Vrijdag 12 oktober 2018

Agenda
12 oktober 2018
13 oktober 2018
20 oktober 2018
22 oktober 2018
22 oktober 2018
2 november 2018
7 november 2018
10 november 2018
13 november 2018
17 november 2018
17 november 2018
18 november 2018
23 november 2018
24 november 2018
24 november 2018
25 november 2018
16 december 2018
18 december 2018
25 januari 2019
11 februari 2019
18 april 2019

t/m 14 oktober Inspiratieweekend begeleiders vormsel de kaag
Noord’s Got Talent
Dansavond in Sportcentrum Noorderend
KBO excursie
t/m 27 oktober Biljarttoernooi De Noord-Veenhuizen in de sporthal
t/m 4 november Kloosterweekend Sint Liobaklooster jongeren Sanctus Virgilius
15:00-16:00 Bieb De Beren thee visite
Afsluiting 1e cyclus vormsel met zorgstages en maaltijd in de kerk
19:30 KBO Anna en Irma
Intocht Sinterklaas in de Noord
20:00 Togido klucht: Laat mij maar lekker zitten in dorpshuis t Zwaantje
Brommerbeurs in Sportcentrum Noorderend
20:00 Togido klucht: Laat mij maar lekker zitten in dorpshuis t Zwaantje
Winterfair
20:00 Togido klucht: Laat mij maar lekker zitten in dorpshuis t Zwaantje
Winterfair
14:00 Concert Ritmisch Koor samen met Hou en Trouw in de kerk
14:00 KBO kerstmiddag
Ladies Tennistoernooi in Sportcentrum Noorderend
t/m 16 februari Het 3e Over Rood biljarttoernooi in Sportcentrum Noorderend
The Passion

Contact verschijnt tweewekelijks onder redactie van Angèl Mooij, Pim Mooij, Jos Beers,
Robbert Jongkind en Paul Mooij. Email: RedactieContactDeNoord@gmail.com Telefoon: 072-5715332
distributie/abonnementen: 072-5711625 financiën: 072-5718737
Adres: Groote Geldebosch 48, 1704 CP Heerhugowaard-De Noord. Rekeningnr: NL06RABO0386950989
Uw tekst voor de volgende uitgave van ‘t Contact dient u uiterlijk MAANDAG 22 OKTOBER 2018
vóór 19:00 in te leveren via RedactieContactDeNoord@gmail.com of bij uitzondering bij Angèl Mooij,
Groote Geldebosch 48. Na dit tijdstip wordt kopij geplaatst in de uitgave van vrijdag 9 NOVEMBER 2018.
1

HUSQVARNA 136 LiC
TRIMMER

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

KLINKENDE
Daarom kiest u
MUNT WEKEN

100% Husqvarna.
0% Brandstof.

Inclu sief Accu
en snella der

€ 429,-

HUSQVARNA 136 LiC
TRIMMER

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

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

Inclu sief Accu, snella
en maaidek 85 cm.

der

Inclu sief Accu
en snella der

€ 40,-

HUSQVARNA 136 LiHD50
HEGGENSCHAAR

voor RegioBank
HUSQVARNA 136 LiC
TRIMMER

Inclu sief Accu
en snella der

een
serie sterk presterende accuproducten.
€ 459,HUSQVARNA
HUSQVARNA 136 LiC
RIDER
ACCU
U
krijgt
de resultaten van benzineproducten,
TRIMMER
De nieuwe Husqvarna Accu Series zijn er:*
een perfect evenwicht, stille werking,
een seriedersterk presterende accuproducten.
HUSQVARNA 136 LiHD50
op de Honda geen emissies, universele accu’s die in alle
Inclu sief Accu, snella
Inclu sief Accu
HEGGENSCHAAR
85 cm. de resultaten van benzineproducten,
Udekkrijgt
en maai
IZY-serie**
Kijk ook
op www.husqvarna-actie.nl
voor meer informatie.
en snella der
passen
en tal van unieke
*
,- evenwicht, stille werking, handgereedschap
3.599
perfect
€ een
€ 429,Uw geautoriseerde Husqvarna dealer:
Husqvarna eigenschappen.
geen emissies, universele accu’s die in alle
op
de
Honda
Accu
sief
Inclu
en snella der
HRH/HRD-serie
handgereedschap passen en tal van unieke
€ 429,Husqvarna eigenschappen.

kado

HUSQVARNA
RIDER ACCU

€100,kado

Inclu sief Accu, snella
en maaidek 85 cm.

HUSQVARNA 136 LiHD50
HEGGENSCHAAR

Inclu sief Accu
en snella der

der

€ 459,-

€ 3.599,-

100% Husqvarna.
€ 80,0% Brandstof.
Kijk ook op www.husqvarna-actie.nl
voor meer informatie.
*
bij de Honda-dealer
Inclu sief Accu, snella
en maaidek 85 cm.

HUSQVARNA 136 LiHD50
HEGGENSCHAAR

der

99,Tot €E 3.5
100,kado*

kado

*) Actie geldig van

Uw geautoriseerde Husqvarna dealer:

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

Inclu sief Accu
t/m 30 juli 2012.
en snella der

9,45LiC
HUSQVARNA€136
**) Uitgezonderd
de HRX 476SD
TRIMMER

Bedragen zijn inclusief BTW.
en de HRG 415P.

Heerhugowaard
/ Waarland
U krijgt de resultaten
van benzineproducten,
Kijk ook op www.husqvarna-actie.nl voor meer informatie.
een perfect evenwicht,
stille
werking,
T
0226
42
13
53
•
F 0226 42 29 04
geen emissies, universele accu’s die in alleUw geautoriseerde Husqvarna dealer:
Inclu sief Accu
www.stooptuinmachines.nl
en snella der
handgereedschap
passen
en
tal
van
unieke
Kijk ook op www.husqvarna-actie.nl voor meer informatie.
€ 429,Husqvarna
eigenschappen.
Uw geautoriseerde Husqvarna dealer:

RIDER ACCU

123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd
Tot ziens in onze showroom:
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der

Onze klanten kiezen
Daarom kiest u
voor persoonlijk contact
voor
RegioBank
én
online
bankieren.
Inclu sief Accu , snella
en maaidek 85 cm.

