ook vrouwen deel uit
te laten maken van het L.T.B.-bestuur. In 1992 is Tiny opgevolgd door Alma Danenberg. Er waren
afdelingen die het maar niets vonden om een vrouw in het bestuur te hebben. Maar Tiny en Alma
hebben een heel goed gevoel gehad om in het L.T.B.-bestuur te zitten. Zo ook alle bestuursleden
die in de L.T.B. hun bestuurlijk werk hebben gedaan
Verder nog dit: Heerhugowaard heeft 3 L.T.B.-afdelingen gehad, te weten Heerhugowaard Zuid, ’t
Kruis en onze afdeling. Deze afdelingen zijn bijeen gekomen om in 1993 samen met de C.B.T.B. en
Holl. Mij. de WLTO/C.B.T.B. Heerhugowaard te vormen. Nu is het de LTO Noord.
Er zijn over de L.T.B. ook een paar boeken geschreven. Dit zijn Blijvende Dynamiek, en 75 jaar
Geschiedenis van de Katholieke Land- en Tuinbouwbond L.T.B. Er zijn nog enkele exemplaren
beschikbaar. Als er interesse is, meldt dit dan telefonisch aan mij: 072-5711625. Of laat het via de
mail weten: paulmooij@kpnmail.nl.
Bovenstaande is een klein gedeelte van de geschiedenis van de L.T.B. Heerhugowaard-Noord.
Maar ik hoop dat u er wat aan heeft.
Met vriendelijke groeten, Paul Mooij.

Verver Export sponsort Villa Joep met...
...Bloembollen Outletstore
Op zaterdag 25 november organiseert Verver Export haar jaarlijkse Bloembollen Outletstore,
ditmaal voor het eerst op de nieuwe locatie in Heerhugowaard. Traditiegetrouw worden de
restpartijen voorjaarsbloembollen tegen zachte prijzen van de hand gedaan. Het betreft een uniek
assortiment aan hoogwaardige kwaliteit bollen en knollen. Denk hierbij aan tulpen, narcissen,
hyacinten maar ook vele bijzondere bloembollen als Allium, Camassia, etc.
Interessant detail van de outlet is dat een deel van de opbrengst gedoneerd wordt aan Villa
Joep, het fonds tegen neuroblastoom kinderkanker waarbij 100% van de donaties gaat naar
onderzoek om overlevingskansen van kinderen met neuroblastoom te vergroten. Naast haar
liefde voor bloembollen heeft Verver Export ook een sterkte maatschappelijke betrokkenheid.
De Outletstore wordt gehouden bij Verver Export BV, Hasselaarsweg 30, Heerhugowaard
Openingstijden: zaterdag 25 november van 8.00 tot 16.00 uur.
Let op: pinnen is niet mogelijk, alleen contante betaling (€ 100 biljetten worden niet geaccepteerd)
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Sint en zijn pieten
Ja hoor, Sint en zijn pieten komen straks weer naar ons land.
Dus kantoorpiet Irma, heeft haar agenda inmiddels al weer bij de hand..
Bel 5744317 voor een bezoekje van de Sint, of alleen voor zijn pieten.
Groot of klein, zal daar van genieten!!

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
De eerstvolgende keer gaan we weer met de groep naar het
tuincentrum De Boet in Hoogwoud. In deze tijd is De Boet al helemaal
veranderd in kerstsfeer.
Het busje Thijs is beschikbaar en een auto om iedereen ernaartoe te
vervoeren. Het vertrek is rond half tien.
De data voor de komende tijd:
17 november 2017
30 november 2017
15 december 2017
			
		

9.30 uur bij de pastorie: uitje naar de Boet
17.30 uur maaltijd in het dorpshuis
10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie
Mary IJdema komt knippen, maar als u meer zin hebt
in een praatje is dat natuurlijk ook prima.

Wilt u, wanneer u niet kunt komen met de maaltijd, dit telefonisch doorgeven aan Tiny van Stralen?
Haar telefoonnummer is (0226-422701).
Dan kan zij er rekening mee houden bij het inkopen en met het koken.
Janet Wester (5719382)
Tonnie Rozing (5741684)
Gea Klercq
(5715265)
Riet Beers
(5714705)
Ria Boekel
(5719919)
Toos Mooij
(5710193)
Tiny van Stralen
					

U bent van harte welkom!

Intocht Sinterklaas in De Noord
Beste Noordenders,
Via dit bericht willen wij iedereen allereerst bedanken voor de gulle
gaven welke wij afgelopen jaar hebben ontvangen tijdens het
collecteren langs de deuren en van onze sponsoren! Tevens hierbij
een oproep voor nieuwe sponsoren, mocht u de Werkgroep Jeugd
willen steunen vernemen wij dit graag.
Dan over naar de intocht van Sinterlaas:
A.s. zaterdag 25 november is het alweer zover, de intocht van Sinterklaas in De Noord! Weer een
spannende tijd. De route van de Sint en zijn Pieten is als volgt:
De Sint vertrekt om 13.30uur vanaf de familie Mol aan de Hasselaarsweg 10. Vervolgens gaat de
koetsier naar de familie Pronk net om de hoek aan de Middenweg 477 waar even wordt gestopt en
er gelegenheid is Sint de hand te schudden. Vervolgens zullen ze over de Middenweg doorrijden
naar de Plaetmanstraat waar ter hoogte van het Noordereiland een 2e stop wordt ingelast (rond
14.15uur). Over het Noordereiland via het Kleine Geldebosch gaat de Sint via de Bosweg, de
Leliehofstraat, de Torenburgstraat en de Rozenhoutstraat weer naar de Middenweg waar voor
de laatste maal wordt gestopt bij de Doorbraak ter hoogte van de familie van Schagen (rond
14.45uur). De koetsier rijdt hier vandaan naar het Dorpshuis waar de kinderen de Sint en zijn
Pieten rond 15.30uur enthousiast en onder luid gezang kunnen ontvangen!
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In de zaal van het dorpshuis worden alleen kinderen toegelaten. Een uitzondering wordt gemaakt
voor ouders met zeer jonge kinderen. Deze ouders mogen met hun kind plaatsnemen op de
hiervoor gereserveerde stoelen. Alle andere ouders kunnen terecht in het bargedeelte van het
Dorpshuis. Tijdens het bezoek worden er liedjes gezongen en is er natuurlijk de mogelijkheid
vragen te stellen aan de Sint en zijn Pieten! Tussendoor wordt een pauze ingelast waarna de Pieten
aan het einde de cadeaus zullen uitdelen! Rond 16.30 zal het Dorpshuisprogramma afgelopen zijn.

