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Agenda
1 september 2018 Mannendag bij Tennisvereniging ‘t Noord-End
3 september 2018 09:00 KBO Fietstocht
8 september 2018 42e Noordender Volksspelen
8 september 2018 Open monumentendag van 11.00 uur tot 16.00 uur  in de veenhuizerkerk
10 september 2018 14:00 KBO Paul Sellers; zanger en entertainer
11 september 2018 Biljartdemonstratie van Sam van Etten in Sportcentrum Noorderend
13 september 2018 Kennismakingsavond voor de pelgrims naar Lourdes
15 september 2018 The Hunt
15 september 2018 survival vormselproject om 8.00 uur pastorie
19 september 2018 19:30 Vertrekviering voor de pelgrims naar Lourdes vanuit ‘t Kruis
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
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
18 december 2018 14:00 KBO kerstmiddag
18 april 2019 The Passion

Vrijdag 31 augustus 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 10 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 28 SEPTEMBER 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.
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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
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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 23 
augustus 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  23 augustus voor kwart 
voor 11 gemaild dient te worden.
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Kerkwerken
In augustus is de groep van  mevrouw Jo Stam-van Schagen aan de beurt om de kerk op orde te 
brengen.

Bloemengroep
In augustus wordt de kerk versierd door Nel van Schagen en Mieke Wolkers

WEEKEINDE 1 EN 2 SEPTEMBER
Tweeëntwintigste zondag door het jaar
 Eerste lezing uit het boek Deuteronomium4,1-2.6-8( Mozes roept het volk ertoe op Gods woord 
met hart en ziel te beleven)
Evangelie uit Marcus 7, 1-8.14-15.21-23(Jezus wijst de schijnheilige houding van de Farizeeën af 
en vraagt de bekering van het hart)

ZONDAG 2 SEPTEMBER OM 10.00 UUR 
Woord- en communieviering met volkszang. Voorganger is Diaken Hans Bruin.
Gebedsintenties voor;Piet Luken en zegen over zijn gezin, Kees Zuurbier en Truus  Zuurbier-Groot, 
in dankbaarheid en liefdevolle herinnering aan onze ouders Jaap Stam en Truus Stam-Overtoom, 
Tiny Veldman-Overtoom en familie.
Lector:Marga van Langen. Misdienaars; Miel Berkhout en Maarten Beers. Koster: Peter Danenberg.

DONDERDAG 6 SEPTEMBER OM 19.30 UUR 
Viering van meeleven met zang van time to sing Voorgangers zijn Marga van Langen  en Nel Zuurbier.
Gebedsintenties voor: Cor deken en Ivonne, In liefdevolle herinnering Dina Oudeman-Ernst en Anita 
Oudeman- Muileboom, Jaap Burger en zegen over zijn gezin,In liefdevolle herinnering Chris en 
Mien Dekker-Groot en overleden familie,In liefdevolle herinnering Jan en Tiny Oudeman-Groot en 
zegen over hun kinderen en kleinkinderen,In liefdevolle herinnering Merie Klompstra-Bakker, haar 
overleden ouders en zegen over haar gezin,In liefdevolle herinnering Piet en Afra Korver-Wester 
en dochter Helma,Riet Entius- de Boer en zegen over hun gezin, Afra de Wit-plak en om zegen over 
de kinderen en familie, Corrie Haverink, Riet Bleeker-Korver, Petra en overleden familie, Bleeker-
Korver, Kees Zuurbier en Truus Zuurbier-Groot en zegen over het gezin,Piet Luken en zegen over 
zijn gezin, Nic Oudeman en overleden familie Oudeman-Bakkum, Agie Borst-Eeken en Cor Borst , 
Ina, Cock , Sander en Piet en om zegen over hun gezin,In liefdevolle herinnering Antonius Aloysius 
Molenaar, Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart, Tiny 
Veldman-Overtoom en overleden familie Veldman-Overtoom, In liefdevolle herinnering Nic Eeken 
en Michel,Jan Bleeker en zegen over zijn gezin, Nol van Woerkom, In liefdevolle herinnering Dennis 
Overtoom, Nelly van Veen en overleden ouders Overtoom-Groen, Marco Ursem, Alie Idema-van 
Diepen, Sjaak Hoogland en zegen over zijn gezin,
In liefdevolle herinnering Andre en Ank Veldman en om zegen over hun kinderen en 
kleinkinderen,In liefdevolle herinnering Jaap en Anna Pronk-Kieft, Jan, Janet en Els, In liefdevolle 
herinnering Riet Ursem-van Langen, Antoon Ursem en Ton Brussaard, Simon van Langen, Catharina 
van Langen-Borst, Aad en zegen over de familie,in liefdevolle herinnering Jan Oudeman en familie 
Oudeman-Groot, Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen,In dierbare 
herinnering Jan Oudeman en Gurie Oudeman-Appel, dochter Sandra en zegen over hun kinderen 
en kleinkinderen,In liefdevolle herinnering Jan Groenland en Jansie Groenland-Ursem en zegen 
over hun gezin, in dierbare en dankbare herinnering  Nic en Riet Oudeman-Beers, In liefdevolle 
herinnering Jan Veldman en Riet Veldman-Groot en overleden familie, in liefdevolle herinnering 
Jan en Stephan Mulder, vader en moeder en Atie Groen,
Koster: Gon Meester.

Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk 
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WEEKEINDE  8 EN 9 SEPTEMBER
Drieëntwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 35-4-7a( God komt zijn moedeloos, lamgeslagen volk bevrijden; 
het zal weer volop tot leven komen)
Evangelie uit Marcus 7, 31-37( Jezus laat doven horen en stommen spreken)

ZONDAG 9 SEPTEMBER OM 10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is pastoor Tilma
Gebedsintenties voor: Cor Deken, Gert Boerdijk en zegen over de kinderen en kleinkinderen, in 
liefdevolle herinnering Jan en Jansie Groenland-Ursem en zegen over hun gezin.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Kirsten Plak en Bas Kavelaar. Koster: Rene van Langen.

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 Margreet, 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 

ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP:

’T VELD
Zaterdag 1 september om 19.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer.
Zondag 9 september om 9.30 uur kermis viering in zijdewind met Diaken Toon Jorink
Zaterdag 15 september om 19.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink

WAARLAND
Zondag 2 september om 10.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink en zang 
van de vrienden van het Gregoriaans.
Zaterdag 15 september om 19.00 uur Woord- en communieviering met Monica Wildeboer en zang 
van het gemengd koor.

NIEUWE NIEDORP
Zaterdag 1 september om 19.00 uur  Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink
Zaterdag 8 september om 19.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink en zang 
van het gemengd koor.
Zondag 16 september 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
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DE KERK ALS EEN SCHIP IN DE STORM (Matt.8.23)
Afgelopen 25 augustus citeerde de Volkskrant de Paus, die op bezoek was in Ierland, alwaar hij in 
een publieke bekentenis zich uitspreekt en vergiffenis vraagt voor de misbruikschandalen, die de 
kerk de afgelopen jaren hebben geteisterd en waardoor de kerk lijkt als een schip op zware zee. 
Met pijn en schaamte spreekt de paus zich hierover uit, waarvan we hopen en bidden, dat zijn 
woorden enigszins helend kunnen zijn voor alle getroffenen.
Zo dacht ik afgelopen weekend aan de boot van Jezus en Zijn vrienden, die in het evangelie 
van Mattheus op zware zee getroffen werden door hoge zeegolven. 
Het kenmerkende van dat stukje evangelie is, dat Jezus in de storm vredig doorslaapt, terwijl Zijn 
vrienden in rep en roer waren; Heer, wij zinken, wij zijn in nood riepen zij, waarom slaapt U? 
Het zijn uitspraken die vele mensen herkennen, en zeker de getroffenen waar de paus over spreekt.  
Laten wij daarom wakker zijn, voor al die dingen die nooit hadden mogen gebeuren, en in gebed 
uitroepen; Heer, waarom slaapt U?

( Diaken Hans Bruin ) 
--------------------------------------------------------------------------------

( In een tijd waarin de kerk lijkt op een schip op ruwe zee, hebben we de afgelopen vijf weken in de 
‘’ Broodrede ‘’ uitvoerig kunnen luisteren naar de woorden van Jezus, die ons vraagt op Hem te vertrouwen.  
De huidige maatschappij laat zien dat dit niet altijd meevalt, waardoor Jezus ook ons aanspreekt 
met de woorden; willen jullie soms ook weggaan?  