Daarom kiest u
voor RegioBank
15-03-12 09:28

HUSQVARNA 136 LiHD50
Jos Kamp
Assurantien
HEGGENSCHAAR

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

€ 3.599,-

HUSQVARNA
RIDER ACCU

123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd 3

123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd 3

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

€ 459,-

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

15-03-12 09:28

Jos Kamp Assurantien

123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd 3

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

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

R.K. Kerkgemeenschap van het Heilig Hart van Jezus
Gastvrij en inspirerend in Godsnaam!
Parochiecentrum:
Middenweg 541, 1704 BE Heerhugowaard
(072) 57 113 34 of 06 21904364
NL64RABO 0326802185
pastorie.de.noord@gmail.com
www.heilighartdenoord.nl
Facebook: Heilig hart parochie.
‘Onze kerk’ app: Heilig Hart van Jezus Kerk de Noord
Openingstijden secretariaat: dinsdag en donderdag van 9:30 uur tot 11:00 uur
Openingstijden kerk: maandag tot en met zondag van 9.30 uur tot 17.00 uur
Pastoor Ignas Tilma
Diaken Hans Bruin (eerst aanspreekbare)
0654956924
hansbruin@outlook.com
Deken / pastoor Eduard Moltzer
Gedempte Gracht 64
1741 GD Schagen
0224 212357
don.eduard@planet.nl
Heilig Hart raad
Vice-voorzitter			
Gea Klercq		
072 571 5265
Secretaris			Vacature
Penningmeester			Alma Danenberg		072 5719434
Bestuurslid			
Kees van Langen		
072 574 2241
Contactpersonen secties:
Sectie Catechese			Vacature
Sectie Liturgie			
Marga van Langen
Sectie Gemeenschapsopbouw
Ans Rendering		
Sectie Diaconie 			
Marion Bleeker-Burger

Personele Unie		

Pim Mooij

072 574 2241
072 5741589
0226-422731			

072 5715332

Inloop- uur Diaken Hans Bruin, is iedere derde donderdag van de maand, om 10.00 uur
“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 18 oktober
op het secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden
secretariaat. Ook voor de mail geldt dat dit op donderdag 18 oktober voor kwart voor 11 gemaild
dient te worden.
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Kerkwerken
In oktober is de groep van mevrouw Ria Beers-Zut aan de beurt om de kerk op orde te brengen.
Bloemengroep
In oktober wordt de kerk versierd door Ali Overtoom en Lies Oudeman
VRIJDAG 12 OKTOBER OM 15.15 UUR
Kinderkerk voor de groepen 4 tot en met 8
WEEKEINDE 13 EN 14 OKTOBER
Achtentwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Wijsheid 7,7-11( Vergeleken met de wijsheid verzinken rijkdom,
gezondheid en schoonheid in het niet)
Evangelie uit Marcus 10,17-30( Wie Jezus wil volgen, moet bereid zijn alles los te laten)
ZONDAG 14 OKTOBER OM 10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is Diaken Toon Jorink
Gebedsintenties voor:in liefdevolle herinnering Jan Oudeman en Tiny Oudeman-Groot en zegen
over de kinderen en kleinkinderen, Cor Deken, Nic en Afra Borst-Molenaar ,dochter Lida en zegen
over de kinderen, Afra de Wit-Plak en zegen over haar gezin, Piet Luken en zegen over zijn gezin, in
liefdevolle herinnering Bep, Dries en Eddy Keesom, Siem en Nel Steur-Groot en overleden familie,
Jaap Way en Gre Way-de Boer en overleden familie,Piet Bleeker en zegen over zijn gezin
Lector: Jos Mooij. Misdienaars: Kirstin Plak. Koster: Kees Berkhout.
DINSDAG 16 OKTOBER OM 19.00 UUR
Rozenkransgebed
WEEKEINDE 20 EN 21 OKTOBER
Negenentwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 53,10-11(Het lijden van de dienaar is niet zinloos. Het brengt
leven en gerechtigheid voor velen)
Evangelie uit Marcus 10, 35-45(Jezus kwam niet om gediend te worden,maar om te dienen en zijn
leven te geven voor alle mensen)
ZONDAG 21 OKTOBER OM 10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van een jongerenkoor. Voorganger is Diaken Hans Bruin.
Gebedsintenties voor:Nic Doodeman,Ruud en Margret, in liefdevolle herinnering Piet Borst,Gert
Boerdijk en zegen over de kinderen en kleinkinderen, familie Schipper-Stam en familie StamJonker, Cees Meester, in liefdevolle herinnering Jan Oudeman en familie Oudeman-Groot, Nic
Commandeur en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, Piet Mooij ,Ursula Mooij-Oudeman
en overleden familie, Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas, uit dankbaarheid voor een 96jarige,
Jaap Beers, Gina, broeder Patrick, familie,kinderen,kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Lector; Joke van der Voort. Misdienaars:Miel Berkhout en Bas Kavelaar. Koster: Gon Meester.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
De schaalcollecte is deze zondag voor de Missiezondag
DINSDAG 23 OKTOBER
19.00 uur Rozenkransgebed
WEEKEINDE 27 EN 28 OKTOBER
Dertigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jeremia 31,7-9( God brengt zijn volk thuis uit de ballingschap, de
zwaksten het eerst)
Evangelie uit Marcus 10, 46-52( De ogen van de blinde Bartimeüs gaan open: hij wordt een
volgeling van Jezus)
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ZONDAG 28 OKTOBER OM 10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van het ritmisch koor. Voorganger is Diaken Hans Bruin.
Gebedsintenties voor; Alie Idema-van Diepen, Jaap Burger en zegen over zijn gezin, voor de
levende en overleden familie van Langen-de Wit, Jan Bleeker en zegen over zijn gezin, Tiny
Veldman- Overtoom en familie , in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel,
Lector: Marga van Langen. Misdienaars:Sven Klaver en Ross Berkhout.
Koster:Rene van Langen
DINSDAG 30 OKTOBER
19.00 uur
Rozenkransgebed
VRIJDAG 2 NOVEMBER OM 19.30 UUR
Allerzielen viering met zang van de cantorij. Voorganger is Diaken Hans Bruin.
Gebedsintenties voor: Cor Deken en Ivonne, In liefdevolle herinnering Dina Oudeman-Ernst en Anita
Oudeman- Muileboom,J aap 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 BleekerKorver, 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 PronkKieft, 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, Nic
Doodeman, Ruud en Margret, Ada Bakker, Joop Stoop, In dierbare herinnering Jan Oudeman en
Gurie Oudeman-Appel, dochter Sandra en zegen over hun kinderen en kleinkinderen, in liefdevolle
herinnering Ton Groot en overleden familie en Mees, Peter en Yvonne Bijvoet en overleden familie
Bijvoet-Beers, Jan Borst, Koos en Magda van der Hulst-de Koning en overleden familie en zegen
over het gezin, Cees Plak, Hilly Groot-Borst, in liefdevolle herinnering Bep, Dries en Eddy Keesom,
Piet overtoom en Emma Overtoom-Groenland en overleden familie, Nic Borst,Afra borst-Molenaar,
dochter Lida en zegen over hun kinderen, Frieda de Vries, Jans Zuurbier-Veldman, Maria Fatima
dos Santos Laffra, Henk en Trien Groot en zegen over hun gezin, Andre en Ank Veldman-Dekker,
Cor en Ria Borst-Groot, Maria en Catharina van langen, in liefdevolle herinnering Jan Oudeman
en familie Oudeman- Groot, Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, in
liefdevolle herinnering ouders Koomen-Schouten, overleden ouders Buter-Bakker, in liefdevolle
herinnering Jan 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 VeldmanGroot en overleden familie, in liefdevolle herinnering Jan en Stephan Mulder en vader en moeder
en Atie Groen, in dankbare en liefdevolle herinnering aan onze ouders Jaap Stam en Truus StamOvertoom, in liefdevolle herinnering Bets Westmeijer-Groot en zegen over haar gezin
Kosters: Peter Danenberg en Kees Berkhout
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ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP:
’T VELD
Zaterdag 13 oktober om 19.00 uur Woord en communiedienst met diaken Toon Jorink en zang
van het gemengd koor.
Maandag 15 oktober om 19.00 uur Rozenkransbidden
Zondag 28 oktober om 11.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink en zang
van het kinderkoor uit Waarland
WAARLAND
Zondag 14 oktober om 10.00 uur Woord en communiedienst met Monica Wildeboer en zang van
het kinderkoor.
Zaterdag 20 oktober om 19.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer
Zaterdag 27 oktober om 19.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Hans Bruin en zang
van het ritmisch koor.
NIEUWE NIEDORP
Zaterdag 13 oktober om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Stok
Zondag 21oktober om 10.00 uur Oecumenische viering met Diaken Toon Jorink en Dominee de Boer
Zaterdag 27 oktober om 19.00 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

