Vrijdag 14 september 2018

Agenda
15 september 2018
15 september 2018
19 september 2018
28 september 2018
8 oktober 2018
12 oktober 2018
13 oktober 2018
20 oktober 2018
22 oktober 2018
2 november 2018
10 november 2018
13 november 2018
17 november 2018
17 november 2018
18 november 2018
23 november 2018
24 november 2018
24 november 2018
25 november 2018
18 december 2018
18 april 2019

The Hunt
survival vormselproject om 8.00 uur pastorie
19:30 Vertrekviering voor de pelgrims naar Lourdes vanuit ‘t Kruis
20:00 Hugo Boys Jaarvergadering in het dorpshuis.
14:00 KBO Aris Bouwens
t/m 14 oktober Inspiratieweekend begeleiders vormsel de kaag
Noord’s Got Talent
Dansavond in Sportcentrum Noorderend
KBO excursie
t/m 4 november Kloosterweekend Sint Liobaklooster jongeren Sanctus Virgilius
Afsluiting 1e cyclus vormsel met zorgstages en maaltijd in de kerk
19:30 KBO Anna en Irma
Intocht Sinterklaas in de Noord
20:00 Togido klucht: Laat mij maar lekker zitten in dorpshuis t Zwaantje
Brommerbeurs in Sportcentrum Noorderend
20:00 Togido klucht: Laat mij maar lekker zitten in dorpshuis t Zwaantje
Winterfair
20:00 Togido klucht: Laat mij maar lekker zitten in dorpshuis t Zwaantje
Winterfair
14:00 KBO kerstmiddag
The Passion

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 24 SEPTEMBER 2018
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 12 OKTOBER 2018.
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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
Daarom kiest u
MUNT WEKEN

100% Husqvarna.
0% Brandstof.

Inclu sief Accu
en snella der

€ 429,-

HUSQVARNA 136 LiC
TRIMMER

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

De nieuwe Husqvarna Accu Series zijn er:
een serie sterk presterende accuproducten.
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.

der

Inclu sief Accu
en snella der

€ 40,-

HUSQVARNA 136 LiHD50
HEGGENSCHAAR

voor RegioBank
HUSQVARNA 136 LiC
TRIMMER
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en snella der
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serie sterk presterende accuproducten.
€ 459,HUSQVARNA
HUSQVARNA 136 LiC
RIDER
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Inclu sief Accu, snella
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*
bij de Honda-dealer
Inclu sief Accu, snella
en maaidek 85 cm.

HUSQVARNA 136 LiHD50
HEGGENSCHAAR

der

99,Tot €E 3.5
100,kado*

kado

Uw geautoriseerde Husqvarna dealer:

op een nieuwe
HUSQVARNA
op de Honda
Tot
in siefonze
showroom:
RIDER
ACCU
HRX-serie**
Honda grasmaaier!
De nieuwe Husqvarna
Accu
Series
zijnziens
er: Inclu
Accu
Smuigelweg
4 1704
PX
een serie sterk presterende accuproducten. en snellader
www.honda.nl
€ 459,HUSQVARNA

*) Actie geldig van
Inclu sief Accu
t/m 30 juli 2012.
en snella der
Bedragen
zijn
inclusief
BTW.
9,45LiC
€
HUSQVARNA 136
**) Uitgezonderd
de HRX 476SD
TRIMMER
en de HRG 415P.

Heerhugowaard
/ Waarland
U krijgt de resultaten
van benzineproducten,
Kijk ook op www.husqvarna-actie.nl voor meer informatie.
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Onze klanten kiezen
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voor persoonlijk contact
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RegioBank
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online
bankieren.
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HUSQVARNA 136 LiHD50

Jos Kamp
Assurantien
HEGGENSCHAAR
Middenweg 200
1701 GG Heerhugowaard
T 072 - 571 12 84
E info@joskamp.nl
I www.joskamp.nl

€ 3.599,-

HUSQVARNA
RIDER ACCU

123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd 3

123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd 3

Inclu sief Accu
en snella der
15-03-12 09:28

€ 459,-

Kijk ook op www.husqvarna-actie.nl voor meer informatie.
Uw geautoriseerde
Husqvarna dealer:
Word klant en kies
een cadeaubon twv
123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd 3
€ 30 van de Kolonist,
Multimate, Bjoetties
15-03-12 09:28
allen te HHWaard*

15-03-12 09:28

Jos Kamp Assurantien

123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd 3

*Stap over met uw betaalrekening. Vraag ons naar de voorwaarden.
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Jos
Jos Kamp
KampAssurantien
Assurantien
Middenweg 200
Middenweg 200
1701 GG Heerhugowaard
1701 GG Heerhugowaard
T 072 - 571 12 84

Middenweg 200
1701 GG Heerhugowaard
T 072 - 571 12 84
E info@joskamp.nl
15-03-12 09:28
I www.joskamp.nl

R.K. Kerkgemeenschap van het Heilig Hart van Jezus
Gastvrij en inspirerend in Godsnaam!
Parochiecentrum:
Middenweg 541
1704 BE Heerhugowaard
(072) 57 113 34 of 06 21904364
NL64RABO 0326802185
pastorie.de.noord@gmail.com
www.heilighartdenoord.nl
Facebook: Heilig hart parochie.
‘Onze kerk’ app: Heilig Hart van Jezus Kerk de Noord
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			
Gea Klercq		
072 571 5265
Secretaris			Vacature
Penningmeester			Alma Danenberg		072 5719434
Bestuurslid			
Kees van Langen		
072 574 2241
Contactpersonen secties:
Sectie Catechese			Vacature
Sectie Liturgie			
Marga van Langen
Sectie Gemeenschapsopbouw
Ans Rendering		
Sectie Diaconie 			
Marion Bleeker-Burger

072 574 2241
072 5741589
0226-422731			

Personele Unie		

072 5715332

Pim Mooij			

Inloop- uur Diaken Hans Bruin, is iedere derde donderdag van de maand, om 10.00 uur
“Bent u onlangs komen wonen in ‘De Noord’ en wilt u meer weten over onze parochie of wilt
u ingeschreven worden? Neem gerust contact op met het secretariaat van onze parochie. De
gegevens vindt u bovenstaand”
Copij voor het Contact namens de Parochie kunt u te mailen naar Annet Kroon:
marcoannet@gmail.com. Gelieve voor zaterdag 12 uur.
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Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren voor donderdag 20
september op het secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens
openingstijden secretariaat. Ook voor de mail geldt dat dit op donderdag 20 september voor
kwart voor 11 gemaild dient te worden.
Kerkwerken
In september is de groep van mevrouw Jo Stam-van Schagen aan de beurt om de kerk op orde
te brengen.
Bloemengroep
In september wordt de kerk versierd door Els Dekker en Angela van Diepen.
WEEKEINDE 15 EN 16 SEPTEMBER
Vierentwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 50, 5-9a( Ondanks tegenstand blijft de lijdende dienaar op God
vertrouwen)
Evangelie uit Marcus 8, 27-35( belijden dat Jezus de Messias is,is één zaak; Hem ook navolgen op
zijn weg is nog wat anders)
ZONDAG 16 SEPTEMBER OM 10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van een jongerenkoor. Voorganger is Diaken Piet Steur
Gebedsintenties voor: Nic Doodeman , Ruud en Margret, in liefdevolle herinnering Piet Borst,
Theo Kortekaas en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Bep, Dries en Eddy Keesom, Nic
Commandeur en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, Piet Mooij, Ursula Mooij-Oudeman en
overleden familie, Adriaan van Langen en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering vader
en moeder Smit-Hoogeboom, Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas, in liefdevolle herinnering
Bets Westmeijer-Groot en zegen over haar gezin.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars: Sven Klaver en Ross Berkhout.
Koster: Kees Berkhout.
Na afloop bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
WEEKEINDE 22 EN 23 SEPTEMBER
Vijfentwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Wijsheid 2, 12.17-20(c De goddelozen veroordelen de rechtvaardige tot
een schandelijke dood)
Evangelie uit Marcus 9, 30-37(Wie de grootste wil zijn , moet de dienaar van allen worden)
ZONDAG 23 SEPTEMBER OM 10.00 UUR
Woord -en communieviering met zang van de cantorij. Voorganger is Monica Wildeboer
Gebedsintenties voor: Nic Doodeman , Ruud en Margret, Afra de Wit-Plak en zegen over haar
gezin, Jaap Burger en zegen over zijn gezin, vader en moeder van Schagen en familie, Henk en
Trien Groot en zegen over hun gezin, Nol van Woerkom, Tiny Veldman-Overtoom en familie.
Lector; Joke van der Voort Misdienaars; Kirsten Plak en Miel Berkhout. Koster: Peter Danenberg.
WEEKEINDE 29 EN 30 SEPTEMBER
Zesentwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Numeri 11,25-29( Niemand kan beslag leggen op de geest van God)
Evangelie uit Marcus 9, 38-43.45. 47-48( Wie niet tegen ons is, is voor ons)
ZONDAG 30 SEPTEMBER OM 10.00 UUR
Viering door de gebedsviering groep en zang van het ritmisch koor
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Andre Veldman en Ank Veldman-Dekker en zegen
over hun gezin, Siemen en Nel Steur-Groot en overleden familie, voor de levende en overleden
familie van Langen-de Wit
Koster: Gon Meester.
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ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP
’T VELD
Zaterdag 15 september om 19.00 uur woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink en
zang van het gemengd koor.
Zaterdag 22september om 19.00 uur woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink en
zang van de veldrakkers.
WAARLAND
Zaterdag 15 september om 19.00 uur woord- en communieviering met Monica Wildeboer en
zang van het gemengd koor
Zaterdag 22 september om 19.00 uur woord- en communieviering met Diaken Hans Bruin
Zaterdag 29 september om 19.00 uur woord- en communieviering met Diaken Hans Bruin en
zang van het ritmisch koor
NIEUWE NIEDORP
Zondag 16 september om 10.00 uur woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink
Zondag 23september om 10.00 uur woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink en zang
van de zonnezangers.
Zondag 30september 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