Route intocht Sinterklaas HHW De Noord
VERZOEK AAN IEDEREEN DIE LANGS DE ROUTE WOONT DE VLAG UIT TE HANGEN OM DE SINT
FEESTELIJK TE ONTHALEN!
Tijdens de intocht zullen er weer foto’s gemaakt worden welke te zien zullen zijn op de website:
www.heerhugowaarddenoord.nl
DE WERKGROEP JEUGD
Dick van Schagen, Jerry Numan, Jos Pasveer, Annemiek Beers,
Lennart Baas, Duco Stam, Marlou Zuurbier, Arianneke Moraal,
Tessa Groenland en Remco van der Laan.
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Toneelvereniging Togido
Als u dit leest gaan de uitvoeringen van Toneelvereniging Togido
al bijna beginnen. Het blijspel wat zij zullen gaan opvoeren heet
Prinselijke problemen. De datums van de uitvoering zijn op 18 november, 24 november en 25 november om 20.00 uur. De kosten zijn
7,50 euro inclusief een kopje thee of koffie.
Hier onder leest u een korte inhoud van het stuk.
Prinselijke problemen
Hotel ‘t Zilvergeneugt is een hotel dat een chique en luxe indruk probeert te maken. Olivier
Dikkenberg, de manager, schijnt hier echter niet in te slagen. Zijn pogingen om alles vlot en
vlekkeloos te laten verlopen vallen continu in het water.
Hij kampt met een hevig personeelstekort en heeft de grootste moeite om Kaatje Appelhof, de
werkster, in het gareel te houden. Een ontevreden gast met een drankprobleem, een bekakte
dame met haar zeurende dochter en een sensatiebeluste journaliste maken er zijn werk niet
makkelijker op. Bovendien komt er een echte Koninklijke prins in het hotel logeren. Normaal
gesproken zou dit een hele eer voor het hotel zijn, maar in deze chaos zorgt de komst van Zijne
Koninklijke Hoogheid voor extra problemen! Voordat deze hooggeplaatste gast voet in het hotel
zet, moet Olivier ervoor zorgen dat alles op rolletjes loopt... En dat zal bloed, zweet en tranen
vergen!
Zoals u kunt lezen belooft het weer een vrolijke boel te worden.
Dus zet de datums in uw agenda en komt allen kijken naar dit geweldige blijspel!!
www.toneelgroeptogido.nl

Bibliotheek Kennemerwaard, Locatie De Noord
De volgende activiteiten vinden plaats:
Vrijdag 24 november van 14.30 – 15.30 uur
Aan tafel met…….Pop-up Leeskring in het kader van “Nederland leest”rond het boek “Ik, Robot”
van Isaac Asimov.
Samen lezen is nog veel leuker dan in je eentje. Het thema is
“Robotica”. Ze waren al een eeuw geleden voorspeld, maar de robots komen er nu echt in groten
getale. Waar eindigt dit? Een zonnige toekomst of is dit juist het begin van het einde.
Geïnteresseerden kunnen vanaf 1 november het boek ophalen bij de bibliotheek.
Vooraf reserveren voor de leeskring is gewenst!
WIST U DAT
- WIJ VANAF HEDEN DVD’S VOOR VOLWASSENEN UITLENEN VAN THRILLERS!
- KOMT U EVEN KIJKEN? IS DE DVD DIE U ZOCHT ER NIET, RESERVEREN KAN ALTIJD!
- VANAF HEDEN ZIJN DE RABOBANK-WEEKKALENDERS BIJ ONS VERKRIJGBAAR!
Bibliotheek Kennemerwaard, locatie De Noord, Torenburgstraat 2.
Telefoon 072-5712004
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 13.00 – 17.00 uur
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v Garage Co Borst BV
v Co Borst Bedrijfswagens
v Airco Service

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

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

Administratiekantoor

DEKKER

Voor sierhekwerk en kennelbouw op maat
Automatische Draai/Schuifpoorten voorzien
van intercom, camera, verlichting e.d.
Tevens voor uw paardenboxen,
hondenkennels & dierenverblijven
Middenweg 598 1704 BS Heerhugowaard
072-5715927 fax 072-5721059 of 06-53716161
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Voor uw:
* bedrijfsadministratie
* belastingzaken
* salarisadministratie
* automatiseringsbegeleiding in- of
exclusief het betalingsverkeer
* algehele bedrijfsadvisering
re

van particulie
Tevens verzorging
aangiftebiljetten

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

Op naar de Brommerbeurs
Op zondag 19 november is het alweer tijd voor de herfst brommerbeurs. Alle zaalruimte zal worden ingenomen met brommers
en allerlei onderdelen, zodat er in de wintermaanden weer volop
kan worden gesleuteld aan de brommers om goed het voorjaar in
te kunnen gaan. Kom eens langs; is het niet voor de brommers dan zeker voor de gezelligheid.
Het biljarttoernooi tussen de clubs uit De Noord en Veenhuizen was zeer geslaagd en er werden mooie
partijen gespeeld. De winnaars in de verschillende categorieën waren: Chris Karman, Nic Veldman
en Jacco Duijn. De overall winnaar werd Chris Karman die uiteindelijk met de door Edwin Groen
beschikbaar gestelde fiets naar huis ging. De verenigingsprijs werd gewonnen door De Vriendschap.
Op 2 december zal er een heuse Pieten Party worden gehouden in het Sportcentrum. Deze Pieten
Party wordt georganiseerd in samenwerking met de dansschool van Jasmijn, 5SIX78 Dance. Het is
wel de bedoeling om je voor deze Pieten Party aan te melden via info@5six78dance.nl . Iedereen
is hierbij welkom, maar meld je aan volgens onderstaande leeftijden.
Party 1 - 09:15uur tot 10:00uur voor de kinderen van 3-4 jaar
Party 2 - 10:00uur tot 11:00uur voor de kinderen van 5-6 jaar
Party 3 - 11:00uur tot 12:00uur voor de kinderen van 6-8 jaar
Voor meer info kijk op de facebookpagina van 5SIX78 Dance of op de flyers in het Sportcentrum.
Op 7 april 2018 hopen we een recreatief zaalvoetbaltoernooi te spelen in Sportcentrum Noorderend. We zijn hiervoor op zoek naar een 12-tal teams. Deelname zal op inschrijving plaatsvinden.
Voor meer info kijk op de facebookpagina van Sportcentrum Noorderend of op de flyers in de bar.
Zou je iets willen organiseren met je vriendengroep of met je bedrijf informeer dan naar de mogelijkheden die het Sportcentrum te bieden heeft.
Carla en Henk
06 21 11 62 93 / 072 5823254
sportcentrumnoorderend@gmail.com
www.sportcentrumnoorderend.nl of via facebook: Sportcentrum Noorderend

19

www.hypotheekshop.nl/ander-huis-kopen

Ik had niet in de gaten
dat nu hét moment is om
te verhuizen

Nu kan ik lekker aan de slag in mijn nieuwe tuin
Ik liep al langer rond met de gedachte op zoek te gaan naar een ander huis. Meer ruimte,
grotere tuin, dat soort wensen. In het gesprek met De Hypotheekshop-adviseur bleek dat
nu hét moment is om te verhuizen: de rente is nog laag en de huizenprijzen trekken aan. Ik
vond voor vrijwel hetzelfde bedrag een nieuw droomhuis waarin mijn wensen waargemaakt
worden. Maak net als ik een afspraak en ontdek welke kansen de huizenmarkt jou biedt.