Commissie werk aan de kerk
Onderhoud nieuws in en rondom het H.Hart.
Het is u misschien opgevallen dat op zaterdag 05 oktober op
het Sint Annaplein een hoogwerker van René Jonker stond.
De commissie werk aan de kerk hadden een werkzaterdag
ingepland en de hoogwerker was nodig om bij de koppen van
de steunberen te kunnen komen.
Nic Buter was in hoog in de lucht, weliswaar in het bakje, de steunberen aan het herstellen.
Het voegwerk wat los zat is er uit geslepen en opnieuw gevoegd.
De hele zuidkant is nu weer hersteld.
Ook bij de Noordkant willen we de steunberen nakijken en waar nodig herstellen. Maar daar
kunnen we nu (nog) niet bij met de hoogwerker. Dit lukt alleen als we bomen omhalen en dat is
een lastig verhaal dus zoeken we nog naar een oplossing.
Er was natuurlijk meer werk te doen.
•
•
•
•
•
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Het zwerfvuil rondom de kerk en kerkhof is weer geraapt.
In de loop van een seizoen komen er altijd allerlei spullen die een keer gebruikt zijn voor een
viering o.i.d. die men wil bewaren. Maar hoe en waar. Dit is ook weer goed gelukt.
Kleinere onderhoudszaken zoals een kerkdeur die gerepareerd is.
Boven op de zolder zijn de ankers aangedraaid van de spanten.
De ophoping van stof , aarde en bladeren bij de ingang van de pastorie aan de randen maakte
dat er vuil kon groeien. Dit is ook weer schoongemaakt.

De woonruimte op de 2e en 3e etage in de pastorie gaat weer bewoond worden.
Met blijdschap verwelkomen we een nieuwe pastoor in De Noord.
De wonderen zijn de wereld nog niet uit en nog nooit hebben we in de ruim 100 jaar dat onze kerk
bestaat zo’n jonge pastoor als voorganger in onze parochie mogen krijgen.
Hij komt bij ons in de pastorie wonen en dat vergt natuurlijk aanpassingen in de ruimtes die nu
frequent gebruikt worden door de diverse groepen.
Op de boven etage hadden we nog geen dubbelglas. Dit moest toch al een keer gebeuren en dit
is een goede reden om dit nu aan te pakken.
Verder zijn de gebruikelijke dingen wat bij bewoning dient te gebeuren als het schilderwerk en
behangen.
Op de derde etage heeft diaken WimTimmer (de gevangenispastor) heel veel boeken en religieuze
snuisterijen staan. Daar dient hij nu een andere ruimte voor te moeten zoeken omdat deze etage
weer als slaapgelegenheid ingericht gaat worden.
Er zal vanaf januari een herschikking dienen te komen om de beschikbare ruimtes optimaal te
benutten voor alle groepen die hier gretig gebruik van maken. Dus uitwijken naar een andere
dag dan dat de groep gewend is. Ook zal er ruimte bij gezocht moeten worden. Hier wordt over
nagedacht hoe we dit positieve probleem moeten gaan oplossen.
Snoeiwerk op kerkhof en tuinen.
We willen u ook alvast op de hoogte brengen van de snoeiwerkzaamheden.
Het snoeiwerk op kerkhof en tuinen zal deze herfst of voorjaar worden aangepakt.
Het is er weer dik aan toe.
Zo bent u weer een beetje op de hoogte van het onderhoud van onze H.Hart van Jezus kerk
Onze kerk is in een optimale staat van onderhoud. Daar zijn we best wel trots op.
Commissie Werk aan de kerk
Jan de Wit, Harm Beers
Nic Buter, Gerrie Groot

VIRGIEL
VIRGIEL bijeenkomst op woensdag 17 oktober 2018.
19.30 uur. 30 minuten zingen.
20.00 uur openingsrituelen en mededelingen van bestuur.
20.15 uur. Thema onderwerp.
7