Willen jullie soms ook weggaan? (Bron; preek pater Bakker )
Menig bruidspaar raakt niet uitgepraat over hun huwelijksdag. Ze zijn er vol van! Als toehoorder 
denk je “nou heb ik het wel gehoord, nou is het wel; genoeg!” Dat gevoel had ik de laatste weken 
ook. Vijf weken lang lazen we uit de Broodrede van Johannes. Vijf weken lang hoorden wij “ik ben het 
levende brood dat uit de hemel is neergedaald!”. Ik kreeg een gevoel van “dat weten we intussen wel”. 
Maar als je goed luistert, dan weet je dat het hart van Johannes letterlijk overstroomt. De evangelist 
raakt niet uitgepraat. Voor hem is het duidelijk: God heeft mensen nodig en mensen elkaar. En Jezus 
wil van daarvan het levend hart zijn. “Komt allen tot mij die belast en beladen zijt”, zal Jezus zeggen. 
Iedereen weet wat het betekent, als een mens niets of niemand meer heeft om naar toe te gaan? 
Ieder mens heeft iemand nodig waar hij naar toe kan gaan. Wie dat begrijpt, begrijpt ‘t Evangelie van 
vanmorgen, als Petrus tot Jezus zegt: “Heer, naar wie zouden wij gaan?” Waar ga je als mens naar toe 
in de crisis van je leven? Waar moet je als mens heen met je angsten en je zorgen?
Wat ben je te beklagen als je niemand meer hebt om naar toe te gaan! Elk mens heeft iemand nodig 
waar hij naar toe kan gaan. Waar ga je naar toe in de crisis van je leven? Waar moet je heen met je 
angsten en je zorgen? Grote spanningen in de wereld. Een economie die als een kolos op lemen 
voeten staat. Luchtverontreiniging, milieuvervuiling. Waar moet je als mens heen? Waar moet een 
kind uit oorlogsgebied heen, op de vlucht voor het geweld? En in je eigen even? Bij wie kun je terecht 
met je verwachtingen, vragen en dankbaarheid? Je verliest ‘n kind, waar moet je in Gods naam heen? 
Je verliest je levenspartner, waar moet je in Gods naam heen? Waar moet een jong meisje heen van 
wie gisteravond de verkering is uitgeraakt? Waar kun je heen, als verdriet je leven binnenvalt? Waar 
kun je in Gods naam heen, als je je baan verliest, je huis, je man, je vrouw, je kind? Annie M.G. Schmidt 
zegt hetzelfde in haar lied “Vluchten kan niet meer. ik zou niet weten hoe? Schuilen kan nog wel, heel 
dicht bij elkaar.” Bij wie kunnen wij schuilen? Bij wie kunnen wij terecht? Ook in de kerk vinden veel 
mensen geen thuis meer. 20 jaar geleden hoorde je jonge mensen zeggen: “Jezus wel, maar de kerk 
niet”. Tegenwoordig hoor je: “Waarom Jezus? Is hij niet één van de velen?”
Bij wie kun je terecht? Naar wie ga je toe? Mensen keren elkaar in huwelijk of vriendschap definitief 
de rug toe. Hoeveel familieleden, broers en zussen, ouders en kinderen, hebben elkaar de rug 
toegekeerd? Mensen die elkaar beu zijn en eigen wegen gaan. Je keert elkaar de rug toe, je wilt 
elkaar niet langer in de ogen zien. Je keert de kerk de rug toe, je geloof, God... Het moet voor 
Jezus een pijnlijke ervaring zijn geweest: bij het begin van zijn optreden liepen de mensen Hem 
enthousiast achterna. Mensen volgden Jezus tot in de woestijn, maar toen bleek dat Jezus niet 
hun broodkoning wilde zijn, maar brood van eeuwig leven wilde zijn, toen namen ze aanstoot aan 
Hem. Veel leerlingen trokken zich terug. Ze wilden de weg met Jezus niet langer gaan.



6 7

Elke pastoor moet tegenwoordig iets dergelijks beleven. Veel parochianen blijven weg en doen 
niet meer mee. En we doen van alles om mensen bij de club te houden. “Blijf toch bij ons” is onze 
hartenkreet. Haak toch niet af, want bij wie kun je anders terecht met je vragen, je zorgen, maar ook 
met je dankbaarheid? Jezus gaat in de vijfde week van de broodrede van Johannes een andere weg.  
Hij doet blijkbaar geen moeite om de menigte bij elkaar te houden. Hij houdt zijn evangelie recht 
overeind. En als een groep trouwe leerlingen bedremmeld achterblijft, stelt hij hen eenvoudigweg 
voor de keuze: “Willen ook jullie soms weggaan?” Jezus stelde die vraag aan de mensen toen, 
Hij stelt die vraag ook aan de mensen van nu. Voor velen beantwoordt de kerk niet meer aan hun 
verwachtingen. Vroeger hadden we de godsdienst nodig, tegenwoordig redden we het zelf wel! 
Wat heeft de godsdienst ons nog te bieden? Vroeger leefden we in een goed verzorgde kerk, alles 
kwam op een uur en tijd, waarin we dat zelf wilden. Nu zitten we in een andere situatie. Vroeger had 
je zelfs vroege missen voor vroege vissers. Tegenwoordig liggen de uren van de eucharistieviering 
ons minder goed; je kunt niet elk uur van de dag meer terecht voor de doop. Voor huwelijk en 
uitvaart worden agenda’s getrokken.
Sommigen ergeren zich aan een pastor die niet aan hun religieuze smaak voldoet. Anderen 
ergeren zich aan Rome of aan een kerk die andere wegen gaat en van kleed verandert. Mensen 
ergeren zich aan deze tijd, waarin er minder priesters zijn en er veel van leken gevraagd wordt. 
Aan één ding ontkomen we niet meer: vandaagdedag wordt van elke christen een persoonlijke 
beslissing gevraagd. “Wilt ook u soms heengaan?” Jezus’ vraag richt zich tot vrije mensen die vrij 
hun antwoord kunnen geven. Misschien kunnen wij de woorden van Petrus nastamelen: “Heer, tot 
Wie zouden wij anders gaan? U alleen hebt woorden van eeuwig leven!”
Bij Petrus breekt een religieuze ervaring door. De weg van Jezus mag dan een andere zijn dan 
hij verwacht had, de boodschap van Jezus reikt veel hoger en was veel ruimer dan elke horizon. 
Petrus had ervaren dat het in het leven niet gaat om goedkope beloften, om brood alleen. Hij 
heeft ervaren dat een mens bij God terecht kan met zijn vragen, met zijn verdriet en pijn, maar 
ook met zijn vreugde en blijdschap. Er is in onze tijd ‘n groeiende behoefte aan rust en bezinning. 
Moderne vliegvelden en ziekenhuizen hebben een stiltecentrum. De jongerendagen trekken 
honderdduizenden, zelfs een miljoen jongeren. Er is duidelijk iets aan de hand. Blijkbaar is de mens 
niet te versmallen tot zijn of haar DNA, tot wat moleculen, genen en chromosomen. Toon Hermans 
werd op een morgen wakker en ontdekte dat hij handen en voeten had, en een mond en armen 
en benen. En hij schreef een lied: “dank U wel dat ik er ben!” Heel Nederland genoot van dat lied.
Een mens leeft niet van brood alleen! Het gaat erom dat we er zijn voor elkaar. Dan groeit de 
behoefte om tot God te zeggen: dank U wel dat ik er ben, dank U wel dat u mij hebt gemaakt, 
dank u wel dat U van me houdt, dank U wel dat u er bent. Dat is allemaal niet productief. Maar ‘t 
maakt je wel gelukkiger. Of godsdienst nog toekomst heeft, hangt samen met de vraag of de mens 
nog toekomst heeft. Daarop moet ons antwoord “ja” zijn. We gaan dan inzien dat het goed is hier 
zomaar samen te komen, en te zeggen: fijn dat we er mogen zijn! We gaan inzien dat het goed is 
hier zo samen te komen en tot God te zeggen: “Dank u wel!” Dank u wel voor ‘t leven en de liefde. 
Zelfs in uren van crisis en duisternis mogen wij roepen: “Heer, naar wie zouden wij anders gaan? 
Alleen U hebt woorden van eeuwig leven!” 

------------------------------------------------------------------------------

Lopen richting Santiago de Compostela  
De afgelopen weken hebben we het thema ‘’ Laven aan Gods wijsheid ‘’ gevierd.   
Laven is een wat ongebruikelijk woord geworden maar betekend in de kern je ‘’dorstlessen’’, dorst 
naar Gods wijsheid dus. 
In dat kader ga ik aanstaande maandag 3 september met mijn dochter lopen, van het Franse 
Bergerac naar de Pyreneeën, om 19 september weer terug te keren naar mijn en uw parochies. 
Dat wij samen in gebed verbonden mogen zijn. 

 
Diaken Hans Bruin
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Pauspareltje

Iedere keer dat wij deelnemen aan de heilige Mis lopen wij in 
zekere zin vooruit in de hemel op aarde.
Uit het eucharistische voedsel, het Lichaam en Bloed van Jezus, 
leren wij wat het eeuwig leven is. Dit leven betekend leven voor 
de Heer: ’Zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij’  (Joh.6,57), zegt 
de Heer. De Eucharistie vormt ons, opdat wij niet alleen voor  
onszelf zouden leven, maar voor de Heer en de broeders. 
Het geluk en de eeuwigheid van het leven hangen af van 
onze capaciteit om de evangelische liefde, die wij in de  
Eucharistie ontvangen, vruchtbaar te maken.

(Bij het angelusgebed van 19 augustus) - (Bron: Katholiek nieuwsblad)

Vertrekviering Lourdesgroep ...

... op 19 september om 19.30 uur In ‘t Kruis
De vertrekviering van de Lourdesgroep ’t Veld en Heerhugowaard
 die vrijdag 21 september naar Lourdes vertrekken.
Is op woensdagavond 19 september om 19.30 uur.
In de parochie van de Heilige Familie
Jan Glijnisweg 30 1703 RL
Heerhugowaard ’t Kruis. 
In deze Mariaviering is Marion Bleeker de voorganger, met zang van het ritmisch 

koor uit de Noord o.l.v. Trudi Hand

Kinderkerk                                             
                                                                        

Op vrijdag 6 juli gingen er 7 kinderen uit groep 4 en 5 met ons mee.
Het was de afsluiting  van het seizoen en er stond een speurtocht op ze 
te wachten. Bij de deur stond er al een pijl en daarom waren een aantal 
kinderen al begonnen aan 
de speurtocht, maar dat 
mocht natuurlijk nog niet.
We zijn eerst naar binnen 
gegaan om wat te drinken 

en daar kregen ze een verhaal te horen over een man 
die de vrede ging zoeken, er hing ook een pooster 
die een brug sloeg tussen hemel en aarde, want als 
er vrede is, dan sla je die brug zelf.
Ze hadden bijna geen tijd om te luisteren en daarom 
hebben we het verhaal wat ingekort, zodat we aan 
de speurtocht konden beginnen. Ze mochten tijdens 
de speurtocht 9 enveloppen zoeken waar een zin 
uitkwam. Tijdens de speurtocht hebben we elkaar 
een hand gegeven en gezongen “Geef mij je hand”.
Ze mochten ook elkaar een snoepje geven en elkaar 
een complement geven en daar kwamen hele leuke 
dingen uit, zoals je bent lief, je kan goed delen, je kan 
goed handballen enz. 
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We hebben ook limonade gedronken en daar vertelden de meeste kinderen dat ze volgend 
schooljaar weer graag terug komen in de kinderkerk. Verder was er een estafette, waarbij ze een 
lepel in je mond moesten doen, met een schuimpje erop. Ze moesten dan een stukje lopen en om 
de tegel weer terug komen. De verliezers moesten de winnaars een hand geven en feliciteren. Tot 
slot mochten ze bij de 8ste enveloppe de zin proberen te maken en er ontbrak nog een klein stukje, 
maar ze wisten toch dat er kwam te staan “Een brug tussen hemel en aarde”. Bij de laatste enveloppe 
kregen ze  allemaal een sjaal om hun benen en mochten ze twee aan twee naar de pastorie lopen, 
dat was best wel moeilijk en ze wilden allemaal het eerste zijn. In de pastorie hebben ze de letters 
op de pooster geplakt en daarna mochten ze in de tuin een emmertje met wat lekkers zoeken. Ze 
hadden geen tijd meer om hun eigen puzzels in elkaar te puzzelen en op te plakken en daarom 
kregen ze die mee naar huis. Allemaal een prettige vakantie en tot het volgende schooljaar.

