Vrijdag 13 oktober 2017

Agenda
14 oktober 2017
14 oktober 2017
20 oktober 2017
3 november 2017
4 november 2017
7 november 2017
15 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

19:00 WGJ NGT en afterparty
20:00 Klaverjassen dorpshuis ‘t Zwaantje
14:00-15:30 Bieb: Aan tafel met … Raoul de Haan Haiku’s maken!
14:00-15:30 Bieb: Aan tafel met …Erica Erven “Herfst haken”
20:00 Klaverjassen dorpshuis ‘t Zwaantje
19:00 KBO Jubileumfeest
t/m 18 november “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 23 OKTOBER 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 van vrijdag 10 november 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.
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0% Brandstof.

Inclu sief Accu
en snella der
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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
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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(eerst aanspreekbare)
Hans Bruin
0654956924
hansbruin@outlook.com
Deken / pastoor E. Moltzer
Gedempte Gracht 64
1741 GD Schagen
0224 212357
don.eduard@planet.nl
Heilig Hart raad
Vice-voorzitter			
Gea Klercq		
Secretaris			Vacature
Penningmeester			Vacature
Bestuurslid			
Kees van Langen		
Contactpersonen secties:
Sectie Catechese			Vacature
Sectie Liturgie			
Marga van Langen
Sectie Gemeenschapsopbouw
Ans Rendering		
Sectie Diaconie en Pastoraat
Marion Bleeker		

Pim Mooij

072 571 5265
072 574 2241

072 574 2241
072 5741589
0226 422731		

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 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 oktober op het
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
Kerkwerken
In oktober is de groep van mevrouw van Langen- van Schagen aan de beurt om de kerk op orde
te brengen.
Bloemengroep
In oktober wordt de kerk versierd door Ali Overtoom en Lies Oudeman
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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!
In oktober is er geen spreekuur i.v.m. de afwezigheid van Gea
Gea Klercq
MAANDAG 9 OKTOBER
15.15 UUR Kinderkerk voor de onderbouw
DINSDAG 10 OKTOBER
19.00 uur Rozenkransgebed
VRIJDAG 13 OKTOBER
15.15 UUR Kinderkerk voor de bovenbouw
WEEKINDE 14 EN 15 OKTOBER
Achtentwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 25,6-10a9(De heer richt op zijn berg een maaltijd aan)
Evangelie uit Matteüs 22, 1-14( Her Rijk der Hemelen gelijkt op een bruiloftsfeest)
ZONDAG 15 OKTOBER
10.00 UUR Derde zondag van de maand.
Presentatie van de kinderkerk
Woord- en communieviering met diaken Hans Bruin en zang van Trudi Hand en Combo.
Gebedsintenties voor Gert Boerdijk en zegen over de kinderen en kleinkinderen, Piet Luken en
om zegen over zijn gezin,in liefdevolle herinnering Bep,Dries en Eddy Keesom, Nel Smit-Houniet,
Siemen en Nel Steur-Groot en overleden familie, Alex Weel, in liefdevolle herinnering Jan en Tiny
Oudeman-Groot en zegen over hun kinderen, in liefdevolle herinnering Piet Borst, Piet Zijp en
overleden familie Zijp-Braas, Adriaan van Langen en zegen over zijn gezin, 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,in liefdevolle herinnering Jan Oudeman
en familie Oudeman-Groot,Nic Borst, Afra Borst-Molenaar, Lida Borst en zegen over hun gezin,Jaap
en Anna pronk, Jan en Sjanet, Nic Doodeman, Ruud en Margret.
Lector; Joke van der voort. Misdienaars:Kirstin Plak en Sofie Kavelaar, Koster Peter Danenberg.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achterin de kerk.
DINSDAG 17 OKTOBER om 19.00 UUR
Rozenkransgebed
WEEKEINDE 21 EN 22 OKTOBER
Negenentwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit Jesaja 45,1.4-6(Gods plan met Cyrus, de Perzische koning die een einde maakt aan
de Babylonische ballingschap)
Evangelie uit Matteüs 22, 15-21( Geeft aan de keizer wat de keizer toekomt,en aan God wat God
toekomt)
ZONDAG 22 OKTOBER om 10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is diaken Hans Bruin.
Gebedsintenties voor:familie Schipper-Stam en familie Stam-Jonker, in liefdevolle herinnering
Merie Klompstra-Bakker haar overleden ouders en zegen over haar gezin, Ali Idema-van Diepen,
uit dankbaarheid voor een 95 jarige, Jaap Beers, Gina, broeder Patrick overleden familie kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen, Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie, Jaap Burger
en zegen over zijn gezin.
Lector; Bert Bijvoet. Misdienaars: Syb Bakkum en Bas Kavelaar. Koster: Gon Meester.
De schaalcollecte is voor de Missio
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DINSDAG 24 OKTOBER om 19.00 UUR
Rozenkransgebed
WEEKEINDE 28 EN 29 OKTOBER
Dertigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Exodus 22,20-26( Heb de vreemdeling lief, want je bent zelf vreemdeling
geweest in Egypte)
ZONDAG 29 OKTOBER om 10.00 UUR
Woord- en communieviering met volkszang. Voorganger is Monica Wildeboer.
Gebedsintenties voor ; Cor Borst en Ria Borst-Groot, Ali Idema-van Diepen, Jan Bleeker en zegen
over zijn gezin, Cees Meester, familie Groot-Tool.
Lector: Jos Mooij. Misdienaars:Miel Berkhout en Stijn Blankendaal.
Koster :Rene van Langen.
DINSDAG 31 OKTOBER om 19.00 UUR
Rozenkransgebed
DONDERDAG 2 NOVEMBER om 19.30 UUR
Allerzielen
Woord- en communieviering met zang van het ritmisch koor. Voorgangers zijn diaken Hans Bruin
en Marion Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor: Kees Zuurbier en Truus Zuurbier-Groot en zegen over hun gezin,
Piet Luken en zegen over zijn gezin,Jan Bleeker en om zegen over zijn gezin,Nel Smit-Houniet,Alex
Weel,Marco Ursem,in liefdevolle herinnering Dennis Overtoom, Nelly van Veen en overleden
ouders Overtoom-Groen,Toon en Annie Spaansen-Borst,in dierbare en dankbare herinnering
onze lieve ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom,Theo en Annie Hoogland-Bleeker,in liefdevolle
herinnering Jan en Stephan mulder,vader en moeder groen en Atie, Antonius Aloysius Molenaar
en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart,Nol van
Woerkom,Tiny Veldman-Overtoom overleden ouders Veldman-Overtoom,Corrie Haverink,Riet
Bleeker-Korver Petra en overleden familie Bleeker-Korver, Riet Entius-de Boer en zegen over hun
gezin,in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel,Agie Borst-Eeken en Cor Borst, Ina ,Cok,
Sander en Piet en zegen over hun gezin,
Riet Oudeman-Beers uit dierbare en dankbare herinnering,in liefdevolle herinnering Jan en Tiny
Oudeman-Groot en om zegen over hun kinderen en kleinkinderen,in liefdevolle herinnering Andre
Veldman en Ank Veldman-Dekker en om zegen over hun kinderen en kleinkinderen,in liefdevolle
herinnering Merie Klompstra-Bakker haar overleden ouders en zegen over haar gezin,Ali Idemavan Diepen,Piet Bleeker en om zegen over zijn gezin
Pe Wester en Gerrit Schaafsma en zegen over hun gezin,Adriaan van Langen en zegen over zijn
gezin,Afra de Wit-Plak en om zegen over de kinderen en kleinkinderen,Nic Oudeman en overleden
familie Oudeman-Bakkum,Henk en Trien groot en zegen over hun gezin,In liefdevolle herinnering
Piet en Afra Korver-Wester en dochter Helma,in liefdevolle herinnering Nic Commandeur,in
liefdevolle herinnering Jan Oudeman en familie Oudeman-Groot,Adrianus Moras en Cornelia
Moras-Pater en zegen over hun gezin,Gerbrand en Jo Langedijk-Bekker en Piet en Ans de KlerkLangedijk,in liefdevolle herinnering Chris en Mien Dekker-Groot en overleden familie,in liefdevolle
herinnering Jan Groenland en Jansie Groenland-Ursem en zegen over hun gezin,in liefdevolle
herinnering Dina Oudeman-Ernst en Anita Oudeman-Muileboom,Jaap Burger en zegen over zijn
gezin,Jaap en Anna Pronk, Jan en Sjanet,In dierbare herinnering Jan Oudeman en Gurie OudemanAppel en dochter Sandra
Cor Deken en ivonne,Ton Groot en overleden familie,Koos en Magda van der Hulst-de Koning
en overleden ffamilie en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Bep, Dries en Eddy
Keesom,Cees Plak, mensen die overleden zijn en nooit een misintentie hebben gehad.
Koster: Peter Danenberg.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
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ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP
T VELD
Zaterdag 14 oktober om 19.00 uur eucharistieviering met diaken Piet Steur
Zondag 22 oktober om 10.00 uur Woord- en communieviering met diaken Toon Jorink en zang
van de Veldrakkers
Zaterdag 28 oktober om 19.00 uur Woord- en communieviering met Monica Wildeboer en zang
van interamvo.
WAARLAND
Zondag 15 oktober om 10.00 uur Woord- en communieviering met diaken Toon Jorink en zang
van het gemengd koor.
Zaterdag 21 oktober startweekeind Vijfhoek. Eucharistieviering met deken/pastoor Eduard
Moltzer,diaken Hans Bruin en diaken Toon Jorink.
Zaterdag 28 oktober om 19.00 uur Eucharistieviering met diaken Piet Steur en zang van het
ritmisch koor.
NIEDORP
Zaterdag 14 oktober om 19.00 uur Eucharistieviering met deken/pastoor Eduard Moltzer, 70 jarig
jubileum van het gemengd koor.
Zondag 29 oktober om 10.00 uur Woord- en communieviering met diaken Toon Jorink
Dopen
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971
Geboren
Op 2 september is Kiki Catherine Alida Overtoom geboren.
Zij is de dochter van Frank en Frances.
Van harte gefeliciteerd.