Duidelijk verhaal
De Hypotheekshop Heerhugowaard | Dennis Zuurbier | Stationsplein 34 - 36 | Heerhugowaard
T. 072-20 101 14
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NIEUWS VAN HUGO GIRLS
Hugo Girls kopij voor het Contact moet naar: hugogirlscopy@hotmail.com
Graag op zondag vóór 19:00 uur aanleveren.
HOOFDSPONSORS Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Piet Oudeman Transport
JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman
HUGO GIRLS JARIGEN
Kate Snoek
10-nov		
Iza Drenth
12-nov		
Irma Kuilboer
13-nov

Isa Groot		
Maud Tesselaar

16-nov
21-nov

Zaaldienst, fluiten, coachen, spelen in de sporthal?
Trek schone sportschoenen aan in de hal! Bedankt voor de medewerking
Contributies
De ledenvergadering heeft plaatsgevonden, waarbij de contributies voor seizoen 2017-2018 zijn
vastgesteld:
Recreanten € 156 inclusief kledingfonds en Grote Club Actie
Senioren € 156 inclusief kledingfonds en Grote Club Actie
Selectie € 179 inclusief kledingfonds en Grote Club Actie
A-jeugd € 154 inclusief kledingfonds en Grote Club Actie
B-jeugd € 139 inclusief kledingfonds en Grote Club Actie
C-jeugd € 124 inclusief kledingfonds
D-jeugd € 116 inclusief kledingfonds
E-jeugd € 107 inclusief kledingfonds
F-jeugd € 97 inclusief kledingfonds
De contributie wordt automatisch geïncasseerd als daarvoor een machtiging is afgegeven.
Het is de bedoeling om deze automatische incasso op 10 november te laten plaatsvinden.
De overige leden ontvangen een brief met het verzoek het contributiebedrag , onder vermelding
van voor- en achternaam, over te maken op rekeningnummer NL30 RABO 0326 8028 94.
Mocht je hier problemen mee hebben, laat het dan weten via een mail naar: hugogirls@handbal.nl
Tornado 2 – Hugo Girls 1 Zondag 29 oktober 2017
Zondag 29 oktober stond de wedstrijd tegen Tornado gepland. We zijn gewaagd aan elkaar en waren
klaar voor deze spannende pot in onze nieuwe poule. Hugo Girls ging goed van start, de dekking stond
en ook de aanval liep lekker. Tornado was zoekende, maar bleef scoren vanaf de hoek of passeeracties.
Met een stand van 16-13 in het voordeel van Tornado gingen we de rust in. Een aantal veranderingen
aan de kant van Hugo Girls zorgden voor een betere dekking, meer focus op je eigen man. Hugo Girls
wist de cirkel goed te vinden, alleen werd er jammer genoeg niet gefloten voor cirkel verdedigen door
de scheidsrechter. Tornado kon veel op de break lopen, door slordigheidsfoutjes in onze aanval. Door
mooie afstandsschoten liepen zij uit naar 28-20. Dit was ook de eindstand in het voordeel van Tornado.
Een sportieve pot vanuit beide ploegen, we hebben zin in het binnenseizoen!
Zondag 5 november zijn we vrij, zondag 12 november spelen we tegen Westsite om 12.05 in
Amsterdam. Onze eerste thuiswedstrijd is zondag 26 november om 12.45 tegen FIQAS/Aalsmeer.
We zien u graag langs de lijn!
ZAALDIENSTEN SPORTCENTRUM ’T NOORDEREND
11 november
13.30 uur tot 14.45 uur
Ouders E2 en Sofie Kavelaar
12 november
9.45 uur tot 10.45 uur
Ouders D1
12 november
10.30 uur tot 13.15 uur
Mandy Plak en Zoe Zuurbier
18 november
13.30 uur tot 14.45 uur
Ouders D1
21

25 november
26 november
26 november
2 december
3 december
3 december
9 december
10 december
10 december
16 december
16 december
17 december

20.00 uur tot 21.15 uur
10.30 uur tot 11.45 uur
11.45 uur tot 14.00 uur
13.30 uur tot 14.45 uur
9.45 uur tot 11.00 uur
11.00 uur tot 13.15 uur
20.00 uur tot 21.30 uur
10.30 uur tot 12.45 uur
12.45 uur tot 14.00 uur
13.30 uur tot 14.45 uur
14.45 uur tot 15.45 uur
9.45 uur tot 12.00 uur

Jessy Blom en Rose Beemster
Ouders E1 en Femke Zuurbier
Lynn Dekker en Pleun Stoop
Ouders D1
Marijn Kunst en Sofie Bleeker
Femke Hooiveld en Bo Bleeker
Lois Bleeker en Pascalle Beers
Marit Stoop en Amber Molenaar
Joy Vonk en Evi Blom
Ouders E2 en Jasmijn Niewold
Ouders D1 en Joy Overtoom
Ilse Hooiveld en Jet van der Berg

TAKEN EN AANDACHTSPUNTEN VAN DE ZAALDIENST
- Niet met buitenschoenen in de zaal. Neem je (zaal)sportschoenen mee! Iedereen bij de wedstrijdtafel
(coaches, geblesseerde spelers) dienen op “schone” sportschoenen of op sokken (eigen of te verkrijgen
in de kantine) te lopen. Tevens graag voorkomen dat het publiek (op buitenschoenen) door de zaal
gaat lopen.
- De eerste die komt zet de spullen klaar die nodig zijn voor het draaien van een zaaldienst en de laatste die zaaldienst heeft ruimt het weer op.
- Bakje met papieren e.d. staat in de handbalkast in de berging. De sleutel is te verkrijgen in de kantine.
- Tribunes, wisselbanken , tafel, stoelen en prullenbak klaarzetten.
- Kinderen in de gaten houden dat ze niet achter de groene doeken gaan spelen of onnodig tegen een
doek ballen staan te gooien.
- Het wedstrijdschema goed laten verlopen. Bij de jongste jeugd: C, D ,E en F wordt geen rust (pauze)
gehouden.
- In overleg met de scheidsrechters de speeltijd, de tijdstraffen, de stand en het correct wisselen bijhouden.
- Publiek of coaches aanspreken op ongewenst gedrag of beledigend taalgebruik (ook richting de
scheidsrechter).
- Aangewezen scheidsrechter bellen als deze niet komt opdagen en zo nodig een andere scheidsrechter regelen.
Uitslagen 23 oktober t/m 05 november		
			
Dames 1
Tornado DS2
Hugo Girls DS1
28 - 20
Dames 2
Hugo Girls DS2
Lacom ‘91 DS3
19 - 22
DTS ‘48 DS3
Hugo Girls DS2
16 - 16
Dames 3
Kleine Sluis DS1
Hugo Girls DS3
17 - 19
Hugo Girls DS3
CSV DS2
24 - 11
A1
Hugo Girls DA1#
SSV/Sportinhg S DA1 18 - 12
Westfriesland/SEW DA2 Hugo Girls DA1#
21 - 16
B1
Tornado DB2#
Hugo Girls DB1
11 - 10
B2
Tonegido DB1#
Hugo Girls DB2
26 - 12
Hugo Girls DB2
Dynamo DB1
11 - 23
C1
Hugo Girls DC1#
VZV DC2
3
- 12
Hugo Girls DC1#
Hollandia T DC1
12 - 7
C2
Schagen DC2
Hugo Girls DC2
16 - 6
Hugo Girls DC2
Zap DC3
11 - 17
D1
Hugo Girls D1
Con Zelo D1#
20 - 4
Zap D2
Hugo Girls D1
10 - 18
E1
Hugo Girls E1#
D.W.O.W. E1#
13 - 7
E2
Hugo Girls E2
DES E1
7
- 9
Geel Zwart E2
Hugo Girls E2
4
- 8
F1
Tornado F1
Hugo Girls F1#
17 - 2
F2
Hugo Girls F2
Zap F2
4
- 13
KSV F2#
Hugo Girls F2
12 - 1
Recr 1
Hugo Girls DMW1
Geel Zwart DMW3
7
- 15
Recr 2
Meteoor DMW1
Hugo Girls DMW2
18 - 5
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PROGRAMMA ZATERDAG 11 NOVEMBER T/M VRIJDAG 17 NOVEMBER (ZAAL)		
					
