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Agenda
28 september 2018 20:00 Hugo Boys Jaarvergadering in het dorpshuis. 
8 oktober 2018 14:00 KBO Aris Bouwens
12 oktober 2018 t/m 14 oktober Inspiratieweekend begeleiders vormsel de kaag
13 oktober 2018 Noord’s Got Talent
20 oktober 2018 Dansavond in Sportcentrum Noorderend
22 oktober 2018 KBO excursie
22 oktober 2018 t/m 27 oktober Biljarttoernooi De Noord-Veenhuizen in de sporthal
2 november 2018 t/m 4 november Kloosterweekend Sint Liobaklooster jongeren Sanctus Virgilius
10 november 2018 Afsluiting 1e cyclus  vormsel met zorgstages en maaltijd in de kerk
13 november 2018 19:30 KBO Anna en Irma
17 november 2018 Intocht Sinterklaas in de Noord
17 november 2018 20:00 Togido klucht: Laat mij maar lekker zitten in dorpshuis t Zwaantje
18 november 2018 Brommerbeurs in Sportcentrum Noorderend
23 november 2018 20:00 Togido klucht: Laat mij maar lekker zitten in dorpshuis t Zwaantje
24 november 2018 Winterfair
24 november 2018 20:00 Togido klucht: Laat mij maar lekker zitten in dorpshuis t Zwaantje
25 november 2018 Winterfair
16 december 2018 14:00 Concert Ritmisch Koor samen met Hou en Trouw in de kerk
18 december 2018 14:00 KBO kerstmiddag
25 januari 2019 Ladies Tennistoernooi in Sportcentrum Noorderend
11 februari 2019 t/m 16 februari Het 3e Over Rood biljarttoernooi in Sportcentrum Noorderend
18 april 2019 The Passion

Vrijdag 28 september 2018

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  8 OKTOBER 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 26 OKTOBER 2018.
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Smuigelweg 4   1704 PX 
Heerhugowaard  / Waarland
T 0226 42 13 53 • F 0226 42 29 04
www.stooptuinmachines.nl

Tot ziens in onze showroom:

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

100% Husqvarna.
    0% Brandstof.

De nieuwe Husqvarna Accu Series zijn er: 
een serie sterk presterende accuproducten. 
U krijgt de resultaten van benzineproducten, 
een perfect evenwicht, stille werking, 
geen emissies, universele accu’s die in alle 
handgereedschap passen en tal van unieke 
Husqvarna eigenschappen. € 429,-

Inclusief Accu 
en snellader

€ 459,-
Inclusief Accu 
en snellader

€ 3.599,-
Inclusief Accu, snellader 

en maaidek 85 cm.

HUSQVARNA 
RIDER ACCU 

HUSQVARNA 136 LiHD50 
HEGGENSCHAAR 

HUSQVARNA 136 LiC 
TRIMMER 
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KLINKENDE
  MUNT WEKEN

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

op een nieuwe 
Honda grasmaaier! 

www.honda.nl

€ 80,-
kado*

op de Honda 
HRX-serie**

€100,-
kado*

op de Honda 
HRH/HRD-serie 

€40,-
kado*

op de Honda 
IZY-serie** 

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

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

en de HRG 415P.

Tot ziens in onze showroom:

Daarom kiest u
voor RegioBank

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

Onze klanten kiezen
voor persoonlijk contact

én online bankieren.

*Stap over met uw betaalrekening. Vraag ons naar de voorwaarden.

Word klant en kies 
een cadeaubon twv 

€ 30 van de Kolonist, 
Multimate, Bjoetties 
allen te HHWaard*

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

Daarom kiest u
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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.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 072 574 2241
Sectie Gemeenschapsopbouw Ans Rendering  072 5741589
Sectie Diaconie    Marion Bleeker-Burger    0226-422731   
 

Personele Unie  Pim Mooij 072 5715332 

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. 

Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren voor donderdag 4 oktober 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  4 oktober 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.
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Bloemengroep
In september  wordt de kerk versierd door Els Dekker en Angela van Diepen.

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, Agie Borst-Eeken en Cor Borst en zegen over hun gezin.
Koster: Gon Meester.

DINSDAG 2 OKTOBER OM 19.00 UUR 
Rozenkransgebed 

WEEKEINDE 6 EN 7 OKTOBER
Zevenentwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek genesis 2,18-24( Man en vrouw zijn elkaar uit het hart gegrepen; zij 
worden één vlees)
Evangelie uit Marcus 10,2-16( Als antwoord op een concrete vraag over echtscheiding herinnert 
Jezus aan Gods oorspronkelijke bedoeling)

ZONDAG 7 OKTOBER OM 10.00 UUR 
Viering met zang van de Cantorij.
Gebedsintenties voor|; Koos en Magda van der Hulst- de Koning en overleden familie en zegen 
over hun gezin, Gert Boerdijk en zegen over de kinderen en kleinkinderen, Kees Zuurbier en Truus 
Zuurbier- Groot, Tiny Veldman-Overtoom en familie .
Lector:Bert Bijvoet. Misdienaars; Sven klaver en Ross Berkhout. Koster: Peter Danenberg.

MAANDAG 8 OKTOBER OM 15.15 UUR 
Kinderkerk voor groep 1 tot en met 3

DINSDAG 9 OKTOBER OM 19.00 UUR 
Rozenkransgebed 

VRIJDAG 12 OKTOBER OM 15.15 UUR
Kinderkerk voor de groepen 4 tot en met 8

WEEKEINDE 13 EN 14 OKTOBER
Achtentwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Wijsheid 7,7-11( Vergeleken met de wijsheid verzinken rijkdom, 
gezondheid en schoonheid in het niet)
Evangelie uit Marcus 10, 17-30( Wie Jezus wil volgen, moet beried zijn alles los te laten)

ZONDAG 14 OKTOBER OM 10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is pater Jan Molenaar.
Gebedsintenties voor:in liefdevolle herinnering Jan Oudeman en Tiny Oudeman-Groot en zegen 
over de kinderen en kleinkinderen, Cor Deken, Nic en Afra Borst-Molenaar ,dochter Lida en zegen 
over de kinderen, Afra de Wit-Plak en zegen over haar gezin, Piet Luken en zegen over zijn gezin, in 
liefdevolle herinnering Bep, Dries en Eddy Keesom, Siem en Nel Steur-Groot en overleden familie, 
Jaap Way en Gre Way-de Boer en overleden familie 
Lector:  Jos Mooij. Misdienaars: Kirstin Plak. Koster: Kees Berkhout.

DINSDAG 16 OKTOBER OM 19.00 UUR 
Rozenkransgebed 
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ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP
’T VELD
Zaterdag 29 september om 19.00 uur  Woord en communiedienst met diaken Toon Jorink en zang 
van interamvo
Zaterdag 6 oktober om 19.00 uur Woord en communiedienst met diaken Toon Jorink 
Zaterdag 13 oktober om 19.00 uur Woord en communiedienst met diaken Toon Jorink  en zang 
van het gemengd koor.

WAARLAND
Zaterdag 29 september om 19.00 uur  Woord en communiedienst met diaken Hans bruin en zang 
van het ritmisch koor.
Zondag 7 oktober om 10.00 uur Woord en communiedienst met diaken Toon Jorink 
Maandag 8 oktober om 19.00 uur Rozenkrans bidden 
Zondag 14 oktober om 10.00 uur Woord en communiedienst met Monica Wildeboer  en zang van 
het kinderkoor.

NIEUWE NIEDORP
Zondag 30 september om 10.00 uur Woord en communiedienst met diaken Toon Jorink 
Zaterdag 6 oktober om 19.00 uur  Woord en communiedienst met diaken Hans Bruin 
Zaterdag 13 oktober om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Stok 

Dopen
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971

Met mijn dochter Carlijn op het pad richting Santiago de Compostella
Gekscherend zeg ik wel eens dat er in ons leven allerlei 
bootjes voorbijvaren, waarbij je wel in de ene en niet in de 
andere stapt. Zo had ik vijf jaar geleden de wens, om vanaf 
Tuitjenhorn de voetreis naar het Spaanse Santiago de Com-
postella (2700 kilometer) te lopen, maar wat door mijn diak-
enaanstelling in Hoorn helaas niet kon doorgaan. Doch, wat 
in een goed vat zit verzuurt niet, zeggen we wel eens, en zo 
werd ik dan ook zes weken geleden  geheel onverwacht uitgedaagd, om een stuk 

van de ‘’ Camino ‘’ in Frankrijk te lopen, met mijn dochter Carlijn van 22 jaar. Met bepakking stapten 
we op 3 september jl. in het vliegtuig, richting het Franse Foy de La Grande, om van daaruit door 
de prachtige Franse landerijen en dorpen te lopen naar de Pyreneeën, een afstand van ongeveer 
300 kilometer, die we dagelijks verdeelden in stukken tussen de 20 en 30 kilometer. Alle dagen 
hebben wij overnacht in de zogenaamde ‘’ Refugiés ‘’, wat plekken zijn die speciaal ingericht zijn 
voor de pelgrims, die hun ‘’ loopdag ‘’ gaan starten om 7.00 uur in de morgen. 
De ‘’ochtendstond ‘’ heeft goud in de mond, zei ik dan ook regelmatig tegen Carlijn, want 
wat is de natuur toch fantastisch als je deze vroeg in de ochtend ziet ‘’ontluiken‘’. Zo zie je 
dan de dorpen nog verscholen liggen in een dampende omgeving, waarin de vogeltjes 
ons zingend begroette met een bijna hoorbaar geluid; ‘’Bon Camino’’, oftewel ‘’ een goede reis ‘’. 
Wat een weldaad om te mogen luisteren en kijken, naar al dat wat ons is geschonken, maar ook om 
te mogen luisteren naar elkaar, naar elkanders woorden, wat ons beroert, je ontroert, maar ook naar 
de woorden die ons in de stilte werden aangereikt. Zo hebben Carlijn en ik elkaar op een ‘’andere‘’ 
manier leren ontdekken, een manier die onze harten dieper verbond als gebruikelijk en waardoor 
we tot elkaars innerlijk konden doordringen, wie we werkelijk zijn en waar je mee worstelt. 
Vreugde en verdriet wisselden elkaar daarin dan ook af. Ook hebben we met mede pelgrims innige 
gesprekken mogen voeren, waarin mij zo duidelijk is geworden dat God zich met name laat zien 
door andere mensen heen. Taalbarrières worden daar geheel aan ondergeschikt, want de taal van 
de liefde verstaat iedereen en welke dan ook uitgedeeld wil worden. Volgend jaar hoop ik met mijn 
vrouw Helmine naar Santiago te lopen, een tocht die zes weken zal duren, een tocht die ik noem 
‘’een reis naar de hemel ‘’, want die hemel bestaat echt, hier en nu………, ook al op aarde.