Kinderkerk
Op maandag 25 september was de start van de kinderkerk voor groep 1 t/m 3.
Wij kwamen met zijn drieën de kinderen ophalen, jammer dat een aantal kinderen vergeten waren
dat er kinderkerk was, maar dat gebeurt de eerste kinderkerk wel vaker.
Er waren 11 kinderen die met ons meegingen en een hulpje.
We zijn beneden gestart met even napraten over de vakantie en het begin van het schooljaar.
Hierna hebben we het lied gezongen van: “Geef mij je hand”. We hebben ook voor de jarigen, Ans
en Dave “lang zal ze leve” gezongen. De kinderen wisten nog een mooi lied en dat werd ook uit
volle borst gezongen, een leuke binnenkomer.
We hebben uitgelegd dat we 15 oktober weer meewerken aan de viering, hierin willen we
doorgeven dat we de hele natuur moeten respecteren, niet alleen de mensen, maar ook de dieren
en alle flora en fauna. Natuurlijk hebben we ook een verhaal gelezen, het ging over Noach, die
naar God luisterde en goed voor zijn familie en de dieren zorgde. Dit is precies wat wij in de viering
van 15 oktober willen doorgeven.
We hadden boven een mooi groot papier liggen waarop de zon, wolken, bomen en kinderen waren
getekend. De groep werd in tweeën gedeeld en de eerste groep mocht een papier beplakken met
plaatjes die ze zelf mooi vonden en waarop stond geschreven: Lieve God wat is het fijn, dat er
zoveel mooie dingen zijn” Dit gaat weer in hun blijde tas.
De andere groep mocht het grote papier beplakken met plaatjes van dieren, en alle flora en fauna,
die we gaan gebruiken in de viering.. Halverwege mochten ze van plaats verwisselen en konden
de andere ook hun papier beplakken voor hun blijde tas.
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We waren op tijd klaar, maar dat vonden de kinderen prima en ze gingen spontaan de pinguïndans
doen, we hebben beneden ook het lied geoefend die in de viering wordt gedraaid. Hierna hebben
we in de kerk een kaars opgestoken voor de vrede, want het is vredesweek.
Op 29 september waren de grotere kinderen in de kinderkerk, er waren 8 enthousiaste kinderen die
met Ans meegingen. Gerda was door familieomstandigheden niet aanwezig, maar gelukkig kwam
Kristel wel helpen. Ans heeft het een en ander uitgelegd voor de viering van 15 oktober en hierna
zijn ze gelijk de kerk ingegaan om het lied en het spel te oefenen. De kinderen vinden het geweldig
om iets te doen in de viering, maar het is jammer dat we weinig tijd hebben ivm met de vakanties,
maar we hopen dat de kinderen de boodschap die ze door willen geven goed kunnen uitdragen.
Ook met deze groep hebben ze geplakt voor hun blijde tas en mochten ze het grote vel die in de
kerk komt te staan beschilderen. Ze vonden het zo leuk om te doen, dat ze bijna niet naar huis te
branden waren.
We hopen dat er in de volgende kinderkerk nog meer enthousiaste kinderen zijn, zodat we met een
grote groep kinderen op 15 oktober in de viering iets moois neer kunnen zetten, die de kinderen
en ook de ouders, opa’s, oma’s en alle mensen in de kerk herinneren als een goede boodschap.
Hierbij wil ik iedereen uitnodigen om te komen kijken naar de kinderen van de kinderkerk die
speciaal voor u iets hebben ingestudeerd.
De volgende kinderkerk is op
maandag 9 oktober voor groep 1 t/m 3 en vrijdag 13 oktober voor groep 4 t/m 8
Wilt u kind ook meedoen met de kinderkerk, dan kan natuurlijk altijd. Wij komen uw kind om 15.15
uur ophalen van school en u kunt uw kind om 16.30 uur ophalen uit de pastorie.
Wilt uw kind meedoen, dan stellen we dat heel erg op prijs, want hoe meer zielen hoe meer
vreugd. Heeft u vragen dan kunt u ons altijd bellen of mailen.
U kunt ons bereiken op dit 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, Kristel Plak en Gerda Zuurbier

Uitnodiging voor de viering van 15 oktober
Op de derde zondag van de maand op 15 oktober om 10 uur, gaan de kinderen van de kinderkerk
iets moois aan u presenteren.
Trudie Hand en haar combo zingen in deze viering, wat het extra speciaal maakt.
Iedereen, ouders, opa’s, oma,’s, ooms, tantes, buren, ja alle parochianen zijn van harte uitgenodigd
om te komen kijken naar het spel en te luisteren naar de muziek, maar vooral naar de boodschap
die de kinderen aan u willen doorgeven.
We hopen dat u er allemaal bent om te kijken en te genieten van de kinderen.

Kinderkerk in viering van zondag 15 oktober met thema:
Samen maken wij de toekomst
Waar wij ook wonen op deze aardbol, in Nederland, India, China, Afrika, alle mensen horen bij
elkaar. God heeft ons de wereld gegeven, met al wat er leeft, om er iets moois van te maken.
Maar dat lukt niet altijd, waardoor de ongeveer 20 kinderen van onze ‘’kinderkerk‘’,
de mensen oproepen tot verantwoordelijkheid.
De kinderen hebben met Gerda en Ans extra hard geoefend en hopen uw waardering te krijgen,
door uw aanwezigheid. Onze kinderen zijn de toekomst! De viering is op 15 oktober, om 10.00 uur,
in onze H. Hart van Jezuskerk.
Vaders, moeders, opa’s, oma’s en iedereen is van harte welkom. Komt u ook ?
7

Misdienaars gezocht !!
Wie wil wat doen voor de kerk in De Noord?
Als je in groep 5, 6, 7 of 8 zit, mogen meisjes en jongens, ongeveer
1 x per 4 weken de pastor in de kerk helpen in de vieringen, je wordt
dan zoals ze dat zeggen, een misdienaar.
Een misdienaar heeft een belangrijke en leuke taak en gaat daarnaast
ook nog op het einde van het jaar een dagje uit, samen met de andere
kinderen/misdienaars, een dagje waarin allerlei leuke dingen worden
gedaan.
Wil je er meer van weten?
Mail naar hansbruin@outlook.com waarna ik u terugbel.

OKTOBER IS MARIAMAAND
ROZENKRANSBIDDEN op de dinsdagen
17, 24 en 31 OKTOBER
OM 19.00 UUR
IN H. Hart van Jezuskerk..

Samenwerking Gemengd kerkkoor De Noord en Waarland verrijking!
Wat is er mooier en fijner voor eens mens dan te zingen in een koor?
Dat hoef je niet te vragen aan mensen die in een koor zingen, die weten het. Die kennen het
gevoel en het geluid van een machtig koor en de voldoening van het samen zingen of het nu in
een kerk is of bij een andere gelegenheid en ook van de gezelligheid die daarbij hoort.
Het Gemengd Koor van Waarland en van De Noord zingen al weer vanaf 2014/2015 samen en de
leden zijn inmiddels goed aan elkaar gewend. Het koor zingt beurtelings bij de vieringen in De
Noord en Waarland. De koorleden zijn, zonder uitzondering, blij met de samenwerking, immers
zonder dit samengaan was er, denk ik, geen Gemengd Koor meer geweest in beide dorpen en dat
zou ontzettend jammer zijn. Het samengaan is best een krachttoer geweest van beide besturen,
maar het resultaat is er. De koorklank is mooi en vol, een genot om naar te luisteren, maar zeker
ook om er bij te zingen! Kom er bij, de repetities zijn op dinsdagavond om 19:15 uur. WELKOM!
-------------------------------------------------------------------De samenwerking van de koren heb ik ervaren als een verrijking van de zangkwaliteit van de beide
koren. Ik hoop nog lang te mogen genieten van het vierstemmige repertoire. Waarland en de
Noord gaan er samen voor.
(Bovenstaande twee stukjes zijn respectievelijk geschreven door Johan Hoetmer uit Waarland en Baps
Zutt uit De Noord.)
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Oog voor de toekomst

Jaarviering Personele Unie “De Vijfhoek”

Zaterdag 21 oktober 2017 19.00 uur
H.Wulfram- Waarland
Celebrant: Deken Eduard Moltzer
Diakens Hans Bruin en Toon Jorink
Uitnodiging eucharistieviering met thema ‘’oog voor de toekomst’’
Van harte nodigen wij u uit voor de gemeenschappelijke eucharistieviering, van de parochies,‘’
Vijfhoek‘’: Heerhugowaard De Noord en Kruis, Waarland, Nieuwe Niedorp en ’t Veld, op zaterdag 21 oktober, om 19.00 uur, in de H. Wulframkerk van Waarland, m.m.v. het gemengde koor.
Zoals u weet werken onze parochies als ‘’ personele unie ‘’ samen onder de naam; de Vijfhoek.
Hierin wordt gestreefd naar pastorale en bestuurlijke samenwerking, waarin de parochies hun
zelfstandigheid niet verliezen.
De vijf parochies, elk met een eigen plaats van samenkomen en vieringen, bundelen kracht en inzicht om de lokale gemeenschappen vitaal te houden. Dit vraagt van de parochies en parochianen
openheid naar elkaar en de wil om samen te werken.
In deze viering zal Deken Eduard Moltzer voorgaan, geassisteerd door de diakens, Toon Jorink
en Hans Bruin.
Het thema van de viering is heel toepasselijk ‘’ met het oog op de toekomst ‘’. Voor diegene die zijn of
haar kerk een warm hart toedraagt, vragen wij om te komen, om te vieren, maar ook om te luisteren.
Na de viering, kan er onder het genot van een kopje koffie informeel met de bestuursleden worden
nagepraat, waarna u op papier krijgt aangereikt hoe het in de personele unie afgelopen jaar is gegaan.
De gezamenlijke viering is d.d. 21 oktober, om 19.00 uur, in de H. Wulframkerk van Waarland.
						