MEDEDELING OVER DE PASTORALE ZORG IN DE REGIO SCHAGEN
Met ingang van 1 september 2018 wordt pastor Ignas Tilma, nu pastor in de Wieringermeer/
Wieringen, naast pastoor Eduard Moltzer, benoemd tot pastoor van gehele regio Schagen. Dit
betekent dat hij samen met pastoor Moltzer deze functie uit zal oefenen.
Pastoor Moltzer zal de moderator zijn. Het aandachtsveld van pastoor Tilma zal vooral het
samenwerkingsverband “De Vijfhoek” zijn en de parochie van de H. Jacobus de Meerdere te
Tuitjenhorn. In samenwerking met pastoor Tilma blijven de diakens Hans Bruin en Toon Jorink
beschikbaar voor de parochies in “De Vijfhoek”.
Onder begeleiding van in eerste instantie pastoor Tilma en ook pastoor Moltzer komt seminarist
Maciej Gradzki naar de Wieringermeer/Wieringen. Emeritus pastoor Gerard Koning verleent hierbij
mede zijn priesterlijke assistenties, samen met pastoor Moltzer.
Wij feliciteren pastoor Ignas Tilma en Maciej Gradzki met hun nieuwe functie. Emeritus pastoor
Gerard Koning zijn wij zeer erkentelijk voor zijn bereidheid ons te helpen.
Ook wensen wij alle betrokken veel voldoening in het pastoraat en een goede samenwerking met
besturen en parochianen.
Na de vakantie van Hans Bruin zal er een nieuwe taakverdeling gemaakt worden door de pastores
betreffende de Vijfhoek.
Hans Bruin is tot en met 24 september op vakantie, dus het maken van de taakverdeling zal daarna
plaats vinden, tot die tijd worden de taken van Hans Bruin door Toon Jorink waargenomen.
Het pastorale team de Vijfhoek.
Hierbij de tekst die afgelopen zondag is voor gelezen in de kerk:
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Kinderkerk
Op vrijdag 7 september 2018 begon het nieuwe seizoen van de kinderkerk. We begonnen om 14.00 uur, omdat de school nu een continue
rooster heeft. Er gingen 9 meisjes en een jongen met ons mee. We gingen openen met het lied “Geef mij je hand” maar dat vinden ze allemaal
een beetje kinderachtig. De kinderen van het kinderkoor konden ook
andere liedjes zoals vrede en de toverbal. Volgende keer gaan we kijken
met welk lied we gaan openen. Iedereen mocht nog iets vertellen van de
vakantie en daarna gingen we beginnen. We hadden op twee plaatsen
ballonnen opgehangen die ze kapot mochten maken. De groep werd
in tweeën gedeeld, de ene groep had gele ballonnen en de andere groep blauwe ballonnen. In
iedere ballon zat een briefje en daar moesten ze een woord van maken. Er stond De Barmhartige
Samaritaan op. Het groepje die als eerste deze zin had, mocht dit in de bijbel opzoeken. Ik heb dit
verhaal voorgelezen en daarna gingen we napraten over barmhartig zijn. Door te praten vonden
de kinderen dat ze wel iets mochten doen voor een ander.
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We zijn van plan om met de school een schoenendoosactie te houden en dit wordt in de Sint
Maarten viering gepresenteerd. Voor ieder kind was er een mooie tekening van Sint Maarten en
die mochten ze gaan verven, want dit gaan we in de viering gebruiken. Ze vonden dit zo leuk om
te doen, daarom bleven ze tot half 4, maar toen gingen we echt stoppen. We hebben daarom geen
tijd gehad om een kaarsje op te steken.
Op maandag gingen er 3 meisjes en 6 jongens met ons mee. We hadden ook voor deze groep
ballonnen opgehangen, maar nu zat er geen tekst in maar een tekening van de Barmhartige Samaritaan, die in 8 stukken was geknipt. Ze mochten deze tekening opplakken en wie het eerst
klaar was, mocht de tekening in de bijbel opzoeken.
We hebben nagepraat over het verhaal en een kind zei dat hij een auto zou huren om de gewonde
naar de dokter te brengen en dan zou hij alles betalen. Ja dit is echt barmhartig zijn. Deze kinderen mochten ook verven, maar waren iets eerder klaar, daarom konden we in de kerk een kaarsje
op steken. Het kaarsje was voor hun ouders, de vrede en ook gewoon voor Jezus. Al met al was het
een goede start van het seizoen.
De volgende kinderkerk is
op maandag 8 oktober voor groep 1 t/m 3
en op vrijdag 12 oktober voor groep 4 t/m 8
We komen uw kind dan om 14.00 uur van school
ophalen en u kunt uw kind om 15.15 uur
ophalen uit de pastorie. Wilt uw kind ook meedoen, dan kunt u 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 en Gerda

Beste ouders en kinderen,
Elke derde zondag van de maand wordt er een speciale
viering gehouden voor jongeren en kinderen.
Zondag 16 september is er een aangepaste viering voor
gezinnen met jonge kinderen.
Het kinderkoor zal zingen in deze viering.
Wij zouden het heel fijn vinden, als jullie hierbij aanwezig
willen zijn.
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Vertrekviering Lourdesgroep
In de parochie van de Heilige Familie in ’t Kruis,
is op woensdagavond 19 september om 19.30 uur
de vertrekviering van de Lourdesgroep ‘t Veld en Heerhugowaard, die vrijdag
21 september naar Lourdes vertrekken.
In deze Mariaviering is de voorganger Marion Bleeker met zang van het
ritmisch koor uit de Noord o.l.v. Trudi Hand
Na de viering kunt u achter in de kerk een kopje koffie of thee drinken
U bent van harte uitgenodigd.

Een nieuw seizoen voor Virgiel gaat beginnen
Een korte terugblik op het afgelopen seizoen.
• inspirerende thema avonden met uitlopende onderwerpen.
• Zingen o.l.v. Anna Ursem.
• Betrokken op de parochiegemeenschap en natuurlijk ook op de tweede kerstdagviering.
• Een eigen bier op de markt gezet: Virgilius blond ‘het bier om te delen’. Met de opbrengsten van
dit bier hopen we onze doelen te verwezenlijken.
• Op het H.Hartfeest 09 juni j.l. is ook het Vrigilius bier ingezegend door priester Matthieu Wagemaker.
• Een deel van de groep heeft een stuk van de pelgrimsroute gelopen naar Santiago de
Compostella. Vanaf een Frans bergdorpje de Pyreneeën overgetrokken en elke dag zo verder
Spanje in. Twee van ons: Gijs en Lourens hebben nog een maand langer gelopen en hebben
Santiago de Compostella bereikt.
VIRGIEL
VIRGIEL bijeenkomst op woensdag 19 september 2018.
19.30 uur. 30 minuten zingen.
20.00 uur openingsrituelen en mededelingen van bestuur en presentatie jaarprogramma.
20.15 uur. Thema onderwerp.
Gast: Matthijs Jansen, jongerenwerker Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam.
Onderwerp: presentatie Wereldjongerendagen (WJD’19).
Ook andere jongeren uit onze streek die geïnteresseerd zijn in de wereldjongerendagen Panama
sluiten zich op deze informatieavond aan. Dus als je hier meer van wilt weten dan ben je ook van
harte welkom In het parochiecentrum van de H.Hartparochie De Noord.
De Wereldjongerendagen worden gehouden in Panama (Midden-Amerika).
Er zijn verschillende reisprogramma’s.
Onze keus is gevallen op de 15 daagse reis van 14 – 28 januari 2019
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Virgilius blond ‘het bier om te delen’ is weer volop verkrijgbaar !
De eerste batch van 1.000 liter was heel snel binnen een maand uitverkocht.
Pas halverwege augustus was eindelijk de volgende batch gereed en is nu weer beschikbaar.
Het Virgilius blond is een echt product uit De Noord op initiatief van de jongerengroep Sanctus Virgilius.
Het etiket is door de jongeren zelf ontworpen en onze kerk staat prominent op het etiket.
Ook de marketing heeft het goed opgepakt. Zie ook de website www.Virgiliusbier.nl of bezoek ons
op Facebook en zie onze Virgilius promotiefilmpjes en foto’s wat zeker een glimlach zal ontlokken.
Een grote fles Virgilius Blond ‘het bier om te delen’ van 75 cl kost €. 7,50 per fles. Een doos van 6
flessen kost €. 45,00 en dan brengen we het bij u thuis.
Het Virgilius blond is een gezellig bier om samen te drinken maar ook een prachtig origineel
persoonlijk cadeautje als u ergens op visite gaat. Een echt Noordender product met de kerk als
blikvanger. Een cadeau die ze niet direct vergeten zijn en ook de gulle gever niet.
Eind september krijgt het Virgilius blond er een zusje bij: Virgilius winterbier. ‘Een bockbier om
samen te delen’, wanneer de dagen guurder worden en het weer sneller donker wordt.
Virgilius Bier is ook verkrijgbaar bij Bakkum’s boetje en Dagmarkt Groen.
Het Virgilius blond staat ook op de bierkaart van de Ierse Pub in Oude Niedorp.
Zie ook www.virgiliusbier.nl.
Discover WERELDJONGERENDAGEN PANAMA 14 – 28 JANUARI 2019.
Een heel bijzondere reis, het grootste jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren
uit de hele wereld komen samen en ontmoet je hier ook. Het is een ontmoeting met jongeren van
over de hele wereld. Op de Camino hebben enkele dit al kunnen ervaren, de ontmoetingen met
jongeren van over de hele wereld. Dit is echt een aanrader!
Paus Franciscus nodigt jongeren uit de hele wereld uit om samen te komen in Panama.
Iedereen tussen 18 – 30 jaar, gelovig of ongelovig, is van harte welkom om met de Nederlandse
reis ‘Discover your identity’ mee naar Panama te gaan en de WJD te beleven.
Er komen twee voorbereidingsmomenten op de reis naar Panama.
Je kunt je inschrijven voor streams o.a. leiderschap, onderwijs, medische zorg en ethiek, theologie.
Panama, een tropisch land, vooral bekend van het Panamakanaal dat de doorsteek mogelijk maakt
tussen de Atlantische en Grote Oceaan. Een land bijna twee keer zo groot als Nederland met
slechts 3,5 miljoen mensen. Het land heeft een prachtige natuur en bijzonder gastvrije mensen.
Januari is de beste periode om naar Panama te gaan. Het is aangenaam weer en droog seizoen.
Het belooft een onvergetelijke geloofs- en levenservaring
te worden. Onderzoek voor jezelf wat je mogelijkheden
zijn om mee te kunnen.
Een hele gave kans, net als de Camino en Rome, waar een
groot deel van de Virgiel groep ook een onwijs mooie
herinnering aan heeft overgehouden!

Zondag 16 september viering 10.00 uur. Vier de gemeenschap!
3e zondag van de maand.
De invulling van de derde zondag van de maand ligt nu in handen van jeugd en jongeren. De
verantwoordelijkheid ligt daar die de toekomst van de kerk is.
Het is aan een ieder van ons om hier een succes van te maken en te ondersteunen door mee te
vieren. Laat het echt een ontmoeting worden van generaties.
9

Zijn laatste jaren in Kisumu?