Hartelijke groet, diaken Hans Bruin
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Pauspareltje
Jezus zegt ons dat we, om Hem te volgen, onszelf  
moeten verloochenen, ofwel de eisen van onze eigen 
egoïstische trots, en ons eigen kruis op moeten nemen. 
Vervolgens geeft Hij iedereen een fundamentele regel:  
‘’Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen’’ ( Mc. 8,35 ). 
We slaan in het leven heel vaak, om verschillende redenen,  
de verkeerde weg in en zoeken het geluk dan enkel in 
dingen, of in mensen die we behandelen als dingen. Maar 
het geluk vinden we alleen wanneer de liefde, ons ontmoet, 
ons verrast en ons verandert. De liefde verandert alles!

( Bij het angelusgebed van 16 september) - 
( Bron: Katholiek nieuwsblad )

Heeft u een voor kwetsbare mensen?

Soms loop je vast in je leven. Als gevolg van (psychische) problemen 
stapelen allerlei andere problemen zich op. Je wilt ze graag 
oplossen, maar je weet niet hoe. Nehemia Zorg is een christelijke 
organisatie die mensen begeleidt in het vinden van oplossingen en 
in het ontdekken van hun krachten en talenten. Begeleiding op 
maat, een steuntje in de rug. Zodat de dingen echt anders kunnen 
gaan worden.  Met de persoonlijk begeleider stel je doelen waarin 

jij wilt ontwikkelen. Deze doelen focussen zich op het gebied van ‘wonen’ en alles wat daarmee 
samenhangt. Zoals bijvoorbeeld; inkomensbeheer, dagbesteding 
of werk en het bouwen van een sociaal netwerk. 

Ontmoetingnetwerken
Naast professionele begeleiding bied Nehemia Zorg 
Ontmoetingnetwerken aan. Een sociaal netwerk van één 
of meerdere vrijwilligers rondom een cliënt waarbij de 
netwerkvrijwilligers elk eens per drie weken samen iets 
ondernemen. 
Om een goede match te kunnen maken wordt o.a. 
gekeken naar karakters, gedeelde interesses en hobby’s. 
Ieder netwerk is hierdoor uniek maar wat altijd centraal 
staat is; het contact van mens tot mens, het delen 
van levenservaring, respect, trouw en stabiliteit. Een 
Ontmoetingnetwerk doorbreekt het sociaal isolement 
en helpt mensen zich weer onderdeel te voelen van de 
maatschappij.

Kom met ons in gesprek of meld u aan via nehemiazorg.nl/help-mee/vrijwilligers
E vrijwilligers@nehemiazorg.nl
T 072 571 00 10     M 06 868 47 022 
Nehemia Zorg l Hortensialaan 11a l 1702 KC Heerhugowaard KvK 41241246 l NL93 RABO 0311 4557 78 I 

Nehemia Zorg is onderdeel van Stichting Ontmoeting
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Bedankbrief pater Gerard Kraakman
Beste parochianen van de H Hartkerk in de Noord, gulle gevers aan MOV, de Vijfhoek,
Mijn hartelijke dank voor de € 500,- die in juni aan mij is overgemaakt. Dat geld is enige tijd 
onderweg voordat ik daarover word geïnformeerd. Ik kreeg afgelopen week het afschrift.
Op de foto rechts is een nieuw huis te zien. Daarnaast staat de 1e muur van een kerkje dat gebouwd 
wordt in Got Owak. Het gebouw links wordt tot nu toe als kerk gebruikt. In de ruimte daartussen 
stond het andere deel van de oude kerk. Na de sloop daarvan zijn de dakspanten hergebruikt 
voor die woning. De oude golfplaten zijn afgevoerd. Wanneer ik in september terug ben van mijn 
vakantieverlof in Nederland gaan we verder met de sloop van oud en de bouw van nieuw. 
Uw bijdrage heeft ons hier weer een stapje verder gebracht. Mijn 50-jarig priesterjubileum is  op 2 
september in de parochiekerk van Sint Jan de Doper in Noord Scharwoude gevierd. 
Nogmaals van harte bedankt. 

Pater Gerard Kraakman MHM, in Nanga, Kisumu, Kenia.

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

Pagina 1 van 3, Werk van Gerard Kraakman in Nanga, Kenia 
 

Bouwwerken van Gerard Kraakman in Nanga.  

Zijn laatste jaren in Kisumu? 

 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! 

Gerard vertrok in 1968 naar Kenia. Dat land was in 1963 onafhankelijk geworden, na 
ongeveer 70 jaar kolonialisatie door de UK. Zijn eerste jaren werkte hij in enkele dorpen aan 
het Victoriameer. Daar prijkt zijn naam nu nog op enkele kerken en scholen, is zelfs een 
bushalte naar hem vernoemd en wordt hij nog steeds herkend als hij daar nog op bezoek is.  

Gerard werkt nu als eerst verantwoordelijk pastoor, sinds 2003 in de parochie Nanga in 
Kisumu Kenia. Zijn assistent Munu Chrysantus Mbiemieh (kapelaan) is ook een priester van 
Mill Hill en afkomstig uit Kameroen. Die parochie bestaat uit 4 subparishes met elk een eigen 
kerk(je): 

 Bala, hier is op 22 juli 2017 een nieuwe kerk in gebruik genomen. Het wordt dagelijks 
gebruikt als ontmoetingsplaats en gemiddeld één keer per week wordt er een mis 
gevierd, (Bekijk het album: https://www.myalbum.com/album/0DNAPs5WXG7A)  

 Dunga, het kerkje dateert van 1974 en is recent opgeknapt en kan weer enkele jaren 
vooruit voor een groep van circa 200 parochianen, (Bekijk het album: 
https://www.myalbum.com/album/uAHcfKQgPLvW ) 

 Got Owak, hier is nu een oud gebouwtje in gebruik als kerk, dat wordt afgebroken en 
zal worden vervangen door een nieuw gebouw, als de financiering daarvan rond komt.  
(Bekijk het album: https://www.myalbum.com/album/9baQz2k9S64k)  

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Gerard vertrok in 1968 naar Kenia. Dat land was in 1963 onafhankelijk geworden, na ongeveer 70 
jaar kolonialisatie door de UK. Zijn eerste jaren werkte hij in enkele dorpen aan het Victoriameer. 
Daar prijkt zijn naam nu nog op enkele kerken en scholen, is zelfs een bushalte naar hem vernoemd 
en wordt hij nog steeds herkend als hij daar nog op bezoek is.
Gerard werkt nu als eerst verantwoordelijk pastoor, sinds 2003 in de parochie Nanga in Kisumu 
Kenia. Zijn assistent Munu Chrysantus Mbiemieh (kapelaan) is ook een priester van Mill Hill en 
afkomstig uit Kameroen. Die parochie bestaat uit 4 subparishes met elk een eigen kerk(je):
•  Bala, hier is op 22 juli 2017 een nieuwe kerk in gebruik genomen. Het wordt dagelijks gebruikt 

als ontmoetingsplaats en gemiddeld één keer per week wordt er een mis gevierd, 
 (Bekijk het album: https://www.myalbum.com/album/0DNAPs5WXG7A)
•   Dunga, het kerkje dateert van 1974 en is recent opgeknapt en kan weer enkele jaren vooruit 

voor een groep van circa 200 parochianen, 
 (Bekijk het album: https://www.myalbum.com/album/uAHcfKQgPLvW )
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•  Got Owak, hier is nu een oud gebouwtje in gebruik als kerk, dat wordt afgebroken en zal worden 
vervangen door een nieuw gebouw, als de financiering daarvan rond komt. 

 (Bekijk het album: https://www.myalbum.com/album/9baQz2k9S64k)
•  Sigalagala, deze subparish gebruikt de grote parochiekerk die gebouwd is op hetzelfde terrein 

als waar de pastorie is gebouwd waar Gerard woont, 
 (Bekijk het album: https://www.myalbum.com/album/PKR6NaqJBXq7

Nanga is een van de armste buitenwijken van Kisumu. Dit is de 3e stad van Kenia, met circa 400.00 
inwoners. Nanga omvat een gebied van circa 25 km2. Het is niet bekend hoeveel mensen er wonen, 
deels in hokjes van golfplaten, zonder vuilnisophaaldienst, stromend water, riolering en veelal ook 
geen eigen elektriciteit. Het aantal parochianen van Nanga (regelmatige (minimaal 1 keer per maand) 
kerkgangers) wordt door de voorzitter van het parochiebestuur geschat op 3.000. Daaronder is ook alle 
jeugd begrepen. Elke week zijn er kerkdiensten voor de schoolgaande jeugd. De kerk is dan overvol.
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.
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•  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.