Op maandag 9 juli gingen er 15 kinderen mee uit groep 1 t/m 4.
We hebben met deze groep hetzelfde programma gedaan, alleen werd er nu beter naar het verhaal 
geluisterd. Tijdens de speurtocht waren ze allemaal heel enthousiast en ze renden allemaal voor ons 
uit. Het weer was iets koeler, maar door het rennen hadden ze het niet koud. Ook nu kwamen we tijd 
tekort en hebben de zin niet opgeplakt en ook de puzzels gingen in de enveloppe mee naar huis.  

Alle kinderen en ook wij hebben erg genoten van deze mooie afsluiting van het schooljaar.

De volgende kinderkerk is 
op maandag 10 september voor groep 1 t/m 3
en op vrijdag 7 september 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 
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“Het zal mij een ZORG zijn!”

Aan de Inspiratiedag 2018 geeft de onderstaande werkgroep een dubieuze titel mee. Het is maar 
hoe je het leest.
Na de succesvolle Inspiratiedag 2017 ‘WAAR BLIJFT DE KERK? … HIER IS DE KERK!’ gaan we een 
vervolg geven. Voor ons blijft ‘Samen Kerk’ een inspirerend gebeuren. 

Voor deze inspiratiedag hebben we twee boeiende sprekers uitgenodigd.

- drs René Grotenhuis, voormalig directeur van Cordaid en momenteel nog verbonden aan de 
universiteit van Utrecht. Hij schreef het boek ‘Van macht ontdaan’ - De betekenis van het chris-
telijk geloof voor de wereld van vandaag. Zijn inleiding gaat over dit onderwerp. 

- drs Fredi Hagedoorn-Timmermans, pastoraal werkster in de Lievevrouweparochie in Bergen op 
Zoom met speciale aandacht voor jongeren. Zij studeerde af op het onderwerp: ‘Hoe jonge-
ren vorm geven aan hun geloof in het dagelijks leven’. Haar onderwerp is: ‘Onze opdracht: een 
zorgzame kerk te zijn en hoe ik dat doe voor tieners en jongeren en waarom ik juist dát werk 
belangrijk vind.’ 

Dan zijn er twee rondes met verschillende werkwinkels o.a. verzorgd door de beide inleiders n.a.v. 
hun voordracht. Om enkele andere voorbeelden te noemen: Loek Seebolt Zingen om de Geest, 
Leo Mesman en Matthé Bruijns Op bedevaart / Diaconaal wandelen,Rob Mascini Op weg naar de 
E.H.Communie, De jongerengroep Sanctus Virgilius uit Heerhugowaard Noord, enz.

Over deze inspiratiedag vindt u informatie in de folder die wij verspreiden, die u digitaal kunt op-
vragen bij jcj.verbruggen@quicknet.nl en kunt vinden op de website van www.vpwinfo.nl onder 
de knop ‘Inspiratiedag Haarlem-Amsterdam 13 oktober 2018’. 

We sluiten de dag af met het samen vieren van ons geloof. 
De inspiratiedag is in het mooie parochiecentrum van de Willibrorduskerk te Heiloo – Wester-
weg 267, enkele stappen vanaf het station. De dag begint om 10.00 u en wordt om + 15.45 u 
afgesloten. Meer informatie vindt u in de folders. 

Werkgroep Inspiratiedag namens de Vereniging Pastoraal Werkenden: 
Marion Bleeker, Kiki Kint, Leo Mesman, Ko Schuurmans, Nico Smit en Jan Verbruggen

Met diaken Rob Mascini naar Rome en/of het Heilig Land
27 nov t/m 2 dec 2018 (Rome)
27 mrt t/m 3 april 2019 (Heilig Land)

Voor wie mij niet kent: ik ben diaken Rob Mascini van het bisdom Haarlem-Amsterdam. 
In het komende seizoen ga ik met kleine groepen mensen weer op zoek naar de wortels van ons 
geloof. Het zullen weken zijn van bezinning en bedevaart, maar ook van ontmoeting met elkaar 
en ontmoeting met de eerste christenen in Rome en in het Heilig Land.
In Rome zullen we ons laten inspireren door de oudste afbeeldingen van ons geloof.  Het zijn 
prachtige mozaïeken en eeuwenoude fresco�s. Zij getuigen ervan hoe de zorg voor mensen de 
christenen kenmerkte. Deze zorg is er niet alleen de oorzaak van dat de kerk in de eerste eeuwen 
zo snel kon groeien. Het is ook de basis geworden voor onze westerse beschaving. Zo zal deze 
reis zeker ook een bezinning zijn op ons eigen geloof in de kerk en de maatschappij van vandaag.
Natuurlijk zullen we de paus ontmoeten en zullen we de eucharistie vieren in de Friezenkerk. We 
dwalen door de oude straatjes van de stad. We bezoeken de grote monumenten. En ik breng u 
naar de plekjes waar de gewone toeristen niet komen, het huisje van Petrus, zijn graf diep onder 
de sint Pieter, prachtige onbekende kerkjes en pleintjes. En natuurlijk rusten we uit op de terrasjes 
van de stad. Meer info vindt u op de website van Drietour www.drietour.nl/rob-mascini-rome
Voor de romereis kunt u een inschrijfformulier aanvragen bij a.kammeraat@drietour.nl
of bij robmascini@gmail.com
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Ook kunt u  mee naar het Land van de Bijbel…! Een boeiende en gevarieerde reis van 8 dagen 
naar Israël. Dé  manier om in goed gezelschap in korte tijd veel te zien van dit mooie land.
We bezoeken natuurlijk de heilige plaatsen Jeruzalem en Nazareth. Ook gaan we gaan naar het 
meer van Tiberias, de Berg Thabor en zullen we drijven op de Dode zee.
We gaan het land zien waar we zo vaak over gehoord hebben: het land van de aartsvaders en de 
profeten, van Johannes de Doper, Maria en de apostelen. We treden in de voetsporen van Jezus 
zelf. We zullen ter plaatse de Bijbelverhalen lezen en ons geloof verdiepen.
Het zal een kleine groep worden (min. 15 en max. 25 mensen). 
We vliegen rechtstreeks met EL AL. Op basis van Volpension gaat de reis ca. €1700,-- kosten. De 
definitieve reissom zal in oktober bekend zijn. 
Vooraf zal er voor de reizigers een info bijeenkomst gehouden worden.
U kunt zich al voorlopig inschrijven, zodat u zeker weet dat u een plekje heeft.  Dit kan voor Israël 
op www.drietour.nl/mascini.
 Pas in oktober als de reissom definitief bekend is, wordt de voorlopige inschrijving omgezet in een 
definitieve boeking. Tot die tijd zit u er dus nog niet aan vast.

Nadere info voor beide reizen:
Pastorale begeleiding: Pastor Rob Mascini (023-5291484) robmascini@gmail.com
Zijn inzet is ongehonoreerd, er is geen winstoogmerk. De reizen zijn pastoraal van opzet. Kijkt u 
ook op zijn website www.romereizen.one 

De prijs is afhankelijk van de grootte van de groep. 
Uw reis wordt verzorgd door de christelijke reisorganisatie Drietour https://www.drietour.nl/
Voor al uw zakelijke vragen kunt u daar terecht bij 
de heer Arie Kammeraat a.kammeraat@drietour.nl 0031 88 3100563 (voor Rome)
Mevr. Annemieke Collet a.collet@drietour.nl  0031  88 3100566 (voor het H.Land)

Pastor Rob Mascini

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
De data voor de komende tijd:

6 september 2018  17.30 uur maaltijd in het dorpshuis
21 september 2018 10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie
5 oktober 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) 



12 13

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,-
Kwarkbollen  4 + 2 GRATIS

Gevulde koeken  3 + 1 GRATIS

Reclame voor zaterdag 1 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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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 

3 Sept. Fietstocht;
Let op: in de agenda van het contact stond de aanvangstijd van de fietstocht verkeerd. 
Wie mee wil wordt om 9.00 uur bij de kerk verwacht. Kosten € 5,- (voor koffie en gebak)
Voor deze fietstocht hoeft u zich niet op te geven.

10 sept: 14.00 uur zanger en entertainer Paul Sellers
Muziek en gezelligheid bij iedere gelegenheid. Bekende Engelse, Duitse en Nederlandse liedjes 
worden altijd voluit meegezongen als Paul optreedt. Veel liedjes zijn zeer uitnodigend om lekker op 
te dansen en heeft u een verzoeknummer, vraag het gerust.  Al met al een goede reden om dinsdag 
10 sept. om 14.00 uur in het Dorpshuis te zijn.

Met vriendelijke groet: Truus van den Berg

The Hunt zoekt begeleiders en jagers!
Zaterdagavond 15 september – start bij café Bleeker - 42 spelers verdeeld 
over 11 teams - op jacht naar zoveel mogelijk cryptisch omschreven 
locaties in De Noord, máár zónder gepakt te worden...! The Hunt zoekt:

1. Volwassen begeleiders voor deelnemersgroepjes. Niet elk team heeft 
namelijk al een begeleider gevonden of de teamleden vinden het leuker 
om dit spel te spelen met iemand anders dan hun eigen ouder. Teams 
bestaan uit 3, 4 of 5 deelnemers uit de brugklas t/m 4e klas.
2. Hunters! Gaat u op jacht naar deelnemers? Maakt u het de spelers 
moeilijk? Dan willen we u! (Vanaf 18 jaar.) Vragen en/of aanmelden: 
wgjdenoord@gmail.com of via Tessa Groenland, Jos Pasveer, Arianneke Moraal, Marlou Zuurbier, 
Lennart Baas, Annemiek Beers, Remco van der Laan, Duco Stam
De Hunt wordt gespeeld tussen 20:13 en 22:30 uur. Daarna is er voor de deelnemende jongeren 
een afterparty in Bleeker tot 00:00 uur. Hierbij bent u niet aanwezig. Zorgt u voor extra adrenaline 
tijdens deze avond? We horen het graag uiterlijk zaterdag 8 september.
Bedankt!