AANW./	 	
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 12-nov Westsite DS2-HG DS1
Calandhal
12:05 10:15
-----DAMES 2 12-nov HG DS2-H.V.S. DS1
Noorderend
12:00 11:30
-----DAMES 3 11-nov HT/CZ DS2-HG DS3
Harenkarspelhal 19:00 18:15
-----A1
12-nov HG DA1#-Spartanen DA1#
Noorderend
10:45 10:15
-----B1	 	
VRIJ	 	 	 	 	
B2	 	
VRIJ	 	 	 	 	
C1
12-nov S.C. Dynamo DC1-HG DC1#
Mijse, de
10:00 9:00
-----C2
11-nov Hollandia T DC2-HG DC2
Harenkarspelhal 12:40 11:55
RES.SH.
D1
12-nov HG D1-Kleine Sluis D1
Noorderend
10:00 9:30
-----E1
12-nov D.S.O. E1-HG E1#
Slenk, de
9:30 8:30
-----E2
11-nov HG E2-D.S.O. E2
Noorderend
13:45 13:15
-----F1
12-nov SV De Valken F1-HG F1#
Banne, de
14:15 13:15
RES.SH.
F2
11-nov HG F2-Tonegido F1#
Noorderend
13:00 12:30
-----RECR. 1 14-nov HG DMW1-HV Texel DMW1
Noorderend
18:30 18:00
-----RECR. 2 13-nov Sporting Andijk DMW1-HG DMW2 Klamp. de
20:30 19:30
-----WIJZIGING: Zondag 12 nov: SV De Valken F1-HG F1 om 14:15 uur(was Hauwert F1-HG F1 om 10:00 uur)
					
PROGRAMMA ZATERDAG 18 NOVEMBER T/M VRIJDAG 24 NOVEMBER (ZAAL)				
DAMES 1 19-nov VOC DS4-HG DS1
Elzenhagen
15:00 13:15
-----DAMES 2 19-nov Geel Zwart DS2-HG DS2
Multitreffer, de
16:35 15:35
-----DAMES 3 18-nov VZV DS3-HG DS3
Zijveld, ‘t
19:00 18:15
RES.SH.
A1
19-nov KSV DA1-HG DA1#
Waardergolf
14:10 13:25
-----B1
19-nov SEW DB2#-HG DB1
Dres, de
10:00 9:00
RES.SH.
B2	 	
VRIJ	 	 	 	 	
C1
19-nov Niedorp DC1-HG DC1#
Niedorphal
12:00 11:15
-----C2
19-nov J.H.C. DC2-HG DC2
Sport aan Zee 1 10:50 9:50
-----D1
18-nov HG D1-Hollandia T D1#
Noorderend
13:45 13:15
-----E1
18-nov Vrone E1-HG E1#
Oostwal, de
12:50 11:50
-----E2
18-nov Lacom ‘91 E2-HG E2
Geestmerambacht 16:00 15:15
-----F1		
VRIJ				
-----F2
18-nov HG F2-Hollandia T F1#
Noorderend
13:00 12:30
-----RECR. 1 23-nov D.S.O. DMW1-HG DMW1
Slenk, de
21:10 20:10
-----RECR. 2 21-nov HG DMW2-S.C. Dynamo DMW2
Noorderend
21:00 20:30
-----WIJZIGING: HG F1 VRIJ (was zondag 19 nov SV De Valken F1-HG F1 om 10:45uur)				
PROGRAMMA ZATERDAG 25 NOVEMBER T/M VRIJDAG 01 DECEMBER (ZAAL)		
DAMES 1 26-nov HG DS1-FIQAS/Aalsmeer DS3
Noorderend
12:45 11:45
-----DAMES 2 26-nov SEW DS4-HG DS2
Dres, de
13:00 12:00
RES.SH.
DAMES 3 25-nov HG DS3-SportingS/SSV DS3
Noorderend
19:00 18:30
-----A1
25-nov HG DA1#-Westfriezen DA1
Noorderend
20:15 19:45
-----B1
26-nov HG DB1-Meteoor DB1#
Noorderend
11:45 11:15
-----B2
25-nov Lacom ‘91 DB2-HG DB2
Geestmerambacht 18:00 17:15
-----C1
26-nov Schagen DC1-HG DC1#
Spartahal, de
14:40 13:40
-----C2		
VRIJ					
D1
25-nov Vrone D1-HG D1
Oostwal, de
12:30 11:30
-----E1
26-nov HG E1#-Con Zelo E1#
Noorderend
10:45 10:15
-----E2		
VRIJ					
F1
26-nov HG F1#-DSS F1
Noorderend
10:00 9:30
-----F2
26-nov Kleine Sluis F2-HG F2
Veerburg, de
11:15 10:15
-----RECR. 1 29-nov Tornado DMW2-HG DMW1
Waardergolf
19:00 18:00
-----RECR. 2		
VRIJ					
WIJZIGING: Zondag 26 nov: Kleine Sluis F2-HG F2 om 11:15 uur (was VRIJ)					
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PROGRAMMA ZATERDAG 02 DECEMBER T/M VRIJDAG 08 DECEMBER (ZAAL)			
	 	 	 	 	
AANW./	 
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 3-dec
Nieuwegein DS2-HG DS1
Galecop
12:00 09:55
-----DAMES 2 3-dec
HG DS2-Jupiter ‘76 DS1
Noorderend
12:00 11:30
-----DAMES 3 2-dec
KSV DS3-HG DS3
Waardergolf
19:00 18:15
-----A1
3-dec
VVW DA2-HG DA1#
Dars, de
15:30 14:30
-----B1
3-dec
Victoria O DB1-HG DB1
Stap, de
13:00 12:00
-----B2
3-dec
HG DB2-SSV/Sporting S DB1
Noorderend
11:00 10:30
-----C1
3-dec
HG DC1#-J.H.C. DC1#
Noorderend
10:00 9:30
-----C2
2-dec
Tonegido DC2-HG DC2
Wieringen, de
12:00 11:00
-----D1
2-dec
HG D1-SEW D2
Noorderend
13:45 13:15
-----E1
2-dec
SEW E1-HG E1#
Dres, de
12:50 11:50
RES.SH.
E2
3-dec
Berdos# E1-HG E2
Europahal
11:05 10:05
-----F1
2-dec
KSV F1-HG F1#
Waardergolf
10:00 9:15
-----F2
2-dec
HG F2-Tornado F2
Noorderend
13:00 12:30
-----RECR. 1	 	
VRIJ	 	 	 	 
RECR. 2	 	
VRIJ
					