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

Westfriese Ekklesia organiseert bijzondere thema-avond
Peter Vermaat speelt “Francesco” 

Op woensdagavond 10 oktober speelt de dichter-
verteller Peter Vermaat zijn bijzondere voorstelling 
“Francesco, het verhaal over een middeleeuwer” in de 
Protestantsekerk, Raadhuisstraat15 Wognum.
Franciscus van Assisi is voor velen een bekende 
naam, maar wat dreef hem en wat betekent zijn 
levenswandel voor de huidige tijd, kan die ons nog 
steeds inspireren?  In zijn voorstelling brengt Peter 
Vermaat dit verhaal op levendige wijze tot uiting. 

De voorstelling begint om 20.00 uur, kerk open om 19.15 uur en de toegang bedraagt € 10
Info: www.westfrieseekklesia.nl

NIEUWS VAN JONGERENGROEP SANCTUSE VIRGILIUS
Woensdag 19 september was weer de eerste officiële Virgielavond na de zomerstop! Bij deze 
start van het tweede seizoen mochten we vier nieuwe leden verwelkomen: Maikel Brouwer, Bas 
Haisma, Ronald Dekker en Jocelyn Berkhout. 

Deze avond stond in het thema van de Wereldjongerendagen in Panama. Matthijs Jansen van het 
Bisdom Haarlem gaf een mooie presentatie over de reis naar Panama. Deze reis zal plaatsvinden 
van 14 tot 28 januari met als thema: ‘Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw woord’. 
Zes leden van het Sanctus Virgilius zullen deelnemen aan de tweeweekse reis samen met andere 
jongeren van het Bisdom Haarlem.

Ook kwam de nieuwe pastoor van onze parochie aan het eind van de avond langs. Hij was razend 
benieuwd naar ons Virgilius Bier en dit hebben we deze avond ook met hem gedeeld. Hij vond het 
heerlijk! 

Virgilius Bier ‘Hét bier om te delen!’
Wist u dat ons Virgilius Bier weer te koop is? Het bier heeft een sprankelend vernieuwd etiket en 
een stevigere schuimlaag. Het verfrissende bier is te bestellen via de website www.virgiliusbier.nl 
of bij een van de leden. U kunt ons ook volgen op Facebook voor het laatste nieuws! 
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Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op www.urmaprint.nl

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

Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75Elke dag 3 broden naar keuze € 6,50

3 BRODEN  (wit, bruin, volkoren)  voor € 5,-
Herfsttopper voor € 2,50

Speculaasstaaf van € 4,95 voor € 3,95

Reclame voor zaterdag 29 september

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

Veluweweg 17, Waarland
tel. 0226 - 42 13 40
Zwarteweg 3, ‘t Veld
tel. 0226 - 42 13 70

Dorpsstraat 26 Tuitjenhorn
tel. 0226 - 39 46 56

Theresiaplein 3 Warmenhuizen
tel. 0226 - 74 50 96
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Landelijke collecte voor de Kankerbestrijding 
Van 2 Sept. tm 8 Sept. werd de landelijke collecte voor de 
Kankerbestrijding gehouden. Graag willen wij alle 25 enthousiaste 
collectanten bedanken voor hun inzet voor het collecteren in de 
Noord. De opbrengst van de collecte in de Noord was totaal € 1.727,27

Tevens willen wij de Piraten bedanken voor hun speciale inzet voor het KWF tijdens de Volksspelen, 
hun collecteren tijdens de optocht leverde een mooie bedrag op van € 78,22.
Namens de KWF iedereen bedankt voor uw gift.

Riet Berkhout, Afra Appelman, Sylvia Groen

WANDELTOCHT OP 28 OKTOBER: 
leuk om te doen én voor het goede doel

Hallo mensen, ik vraag even uw aandacht voor het volgende
Mijn naam is Morris Groot en ik ben 14 jaar. Mijn school is het Jan Arendzs in Langedijk. 

Op 11 februari ga ik met 19 leerlingen en 3 docenten naar Bokumansimbi in Oeganda.
We gaan naar een school van Up 4 us , dit is een stichting die 
kansarme kinderen een goede toekomst biedt. Het Jan Arendsz 
zamelt elk jaar veel geld in voor Bokumansimbi. 
Wij reizen 10 dagen naar Oeganda en zijn 7 dagen op school daar. 
We volgen daar lessen en helpen de kinderen met projecten om les 
te geven. De reis kost 1500,- euro pp.

Geld inzamelen  
Ik ben zelf aan het sparen, mijn ouders helpen me en 
ik verzin leuke acties om geld in te zamelen.  
Er komt een flessenactie en er wordt een wandeltocht georganiseerd!

WANDELTOCHT

WANNEER: de wandeltocht is op zondag 28 oktober. 
WAAR: het vertrekpunt is op Middenweg 557
HOE LAAT: de start is tussen 10.00 uur en 10.30 u
DONATIE/INSCHRIJVING: € 5,-

Er zijn 2 afstanden: eentje van  5 á 6 kilometer en een van 10 á 11 kilometer.

Ik vraag een donatie/inschrijving  van € 5, - en onderweg krijgt u een heerlijke versnapering.

AANMELDEN 
 
U kunt zich aanmelden via de e-mail: morrisnaaroeganda@gmail.com
Ik hoop dat u in grote getalen meedoet. 

Groetjes, Morris Groot
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René Jonker 
Stationslaan 1

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

www.jonkerhov.nl

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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Pubquiz in Bleeker
Wat was het een geslaagde quiz avond vrijdag 21 september in café Bleeker! Met een volle 
zaal en enthousiaste deelnemers. Uiteindelijk werden er 18 teams vertegenwoordigd.  
 
Er is maar liefst €720 opgehaald! 
Dit geld gaat naar de Phoenix Foundation die zich inzet voor kinderen met brandwonden in Zuid Afrika. 
Hiervoor ga ik 29 oktober - 2 november fietsen van George naar Kaapstad, ong 80 km per dag. 
  
Hierbij nog even de uitslag op een rijtje.   
1. Maximaal Resultaat 42.5 (Maxime etc)  
2. BROEM 40 (Michelle etc)  
3. Mijn persoonlijk favoriet 39.5 (Ed etc)  
4. Rose for president 36.5 (Lex etc)  
5. Kruistocht in je spijkerbroek 36 (Sebastiaan etc)  
6. Je verwacht het niet 35.5 (Ingeborgh etc)  
7. Wolkers 33.5 (Pim etc)  
8. Tom & Jerry 30.5 (John etc)  
9. Jeroen en de chica’s 29.5 (Jeroen etc)  
10. Senioren team (Rich etc) & LAKS (Aisha etc) 29  
11. Papboer & Co 28.5 (Mariet etc)  
12. Fiets hem erin (Niels vV etc) & The Gorilla’s (Whitney etc) 26  
13. Team 1 (Alex etc) 25  
14. Blue Monkey’s 24.5 (Maureen etc)  
15. De Vutters 23 (Tineke etc)  
16. De Daltons 20 (Tjerry etc)  
 
Iedereen nogmaals enorm bedankt voor de deelname en Mart Bleeker en Hans Bleeker en de 
dames voor de goede verzorging!!

Jorien Borst

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
De data voor de komende tijd:
  
5 oktober 2018  10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie
18 oktober 2018  17.30 uur maaltijd in het dorpshuis
2 november 2018  10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie

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

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

Administratiekantoor
DEKKER
Voor uw:

 * bedrijfsadministratie

 * belastingzaken

 * salarisadministratie

 * automatiseringsbegeleiding in- of 

  exclusief het betalingsverkeer

 * algehele bedrijfsadvisering

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

Tevens verzorging van particuliere 

aangiftebiljetten

 
 

 

 

 

   

 

 

 
 

    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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KBO Heerhugowaard Noord
           

Voorz. en P.R Truus van den Berg- de Boer  Rozenhoutstraat 6  tel: 5719852
Secretaris:    Toos Mooij-Wijnker              Middenweg  525    tel: 5710193     
Penningm:    Cor Neeft                               Dorsvlegel 9         tel: 5713628     
SOH e.a.        Annie Groenland -Groot       Middenweg 465D  tel: 5717551  
Activiteiten   Nel Zuurbier-v.Langen Donkereweg 7a      tel: 5716087                                                            
Activiteiten   Trudy Ursem- Houtman      Middenweg 467     tel: 5719168 
Lid Jaap van Schagen               Middenweg 606b  tel:5717369 

Aris Bouwens
Op onze thema middag van 8 okt. is Aris Bouwens onze gast. De middag begint om 14.00 uur

KBO Excursie naar museum Edwin Groen in Andijk 
Op 22 oktober gaan we met de KBO naar het museum van Edwin Groen in Andijk.
Hierin staan 308 auto’s en er zijn ook oude winkeltjes ingericht. Deze doen denken aan de winkels 
van Marietje Groen, kapsalon Doodeman, de winkel van Jaap Snoek. Ook is er een werkplaats 
ingericht waarin u misschien de garage van Piet Zijp zal herkennen. Verder is er een winkel met 
speelgoed uit het verleden en één met serviesgoed. Veel te zien dus!! Edwin zal ons rondleiden en 
er is natuurlijk ook tijd voor een kopje koffie. Dit alles voor de prijs van  5 euro + vergoeding voor 
de chauffeur. Er kunnen maximaal 50 personen mee.
We vertrekken om precies 12.45 uur bij de kerk, zodat we om 13.30 uur in Andijk kunnen zijn.
We gaan met eigen chauffeurs, dus laat het even weten al u wilt rijden.
KBO leden kunnen zich opgeven bij Trudy Ursem of Nel Zuurbier. 