Zondag 21 oktober: 3e zondag van de maand : Vier de gemeenschap!
Virgiel zingt in deze viering van 10.00 uur.
09.15 uur aanwezig voor een repetitie aan de viering o.l.v. Anna Ursem.
3e zondag van de maand.
De invulling van de derde zondag van de maand ligt nu in handen van jeugd en jongeren. De
verantwoordelijkheid ligt daar die de toekomst van de kerk is.
Het is aan een ieder van ons om hier een succes van te maken en te ondersteunen door mee te
vieren. Laat het echt een ontmoeting worden van generaties.
0-0-0
Kloosterweekend 02, 03, 04 november 2018 in het Sint Liobaklooster
Vrijdag namiddag 02, 03 en 04 november verblijven we in het Sint Liobaklooster Egmond Binnen.
We maken ook nog een uitstapje naar Sint Adelbert abdij.
0-0-0
Vijf jongeren uit De Noord naar de Wereld jongerendagen Panama
We zijn er als parochie best wel trots op dat voor de eerste keer er ook jongeren uit onze parochie
afreizen om deel te nemen aan de Katholieke Wereldjongerendagen.
We hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging van Paus Franciscus aan de jongeren uit de hele
wereld uit om samen te komen in Panama. ‘Discover your identity’ om naar Panama te gaan en de
WJD te beleven.
Het wordt voor onze jongeren een 15 daagse reis
naar Panama van 14-28 januari 2019.
Er komen twee voorbereidingsmomenten op de reis
naar Panama waar alle jongeren uit ons bisdom bij
elkaar gaan komen. Er worden de volgende streams
aangeboden o.a. leiderschap, onderwijs, medische zorg
en ethiek, theologie. Onze jongeren hebben er daar
één van uitgekozen die bij hun past. Dit zijn geworden:
leiderschap, onderwijs en medische zorg en ethiek.
Het belooft een onvergetelijke geloofs- en levenservaring te worden
0-0-0Virgilius blond ‘het bier om te delen’ is weer volop verkrijgbaar !
Het Virgilius blond is een echt product uit De Noord op initiatief van de jongerengroep Sanctus
Virgilius. Een grote fles Virgilius Blond ‘het bier om te delen’ van 75 cl kost €. 7,50 per fles. Een doos
van 6 flessen kost €. 45,00 en dan brengen we het bij u thuis.
Het Virgilius blond is een gezellig bier om samen te drinken maar ook een prachtig origineel
persoonlijk cadeautje als u ergens op visite gaat. Een echt Noordender product met de kerk als
blikvanger. Een cadeau die ze niet direct vergeten zijn en ook de gulle gever niet.
Inmiddels is ook bestelbaar: Virgilius winterbier. ‘Een bockbier om samen te delen’, wanneer de
dagen guurder worden en het weer sneller donker wordt.
Virgilius Bier is ook verkrijgbaar bij Bakkum’s boetje en Dagmarkt Groen.
Het Virgilius blond staat ook op de bierkaart van de Ierse Pub in Oude Niedorp.
Zie ook www.virgiliusbier.nl.
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Missio Wereldmaand 2018: Ethiopië
God is ons een toevlucht en een sterkte.
Onder dit motto uit psalm 46 voert MISSIO dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand.
Katholieke minderheid
Ethiopië heeft een rijke cultuur, maar is nog steeds een van de armste landen ter wereld. Het is
grotendeels afhankelijk van de landbouw. De Rooms-katholieke kerk is ondanks haar kleine
omvang van 0,7 procent van de bevolking zeer actief. Zij zet zich in voor scholing, zorg voor de
armen en hulp aan vluchtelingen.
Steun voor koffieboeren.
Ethiopië is de grootste koffieproducent van Afrika. In de regio Kaffa zijn de Menjas afhankelijk
van de koffieverbouw. Deze bevolkingsgroep is erg klein, is arm en wordt gediscrimineerd. Vanuit
hun gemeenschap in Wush Wush hebben de “kleine Zusters van Jezus” zich het lot van de Menjas
aangetrokken en proberen ze hun situatie te verbeteren.
Opvang van vluchtelingen
Ethiopië neemt na Oeganda het grootste aantal vluchtelingen op, ongeveer 900.000 mensen. In
Gambella wonen vooral mensen uit Zuid Soedan, gevlucht voor de oorlog. De priesters, zusters en
catechisanten die hier leven, gaan naar de vluchtelingenkampen, delen het armoedige leven en
bemiddelen tussen vijandige etnische groepen.
Missiezondag
Missiezondag is vooral het feest van solidariteit. We vieren dat we deel zijn van wereldwijde
gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt
Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de collecte op zondag 21 oktober of stort uw
bijdrage op NL65INGB0000001566 t.n.v Missio wereldmissiemaand, te Den Haag.
Bedankt namens het MOV.

Groet Gerard

Lourdes, een plekje tussen Hemel en Aarde
Vrijdagmorgen 21 september vertrokken er 39 deelnemers vroeg om 6 uur
vanuit de kerk in de Noord naar vluchthaven Maastricht voor een 6 daagse reis
met de Lourdeswerkgroep naar Lourdes.
In de middag is er een rondje door het Heiligdom met uitleg over de Kerken,
een passage door de Grot, een uitleg over de baden en een wandeling over de
weide langs de kaarsenbakken en via het zorghotel Accueil de Notre Dame en
de Gekroonde Maagd terug naar het hotel voor een heerlijk diner.
Zaterdag begon met een bezoek aan het museum van Bernadette, en een
wandeling naar het geboortehuis van Bernadette de ”Molen de Boly”
In de middag een bezoek aan Cité St. Pierre een dorpje op de heuvel boven
Lourdes. Waar wij een viering hadden in de “Groene Kathedraal”, een open gedeelte in het bos met
uitzicht op Lourdes, deze viering werd voorgegaan door Marion Bleeker.
Op zondag de internationale viering in de Pius X met 20.000 bezoekers.
In de middag met ons eigen groep de kleine Kruisweg gelopen verteld door Marion en Jan.
Elke dag is er om 5 uur de Sacramentsprocessie.
’s Avonds met vele duizenden pelgrims de Lichtprocessie gelopen.
Maandagochtend de viering aan de Grot met alle Nederlanders in Lourdes en daarna gezamenlijk
koffie gedronken.
Voor de lunch heeft onze groep elkaar “Het Licht” door gegeven.
9

In de middag hebben de goede lopers met
Marion de Grote Kruisweg gelopen.
En de andere met Jan de 3 kerken bezocht.
Aan het eind van de middag werd door Marion
aan ons de handen opgelegd.
Deze Handoplegging vond plaats in het oude
accueil St.Frai.
Dinsdag is er een excursie naar de Pyraneeën,
naar de Gavarnie een plaatsje aan de Spaanse
grens, waar de rivier de Gave ontspringt, de rivier
die langs de Grot in Lourdes stroomt. Een prachtige dag met een wandeling en een picknick langs
de rivier.
Woensdag de Zendingsviering in de Bernadettekerk en daarna via Tarbe een klein vliegveldje bij
Lourdes weer terug naar Maastricht, waar wij om 9 uur in de avond weer aankwamen voor de kerk
in de Noord.
Wilt u ook zo reis meemaken met de Lourdesgroep “t Veld en Heerhugowaard?
In 2019 is er in September een 6 daagse reis naar Lourdes.
Eind van dit jaar vindt u voor informatie de Lourdes folders achter in de kerk.
Voor verdere informatie: Jan Verkroost 072 574 257 43
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Nieuwe info-bijeenkomsten Body Stress Release gepland!
Misschien heb je het al eens voorbij horen komen op een verjaardag. Of sprak je vriendin er laatst over.
Ze waren naar Body Stress Release geweest en het had hun erg geholpen.
Het sprak je wel aan, want je loopt ook al een tijdje met pijn in je rug, je nek of schouders. Of dat
stijve lijf als je opstaat wordt steeds erger.
Maar wat is het nu eigenlijk? En zal het ook voor jou helpen?
Op deze vragen krijg je antwoord tijdens alweer de 3e informatiebijeenkomst die ik organiseer.
Naast dat het duidelijk wordt wat Body Stress Release is en wat de aanpak inhoudt, leer je ook
meer over wat stress met je lichaam doet en waarom dit een oorzaak kan zijn voor jouw klachten.
De bijeenkomsten zijn in de praktijk in Heerhugowaard aan de W.M. Dudokweg 49 en duren
ongeveer 1 uur. De eerste staat gepland op dinsdag 16 oktober a.s. van 19.30 uur – 20.30 uur.
Lukt de avond niet? Dan is er een tweede mogelijkheid op zaterdag 8 december om 10.00 uur.
Geef jezelf en je vriend(in) op via www.bsrheerhugowaard.nl/aanmelden, want er zijn een beperkt
aantal plaatsen. Of kijk op de website voor meer informatie over deze mooie gezondheidstechniek.
Debby Rummens,
06-36028049, info@bsrheerhugowaard.nl

Griepvaccinatie 2018 Huisartsenpraktijk Waarland
De jaarlijkse inenting tegen de griep voor de mensen van huisartsenpraktijk Waarland uit
Heerhugowaard de Noord en omgeving vindt plaats op maandag 29 oktober en donderdag 1
november 2018 van 16.00 tot 18.00 op de praktijk in Waarland.
Niet alleen die mensen, die vanwege hun ziekten in aanmerking komen voor een griepvaccinatie,
maar ook allen die ouder zijn dan 60 jaar kunnen een gratis griepvaccinatie krijgen.
U kunt buiten de genoemde tijden vanaf 2 november de vaccinatie ook op het spreekuur halen,
of bij de assistente.
		