PROGRAMMA ZATERDAG 09 DECEMBER T/M VRIJDAG 15 DECEMBER (ZAAL)
DAMES 1 9-dec
HG DS1-HVBS/Fidelitas
Noorderend
20:15 19:15
-----DAMES 2 10-dec Schagen DS2-HG DS2
Spartahal, de
10:30 9:30
-----DAMES 3 9-dec
HG DS3-H.C.V.’90 DS1
Noorderend
19:00 18:30
-----A1
10-dec HG DA1#-VZV DA2
Noorderend
12:45 12:15
-----B1
10-dec HG DB1-Westfriezen DB2
Noorderend
11:45 11:15
-----B2
10-dec VVW DB2-HG DB2
Dars, de
11:30 10:30
-----C1
10-dec Z.A.P. DC2-HG DC1#
Zwaluwenvlucht, de 11:15 10:15
-----C2
10-dec HG DC2-Kleine Sluis DC1
Noorderend
10:45 10:15
-----D1	 	
VRIJ	 	 	 	 
E1
10-dec Geel Zwart E1#-HG E1#
Multitreffer, de
14:05 13:05
-----E2
10-dec Con Zelo E2-HG E2
Harenkarspelhal 10:00 9:15
-----F1
10-dec HG F1#-VVW F1
Noorderend
10:00 9:30
-----F2
10-dec D.W.O.W. F1-HG F2
Zuiderzee
9:00 8:00
-----RECR. 1 12-dec Petten DMW1-HG DMW1
Molentocht
21:00 20:00
-----RECR. 2 12-dec HG DMW2-VVW DMW2
Noorderend
21:00 20:30
-----					
PROGRAMMA ZATERDAG 16 DECEMBER T/M VRIJDAG 22 DECEMBER (ZAAL)			
DAMES 1 17-dec Legmeervogels DS1-HG DS1
Scheg de
11:45 09:50
-----DAMES 2	 	
VRIJ	 	 	 	 
DAMES 3 16-dec Zwaluwen K DS1-HG DS3
Niedorphal
19:00 18:15
-----A1		
VRIJ				
B1
17-dec Excelsior’53 DB1-HG DB1
Kloet, de
10:55 9:55
-----B2
17-dec HG DB2-D.S.O. DB2
Noorderend
11:00 10:30
-----C1	 	
VRIJ	 	 	 	 
C2
17-dec HG DC2-Geel Zwart DC2
Noorderend
10:00 9:30
-----D1
16-dec HG D1-J.H.C. D1
Noorderend
14:45 14:15
-----E1
17-dec Schagen E2#-HG E1#
Spartahal, de
10:30 9:30
-----E2
16-dec HG E2-Jupiter ‘76 E1
Noorderend
13:45 13:15
-----F1
16-dec Westfriezen F1-HG F1#
Zwaag
10:00 9:00
-----F2
16-dec HG F2-D.S.O. F1
Noorderend
13:00 12:30
-----RECR. 1 19-dec HG DMW1-Kleine Sluis DMW1
Noorderend
21:00 20:30
-----RECR. 2 19-dec Spartanen DMW1-HG DMW2
Westfrieslandhal/
			
De Bloesem
21:30 20:30
------
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WIE FLUIT WANNEER?
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
HG F2
11-nov HG F2-Tonegido F1#
HG E2
11-nov HG E2-D.S.O. E2
HG D1
12-nov HG D1-Kleine Sluis D1
HG DA1# 12-nov HG DA1#-Spartanen DA1#
HG DS2
12-nov HG DS2-H.V.S. DS1
HG DMW1 14-nov HG DMW1-HV Texel DMW1
HG F2
18-nov HG F2-Hollandia T F1#
HG D1
18-nov HG D1-Hollandia T D1#
HG DMW2 21-nov HG DMW2-S.C. Dynamo DMW2
HG DS3
25-nov HG DS3-SportingS/SSV DS3
HG DA1# 25-nov HG DA1#-Westfriezen DA1
HG F1#
26-nov HG F1#-DSS F1
HG E1#
26-nov HG E1#-Con Zelo E1#
HG DB1
26-nov HG DB1-Meteoor DB1#
HG DS1
26-nov HG DS1-FIQAS/Aalsmeer DS3
HG F2
2-dec
HG F2-Tornado F2
HG D1
2-dec
HG D1-SEW D2
HG DC1# 3-dec
HG DC1#-J.H.C. DC1#
HG DB2
3-dec
HG DB2-SSV/Sporting S DB1
HG DS2
3-dec
HG DS2-Jupiter ‘76 DS1
HG DS3
9-dec
HG DS3-H.C.V.’90 DS1
HG DS1
9-dec
HG DS1-HVBS/Fidelitas
HG F1#
10-dec HG F1#-VVW F1
HG DC2
10-dec HG DC2-Kleine Sluis DC1
HG DB1
10-dec HG DB1-Westfriezen DB2
HG DA1# 10-dec HG DA1#-VZV DA2
HG DMW2 12-dec HG DMW2-VVW DMW2
HG F2
16-dec HG F2-D.S.O. F1
HG E2
16-dec HG E2-Jupiter ‘76 E1
HG D1
16-dec HG D1-J.H.C. D1
HG DC2
17-dec HG DC2-Geel Zwart DC2
HG DB2
17-dec HG DB2-D.S.O. DB2
HG DMW1 19-dec HG DMW1-Kleine Sluis DMW1

AANVANG
13:00
13:45
10:00
10:45
12:00
18:30
13:00
13:45
21:00
19:00
20:15
10:00
10:45
11:45
12:45
13:00
13:45
10:00
11:00
12:00
19:00
20:15
10:00
10:45
11:45
12:45
21:00
13:00
13:45
14:45
10:00
11:00
21:00

SCHEIDSRECHTER
Fenny Borst
Jill Kavelaar
Nadine Hoppen-Bente Zuurbier
Jacky Zuurbier
Joyce/Pascal Heij
Recr 2
René Buter
Dames A1
Amber Groot
??
Nel Borst
Kirstin Plak
Bente Zuurbier
René Buter
Bond
Fenny Borst
Nadine Hoppen-Dilara Top
Evie-Jochem Blankedaal
Recr 1
Karin Oudeman
Joyce/Pascal Heij
Bond
Kirstin Plak
Pien van der Berg-Lindsey Snoek
Amber Groot
René Buter
Dames 1
Fenny Borst
Jill Kavelaar-Evie Tiel
Jill Kavelaar-Evie Tiel
Evie-Jochem Blankedaal
Jacky Zuurbier
Dames 2

Nieuws van tafeltennisvereniging Puinhoop United
De najaarscompetitie is al weer over de helft. Na 6 van de 10
wedstrijden doet het eerste team volop mee in de strijd over de
plaatsen 2 tot en met 4. Jammer genoeg zit er geen kampioenschap
in. Het team van Spirit uit Langedijk is hiervoor te sterk. Peter Cramer
begon deze competitie goed, Adil Groot wordt steeds beter en Tom
Roelofszen begon juist heel sterk, maar moet voor zijn bliksemstart
nu de tol betalen. Johan Zutt begint aardig op dreef te komen en
verloor nog maar twee partijen, waarbij aangetekend moet worden,
dat hij er tegen de lijstaanvoerder niet bij was.
Het tweede team is afgelopen seizoen gepromoveerd naar de 4-de klasse. Ze staan nu dus voor
de zware taak om te presteren tegen sterke tegenstanders. Dat lukt Tjalling van den Berg nog niet
helemaal, George Brandsma doet het echter al beter. Een lichtpuntje is nieuwkomer Jan Petiet, die
in zijn allereerste competitiewedstrijd gelijk 2 van de 3 partijen won. De absolute topman is echter
onze tafeltennis Engelsman en oud Noord-ender Joel Baxter-Warman. Hij pakte maar liefst de helft
van zijn partijen. Doordat niet steeds allen leden op de training komen is er op de maandagavond,
aanvang 1930 uur in het dorpshuis, wel weer wat ruimte voor mensen, die wel eens een batje in
de handen zouden willen houden. Aan belangstellende dames kan ik mededelen, dat er weer een
vrouw meedoet, die bijna elke maandag enthousiast traint. Dus komt allen.
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Hét adres voor:

Hét adres voor:

woningbouw
woningbouw
utiliteitsbouw
utiliteitsbouw
Betonvloeren

betonvloeren

kelders
kelders
kozijnen
kozijnen
verbouw
verbouw

Middenweg 494
Tel.:BM
072Heerhugowaard
- 5711254
1704
E-mail:
mail@rhbeers.nl
Tel:072-5711254 / Fax:072-5743170
Internet:
www.rhbeers.nl
Email: mail@rhbeers.nl
Internet: www.rhbers.nl

ZATERDAG 18 NOVEMBER
BOKBIERAVOND EN
BOKBIERAVOND
ENMUZIEK
MUZIEK
DEZE AVOND 5 BOKBIEREN OP TAP,
IEDER KRIJGT 5 MUNTJES ,
INFORMATIE EN 3 LEKKERE HAPJES
PRIJS 20.00 EURO PP.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.ZATERDAG 25 NOVEMBER
NOEVERSE BIETBENT
BIETBENT
NOEVERSE
AANVANG 21.00 UUR, VRIJ ENTREE
-.-.-.-.-.-.-.VRIJDAG 8 DECEMBER
MUSIC-DINNER
MUSIC-DINNER MET
METUNICORN
UNICORN
-.-.-.-.-.-.-.ZATERDAG 16 DECEMBER
LIVEMUZIEK
MUZIEK PUB
LIVE
PUB

• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing
Tel. 072 - 5711243
06 - 53557548
Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard
www.groottuinen.nl
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-.-.-.-.-.-.BEIDE KERSTDAGEN
KERSTDINER
EN KERSTBUFFET
KERSTDINER EN
KERSTBUFFET
MET MUZIKALE INTERMEZZO’S
OUDEJAARSDAG GESLOTEN,
NIEUWJAARSDAG OPEN
NIEUWJAARSDAG
OPEN
VANAF 12.00 UUR
-.-.-.-.-.-.-.-.-.WWW,THEIRISHCOTTAGE.NL
INFO@THEIRISHCOTTAGE.NL
VERLAAT 4 1734 JN OUDE NIEDORP

Hugo Boys seizoen 2017-2018
Van de bestuurstafel
We gaan de 3e maand in van het nieuwe seizoen.
De commissies draaien op volle toeren en er wordt hard gewerkt om
waar het kan zaken te verbeteren. Zo deed John Beers verantwoordelijk
voor de ledenadministratie een oproep aan de leden om ontbrekende
gegevens aan te leveren en niet correcte gegevens te verbeteren. Het
aanmeldingsformulier is een belangrijk instrument voor onze vereniging.
Dus bij deze nogmaals de oproep om dit na te kijken en de veranderingen
die nodig zijn aan te brengen.
In de maand november wordt de contributie geïnd.
Zaterdag 28 oktober hebben enkele leden van de voetbal geholpen met de verhuizing van de
handbal.
De handbal had allerhande materialen over. Deze zijn op een goede wijze verdeeld tussen de
voetbal, dorpshuis en sporthal. Dit was een mooi praktijkvoorbeeld van samenwerking.
Iedereen die daaraan mee heeft geholpen dank!
Op vrijdag 3 november was de jaarvergadering van Hugo,s Vrienden. Belangrijk onderwerp was
“het cadeau voor het samengaan van Hugo Girls en Hugo Boys” Er kwam een mooi voorstel naar
voren tijdens de vergadering. Als dit gerealiseerd kan worden is dit een prachtige bijdrage voor
het complex.
Tevens een groot compliment voor de leden en bestuur van Hugo,s Vrienden die dit mogelijk
maken.
Over het complex gesproken, de bouw gaat gestaag door.
Afgelopen week zijn de lichtmasten geplaatst en deze week gaat men verder met de opslagruimte
achterzijde tribune en het tegelwerk.
Resultaten:
Week 44
JO19-1 moest zijn meerdere erkennen in Kolping Boys. Er werd met 7-3 verloren
Hugo Boys 4 won wederom verdiend met 4-1 van Victoria O 4 en sluipt naar de koppositie.
Hugo Boys 3 verloor in de thuiswedstijd tegen Hollandia T 3 geflatteerd met 7-2.
Het spel was helemaal niet zo slecht echter vele kansen werden gemist en regelmatig net niet de
goede keuze in het afspelen.
Hugo Boys 2 behaalde zijn eerste overwinning. Thuis werd SVW 2 met goed spel kansloos
verslagen met 4-0. Een prima prestatie mede ook omdat SVW voor aanvang van de wedstrijd op
de 3e plaats stond.
Daarin tegen deed Hugo Boys 1 het in de derby tegen KSV minder goed. Gelijkspel had verdiend
geweest, echter er werd ongelukkig verloren met 3-2.
Week 45
Jo 19-1 won met 4-2 van Succes JO-19-1 en blijft zo bovenin meedraaien.
Hugo Boys 4 had de pech dat de tegenstander niet kwam.
Hugo Boys 3 verloor wederom nu met 6-3 van FC Den Helder 3
Hugo boys 2 kon de goede lijn niet doortrekken en verloor met 3-2 van Alcmaria Victrix 2.
Hugo Boys 1 had geen kind aan Alcmaria Victrix 1. Met 6-1 was Hugo Boys nog mild. Dubbele
cijfers behoorde tot de mogelijkheden.
Bestuur Hugo Boys
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Wedstrijdverslag Alcmaria Victrix 1 - Hugo Boys 1
Alcmaria Victrix begon gehavend aan de wedstrijd. Aan Alkmaarse kant ontbraken er drie spelers
die normaliter in de basis staan. Daarnaast had men de pech dat een getergd Hugo Boys op
bezoek kwam.
Uit de laatste wee duels had de formatie van Jorgen Heurter maar één punt gehaald en zag zo de
achtstand op koploper Koedijk tot vijf punten oplopen.
Vanaf het begin zette Hugo Boys Alcmaria Victrix onder druk en Hugo Boys creëerde direct kansen.
Uit een counter scoorde Hugo Boys, na een goede steekbal van Bo Groen kwam Bob de Wit alleen
voor de keeper met een fraaie lob scoorde Bob de Wit.
In de 25e minuut werd het zelfs 0-2. Na een voorzet over rechts Was Thijs Wolkers er als de kippen bij
om binnen te tikken. Alcmaria was aangeslagen dit kwam tot uiting door een eigen doelpunt 0-3.
Vlak voor rust werd het zelfs 0-4 met een fraai afstandsschot noteerde Jeffrey de Cocq van
Delwijnen de ruststand. Alcmaria begon fel wat begrijpelijk was. Het was echter Hugo Boys die de
beste kansen kreeg.
Toch was het Alcmaria die de eer redde. Met een fraaie kopbal uit een corner werd keeper Nick
Beers gepasseerd.
Hugo Boys was wakker en nam het initiatief. Het duurde echter tot de 75e minuut dat 1-5 op het
scorebord kwam. Na een goede actie van Thomas Kunst kon Bo Groen makkelijk scoren.
Vlak daarna werd het zelfs 1-6. De keeper van Alcmaria blunderde opzichtig bij een vrije trap van Jeffrey
de Cocq van Delwijnen die zo zijn tweede van de middag maakte. Al met een prima overwinning voor
Hugo Boys. Het enigste verwijt wat je kon maken was dat men niet met dubbele cijfers won.
Volgende week de topper in en tegen De Rijp. Dan wordt de vraag beantwoord of Hugo Boys mee
kan blijven doen in de top van 4e klasse B.

Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 11 november
Hugo-Boys
9.30 uur Corina
Zondag 12 november
9.45 uur Verine / Miranda
13.00 uur Annet/ Carin
Leden : Chris Dekker / Gert Jan Liefting
Maandag 13 november
Tafeltennis Puinhoop United
Dinsdag 14 november
Kbo en Seniorengym
Woensdag 15 november
Revas
Donderdag 16 november
Training Hugo Boys
Vrijdag 17 november
koersbal
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Zaterdag 18 november
Hugo- Boys
9.30 uur Irma
13.00 uur
Zondag 19 november
9.45 uur Hanneke/ Bettie
13.00 uur Paul / Frans
Leden : Alexander Groen / Ari Groot/ Sander Bakker
Maandag 20 november
Tafeltennis Puinhoop
Dinsdag 21 november
Kbo en Seniorengym
Woensdag 22 november
Revas
Donderdag 23 november
Training Hugo Boys
Vrijdag 24 november
Koersbal

Hugo Boys Senioren

							
Wedstrijdprogramma 12 november 2017						
Terreindienst: Tim Koomen, Rene Zwagerman 					
43723 De Rijp 1 		
Hugo-Boys 1
14:30		
D. Heesakkers
48159 Limmen 2 		
Hugo-Boys 2
11:00		
69961 Duinrand S2 		
Hugo-Boys 3
11:30
10:30
69891 Hugo-Boys 4		
WMC 4 		
10:45
10:00
Jan Eeken
							
Wedstrijdprogramma 19 november 2017						
Terreindienst : John Beers, Manus v.d. Vliet					
43768 Hugo-Boys 1 		
Con Zelo 1
14:00		
43783 Hugo-Boys 2 		
Vrone 2 		
10:45		
70009 Hugo-Boys 3 		
Flevo 2 		
10:45
10:00
A. Strijbis
70057 Koedijk 8 		
Hugo-Boys 4
12:00
11:00
144427 Con Zelo JO19-1		
Hugo-Boys JO19-1 11:00
10:00
							
Wedstijdprogramma 26 november 2017						
Terreindienst : Lex Rendering 					
43687 Nieuwe Niedorp 1
Hugo-Boys 1
14:00		
47585 Swift 2 			
Hugo-Boys 2
12:30		
70551 Sint Boys 2 		
Hugo-Boys 3
13:00
12:00
70593 Hugo-Boys 4 		
Kolping Boys 5 10:45
10:00
Marco v Woerkom
0
Hugo-Boys JO19-1						
							
Siem Hand tel. 072-5740761						

Pupil van de week
Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:
19 November
Hugo Boys 1 – Con Zelo 1
Dirk van Schagen
( 12:45 aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)
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Hugo Boys Jeugd

							
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd					
Saturday, November 11, 2017
Terreindienst ‘s ochtends: Joey Beers			
Terreindienst ‘s middags: Ivan Zuurbier			
wedstr. Omschrijving			
Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag
Hugo Boys JO17-1 - Vrij
110259 Vrone JO15-3
- Hugo Boys JO15-1
14:30 13:30
109634 Hugo Boys JO13-1 - VIOS-W JO13-2
14:00 13:00
??
Hugo Boys JO11-1 - Vrij
109968 LSVV JO11-3
- Hugo Boys JO11-2
9:00 8:15
109781 Hugo Boys JO9-1 - Nieuwe Niedorp JO9-2 11:00 10:30
Coach
141515 KSV JO9-4
- Hugo Boys JO9-2
10:00 8:15
Hugo Boys MP-1 - Mini-comp bij LSVV
9:30 9:00
Coach
						
						
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd					
Saturday, November 18, 2017
Terreindienst ‘s ochtends: Thijs Snel			
Terreindienst ‘s middags: Rens Hoogland			
wedstr. Omschrijving			
Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag
111975 Hugo Boys JO17-1 - SVW 27 JO17-5
14:00 13:15
??
110816 Hugo Boys JO15-1 - SVW 27 JO15-4
14:00 13:15
??
111321 VZV JO13-2
- Hugo Boys JO13-1
11:30 10:30
Hugo Boys JO11-1 - Vrij
110484 Hugo Boys JO11-2 - ST Schagen/SRC JO11-4 11:00 10:30
Coach
111478 Winkel JO9-3
- Hugo Boys JO9-1
9:00 8:15
110899 Hugo Boys JO9-2 - Koedijk JO9-4
11:00 10:30
Coach
Hugo Boys MP-1 - Mini-comp bij Victoria O 9:00 8:30
Coach
						
Houdt de website en het bord in de gaten ivm gewijzigde wedstrijden!
		
www.hugoboys.nl

Opfriscursus AED
In november wordt er een opfriscursus AED georganiseerd.
De volgende avond is hiervoor beschikbaar:
Donderdag 23 november
De kosten voor deze avond bedragen € 7,50 en kun je ter plekke voldoen. De avond start om 19.30
uur in het dorpshuis en zal duren tot 21.30 uur.
De heer Krijn Bak zal de cursusavond verzorgen.
Mocht je deze avond willen volgen, dan kun je een bericht sturen naar: ewg.kruijer@quicknet.nl
Erik Kruijer
Hugo Boys Kantinecommissie
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Wedstijdverslag Alcmaria Victrix 1 - Hugo Boys 1
Alcmaria Victrix begon gehavend aan de wedstrijd. Aan Alkmaarse kant ontbraken er drie spelers
die normaliter in de basis staan. Daarnaast had men de pech dat een getergd Hugo Boys op
bezoek kwam.
Uit de laatste wee duels had de formatie van Jorgen Heurter maar één punt gehaald en zag zo de
achtstand op koploper Koedijk tot vijf punten oplopen.
Vanaf het begin zette Hugo Boys Alcmaria Victrix onder druk en Hugo Boys creëerde direct kansen.
Uit een counter scoorde Hugo Boys, na een goede steekbal van Bo Groen kwam Bob de Wit alleen
voor de keeper met een fraaie lob scoorde Bob de Wit.
In de 25e minuut werd het zelfs 0-2. Na een voorzet over rechts Was Thijs Wolkers er als de kippen bij
om binnen te tikken. Alcmaria was aangeslagen dit kwam tot uiting door een eigen doelpunt 0-3.
Vlak voor rust werd het zelfs 0-4 met een fraai afstandsschot noteerde Jeffrey de Cocq van
Delwijnen de ruststand. Alcmaria begon fel wat begrijpelijk was. Het was echter Hugo Boys die de
beste kansen kreeg.
Toch was het Alcmaria die de eer redde. Met een fraaie kopbal uit een corner werd keeper Nick
Beers gepasseerd.
Hugo Boys was wakker en nam het initiatief. Het duurde echter tot de 75e minuut dat 1-5 op het
scorebord kwam. Na een goede actie van Thomas Kunst kon Bo Groen makkelijk scoren.
Vlak daarna werd het zelfs 1-6. De keeper van Alcmaria blunderde opzichtig bij een vrije trap van Jeffrey
de Cocq van Delwijnen die zo zijn tweede van de middag maakte. Al met een prima overwinning voor
Hugo Boys. Het enigste verwijt wat je kan maken is dat men niet met dubbele cijfers won.
Volgende week de topper in en tegen De Rijp. Dan wordt de vraag beantwoord of Hugo Boys mee
kan blijven doen in de top van 4e klasse B.