AGENDA
8 okt.  Aris Bouwens
22 okt.  excursie naar het automuseum van Edwin Groen
13 nov.  19.30 Optreden van Anna en Irma.
18 dec.  14.00 uur Kerstmiddag. Met vriendelijk groet:  Truus van den Berg

De Noord’s Got Talent! Opgeven tot 5 oktober!
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.
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
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• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing

Tel. 072 - 5711243 
06 - 53557548

Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard

www.groottuinen.nl

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

Internet: www.rhbeers.nl

kelders
kozijnen
verbouw

woningbouw
utiliteitsbouw
betonvloeren

Hét adres voor:
Hét adres voor:

woningbouw  kelders
utiliteitsbouw  kozijnen
betonvloeren  verbouw 

Middenweg 494
1704 BM Heerhugowaard

Tel: 072-5711254 / Fax: 072-5743170
E-mail: mail@rhbeers.nl
Internet: www.rhbeers.nl

STAMMIS VERHUUR
Middenweg 571

1704 BH Heerhugowaard
Tel.: 072-5669944

www.stammisverhuur.nl
info@stammisverhuur.nl

   GEREEDSCHAP
BOUWMACHINES

VERKOOP
VERHUUR

STAMMIS
VERKOOP
VERHUUR

BOUWMACHINES
GEREEDSCHAP

STAMMIS VERHUUR
Middenweg 571

1704 BH Heerhugowaard
Tel.: 072 - 5669944

www.stammisverhuur.nl
info@stammisverhuur.nl
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TRIMSALON 
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER 
MARLIES BROERS

   
Veenhuizerweg 57

1704 DR Heerhugowaard - De Noord
tel. 06 - 13108895

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

Dopplerstraat 6 
1704 SR Heerhugowaard

TEL: 072-5740859
Fax nr. 072-5721659

Internet: www.automolenaar.com
Email: postmaster@automolenaar.com

WIJ ZIJN VANAF NU OP 
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN!!  

   OPEN WOENSDAG T/M ZONDAG 
VANAF 10.30 UUR.  

 -.-.-.-.-.- 
 

ZONDAG 7 OKTOBER 
SESSIE EN CARVERY  

-.-.-.-.-.-.-.- 
 

VRIJDAG 12 OKTOBER 
MUSIC-DINNER  

DE  WHEELBARROWBAND 
MUZIEK SPEELT VANAF 19.30 UUR, 

3-GANGEN MENUKEUZE 
UIT HET MUZIEKMENU 

RESERVEREN AUB  
 -.-.-.--.-. 

ZONDAG 21 OKTOBER 
ANNEMARIE DE BIE 

EN EVERTJAN ‘T HART 
14.30 - 17.00 UUR, 

LOUNGE 7.50 ENTREE  
  -.-.-.-.-.-.- 

  
ZATERDAG 3 NOVEMBER 

HALLOWEENVIERING   
-.-.-.-.-.-.-.- 

  
ZONDAG 11 NOVEMBER 

WHISKYPROEVERIJ!! 
14.30 - 17.00 UUR 

RESERVEREN AUB  
-.-.-.-.-.-.- 

 
ZATERDAG  24 NOVEMBER 
DE  NOEVERSE BIETBENT!!

WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL 
VERLAAT 4 , 1734 JN OUDE NIEDORP

0226 421486
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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

Medisch       pedicure
Heerhugowaard
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Reclamedoeken Sporthal
Onlangs is de gehele kopwand aan de kantinezijde van de sporthal 
voorzien van frames waarop reclame doeken aangebracht kunnen 
worden. Het was de 4de en tevens laatste wand die in goede 
samenwerking tussen Jaap Bleeker, Harm Beers, Niek Koomen, Harry 
Wolkers en Peter Bleeker aldus  is opgeknapt. Inmiddels zijn van de 
11 doeken die op deze wand geplaatst kunnen worden er 7 voorzien 
van een reclamedoek.  De opbrengst van de doeken gaat naar de 
Stichting Dorpshuis die het geld gebruikt voor verbeteringen in en 
voor de exploitatie van de sporthal.  Er is dus nog ruimte voor 4 doeken 
en dan zijn alle plekken bezet. Voor verdere informatie kun je je richten 
tot Peter Bleeker (06-53154980). Alles bij elkaar een geldige verfraaiing van de sporthal en ook een 
geweldige ondersteuning voor de Stichting Dorpshuis. Wij zijn veel dank verschuldigd aan iedereen 
die zich er heeft ingezet en/of ons heeft ondersteund met de aanschaf van een reclame doek.

Orgel RABO-zaal
Al zo’n 18 jaar hebben wij in de RABO-zaal een orgel staan. Bij het bestuur van de stichting is niet 
bekend dat het orgel ooit is gebruikt. Om de RABO-zaal netter te maken is het gewenst dat het 
orgel verwijderd wordt. Heb je interesse in het orgel meld het dan aan mij. In principe is het orgel 
om niet af te halen bij het Dorpshuis. 

Boeken Rabozaal
Ook stonden er in de RABO-zaal al lange tijd 5 dozen met ca. 100 boeken van verschillende genres. 
Onbekend is wie de eigenaar van deze boeken is. Inmiddels zijn de boeken verplaatst naar de 
zolder van mijn garage. Zijn de boeken van jou of weet je van wie de boeken zijn, bel mij dan even. 
Als niemand zich meldt zullen de boeken volgend jaar bij de rommelmarkt van de Zeeverkenners 
te koop worden aangeboden en is de opbrengst voor de Zeeverkenners.

Namens de Stichting Dorpshuis
Johan Groen, voorzitter

Tel. 0653364757

Nieuwbouw de Noord …   
Definitief Bestemmingsplan in aantocht!
Beste Noordenders!  

Er is goed nieuws. Waar we voor de zomer nog heel positief wa-
ren over het snelle verloop van de bestemmingsplanprocedure, is 
er toch wat vertraging opgelopen in het proces. Maar goed…het 
plan moet natuurlijk wel volgens ieders tevredenheid gerealiseerd 
worden! Tel daarbij de restricties van de ambtelijke agenda’s op en 
je loopt zo weer een maand achter…

Maar…we zijn inmiddels weer mooi op koers. Naar verwachting 
zal in November het definitief bestemmingsplan door de Gemeen-
teraad worden vastgesteld en daarna nog 6 weken ter inzage lig-
gen. Dat zou betekenen dat de lichten op groen springen in januari en dan wordt het echt leuk!!

Terwijl de papiermolen draait in het Gemeentehuis is de ontwikkelaar BBI voortvarend aan het 
werk met de voorbereidingen van de realisatie. 
Ze zijn bezig met de voorlopig ontwerp fase. In deze fase wordt het stedenbouwkundig plan zoals 
op de vogelvlucht op de website te zien is, uitgewerkt naar gevelbeelden, doorsneden en woning-
plattegronden incl. de inpassing van installaties en constructies. 
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Gelijktijdig zijn ze bezig met de organisatie en de planning voor het bouw- en woonrijp maken 
van de toekomstige locatie. Hierbij moet je denken aan hoe komen kabels en leidingen in het plan 
zodat die de woningen kunnen voorzien van elektra en water, afvoer van vuil water, het graven 
van sloten en eventueel verleggen van kabels en leidingen die nu aanwezig zijn in het plan. Wij 
verwachten dat BBI deze fase eind oktober 2018 gereed zal hebben. 

Wanneer beide trajecten samenkomen zal er daadwerkelijk begonnen worden met de verkoop 
van kavels, en naar verwachting iets later van de overige woningen.

Wij, als KODN zullen vanaf de zijlijn betrokken blijven bij het project en waar nodig zullen wij dien-
sten verlenen. Wij stellen voor dat u de donkere dagen van de Herfst gaat gebruiken om samen 
woonplannen te maken en advies in te winnen zodat u snel kunt schakelen wanneer uw toekom-
stige duurzame woning in de Noord in de verkoop komt. 

Wij houden u via ’t Contact en Facebook (Humulus lupulus) op de hoogte. Kijk voor meer informa-
tie en voorinschrijving alvast op www.reinderseiland.nl

Met vriendelijke groet!
Kompas Op De Noord 2.0

Weer  aanmelden voor komende WINTERFAIR!
We zoeken voor de 10de!!  winterfair weer adressen in de Noord van creatieve kunstenaars die wat 
willen laten zien en/of verkopen. Misschien wil je je eigen bedrijf promoten tijdens de fair?
Of wil je eindelijk die overvolle zolder leegverkopen en maak je er een rommelmarkt van?

Meld je aan en we maken er weer een paar gezellige dagen van!
Opgeven kan t/m 31 oktober bij 
Irma                  enti65@quicknet.nl  
Angelien          angelienappel@hotmail.com

P.S. Dit wordt wat organisatie betreft onze laatste fair.
Natalie v. Schagen en Angèl Mooij gaan het volgend jaar van ons overnemen!

Groetjes van ons.