Hartelijke groet van uw bestuursleden.
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Pauspareltje
‘’Jezus wil hier niet spreken over de problemen van het werk of een
juist salaris, maar over het Rijk van Gods! Dit is de boodschap: in het
koninkrijk van God zijn geen werkelozen, iedereen is geroepen om zijn
of haar steentje bij te dragen.
Voor iedereen zal uiteindelijke de beloning gelden die komt van goddelijke gerechtigheid – niet de menselijke gelukkig ! – namelijk,
de redding die Jezus Christus voor ons heeft gekocht met Zijn dood
en Verrijzenis.’’
(Bij het angelusgebed van 24 september 2017)

Nieuwe wegen…… voor een vitale parochiegemeenschap...
...Inspirerend en gastvrij.
Vervolg op het stukje in vorig contact.
Kerken worden gesloten omdat het kerkbezoek afneemt. De oorzaak zal divers zijn. In onze
parochiegemeenschap zijn we te rade gegaan bij onszelf. Wij vinden het belangrijk om onze kerk
door te geven aan volgende generaties. Zoals wij die ook gekregen hebben van onze ouders.
Onze kerk, een prachtig beeldbepalend monument in het hart van ons dorp is onze heilige plek.
Daar komen we bij elkaar voor goede momenten of om een groot verdriet te delen waar we geen
woorden voor hebben. Dit is belangrijk en willen we doorgeven aan onze jongeren.
Onze prioriteit is het jeugd en jongerenwerk. De parochie verbind mensen met elkaar, er voor
elkaar zijn is ons in het hart gegrift. Geloven gaat om woorden en verhalen, geloven gaat om God,
om gerechtigheid en vrede en naastenliefde.
In onze parochie zijn we gezegend met betrokken jongeren, jeugd en kinderen.
Hoe kunnen we daar een goed fundament onder zetten? Er wordt al veel gedaan. Iedereen doet
zijn best. We hebben impuls nodig omdat onze jongeren dit verdienen.
Anna!
Anna Ursem is een muzikaal talent en heeft zich, naast haar deelbaan als onderwijzeres,
professioneel toegelegd op muziek. Zij geeft zang- en pianoles, is dirigent van een popkoor
en treedt zelf regelmatig op.
Wij hebben haar gevraagd om coördinator te zijn van dit beleid wat is toegespitst op de
combinatie jongeren en muziek. Haar taak is om in samenhang met al het bestaande, inhoudelijk te
verstevigen en vorm te geven. Daarnaast zal Anna worden ingezet als ondersteuning tijdens
muzikale activiteiten die worden uitgevoerd door vrijwilligers in de kerk.
Er worden plannen gemaakt om de creativiteit van de kinderen te ontwikkelen.
De verandering die we teweeg willen brengen is dat jongeren samen met andere generaties
elkaar ontmoeten in de kerk om samen het leven te vieren. 1 Keer in de maand zullen
jongeren de viering op een of andere manier muzikaal ondersteunen.
Onze visie is dat wij er als parochiegemeenschap er voor elkaar willen zijn, rekening houdend met
de boodschap van Jezus Christus. Wij geven deze opdrachtkennis, leven en wijsheid door aan onze
jongeren. De kerk ziet het ook als haar plicht om kunst en creativiteit te stimuleren.
De nadruk wordt gelegd op samen zingen. Samen zingen doet veel met een mens. Samen zingen
geeft gezelligheid. Zingen is een sport. Onze plannen zijn ambitieus! We willen serieus werk
maken van onze jeugd en jongeren. De jeugd heeft onze steun nodig. Dat vraagt om
betrokkenheid, om uw gebed. We willen wel meer maar daar ontbreekt ons het geld voor.
Wie onze plannen wil steunen en meer “body ”wil geven kan ons financieel ondersteunen.
Heeft u vragen, opmerkingen, laat dit weten aan het parochiebestuur.
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Op zondag 17 september is een gezelschap van 33 personen op weg gegaan naar
Lourdes. Op vrijdag vooraf was er een wegzendviering in de kerk waar Theo
Vertelman in voorging.
Gestart op zondag om 06.15 uur in de Noord en met de bus naar Maastricht.
Daar kwamen alle pelgrims van de VNB (Vereniging Nationale Bedevaarten) bijeen.
Met het vliegtuig vertrokken ongeveer 200 personen naar Lourdes, het was een
start van een bijzondere en ontroerende week.
Onze Lourdesgroep heeft daar een eigen programma: We brengen als eerste een bezoek aan de
Grot en doen een rondje Heiligdom. Maandag een bezoek aan het museum van Bernadette en
haar geboortehuis. In de middag een bezoek aan Cité Saint-Pierre een verblijfplaats( dorpje op de
heuvel boven Lourdes) voor pelgrims die geen middelen hebben om in een hotel te verblijven.
Daar hadden wij een rondleiding en een mooie intieme viering in de schaapskooi. En in de avond
de lichtprocessie over het Heiligdom.
Dinsdagochtend een viering aan de Grot en daarna koffie drinken met alle andere Nederlanders
van het VNB.
In de middag de kleine Kruisweg, en de sacramentsprocessie.
Woensdag de Internationale Hoogmis in de Pius X de ondergrondse kerk waar wel 20.000 mensen
in kunnen. In de middag bezoek aan de kerken en voor de goede lopers op de heuvel de grote
Kruisweg lopen.
In de namiddag de viering met de handoplegging.
Donderdag een excursie naar de Pyreneeën, naar de Gavarnie een plaatsje tegen de Spaanse grens.
Vrijdag weer terug naar huis, om 19.00 uur waren wij terug in de Noord.
Volgend jaar 2018 in de maand september wordt er een reis naar Lourdes georganiseerd door de
Lourdesgroep ’t Veld en Heerhugowaard en omstreken.
Bent u geïnteresseerd in deze goed georganiseerde reis in een kleine groep met een eigen
programma in Lourdes?
U kunt contact opnemen met Jan Verkroost 072 567 42 743 / 06 538 838 70
Of de contactpersonen die vermeld staan in de folder, deze ligt in december achter in de kerk.

9 december: kerststallenmarkt Kevelaer
Op zaterdag 9 december kunt u de kerststallen- en adventsmarkt in Kevelaer (Duitsland) bezoeken.
Kevelaer is al 375 jaar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw de Troosteres van de Bedroefden.
Ga mee, want het belooft een mooie dag te worden voor Kevelaerfans én voor liefhebbers van
kerstgroepjes. Rond de klok van 12.00-12.30 uur arriveren we in Kevelaer, waarna u vrije tijd
heeft voor de winketjes, marktkraampjes en kerken en kapellen. Om 16.30 uur vieren we de
eucharistieviering in de Kaarsenkapel. Aansluitend is er nog een warme maaltijd in een restaurant
en om 19.00 uur vertrekken we uit Kevelaer (rechtstreeks naar de opstapplaatsen).
Deelname geschiedt op basis van aanmelding en betaling vooraf (bij afmelding helaas geen
restitutie). Bij de prijs is inbegrepen: vervoer per luxe touringcar, koffie/gebak op heenreis,
eucharistieviering in Kevelaer, driegangenmaaltijd en (pastorale) begeleiding. Niet inbegrepen:
annulerings-/reisverzekering, drankjes bij de maaltijd. Graag bij opgave diëten (o.a. vegetarisch)
en mobiliteit (bijv. rolstoel) niet vergeten te vermelden. Overschrijving van het deelnamebedrag
vooraf op: NL67 INGB 0005 2625 19 t.n.v. I.P.M. van Stiphout-Boos, o.v.v. “Advent 2017”.
- volwassene € 65,50
- kind t/m 12 jaar € 40,00
Vertrekplaatsen en –tijden
- Alkmaar (station CS, zijde stadscentrum bij busstation)
- Volendam (H. Mariakerk, Julianaweg)
- Heemstede (OLVH-kerk, Valkenburgplein)
- Amsterdam (station Sloterdijk, Piarcoplein 1, busopstapplaats beneden)
- Hilversum (H. Vituskerk, Emmastraat)
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U ontvangt vóór vertrek een bevestiging van uw deelname met de vertrektijd van de bus op
zaterdag 9 december.
Aanmelding/informatie (aanmelding t/m 20 november 2017)
Voor meer informatie en/of aanmelding neemt u contact op met:
- kevelaerbedevaart@outlook.com
- Dea Broersen (06-25021417)
- pastoor Eugène Jongerden (06-51265724)
- Jos Martens (06-16666900)
- Yvonne van Stiphout-Boos (06-22248723)
- pastoor Eric van Teijlingen (06-13716464)

Op reis naar Assisi. Onderweg tussen tijd en eeuwigheid
De voorbereiding voor de Bisdom bedevaart in de Mei vakantie van 2018 zijn in volle gang.
Vanaf nu kunt u zich inschrijven voor wat een mooie en bijzondere bedevaart naar Assisi
beloofd te worden.
Samen met uw gezin, familie, vrienden.
Het bisdom organiseert deze reis in samenwerking met de reisorganisatie VNB.
U kunt zich rechtstreeks aanmelden via www.vnb.nl/ pelgrimsreizen.
Ook is het mogelijk om u op te geven bij Gea Klercq, gklercq@gmail.com of tel.0652879803
Het bisdom biedt 2 reismogelijkheden aan voor deze reis.
1. Busreis. 9 dagen van 28 april tot en met 6 mei 2018De prijs is € 899,00, kinderen en jongeren tot
en met 25 jaar € 449,00
2. Vliegreis. 6 dagen van 30 april tot en met 5 mei 2018.
De prijs is € 799,00, kinderen en jongeren tot en met 25 jaar € 349,00
De inschrijving is mogelijk tot 1 februari 2018!
Meer over deze reis in volgende contacten, en ook sta ik tezijnertijd in de parochie, dit zal
ik in contact melden.
Graag attendeer ik u er op dat deelname aan de bedevaart intensief is. De omgeving in en rond
Assisi maakt het noodzakelijk dat u goed ter been bent.
Uw ambassadeur Gea Klercq

“Wat goed is…” “Wat is ethiek en moraal?”
Peter Vermaat preekt in de Westfriese Ekklesia.
De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia is op zondag 5 november 2017 om
11.00 uur in de Protestantse kerk te Wognum.
Het jaarthema voor het seizoen 2017-2018 van de Westfriese Ekklesia luidt: “Het ware, het goede
en het schone”. In de viering van 5 november a.s. zal Peter Vermaat in zijn preek nader ingaan op:
“Wat goed is. Wat is ethiek en moraal?”
Peter Vermaat is verteller, dichter, theatermaker en theoloog. In zijn vertellingen en
theaterproducties laat hij zich inspireren door verhalen uit de grote spirituele tradities van Oost
en West. Hij maakte theatervoorstellingen o.a. over Franciscus van Assisi en Titus Brandsma.
De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te
Wognum. (De vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand.)
Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van Alwies Cock
en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en thee en
gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u op
5 november te ontmoeten. U bent van harte welkom.
Tevens informeren wij u over de leerhuisbijeenkomsten in Wognum o.l.v. Alex van Heusden op
dinsdag 10 oktober en woensdag 8 november a.s..
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl
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In de viering van 15 oktober is er een speciaal optreden van de kinderen
van de kinderkerk, u bent allemaal van harte uitgenodigd