Met vriendelijke groet, Huisartsenpraktijk Waarland
						
S. Beentjes,
J. van Beek

Historisch Heerhugowaard met lezing:
“Luchtoorlogsgebeurtenissen in West-Friesland“.
Zaterdag 20 oktober 2018 organiseert de Stichting Historisch Heerhugowaard de jaarlijkse
informatieve donateursmiddag in Theater Cool, Middenwaard 61. De middag start om 14.00 uur,
vanaf 13.30 is de zaal geopend. De eindtijd is rond 16.15 uur. De toegang en de koffie in de pauze
zijn gratis, voor donateurs en andere belangstellenden. Iedereen is dus van harte welkom.
Dit jaar verzorgt Hans Nauta een lezing over de luchtoorlogsgebeurtenissen in West- Friesland
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij ondersteunt deze lezing met een grote hoeveelheid
nooit eerder gepubliceerd beeldmateriaal. Onder andere Duitse radar, vliegtuigcrashes,
bombardementen en wapendroppingen komen aan de orde. Ook wordt er ingegaan op de
gebeurtenissen die in Heerhugowaard hebben plaatsgevonden.
Hans Nauta doet al meer dan 25 jaar onderzoek naar de achtergronden van deze luchtoorlog
boven Noord-Holland en hij kan er prachtig over vertellen. Dick Langedijk zorgt voor de muzikale
omlijsting met zijn accordeonspel. Tijdens de pauze en na afloop is er gelegenheid om informatie
over de Stichting Historisch Heerhugowaard en de eerder uitgebrachte jaarboeken te verkrijgen.
Het nieuwst jaarboek 2018 zal op deze middag aan de leden worden uitgereikt. Niet-leden kunnen
zich aanmelden om lid/donateur van onze stichting te worden.
Voor meer informatie, zie de website: www.historischheerhugowaard.com.
We hopen weer velen van u tijdens deze middag op 20 oktober te kunnen begroeten,
Stichting Historisch Heerhugowaard
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Titanialaan 2
1702 AZ Heerhugowaard
072-5717611
info@urmaprint.nl
www.urmaprint.nl

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

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

Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op

www.urmaprint.nl











,ĂƌůŝŶŐĞƌƐƚƌĂĂƚϭϮ
ƚ͘ϬϳϮϴϱϬϯϵϳϭ


ϭϳϬϰd,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ

ŵ͘ϬϲϮϮϵϮϬϰϴϳ

Ğ͘ŝŶĨŽΛĚŝĐŬͲƚĞŐĞů͘Ŷů






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


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

Reclame voor zaterdag 13 oktober

voor € 5,Appelflappen 3 + 1 GRATIS

3 BRODEN

(wit, bruin, volkoren)

Roomboteramandelstaaf van € 4,95
voor € 3,95
Elke dag
Elke
dag 3
3 broden
broden naar
naar keuze
keuze €
€ 6,50
5,75
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BESTE NOORDENDERS,
De collecte van 16 tot en met 22 september 2018 in De Noord
ten bate van de Nierstichting heeft € 940 opgebracht. Een hele
mooie opbrengst. Hiervoor willen wij alle collectanten: Hanneke,
Astrid, Els, Marian, Annemarie, José, Afra, Ans, Pé, Tanja,
Esther, Joke, Anita, Lineke, Cocky, Marry, Mariska en Agnes
bedanken voor hun inzet en tijd en ook alle Noordenders en
Veenhuizenaren die de Nierstichting hebben gesteund:
DANK JULLIE WEL

Namens de Nierstichting, Rina Bergisch.

WANDELTOCHT OP 28 OKTOBER:
leuk om te doen én voor het goede doel
Hallo mensen, ik vraag even uw aandacht voor het volgende: Mijn naam is
Morris Groot en ik ben 14 jaar. Mijn school is het Jan Arendzs in Langedijk.
Op 11 februari ga ik met 19 leerlingen en 3 docenten naar Bokumansimbi
in Oeganda. We gaan naar een school van Up 4 us , dit is een stichting die
kansarme kinderen een goede toekomst biedt. Het Jan Arendsz zamelt elk
jaar veel geld in voor Bokumansimbi. Wij reizen 10 dagen naar Oeganda en
zijn 7 dagen op school daar. We volgen daar lessen en helpen de kinderen
met projecten om les te geven. De reis kost 1500,- euro pp.
Geld inzamelen
Ik ben zelf aan het sparen, mijn ouders helpen me en ik verzin
leuke acties om geld in te zamelen. Er wordt een wandeltocht georganiseerd
en ik zamel lege flessen in!
Lege flessen kunt u kwijt in de blauwe container op Middenweg 557, of ik haal ze bij u op!
WANDELTOCHT
WANNEER: de wandeltocht is op zondag 28 oktober.
WAAR: het vertrekpunt is op Middenweg 557
HOE LAAT: de start is tussen 10.00 u en 10.30 u
DONATIE/INSCHRIJVING: € 5,Er zijn 2 afstanden: eentje van 5 á 6 kilometer en een van 10 á 11 kilometer.
Ik vraag een donatie/inschrijving van € 5, - en onderweg krijgt u een heerlijke versnapering.
Aan het einde v d wandeling: kopje koffie of thee achter in de kerk!
Ook Virgilius helpt mee om Oeganda mogelijk te maken: Verkrijgbaar achter in de kerk: grote
flessen Virgilius bier , á € 7,50 waarvan € 2,50 ten goede komt aan mijn project!
AANMELDEN
U kunt zich aanmelden via de e-mail: morrisnaaroeganda@gmail.com
Kunt u niet mee wandelen maar wilt u toch doneren? Stort dan op NL03 RABO 0315 8822 47 tnv
Morris naar Oeganda
Ik hoop dat u in grote getalen meedoet.
		