20 21

Skroivendevort-loif
Westfriese roime, verhale en liedjes
Gastoptreden: KARIN BLOEMEN

Zondag 14 oktober om 14.00 uur
,,Het Park,, Hoorn

Skroivers van creatief westfries met verhale, roime en liedjes
Begeloiding Wil Luiken
Gastoptreden Karin Bloemen met westfriese liedjes van Nel van Laren-Zwuup

Een kaart kost € 17.50 (dat is met garderobe en pauzedrankje )
Overmaken op rekening NL16 ABNA 0588 936  936
t.n.v. Skroivendevort Blokker

Vermeld ok naam, postcode, adres en weunplaas.

De kaarte legge op 14 oktober klaar in de hal van de skouwburg

Concert Wereldmuziek in de Lucaskerk te Winkel
Op zondagmiddag 28 oktober 2018 is er een concert met wereldmuziek door het vrouwenkoor 
Massala uit Heerhugowaard en singer-songwriter Srdjan Kekanovic.
Zij zullen u meenemen op een muzikale reis met gezang uit verschillende landen.                               
Het koor zal a-capella zingen en zij zullen ook samen  met Srdjan o.a. verschillende liederen uit 
de Balkan vertolken onder begeleiding van zijn prachtige gitaarspel. Daarnaast zal Srdjan solo 
zingen, afgewisseld met anekdotes over zijn leven in Nederland.
Het vrouwenkoor Massala bestaat uit 17 vrouwen die wonen in Heerhugowaard-Noord e.o.             Zij 
zingen al 14 jaar met veel plezier wereldliederen. De liederen worden meestal 3-stemmig gezongen. 
Daardoor ontstaat een mooie klank die de liederen zeer ten goede komen. Een lust voor het oor.
Het koor repeteert op maandagmiddag in het kerkje in Veenhuizen van half 2 tot half 4 (met 
koffie/thee pauze) Wanneer u een vrouw bent en van zingen houdt bent u daar van harte welkom 
om eens te luisteren en wellicht mee te zingen. Wij zingen graag met velen.
Srdjan Kekanovic is geboren in voormalig Joegoslavië en vluchtte uit zijn land naar Nederland 
in 1991.  Al die tijd is hij blijven zingen en heeft hij zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een 
geliefde zanger. Naast het zingen en gitaar spelen kan hij ook mooi vertellen over zijn leven in 
Nederland. Op you-tube kunt u filmpjes van hem beluisteren/bekijken.
Het concert begint om 14.00 uur ( 13.30 is de kerk open) en de toegang is gratis. ( we gaan na 
het concert met de pet rond en hopen op uw gulle gaven) 
Wij zien u graag in Winkel in de Lucaskerk: Dorpsstraat 177

Aan tafel met….
dichter/schrijver Ben Wansink

Vrijdag 19 oktober is dichter / schrijver / illustrator Ben Wansink 
de gast in ‘Aan Tafel Met..’.   daar zal hij voordragen uit zijn werk.

Naast dichter is Ben Wansink in Langedijk ook bekend als columnist van het Langedijker 
Nieuwsblad en diverse optredens zoals in het jaarlijks spektakel ‘Verhalen Halen.
Ben Wansink was in de jaren 80 directeur van de Montessorischool in Heerhugowaard. Onlangs 
verscheen  zijn derde dichtbundel ‘Dichter bij mijn leven’, waarvan ook nu weer de totale opbrengst 
bestemd is voor een goed doel.
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Wanneer:   vrijdag 19 oktober 
Tijd:   14.30 tot 15.30
Waar:         Bibliotheek de Noord
 Torenburgstraat 2

Aan tafel met…. De Kinderboekenweek

Vriendschapskaarten maken
Het thema van de Kinderboekenweek 2018 is Vriendschap en het motto is Kom erbij..
BFF, hartsvriendinnen en bloedbroeders, het zijn allemaal hartenkreten van echte vrienden.
Kom in bibliotheek de Noord vriendschapskaarten maken voor of met jouw BFF.

Je kunt met onze IPad’s een leuke foto maken, samen of alleen en daar een kaart van maken. 
Of misschien vind je het leuker om jouw kaart gewoon  lekker te knutselen, alles is mogelijk.
Kom Erbij…

Wanneer:   vrijdag 5 oktober
Tijd:   14.30-15.30
Waar:    Bibliotheek de Noord
                     Torenburgstraat 2
                     1704 CE Heerhugowaard 

Kom erbij! Vriendschap
Kinderboekenweek  2018

De Kinderboekenweek staat dit jaar in het teken van Vriendschap: ‘Kom erbij!’ Twee weken 
(3 t/m 14 oktober) om dikke vrienden te worden; in de boekhandel, op school en natuurlijk 
ook in de Bibliotheek want boeken staan centraal in de Kinderboekenweek. De bibliotheek 
is extra gezellig in oktober, kom langs voor een van de vriendschappelijke activiteiten. Met 
én zonder boeken! In de speciale Kinderboekenweekfolder die in de bibliotheek ligt kun je 
er alles over lezen. Kom jij ook?

Kom naar de gezelligste opening ooit van de Kinderboekenweek!
Al je vrienden mogen mee.
Een extra feestelijke opening met natuurlijk……….TAART. Die staat niet voor je klaar maar die 
maak je zelf en versier je met slagroom en nog veel meer, speciaal voor je beste vriend! Maar zelf 
opeten mag natuurlijk ook. Vriendschap is belangrijk en daar draait het om tijdens de hele Kinder-
boekenweek. De meest gezellige opening ooit in alle vestigingen (met uitzondering van Egmond 
en de Schermer) is op woensdag 3 oktober 14.30 uur- 16.00 uur. De toegang is gratis.
 
Bibliotheek Escape Game voor kinderen vanaf 8 jaar
Durf jij het aan om samen met je vriend of vriendin een spannend Escape Game te spelen?
Kijk uit want je bent niet zomaar vrij! Superspannend spel waarbij je de raadsels oplost en de code 
kraakt om weer vrij te komen. Meedoen kan tijdens de gehele Kinderboekenweek in de vestigingen:
Alkmaar Centrum, Alkmaar De Mare, Bergen, Castricum, Heerhugowaard.

Slijmen bij je vrienden? Maak het perfecte slijm!
Slijmen kan altijd, maar nu maak je echt slijm! Kijk of het lukt want het is een echte chemische 
reactie. Maak het met glitters of in een toffe kleur en het slijmen kan beginnen……. Je kunt jouw 
perfecte slijm maken op maandag  8 oktober in de bibliotheek in Heerhugowaard Centrum op 
dinsdag 9 oktober in de bibliotheek in Bergen, op woensdag  10 oktober in de bibliotheek in Alk-
maar De Mare, op donderdag 11 oktober in de bibliotheek in Alkmaar Centrum en tot slot op ook 
op 11 oktober in de bibliotheek in Castricum. Het tijdstip voor deze activiteit is in alle vestigingen 
van 15.30 tot 17.00 uur. Deelname is gratis maar wel graag van te voren aanmelden via de website.



22 23

Micro:Bit vriendjes voor kinderen vanaf 8 jaar
Zelf een Micro:Bit vriendje maken die ook echt vriendjes kan maken met andere Micro:Bitjes?  Leer 
programmeren op een creatieve manier. Een leuke interessante middag voor jonge techneuten of 
nieuwsgierige kinderen. Natuurlijk mogen je vrienden ook mee! Je kunt met de Micro:Bits  aan de 
slag op woensdag 3 oktober in de bibliotheek in Heerhugowaard Centrum van 14.30 tot 16.00 uur. 
Op vrijdag 5 oktober in de bibliotheek in Alkmaar De Mare van 15.30 tot 17.00 uur. In de biblio-
theek in Castricum kan op woensdag 10 oktober van 14.30 tot 16.00 uur met de Micro:Bits gewerkt 
worden. Deelname gratis maar graag wel van te voren aanmelden via de website.

En nog veel meer….
Handletter een compliment voor je vrienden. Een compliment geven in mooie letters op een 
kaartje, daar wordt iedereen gelukkig van. Je kunt kiezen uit een voorbeeld maar je mag er ook 
zelf eentje verzinnen. Want weet je, de wereld is een betere plek met jou er in. 
Maak een leuk vriendschapsbandje. Vriendschapsbandjes, onmisbaar voor echte vrienden
Er zijn vele manieren om je vrienden te laten weten dat ze belangrijk zijn. Een zelfgemaakt vriend-
schapsbandje   is wel één van de leukste! We hebben voorbeelden en verschillende materialen 
voor je klaarliggen in de bibliotheek. Met een beetje creativiteit maak jij je vrienden blij!
Alle vestigingen (met uitzondering van Egmond en de Schermer) gedurende de gehele Kinder-
boekenweek tijdens openingstijden.

Selfie wedstrijd
Doe mee met de Selfie wedstrijd! Wat doe jij het liefst samen met je mattie of BFF? Maak een selfie 
en misschien winnen jullie wel de hoofdprijs?!? Dat is een echte afdruk op canvas van jullie foto.
Vraag wel toestemming aan je ouders en pas dan mag je meedoen. Je plaatst je foto op Instagram 
met #kbwvriendenselfie. Mailen mag ook naar verhaallokaal@bknw.nl. Insturen kan t/m 14 oktober.  
De leukste, gekste, mooiste of gevoeligste foto wint! Alle foto’s zijn te zien op de multitouch tafels 
in Alkmaar Centrum, Alkmaar De Mare, Bergen en Heerhugowaard.