Historisch Heerhugowaard met lezing: “De trein terug”
Zaterdag 21 oktober 2017 houdt de Stichting Historisch Heerhugowaard de jaarlijkse informatieve
donateursmiddag in Theater Cool, Middenwaard 61. De middag is gratis voor alle donateurs en
andere belangstellenden. Iedereen is dus van harte welkom.
Deze middag verzorgt Journalist/ schrijver Wim Wegman een interessante lezing over de spoorlijn
Alkmaar- Den Helder. Hij gaat via beelden terug in de tijd, naar de start van dit spoortraject in
1865. Hij maakt uitstapjes naar de verschillende stations in Heerhugowaard. Hij vertelt over de
gedaanteverwisselingen van de stations in de loop der tijd. Daarnaast heeft hij in het verleden
gegraven en stuitte hij op opmerkelijke wetenswaardigheden: op liefdesdrama’s, op sabotage, op
rampen en beschietingen.
De zaal gaat open om 13.30 uur en het programma begint om 14.00 uur. De eindtijd zal rond
16.15 uur zijn. Tijdens de pauze kunt u gezellig herinneringen uitwisselen onder het genot van een
gratis kop koffie, met muzikale ondersteuning van Dick Langedijk.
Ook is er in de pauze en na afloop, net als in voorgaande jaren, gelegenheid om informatie over
de Stichting Historisch Heerhugowaard en de eerder uitgebrachte jaarboeken te verkrijgen. Nietleden kunnen zich aanmelden om lid/donateur van onze stichting te worden.
Voor meer informatie, zie de website: www.historischheerhugowaard.com.
We hopen natuurlijk op veel belangstelling en zien u graag tegemoet op 21 oktober in theater
Cool.
Stichting Historisch Heerhugowaard
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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
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m. 06 - 229 204 87

e. info@dick-tegel.nl

Ik ga mijn droom waarmaken (Debby studeert BSR)
Nadat ik enkele jaren, zonder blijvend resultaat door diverse therapeuten behandeld ben, kom
ik in mei 2015 voor het eerst in aanraking kom met Body Stress Release (BSR). Na mijn eerste
behandeling is het duidelijk waarom ik al geruime tijd last heb van mijn nek, onderrug en heupen.
De whiplash die werd geconstateerd, is na drie BSR behandelingen verdwenen en mijn rug- en
heupklachten zijn niet meer teruggekomen. Ik kan eindelijk weer normaal functioneren.
Nog steeds kom ik regelmatig bij mijn practitioner, deze onderhoudsbehandelingen houden mijn
lichaam stressvrij.
Wat ben ik blij dat ik dit heb ontdekt! En inmiddels zijn er meer mensen in mijn omgeving die de
geweldige effecten van BSR hebben ervaren.
Hierdoor raakte ik steeds meer overtuigd van deze mooie, zachte techniek. Dit wil ik ook leren!
Deze techniek kan de levenskwaliteit van heel veel mensen eenvoudig verhogen, want iedereen
heeft wel eens last van opgebouwde spierspanning (bodystress). Zonder dat je daar erg in hebt,
kan het chronisch worden en diverse klachten veroorzaken.
De Body Stress Release practitioner spoort deze spanning op en activeert het zelfhelend vermogen
van het lichaam. Het lichaam laat deze spierspanning weer los, waardoor de klachten verminderen
en uiteindelijk verdwijnen. Geen pijnlijke behandeling, geen medicijnen, puur de kracht van jouw
eigen lichaam.
Mijn droom wordt werkelijkheid. Na een pittige, selectie, ben ik toegelaten tot de opleiding Body
Stress Release practitioner. Eind oktober vertrek ik naar Zuid-Engeland om daar in vijf maanden
opgeleid te worden.
Een sprong in het diepe! Want het vergt wel vertrouwen om mijn vaste baan op te zeggen, mijn
gezin vijf maanden te verlaten en daarna een praktijk op te bouwen in een, tot nu toe, redelijk
onbekende gezondheidstechniek.
Ik ga er voor! Mijn missie om de levenskwaliteit te verbeteren van diegene die (dagelijks) pijn,
klachten en weinig energie ervaren, wordt werkelijkheid. Vanaf april 2018 kunnen ook de inwoners
van Heerhugowaard en omgeving kennismaken met Body Stress Release.
Wil je mijn avonturen in Engeland volgen? Of meer weten over BSR? Kijk dan op mijn website
www.debbyrummens.nl
Debby Rummens
Groote Geldebosch 84
info@debbyrummens.nl

Wie heeft mijn vest gevonden?
Helaas ben ik na de spellen van volksspelen een mooi vest kwijt geraakt. Het is een grijs vest met
rits van het merk Tommy Hilfiger maat L.
Als deze gevonden is kan diegene zich melden via 0653185644
Rob Overtoom

In de viering van 15 oktober is er een speciaal optreden van de kinderen
van de kinderkerk, u bent allemaal van harte uitgenodigd
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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

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
Het is duidelijk te merken dat de zomer al weer een tijdje voorbij is.
Maar ik wil er nog wel even op terug komen, want in de zomer zijn de
mensen om de koffie gegaan bij Anna en Jos Beers. Daarvoor willen
we hen nog hartelijk bedanken. De sfeer was hartstikke leuk. Verder is
de zomermaaltijd op de pastorie ook weer goed verlopen. De mensen
hebben ervan genoten. Het was lekker en gezellig. In de zomer moeten
we het zonder Tiny van Stralen stellen, onze wonderkok die het toch maar
altijd weer voor elkaar bokst om voor zo’n 20 mensen heerlijk eten te koken.
De data voor de komende tijd:
19 oktober 2017		
17.30 uur maaltijd in het dorpshuis
3 november 2017		
10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie: bingo
17 november 2017
9.30 uur bij de pastorie: uitje naar de Boet
Wilt u, wanneer u niet kunt komen met de maaltijd, dit telefonisch doorgeven aan Tiny van Stralen?
Haar tel.nr. is (0226-422701). Dan kan zij er rekening mee houden bij het inkopen en met het koken.
Janet Wester (5719382)
Gea Klercq
(5715265)
Ria Boekel
(5719919)
Tiny van Stralen

Tonnie Rozing (5741684)
Riet Beers
(5714705)
Toos Mooij
(5710193)

U bent van harte welkom!

KBO Heerhugowaard Noord
Voorzitter:
Secretaris:
2e secr.
Penningm:
Lid
Lid
Lid

Wout Beers
Toos Mooij-Wijnker
Truus vd Berg-de Boer
Cor Neeft
Annie Groenland -Groot
Nel Zuurbier-v.Langen
Trudy Ursem- Houtman

Middenweg 566
Middenweg 525
Rozenhoutstraat 6
Dorsvlegel 9
Middenweg 465D
Donkereweg 7
Middenweg 467

tel: 5714705
tel: 5710193
tel: 5719852
tel: 5713628
tel: 5717551
tel: 5716087
tel: 5719168

Themamiddag 9 oktober j.l.
Terwijl ik dit stukje maak kijk ik samen met 48 andere aanwezigen terug op een heel leuke middag.
Ans Rendering vertelde over haar werk als verpleegkundige in de Hospice.
Zij deed dat op een heel warme een bevlogen manier. Zij en haar collega’s verzorgen daar 8 (soms
9) gasten , zoals zij de bewoners noemen. Met heel veel geduld en heel veel liefde, dat hebben we
wel begrepen. De Hospice draait met 120 vrijwilligers heel goed maar alleen de zorg die geboden
wordt is niet genoeg.
Men vindt het essentieel dat de gasten een zo aangenaam mogelijk verblijf hebben. Dat zit
vaak in kleine dingen: bloemen op tafel, kunst aan de wanden, een lekker kopje soep. Alles wat
bijdraagt dat gasten , vrienden en familie zich thuis voelen. Ook voor het gebouw, de inrichting,
het materiaal en opleiding van de vrijwilligers is financiële steun nodig.
Gelukkig zijn er diverse sponsors maar ook zijzelf organiseren veel activiteiten om financieel rond
te komen. Diep respect !
Na de pauze draaide Richard de 50 jaar oude film van Piet Kager.
Ook voor ons, geen geboren Noord-enders, was het een feest van herkenning.
Zo was de middag weer omgevlogen en gaan we op weg naar ons jubileumfeest 7 nov.
Met vriendelijke groet: Truus van den Berg
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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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Veenglas, provincie, waterschap en de gemeente Heerhugowaard
Met het waterschap zijn er goede afspraken te maken voor het
leggen van de glasvezelkabel in de dijken. Heel belangrijk en veel
minder kostbaar als de alternatieven die grotere graafdieptes vereist
zouden hebben. Dit nog afgezien van de benodigde toestemmingen
van diverse grondeigenaren. Dat zou organisatorisch toch meer
werk, overleg en erfdienstbaarheden betekenen.
Ondanks veel toegezegde leningen van veenglasleden in ons project
(een flink bedrag in het totaal) moet er toch nog geld geleend worden bij financieringsinstellingen.
De medewerking van de provincie is gericht op een garantstelling voor dergelijke leningen zodat
de kosten van een dergelijke lening aanzienlijk lager zijn en de voorwaarden eenvoudiger.
De provincie is tot de conclusie gekomen dat het toegestaan is voor dit soort burgerinitiatieven
een garantstelling te geven. Uiteraard na het checken van het financiële plaatje van een project.
Dit zijn twee belangrijke stappen voor de realisatie van het veenglasproject.
Beide overheidsinstanties doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om deze belangrijke
modernisering van onze buitengebieden mogelijk te maken
Blijft over de gemeente Heerhugowaard. Tot nu toe hebben wij geen overeenstemming kunnen
krijgen over aanpassingen aan regels van de zijde van de gemeente m.b.t. de aanleg (bv.
graafdiepte). Dat zijn belangrijke kostenfactoren.
Dat is jammer maar we gaan vol gas door met ons project.
We zijn nu in overleg met de partijen die nodig zijn voor de fysieke aanleg (graven en leggen)
en de inhoudelijke aanleg (aansluiten glasvezelkabel in woning en aan het landelijke net) en
het bruikbaar maken van de kabel (er kunnen de gewenste signalen doorgegeven worden door
providers e.d.).
Kortom er is veel vooruitgang zonder dat je wandelend door het Veenhuizer gebied dat kunt zien.
Zo gauw als de spade in de grond gaat is er al veel werk gedaan.
Kijk regelmatig op de website www.veengla.nl of www.veenglas.eu
Als wij uw mail adres hebben krijgt u ook informatie via de email. Dus als wij het mailadres niet
hebben geef het dan door via het contactformulier op de website.