Werkgroep Jeugd de Noord

Open monumentendag 8  september 2018
Ook dit jaar is het kerkje van Veenhuizen weer open met open 
monumentendag van 11.00 uur tot 16.00 uur.
Open monumentendag  staat geheel in het teken van Reinout van 
Brederode. Naast de ingang buiten kunt u zien en horen een film 
van Reinout van Brederode (duur ± 7 minuten)
In het voorportaal ligt het beeld van Reinout van Brederode.
In het kerkje hangt de tentoonstelling van de sloop van de Waterstaats-kerk uit 1862 en de bouw 
van de Veenhuizerkerk. Op een televisiescherm zijn te zien de opgravingen gedaan in april en mei 
2016. Het graf van Reinout van Brederode is weer dichtgemetseld en is in de tuin te zien aan de 
oostkant van de Veenhuizerkerk.
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Op het kerkhof liggen in de graven 55 en 56 de drie Engelse vliegers, die op 2 juli 1940 in Veenhuizen 
zijn verongelukt. Er is een powerpoint presentatie over het vliegtuig waar zij mee vlogen te zien. 
Ook zijn er panelen in de kerk waar de stamboom van de familie brederode opstaat.

Ook kunt u informatie krijgen over de crowdfundings actie die is gestart om de  fundamenten van 
de vroegere kerken blijvend zichtbaar te laten blijven. fundamentenveenhuizen.com

Het bruggetje in de Kerkweg en het schoolhuis Kerkweg 28 zijn gemeentelijke monumenten.
Buiten is de klokkenstoel en de klok uit 1460 te bewonderen.

www.praalgrafveenhuizen.nl 
Dit alles is weer de moeite waard en we hopen dat u allen weer een kijkje komt nemen.

 www.praalgrafveenhuizen.nl

Gratis paardrijden bij Stichting Veenhuizer Hoeven!
Op zondag 9 september organiseren wij onze laatste stichting-
ochtend van 2018

Stichting Veenhuizer Hoeven biedt begeleid paardrijden aan voor 
mensen met een lichamelijke, en/of geestelijke beperking. Elk jaar 
organiseren wij 4 gratis stichting-ochtenden. 

Voor wie allemaal?
Voor gezinnen waarvan minimaal 1 persoon een beperking heeft, in 
welke vorm dan ook.
Ook begeleiders met hun client(en) zijn van harte welkom.

Waarom doen we dit?
Wij willen graag iedereen de gelegenheid geven om te kunnen paardrijden. 
Voor een aantal mensen is het niet mogelijk om in een groep te rijden:
•  Soms omdat ze een heel uur niet volhouden (te intensief en te lang qua tijd), 
•  Soms is een groep simpelweg te druk en zijn er teveel prikkels (ADHD, autistische mensen) 
•  Soms omdat zij net iets meer willen dan wordt aangeboden, maar niet in een gewone les terecht 

kunnen (mensen met niet aangeboren hersenletsel, blinde en slechtziende mensen)
•  Of om welke andere reden dan ook….
Wij proberen deze mensen te helpen door paardrijden op maat aan te bieden, een ieder in zijn 
eigen tempo en op zijn eigen niveau. Deze ochtenden zijn bedoeld voor gezinnen waarvan 
minimaal 1 persoon een beperking heeft, maar ook voor begeleiders met hun cliënten.

De stichting-ochtenden in april en mei en juli waren druk bezocht.  alle keren scheen het zonnetje 
heerlijk en iedereen genoot van de ritjes op onze paarden. Het hele gezin kan op deze ochtend 
paardrijden als men dat wil. Of onder het genot van een kopje koffie of thee kijken hoe anderen 
rijden. Alles kan, niks moet. Het is vooral een gezellige morgen voor iedereen!

De laatste ochtend van 2018 wordt gehouden op:
Zondag 9 september van 10.00 tot 12.00  

We willen iedereen genoeg aandacht en tijd geven om te rijden vandaar:
Graag van te voren aanmelden, want het aantal deelnemers is beperkt!

Aanmelden kan via de mail: info@veenhuizerhoeven.nl, of via Facebook dmv een pb
Telefonisch of via What’s App kan ook: 06-37376332
Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.veenhuizerhoeven.nl.

De koffie staat klaar op: Veenhuizerweg 11b, 1704 DM Heerhugowaard Noord
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Winter/kerst showdiner
Het kwartet Moment, duo Twee Bier zonder Baco en Partycentrum De Vriendschap ’t Veld 
organiseren op zaterdag 22 december 2018 een winter/kerst showdiner; een fantastische en 
gezellige avond.
Moment bestaat uit Erwin Marinus, Linda van Geel-Wolkers, Leslie Hoogland-Ursem en Suzanne 
Mazereeuw, vier vrienden met een gezamenlijke passie; zingen! Ze beschikken over een uitgebreid 
easy listening- en feestrepertoire en brengen deze avond ook een paar liederen met een kerstsfeertje.
Twee bier zonder Baco (Hans & Marc Groenland) brengt een energieke en interactieve show met 
een beetje kerst, maar vooral nummers van o.a. Frans Duijts, Marco Borsato en van Apres Ski tot 
André Hazes, kortom erg veelzijdig.
De ontvangst die avond is vanaf 20.00 uur met een welkomst drankje, aansluitend drankjes 
Hollandse bar, voorgerechtje, hoofdgerechten buffet, dessert en kop koffie/thee ter afsluiting om 
00.45 uur.
Kosten van dit all-in arrangement; € 59,50 pp, reserveren en/of info; info@vriendschap-tveld.nl
We zien jullie graag op deze avond,

Team De Vriendschap, Moment & Twee Bier zonder Baco.

Taalhuis on Tour
Week van de Alfabetisering
Van 3 t/m 9 september is het de Week van de Alfabetisering.
Tijdens deze week gaan medewerkers van Bibliotheek 
Kennemerwaard de straat op om de aandacht te vestigen op 
het belang van taal. Taal is een belangrijke basisvaardigheid. 2,5 miljoen Nederlanders 
hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Zij lopen tegen een heleboel 
problemen aan. In het Taalhuis in de bibliotheek worden deze mensen geholpen met een 
oefenprogramma, taalmaatje of cursus. Alle activiteiten in het Taalhuis zijn gratis.

2,5 Miljoen volwassenen in Nederland zijn laaggeletterd. Helaas weten nog steeds weinig 
mensen in Nederland dat 2,5 miljoen volwassenen moeite hebben met lezen, schrijven en/of 
rekenen. Daarom wordt van 3 t/m 9 september door Stichting Lezen & Schrijven de Week van de 
Alfabetisering georganiseerd. Bibliotheek Kennemerwaard sluit zich daar graag bij aan.

Taal je mee?
De Taalhuizen van Alkmaar, Bergen, Castricum en Heerhugowaard spelen hierop in door onder de 
noemer Taalhuis on Tour met het publiek op straat in gesprek te gaan over laaggeletterdheid en 
om het Taalhuis te promoten.
Op maandag 3 september is het taalpromotieteam van 10.00 tot 13.00 uur te vinden in de 
Voorstraat in Egmond aan Zee. Op dinsdag 4 september van 13.00 tot 16.00 uur zijn zij op het 
Geert Groteplein te vinden in de Overdie (Alkmaar). Op woensdag 5 september van 13.00 tot 16.00 
uur maken zij de markt in De Mare (Alkmaar) onveilig. Donderdag 6 september van 13.00 tot 16.00 
uur is Centrumwaard in Heerhugowaard aan de beurt. En tot slot duiken zij op vrijdag 7 september 
op bij de markt in Castricum.

Bij de verschillende Taalhuizen kan iedereen met een vraag over taal terecht. Er wordt informatie 
of advies gegeven over  oefenen met taalvrijwilligers, taal- en computercursussen en programma’s 
op de computer waar zelf mee geoefend kan worden.
In de bovengenoemde vestigingen van Bibliotheek Kennemerwaard zijn er wekelijks veel 
activiteiten in het Taalhuis. U bent van harte welkom om deze activiteiten te bezoeken. Kijk voor 
het alle activiteiten op www.bibliotheekkennemerwaard.nl/taalhuis 
Taal je mee?
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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

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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• 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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Stichting GV4 viert de 42e  Noordender Volksspelen 2018
De kindervakantiespelen zitten er weer op, de vakantie ligt voor 
velen achter ons dus we kunnen weer uitkijken naar de aankomende 
volksspelen. De velden hebben de zomerse hitte overleefd en gelukkig 
is de veldbeheerder scherper geweest dan die van v.v. Limmen…..
bij Hugo Boys is er gelukkig geen roundup gespoten. De coaches 
zijn ook druk bezig en hebben waarschijnlijk hun team ook weer 
samengesteld. Het aantal wagens is op dit moment nog niet duidelijk, 
maar kom zeker kijken naar de optocht want er zitten weer prachtige 
onderwerpen bij. Vanuit onze kant, iedereen die meedoet, bedankt 
voor jullie inzet. Want zonder jullie is er geen Noordender Volksspelen.  

Programma  
12.00 uur Opstellen optocht, De Dorsvlegel in de Doorbraak (wees op tijd!)
12.30 uur  Ploegenpresentatie / start optocht
13.45 uur Opening Volksspelen 2017
14.00 uur Aanvang spellen
17.00 uur Slotspel 
20.00 uur Café Partycentrum Bleeker opent de deuren
20.30 uur Aanvang feestavond in Café Partycentrum Bleeker 
 m.m.v. 8-PM Dé Coverband!!!
21.15 uur Prijsuitreiking

Sponsors en vrijwilligers 
Zonder de vele sponsors en vele vrijwilligers is het onmogelijk de Noordender Volksspelen te 
organiseren. Iedereen hierbij alvast hartelijke dank. 