Leesplezier
Kinderen kunnen niet vroeg genoeg met taal en lezen in aanraking komen. Niet alleen krijgt je 
kind hierdoor een uitgebreidere woordenschat, ook is het goed voor de algehele taalontwikke-
ling. Uit onderzoek blijkt dat met vijftien minuten (voor)lezen per dag, een kind circa 1000 nieuwe 
woorden per jaar leert. De Kinderboekenweek is dan ook een prachtig moment om dit in praktijk 
te brengen. De (voor)leesboeken zijn het hele jaar te leen bij de Bibliotheek

Ben je nog geen lid van de bieb?
Tot 18 jaar is het lidmaatschap gratis! Schrijf je in als lid tijdens de Kinderboekenweek (je betaalt 
geen inschrijfgeld) en je krijgt een vriendschapsbandje en de Kinderboekenkrant. Er zijn duizenden 
leuke, spannende, grappige, mooie, en ontroerende boeken geschreven. Voor elk kind zit er wel 
een geschikt boek tussen. Alleen hoe vind je die boeken in dat immense aanbod? Speciaal voor 
de kinderen is er de Kinderboekenweekkrant, maar ouders mogen ook stiekem meelezen. De 
Kinderboekenkrant ontvang je samen met een Doeboek (exclusief bij de bibliotheek).

Introductie Bumperball in Sportcentrum Noorderend
Afgelopen zaterdag kwam Hugo Boys 4 een partijtje voetballen in 
de hal. Wat we niet wisten was dat de mannen besloten hadden 
bumperball te spelen. Gehuld in grote plastic ballen werd er een 
uurtje gevoetbald. Hierna nog even een potje in gewoon outfit om toch de vorm voor de zondag 
vast te houden. Leuk initiatief dat voor herhaling vatbaar is.
Op 11 september was de biljartdemonstratie van Sam van Etten. Volle bak in de kantine met 
goede uitleg door Sam over de verschillende spelvormen. Dirk Snip praatte het geheel nog wat 
aan elkaar met soms leuke anekdotes. In de verschillende biljartclubs hoor je de laatste weken 
steeds opmerkingen als “Sam zou dit toch zo gedaan hebben”. Oftewel we kunnen terugkijken op 
een zeer geslaagde avond.
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Alle tennissers zijn ook weer in de hal begonnen. Nu het weer toch echt het zomerse karakter heeft 
verloren is het dus ook weer prettig om in de hal een paar ballen te slaan.
Afgelopen week is Ben Gootjes weer gestart met de biljarttrainingen. Voorlopig alleen op de 
dinsdagmorgen wordt er geoefend. Mocht je interesse hebben kom dan eens kijken. Aanvang 9.30 uur.
Bij 5SIX78 Dance is er nog ruimte voor extra dansers. Kijk voor tijden op de flyer die in de hele 
Noord is verspreid of informeer via de mail naar de tijden. info@5six78dance.nl.
Het grote biljarttoernooi De Noord – Veenhuizen zal worden gespeeld van 22 tot en met 27 oktober. 
Ook het over Rood toernooi staat alweer in de planning voor 11 tot en met 16 februari 2019.
De eerste voorbereidingen voor de brommerbeurs zijn gestart. Dus de najaarsbeurs komt er weer 
aan op 18 november.
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

Nieuws van tafeltennisvereniging Puinhoop United
Puinhoop heeft het heft in eigen handen genomen. Het is de NTTB nog 
steeds niet gelukt om een duo competitie uit de grond te stampen. 
Ons Noordender tafeltennis bastion heeft daarom besloten om het 
maar zelf te doen. Een team speelt in de duo competitie 5 partijen in 
totaal, terwijl in de normale wedstrijden 10 stuks worden gespeeld. 
De wedstrijden zijn daarom op een christelijke tijd afgelopen en 
er is zelfs tijd om een biertje te nuttigen. Voorts is er nog 1 team in 
de bondscompetitie in de vierde klasse. De eerste wedstrijd werd 
verloren met 8-2 in Limmen. Johan Zutt, die in de derde klasse bijna 
alles won, verloor nu een partij.
De eerste avond van de  Noordender Duo Competitie was een doorslaand succes. Omdat er alleen 
maar thuiswedstrijden zijn, hebben veel tafeltennissers uit de buurt ingeschreven. En er waren 
ook opmerkelijke uitslagen. Zo wist Tom Roelofszen de eind vorig sterk spelende Peter Cramer 
aan de zegekar te binden. Oud voorzitter Jan Droog maakte een verdienstelijk debuut, na 20 jaar 
geen batje meer te hebben aangeraakt. Voormalig meubel magnaat Rob Bosch speelde een heel 
sterke dubbelpartij en Frans Groot van de bomen hortus aan de Weel maakte een uitmuntende 
comeback. Kortom spanning en sensatie aan het Annaplein.
Er is nog wat ruimte. Dus als u eraan denkt om een wedstrijd mee te doen op de donderdagavond, 
dan kunt u zich opgeven om een keer mee te doen. Liefst als team met 2 personen. U belt dan met 
072-5718940.

Stand in de NDC     Punten
1 T.Roelofszen/P.Hoogschagen  4  
2 P.Kooi/F.Groot/J. Baxter Warman  3
3 J.Zutt/R.Bosch    3
4 D.Sijm/W.v/d Berg    2
5 G.Brandsma/E.Hoogendijk   2
6 P.Cramer/J.Droog    1

TTV Puinhoop United
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NIEUWS VAN HUGO GIRLS 
De Grote Club Actie is weer van start gegaan. Er zijn ontzettend mooie 
prijzen te winnen (www.groteclub.nl/prijzen) en onze club krijgt 80% 
van de opbrengst. Een echte win-winsituatie dus. De loten zijn € 3,- per 
stuk en er is een Superlot te koop voor € 150,-. Met dit Superlot heeft u 
gelijk 50 lotnummers op rij en dingt Hugo Girls mee naar extra mooie 
prijzen waaronder een verenigingsfeest t.w.v. € 5000,-! Rob Brouwers 
van IGH B.V. ging u voor... Bent u de volgende? Contact: Rob Doodeman.

Wij zijn op zoek naar iemand die er voor wilt zorgen dat het handbalveld 
schoon is blaadjes en takjes voordat de wedstrijden beginnen. Dit 
is natuurlijk voornamelijk nodig in de maanden dat er blaadjes van de bomen vallen. Er is een 
bladblazer aanwezig! Wilt u daar aan meewerken? Laat het ons dan weten.

Er zijn twee avonden geweest in de kantine waar werd uitgelegd wat de werkzaamheden zijn voor 
de kantinedienst-medewerkers. Mocht je niet geweest zijn dan kun je altijd een kijkje gaan nemen 
voordat je aan de beurt bent. Er zijn uitgebreide taakbeschrijvingen aanwezig.

Op 10 oktober is onze ledenvergadering. Jurgen Borst komt uitleg geven namens de bouw-
commissie over de verbouwing. Wij hopen op een grote opkomst. Het is belangrijk dat we horen 
wat ieders mening is over alle veranderingen die we hebben gehad zodat we dit ook weten voor 
nog te maken beslissingen. De vergadering begint om 20.00 uur.

De scheidsrechter moet altijd toegevoegd worden aan het digitaal wedstrijdformulier. Alleen zij 
kunnen na de wedstrijd de uitslag invoeren in de Sportlink app. Het wedstrijdsecretariaat (Simone) 
heeft daar geen rechten meer voor.

Gezocht: nieuw contactpersoon voor de scheidsrechters. Zou je de indeling en opleiding van de 
scheidsrechters willen coördineren of wil je eerst meer informatie, neem dan contact op met René Buter.

Het Bestuur

FAN-TESS-TIC Shirt
In samenwerking met Leonie de Wit, Tess Wester, Mara Visser en Nathalie van Schagen is er 
een leuke shirt-actie. Er is namelijk een Fan-Tess-Tic shirt ontwikkeld om te verkopen voor het 
goede doel. Veel projecten van Plan Nederland hebben als doel om de jonge meisjes sterker en 
assertiever te laten worden door middel van sport en spel. Daarom wilde Tess graag meewerken 
met de verkoop van deze shirts voor het goede doel.
Tess had wel 1 wens: De actie SAMEN met de lokale handbalclubs uitvoeren en de opbrengst 
delen. Op deze manier doen we ook iets voor onze eigen vereniging. Een prachtige combinatie! 
We hopen natuurlijk dat onze club waar Tess is begonnen het leuk zou vinden om mee te doen.
Hoe mooi is het om samen in een Fan-Tess-tic shirt het EK handbal in december te kijken?
Voor elke gekochte shirt gaat er 5 euro naar onze clubkas, 5 euro naar Plan Nederland en 5 euro is om 
de T-shirt te dekken. In een mail van de coachen hierover is een flyer met bestelformulier te vinden.

Mochten jullie dit leuk vinden, zouden jullie deze dan het liefst voor 7 okt willen inleveren bij jullie 
coach of bij Nathalie van Schagen(Harlingerstraat 12)?
Hoe meer shirts er worden besteld, hoe meer geld voor het goede doel en natuurlijk voor onze 
jeugd bij Hugo Girls!