Bouwwerken van Gerard Kraakman in Nanga.
Zijn laatste jaren in Kisumu?

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
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Gerard
vertrok indoor
1968
Kenia.
Dat
land
was hij
in in
1963
onafhankelijk
geworden,
na
Daar prijkt zijn naam nu nog op enkele kerken en scholen, is zelfs een bushalte naar hem vernoemd
ongeveer
70nog
jaarsteeds
kolonialisatie
de UK.
Zijn
eerste
en wordt hij
herkend alsdoor
hij daar
nog op
bezoek
is. jaren werkte hij in enkele dorpen aan
Gerard
werkt nu als Daar
eerst prijkt
verantwoordelijk
2003 in
de parochie
Nangaisinzelfs
Kisumu
het
Victoriameer.
zijn naampastoor,
nu nog sinds
op enkele
kerken
en scholen,
een
Kenia.
Zijn
assistent
Munu
Chrysantus
Mbiemieh
(kapelaan)
is
ook
een
priester
van
Mill
Hill
en
bushalte naar hem vernoemd en wordt hij nog steeds herkend als hij daar nog op bezoek is.
afkomstig uit Kameroen. Die parochie bestaat uit 4 subparishes met elk een eigen kerk(je):
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voor een groep van circa 200 parochianen, (Bekijk het album: https://www.myalbum.com/
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Nanga is een van de armste buitenwijken van Kisumu. Dit is de 3e stad van Kenia, met circa 400.00
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Daaronder is ook alle jeugd begrepen. Elke week zijn er kerkdiensten voor de schoolgaande jeugd.
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van overvol.
3, Werk van Gerard Kraakman in Nanga, Kenia
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Naast zijn werkzaamheden als pastoor voor deze katholieke gemeenschap gebruikt hij zijn
creativiteit, tijd en geld ook aan allerlei andere projecten.
De grote parochiekerk is niet het eerste project van Gerard in Nanga. De chaos van de naastgelegen
basis school was zo groot dat hij direct na aankomst in 2003 besloot om die renovatie de hoogste
prioriteit te geven. Met de hulp van enkele Nederlandse sponsors zijn de gebouwen opgeknapt,
werden enkele noodzakelijke uitbreidingen gerealiseerd en zijn alle lokalen voorzien van het
benodigde meubilair. Dagelijks bezoeken circa 1.200 kinderen deze school.
In april 2008 is begonnen met de bouw van de parochiekerk van Sigalagala. Deze kerk is op 29 juni
2012 ingezegend door de aartsbisschop Okoth van het bisdom Kisumu.
Het nieuwe kerkje in Bala is een mooi gebouwtje geworden met 35 ramen met in gekleurd glas
voorstellingen van Bijbelse thema’s, maar toch weer anders dan in de parochiekerk. Er zit duidelijk
vooruitgang in de vaardigheid van ontwerper en ambachtslieden om met simpele middelen uit
gekleurd glas afbeeldingen in de ramen tot uitdrukking te brengen.
Nu de kerkgemeenschap van Bala voor de komende jaren is voorzien van een goed onderkomen
voor al hun samenkomsten is het de beurt aan de subparish Got Owak. In afwachting van de
benodigde bouwvergunning heeft Gerard zijn tijd besteed aan het oudste kerkje van de parochie
in Dunga. Die dateert van1974 en kon dus wel wat onderhoud gebruiken. Er zaten geen ramen
in, enkel ventilatieblokken. Die zijn nu vervangen door stalen ramen met gekleurd glas met weer
andere bijbelse thema’s. Deze ramen kunnen ook open en zorgen tijdens bijeenkomsten voor de
nodige verkoeling. Als het gebouw niet in gebruik is zorgen deze ramen ervoor dat vogels en
ongedierte de boel niet kunnen bevuilen.
Voor het gebouw in Got Owak heeft een grote inzameling in april 2018 gezorgd voor een
startkapitaal van Ksh. 240.000 = € 2.400. De totale kosten voor het gehele gebouw worden
geraamd op 3 tot 6 mio Ksh. = € 30.000 tot € 60.000. Het gebouw zal ook een winkeltje en enkele
verhuurbare ruimtes bevatten. Dat kan zorgen voor inkomsten om het toekomstige onderhoud
te financieren. Inmiddels is er Ksh. 600.000 = € 6.000 geïnvesteerd. Het verschil is door Gerard
gefinancierd. Het is de bedoeling dat minimaal een keer per jaar een grote inzameling wordt
gehouden, waarbij ook bijdragen worden verwacht van de andere subparishes. Die opbrengsten
zullen niet veel hoger worden dan die van april 2018. Naar de huidige inzichten moet er nog
financiering komen voor een bedrag van circa Ksh. 2 mio = € 20.000 voordat het gehele gebouw
in gebruik kan worden genomen.
De rol van Gerard bij zo’n bouwproject kan worden samengevat met de Nederlandse term van
projectleider/uitvoerder. Het parochiebestuur is de opdrachtgever, die zich echter in nagenoeg alle
aangelegenheden laat adviseren door haar pastoor (Gerard). Hij heeft tijdens de bouw, in overleg
met de architect, de dagelijkse leiding over alle werkzaamheden, het inhuren van deskundig en
betrouwbaar personeel en de keuze en inkoop van alle benodigde materialen.
De voortgang van de bouw is voornamelijk afhankelijk van de beschikbare financiële middelen.
Het parochiebestuur wil zich niet in de schulden steken en zo de financiële lasten doorschuiven
naar volgende generaties. Zo zijn ook alle eerdere projecten uiteindelijk gerealiseerd.
Deze manier van realiseren van een kerkgebouw laat zich goed vergelijken met de bouw van de
kathedraal van het Noorden in Noord Scharwoude, ruim 100 jaar geleden.
• Men begon aan de bouw van groots gebouw dat in geen enkel opzicht paste in de omgeving
van een dorp met voornamelijk arme tuinders,
• Met heel veel kleine financiële bijdragen is een gebouw gerealiseerd dat tot in lengte van
jaren niet alleen gezichtsbepalend is, maar tezamen met de Kloosterhof ook wordt herkend en
gekend als een katholiek/christelijk gemeenschapscentrum,
• Nog vele generaties later wordt de zorg voor het in stand houden gedeeld door velen.
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Het is ons opgevallen op dat de organisatie van zo’n Keniase parochie, met 4 kerkgebouwen in een
stedelijke omgeving, zonder regulier openbaar vervoer, met voornamelijk krottenwijken, in sterke
mate wordt gedragen door een veelheid van vrijwilligers en daarbij ook beschikt over meerdere
enthousiaste koren. Er zijn regelmatig verkiezingen gehouden voor alle bestuursfuncties in de
parochie en deze worden ook ingevuld door jonge parochianen.
Er liggen al weer nieuwe wensen op de plank. Maar zonder geld blijven dat dromen. De nieuwe
kerk is Got Owak is beslist nodig, alle vergunningen zijn inmiddels binnen en men is al enthousiast
begonnen in de verwachting dat de financiering uiteindelijk rond zal komen. Gerard zou het
fantastisch vinden als giften ter gelegenheid van zijn 50 jarig jubileum voor dat doel kunnen
worden bestemd.
Tiny Zijp – Kraakman, Ellie en Frans Smit – Kraakman, 20 juli 2018

Gezocht.......
nieuwe leden badminton
Wie O Wie heeft er zin om dinsdagavond te badmintonnen?
We zijn nu met 13 man/vrouw en we vinden het fijn als er nog een aantal leden bij zouden
komen.
Het is heerlijk ontspannend en recreatief. Ook als je nog nooit gebadmintond hebt... het is
snel te leren.
We spelen in koppels en die veranderen per potje.
Het is vrijblijvend en je hoeft je niet af te melden als je een keer niet kan.
Voor de liefhebbers na afloop nog een drankje toe in het dorpshuis Waarland.
Voor de kosten hoef je het ook niet te laten (90 euro voor 1 seizoen: 18/9 tot en met 24/4 met
2 toernooi avonden).
Bij twijfel gewoon een keertje komen meespelen, je kan het eerst 3 weken komen proberen
zonder direct lid te worden.
We spelen elke dinsdagavond van 20.30-21.30 uur in het dorpshuis Waarland.
Vragen of opgeven .... bij Monique Dekker en Rob Ligthart
robenmonique@quicknet.nl 0226 – 422934

Kalebassenwinkel
Sierkalebassen en sier-/eetbare pompoenen te koop.
Zeer geschikt om mooie decoraties te maken in manden of op
schalen, voor cadeautjes of voor de sier.
Van de eetbare pompoenen kunt u lekkere soep of andere gerechten
maken.
Bosweg 13. De Noord.
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Pubquiz 21 september in café Bleeker; voor het goede doel!
Op vrijdag 21 september om 20.30u start de Pubquiz avond voor jong & oud in ons enige echte
café Bleeker. In groepjes van vier personen kun je meedoen aan deze uitdagende, gezellige en
breinbrekende pubquiz. Er zullen diverse thema’s aan bod komen dus voor ieder wat wils en
succes verzekerd. Het argument “daar ben ik niet goed in” gaat dus niet op.
Het inschrijfgeld is 10 euro p.p. en gaat rechtstreeks naar het goede doel: de Phoenix Foundation
die zich inzet voor kinderen met brandwonden in Zuid-Afrika.
Test je algemene kennis met je vrienden, familie, kennissen, collega’s, buren en/of dorpsgenoten
en geef je snel op!! Dit kan naar jorienborst@hotmail.com.
Eventuele donaties zijn welkom op NL12RABO0386962812 t.n.v. J. Borst o.v.v. Phoenix Foundation.