Optocht
Via deze weg willen we aan de bewoners vragen die langs de route van de optocht wonen, om hun 
auto zo te parkeren zodat de optocht op een juiste, en onder veilige omstandigheden  de route kan 
afleggen. Iedereen is hierbij uitgenodigd om de vlag uit te steken. De optocht zal weer de route 
volgen zoals we gewend zijn maar zal ook weer te bewonderen zijn door het Noordereiland.

Activiteiten voor de kinderen
De gehele dag zijn er voor de kinderen springkussens en zullen de kinderen, die dat willen,  
geschminkt worden. Ook wordt er in de loop van de dag een lekker ijsje beschikbaar gesteld 
door Piet de Goede Witgoed. Iedereen van jong tot oud is dus van harte welkom om dit mooie 
evenement van dichtbij mee te kunnen beleven. 
Betreden van het spellenterrein en gebruik van het springkussen is op eigen verantwoordelijkheid en 
voor eigen risico van de kinderen. 
Een verzoek aan de ouders om hun kinderen de gehele dag zelf in de gaten te houden. 
Vorig jaar hebben wij helaas in de loop van de dag moeten besluiten om het springkussen 
af te breken omdat er na herhaaldelijke waarschuwingen (ivm niet juist gebruik van het 
springkussen) niet door de kinderen werd geluisterd.  

Publieksprijs
Ook dit jaar zal er weer een publieksprijs worden uitgereikt. Niet aan de winnende wagen maar aan 
een iemand uit het publiek die de optocht komt bekijken. 

Via onderstaande antwoordstrook kunt u aangeven wat u de mooiste wagen vindt. Deze strook 
kunt u na de optocht in de bus doen bij de jurywagen. Deze worden vervolgens gesorteerd. Uit alle 
inzendingen van de winnende wagen door het publiek wordt tijdens de feestavond vervolgens een 
antwoordstrook getrokken en deze persoon ontvangt dan de publieksprijs. De winnaar dient wel op 
de avond aanwezig te zijn, anders wordt er een nieuwe winnaar getrokken. 
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Komt dus allen kijken, knip de antwoordstrook uit en maak kans op de mooie prijs.
Deze publieksprijs heeft overigens geen enkele invloed op de winnende wagen van de juryleden.

De publieksprijs wordt dit jaar beschikbaar gesteld door IEN’S KOOKSERVICE. 
(www.ienskookservice.nl) Het ideale adres voor borrelhapjes, buffetten op maat, High Tea en BBQ!!

(hierlangs afknippen)
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Voornaam en achternaam:    

Dit vind ik de mooiste wagen:  

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
(hierlangs afknippen)

Bijeenkomst Juryleden
Op vrijdagavond 7 september 19.00 uur worden alle juryleden verwacht bij de velden van Hugo 
Boys om de spellen te gaan testen.

Ophalen spellenboekjes
De coaches kunnen donderdag 6 september tussen 19.00 en 20.00 uur de spellenboekjes ophalen 
bij Marco Borst, Middenweg 530.

Feestavond
De feestavond zal wederom gehouden worden in Café Partycentrum Bleeker. 
Dit jaar zal, na  het grandioze feest van vorig jaar, coverband 8-PM wederom weer de muziek gaan 
verzorgen. Het zal net als voorgaande jaren weer een fantastisch feest gaan worden.

Loterij
Elk jaar bent u tijdens de feestavond in de gelegenheid om lootjes te kopen. Ook dit jaar zijn er weer 
vele mooie prijzen waarvan vele weer beschikbaar gesteld door onze sponsors.
Dit jaar zijn er ook weer  mooie hoofdprijzen te winnen. Al met al een reden om zeker de feestavond 
te bezoeken en een lootje te kopen.
 
Wij wensen iedereen nog heel veel succes toe met de laatste voorbereidingen en laten we er met 
zijn allen een sportieve, succesvolle maar vooral een gezellige dag van gaan maken.

Tot zaterdag 8 september! 

Namens de 6 van het GV4
Mandy de Git

Linda Vlaar
Rik Appelman

Marco Borst
Toon Duijn

Danny Overtoom
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Hieronder volgen de stukjes van de coaches die via deze weg hun team presenteren:

De bossterren:
Bijna is het weer zo ver de 42e editie van de Volkspelen. De bossterren hebben weer een sportief 
en bouwkundig team bij elkaar weten te krijgen en zijn alweer druk bezig om een mooie kar te 
maken!!  Wij hebben er weer heel veel zin in!! 

De Doorbrekers
Verjonging in de wijk, dat is een mooi gegeven en dat is wat er gebeurt in de Doorbraak 1. 
Er verhuizen mensen en er komen jongere mensen voor terug en er worden kinderen geboren. Zo 
is een wijk altijd wel in beweging. 
En misschien zijn dat de toekomstige spelers van de volkspelen! 
Dit jaar   neemt Fleur de Boer de taak op zich om samen met Denise van Kleef de coaching te 
regelen voor de spelletjes. 
We missen wel de vrouwelijke speelsters in onze wijk, maar er is een goede aanvulling. 
Vol enthousiasme is het team al samengesteld, dus we kunnen aan de gang! 
De wagen wordt voorbereid en ik kan u vertellen, dat dit jaar een wagen maken met een 
maatschappelijk thema, wat ons allen aangaat, 
Ik hoop op een dag vol saamhorigheid, gezelligheid, mooi weer en veel plezier! 

Ans Rendering. 

Net Niet Waard
Net Niet Waard ,zal dit jaar qua leeftijd geen punten scoren, maar jong en fris, komt het team 
bij ieder spel als 1e over de finish.  ( Hoop ik…., ik weet zeker dat als wij het blaadje op zijn kop 
houden dat we aardig in de buurt kunnen komen) Wij hebben in ieder geval veel lol met elkaar, 
dus gezellig wordt het zeker, want  daar zijn de volksspelen  toch  voor bedoeld. 
Er zijn inmiddels veel nieuwe buren bij gekomen in de straat, dus ik zal binnenkort eens beluisteren 
of daar nog wat sportieve en / of handige mensen  bij zijn, zodat ons team er volgend jaar ook 
weer met een kar( -retje)  kan staan. Wij wensen de organisatie veel succes met de laatste lootjes 
en al het geregel, want dat is het. Onze complimenten voor het GV4. 

Groeten Evelien Plak, coach Net Niet Waard.

De Volkstuinders
Op het Noordereiland is het dit jaar rustiger dan anders. We lopen er allemaal wat 
verdwaasd rond en je ziet menigeen met de ziel onder de arm. Na jarenlang noeste arbeid 
moesten we vorig jaar onze meerdere erkennen in een aantal ontzettend mooie wagens.  
Daarmee kunnen we onszelf natuurlijk een schouderklopje geven, blijkbaar gaf vier jaar winst 
voor de volkstuinders menig wijk de nodige motivatie om ons van de troon te stoten. Wij als 
Volkstuinders zijn blij met deze onderlinge competitie. Wij kijken uit naar de komende editie en al 
het moois wat daar voorbij komt rijden. 
 
Maar dat is niet de reden dat wij hier op het eiland wat tam zijn. Hoewel we een aantal 
nieuwe bewoners hebben mogen verwelkomen is onze bouwploeg het afgelopen jaar 
verhuisd of staan zij midden in deze grote stap. En zonder hen voelen wij ons wat kaal…  
Dus in tegenstelling tot voorgaande jaren kan iedereen op het Noordereiland al twee maanden 
gewoon op tijd naar bed en komt iedereen tot rust. En iedereen weet, als je goed uitgerust 
bent komen zomaar de, voor ons, leukste ideeën naar boven borrelen. En zo zal het gebeuren 
dat wij toch nog mee doen met de optocht. Vanaf het moment dat dit idee het Noordereiland 
op kwam zie je iedereen weer opgewekt en enthousiast door de straten lopen. Op het moment 
van verschijnen van dit contact is het eerste biertje gedronken en zullen er zeker nog een aantal 
volgen, is het eerste sportoverleg geweest en heerst er op het eiland weer de gebruikelijke spirit!  
Wij danken alvast de GV4 voor de organisatie, alle vrijwilligers, juryleden en andere betrokkenen 
voor hun hulp. Het wordt vast, zoals gewoonlijk, een fantastisch dorpsfeest! Wij als Volkstuinders 
zijn blij er weer deel van te mogen uitmaken! 
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Bosberen
De bosberen zijn er dit jaar weer klaar voor.
Klaar om de strijd aan te gaan met de verschillende de verschillende ploegen 
uit de Noord.

We hopen op mooi weer en dat we er met elkaar super mooie dag van maken. 
En dat het publiek een mooi sportief spektakel krijg voor geschoteld. Met als 
klapstuk het eindspel. 

Tot zaterdag, wij kijken ernaar uit om met elkaar weer een gezellige
en een sportieve middag te beleven. 

De Bosberen

Koersbal
Vrijdag 7 september 2018 gaan we weer starten met de koersbal. 
We hopen weer op een sportief en gezellig seizoen. 
Hopelijk zien we elkaar de zevende weer.

NIEUWS VAN GYMVERENIGING ‘DE NOORD’. 
Stay keep fit gym
Na een fijne vakantie gaan we weer met frisse moed aan een 
nieuw gym jaar beginnen.
De Rabo clubkas campagne heeft voor ons 365 euro opge-
bracht, Wij willen de mensen die op ons hebben gestemd 
hiervoor hartelijk hiervoor bedanken.
Wij zijn hier als vereniging ontzettend blij mee en kunnen 
weer nieuwe hip en thigh elastieken bestellen!
Wij gaan 3 sept weer starten en we kunnen nog steeds nieuwe 
leden gebruiken… De groep zit nog niet vol! 

Onze gymvereniging is ook al weer een paar jaar actief met o.a
Hip en thigh deze elastieken kan je aan de benen bevestigen waardoor je de benen, heupen meer 
train. Daarnaast komen d.m.v. grond oefeningen ook de armen schouders, buik, rug aan bod. En 
dit alles onder passende muziek.

Gymnastiek, een sport waarbij alle spieren tot hun rechtkomen, daardoor een juiste 
balans(verzorging) aan uw lichaam geven, wat weer ten goede komt voor je gezondheid. Je lekker 
los voelen, dat kan bij ons, onder deskundige begeleiding van gymnastieklerares Serena Kolk.
Kom gerust eens langs of doe mee. Gymzaal aan de Rozenhoutstraat 1 HHW Noord. Voor meer 
informatie bel gerust een van de bestuursleden.