We gaan er samen een mooie actie van maken!
De Jeugdcommissie

Hugo Girls kopij voor het Contact moet naar: hugogirlscopy@hotmail.com
Graag op zondag vóór 19:00 uur aanleveren.
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HOOFDSPONSORS 
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Piet Oudeman Transport

JEUGDSPONSOR  
Kalanchoëkwekerij Slijkerman

HUGO GIRLS JARIGEN
Ruud Tijm  27-sep
Kirsten Ligthart  2-okt
Britt Snoek  7-okt
Fiene van Schagen 7-okt
Donna van Stralen 9-okt

Handbalster van de week
Kate Snoek

Zondag 7 oktober 
bij de wedstrijd : Hugo Girls – Tonegido

WEDSTRIJDVERSLAG Hugo Girls DS1 - Dynamo DS1
De eerste thuiswedstrijd werd op zondag 9 september gespeeld tegen Dynamo. Een team waar 
we vorig jaar in de competitie twee keer van hebben gewonnen. 
De hele eerste helft ging gelijk op en werden de doelpunten om en om gemaakt. We gingen 
de rust in met een kleine voorsprong. Dynamo scoorde veel van afstand vanaf de opbouw. 
De tweede helft startten we met een andere dekking. Dynamo wist het nu aanvallend niet 
meer. Als er toch nog een schot op doel kwam, stond Mandy goed te keepen en haalde 
ze veel ballen uit het doel. Daar stond tegenover dat wij wel bleven scoren. Zo konden 
we onze tweede wedstrijd wederom winst omzetten, met een mooie uitslag van 18-12.   
We hopen bij onze volgende thuiswedstrijden weer op net zoveel publiek!

WEDSTRIJDVERSLAG Hugo Girls DS1 – Berdos DS1
Zondag 23 september speelde Hugo Girls 1 tegen Berdos 1. Het was een regenachtige pot. 
Beide partijen hadden veel last van bal verlies maar Hugo Girls wist ondanks de regen toch 
uit te lopen naar 4-0. Na 20 minuten spelen wist Berdos het eerste doelpunt te scoren en 
uiteindelijk werd de ruststand 8-3.  De tweede helft begonnen beide ploegen voorzichting. 
Hugo Girls bleef proberen om op verschillende manieren het doel te bereiken, maar alleen via 
afstandsschoten wisten wij te scoren. Berdos kwam ook nog twee keer tot scoren, de dekking 
stond goed en ook de keepers hebben prima werk laten zien. De eindstand was 8-3.  

Volgende week spelen we uit tegen Sporting S. 
De eerstvolgende thuiswedstrijd is 7 oktober om 12:45 tegen Tonegido. Tot dan!

Dames 1
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UITSLAGEN T/M 23 SEPTEMBER
Dames 1 Hugo Girls DS1 Berdos DS1 10 - 5
Dames 2 Hugo Girls DS2 VOS DS2 21 - 12
 HVS DS1 Hugo Girls DS2 23 - 20
Dames 3 KSV DS3 Hugo Girls DS3 4 - 19
 Hugo Girls DS3 Zwaluwen K DS1 14 - 9
Dames 4 Koedijk DS1 Hugo Girls DS4 15 - 6
A1 Spartanen DA1 Hugo Girls DA1 31 - 12
 Hugo Girls DA1 Berdos DA1# 9 - 7
B1 Hugo Girls DB1 Zap DB1 27 - 9
 H.C.V.’90 DB1# Hugo Girls DB1 11 - 3
C1 Zap DC2 Hugo Girls DC1 13 - 9
 Hugo Girls DC1 Tonegido DC1# 7 - 6
C2 Tornado DC4 Hugo Girls DC2 5 - 26
E1 Hugo Girls E1 Geel Zwart E2 13 - 10
 KSV E1 Hugo Girls E1 15 - 6
E2 Berdos E1 Hugo Girls E2 14 - 16
 Hugo Girls E2 CSV E1 1 - 14
F1 Hugo Girls F1 DSS F2 6 - 10
F2 Hugo Girls F2 CSV F2 2 - 16
 HCV ‘90 F2 Hugo Girls F2 2 - 10
Dmw 1 Hugo Girls DMW1 Hauwert DMW2 8  11
 Hugo Girls DMW1 KSV DMW1 12 - 14
Dmw 2 Hugo Girls DMW2 SSV/Sporting S DMW2 5  20
 Vido DMW2 Hugo Girls DMW2 9 - 6

PROGRAMMA ZATERDAG 29 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 05 OKTOBER (VELD)   
          AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
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)      
          AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
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 ------
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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 ------

PROGRAMMA ZATERDAG 13 OKTOBER T/M VRIJDAG 19 OKTOBER (VELD)     
         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
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)     
         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
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       
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Wie fluit wanneer?

TEAM DATUM WEDSTRIJD AANVANG SCHEIDRECHTER
F2 29-9-2018 HG F2-KSV F3# 12:15 Fenny Borst
E2 29-9-2018 HG E2-H.C.V. ‘90 E1 13:00 Fenny Borst
E1 29-9-2018 HG E1-JuRo Unirek/VZV E1 14:00 Jill Kavelaar
C2 29-9-2018 HG DC2-SSV/Sporting S DC1# 15:00 Jochem Blankedaal
B1 30-9-2018 HG DB1-C.S.V. Handbal DB1# 10:30 Nel Smit
DS2 30-9-2018 HG DS2-Petten/D.E.S. DS1 11:30 René Buter
DS4 30-9-2018 HG DS4-DSOV DS2 12:45 Nel Borst
DMW1 3-10-2018 HG DMW1-Niedorp DMW2 20:00 Monique Beemsterboer
F2 6-10-2018 HG F2-Vriendschap/TOB F1 14:15 René Buter
C2 6-10-2018 HG DC2-Vrone DC3 15:00 René Buter
DS3 6-10-2018 HG DS3-Spartanen DS5 19:00 Remco van der Laan
C1 7-10-2018 HG DC1-Con Zelo DC1# 10:30 Pien van der Berg en Bente Zuurbier
A1 7-10-2018 HG DA1-Tornado DA2 11:30 Nel Borst
DS1 7-10-2018 HG DS1-Tonegido DS1 12:45 Bond 
F1 13-10-2018 HG F1-Koedijk F1 10:00 Monique Beemsterboer
E2 13-10-2018 HG E2-De Blinkert E1# 10:45 Monique Beemsterboer
E1 13-10-2018 HG E1-DSS E1 11:45 Recreanten 1
D1 14-10-2018 HG D1-Schagen D2 10:30 Evi Blankedaal
DS4 14-10-2018 HG DS4-De Blinkert DS2 12:45 Joyce Heij
DMW2 15-10-2018 HG DMW2-Koedijk DMW1 19:30 Monique Beemsterboer
DS3 20-10-2018 HG DS3-KSV DS3 19:00 Joyce Heij
DS2 21-10-2018 HG DS2-De Blinkert DS1 11:30 Amber Groot

SCHEMA KANTINEDIENSTEN HANDBAL EN VOETBAL

Datum  Blok 1  Blok 2 Blok 3 
    
Zaterdag 29 sept. 9.30 uur tot 13.00 uur  13.00 uur tot 17.00 uur 
 Linda Scholtens  Hans Borst  

Zondag 30 sept. 9.30 uur tot 13.00 uur  12.30 uur tot 15.30 uur 15.00 uur tot 19 00 uur
 Arnold Duijn en  John Groot en Joy Vonk, Dennis Haisma 
 Maureen  Borst en  Carola Keesom en Sander van Kleef
 Jente Koenis 

Woensdag 3 okt. 19.30 uur tot 22.00 uur 
 Pascalle Beers   

Zaterdag 6 okt. 9.30 uur tot 13.00 uur  13.00 uur tot 17.00 uur
 Carla van der Vliet Romy Pancras
 
Zondag 7 okt. 9.30 uur tot 13.00 uur  12.30 uur tot 15.30 uur 15.00 uur tot 19.00 uur
 Liesbeth Beers en  Carola Dekker en Luuk Beers en
 Margreth van den Berg Marleen Borst Toby Dekker
  (meteen na de wedstrijd) 

Zaterdag 13 okt. 9.30 uur tot 13.00 uur  13.00 uur tot 17.00 uur
 Mariska Rinkel en  Jose wolkers
 Rosalie Beers 
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Datum  Blok 1  Blok 2 Blok 3

Zondag  14 okt. 9.30 uur tot 13.00 uur  12.30 uur tot 15.30 uur 15.00 uur tot 19.00 uur
 Hanneke Pater en  Annet Dekker en Marjon Berkhout, 
 Betty van der Laan. Carin Dekker en Jacobi Baars, Kjell Zutt, 
  Britt Stoop en Joep Zuurbier en
  Femke Hooiveld  Francime van Woersem 

Maandag 15 okt. 19.00 uur tot 21.30 uur 
 Lynn Dekker   

Zaterdag 20 okt. 9.30 uur tot 13.00 uur   18.30 uur tot 21.00 uur
 Gerard Klercq  Devi Bakkum 

Zondag 21 okt. 9.30 uur tot 13.00 uur  12.30 uur tot 15.30 uur 15.00 uur tot 19.00 uur
 Verine Stam en  Bo Bleeker en Paul Oudeman, 
 Miranda Beers Evi Blom en ….. andre zuurbier,  
   Niek Melten, 
   Rico Dekker en 
   Ari Groot 
Zaterdag 27 okt. 9.30 uur tot 13.00 uur
  Irma Groot   

Zondag 28 okt. 9.30 uur tot 13.00 uur  12.30 uur tot 15.30 uur 15.00 uur tot 19.00 uur
 Monique Beemsterboer  Ronald Mooij , Joke Vader en
 en Luuk Tiel Sanne Smit en Inge Drost  Gert-Jan Liefting 

Koffiekaarten actie Hugo Boys en Hugo Girls

Sportvrienden,

Op maandag 10 september hebben ongeveer 50 jeugdspelers van zowel de handbal als voetbal 
koffiekaarten verkocht en dat is wederom super gegaan! Dit jaar was het een stuk beter weer 
om te verkopen want vorig jaar regende en onweerde het flink. Dit was uiteindelijk ook goed te 
merken aan de opbrengst.