Groetjes, Morris Groot
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GER BRUIN
GARAGE / LPG INBOUW

- Onderhoud & Reparatie van alle
merken auto's.
- Banden, Uitlaten, Accu's etc.
- Airco Service
- APK met Viergas- of Roetmeting.
- Dealer van:
BRC en GFi LPG installaties
- Autodiagnose specialist
Ind.terr. Winkelerzand 36
1731 LZ Winkel
Tel: 0224 - 540835
WWW.GERBRUIN.NL
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René Jonker

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

www.jonkerhov.nl

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
Wie gaat er met ons mee naar De Boet op 16 november?
Het ligt nog een stukje verder weg, maar voordat je het weet, is het zover.
Op 16 november willen we weer samen naar tuincentrum De Boet in
Hoogwoud. Het tuincentrum is dan al weer helemaal in de kerstsfeer
aangekleed. Dit jaar willen we dit uitje ook open stellen voor anderen.
Alleen gaand of samen met uw partner. Misschien is het een goede
gelegenheid voor u om eens voor het eerst met ons mee te gaan.
Even proeven hoe het is bij onze groep.
Bovendien is het voor onze mensen leuk als er ook weer eens andere gezichten bij komen.
Als u moeilijk ter been bent, kunnen wij zorgen dat u wordt opgehaald.
Dus schroom niet. U bent van harte welkom! U kunt zich opgeven bij onderstaande mensen.
De data voor de komende tijd:
18 oktober 2018		
17.30 uur maaltijd in het dorpshuis
2 november 2018		
10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie
16 november 2018
9.15 uur uitje naar De Boet
U bent van harte welkom!
Wilt u, wanneer u niet kunt komen met de maaltijd, dit twee dagen van tevoren telefonisch
doorgeven aan Tiny van Stralen? Haar telefoonnummer is (0226-422701).
Dan kan zij er rekening mee houden bij het inkopen en met het koken.
Janet Wester
Tonnie Rozing
Gea Klercq
Tiny van Stralen
Riet Beers
Ria Boekel
Toos Mooij

(5719382)
(5715265)
(0226-422701)
(5714705)
(5719919)
(5710193)

KBO Heerhugowaard Noord
Voorz. en P.R
Secretaris:
Penningm:
SOH e.a.
Activiteiten
Activiteiten
Lid

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

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

Wat is geweest….Maandag 8 okt. Aris Bouwens
Wat een spreker is die man…….Al de 40 aanwezigen hebben genoten van zijn spraak waterval.
Voor niet iedereen was zijn snelle Westfries te volgen maar de clou van het verhaal was iedereen
duidelijk. Er werd heel wat gelachen en instemmend geknikt. Al met al een heel gezellige middag.
Wat komt: excursie automuseum Edwin Groen
Op 22 oktober gaan we met de KBO naar het museum van Edwin Groen in Andijk.
Hierin staan 308 auto’s en er zijn ook oude winkeltjes ingericht.
Deze doen denken aan de winkels van Marietje Groen, kapsalon Doodeman, de winkel van Jaap
Snoek. Ook is er een werkplaats ingericht waarin u misschien de garage van Piet Zijp zal herkennen.
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Verder is er een winkel met speelgoed uit het verleden en één met serviesgoed.
Veel te zien dus!!
Edwin zal ons rondleiden en er is natuurlijk ook tijd voor een kopje koffie.
Dit alles voor de prijs van 5 euro + vergoeding voor de chauffeur.
Er kunnen maximaal 50 personen mee.
We vertrekken om precies 12.45 uur bij de kerk, zodat we om 13.30 uur in Andijk kunnen zijn.
We gaan met eigen chauffeurs, dus laat het even weten al u wilt rijden.
U kunt zich nog opgegeven maar denk erom: vol is vol
KBO leden kunnen zich opgeven bij Trudy Ursem of Nel Zuurbier.
Agenda:
22 okt. excursie naar het automuseum van Edwin Groen
13 nov. 19.30 Optreden van Anna en Irma. Ook niet leden welkom tegen betaling van € 5,18 dec. 14.00 uur Kerstmiddag.
Rijbewijskeuring
Heerhugowaard - Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 10 oktober en
14 november in Wijkcentrum de Horst, Van Eedenplein 5 medisch laten keuren voor de verlenging
van hun rijbewijs. Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen.
Telefonisch: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen: www.regelzorg.nl.
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 35,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar
is het tarief € 55,00.Voor de keuring is een Gezondheidsverklaring nodig. Dit keuringsformulier is
verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, het CBR of Regelzorg.
Advies is om ten minste vijf maanden voor het verlopen van het rijbewijs een afspraak te maken
voor de keuring.

Noordenders bedankt!
De Werkgroep Jeugd organiseert jaarlijks diverse activiteiten voor, de naam
zegt het al, de jeugd. Afgelopen seizoen hebben we, mede dankzij uw gift
tijdens de jaarlijkse collecte, de volgende activiteiten kunnen organiseren:
• Noord’s Got Talent en disco, voor groep 6 t/m brugklas (oktober)
• Intocht Sinterklaas, inclusief dorpshuisprogramma (november)
• Mini Playback & Spelshow voor kinderen tot en met groep 5 (voorjaar)
• The Hunt, voor brugklas t/m 4e klas (september)
Bedankt!

Namens de kids uit de Noord,
Werkgroep Jeugd: Arianneke Moraal, Marlou Zuurbier, Jos Pasveer, Jerry Numan, Lennart Baas,
Annemiek Beers, Remco van de Laan, Tessa Groenland en Duco Stam

The Hunt, voor herhaling vatbaar!
Zaterdagavond 15 september werd voor de eerste keer The Hunt georganiseerd in de Noord.
Gezien de reacties van zowel de Hunters, de begeleiders en natuurlijk het meest belangrijk: de
deelnemers uit de brugklas tot en met 4e klas, is het voor herhaling vatbaar.
Om 20:13 uur werd in Café Bleeker het spel uitgelegd waarna de elf teams met hun startenvelop
op pad gingen. In deze envelop zat een cryptische aanwijzing richting de eerste locatie voor
het desbetreffende team. Eenmaal aangekomen op locatie werd door het team een bewijsfoto
gemaakt en gestuurd naar de ‘controllers’ van de Werkgroep Jeugd. 10 punten voor een goede
foto. Via WhatsApp werd een nieuwe aanwijzing richting de tweede locatie gestuurd. Et cetera.
Het was een uitdaging was om zo veel mogelijk locaties te bezoeken vóór 22:30 uur. Dit wel zonder
gepakt te worden door de Hunters: dat kostte het team immers punten.
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Lukte het echt niet om de aanwijzing te ontcijferen, dan kon er gelukkig nog een envelop
opengemaakt worden. In deze envelop stond de exacte locatie vermeld. Het openen van
enveloppen kostte echter ook punten…
Na veel gejaag, gegil, wegduiken, vluchten en zoeken, keerden de teams uiterlijk 22:30 uur weer
terug in Bleeker voor muziek, bittergarnituur en natuurlijk de uitslag!
Mede dankzij de begeleiders, de Hunters, DJ Mike en café Bleeker was de eerste editie een groot succes.
Tot volgend jaar!
Werkgroep Jeugd: Arianneke Moraal, Marlou Zuurbier, Jos Pasveer, Jerry Numan, Lennart Baas,
Annemiek Beers, Remco van de Laan, Tessa Groenland en Duco Stam

Op 17,23 en 24 november 2018 heeft toneeluitvoering Togido uit
Veenhuizen weer haar jaarlijkse uitvoeringen De aanvang is om 20.00
uur in dorpshuis t Zwaantje Kerkweg 30b Heerhugowaard. We spelen
een klucht van Peter Damen en heet: Laat mij maar lekker zitten.