Dames Stay keep fit Gym wordt op maandagavond van 19.00  t/m 20.00 uur gegeven

De eerste 2 lessen zijn gratis. 
Groeten van het bestuur,

Voorzitter: Joke Bouwknegt tel 072-5722697
Penningmeester: Ellen Dekker tel 072-5741245

Secretaresse: Jose Dekker  tel 072-5717125
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Sportcentrum Noorderend trapt af met Kindervakantiespelen
Op het moment dat u dit leest zijn de kindervakantiespelen 
bijna weer ten einde. Een gedeelte van de hal is gebruikt voor de 
allerkleinsten. Bij het schrijven van dit stukje hopen we dat de hal 
verder niet gebruikt hoefde te worden, want dan waren de weergoden de kindervakantiespelen 
goed gezind. De laatste weken is er in de zaal nog veel werk verzet. Er zijn nieuwe sponsordoeken 
aangebracht aan de kantinezijde. Ook zijn de isolatiedoeken weer bevestigd en is de lekkage in 
de hal weer aangepakt. Op 11 september zal er een demonstratie gegeven worden door Sam van 
Etten. Deze biljarter speelt in de hoogste competitie in Duitsland en zal tal van spelvormen laten 
zien. Aanvang van de demonstratie is 20.00 uur. Zorg dus dat je op tijd aanwezig bent om een 
goede plek rond de biljarts te bemachtigen.
Sportcentrum Noorderend heeft nog ruimte in het komende seizoen voor sportieve feesten. Ook 
hier is van alles mogelijk en te doen voor zowel verjaardagen als bedrijfsuitjes. 
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.
Het plan is om in oktober te starten met yogalessen. De bedoeling is om te starten op de 
woensdagochtend. 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 HUGO GIRLS 
De vakantie is bijna voorbij en de start van het nieuwe seizoen staat 
voor de deur. Iedereen heeft zijn best weer gedaan om alles op orde te 
krijgen. Het trainingsschema is gemaakt en staat vermeld. Helaas is nog 
niet alles rond! Als er iemand training wil geven op dinsdag aan D1, B1 
en A1 dan horen we dat graag. Voor dames 1 zoeken we nog een coach 
voor de wedstrijden.

De coaches zullen waarschijnlijk ook de schema’s van de wedstrijden 
hebben gemaakt. Bij thuiswedstrijden worden ouders ingedeeld voor 
terreindienst. Informatie hierover staat in dit contact en op de website.

- Jessy Blom gaat de website en facebook bijhouden.
- Roos Groot verzorgt de copy van het contact. 
Super dat deze taken zijn overgenomen.

De sleutel is bij Marjon Berkhout of Nel Borst af te halen.

Als er leden steunend lid worden kan dat via aanmelding van de website. Dit is bedoeld voor 
senioren en midweeks senioren, niet voor de jeugd. We hopen dat iedereen er weer zin in heeft en 
lekker gaat trainen, spelen, coachen en aanmoedigen. Een fijn seizoen gewenst!

Woensdag 10 oktober staat de ledenvergadering gepland. Het bestuur

 
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
Evy Blom 31-aug
Sanne Smit 5-sep
Lynn van Hall 7-sep
Jente Koenis 12-sep

KOFFIEKAARTEN
Maandag 10 september is het weer zo ver, de verkoop van de koffiekaarten!

De C1 en C2 gaan deze kaarten samen met de jeugd van Hugo Boys verkopen. 
Van 18.30 -20.00 uur lopen de verkopers langs de deuren.

Trainingsschema 2018/2019 1e helft buiten
Helaas was het ook dit jaar niet mogelijk om voor de start van de eerste wedstrijden alle teams 
te laten trainen. Dit in verband met de kindervakantiespelen en het zoeken naar trainers voor 
alle teams. In het schema hieronder de trainingen voor de 1e helft buiten. Onder het schema is te 
vinden wanneer de trainingen starten.

Trainingsschema buiten

1e helft  
Dinsdag  
E1 / E2  17.00 - 18.00 Isa Zuurbier, Mabel Ursem, Evie Tiel
C1 / C2  19.00 - 20.00 Janine Bakker en Marit Stoop
D1  ?
A1 / B1  ?
Dames selectie 19.45 - 21.30 Laura / Joderick

Donderdag  
D1  17.00 - 18.00 Hans Rendering
C1 / C2  18.00 - 19.00 Hans Rendering
A1 / B1  19.00 - 20.00 Ruud Tijm
Dames selectie* 19.45 - 21.30 Ruud Tijm

Vrijdag  
F1 / F2  16.30 - 17.30 Senna van Schagen en Fenny Borst

*Dames selectie op donderdag het eerste kwartier zelfstandig warmlopen en rekken
Eerste training dames selectie - dinsdag 7 augustus
Eerste training A/B jeugd - donderdag 30 augustus
Eerste training F t/m C jeugd - week van 3 t/m 7 september

Voor de A en B trainingen we zijn nog op zoek naar een trainer voor de dinsdag. 
Ook voor de D-jeugd hebben we nog geen twee keer training kunnen regelen. 
We hopen dat er nog enthousiaste trainers zijn die dit op willen pakken.

Aanmelden kan met een mail naar jchugogirls@gmail.com
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STEUNEND LID
Steunend lid is voor senioren en recreanten (senioren midweeks)
- Aanmelden via website.
- Het lidmaatschap gaat via de bond en je kan op het wedstrijdformulier worden gezet.
- Max 10 wedstrijden voor € 60,-
- Bij > 10 wedstrijden wordt het lidmaatschap omgezet naar een normaal lidmaatschap en wordt 

de rest van de contributie berekend.
- Geen verplichting tot ledendiensten, wel gewenst!

Handbalster van de week

Fenna Pasveer

Zondag 9 september
bij de wedstrijd :

Hugo Girls – S.C. Dynamo

TERREINDIENST HANDBAL HUGO GIRLS
Vanaf heden is er bij elke wedstrijd iemand die de terreindienst vervuld, zoals we in de zaal iemand 
hebben voor de zaaldienst. De coaches maken een schema wie/welke ouder deze taak per wedstrijd 
vervult. Bij de recreantenteams wordt dit zelf ingedeeld en kan dit één van de speelsters zijn.
Aanwezig: 3 kwartier voor aanvang voor de wedstrijd.
Sleutel kan opgehaald worden bij Marion Berkhout, Torenburgplein 2 of bij Nel Borst, 
Middenweg 540. 
Taken:
- Open alle kleedkamers en de materiaalruimte onder de tribune. 
- Zet de prullenbak uit de materiaalruimte op het veld.
- Check of de tijden, namen van tegenstander en kleedkamernummers kloppen op de schermen 

in de gang. Zo niet, dan deze wijzigen op de computer in de bestuurskamer van Hugo Boys. De 
handleiding ligt er naast. 

- Ontvang van scheidsrechter en de tegenstanders en begeleid deze naar de juiste kleedkamers.
- Sleutels van de (scheidsrechter)kleedkamers hangen in ons opslaghok naast de wc’s. 
- Het scorebord-bedieningskastje klaarleggen bij het veld. Deze ligt in ons opslaghok naast 

de wc’s, tegen over de scheidsrechterkamers. Het scorebord kan aangezet worden in de 
materiaalruimte onder de tribune. De knop zit bij binnenkomst rechts van de deur. Grijs/ 
blauwe schakelaar.

- Extra taak bij de F-jes: doeltjes klaarzetten uit de materiaalruimte
- Extra taak bij de E-tjes: latverlager ophangen uit de materiaalruimte
- Vraag voordat de wedstrijd begint even aan de coaches en scheidsrechter wat zij in de rust 

willen drinken. 
De wedstrijd begint. 
- Zorg ervoor dat tijdens de rust de drankjes van de coaches en scheidsrechter aanwezig zijn. Voor 

de teams limonade. Bij de seniorenteams thee. De drankjes zullen ze in de kantine klaarzetten. 
Het wordt niet door de kantinedienst naar de velden of kleedkamers gebracht!
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De wedstrijd is afgelopen.
- Leg het scorebord-bedieningskastje terug in ons opslaghok in het Dorpshuis en sluit aan op de 

oplader. Zet scorebord uit in de materiaalruimte onder de tribune. De knop zit bij binnenkomst 
rechts van de deur. Grijs/blauwe schakelaar.

- Zet prullenbak terug in de materiaalruimte. Eventueel legen. Zeker met warm weer.
- Extra taak bij de F-jes: doeltjes opruimen in materiaalruimte
- Extra taak bij de E-tjes: latverlager opruimen in materiaalruimte
- Check of het veld opgeruimd is.
- Check of de kleedkamers leeg zijn en haal even een trekker erdoor zodat het netjes achter 

gelaten wordt.
- Materiaalruimte, kleedkamers en ingang afsluiten en sleutel inleveren bij Marion Berkhout of 

Nel Borst. 
Bedankt!