Toneegroep togido
Op 18, 24 en 25 november geeft Toneegroep togido uit Veenhuizen,
gemeente Heerhugowaard, weer haar jaarlijkse uitvoeringen. Ditmaal
het blijspel: Prinselijke problemen van Mart Moors. De aanvang is alle
avonden om 20.00 uur.
Hieronder volgt een korte inhoud:
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!
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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

TRIMSALON
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER
MARLIES BROERS
Veenhuizerweg 57
1704 DR Heerhugowaard - De Noord
tel. 06 - 13108895

ZONDAG 15 OKTOBER
WHISKY PROEVERIJ 14.30 17.00 UUR.
RESERVEREN AUB
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.ZATERDAG 28 OKTOBER
HALLOWEENVIERING MET MUZIEK
VANAF 20.30 UUR, VERKLEEDT MAG
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.ZONDAGMIDAG 29 OKTOBER
OPTREDEN WHEELBARROBAND
IN DE KOOGERKERK,
TOEGANGSKAARTJES
VERKRIJGBAAR
BIJ THE IRISH COTTAGE
-.-.-.-.-.-.-.-.-.ZONDAG 5 NOVEMBER
SESSIE EN CARVERY
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.VRIJDAG 17 NOVEMBER
MUSIC-DINNER
MET CORACLE
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.ZATERDAG 25 NOVEMBER
NOEVERSE BIETBENT
KERSTMIS 2017,
BEIDE DAGEN KERSTDINER
EN KERSTBUFFET,
U KUNT AL RESERVEREN
-.-.-.-.-.-.-.-.-.WIJ HEBBEN PLAATS VOOR
EEN AFWASSER
VOOR INFORMATIE,
VRAAG MARIAN OF EDWARD
WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL
INFO@THEIRISHCOTTAGE.NL
VERLAAT 4 1734 JN OUDE NIEDORP
0226 - 421486
ALLE DAGEN OPEN VANAF 10.30 UUR
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In de viering van 15 oktober is er een speciaal optreden van de kinderen
van de kinderkerk, u bent allemaal van harte uitgenodigd

Vrouwen van Nu afdeling Veenhuizen, 18 september 2017
Op deze eerste bijeenkomst van het seizoen 2017/18 heet onze
voorzitter Dini ons hartelijk welkom in dorpshuis ’t Zwaantje.
Zij heeft een lijst met adressen voor degenen, die niet digitaal zijn,
d.w.z. niet met de computer bezig en meldt dat we tijdschriften voor € 0,50 per stuk mee kunnen
nemen, die door anderen ingebracht zijn.
Een welkome aanvulling voor de kas. Kijkt u ook eens op de website van de Vrouwen van Nu,
afdeling Veenhuizen.
Complimenten zijn er voor de feestcommissie, die een prachtige uitnodiging verzorgd heeft voor
ons 80 jarig bestaan volgende maand.
Voor de gezamenlijke avond van de vrouwenverenigingen op 10 november in de Ontmoetingskerk
in de Brink zijn nog kaarten te koop bij Bets van Langen.
Er zijn veel enthousiaste leden die haken voor de Grootste Gehaakte Deken ter Wereld. Tot het
einde van dit jaar kunnen we granny’s haken voor het goede doel: eerst een vermelding in het
Guinness Book of Records, maar daarna vinden alle dekens van 1.40 bij 2.00 meter hun weg naar
verzorgings- en verpleeghuizen, instellingen en andere mensen die warmte nodig hebben. Het
project symboliseert verbinding en het geven van warmte, aldus de krant. Em daar doen we het voor.
U kunt contact opnemen met Anna Kroon, Dijkweg 1 of Marry Overtoom, Middenweg 610.
Onze jarigen die voor koek en bitterballen hebben gezorgd zijn Antoinet, Maria en Joke. Door alle
leden van harte proficiat gewenst en veel geluk in hun nieuwe levensjaar.
Op 14 november om 13.30 uur hebben we een excursie naar Centrum 31, vh de Don Bosco Mavo.
Daar zullen we zien wat mensen met een beperking allemaal tot stand brengen, bijdrage € 2,--.
En dan het goede nieuws dat Truus Breed toegetreden is tot het bestuur. Fantastisch! wij wensen
Truus een goede tijd toe in het bestuur! Marry leest het verslag voor van de uitgaansdag.
Dan geeft Dini het woord aan onze gastspreker, dhr. Luc Smit uit Middenmeer. Hij houdt een
boeiende presentatie over alle soorten uilen.
Nooit zal een uil met zijn ogen rollen, nee hij draait zijn hele kop in de rondte. Onze gast vertelt
dat hij zelf de uilen ringt om zo de stand van de uilen bij te houden, met dia’s ondersteunt hij zijn
betoog. Het is belangrijk dat we ruimte bieden aan de uilen, zij verschuilen zich in houtstapels,
onder dakranden van oude schuren, in het kreupelhout, daar waar ook hun prooi zich bevindt
zoals ratten en muizen.
Zij broeden in knotwilgen en hebben schutkleuren wat betekent dat zij door hun schutkleur
opgaan in hun omgeving. Er vindt een strijd plaats tussen boommarters en uilen. De heer Smit
toonde een dia van een waterbak met daarin een spartelende uil, hoe het beestje vecht tegen de
verdrinkingsdood, het was een angstig avontuur.
Op deze avond waren 31 leden en één gast aanwezig.
Onze volgende avond is op maandag 16 oktober 2017. Dan vieren wij ons 80-jarig bestaan in
dorpshuis ’t Zwaantje om 17.00 uur voor alle leden te beginnen met een drankje gevolgd door een
warme maaltijd om 18.30 uur. Onze partners zijn om 20.00 uur welkom.
Deze feestavond wordt verzorgd door Corrie Neeft, Els Ursem, Truus Breed, Maria Bergen, Annet
Kroon.
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Bibliotheek Kennemerwaard, Locatie De Noord
De volgende activiteiten vinden plaats:
Vrijdag 20 oktober van 14.00 – 15.30 uur
Aan tafel met … met Raoul de Haan Haiku’s maken!
(georganiseerd i.s.m. de Waardse Senioren)!
Een Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst, geschreven in drie regels waarvan de eerste regel 5,
de tweede regel 7 en de derde regel weer 5 lettergrepen telt. De haiku drukt uit wat in het moment
beleefd wordt, vaak vanuit een natuurervaring.
De strakke vorm daagt u uit om tot de kern te komen van wat u wilt uitdrukken.
In deze workshop krijgt u een korte introductie in de achtergronden en toepassingen van de
dichtvorm. Daarna gaat u meteen op een ontspannen manier zelf aan de slag onder begeleiding
van Raoul de Haan. Het is niet moeilijk om de basisprincipes onder de knie te krijgen.
Er zijn nog plaatsen vrij!
Meldt U aan bij de Klantenservice in De Noord!
Vrijdag 3 november van 14.00 – 15.30 uur
Aan tafel met …Erica Erven “Herfst haken”
Het is herfst! Kom gezellig in de bibliotheek Herfsthaken. We hebben voorbeelden van blaadjes,
herfstslingers en eikeltjes. Alles is aanwezig u hoeft niets mee te nemen.
En de thee staat voor u klaar!
Bibliotheek Kennemerwaard, locatie De Noord, Torenburgstraat 2.
Telefoon 072-5712004
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 13.00 – 17.00 uur