Dankbetuiging
Zoveel bloemen en kaarten
Zoveel handen geschud
Zoveel warme woorden
De overweldigende belangstelling na het overlijden van mijn lieve dierbare man,
onze vader en opa
Nic Mooij
hebben ons gesterkt. Heel veel dank hiervoor.
Joke Mooij
Peter, Hans, Maaike, Nyck, Roos, Simone en Carla

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
De data voor de komende tijd:
		
21 september 2018
10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie
5 oktober 2018		
10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie
18 oktober 2018		
17.30 uur maaltijd in het dorpshuis
U bent van harte welkom!
Wilt u, wanneer u niet kunt komen met de maaltijd,
dit twee dagen van tevoren telefonisch doorgeven aan een van ons doorgeven?
Dan kunnen wij er rekening mee houden bij het inkopen en met het koken.
Janet Wester
Tonnie Rozing
Gea Klercq
Tiny van Stralen
Riet Beers
Ria Boekel
Toos Mooij

(5719382)
(5715265)
(5714705)
(5719919)
(5710193)
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Titanialaan 2
1702 AZ Heerhugowaard
072-5717611
info@urmaprint.nl
www.urmaprint.nl

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

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

Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op

www.urmaprint.nl











,ĂƌůŝŶŐĞƌƐƚƌĂĂƚϭϮ
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ŵ͘ϬϲϮϮϵϮϬϰϴϳ

Ğ͘ŝŶĨŽΛĚŝĐŬͲƚĞŐĞů͘Ŷů






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


Veluweweg 17, Waarland
tel. 0226 - 42 13 40
Zwarteweg 3, ‘t Veld
tel. 0226 - 42 13 70
Dorpsstraat 26 Tuitjenhorn
tel. 0226 - 39 46 56
Theresiaplein 3 Warmenhuizen
tel. 0226 - 74 50 96

Reclame voor zaterdag 15 september

voor € 5,Appeltjesbrood van € 2,95 voor € 1,95
Speculaasstaaf van € 4,95 voor € 3,95

3 BRODEN

(wit, bruin, volkoren)

Elke dag
Elke
dag 3
3 broden
broden naar
naar keuze
keuze €
€ 6,50
5,75
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KBO Heerhugowaard Noord
Voorz. en P.R
Secretaris:
Penningm:
SOH e.a.
Activiteiten
Activiteiten
Lid

Truus van den Berg- de Boer
Toos Mooij-Wijnker
Cor Neeft
Annie Groenland -Groot
Nel Zuurbier-v.Langen
Trudy Ursem- Houtman
Jaap van Schagen

Rozenhoutstraat 6 tel: 5719852
Middenweg 525
tel: 5710193
Dorsvlegel 9
tel: 5713628
Middenweg 465D tel: 5717551
Donkereweg 7a
tel: 5716087
Middenweg 467
tel: 5719168
Middenweg 606b tel:5717369

Wat is geweest….
Maandag 3 sept: Fietstocht
Joke en Wim Beers hadden weer een mooie fietstocht voor ons uitgezet.
Zij hebben ons, ong. 25 fietsers, meegenomen via via naar het strand van Luna en toen ik dacht dat
we richting Alkmaar waren gegaan zaten we ineens in Oterleek. Daar bij de bekende molen koffie
met wat lekkers genomen om daarna via via weer naar huis. Wilt u weten waar via via was? ; moet
u het Joke en Wim vragen. Ik weet nooit waar ik ben, verdwaal nog in middenwaard.
Maar het was een mooie tocht en gezellig.
Maandag 10 sept; Paul Sellers.
Wat een leuke middag hebben we gehad.
Paul had een mooi aangeklede muziekinstallatie en alle genre muziek werd ten gehore gebracht.
Soms alleen door hem gezongen maar heel vaak ook door ons allemaal meegezongen. Eén echtpaar
was af en toe aan het dansen en al snel zat de stemming er goed in. Jammer voor hem, Paul, en voor
ons was de opkomst niet zo groot maar de mensen die er waren hebben allemaal erg genoten.
Wat komt…
Onze volgende thema middag is 8 okt. om 14.00 uur
Onze gast is dan Aris Bouwens, u allen welbekend.
Op deze middag kunt u zich ook opgeven voor de excursie naar het automuseum van Edwin Groen.
Met vriendelijke groet: Truus van den Berg

41ste Kindervakantiespelen:
En we leven nog lang en gelukkig!
Er waren eens 157 kinderen… In de laatste week van hun zomervakantie
gingen ze ’s maandags met de bus naar de speeltuin in Koedijk,
Linnaeushof of Drievliet. Ze beleefden een dag vol plezier en avontuur.
De dag erna kwamen er ruim 100 samen op een toen nog onbekende plek
om daar om 10:00 uur de dag te openen met muziek van de Snollebollekes ‘Links Rechts’. Vervolgens
werden er paleizen en kastelen gebouwd. Woensdagochtend werden deze waterdicht gemaakt.
Woensdagmiddag speelden alle prinsen, elfen, kabouters en heksen Levend Kwartet. Zij gooiden
met natte sponsen over een blinde muur en verdwenen onder het sop op de buikschuifbaan.
De kabouters kwamen dinsdags bij elkaar om schatkisten met gouden munten, zwaarden,
toverstafjes, kronen en spiegeltjes te knutselen. Nadat zij woensdagochtend samen met de
andere sprookjesfiguren gedanst hadden op het huttenbouwterrein, deden zij spelletjes als Klein
Duimpjerace, Heksenmutsen Gooien en overleefden zij een hindernisbaan op een bezemsteel.
Alle sprookjesfiguren, klein én groot, vermaakten zicht rondom hetzelfde terrein. Daar hebben zij
en de crew enorm van genoten.
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Woensdagavond regende het in het sprookjesbos. Gelukkig mocht er gebruik worden gemaakt
van het naastgelegen sportcentrum Noorderend. Er kon onder andere getwisterd worden op een
mega-twistervloer. Wedstrijdjes werden gehouden op de 23 meter lange stormbaan. En natuurlijk
ontbraken een snoepwijzer, het springkussen en het ijsje niet. Pas nadat er flink gedanst was en
het allang donker was geworden in Wonderland, zochten alle figuren hun paleis of kasteel weer
op. Veelal niet om te slapen.
Donderdagochtend werd, mede dankzij de hulp van vele ouders, de sprookjeswereld weer
omgetoverd tot het echte leven. We leven nog lang en gelukkig, met gemaakte herinneringen.
Voor mij, Duco, was dit het laatste jaar als volwaardig crewlid. Ik heb enorm genoten van en met
uw kinderen de afgelopen negen jaar. Wellicht dat ik volgend jaar mijn rode KVS-shirt nog eens
aantrek, want helemaal afscheid nemen van zo’n fantastisch evenement… KVS-collega’s, bedankt!
Jullie zijn fantastisch.
We bedanken ook Fleur de Boer en Cindy Overtoom. Zij nemen afscheid van de kleutercrew.
De gevonden voorwerpen liggen tot 21 september op Harlingerstraat 12, bij Nathalie van Schagen.
De Kindervakantiespelencrew
Kleuters: Yvon Rendering, Gabriella van Hall, Mariska Jonker, Karin Oudhuis, Loes Jonker, Fleur de
Boer, Cindy Overtoom. Groep 3-8: Richard Blankendaal, Joost Groot, Nathalie van Schagen, Jacco
Duijn, Petra Overtoom, Amber Groot, Sjohn Oudhuis, René Buter, Tessa Groenland, Duco Stam
De Kindervakantiespelen zijn mede mogelijk gemaakt door: Co Borst en …
















Aannemersbedrijf Richard Blankendaal
Alex Overtoom
Bakker & Zn Kwekerij
Bouwend Nederland
Bouwmachines Nederland
BSO ’t Rondeel en KDV Pinkeltje
Café Bleeker
Crew KVS kleuters
Dagwinkel, Arno en Sylvia Groen
Deen Noord-Scharwoude
Dorpshuis de Noord
Edwin Groen
Eiland de wild
Gerben Plak
Groenhart

















Henk en Carla, Sportcentrum Noorderend
IJdema
Interflame brandbeveiliging en opleidingen
Leefbaarheidsfonds Heerhugowaard
Oudeman Transport
Paul Mooij
Piet de Goede
Piet en Monique Oudeman
René Jonker
Rob Doodeman
Ron en Linda Peerdeman
Ronald Beers – R&H Beers
Slijkerman Kalanchoë
Stef Kuilboer
Tesselaar Alstroemeria

Ook bedanken we via deze weg graag alle ouders, jongeren (en anderen) die van deze KVS-week
een succes hebben gemaakt!

De Noord’s Got Talent!
Zaterdag 13 oktober wordt er in Studio 539 A gezocht naar talent in
Heerhugowaard-Noord! Zit jij in groep 6, 7, 8 of in de brugklas en kun
jij… zingen, dansen, acrobatiek, goochelen, playbacken, of heb jij een
ander talent dat je op het podium kan laten zien, dan is dit je kans!
Weet jij de driekoppige jury te overtuigen en ga jij met de beker naar
huis? Opgeven kan tot uiterlijk 5 oktober via wgjdenoord@gmail.com.
Vermeld bij opgave het volgende:
• Je naam of jullie namen
• De artiestennaam
• Soort act (zingen, dansen, acrobatiek et cetera…)
• Als je muziek wilt: de titel en uitvoerende artiest.
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Let op: Voor De Noord’s Got Talent geldt: na 5 oktober is opgave echt niet meer mogelijk!
Iedereen is van harte welkom om te kijken!
• Vanaf 18:30 uur kunnen materialen gebracht worden door artiesten.
• Studio (Dorpshuis) open voor artiesten en publiek: 18:45 uur.
• Start show: 19:00 uur.
Na de show: afterparty voor iedereen uit groep 6, 7 en 8 en de brugklas! Children only! Tot 22:30
uur. Tussentijds kan de zaal niet verlaten worden door de kinderen uit groep 6, 7 en 8. Ouder(s)/
verzorger(s) die de kinderen komen ophalen, worden om 22:30 uur naar binnen geroepen.
CU soon! Ook op Facebook en Instagram
Werkgroep Jeugd:
Arianneke Moraal, Marlou Zuurbier, Jos Pasveer, Jerry Numan, Lennart Baas, Annemiek Beers,
Remco van de Laan, Tessa Groenland en Duco Stam

Eerste overeenkomsten zijn getekend!
We zijn, zoals de bewoners in ons gebied inmiddels al per mail is
gemeld, begonnen met het sluiten van de overeenkomsten. Deze
overeenkomst regelt het gezamenlijke eigendom van het aan te
leggen netwerk en wordt door beide partijen ondertekend. Dit betekent dat we in de toekomst
niet met een commerciÎle netbeheerder te maken hebben die naar eigen goeddunken de prijzen
kan verhogen.
We doen dit per groep van 5..10 adressen welke vooraf een aankondiging per e-mail ontvangen.
Begonnen aan de Berkmeerdijk hebben we inmiddels de eerste getekende overeenkomsten
binnen. De bijgaande foto toont bestuurslid Frank Aarts met een van de bewoners van de
Berkmeerdijk bij het tekenen van de allereerste overeenkomst.
Wellicht een memorabel moment, maar wij kijken
al weer uit naar de volgende serie bewoners die
ons vraagt om mee te komen tekenen.
We zijn nog geen bewoners tegengekomen die
niet op het aanbod in wilden gaan. De uitvoerige
leeswijzer die meegestuurd wordt en een en ander
netjes uitlegt wordt zeer gewaardeerd. Dat het
allemaal leeft onder de bewoners kan worden
opgetekend aan de spontane schenkingen die we
hebben gekregen toen we daarom vroegen: we
ontvingen al meer dan 650 euro!
Wij zijn er van overtuigd dat we werken aan een
bijzonder, maar vooral haalbaar, project. We zien grote overeenkomsten met hetgeen in VPRO’s
Tegenlicht, de uitzending van 1-4-18, te zien is geweest.
Ben je bewoner van ons gebied, heb je de mail gemist en wil je ook snel een overeenkomst
tekenen, laat het even weten aan bestuur@veenglas.eu, of kijk op onze web site: www.veenglas.eu
René Balvers (voorzitter)
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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