PROGRAMMA ZATERDAG 01 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 07 SEPTEMBER (VELD)    
         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1 6-sep Graftdijk DS1-HG DS1 Graftdijk 20:00 19:00 RES.SH.
DAMES 2 2-sep HG DS2-H.C.V. ‘90 DS1 De Noord 12:00 11:30 ------
DAMES 3 1-sep Spartanen DS5-HG DS3 Wognum 19:30 18:30 ------
DAMES 4 2-sep HG DS4-Zaanstreek DS2 De Noord 13:15 12:45 ------
A1 2-sep Westfriezen DA3-HG DA1 Zwaag 13:00 12:00 ------
B1 2-sep HG DB1-Hollandia T DB2 De Noord 11:00 10:30 ------
C1 2-sep D.E.S. DC1#-HG DC1 St Maarten 10:35 9:35 ------
C2 1-sep HG DC2-C.S.V. DC2 De Noord 15:00 14:30 ------
D1 1-sep VZV D2-HG D1 Waarland 13:00 12:15 RES.SH.
E1 2-sep Schagen E1-HG E1 Schagen 10:45 9:45 ------
E2 2-sep DSS E3-HG E2 Heemskerk 13:00 12:00 ------
F1 2-sep Berdos F1-HG F1 Bergen 9:00 8:00 ------
F2   VRIJ       
RECR. 1 5-sep VVW DMW4-HG DMW1 Wervershoof 16:00 15:00 ------
RECR. 2 5-sep H.C.V. ‘90 DMW2-HG DMW2 Velzen 20:30 19:15 ------

PROGRAMMA ZATERDAG 08 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 14 SEPTEMBER (VELD)    
          AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1 9-sep HG DS1-S.C. Dynamo DS1 De Noord 12:45 12:15 ------
DAMES 2 9-sep Wijk aan Zee DS1-HG DS2 Wijk aan Zee 12:00 10:45 ------
DAMES 3 8-sep HG DS3-Kleine Sluis DS2 De Noord 19:00 18:30 ------
DAMES 4 9-sep Vrone DS3-HG DS4 Sint Pancras 15:20 14:20 ------
A1 9-sep HG DA1-Tonegido DA1 De Noord 14:00 13:30 ------
B1 9-sep HVS/Petten DB1-HG DB1 Schagerbrug 11:00 10:00 ------
C1 9-sep HG DC1-Tornado DC2 De Noord 11:45 11:15 ------
C2 9-sep Koedijk DC1-HG DC2 Koedijk  13:40 12:40 ------
D1 9-sep HG D1-A & O D2 De Noord 10:45 10:15 ------
E1 8-sep HG E1-DSS E1 Heemskerk 9:30 8:15 ------
E1 8-sep Geel Zwart E2-HG E1 Heemskerk 10:30  ------
E2 8-sep HG E2-De Blinkert E1# Heemskerk 11:30 10:15 ------
E2 8-sep H.C.V. ‘90 E1-HG E2 Heemskerk 12:30  ------
F1 9-sep HG F1-A & O F1 De Noord 10:00 9:30 ------
F2 9-sep Koedijk F3-HG F2 Koedijk  10:10 9:10 ------
RECR. 1 12-sep HG DMW1-Hauwert DMW2 De Noord 20:00 19:30 ------
RECR. 2 10-sep HG DMW2-SSV/Sp S DMW2 De Noord 19:30 19:00 ------ 
HG E1 en E2 spelen twee wedstrijden bij DESS te Heemskerk
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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 ------

PROGRAMMA ZATERDAG 22 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 28 SEPTEMBER (VELD)   
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       
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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 ------
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)   
DAMES 1 14-okt Quick DS1-HG DS1 Zwaagdijk 13:15 12:15 RES.SH.
DAMES 2 14-okt HG DS4-De Blinkert DS2 De Noord 12:45 12:15 ------
DAMES 3 13-okt Kleine Sluis DS2-HG DS3 Anna Paulowna 19:00 18:00 ------
DAMES 4   VRIJ       
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 21-okt HG DS2-De Blinkert DS1 De Noord 11:30 11:00 ------
DAMES 2   VRIJ       
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       



28 29

Schema kantinediensten Handbal en Voetbal
Datum  Blok 1  Blok 2 Blok 3        Blok 4
Zaterdag 1 sept. 9.30 uur tot 13.00 uur  13.00 uur tot 17.00 uur
 Hans Borst Linda Borst-Vlaar  
Zondag 2 sept. 9.30 uur tot 13.00 uur  12.30  uur tot 15.30 uur 15.00 uur tot 19.00 uur
 Erna Borst en Ria Borst Bianca Groot en Inger Smit  Joy Vonk + 
 en Carola Dekker 1 lid uit HB3 of HB4
Zaterdag 8 sept. 9.00  uur tot 13.00 uur  Annet  Dekker en 18.30 uur tot 21.30 uur   
 Mariska Rinkel  en  Tiny van Stralen Sandy  Way
 Sen Kuilboer  
Zondag 9 sept. 9.30 uur tot 13.00 uur 12.30  uur tot 15.30 uur 15.00 uur tot 19.00 uur
 Astrid Tesselaar en  Danielle Conijn-Ligthart,   Paul Oudeman en
 Marianne Gieling Judith de Mees-Verwer   Andre Zuurbier +2 leden HB2
 + lid uit HB1 en Miranda Beers
Maandag 10 sept. 19.00 uur tot 21.30 uur 
 Floor Snel   
Woensdag 12 sept. 19.30 uur tot 22.00 uur 
 Zoë Zuurbier     
Zaterdag 15 sept. 9.30 uur tot 13.00 uur 13.00 uur tot 17.00 uur
 Irma Groot en Maartje Deken
 Mirjam Dijkstra
Zondag 16 sept.  9.30 uur tot 13.00 uur  12.30  uur tot 15.30 uur 15.00 uur tot 19.00 uur
 Hanneke Pater en  Ellen Kunst  en Joke Vader + 1 lid HB2
 Mariska Stoop  Jolinda Zuurbier 
Woensdag 19 sept. 19.30 uur tot 22.00 uur 
 Angele Ligthart
   

 

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

Uitsluitend op afspraak!

Openingstijden:
Dinsdag 13.00-21.00
Woensdag 09.00-21.00
Donderdag 09.00-21.00
Vrijdag 09.00-17.00

K
AP
SALON

TRIMSALON 
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER 
MARLIES BROERS

   
Veenhuizerweg 57

1704 DR Heerhugowaard - De Noord
tel. 06 - 13108895

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

Dopplerstraat 6 
1704 SR Heerhugowaard

TEL: 072-5740859
Fax nr. 072-5721659

Internet: www.automolenaar.com
Email: postmaster@automolenaar.com
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Ti m m e r b e d r i j f

Snel
Tel.  072 53 47 173          Heerhugowaard

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

• Timmerwerk
• Onderhoud
• Renovatie
• Verbouwing
• Nieuwbouw

 Tel. 06 27088407
 Heerhugowaard

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

PRESENTEERT:

ZATERDAG 27 OKTOBER
DINER OP INSCHRIJVING 

4 GANGENDINER

RESERVEREN 5711335 OF 0627918509

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
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A.N. BOEKEL Handel B.V. is een groeiend familiebedrijf, gespecialiseerd in de 
export van groenten en fruit naar alle delen van Europa. Vanuit een gloednieuw 
pand op bedrijventerrein Breekland in Oudkarspel, zijn wij actief in de teelt, handel, 
verwerking en transport van groente en fruit. Onze ambitie is om aan alle wensen 
van de klant te kunnen voldoen. Want de klant is bij ons altijd koning!

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op korte termijn op zoek naar:

PRODUCTIELIJN MANAGER
Als productielijn manager ben je verantwoordelijk voor het aansturen van inpaklijnen 
voor groente en fruit. Je bent teamleider van een groep inpakmedewerkers en 
zorgt ervoor dat de productielijn optimaal draait. Jij voert met de heftruck de losse 
producten aan en zorgt voor de afvoer van het ingepakte eindproduct. 

ORDERPICKER
Als orderpicker verzamel je de producten en zet ze in de goede samenstelling klaar 
voor verlading. 

EXPEDITIEMEDEWERKER (laadmeester)
Als expeditiemedewerker/laadmeester ben je verantwoordelijk voor het laden en 
lossen van vrachtauto’s en containers. 

Wat bied je ons: 
• MBO werk- en denkniveau. 
• In het bezit van een heftruckdiploma.
• Bij voorkeur enige ervaring in de agrarische sector.
• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift. Duits en Engels is een pré.
• Je bent woonachtig in de regio en je hebt eigen vervoer voor woon-werkverkeer.
• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en kunt zelfstandig werken.

Wij bieden jou: 
• Afwisselend werk in een hecht team bij een sterk groeiend bedrijf.
• Een fulltime dienstverband.
• Een marktconform salaris.
• Ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf.

Interesse? Wij maken graag kennis met je! 
Neem voor meer informatie over de vacature contact op met Thomas Droog
(06-52104512) of  Esther Vennink - Boekel (06-52351505). Of stuur direct je sollicitatie 
met motivatiebrief en CV naar esther@boekelwaarland.nl. 

A.N. Boekel Handel B.V.         
Berrie 1, 1724 BB Oudkarspel
www.boekelwaarland.nl
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Hugo Boys seizoen 2017-2018
Van de bestuurstafel

Na een lange warme zomer gaan we weer beginnen aan een nieuw 
seizoen. De hittegolf in Nederland heeft ons de nodige problemen 
bezorgd inzake de kwaliteit van de velden.
Door de warmte droogde niet alleen de velden uit maar ook het inzaaien 
van de Gemeente had weinig effect. Men heeft waar nodig was stukken 
twee keer ingezaaid. Door inzet van Pe Entius, Niek en Siem Buter hebben 
de velden diverse keren extra water gehad.
Daardoor liggen de velden er in verhouding met andere verenigingen goed bij. 
Dit was niet het enige wat er is verricht op het sportcomplex.
De miniveldjes zijn geëgaliseerd door Mol grondwerken en ingezaaid door Rene Jonker.
Tevens is het Pad B-veld in zijn geheel opnieuw bestraat en zijn de kolken op de juiste hoogte 
gesteld.
Dit is gerealiseerd door de inzet van Nic en Arie Groot van Grootuinen met wederom ondersteuning 
van de gebroeders Buter en Pe Entius. Het resultaat mag er zijn. 
Ook op administratief gebied (ledenadministratie) zijn we actief. Op dit moment wordt alles in 
kaart gebracht om de overstap te maken naar sportlink. We zijn erachter gekomen dat we nog 
lang niet alle benodigde gegevens hebben om sportlink in te richten. Hierbij gaan we aanvoerders 
en begeleiders inschakelen om dit voor elkaar te krijgen. Mede hierdoor gaan we de contributie 
2018-2019 nog innen via de oude incassoroute. Laatste week september gaan deze de deur uit. 
De jaarvergadering van Hugo Boys is gepland op 28 september om 20.00 uur in het dorpshuis.
De eerste trainingen zijn achter de rug en de eerste oefenwedstrijden zijn al gespeeld in het kader 
van de Waardcup. Resultaten waren niet al te best. Revanche kan de selectie bewerkstelligen 
tijdens de Burencup. Deze wordt gehouden bij onze voetbalburen Con Zelo. 
We spelen tegen Dirkshorn, Con Zelo en Hollandia T.
Speeldata, s zijn 30 augustus, 6 en 13 september. Aanvang elke avond 19.30 uur.
Na de oefentoernooien komt het serieuzer werk tijdens de bekercompetitie.
De uitwedstrijd tegen Alkmaarse Boys stond gepland op 2 september. We zijn bezig om deze te 
verplaatsen naar dinsdag 4 september. Vervolgens spelen we op 9 september thuis tegen VZV en 
op 16 september uit tegen WMC.
De competitie begint op 23 september met een thuiswedstrijden tegen de Westfriezen

Bestuur Hugo Boys
  

Contributie Hugo Boys

Met ingang van seizoen ‘19 / 20’ wil Hugo Boys de contributie innen via het platform Sportlink. Dit 
seizoen gebeurt het nog via de reguliere wijze. De contributie van het huidige seizoen zal eind 
september worden geïnd en dit zal het streef moment voor de komende seizoenen zijn.