“ Sjoelclub ‘Glai em d’r in’ heeft meer te bieden..’
Zaterdag 07 Oktober 2017
Op 31 Maart jl. werd er in Heerhugowaard de Noord een
‘dorpshuisveiling’ gehouden in café Bleeker. Een veiling met veel
verschillende kavels waarop geboden kon worden en de gehele
opbrengst was ten bate aan de stichting‘Dorpshuis’. Met kavels als‘Ontbijt op bed, met Sophie en Jet’,
Een week verblijf in een 8-persoons huis (met zwembad) in Portugal’ en na vooral ‘Een cursus Panne
Zonder Manne’(voor 10 vrouwen dus)kon Sjoelclub ‘Glai em d’r in’ (Geen lid, geen lid) natuurlijk niet
achterblijven om drie kavels aan te bieden. Een geheel verzorgd ‘Glai em d’r in’-arrangement voor
twee personen, dus een bar gezellig avondje sjoelen met de mannen van‘Glai em d’r in’, het befaamde
broodje shoarma, genoeg goud gele rakkers en dat uiteraard geheel op kosten van de sjoelclub.
John en Thomas Kunst, Patrick en John Borst en Roderigh Groenland en Rene Buter waren
de hoogste bieders en de bedragen logen er niet om dat dit graag gewilde kavels waren.
De avond begon, zoals altijd om 20.30 uur, uiteraard met een heerlijk bakkie koffie met gebak en
na een half uur bijgepraat te hebben gebeurde er iets vreemds bij de club. Er gebeurde iets wat
zeer ongewoonlijk is bij ‘Glai em d’r in’ en het begon allemaal toen onze voorzitter zich van zijn
stoel bewoog en aan de andere kant van de bar ging staan en begon: “Beste mensen, graag even
uw aandacht... ik wil graag onze gasten hartelijk welkom...”. Er viel een doodse stilte in het voorcafé.
Ongeloof bij de mannen van ‘Glai em d’r in’ en na een paar minuten kreeg het eerste lid eindelijk
zijn spraakvermogen weer terug en zei: “ Voorzitter, gaat het wel goed? Deze speech heeft al meer
dan vijf woorden. Er bestaat dus wel een andere speech zoals bij elk begin van het seizoen ‘We
gaan beginnen!’.” De voorzitter ging verder met zijn speech en merkte daarin op dat er onder de
gasten geen enkel vrouwelijk schoon zat.
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De gouden regel van de club (geen lid, geen lid) had de voorzitter niet vermeld bij de uitleg van de kavel
en stiekem had hij wel gehoopt dat er eentje mee was. Als een echte kenner van sjoelclub ‘Glai em d’r in’
was het Roderigh Groenland, die de voorzitter keurig corrigeerde: “ Voorzitter, wij houden ons aan de
regels van de club, want geen lid, geen lid!”. Dit werd uiteraard met luid applaus ontvangen door de
gehele sjoelclub. Deze avond telde zes poules van vier man. Drie van ‘Glai em d’r in’ en één gast. De
gasten begonnen elk op een bak om te bepalen wie in welke poule zou spelen. De hoogste gemiddelde
in poule A enzovoorts. “Wij hebben de hele middag al staan oefenen thuis hoor”, was het Thomas
Kunst, die weer een score van 96 noteerde op zijn lijst. Het was voor de sjoelclub zeker een interessante
avond, want wie weet zit er wel een uitstekende vervanger bij voor als je een avondje niet kan.
Voor deze avond was er ook een ‘Snarker van de avond’ prijs. Deze werd verloot onder de gasten,
maar de voorzitter kon er maar geen een kiezen. “Hebben jullie er al een horen snarken mannen”,
was het Koen, die een biertje bestelde aan de bar. Niemand had er nog gesnarkt volgens de
mannen, maar toen Koen zich omdraaide en John Kunst hoorde zeggen: “Die eerste beurt
Koen, dat is eigenlijk niet eerlijk gegaan. In het begin, toen de poules werden bepaald, gooide
ik ook al op deze rotbak en nu moet ik er zelfs drie keer op gooien.”, wist hij meer dan genoeg.
Het sportgedeelte zat er op en de mannen namen plaats aan tafel of aan de bar. De scores werden
opgenoemd en het was spannend bij de gasten.
1. John Kunst 98.2
2. John Borst 98.0
3. Patrick Borst 89.8
4. Roderigh Groenland 89.0
5. René Buter 87.8
6. Thomas Kunst 85.8
Heren, chapeau voor de keurige gemiddelden en John Kunst uiteraard gefeliciteerd met de eerste
plaats. Melvin Tesselaar was deze avond te sterk voor iedereen, want met een gemiddelde van
120.3 werd hij de winnaar van de avond. ‘Prijzenmachine’ Daan Wolkers was deze avond aanwezig
en dat betekent dat de winnaars weer een geweldige prijs kregen. Ook werd ‘De snarker van
avond’ prijs uitgereikt en wederom viel John Kunst in de prijzen. De broodjes shoarma kwamen op
tafel en er werd nog menig uurtje nagepraat over allerlei dingen. Sjoelclub ‘Glai em d’r in’ willen
alle gasten bedanken voor een geweldige avond! Wij hebben in ieder geval genoten en wij hopen
jullie ook.
Tot ziens,
Sjoelclub ‘Glai em d’r in’
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HV Westfriezen ontdekt Sportcentrum Noorderend
Afgelopen zaterdag kwam Handbalvereniging Westfriezen uit
Zwaag, naar Sportcentrum Noorderend met hun E2 team. Deze
meiden hadden als teamuitje een handbaltraining geregeld. Deze
training werd door ons zelf gegeven. Na afloop van dit sportieve uur werd er direct geïnformeerd
wanneer dit nogmaals gedaan kon worden en vervolgens werd gesmuld van patat en meer.
Afgelopen week is er een 3e biljart geplaatst zodat we goed uit de voeten kunnen tijdens het
biljarttoernooi tussen De Noord en Veenhuizen. De inschrijving is inmiddels gesloten en van 23 tot
en met 28 oktober zullen er 70 biljarters minimaal 2 dagdelen actief zijn op de biljarts.
De eerste handbaltrainingen gaan volgende week ook weer van start. Dan zijn alle sporters weer
aanwezig in het Sportcentrum en zijn we weer volop in bedrijf.
We krijgen regelmatig de vraag wanneer de brommerbeurs zal plaatsvinden. De najaarsbeurs
staat gepland op 19 november en de voorjaarsbeurs zal plaatsvinden op 8 april 2018.
Nu de danszaal in zijn geheel is opgeknapt is deze ook voor vergaderingen in te huren. Mocht
je een ruimte zoeken dan hebben we die nu beschikbaar. Natuurlijk plannen we dit rond de
bestaande danslessen.
Zou je op een andere manier gebruik willen maken van het sportcentrum, voor bijvoorbeeld een
sportieve verjaardag of gewoon eens lekker sporten met de vriendengroep, neem dan contact op
om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
Carla en Henk
06 21 11 62 93
072 5823254
sportcentrumnoorderend@gmail.com
www.sportcentrumnoorderend.nl of via facebook: Sportcentrum Noorderend

NIEUWS VAN HUGO GIRLS
Nog 2 weken buiten handballen en dan gaan we naar binnen. Dus
ook nog maar 2 weken handballen bij het Rondeel. Op zondag 22
oktober speelt Dames 1 de allerlaatste wedstrijd op het veld aan
de Rozenhoutstraat. Een memorabel moment na zoveel jaren. En
bijzonder dat de laatste wedstrijd door Dames 1 wordt gespeeld. Kom
allemaal kijken!
Het nieuwe veld is inmiddels geasfalteerd en ook de kleedkamers zijn
al klaar.
Maar we gaan eerst nog de hal in wat wel heel lekker is met zoveel
regen en vallende bladeren.
We hebben de ruimtes in het Rondeel en het veld tot 1 november gehuurd en gaan daarom
28 oktober verhuizen. Als je wilt helpen: graag, alles moet mee dus alles uit de kantine, uit het
ballenhok en ook de reclameborden moeten mee.
Het is nu de week van de scheidsrechter. Bij Hugo Girls krijgen de scheidsrechters na het fluiten
van de wedstrijd een bedankje, maar degene die niet fluiten deze week krijgen natuurlijk ook wat.
We zijn heel blij met jullie!
Afgelopen week was de laatste bestuursvergadering van Ingrid. Ze gaat stoppen als voorzitter. We
hopen dat er mensen zijn die zich melden om het bestuur te versterken.
Succes iedereen!
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Het bestuur

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
Isa Zuurbier
12-okt
Sophie Bleeker 12-okt
Pien van den Berg 14-okt
Marit Stoop
15-okt
Yara de Vries
16-okt
Sofie Kavelaar
22-okt
Marit Rummens 25-okt
SCHOONMAKEN ‘T RONDEEL
17 tot 19 oktober Dames 1
23 tot 25 oktober Dames 2
TRAININGSSCHEMA ZAALSEIZOEN 2017/2018
De 1e helft buiten zit er alweer bijna op. Vanaf eind oktober zal er in de zaal gespeeld worden. Dat
betekent ook dat er weer binnen getraind gaat worden. In het schema hieronder zijn de tijden
voor het binnenseizoen te zien.
De eerste training in de zaal voor de B’s, A’s en Dames is op dinsdag 17 oktober.
In de herfstvakantie is er geen training voor de C-, D-, E- en F-jeugd. De trainingen in de zaal starten in de week van 31 oktober.
Trainingsschema binnen
1e helft
Dinsdag
C1 / C2		
D1		
A1/ B1 / B2
Ds1 / Ds2

18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
18.30 - 19.45
19.30 - 21.00

Rob Doodeman en ?
Inge Entius en Malissa de Groot
Jos Mienes
Jos Mienes

Donderdag
E1 / E2		
D1		
C1 / C2		
B1 / B2		

17.30 - 18.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.25
18.30 - 19.25

Janine Bakker en Lisanne Oudeman
Hans Rendering
Hans Rendering
Jos Mienes

De Snip, Nieuwe Niedorp
Ds1 / A1 / (Ds2*) 19.45 - 21.30

Jos Mienes

Vrijdag
Fjeugd		

Isa Zuurbier, Mabel Ursem en Evie Tiel

17.00 - 18.00

*De training op donderdag is vrijwillig voor Ds2. Ds2 regelt eigen vervoer als zij op donderdag
komen trainen.
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Verhuizen Rondeel
1 november is het zover, dan nemen wij als Hugo Girls na vele jaren afscheid van het Rondeel.
Dit betekent dat alle spullen die nu nog in het Rondeel staan verhuisd moeten worden naar het
Dorpshuis. Dit willen wij organiseren op zaterdag 28 oktober van 10.00 tot ongeveer 12.00 uur.
Hiervoor zij wij op zoek naar (sterke) mannen en vrouwen die hiermee willen helpen. Alle hulp is
welkom!
Tijdens deze verhuizing wordt ook besloten wat wij met de prijzenkast van Hugo Girls willen. Mocht
je nog een van deze bekers willen hebben, kun je deze ophalen tot 28 oktober. Mocht je een ander
doel voor (een deel van) de bekers weten, laat dit dan weten bij het bestuur of jeugdbestuur.
Als je op 28 oktober komt helpen, dan graag aanmelden bij Laura Rendering. Je kunt even bellen
of berichtje sturen naar 06-54963346 of mailen naar jchugogirls@gmail.com.
Bestelde ballen
Nog niet iedereen heeft haar bal opgehaald. Geldt dit ook voor jou, dan kan je dit op dinsdag 17
oktober of dinsdag 24 oktober tussen 19:30 uur en 20:00 uur alsnog doen. Je bal ligt dan voor je
klaar bij de sporthal, vraag even naar Ilja Groot of Laura Rendering die dan aan het trainen zijn.
Handbalster van de week
Op zondag 17 september was ik Handbalster van de week, bij de wedstrijd Dames 1 -Tonegido.
Ik werd om 12.15 uur verwacht in de kantine. Daarna gingen we omkleden en vervolgens
warmlopen en ingooien. Toen de wedstrijd eenmaal begon mocht ik als eerste op doel gooien.
Dit vond ik erg leuk, omdat ik als eerste een doelpunt had gescoord! De verdere wedstrijd heb
ik vanuit de Duck out meegekeken. Het was erg leerzaam en spannend. In de pauze kreeg ik
limonade. Uiteindelijk hadden de meiden helaas met 13-11 verloren, ondanks hun enorme inzet.
We hebben toen nog even gezellig een drankje gedaan met wat lekkers in de kantine.
Dames 1 super bedankt dat ik handbalster van de week was.
Groetjes Yara Hof
Hugo Girls 1 – Lacom 1		
Zondag 8 oktober 2017
Afgelopen zondag speelde dames 1 tegen Lacom. Gelukkig was de zondag niet zo regenachtig
als de zaterdag en het veld werd al snel droog. Helaas was er geen scheidsrechter ingedeeld, dus
moest er druk rondgebeld worden om er alsnog eentje te regelen. Annie Kager uit Schagen was
gelukkig bereid om ons uit de brand te helpen en met slechts een kwartiertje vertraging konden
we alsnog van start gaan.
In de buitenpoule is er geen onbetwiste nummer één, bijna iedereen kan van elkaar winnen. Als
wij vandaag de punten zouden pakken, was de bovenste plek weer in zicht.
Wij openden de score, maar Lacom maakte al snel het tegendoelpunt. Ze hadden een goed
antwoord op onze verdediging en vanuit de hoek volgden er een aantal goals. De score verliep om
en om, waarbij we soms een paar punten uitliepen, maar Lacom meestal ook weer kon aanhaken.
Met een kleine voorsprong van 12-10 gingen we de rust in.
We kwamen na rust slecht uit de startblokken, want Lacom maakte niet snel de aansluitingstreffers,
maar pakte zelfs een voorsprong van drie punten. We liepen een tijdje achter de feiten aan, maar
door even gas te zetten met afstandsschoten trokken we de stand weer gelijk. Lacom werd moe,
ging op elkaar zeuren en wij kwamen in een iets betere flow. Sein om het gas erop te zetten,
maar we zakten weer terug en lieten Lacom terug in de wedstrijd komen. Een gelijke stand als
einduitslag was gezien de wedstrijd op zijn plaats geweest, maar in de laatste minuut lieten we
Lacom toch de 21-20 maken, waardoor de punten naar Langedijk gingen.
Voor ons is het zaalseizoen het belangrijkst, maar het is toch jammer dat we er op het veld nog
niet helemaal lekker in komen. We hebben nog twee wedstrijden te gaan en spelen nog een
oefenwedstrijd voordat we voor het ‘echie’ gaan in de 1e klasse.
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Handbalster van de week
Anouk Rummens