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:			
14072
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
Anita Messelaar		 06-20915051		
Secretariaat
Penningm.

b.g.g.

06-

Truus van den Berg
072-5719852
Cees Molenaar		 072-5712488

Gezinsveranderingen en/of verhuizingen doorgeven aan de penningmeester a.u.b.
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GOURMETACTIE BIJ DAGWINKEL GROEN
VANAF 13 NOVEMBER TOT EN MET 17 DECEMBER
KAN U SPAREN VOOR GRATIS GOURMET MINI’S.
BIJ ELKE €10,00 BESTEDING KRIJGT U EEN ZEGEL,
MET 8 ZEGELS IS UW SPAARKAART VOL EN KRIJGT U VOOR DE KERST
EEN SCHAAL MET GOURMET MINI’S.
U MAG ZOVEEL KAARTEN INLEVEREN ALS U WILT EN DUS SPAREN VOOR
VEEL GRATIS GOURMETVLEES.
DE EERSTE ZEGEL PLAKKEN WIJ ALVAST OP DE KAART, DIE IS DUS GRATIS,
U KUNT DE SCHALEN OPHALEN VANAF 22 DECEMBER.
WIJ WENSEN U VEEL SPAARPLEZIER
EN EEN SMAKELIJKE GOURMET MET FAMILIE OF VRIENDEN.
DEZE ACTIE IS UITGEZONDERD VOOR ROOKWAREN,
ALCOHOLISCHE DRANKEN, EMBALAGE EN DIENSTEN.
TOT ZIENS IN DE DAGWINKEL
TEL. 0725711325
U KUNT OOK BIJ ONS VIA INTERNET BESTELLEN VIA DE WEBSITE

WWW.LEKKERMAKKELIJK.NL
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RICHTLIJNEN VOOR KOPIJ ‘Contact’
- Aanleveradres(mail): redactiecontactdenoord@gmail.com.
- Gegarandeerd geaccepteerde bestandstypen: txt, doc, docx, jpg en xlsx. Alle overige
bestandstypen worden niet gegarandeerd. PDF bestanden worden als advertentie bestanden
afgehandeld.
- Bij het onderwerp de naam van de betreffende vereniging of instelling vermelden.
- U kunt te allen tijde een briefje inleveren op het redactie-adres: Groote Geldebosch 48 te
Heerhugowaard-de Noord of even bellen met de redactie 072- 57 15 332.
- Uiterste inleverTIJD is 19.00. Na dit tijdstip aangeleverde kopij zal in de daarop volgende uitgave
worden gepubliceerd. Contact verschijnt, met uitzondering van de zomervakantieperiode en
mogelijk de kerstperiode, in de ON-even weken.
- De redactie zal na ontvangst van de per e-mail aangeleverde kopij een automatisch bericht aan
de afzender toezenden met als onderwerp de datum van plaatsing.
Het aanleveren van advertenties via redactiecontactdenoord@gmail.com of contacthhw@gerja.nl
- Per vereniging, instelling, organisatie of andere instantie, is het gewenst de kopij via één e-mail
adres aan te leveren. Op deze manier heeft de betreffende instelling grip op de juiste volgorde
en bovendien kan de redactie makkelijker terugkoppelen bij vragen of opmerkingen.
- Logo’s dient men eenmalig in bezit te stellen van de redactie of van Gerja in een 4X4 cm
formaat (bij voorkeur jpeg). Het logo zal blijvend gebruikt worden. De kopij alleen als tekst
aanleveren, zonder logo. Eventuele bijlagen (bijvoorbeeld foto’s) apart bijvoegen in de eerder
genoemde bestandstypen, met in de tekst vermeld welke bijlage / bestandsnaam op welke
plaats ingevoegd dient te worden.
- Er zijn extra kosten verbonden aan het laten publiceren van meerdere foto’s of van kleurenfoto’s.
- De opmaak van het Contact en uw kopij wordt geheel door Gerja verzorgd. Neem contact op
met de redactie indien u uw opmaak gepubliceerd wilt zien.
- Kopij zonder (herleidbare) afzender zal niet worden gepubliceerd.
- Indien u een evenement op de agenda wilt laten plaatsen, dan kunt u dit kenbaar maken via
een apart verzoek aan de redactie per e-mail.
€ 42,50
€ 24,50
€ 15,00
€ 11,25 (personeelsadvertentie)

Advertentietarieven (zwart/wit):
				
				
				

1/1 pag
1/2 pag
1/4 pag
1/6 pag

Personeel(zwar t/wit):		

1/6 pag € 11,25

Advertentietarieven (full color):

Nader te bevragen bij contacthhw@gerja.nl

Abonnementstarieven:
- bezorgd bij u thuis € 20,00
- bezorgd via de post in Nederland € 57,00
Contact verschijnt twee wekelijks op oneven weken onder redactie van Angèl Mooij, Pim Mooij,
Paul Mooij, Jos Beers en Robbert Jongkind.
Redactie-adres: Groote Geldebosch 48, 1704 CP, Heerhugowaard-Noord.
Pim en Angèl Mooij: 072-5715332 / Jos Beers: 072-5718737 / Paul Mooij: 072-5711625
Redactiecontactdenoord@gmail.com
Voor het aanleveren van advertenties:
Drukkerij Gerja: e-mail: 		
contacthhw@gerja.nl
		
telefoon:		
0226-421520
		
fax: 		
0226-421550
Rekeningnummer Contact: NL06RABO0386950989
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lANGEDIJK

WArMENHUIZEN

Industrieweg 27
T. +31 (0) 223 52 30 06
denhelder@zrgbv.nl

Pastoor Koopmanweg 21
T. +31 (0) 223 66 88 38
frans@zrgbv.nl

Witte Paal 212
T. +31 (0) 224 29 60 07
schagen@zrgbv.nl

De Mossel 15E
T. +31 (0) 226 31 88 41
info@drukkerette.nl

Dorpsstraat 165
T. +31 (0) 226 39 36 10
warmenhuizen@drukkerette.nl

WElKOMbIJZEEMAN.Nl
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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

q Gespecialiseerd in:
q BMW onderdelen magazijn
q Tectyleren
q Banden / wielen
q leswagen verhuur (sport)
q Onderhoud en reparaties
q In- en verkoop alle merken
q A.P.K.
q Alarm inbouw
q Autocleaning
Adres:

Dopplerstraat 6
1704 SR Heerhugowaard
TEL: 072-5740859
Fax nr. 072-5721659
Internet: www.automolenaar.com
Email: postmaster@automolenaar.com
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Ti m m e r b e d r i j f

Snel

Tel. 072 53 47 173

• Timmerwerk
• Onderhoud
• Renovatie
• Verbouwing
• Nieuwbouw
Tel. 06 27088407
Heerhugowaard

Heerhugowaard

Timmerwerk - Onderhoud - Renovatie - Verbouwing
bord_70x100Snel.indd 1

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
Theresiaplein 3 Warmenhuizen
tel. 0226 - 74 50 96
06-07-2009 10:24:31

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

Reclame voor zaterdag 11 november

3 Broden (wit, bruin en volkoren) voor € 5,Amandelstaaf van € 4,95 voor € 3,95
Speculaastaartje van € 6,95 voor € 4,95
Elke dag
Elke
dag 3
3 broden
broden naar
naar keuze
keuze €
€ 6,50
5,75
36