Dit jaar hebben onze toppers een bedrag opgehaald van: € 1.648,85

Op basis van de grootte van de wijk en de behaalde opbrengst zijn dit de topverkopers:
1. Rick, Wessel en Joppe
2. Demie, Sofie en Iza

Alle kopers én verkopers: bedankt! Tot volgend jaar.

Namens de Jeugdcommissies
Joey Beers

Yvon Rendering
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Hugo Boys seizoen 2017-2018
Hugo Boys Senioren

       
Wedstrijdprogramma 30 september 2018    
Terreindienst:  Jan Vader, Richard Borst 
99401 Kleine Sluis 1  Hugo-Boys 1  14:00  J.C. Terband 
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 
       
Wedstrijdprogramma 7 oktober 2018      
Terreindienst:  Lex Rendering, Sander Bakker     
96986 Grasshoppers 1  Hugo-Boys 1  14:00  
97098 West Frisia 2  Hugo Boys 2  11:30  
88868 Alkmaarsche Boys 4 Hugo-Boys 3  12:00 11:00 
103467 Hugo Boys 4  Succes 3  10:45 10:00 Marco van Woerkom 
98538 Hugo Boys 5  Duinrand S 2  10:45 10:00 Stefan Oudeman
94781 Hugo Boys JO19-1 Westfriezen JO19-3 14:00 13:00 Jan de Wit 
       
Wedstrijdprogramma 14 oktober 2018      
Terreindienst: Gerrit Veldman, Paul Groot     
96904 Hugo Boys 1  VVW 1  14:00  
107879 Hugo Boys 2  SVW 27 2 10:45  
103617 Hugo Boys 3  DTS 3  10:45 10:00 Arie Strijbis 
98562 Winkel 3  Hugo Boys 4  12:30 11:30 
95143 Koedijk 8  Hugo Boys 5  13:45 12:45 
102946 LSVV JO19-2 Hugo Boys JO19-1  14:30 13:30 
       
Siem Hand tel. 072-5740761      
 

Hugo Boys Jeugd
      
Saturday, September 29, 2018 
Terreindienst: Thomas Kunst & Paul Groot jr.     
wedstr. Omschrijving   Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
- Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag      
43558 Grasshoppers JO15-2 - Hugo Boys JO15-1 11:00 10:00 -
49976 Hugo Boys JO13-1 - ST Schagen/SRC JO13-3 11:00 10:15 Jur Stam
59389 Hugo Boys JO11-1 - VIOS-W JO11-2 11:00 10:30 Coach
59510 Flevo JO11-3 - Hugo Boys JO11-2 9:30 8:30 -
74681 Kolping Boys JO9-4 - Hugo Boys JO9-1 10:15 9:30 -
0 Hugo Boys MP-1 - bij Apollo 9:30 8:45 -
      
Saturday, October 06, 2018 
Terreindienst: Marco Borst & Joost Wolkers     
wedstr. Omschrijving   Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
- Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag      
- Hugo Boys JO15-1 - Vrij      
50023 Hugo Boys JO13-1 - Petten JO13-1 11:00 10:15 Stefan Oudeman
58473 Hugo Boys JO11-1 - Reiger Boys JO11-3 11:00 10:30 Coach
61754 Winkel JO11-2 - Hugo Boys JO11-2 10:30 9:45 -
71293 Koedijk JO9-2 - Hugo Boys JO9-1 8:45 8:00 -
0 Hugo Boys MP-1 - bij Hugo Boys 10:00 9:45 -



32 33

Saturday, October 13, 2018 
Terreindienst: Thijs Wolkers & Dick Zwagerman     
wedstr. Omschrijving   Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
- Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag      
44927 Hugo Boys JO15-1 - BOL JO15-1 14:00 13:15 Wim Overtoom
49623 Vrone JO13-2 - Hugo Boys JO13-1 10:30 9:30 -
60400 Foresters de JO11-3 - Hugo Boys JO11-1 10:00 9:00 -
62653 Hugo Boys JO11-2 - ST Schagen/SRC JO11-7 11:00 10:30 Coach
70513 Hugo Boys JO9-1 - WBSV JO9-1 11:00 10:30 Coach
0 Hugo Boys MP-1 - bij Apollo 9:30 8:45 -

Pupil van de week

Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:

14 oktober

Hugo Boys 1 – VVW 1 

Tygo van Hanja

( 12:45  aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)

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  0226-422110
Mobiel nummer:              06-51039032
of Anita Messelaar               06-20915051
Secretariaat:  Sandra Oudeman 06-37303500
Penningmeester: Cees Molenaar 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.
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RICHTLIJNEN VOOR KOPIJ ‘Contact’ 
- Aanleveradres(mail): redactiecontactdenoord@gmail.com. 
- Gegarandeerd geaccepteerde bestandstypen: txt, doc, docx, jpg en xlsx. Alle overige bestandstypen 

worden niet gegarandeerd. PDF bestanden worden als advertentie bestanden afgehandeld. 
 Bij het onderwerp de naam van de betreffende vereniging of instelling vermelden. 
- U kunt te allen tijde een briefje inleveren op het redactie-adres: Groote Geldebosch 48 te 

Heerhugowaard-de Noord of even bellen met de redactie 072- 57 15 332. 
- Uiterste inleverTIJD is 19.00. Na dit tijdstip aangeleverde kopij zal in de daarop volgende uitgave 

worden gepubliceerd. Contact verschijnt, met uitzondering van de zomervakantieperiode en 
mogelijk de kerstperiode, in de ON-even weken. 

- De redactie zal na ontvangst van de per e-mail aangeleverde kopij een automatisch bericht aan 
de afzender toezenden met als onderwerp de datum van plaatsing. 

- Het aanleveren van advertenties via redactiecontactdenoord@gmail.com of advertentie@zrgbv.nl
- Per vereniging, instelling, organisatie of andere instantie, is het gewenst de kopij via één e-mail 

adres aan te leveren. Op deze manier heeft de betreffende instelling grip op de juiste volgorde 
en bovendien kan de redactie makkelijker terugkoppelen bij vragen of opmerkingen.

- Logo’s dient men eenmalig in bezit te stellen van de redactie of van Zeeman in een 4X4 cm 
formaat (bij voorkeur jpeg). Het logo zal blijvend gebruikt worden. De kopij alleen als tekst 
aanleveren, zonder logo. Eventuele bijlagen (bijvoorbeeld foto’s) apart bijvoegen in de eerder 
genoemde bestandstypen, met in de tekst vermeld welke bijlage / bestandsnaam op welke 
plaats ingevoegd dient te worden.

- Er zijn extra kosten verbonden aan het laten publiceren van meerdere foto’s of van kleurenfoto’s. 
- De opmaak van het Contact en uw kopij wordt geheel door Zeeman Reclamegroep verzorgd. 

Neem contact op met de redactie indien u uw opmaak gepubliceerd wilt zien. 
- Kopij zonder (herleidbare) afzender zal niet worden gepubliceerd.
-  Indien u een evenement op de agenda wilt laten plaatsen, dan kunt u dit kenbaar maken via 

een apart verzoek aan de redactie per e-mail. 

Advertentietarieven (zwart/wit):
 1/1 pag € 42,50
 1/2 pag € 24,50
 1/4 pag € 15,00
 1/6 pag € 11,25 (personeelsadvertentie) 

Personeel(zwar t/wit):
 1/6 pag € 11,25

Advertentietarieven (full color):
Nader te bevragen bij advertentie@zrgbv.nl

Abonnementstarieven:
- bezorgd bij u thuis € 20.00
- bezorgd via de post in Nederland € 63.00

Contact verschijnt twee wekelijks op oneven weken onder redactie van Angèl Mooij, Pim Mooij, 
Paul Mooij, Jos Beers en Robbert Jongkind. 
Redactie-adres: Groote Geldebosch 48, 1704 CP, Heerhugowaard-Noord. 
Pim en Angèl Mooij: 072-5715332 /Jos Beers: 072-5718737 / Paul Mooij: 072-5711625 
Redactiecontactdenoord@gmail.com

Voor het aanleveren van advertenties: 
Zeeman Reclamegroep:  e-mail:   advertentie@zrgbv.nl 
   telefoon:  0224-296 007  

Rekeningnummer Contact: NL06RABO0386950989



34 35



34 35

Ti m m e r b e d r i j f

Snel
Tel.  072 53 47 173          Heerhugowaard

Timmerwerk - Onderhoud - Renovatie - Verbouwing
bord_70x100Snel.indd   1 06-07-2009   10:24:31

• Timmerwerk
• Onderhoud
• Renovatie
• Verbouwing
• Nieuwbouw

 Tel. 06 27088407
 Heerhugowaard

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

Uitsluitend op afspraak!

Openingstijden:
Dinsdag 09.00-21.00
Woensdag 09.00-21.00
Donderdag 09.00-21.00
Vrijdag 09.00-16.00

K
AP
SALON
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Volop najaar, kom kijken...
Geopend:  di-wo-do-vrij 9.30 - 17.00 uur

www.zeemanreclamegroep.nl

BOEKEN EN MAGAZINES

DEN HELDER
Pastoor Koopmanweg 21
T. +31 (0) 223 66 88 38

frans@zrgbv.nl

SCHAGEN
Witte Paal 212

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

LANGEDIJK
De Mossel 15E

T. +31 (0) 226 31 88 41
langedijk@zrgbv.nl

DEN HELDER
Industrieweg 27

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

HISTORISCHE BLADEN, 
PRENTENBOEKEN, DICHTBUNDELS, 

KINDERBOEKEN, GLOSSY’S