Zondag 22 oktober
bij de wedstrijd :
Hugo Girls – CSV
BUFFETDIENSTEN ‘T RONDEEL
Hierbij het overzicht van de kantinediensten voor ‘t Rondeel van dit najaar.
Als je niet kunt zorg je zelf voor een ander en de wijziging geef je door aan mij. Tel nr. 072-5711428
of via de mail: marcoannet@gmail.com of app naar 06-53105907
Annet Kroon, planning kantinediensten in ´t Rondeel
14 oktober 12.15 uur tot 14.30 uur
14.30 uur tot 16.30 uur
Denise Potveer en Susanne Hooiveld Marianne Gieling en Demi Plak
15 oktober 9.15 uur tot 11.30 uur
Romy Pancras en Laura de Wit

11.30 uur tot 13.45 uur
Judith de Mees-Verver en Sanne Smit

16 oktober 18.45 uur tot 21.15 uur 		
Femke Hooiveld en Nikki Borst		
21 oktober 12.15 uur 14.30 uur 		
Shelley van Poorten en Iris Borst		
22 oktober 12.00 uur tot 15.00 uur 		
Carola Wijnker en Isa Groot
ZAALDIENSTEN SPORTCENTRUM ‘T NOORDEREND
28 oktober
13.45 uur tot 14.45 uur
Ouders E2 en Sem Numan
28 oktober
14.30 uur tot 15.45 uur
Ouders D1 en Roos van Langen
29 oktober
9.45 uur tot 12.15 uur
Laura de Wit en Marijn Kunst
29 oktober
12.15 uur tot 13.30 uur
Sen Kuilboer en Evi Blankendaal
4 november
17.45 uur tot 19.00 uur
Mandy Smit en Noor Blankendaal.
4 november
19.00 uur 		
Dames 3
5 november
9.45 uur tot 11.00 uur
Ouders E1 en Sjeel Doodeman
5 november
10.45 uur tot 13.00 uur
Chantal van der Stoop en Sam Groot
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 en Jasmijn Niewold
12 november
10.30 uur tot 13.15 uur
Mandy Plak en Zoe Zuurbier
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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 25 SEPTEMBER T/M 8 OKTOBER			
Dames 1 Hugo Girls DS1
Dynamo DS1
24 Hugo Girls DS1
Lacom ‘91 DS1
20 Dames 2 Hugo Girls DS2
KSV DS2
18 Geel Zwart DS1
Hugo Girls DS2
25 Dames 3 Zwaluwen K DS1
Hugo Girls DS3
10 Hugo Girls DS3
KSV DS3
13 A1
George St. DA1
Hugo Girls DA1#
18 B1
Hugo Girls DB1
Hollandia T DB1
11 Westfriezen DB2
Hugo Girls DB1
7 B2
Hugo Girls DB2
KSV DB2
12 HVS/Petten DB1
Hugo Girls DB2
15 C1
Hugo Girls DC1#
VVW DC1
9 Vrone DC2#
Hugo Girls DC1#
11 C2
DSO DC3
Hugo Girls DC2
13 Hugo Girls DC2
D.W.O.W. DC1#
8 D1
Hugo Girls D1
D.S.O. D1#
12 Hugo Girls D1
VZV D1
2 E1
Hugo Girls E1#
Tornado E1
1 Geel Zwart E1#
Hugo Girls E1#
11 E2
Tornado E2
Hugo Girls E2
6 Niedorp E1
Hugo Girls E2
23 F1
VZV F2
Hugo Girls F1#
6 Vrone F1
Hugo Girls F1#
13 F2
Hugo Girls F2
Niedorp F2
13 Hugo Girls F2
KSV F2#
6 Recr. 1
Wieringerwaard DMW1 Hugo Girls DMW1 15 Geel Zwart DMW1
Hugo Girls DMW1 13 Recr. 2
Hugo Girls DMW2
Vido DMW5
11 Hugo Girls DMW2
HCV ‘90 DMW1
11 -

16
21
31
19
6
6
12
21
8
19
10
25
9
18
20
8
9
10
13
9
7
2
11
11
13
10
10
7
18

		

In de viering van 15 oktober is er een speciaal optreden van de kinderen
van de kinderkerk, u bent allemaal van harte uitgenodigd
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PROGRAMMA ZATERDAG 14 OKTOBER T/M VRIJDAG 20 OKTOBER (VELD) 			
AANW./
TEAM
DATUM
WEDSTRIJD
PLAATS
AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1 15-10-2017 St. George DS1-HG DS1
Spierdijk
13:15 12:00
-----DAMES 2
VRIJ
DAMES 3 14-10-2017 Sporting S/SSV DS3-HG DS3 S.S.V.
19:30 18:30
-----A1
15-10-2017 Spartanen DA1#-HG DA1
Spartanen
11:50 10:50
-----B1
15-10-2017 HG DB1-Geel Zwart DB1
De Noord
12:00 11:30
-----B2
15-10-2017 HG DB2-Kleine Sluis DB1
De Noord
11:00 10:30
-----C1
15-10-2017 HG DC1-Graftdijk DC1
De Noord
10:00 9:30
-----C2
14-10-2017 J.H.C. DC2-HG DC2
Julianadorp 10:00 9:00
-----D1
15-10-2017 D.E.S. D1#-HG D1
Sint Maarten 10:05 9:05
-----E1
14-10-2017 HG E1-D.S.O. E1
De Noord
15:00 14:30
-----E2
14-10-2017 HG E2-Vrone E1
De Noord
14:00 13:30
-----F1
14-10-2017 HG F1-KSV F1
De Noord
13:00 12:30
-----F2		
VRIJ				
RECR. 1
18-10-2017 Geel Zwart DMW2-HG DMW1 t Zand
19:00 18:00
-----RECR. 2
16-10-2017 HG DMW2-DSOV DMW2
De Noord
19:30 19:00
-----PROGRAMMA ZATERDAG 21 OKTOBER T/M VRIJDAG 27 OKTOBER (VELD)				
DAMES 1 22-10-2017 HG DS1-C.S.V. Handbal DS1 De Noord
13:00 12:00
-----DAMES 2
VRIJ
DAMES 3
VRIJ
A1
VRIJ
B1
VRIJ
B2
VRIJ
C1
VRIJ
C2
VRIJ
D1
22-10-2017 Geel Zwart D1-HG D1
t Zand
10:30 9:30
-----E1
VRIJ
E2
VRIJ
F1
21-10-2017 HG F1-S.C. Dynamo F1
De Noord
13:00 12:30
-----F2
VRIJ
RECR. 1
VRIJ
RECR. 2
VRIJ
PROGRAMMA ZATERDAG 28 OKTOBER T/M VRIJDAG 3 NOVEMBER (ZAAL) 			
DAMES 1 29-10-2017 Tornado DS2-HG DS1
Waardergolf 14:45 13:30
-----DAMES 2 29-10-2017 HG DS2-Lacom’91 DS3
Noorderend 12:15 11:45
-----DAMES 3 28-10-2017 Kleine Sluis DS1-HG DS3
De Veerburg 19:00 18:00
-----A1
29-10-2017 HG DA1-SSV/Sporting S DA1 Noorderend 11:00 10:30
-----B1
29-10-2017 Tornado B2#-HG DB1
Waardergolf 10:00 9:15
-----B2
29-10-2017 Tonegido DB2#-HG DB2
De Wieringen 10:30 10:30
-----C1
29-10-2017 HG DC1-Maedilon/VZV DC2 Noorderend 10:00 9:30
-----C2
29-10-2017 Schagen C2-HG DC2
De Spartahal 12:30 11:30
-----D1
28-10-2017 HG D1-Con Zelo D1#
Noorderend 14:45 14:15
-----E1		
VRIJ				
E2
28-10-2017 HG E2-D.E.S. E1
Noorderend 13:45 13:15
-----F1
28-10-2017 Tornado F1-HG F1
Waardergolf 10:00 9:30
-----F2
28-10-2017 HG F2-Z.A.P. F2
Noorderend 13:00 12:30
-----RECR. 1
31-10-2017 HG DMW1-Geel Zwart DMW3 Noorderend 21:00 20:30
-----RECR. 2
30-10-2017 Meteoor DMW1-HG DMW2 De Weijver
19:00 18:15
-----29

WIE FLUIT WANNEER?
TEAM
F1
E2
E1
DC1
DB2
DB1
DMW2
F1
DS1

DATUM
14-10-2017
14-10-2017
14-10-2017
15-10-2017
15-10-2017
15-10-2017
16-10-2017
21-10-2017
22-10-2017

WEDSTRIJD
HG F1-KSV F1
HG E2-Vrone E1
HG E1-D.S.O. E1
HG DC1-Graftdijk DC1
HG DB2-Kleine Sluis DB1
HG DB1-Geel Zwart DB1
HG DMW2-DSOV DMW2
HG F1-S.C. Dynamo F1
HG DS1-C.S.V. Handbal DS1

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

SCHEIDRECHTER
René Buter
Evie Tiel-Jill Kavelaar
Evie Tiel-Jill Kavelaar
Bente Zuurbier-Jochem Blankedaal
René Buter
Nel Borst
Karin Oudeman
Fenny Borst
Bond

In de viering van 15 oktober is er een speciaal optreden van de kinderen
van de kinderkerk, u bent allemaal van harte uitgenodigd