Fietsdag van de Vrouwen van Nu
Op donderdag 30 augustus 2018 staat een fietsdag op het programma.
Na een fantastische zomer is het leuk elkaar weer te zien en bij te
praten terwijl we de pedalen in de rondte laten gaan. Om negen
uur is iedereen present bij dorpshuis ’t Zwaantje en na de begroeting gaan wij van start. We gaan eerst rechtsaf, komen langs polderwegen en onder het nieuw
aangelegde viaduct bij de Molenweg. De zon schijnt en waar komen we terecht?
Bij de Broekerveiling, we krijgen koffie/thee met overheerlijke gebak, waarschijnlijk de Broekerbol
en Tini laat zien hoe koude handen tot het verleden kunnen behoren met een aanschaf van € 1,bij de Action. De eerste stop is geslaagd en waar gaan we nu naar toe? We laten de fietsen staan
en stappen de boot in. We krijgen een rondleiding van twee uur over de Langedijkse wateren.
Prachtig, wat is de natuur mooi. Leuk om het leven eens vanaf het water te bekijken. Inmiddels is
het middaguur gepasseerd en eten we onze meegebrachte lunch op, gezellig zo’n picknick.
We gaan verder en langs diverse polderweggetjes bereiken we Scorlewald. We gaan van het zadel
en zoeken een plekje aan tafel voor koffie/thee, net wat je wilt. Koekje erbij, de dames kijken in het
rond en wachten af. Wim spreekt de dames toe en zegt dat we in twee groepen alles mogen bekijken. Hij vertelt er enthousiast over en na afloop gaan sommige dames nog de moestuin bekijken
en anderen de zelfgemaakte producten kopen in het winkeltje.
Dan is het alweer kwart voor vijf, waar gaan we dineren? Ja, dat is best spannend en na weer een
stukje fietsen arriveren we bij het Behouden Huis in Oudkarspel. Daar hebben we heerlijk gegeten. Het mag vermeld worden dat alle medewerkers, beheerders, koks, gastheren en gastdames
alles vrijwillig doen om het de gasten naar de zin te maken. Een bijzonder compliment voor de
gastvrijheid en het heerlijk eten is hier op zijn plaats. Daarna vervolgt een ieder zijn laatste stukje
fietsen naar huis. Ook wil ik Carolien, Marry en Corrie van de fietscommissie bedanken voor de
samenwerking.
Marry

Aan tafel met….. Erica
Tegeltjes Maken
Ze hingen er niet voor niets, die tegels bij onze grootouders in
de gang. Ze herinnerden de bewoners eraan dat het leven altijd
iets goeds in petto had, ook als het even tegenzat.
Een moderne variant is razend simpel te maken: schrijf met een porseleinstift uw levensmotto op
een badkamer- of keukentegel en hang hem op een plek waar u hem vaak ziet
Zelf een tegeltje maken? Kom dan naar onze Aan tafel met….
Datum: vrijdag 21 September
Tijd : 14.30 – 15.30
Waar : Bibliotheek de Noord
Torenburgstraat 2
Josha Zwaan over haar nieuwste boek Saturnusplein 3
Josha Zwaan verzorgt op woensdag 19 september in de bibliotheek in Heerhugowaard een
lezing over haar nieuwste boek Saturnusplein 3. Josha Zwaan heeft haar roman gebaseerd
op een waargebeurd levensverhaal. ‘Toen ik dit verhaal hoorde werd ik vooral gegrepen
door de vraag hoe het zo ver heeft kunnen komen met de vrouw die de hoofdrol speelt in
mijn roman. Hoeveel tegenslagen kan een mens verdragen?’
Josha Zwaan (1963) is auteur en schrijfdocent. Ze debuteerde in 2010 met de roman Parnassia,
die lovend werd ontvangen. In 2013 volgde het even zo prachtige Zeevonk, en in 2015 verscheen
Dwaallicht, een hoopgevende roman over leven met psychische problemen.
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Over de impact van een nierziekte op haar zoon en haar familie schreef Josha Zwaan haar eerste
non-fictieboek: Zijspoor. Haar laatste roman, Saturnusplein 3, draait om loyaliteit en verraad, om een
grote liefde die omslaat in onmacht, hardheid en vervreemding.’ De lezing is georganiseerd door
Boekhandel Bruna uit Middenwaard in samenwerking met Bibliotheek Kennemerwaard
Saturnusplein 3
1934. Lies, een gewone jonge vrouw, gaat werken voor een gefortuneerde Joodse familie. Ze beleeft
enkele gelukkige jaren, zeker nadat zij en Daniel, de zoon des huizes, verliefd op elkaar worden.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt Daniel opgepakt wegens verzetsdaden. Hij wordt gehoord,
gemarteld en in 1943 gefusilleerd. Lies moet onderduiken met haar oudste zoontje, de jongste wordt
elders ondergebracht. Als een andere vrouw keert zij na de bevrijding terug naar het Saturnusplein.
Haar eenzaamheid en verbittering brengen haar uiteindelijk tot een onvergeeflijke daad.
Aanmelden
Je bent van harte welkom op woensdag 19 september in Bibliotheek Kennemerwaard locatie
Heerhugowaard, Parelhof 1A. De lezing / presentatie begint om 20.00 uur. De toegang is gratis maar
van te voren aanmelden wordt op prijs gesteld. Dat kan op www.bibliotheekkennemerwaard.nl via
de agenda of bij de klantenservice in de bibliotheek.

42e Noordender Volksspelen 2018 weer een groot succes!
Zaterdag 8 september 2018 was weer een grandioze dag.
De Volksspelen zijn weer succesvol verlopen. Na een mooie optocht
met zeer ludieke onderwerpen ging iedereen richting de velden van
v.v. Hugo Boys. De opening werd verricht door de gebroeders Siem
en Niek Buter. Vervolgens volgde een zeer gretige strijd welke werd
afgesloten met het slotspel met alle 14 teams tegelijk. Dat blijft altijd
toch weer een heel mooi gezicht op het A-veld.
S’avonds vanaf 20.30 uur stroomde café Bleeker al snel vol zodat om
21.15 de prijsuitreiking kon beginnen.
Uitslag ploegenpresentatie:
1 Piraten
325.5 punten
2 Bosberen
301.5 punten
3 Deurdauwers
287.5 punten
4 Doorbrekers
284.5 punten
5 Hasssebassies
281 punten
Uitslag spellen
1 Bosberen
1 Riwiploeg
3 Doorbrekers
4 Zwaantjes
5 Doorzetters
6 Volkstuinders
7 Piraten
8 Hassebassies
9 Raddraaiers
10 Vrouwenverdriet
11 Bossterren
12 Deurdauwers
12 Net Niet Waard
14 Westfrisiateam
Progressieprijs
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121 punten
114 punten
111 punten
109 punten
96 punten
93 punten
85 punten
84 punten
77 punten
75 punten
72 punten
66 punten
66 punten
57 punten

Zwaantjes

6 Westfrisiateam
7 Volkstuinders
8 Bossterren
9 Raddraaiers

268 punten
261.5 punten
258.5 punten
187 punten

Vervolgens barste er een onwijs groot feest los m.m.v. de muziek van 8-PM
De foto’s gemaakt door Robbert Jongkind van JK Webdisign zijn terug te vinden op:
www.heerhugowaarddenoord.nl
Op deze avond kondigde Danny Overtoom tevens aan dat hij na 5 jaar afscheid nam als voorzitter
van de GV4. Hij heeft in Evy Blom een zeer waardige opvolger gevonden. Evy, heel veel succes en
uiteraard heel veel plezier.

Heel veel dank aan alle sponsors, juryleden, opruimploeg en overige vrijwilligers. Zonder hun
steun en inzet kan de GV4 dit mooie evenement niet organiseren.
Vriendelijke groeten de 6 van het GV4
Mandy de Git, Linda Vlaar, Rik Appelman, Marco Borst, Toon Duijn, Danny Overtoom

Volle bak met KVS in Sportcentrum Noorderend.
Dat de kindervakantiespelen een stukje van de hal zouden
gebruiken voor de jongste jeugd was al bekend. Maar door het
regenachtige weer van woensdag werd op het laatste moment
besloten om de hele hal maar te gebruiken. Hierdoor stonden de stormbaan en luchtkussens in
de hal. Zo werd het voor iedereen duidelijk dat de hal er ook voor de hele Noord staat. Dankzij
de hulp vanuit de KVS was de hal alweer snel netjes zodat op maandag 3 september de eerste
voetbalwedstrijden gespeeld konden worden.
Vanaf maandag 10 september wordt er ook weer gedanst in de bovenzaal. 5SIX78 Dance start dan
weer met de eerste lessen. Mocht je eens willen kijken of het iets voor je is neem dan contact op
via info@5six78dance.nl.
Het grote biljarttoernooi De Noord – Veenhuizen zal worden gespeeld van 21 tot en met 26 oktober.
Ook het over Rood toernooi staat alweer in de planning voor 11 tot en met 16 februari 2019.
Op 20 oktober komt DJ Airjezz weer naar het Sportcentrum. De kantine zal dan weer omgetoverd
worden tot een gezellige danszaal. Aanvang van de avond zal 21.00 uur zijn. Er is overigens geen
verplichting om te dansen, je kunt er ook gewoon een gezellige avond van maken.
Aanmelden voor Yogalessen kan nog altijd. De bedoeling is om te starten op de woensdagochtenden
in oktober. Als er voldoende belangstelling voor is kan er ook een uitbreiding naar een avond
plaatsvinden. Heb je interesse laat ons dit dan even weten.
Carla en Henk
06 21 11 62 93 / 072 5823254
sportcentrumnoorderend@gmail.com
www.sportcentrumnoorderend.nl
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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

• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing

Hét adres voor:

Hét adres voor:

woningbouw
woningbouw
utiliteitsbouw
utiliteitsbouw
betonvloeren

Tel. 072 - 5711243
06 - 53557548
Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard
www.groottuinen.nl

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:mail@rhbeers.nl
www.rhbeers.nl
E-mail:
Internet: www.rhbeers.nl