Enkele maanden geleden heeft Hugo Boys aangeklopt bij Frans Smit ivm het innen van contributie 
via het platform Sportlink en de mogelijkheden hierin. Met behulp van Sportlink kan er efficiënter 
gewerkt worden en is er een besparing in kosten.

Rond de herfst zal er in de brievenbus van de leden een formulier te vinden zijn, waarin wij 
vragen om jouw persoonsgegevens en goedkeuring omtrent de AVG (Algemene verordening 
gegevensbescherming). Er zal een beroep worden gedaan op de coaches/begeleiders om deze 
formulieren ingevuld retour te krijgen bij Hugo Boys. Hiermee verbeteren/optimaliseren wij de 
huidige gegevens in Sportlink voor bijvoorbeeld automatische incasso’s.

Bestuur Hugo Boys 
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Hugo Boys Senioren
       
Wedstrijdprogramma 2 september 2018      
Terreindienst:  Tom van Veen, Stef Bakker    
zie 4 september  Hugo Boys 1     
9460 TOG 2  Hugo Boys 2  11:30   R.J.G.M. Franken 
15783 Hugo Boys 3  Graftdijk 2  10:45 10:00 G. Vinke
16545 Hugo Boys 4  Kwadijk 2  10:45 10:00 Marcel Numan 
4207 Hugo Boys JO19-1 Con Zelo JO19-1  14:00   M. van Woerkom 
       
Wedstrijdprogramma 4 september 2018      
 
589 Alkmaarsche Boys 1 Hugo Boys 1  19:30   M. Billot 
         
Wedstrijdprogramma 9 september 2018      
Terreindienst: Perry Entius, Jeff Beers     
615 Hugo Boys 1  VZV 1  14:00   P. Börnemann
9455 Hugo Boys 2  Spaarnwoude 2  10:45   M Unsal 
15786 SEW 4 Hugo Boys 3  10:00 9:00 
16550 Dynamo 3  Hugo Boys 4  11:30 10:30 
       
Wedstrijdprogramma 16 september 2018      
Terreindienst : Lex Rendering, Cees Bakker    
636 WMC 1  Hugo Boys 1  14:00  
9456 Hugo-Boys 2  Onze Gezellen 2  10:45  
15785 Vesdo 2  Hugo Boys 3  11:30 10:30 
0 Hugo Boys 4  zie 19 september !     
oefenw Hugo Boys 5  Con Zelo 4  10:45 10:00 Adri Renswoude 
4209 Westfriezen Jo19-4 Hugo Boys JO19-1 10:00  
       
Wedstrijdprogramma 19 september 2018      
Terreindienst:        
16546 Hugo-Boys 4  Woudia 3  19:00 18:15 Adri Entius 
       
Siem Hand  tel. 072-5740761      
 
   

Koffiekaarten voor Hugo Boys en Hugo Girls

Dorpsgenoten,

Op maandag 10 september 2018 worden er weer koffiekaarten verkocht voor de handbal en de 
voetbal. De kaarten worden tussen 18.30 en 20.00 uur verkocht door jeugdleden van de handbal 
en de voetbal. 
De koffiekaarten zijn het gehele seizoen te gebruiken in de kantine. Wij hopen net als vorig jaar 
weer een mooie opbrengst te behalen, welke volledig ten goede komt aan de jeugd van beide 
Hugo’s. 

Alvast dank voor uw aankoop!

Namens de jeugdcommissie handbal & voetbal
Yvon Rendering & Joey Beers
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Hugo Boys Jeugd
      
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Saturday, September 01, 2018 
Terreindienst: Maarten de Moes & Daan Wolkers   
wedstr. Omschrijving   Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
- Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag      
13993 Hugo Boys JO15-1 - Nieuwe Niedorp JO15-3 14:00 13:15 -
13276 Reiger Boys JO13-3 - Hugo Boys JO13-1 8:45 8:00 -
6872 Hugo Boys JO11-1 - Winkel JO11-1 11:00 10:30 
6928 DTS JO11-2 - Hugo Boys JO11-2 9:15 8:30 -
- Hugo Boys JO9-1 - Vrij      
- Hugo Boys MP-1 - Vrij      
      
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Saturday, September 08, 2018 
Terreindienst: -     
wedstr. Omschrijving   Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
- Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag      
13990 VZV JO15-1 - Hugo Boys JO15-1 11:30 10:30 -
- Hugo Boys JO13-1 - Vrij      
- Hugo Boys JO11-1 - Vrij      
- Hugo Boys JO11-2 - Vrij      
- Hugo Boys JO9-1 - Vrij      
- Hugo Boys MP-1 - Vrij      
      
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Saturday, September 15, 2018 
Terreindienst: Joost Dekker* & Rens Hoogland    
wedstr. Omschrijving   Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
- Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag      
13992 Hugo Boys JO15-1 - Winkel JO15-1 14:00 13:15 -
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
- Hugo Boys MP-1 - Vrij        
    

Van de Sponsorcommissie
      
Hugo Boys dankt haar volgende shirt sponsoren;
      
HOOFDSPONSOR: Edwin Groen Tweewielers
      
Hugo Boys 2   Loon & Grondverzetbedrijf Danenberg 
Hugo Boys 3  Beers Totaalonderhoud
Hugo Boys 4   R&H Beers Aannemersbedrijf
Hugo Boys 5  Groentekwekerij Ursem - Zuurbier
      
Hugo Boys JO19-1  Aannemersbedrijf R. Blankendaal
Hugo Boys JO15-1 R&H Beers, Kay Timmerwerken
Hugo Boys JO13-1  SMP Sportscare
Hugo Boys JO11-1   n.n.b.
Hugo Boys JO11-2 S. Bakker & Tesselaar Alstroemeria
Hugo Boys JO9-1  van Westen Keukens
Mini’s   HKT Holwerda
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Raad de minuut

Ook dit jaar organiseren wij tijdens de competitiewedstrijden weer “Raad de Minuut”. Het principe 
is al jaren hetzelfde: Aan het begin van het seizoen koopt u een minuut (€20,--/minuut behalve 
de 45e en 90e minuut deze kosten €40,--). Per thuiswedstrijd zit er €50,-- in de pot. Onder de 
deelnemers met de juist geraden minuten wordt de pot gedeeld. De minuut eigenaren van vorig 
jaar krijgen voorrang op hun eigen minuut.
Om uw eigen minuut ook dit jaar weer te kopen en om de administratieve afhandeling voor u én 
ons zo gemakkelijk mogelijk te houden kunt u uw minuut nu ook per bank overmaken naar:
Rek. Nr. NL72RABO0326916210
T.n.v. G. Borst
Vermeld graag uw voor en achternaam!

U word dit jaar tevens per Whatsapp benaderd met een betaalverzoek via telefoonnummer:
06-83340840

Ook kunt u dit natuurlijk weer contant voldoen aan een van de commissieleden tijdens de 
bekerwedstrijden of op een ander moment! Als u niet meer mee wilt doen, meld dit ook graag 
zodat wij mogelijke andere kandidaten kunnen benaderen. 

Alex Overtoom, John Peters , Mariët Ursem, Giel Borst, Rob Doodeman en Koen de Koning
                                                                                De sponsorcommissie; sponsorcommissie@hugoboys.nl 
 

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
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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  803  t.n.v.  MAM  Blankendaal-‐Snoek                                    
(  Vermeld  eventueel  een  e-‐mail  adres  of  telefoonnummer)    

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  
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Te koop
Torenburgplein 15 Heerhugowaard Noord

Zeer ruim uitgebouwde hoekwoning welke 
groter is dan u in eerste instantie zult den-
ken. De woning is goed onderhouden en 
onder andere voorzien van: 4 slaapkamers, 
dakopbouw, keuken, moderne badkamer, 
volledig voorzien van isolatie en zeer 
veel lichtinval. De fantastisch afgewerkte 
binnenplaats/achtertuin gericht op het 
zuiden maken het geheel tot een plaatje 
wat absoluut het bezichtigen waard is! 

INDELING
Begane grond: Entree, meterkast, woonka-
mer, half open keuken voorzien van koel- 
vriescombinatie, combi- multifunctionele 
oven, gaskookplaat en afzuigkap. Hal met 
trapopgang en moderne toiletruimte voor-
zien van urinoir. De garages bevinden zich 
aan de zijkant van de woning en zijn vanaf 
de binnenplaats/achtertuin te bereiken. 

Riant uitgebouwde hoekwoning inclusief dubbele garageboxen

Zowel achterberging als garageboxen zijn 
voorzien van elektra en bereikbaar vanuit 
achtertuin en via de voorkant.  

1e verdieping: Overloop, 3 slaapkamers en 
moderne badkamer voorzien van  inloop-
douche en wastafel. 

2e verdieping: Open zolderverdieping/
slaapkamer met stookruimte/berging.          
CV ketel Intergas bouwjaar 2008.

KENMERKEN 
Inhoud 435 m3, woonoppervlakte 165 m2, 
achtertuin/binnenplaats 12 m2, externe 
bergruimte 24 m2, garage oppervlakte 
40 m2 en totale kaveloppervlakte 365 m2. 
De overige kenmerken en functionaliteiten 
van dit object laten wij u graag persoonlijk 
zien tijdens een rondleiding.

Vraagprijs € 329.995,- k.k.

Aanvaarding in overleg

Info: 0653473361    
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