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

30

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

Hugo Boys seizoen 2017-2018
Van de bestuurstafel
Vrijdag 29 september hebben we de jaarvergadering gehad. Afgelopen
seizoen was een jaar met diverse dieptepunten. Naast het feit dat het 1e
degradeerde speelde met name het verlies van onze secretaris
Henk Kroon hierin een rol. Tijdens de vergadering was hier regelmatig
aandacht voor. De vergadering verliep soepel. De diverse commissies
gaven een toelichting hoe het jaar was verlopen.
Grote vraag is altijd “hoe staan we er financieel voor?” Ondanks het feit
dat het 1e in de 3e klasse speelde met tegenstanders die niet veel publiek
meenamen konden we het jaar toch met een positief saldo afsluiten. De kermiswedstrijden
georganiseerd door de sponsorcommissie en met inzet van de kantinecommissie hebben hierin
zeker bijgedragen. Tijdens de vergadering werden Melvin Tesselaar en Nic de Wit in het zonnetje
gezet. Melvin vanwege zijn vele werkzaamheden in de sponsorcommissie.
Met zijn enthousiasme zijn er vele sponsors bijgekomen en komt er structureel een aanzienlijk
bedrag binnen. Nic heeft tijdens de afwezigheid van jeugdvoorzitter deze taken (ondanks zijn
leeftijd) op zich genomen. Nu Duncan Kavelaar is benoemd als jeugdvoorzitter kan Nic in dit
opzicht een stapje terug doen. Tijdens de bestuursverkiezing hadden we de weelde dat we drie
nieuwe bestuursleden konden benoemen. Zo Wordt Pé Entius bestuurslid accommodatie en
materiaal, Lex Rendering in de rol van secretaris en Wim Haisma als voorzitter. Wim zijn eerste
daad was zijn voorganger Klaas Oudeman toespreken en bedanken voor het vele werk wat hij
heeft verricht voor Hugo Boys. Naast scheidsrechter was Klaas zeven jaar secretaris en zeven jaar
voorzitter. In financieel moeilijke tijden heeft hij het altijd voor elkaar gekregen om de vereniging
financieel gezond te houden. Mede om die redenen was het bestuur van mening om Klaas te
benoemen als erelid.
Resultaten
JO19-1 de thuiswedstijd tegen Flevo ging niet door. In de uitwedstijd werd Jong Holland met 8-0
over de knie gelegd. Hugo Boys 4 wist ondanks goed spel niet te winnen van Dynamo 4. Eindstand
2-4 De wedstrijd tegen VVS46 5 eindigde in een 1-0 overwinning.
Hugo Boys 3 was in de uitwedstrijd tegen Succes 4 kansloos met 6-1 moest men de punten
achterlaten in Hippolytushoef. De thuiswedstrijd tegen JVC 4 eindigde in 2-2 en kon met het
eerste punt begroeten.
Hugo Boys 2 kon het op en tegen Texel 94 2 niet bolwerken. Lang was er zicht op een punt echter
in de Slotfase scoorde Texel nog twee en kwam de eindstand op 3-0 in het voordeel van Texel.
Tegen DTS 2 thuis werd het wederom een nederlaag 2-3.
Hugo Boys 1 wist ook de 2e wedstijd eenvoudig te winnen. Met 3-1 werd Apollo 68 verslagen.
Afgelopen zondag stond de derby tegen VZV op het programma.
Tijdens deze wedstrijd gemengde gevoelens en gedachte. Medeleven naar Tineke, kinderen,
familie en vrienden van Gerrit van der Krol. Gerrit die jarenlang wedstrijden heeft gefloten voor
Hugo Boys overleed op 4 oktober. Anderzijds de festiviteiten rondom “pupil van de week”.
Tijdens de dorpsveilig was dit een kavel wat je kon kopen. Deze kavel werd gekocht door John
Beers die dit kocht voor zijn moeder de bijna 95jarige Agnes Beers-Bergmans (Aggie) Na een
artikel in de Koerier ging dit nieuws als een lopend vuurtje Zo kwam radio Noord-Holland op
bezoek. Alkmaarse Courant bestede er aandacht aan en als klap op de vuurpijl kwam SBS 6 met
een filmploeg.
Al met al een hele happening op het sportcomplex. De vraag was had deze entourage geen
nadelig effect op het spel Hugo Boys 1. Dit was niet het geval VZV kreeg een pak slaag en ging met
een 8-2 nederlaag naar huis. Door dit resultaat is Hugo Boys koploper. Komende zondag wordt
een graadmeter als men in en tegen V.V Bergen moet spelen.
Bestuur Hugo Boys
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Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 14 oktober		
Hugo-Boys
9.30 uur Hans

Zaterdag 21 oktober
Hugo- Boys
9.30 uur Carla

Zondag 15 oktober
9.45 uur Miranda
13.00 uur Joke
Leden :

Zondag 22 oktober
9.45 uur
13.00 uur
Leden :

Maandag 16 oktober
Tafeltennis Puinhoop United

Maandag 23 oktober
Tafeltennis Puinhoop

Dinsdag 17 oktober
Kbo en Seniorengym

Dinsdag 24 oktober
Kbo en Seniorengym

Woensdag 18 oktober
Revas

Woensdag 25 oktober
Revas

Donderdag 19 oktober
Training Hugo Boys

Donderdag 26 oktober
Training Hugo Boys

Vrijdag 20 oktober
koersbal

Vrijdag 27 oktober
Koersbal

Hugo Boys Senioren
Zondag 15 oktober 2017
						
Terreindienst: Peter Hoogland, Siep Groot 						
43435 V.V. Bergen 1
Hugo-Boys 1
14:00		
G.H.J. Schiering
48688 de Foresters 3
Hugo-Boys 2
11:30		
A. El Yaacoubi
68804 SRC 3
Hugo-Boys 3
11:30
10:30
68864 Hugo-Boys 4
ST SSV/Sporting S 3 10:45
10:00 Marcel Numan
65964 Hugo-Boys JO19-1
LSVV JO19-2
10:45
9:45
?
							
Bekerprogramma 22 oktober 2017
					
Terreindienst: Jeff Beers							
138090 Hugo-Boys 2
rkav Volendam 2
10:45		
							
Wedstrijdprogramma 29 oktober 2017						
Terreindienst: John Beers, Manus v.d. Vliet 						
43796
47442
69092
69246
66245

Hugo-Boys 1
Hugo-Boys 2
Hugo-Boys 3
Victoria O 4
Kolping Boys JO19-1

KSV 1
SVW 27 2
Hollandia T3
Hugo-Boys 4
Hugo-Boys JO19-1

14:00		
10:45		
10:45
10:00
10:30
9:30
10:00
8:45

Jan de Wit

Siem Hand tel. 072-5740761							

Pupil van de week
Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:
29 Oktober Hugo Boys 1 - KSV 1
Kaleb Baas
(12:45 aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)
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Hugo Boys Jeugd

									
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd					
Saturday, October 14, 2017				
Terreindienst ‘s ochtends:
Marco Borst				
Terreindienst ‘s middags:
Joost Wolkers						
wedstr. Omschrijving			
Hugo Boys JO19-1
- Zie programma zondag
98505 Hugo Boys JO17-1
- Dindua JO17-1
98488 Victoria O JO15-3
- Hugo Boys JO15-1
98966 Hugo Boys JO13-1
- LSVV JO13-2
98696 Hugo Boys JO11-1
- Dynamo JO11-1
98177 Koedijk JO11-5
- Hugo Boys JO11-2
99111 Hugo Boys JO9-1
- SVW 27 JO9-5
Hugo Boys JO9-2
- Vrij
Hugo Boys MP-1
- Mini-comp bij LSVV

Aanv
14:00
12:45
14:00
11:00
8:45
11:00
9:00

Vertr/aanw Scheidsrechter
			
13:15
NNB		
11:45
-			
13:15
NNB		
10:30
Coach		
8:00
-			
10:30
Coach		
			
8:15
-			

Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd					
Saturday, October 21, 2017				
Terreindienst ‘s ochtends:
Thijs Wolkers					
Terreindienst ‘s middags:
Richard Borst						
wedstr. Omschrijving			
Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
Hugo Boys JO19-1
- Zie programma zondag
			
25516 Hugo Boys JO17-1
- Duinrand S JO17-2
14:00 13:15
NNB		
26923 DTS JO15-2
- Hugo Boys JO15-1
10:30 9:30
-			
Hugo Boys JO13-1
- Vrij
			
Hugo Boys JO11-1
- Vrij
			
Hugo Boys JO11-2
- Vrij
			
Hugo Boys JO9-1
- Vrij
			
Hugo Boys JO9-2
- Vrij
			
Hugo Boys MP-1
- Vrij ivm herfstvakantie						
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd					
Saturday, October 28, 2017				
Terreindienst ‘s ochtends:
Dick Zwagerman				
Terreindienst ‘s middags:
Erwin Hand						
wedstr. Omschrijving			
Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
Hugo Boys JO19-1
- Zie programma zondag
			
102438 V.V. Bergen JO17-4
- Hugo Boys JO17-1
12:00 10:45
-			
101271 Hugo Boys JO15-1
- ST Schagen/SRC JO15-6 14:00 13:15
NNB		
102909 Con Zelo JO13-1
- Hugo Boys JO13-1
10:30 9:30
-			
102667 Alcmaria Victrix JO11-2 - Hugo Boys JO11-1
9:00
8:15
-			
100956 Hugo Boys JO11-2
- Grasshoppers JO11-2
11:00 10:30
Coach		
103109 LSVV JO9-3
- Hugo Boys JO9-1
10:00 9:15
-			
101355 Hugo Boys JO9-2
- Nieuwe Niedorp JO9-3 11:00 10:30
Coach		
Hugo Boys MP-1
- Vrij ivm herfstvakantie						
Houdt de website en het bord in de gaten ivm gewijzigde wedstrijden! www.hugoboys.nl		
In de viering van 15 oktober is er een speciaal optreden van de kinderen
van de kinderkerk, u bent allemaal van harte uitgenodigd
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ALGEMENE INFORMATIE

Kopij voor deze pagina? Mail Redactiecontactdenoord@gmail.com of bel Angèl Mooij
072-5715332
Voor een klachtenmelding bij de gemeente over wegen, riolering, verlichting, plantsoen en
reiniging, kunt u bellen met:			
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.

									

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
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Administratiekantoor

• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing
Tel. 072 - 5711243
06 - 53557548
Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard
www.groottuinen.nl

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

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

PRES
ENTE

ERT
:

Zaterdag 28 oktober

Clemens en Clemens
GAAT NIET DOOR
wegens omstandigheden
wordt verplaatst naar:

Zaterdag 10 februari
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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 14 oktober

3 Broden (wit, bruin en volkoren) voor € 5,Amandelstaaf van € 4,95 voor € 3,95
Speculaas 2e pak gratis
Elke dag
Elke
dag 3
3 broden
broden naar
naar keuze
keuze €
€ 6,50
5,75
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