STAMMIS
VERKOOP
VERKOOP
VERHUUR
VERHUUR

GEREEDSCHAP
BOUWMACHINES
GEREEDSCHAP
BOUWMACHINES

STAMMIS VERHUUR
Middenweg
571
STAMMIS
VERHUUR
1704 BH Heerhugowaard
Middenweg
571
Tel.: 072 - 5669944
1704 www.stammisverhuur.nl
BH Heerhugowaard
info@stammisverhuur.nl

Tel.: 072-5669944
www.stammisverhuur.nl
info@stammisverhuur.nl
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TRIMSALON
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

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

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

Adres:

Dopplerstraat 6
1704 SR Heerhugowaard
TEL: 072-5740859
Fax nr. 072-5721659
Internet: www.automolenaar.com
Email: postmaster@automolenaar.com

Margret de Boer ‘Haarstyliste’
Leliehofstraat 16
Heerhugowaard-Noord
072-5716154
Uitsluitend op afspraak!
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Openingstijden:
Dinsdag 13.00-21.00
Woensdag 09.00-21.00
Donderdag 09.00-21.00
Vrijdag 09.00-17.00

NIEUWS VAN HUGO GIRLS
Het nieuwe seizoen is weer van start gegaan met de trainingen en
wedstrijden. De training voor de D1 op dinsdag is ingevuld, heel erg
bedankt hiervoor! Hopelijk is er tegen het uitkomen van dit Contact
ook een oplossing voor de A en B jeugd.
We zijn bezig met het samenstellen van het oranje informatieboekje.
Zoals bekend worden hierin persoonsgegevens gepubliceerd. Mocht
iemand in verband met privacy hier bezwaar tegen hebben, meldt het
dan voor 20 september bij het bestuur. We gaan alle leden binnenkort
ook vragen om goedkeuring omtrent persoonsgegevens zoals in de
nieuwe Privacywet beschreven is.
Op 10 oktober is de ledenvergadering. Jurgen Borst komt uitleg geven namens de bouwcommisie
van het nieuwe sportcomplex.
Er wordt een nieuwe contactpersoon voor de scheidsrechters gezocht. Lijkt het je leuk om de
indeling en opleiding van de scheidsrechters te coördineren of wil je eerst meer informatie, neem
dan contact op met René Buter.
De informatie over de terreindienst is te vinden op de website en binnenkort ook in de kantine.
Denk eraan dat de gebruikte sleutels worden teruggehangen op hun plaats, dat maakt het voor
iedereen makkelijker.
Vanaf 15 september start de grote clubactie weer, de loten zijn binnengekomen en worden
uitgedeeld onder de leden. Er is ook een mooie t-shirt actie met Tess Wester gestart. Bij aankoop
van een fan-Tess-tic shirt steun je Plan Nederland en onze handbalvereniging. Alle coachen van de
jeugdteams hebben een mail met informatie hierover gehad.
Tot slot heeft Hans Rendering aangegeven voor een jaar voorzitter van Hugo Girls te willen zijn,
daar zijn wij natuurlijk heel blij mee! Hans, alvast bedankt voor je inzet.
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
Lynn Buter 			
14-sep
Sen Kuilboer 			
18-sep
Roos van Woerkom 		
20-sep
Nikki Borst			23-sep
Rebeca Lunier Souza Costa Wolter 24-sep
Evi Blankendaal			26-sep
Wedstrijdverslag Graftdijk DS1 - Hugo Girls DS1
Vandaag stond onze eerste competitiewedstrijd op de planning.
We hebben al vaak tegen Graftdijk gespeeld, dus we wisten hoe we moesten spelen. Onze start
was goed en sterk, door veel beweging in ons aanvalsspel wisten we meerdere keren de keeper en
de verdediging te verrassen. Door goede druk, konden we Laura vaak vinden.
Graftdijk kon goed bijblijven door goede en scherpe afstandsschutters, de stand liep daarom ook
gelijk op.
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Na de rust begonnen we rommelig en niet scherp, Graftdijk liep uit naar een voorsprong van 3
punten. Gelukkig konden wij dit weer inhalen door onze afstandsschoten en penalty’s. We trokken
het naar een gelijkspel toe met nog 10 minuten te spelen.
De stand liep steeds gelijk op. In de laatste 25 seconden wisten wij nog te scoren en was de
eindstand 22-23 in het voordeel van Hugo Girls. Wat hebben we vandaag hard gewerkt met elkaar,
er stond echt een team, een team wat veel zin heeft in aankomend seizoen!
Zondag 16 september zijn wij vrij, graag zien we u zondag 23 september weer langs de lijn bij
Hugo Girls. Dan spelen we om 12.45 thuis tegen Berdos, tot dan!
UITSLAGEN T/M 9 SEPTEMBER
				
Dames 1 Graftdijk DS1
Hugo Girls DS1
22
23
Hugo Girls DS1
Dynamo DS1
18
12
Dames 2 Hugo Girls DS2
HCV ‘90 DS1
13
17
Wijk aan Zee DS1 Hugo Girls DS2
14
13
Dames 3 Spartanen DS5
Hugo Girls DS3
8
18
Hugo Girls DS3
Kleine Sluis DS2
14
22
Dames 4 Hugo Girls DS4
Zaanstreek DS2
11
19
Vrone DS3
Hugo Girls DS4
21
22
A1
Westfriezen DA3 Hugo Girls DA1
8
13
Hugo Girls DA1
Tonegido DA1
14
20
B1
Hugo Girls DB1
Hollandia T DB2#
14
7
HVS/Petten DB1 Hugo Girls DB1
7
20
C1
D.E.S. DC1#
Hugo Girls DC1
23
14
Hugo Girls DC1
Tornado DC2
9
7
C2
Hugo Girls DC2
CSV DC2
21
5
Koedijk DC1
Hugo Girls DC2
2
35
D1
VZV D2
Hugo Girls D1
25
13
Hugo Girls D1
A & O D2#
21
7
E1
Schagen E1
Hugo Girls E1
11
10
E2
DSS E3
Hugo Girls E2
6
3
F1
Berdos F1
Hugo Girls F1
10
7
Hugo Girls F1
Aeno F1
11
11
F2
Koedijk F3
Hugo Girls F2
2
10
Dmw 1
VVW DMW4
Hugo Girls DMW1
17
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PROGRAMMA ZATERDAG 15 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 21 SEPTEMBER (VELD)			
AANW./
TEAM DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1
VRIJ
DAMES 2 16-sep HG DS2-VOS DS2
De Noord
12:30
12:00
-----DAMES 3 15-sep KSV DS3-HG DS3
’t Kruis HHW
19:00
18:15
-----DAMES 4
VRIJ
A1
16-sep Spartanen DA1-HG DA1
Wognum
11:50
10:50
-----B1
16-sep HG DB1-Z.A.P. DB1
De Noord
11:30
11:00
-----C1
15-sep Z.A.P. DC2-HG DC1
Breezand
18:00
17:15
-----C2
16-sep HG DC2-De Blinkert DC2#
De Noord
10:30
10:00
-----D1
VRIJ
E1
15-sep HG E1-Geel Zwart E2
De Noord
13:45
13:15
-----E2
16-sep Berdos E1-HG E2
Bergen
10:35
9:35
-----F1
VRIJ
F2
15-sep HG F2-C.S.V. F2
De Noord
13:00
12:30
-----RECR. 1 19-sep HG DMW1-KSV DMW1
De Noord
20:00
19:30
-----RECR. 2 17-sep Vido DMW2-HG DMW2
Purmerend
19:30
18:30
-----26