Veenhuizen

Toneeluitvoering Togido
oneelvereniging
OGIDO

In de pas geopende gevangenis geldt nu al een celtekort. Daarom worden er twee gevangenen
in 1 cel geplaatst. Als blijkt dat je, als gevangene, een medegevangene van de andere sekse bij je
krijgt en je familie zich in allerlei bochten wringt om je op een slinkse manier te bevrijden moet jij
je in allerlei bochten wringen om te zorgen dat je zeker niet vrij komt!
Verdere info vindt u op www.toneelgroeptogido.nl of op facebook.

NIEUWS VAN DE VROUWEN VAN NU, afdeling Veenhuizen
Op deze eerste avond van het nieuwe seizoen 2018/2019 heet onze
voorzitter Dini Erich ons hartelijk welkom.
Allereerst heeft zij de volgende mededelingen:
Dag van textielkunst: in één dag een mooi werkstukje maken. Tijd: 10.00 tot 15.00 uur.
Op woensdag 7 november in de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 1851 KE te Heiloo.
Of Donderdag 8 november in het dorpshuis de Oude School, Dorpsweg 70, 1711 RK te Hensbroek.
€20 inclusief materiaal en 4 consumpties, zelf een broodje meenemen.
Aanmelden bij Lia Zwart, e-mail liazwart@upcmail.nl, tel. 075-6158226.
2. Excursie naar het Regthuis, Dorpsstraat 861 1724 NP Oudkarspel.
Dinsdag 13 november, 13.30.
Het is niet alleen een prachtig gebouw, maar ook een museum met de geschiedenis van Langedijk.
Wij krijgen eerst koffie met appeltaart en daarna een rondleiding.
Kosten: €2 entree en €3,25 consumptie.
3. Op 22 september is er van 14,00 tot 16.00 een receptie in het dorpshuis ter gelegenheid
van het 40-jarig bestaan van de stichting Dorpshuis Veenhuizen. Het bestuur zal namens de
vereniging feliciteren en een bijdrage geven aan de stichting tot behoud Praalgraf Veenhuizen.
4. Donderdag 27 september geeft professor Eric Reits (AMC) namens de hersenstichting
een lezing. Plaats: RABO Refterzaal van de cultuurkoepel, Kennemerstraatweg 464 1851 NG Heiloo.
Tijd 14.00 uur. Kosten €10.
5. Op 11 oktober vindt de Vrouwen van Nu beurs plaats in Etten-Leur.
Vervolgens wilt zij Marry van Langen, Carolien Stuijt, Corrie Neeft en Marry Overtoom bedanken
voor de fijne fietstocht met leuke en interessante excursies. Het was een mooie dag.
Bedankt Cora, Cobi, Rika, Gré, Angela, Toni, Marry, Bets, Arend en Kees; dat jullie € 300,-- voor de
club bij elkaar gefietst hebben.
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Op dinsdag 13 november hebben we een excursie gepland naar het Regthuis in Oudkarspel. Niet
alleen een prachtig gebouw maar ook een museum met de geschiedenis van Langedijk. Wij krijgen
eerst koffie met appeltaart en daarna een rondleiding. Kosten: € 2,- entree en € 3,25 consumptie.
Zaterdag 21 september receptie in het dorpshuis ’t Zwaantje tgv het 40 jarig bestaan van de
stichting Dorpshuis Veenhuizen. Het bestuur zal namens onze afdeling de felcitaties overbrengen
en een bijdrage schenken tot behoud Praalgraf Veenhuizen.
Er liggen oude tijdschriften en boeken die u voor een gering bedrag mee kunt nemen. Duurzaam
en het spekt de kas.
De jarigen onder ons hebben koek en bitterballen getrakteerd en wij willen ze van harte feliciteren
en hen alle goeds wensen voor het volgende levensjaar.
Dan krijgt Tine Sijm het woord. Zij laat ons deelnemen aan een reis door de tijd van de
kunstgeschiedenis. Het wordt ons duidelijk hoe vooral de natuur en de cultuur samen komen en
hoe ze elkaar inspireren. Een voorbeeld is hoe je kijkt naar de bomenrijen in een bos, hoe ze naar
elkaar overhevelen en dat vergelijken met de zuilen in een kathedraal. Het is een onderwerp wat
velen weet te boeien en te inspireren.
Fijn dat we ook nieuwe leden mogen begroeten. We hopen dat Annie en Rika zich bij ons thuis
zullen voelen en dat we u regelmatig mogen zien op onze bijeenkomsten. Ook hebben we nog
een gast, die ook Marry heet, mogen begroeten.
Wij zijn u graag terug op onze volgende bijeenkomst op 15 oktober. dan is mw.Zuidema onze gast
met een keur aan liedjes. laat u verrassen! ook als u een keertje de sfeer wilt proeven, u bent van
harte welkom.
Marry

De Beren thee visite
Kom op visite in de bibliotheek en neem je beer mee. Samen met je
beer luisteren naar een berenverhaal en daarna lekker theedrinken
met z’n allen. Beren zijn dol op lekker eten en drinken dus het wordt
beregezellig. Voor kinderen tot 4 jaar.
Wanneer: woensdag 7 november
Tijd
: 15.00 tot 16.00
Waar : Bibliotheek de Noord, Torenburgstraat 2
Leuke voorstellingen in de Kinderboekenweek
In een flink aantal vestigingen van Bibliotheek Kennemerwaard zijn tijdens de Kinderboekenweek (3 tot en met 14 oktober) leuke kindervoorstellingen van Het Zoldertheater te
zien. Kom je ook gezellig kijken en luisteren?
Op reis met kleine walvis, een theatervoorstelling voor kinderen van 4 tot 8 jaar
Geert van Diepen en Lia Rood van Het Pancrasser Zoldertheater komen naar de bibliotheek met
de voorstelling Op reis met de kleine walvis. ‘Waar ga je naar toe?’ vraagt Bea op een dag. ‘Op reis,’
antwoordt Ben. Hij neemt Wallie de walvis mee en samen gaan ze op avontuur. Het tweetal ontmoet
een konijn en een koe. En ook een brutale eend die een ballon afpakt. De reis valt niet altijd mee,
maar Ben en Wallie houden zich dapper. En dat Bea een oogje in het zeil houdt, is wel zo fijn.
De voorstelling is mee te beleven op zaterdag 13 oktober om 10.00 uur in de bibliotheek in
Heerhugowaard Centrum en ’s middags om 15.00 uur in de bibliotheek in Castricum.
Geert en Lia komen op zondag 14 oktober om 14.30 uur in de bibliotheek Alkmaar Centrum.
Een toegangskaartje kost € 2,50 (begeleiders kopen ook een kaartje).
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Kinderboekenweek over vriendschap
De Kinderboekenweek staat dit jaar in het teken van Vriendschap: ‘Kom erbij!’ Twee weken (3 t/m
14 oktober) om dikke vrienden te worden: op school en natuurlijk ook in de bibliotheek want
boeken staan centraal in de Kinderboekenweek. De bibliotheek is extra gezellig in oktober, kom
langs voor een van de vriendschappelijke activiteiten. Met én zonder boeken! In de speciale
Kinderboekenweekfolder kun je er alles over lezen. Kom jij ook?
Ben je nog geen lid?! Tot 18 jaar is het lidmaatschap van de bibliotheek gratis. Schrijf je tijdens de
Kinderboekenweek in als lid (zonder inschrijfkosten) en ontvang een vriendschapsbandje en de
Kinderboekenkrant samen met een Doeboek (exclusief bij de bibliotheek).
Aanmelden voor activiteiten
Wil je er ook graag bij zijn? Aanmelden kan op www.bibliotheekkennemerwaard.nl via de agenda
of bij de klantenservice in de bibliotheek. Je betaalt met pin.