PROGRAMMA ZATERDAG 22 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 28 SEPTEMBER (VELD)			
AANW./
TEAM DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1 23-sep HG DS1-Berdos DS1
De Noord
12:45
12:15
-----DAMES 2 22-sep H.V.S. DS1-HG DS2
Schagerbrug
19:30
18:30
-----DAMES 3 22-sep HG DS3-Zwaluwen K DS1
De Noord
19:00
18:30
-----DAMES 4 23-sep Koedijk DS1-HG DS4
Koedijk
14:30
13:30
-----A1
23-sep HG DA1-Berdos DA1
De Noord
11:30
11:00
-----B1
23-sep H.C.V.’90 DB1#-HG DB1
Velzen
12:30
11:15
-----C1
23-sep HG DC1-Tonegido DC1#
De Noord
10:30
10:00
-----C2
22-sep Tornado DC4-HG DC2
HHW
12:20
11:35
-----D1
VRIJ
E1
22-sep KSV E1-HG E1
’t Kruis HHW
13:00
12:15
-----E2
22-sep HG E2-C.S.V. Handbal E1
De Noord
13:45
13:15
-----F1
22-sep HG F1-DSS F2
De Noord
13:00
12:30
-----F2
23-sep H.C.V. ‘90 F2-HG F2
Velzen
9:00
7:45
-----RECR. 1 24-sep D.T.S. ‘48 DMW1-HG DMW1
Westwoud
19:30
18:30
-----RECR. 2 24-sep HG DMW2-Tornado DMW2
De Noord
19:30
19:00
-----PROGRAMMA ZATERDAG 29 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 05 OKTOBER (VELD)			
DAMES 1 30-sep Sporting S/SSV DS1-HG DS1 Stompetoren
12:00
11:00
-----DAMES 2 30-sep HG DS2-Petten/D.E.S. DS1
De Noord
11:30
11:00
-----DAMES 3 29-sep Sporting S/SSV DS2-HG DS3 Stompetoren
19:00
18:00
-----DAMES 4 30-sep HG DS4-DSOV DS2
De Noord
12:45
12:15
-----A1
30-sep KSV DA2#-HG DA1
’t Kruis HHW
12:45
12:00
-----B1
30-sep HG DB1-C.S.V. Handbal DB1# De Noord
10:30
10:00
-----C1
29-sep Kleine Sluis DC1-HG DC1
Anna Paulowna
13:00
12:00
-----C2
29-sep HG DC2-SSV/Sporting S DC1# De Noord
15:00
14:30
-----D1
29-sep Lacom ‘91 D1-HG D1
Noord-Scharwoude 17:00
16:15
-----E1
29-sep HG E1-JuRo Unirek/VZV E1
De Noord
14:00
13:30
-----E2
29-sep HG E2-H.C.V. ‘90 E1
De Noord
13:00
12:30
-----F1
29-sep KSV F2-HG F1
’t Kruis HHW
10:00
9:15
-----F2
29-sep HG F2-KSV F3#
De Noord
12:15
11:45
-----RECR. 1 3-okt
HG DMW1-Niedorp DMW2
De Noord
20:00
19:30
-----RECR. 2
VRIJ
PROGRAMMA ZATERDAG 06 OKTOBER T/M VRIJDAG 12 OKTOBER (VELD) 			
DAMES 1 7-okt
HG DS1-Tonegido DS1
De Noord
12:45
12:15
-----DAMES 2 7-okt
DSS DS1-HG DS2
Heemskerk
14:20
13:20
-----DAMES 3 6-okt
HG DS3-Spartanen DS5
De Noord
19:00
18:30
-----DAMES 4 7-okt
DSS DS2-HG DS4
Heemskerk
14:20
13:20
-----A1
7-okt
HG DA1-Tornado DA2
De Noord
11:30
11:00
-----B1
VRIJ
C1
7-okt
HG DC1-Con Zelo DC1#
De Noord
10:30
10:00
-----C2
6-okt
HG DC2-Vrone DC3
De Noord
15:00
14:30
-----D1
6-okt
KSV D2-HG D1
’t Kruis HHW
12:00
11:15
-----E1
7-okt
D.S.O. E1-HG E1
Den Helder
11:00
10:00
-----E2
7-okt
Koedijk E1#-HG E2
Koedijk
9:00
8:00
-----F1
6-okt
S.C. Dynamo F1-HG F1
Ursem
10:00
9:00
RES.SH.
F2
6-okt
HG F2-Vriendschap/TOB F1
De Noord
14:15
13:45
-----RECR. 1 8-okt
Vido DMW4-HG DMW1
Purmerend
19:00
18:00
-----RECR. 2 8-okt
Victoria O DMW3-HG DMW2 Obdam
19:30
18:45
------
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PROGRAMMA ZATERDAG 13 OKTOBER T/M VRIJDAG 19 OKTOBER (VELD)				
DAMES 1 14-okt Quick DS1-HG DS1
Zwaagdijk
13:15
12:15
RES.SH.
DAMES 2		
VRIJ				
DAMES 3 13-okt Kleine Sluis DS2-HG DS3
Anna Paulowna
19:00
18:00
-----DAMES 4 14-okt HG DS4-De Blinkert DS2
De Noord
12:45
12:15
-----A1
14-okt Meteoor DA1-HG DA1
Hoogwoud
13:30
12:45
RES.SH.
B1
14-okt D.S.O. DB2-HG DB1
Den Helder
12:10
11:10
-----C1
14-okt Hollandia T DC1-HG DC1
Tuitjenhorn
11:00
10:15
RES.SH.
C2
13-okt KSV DC3#-HG DC2
’t Kruis HHW
13:00
12:15
-----D1
14-okt HG D1-Schagen D2
De Noord
10:30
10:00
-----E1
13-okt HG E1-DSS E1
De Noord
11:45
11:15
-----E2
13-okt HG E2-De Blinkert E1#
De Noord
10:45
10:15
-----F1
13-okt HG F1-Koedijk F1
De Noord
10:00
9:30
-----F2
13-okt Vrone F1-HG F2
Sint Pancras
10:15
9:15
-----RECR. 1
VRIJ
RECR. 2 15-okt HG DMW2-Koedijk DMW1
De Noord
19:30
19:00
-----PROGRAMMA ZATERDAG 20 OKTOBER T/M VRIJDAG 26 OKTOBER (VELD) 			
DAMES 1		
VRIJ				
DAMES 2 21-okt HG DS2-De Blinkert DS1
De Noord
11:30
11:00
-----DAMES 3 20-okt HG DS3-KSV DS3
De Noord
19:00
18:30
-----DAMES 4
VRIJ
A1
VRIJ
B1
VRIJ
C1
VRIJ
C2
VRIJ
D1
VRIJ
E1
VRIJ
E2
VRIJ
F1
VRIJ
F2
VRIJ
RECR. 1
VRIJ
RECR. 2
VRIJ
WIE FLUIT WANNEER?
TEAM
DATUM
WEDSTRIJD
AANVANG
F2
15-9-2018 HG F2-C.S.V. F2
13:00
E1
15-9-2018 HG E1-Geel Zwart E2
13:45
C2
16-9-2018 HG DC2-De Blinkert DC2#
10:30
B1
16-9-2018 HG DB1-Z.A.P. DB1
11:30
DS2
16-9-2018 HG DS2-VOS DS2
12:30
DMW1 19-9-2018 HG DMW1-KSV DMW1
20:00
F1
22-9-2018 HG F1-DSS F2
13:00
E2
22-9-2018 HG E2-C.S.V. Handbal E1
13:45
DS3
22-9-2018 HG DS3-Zwaluwen K DS1
19:00
C1
23-9-2018 HG DC1-Tonegido DC1#
10:30
A1
23-9-2018 HG DA1-Berdos DA1
11:30
DS1
23-9-2018 HG DS1-Berdos DS1
12:45
DMW2 24-9-2018 HG DMW2-Tornado DMW2 19:30
F2
29-9-2018 HG F2-KSV F3#
12:15
E2
29-9-2018 HG E2-H.C.V. ‘90 E1
13:00
E1
29-9-2018 HG E1-JuRo Unirek/VZV E1 14:00
C2
29-9-2018 HG DC2-SSV/Sporting S DC1# 15:00
B1
30-9-2018 HG DB1-C.S.V. Handbal DB1# 10:30
DS2
30-9-2018 HG DS2-Petten/D.E.S. DS1
11:30
DS4
30-9-2018 HG DS4-DSOV DS2
12:45
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SCHEIDRECHTER
Fenny Borst
Fenny Borst
Jill Kavelaar en Nadine Hoppen
Dames 3
René Buter
Joyce Heij
Evie Tiel
Evie Tiel
Joyce Heij
Inge Entius
René Buter
Bond (Dhr M. Bakker)
Dames 4
Fenny Borst
Fenny Borst
Jill Kavelaar
Jochem Blankedaal
Nel Smit
René Buter
Nel Borst

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

06-07-2009 10:24:31
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Slijkerman Kalanchoë is een van de meest geautomatiseerde potplantenkwekerijen van Nederland, gevestigd te Heerhugowaard.
Wij produceren onder 50.000m² kas bloeiende kalanchoë’s onder het Decorum-label voor tuincentra, bouwmarkten en
groothandelscentra door heel Europa en Rusland. De juiste kleuren bij de juiste consument, dat is de uitdaging van onze eigen
veredelingsafdeling. Wereldwijd worden onze soorten door diverse collega kwekers geproduceerd.

Ten behoeve van onze kwekerij zijn wij per direct op zoek naar een

Medewerker Produktie
In deze functie ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de dagelijkse produktiewerkzaamheden binnen onze
kwekerij. Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit het oogsten van onze planten op basis van de binnenkomende orders
en het transport klaar maken van de planten.
Verder houd je je bezig met diverse andere voorkomende werkzaamheden binnen onze produktie-afdeling.
Wij vragen:
• Een enthousiaste, zelfstandige teamspeler
• Goede mondelinge vaardigheden in Nederlandse en/of Engelse taal
• Nauwkeurige manier van werken met oog voor kwaliteit.
• Pro-actieve en flexibele instelling

Wij bieden:
• Een uitdagende, afwisselende en verantwoordelijke functie
• Goede arbeidsomstandigheden en voorzieningen.
• Ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheden.
• Voldoende mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen.

Geïnteresseerd?
Stuur je sollicitatie met CV naar vacature@slijkerman.nl
Voor vragen kun je contact opnemen met Perry Bruin, 06-53881727 of Martijn Tesselaar, 06-53220641.

SlijkermanKalanchoë • Veenhuizerweg 40a • 1704 DP Heerhugowaard • 072-5711502 • www.slijkerman.nl
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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Wilt  u  mij  helpen,  dan  help  ik  u!  
Ik  ben  Monika  Blankendaal,  45  jaar  en  kom  uit  Heerhugowaard.  Ik  ga  mijn  grote  droom  en  passie  
achterna.  Na  een  strenge  selectie  ben  ik  aangenomen  voor  de  opleiding  voor  Body  Stress  Release.  
Hiervoor  ga  ik  5  maanden  naar  Zuid-‐Afrika  toe.  (van  eind  April  tot  eind  September).  
  Een  hele  spannende  uitdaging  om  zo  lang  en  zo  ver  van  huis  te  zijn  en  ik  heb  er  onwijs  veel  zin  in.            
(  en  ja  het  thuisfront  gaat  het  redden  zonder  mij).    
Om  de  kosten  voor  de  5  maanden  te  realiseren  heb  ik  u  hulp  nodig.  Ik  heb  100  mensen  nodig  die  
100  euro  willen  investeren  in  deze  crowdfunding.    Als  dank  geef  ik  twee  BSR  behandelingen  aan  u,  
zodat  u  meteen  ook  in  uw  eigen  gezondheid  investeert.  U  helpt  mij  en  ik  help  u!  
U  kunt  het  bedrag  overmaken  op  NL  98  INGB  066  627  6803  t.n.v.  MAM  Blankendaal-‐Snoek                                    
(  Vermeld  eventueel  een  e-‐mail  adres  of  telefoonnummer)    
(Excuses,  in  het  vorige  Contact  stond  niet  het  volledige  rekeningnummer!!!)  
U  kunt  ook  naar  keuze  een  vrijwillige  bijdrage  doneren  als  u  geen  behandeling  wilt  ontvangen.   
"0""

Wat  is  Body  Stress  Release.  
BSR  is  een  gezondheidstechniek  die  het  lichaam  helpt  om  vastgezette  spierspanning  los  te  laten.  
Heel  veel  klachten  hebben  een  logische  oorzaak  en  kunnen  fysiek,  emotioneel  of  een  chemische  
oorsprong  hebben.  BSR  gaat  uit  van  het  zelfherstellende  vermogen  van  het  lichaam.  De  
practitioner  doet  testen  en  het  lichaam  geeft  zelf  aan  of,  en  waar  er  vastgezette  spanning  is.  De  
techniek  is  precies,  effectief  en  vriendelijk.  Tijdens  een  release  ligt  u  volledig  gekleed  op  de  BSR  
behandeltafel.  Het  is  geschikt  voor  jong  en  oud,  ziek  of  gezond.  
Heeft  u  PIJN,  ongemakken  of  beperkingen?  BSR  kan  helpen.    
Herkent  u  zich  in  onderstaande  klachten  en  symptomen?    
Hoofdpijn/migraine,  duizeligheid,  oorsuizen,  nekpijn,  wiplash  klachten,  schouderklachten/frozen  
shoulder,  rugpijn,  hernia,  brandend  maagzuur,  darmklachten,  RSI,  carpaal  tunnel  syndroom,  
tennisarm,  uitstralingspijn,  ischias,  oververmoeidheid,  burn-‐out  ,pijn  in  heupen  of  stuit  ,  krampen,  
onrustige  benen,  huilbaby`s,  overgangsklachten,  depressie.  
Body  stress  release  laat  je  weer  lekker  in  je  vel  zitten!  Meer  informatie  over  BSR  kunt  u  vinden  op  
www.bodystressrelease.nl    
Bedankt  voor  u  aandacht  en  hulp.    
Liefs  Monika  Blankendaal    telnr.  06-‐10206787  
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Hugo Boys seizoen 2017-2018
Van de bestuurstafel
Onderhand zijn we alweer goed op weg in het nieuwe seizoen en is de
zomerstop nu echt voorbij. Wij als bestuur hebben afgelopen maandag
de eerste vergadering van het seizoen achter de rug. De jaarvergadering
van Hugo Boys is gepland op 28 september en de agenda hiervan staat
weergeven in dit Contact.
Op dit moment zijn wij bezig om de ledenadministratie in Sportlink te
verwerken met als doel om de contributie volgend seizoen te innen via
Sportlink. Met hulp van Frans Smit zijn wij hierin goed op weg, maar is er
nog veel werk te verrichten. Zoals eerder aangegeven wordt de huidige contributie via de reguliere
wijze geint eind september.
De resultaten. Op de Burencup heeft Hugo Boys 5-1 gewonnen van Con Zelo en 0-3 verloren van
Dirkshorn. Donderdag 13 sept. wordt er tegen Hollandia T gevoetbald. Voor de beker is tweemaal
goede zaken gedaan. Een 4-0 winst bij Alkmaarsche Boys en 2-0 winst thuis tegen VZV. WMC is
zondag 16 september de tegenstander. Stefan Oudeman is voor dit seizoen de vlagger en er wordt
nog gezocht naar een verzorg(st)er.
Bestuur Hugo Boys
Agenda jaarvergadering seizoen 2017 / 2018 v.v. Hugo Boys
1.

Opening door voorzitter Wim Haisma;

2.

Mededelingen en ingekomen stukken;

3.

Notulen jaarvergadering seizoen 2016 / 2017;

4.

Jaarverslag over het seizoen 2017-2018 van de secretaris, jeugd-, senioren-,
technische-, sponsor-, kantinecommissie;

5.

Ontwikkelingen samenwerking Hugo Girls;

6.

Indexering contributie;

7.

Financieel jaarverslag 2017 / 2018 + begroting 2018 / 2019;

8.

Verslag kascontrolecommissie door Thijs Wolkers en Bart van der Burg
Benoeming kascontrolecommissie voor volgend seizoen;

9.

Bestuursverkiezing:
* Aftredend en herkiesbaar: Adri Entius
* Aftredend: * Toetredend: Nieuwe bestuursleden kunnen door minstens drie leden worden aangedragen, mits hiervan
schriftelijk kennis gegeven is aan de secretaris en een schriftelijke bereidverklaring van de
kandidaat aan de secretaris is overlegd. Eén en ander is mogelijk tot 72 uur voor de vergadering.

10. Rondvraag en sluiting.

Hugo Boys Senioren
Wedstrijdprogramma 16 september 2018						
Terreindienst : Lex Rendering, Cees Bakker
			
636
WMC 1
Hugo Boys 1 		
14:00
O. van Hooff
9456
Hugo-Boys 2
Onze Gezellen 2 		
10:45
A. Renses
15785 Vesdo 2
Hugo Boys 3
11:30
10:30
16546 Hugo Boys 4
zie 19 september ! 				
oefen Hugo Boys 5
Con Zelo 4
10:45
10:00
Adri Renswoude
4209
Westfriezen Jo19-4
Hugo Boys JO19-1 10:00
8:45
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Wedstrijdprogramma 19 september 2018						
Terreindienst:
						
16546 Hugo-Boys 4
Woudia 3
19:00
18:15
Adri Entius
							
Wedstrijdprogramma 23 september 2018						
Terreindienst: Vincent Plak 		
		
101667 Hugo-Boys 1
Westfriezen 1
14:00			
L.G.J. Numan
108302 Hugo-Boys 2
Con Zelo 2
10:45		
100824 Hugo-Boys 3
Victoria O 3
10:45
10:00
Stefan Oudeman
Hugo Boys 4
vrij 				
92701 SVW 27 5
Hugo-Boys 5
11:00
10:15
92121 Grasshoppers JO19-2 Hugo-Boys JO19-1 14:00
12:45
							
Wedstrijdprogramma 30 september 2018						
Terreindienst: Jan Vader, Richard Borst 				
99401 Kleine Sluis 1
Hugo-Boys 1
14:00		
100060 Kleine Sluis 2
Hugo-Boys 2
11:30		
92256 Vrone 3
Hugo-Boys 3
11:00
10:00
101180 Hugo Boys 4
Sint Boys 2
10:45
10:00
Arie Strijbis
97000 Hugo Boys 5
VZV 2
10:45
10:00
Gerard Vinke
89192 Hugo Boys JO19-1
Winkel JO19-1
14:00
13:00
Jan Kruijer
							
Siem Hand tel. 072-5740761		

Hugo Boys Jeugd
Wednesday, September 12, 2018
Terreindienst:						
wedstr. Omschrijving		
Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
Hugo Boys JO19-1
Zie programma zondag
13990 VZV JO15-1
Hugo Boys JO15-1
18:30 17:45
Hugo Boys JO13-1
Vrij
Hugo Boys JO11-1
Vrij
6928
DTS JO11-2
Hugo Boys JO11-2
18:30 17:45
Hugo Boys JO9-1
Vrij
Hugo Boys MP-1
Vrij
Saturday, September 15, 2018
Terreindienst: Joost Dekker* & Rens Hoogland				
Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag
13992 Hugo Boys JO15-1 - Winkel JO15-1
14:00 13:15
Jan de Wit
13278 WSV 30 JO13-2
- Hugo Boys JO13-1
9:45 8:30
6870
ZAP JO11-3
- Hugo Boys JO11-1
10:45 9:45
6926
LSVV JO11-4
- Hugo Boys JO11-2
8:45 8:00
1079
Hugo Boys JO9-1 - JVC JO9-2
11:00 10:30
Coach
0
Hugo Boys MP-1
- bij Hugo Boys
10:00 9:45
						
Saturday, September 22, 2018
Terreindienst: Rob Zuurbier & Roel Wolkers				
Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag
44095 Hugo Boys JO15-1 - Vrone JO15-2
14:00 13:15
Marcel Numan
51744 RKEDO JO13-2
- Hugo Boys JO13-1
9:30 8:15
62820 Kwiek 78 JO11-1
- Hugo Boys JO11-1
10:30 9:30
60599 Hugo Boys JO11-2 - Grasshoppers JO11-3 11:00 10:30
Coach
74478 Hugo Boys JO9-1 - Dynamo JO9-1
11:00 10:30
Coach
0
Hugo Boys MP-1
- bij BOL
10:00 9:30
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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: Gerda Roozendaal
Mobiel nummer:
of Anita Messelaar
Secretariaat: Sandra Oudeman
Penningmeester: Cees Molenaar

0226-422110
06-51039032
06-20915051
06-37303500
06-10383092

Bij een overlijden direct contact opnemen.
Verandert er iets in de gezinssituatie
(kind geboren/kind verhuizen/scheiding)
of verandert er iets aan de bij ons bekende gegevens,
graag even doorgeven aan de penningmeester.

HOU DE STRAAT SCHOON!
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Te huur Tussenwoning
Groote Geldebosch 71 Heerhugowaard
Deze tussenwoning komt per 1 januari 2019 te huur. Het is een woningen met
2 verdiepingen, met o.m. een keuken, drie slaapkamers, een ruime open zolder (grote kamer),
tuin en schuur. De begane grond en eerste verdieping zijn voorzien van vloerverwarming.
Deze woning heeft 12 zonnepanelen.
De huurprijs is € 710,00 (sociale huurwoning) geen verdere servicekosten.
Stichting Nut Heerhugowaard verhuurt deze woningen.
Inschrijven via service@stichtingnut.nl

Voor info zie www.stichtingnutheerhugowaard.nl

voor een
beetje
gewoon
geluk
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www.caferestaurantbleeker.nl • Als het om feestelijke verzorging gaat.

PRES
ENTE

ERT
:

ZONDAG 14 OKTOBER
TRIBUTE TO THE CATSBAND
LET OP !!!! AANVANG 16.00 UUR
KAARTEN RES. 5711335
ZATERDAG 27 OKTOBER
DINER OP INSCHRIJVING
ZATERDAG 3 NOVEMBER
ANNA EN IRMA
MET DE NIEUWE VOORSTELLING, HELDEN !!!
VOOR KAARTEN RESERVEREN
WWW.ANNAURSEM.COM

"""""""""""""""
29 september 2018 bestaat
""""""""4;"ugrvgmdgt"423:"dguvccv"
mijn bloemenwinkel 1 jaar
""""""""mklp"dn�
""""""""""""""" gmgpykpmgn"3"lcct"
" """"""""4;"ugrvgmdgt"423:"dguvccv"

Medisch
pedicure

Heerhugowaard

Wil ik samen met jullie vieren op

""""""""mklp"dn�
gmgpykpmgn"3"lcct"
zaterdag
29 september
"

met leuke aanbiedingen en actie!!!
Wil ik samen met jullie vieren op
zaterdag 29 september

Aanbiedingen/actie
week en
39 actie!!!
bekend gemaakt op:
met leukeworden
aanbiedingen
 Aanbiedingen/actie
Facebook pagina:
patricia’s
bloemen
worden
week 39
bekendparadijsje
gemaakt op:
 Winkel
 Website
: www.patriciasbloemenparadijsje.nl
Facebook
pagina: patricia’s bloemen paradijsje
 Winkel
 Website
: www.patriciasbloemenparadijsje.nl
Maken
we 29 september
samen een bloemenfeest van .
Maken we
29 september
samenParadijsje
een bloemenfeest van .
Patricia’s
Bloemen

Plaetmanstraat 4

Patricia’s Bloemen Paradijsje
1704 CB Heerhugowaard
Plaetmanstraat 4
170406-51839733
CB Heerhugowaard
patriciasbloemenparadijsje@hotmail.com
06-51839733
Ook voor
Rouw, Trouw werk en Cadeauartikelen
patriciasbloemenparadijsje@hotmail.com
Potten
en Vazen.
Ook voor Rouw,
Trouw
werk en Cadeauartikelen
Potten en Vazen.
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Medisch Pedicure Heerhugowaard
De praktijk staat ingeschreven
in het kwaliteitsregister voor pedicures
*
Diabetes en Reuma aantekening
*
Praktijk op de begane grond
*
www.pedicureheerhugowaard.nl
*

Altonstraat 15
1704CC, Heerhugowaard
tel. 06-42307499