Sportcentrum klaar voor dansavond op 20 oktober!!
Op 20 oktober is het dan zover een dansavond in Sportcentrum
Noorderend. Dj Airjezz zal deze avond een grote mix van nummers
uit de speakers laten horen. Ook voor degene die niet willen dansen
is het natuurlijk mogelijk om langs te komen voor een gezellige avond onder het genot van een
hapje en een drankje. Er zal deze avond wel € 5,-- entree worden gevraagd.
Op 22 oktober vangt het biljarttoernooi tussen de clubs uit De Noord en Veenhuizen aan. Er wordt
zowel in de middagen als de avonden gespeeld. De finales zijn op zaterdagmiddag 27 oktober.
Voor de biljarttrainingen van Ben Gootjes is nog ruimte voor degene die zich willen verbeteren in
het spel. Voorlopig alleen op de dinsdagmorgen wordt er geoefend. Mocht je interesse hebben
kom dan eens kijken. Aanvang 9.30 uur.
Bij 5SIX78 Dance is er nog ruimte voor extra dansers. Kijk voor tijden op de flyer die in de hele
Noord is verspreid of informeer via de mail naar de tijden. info@5six78dance.nl.
De eerste voorbereidingen voor de brommerbeurs zijn gestart. Dus de najaarsbeurs komt er weer
aan op 18 november.
Aanmelden voor Yogalessen kan nog altijd. De bedoeling was al in oktober te starten. Helaas is dit
niet gelukt als gevolg van geen reactie van de yogalerares. We zijn nu in contact met een andere
yogalerares welke zoals het er nu naar uitziet in januari kan starten. De mensen welke te kennen
hebben gegeven dat ze interesse hebben zijn hier inmiddels over geïnformeerd.
Carla en Henk
06 21 11 62 93 / 072 5823254
sportcentrumnoorderend@gmail.com
www.sportcentrumnoorderend.nl

Nieuws van Puinhoop United
De NDC, de Noordender Duo Competitie is een groot succes. Alle deelnemers
spelen op de toppen van hun mogelijkheden. Er zijn legio bloedstollend
spannende partijen. En toch kunnen we na afloop gezellig een biertje drinken
met elkaar. Was het overal in de samenleving maar zo, dan werd er nog meer
gepresteerd in een nog betere sfeer.
Er zijn nu 3 wedstrijden gespeeld. Team 4, Dirk Sijm en Wout van den Berg,
deelt de toppositie met team 1, Johan Zutt en Rob Bosch. Een gevaarlijke runner up is team
6, George Brandsma en Evert Hoogendijk, met maar 2 punten achterstand. Team 2 met de
voormalige sterspeler van Puinhoop, Peter Cramer, stelt wat teleur. Het lijkt er toch op, dat Peter
een trainingsachterstand heeft opgelopen. Om te presteren in de NDC moet er door hem nog flink
wat werk verricht worden en of douchen alleen toereikend is, is nog maar de vraag.
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In de derde wedstrijd kon Barbara Tesselaar net niet winnen van Johan Zutt. Het leek erop, dat
de slimme trucs hier de uitslag bepaalden. Maar ze won wel van de talentvolle Rob Bosch in een
mooie en spannende partij. Rob ontwikkelt zich overigens snel tot een dubbelspeler van formaat.
Hij heeft nog geen dubbel verloren.
De huisengelsman van Puinhoop Joel Baxter Warman boezemt met zijn onorthodoxe spel veel
ontzag in. Maar de wedstrijd tegen Dirk Sijm glipte hem echter net uit de vingers. Er is toch respect
voor Joel. Met een drukke baan, mogelijk een nog zwaardere verbouwing en een flinke klus in het
drinken van bier tijdens de wedstrijden, weet hij toch te presteren in de NDC.
De mannen van de bondscompetitie hadden bijna een gelijkspel bereikt in hun laatste wedstrijd.
Joel won 2 van de drie partijen, maar het mocht helaas niet zo zijn,
Puinhoop United

Nieuws van Tennisvereniging ’t Noord-End
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Op dinsdag 30 oktober 2018 vindt de Algemene Ledenvergadering
van Tennisvereniging ‘t Noord-End plaats. Wij nodigen de leden
graag uit om deze vergadering bij te wonen.
De vergadering start om 20.00u, om kwart voor acht is er koffie.
Wij hopen u de 30e te zien!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Tennisvereniging ‘t Noord-End
Agenda
Opening / invullen presentielijst
Verslag notulen ALV 27 maart 2018
Overzicht financiën
Activiteiten 2018
Planning 2019
Kantinediensten 2019
AVG / privacy wetgeving
IVA Certificaat
Rondvraag

voor een beetje
gewoon geluk
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NIEUWS VAN HUGO GIRLS
We willen u er attent op maken dat u oppast bij het oversteken van de
kleedkamers en kantine naar de velden. Het pad wat u oversteekt is
aangemerkt als voet-/fietspad. Dat houdt in dat er dus ook gefietst mag
worden. Kijkt u dus eerst even goed voor u de kleedkamers uitkomt en
oversteekt!
Vanuit de stuurgroep zullen Wim Haisma (voorzitter Hugo Boys) en
Hans Rendering (voorzitter Hugo Girls) er samen aan werken om
ervoor te zorgen dat er, door een betere communicatie naar de leden,
meer duidelijk wordt over de samenwerking binnen ‘t Dorpshuis. Het
is belangrijk dat de leden van beide verenigingen weten dat punten die niet lopen en besproken
moeten worden binnen de vereniging. Dit kan over van alles gaan, zoals: sleutels, kantinedienst,
afsluiten van deuren, doordeweeks gebruik maken van de kantine enzovoort. Als deze zaken
bespreekbaar worden gemaakt, kunnen er veranderingen plaatsvinden.
Het is in de week van 6 t/m 14 oktober 2018 weer de “week van de scheidsrechter”. Ieder team zal
in deze week voor of na de wedstrijd een presentje overhandigen aan de scheidsrechter. Dit is elk
jaar weer een leuke blijk van waardering voor de scheidsrechter.
Inmiddels heeft de jaarvergadering plaatsgevonden. Hopelijk bent u erbij geweest. In het
volgende Contact meer informatie hierover.
Het bestuur is nog steeds op zoek naar vrijwilligers die wat willen betekenen voor Hugo Girls. Er is
o.a. een vacature voor scheidsrechtercontactpersoon. Mocht u interesse hebben, neem dan eens
contact op met iemand van het bestuur. In de informatiegids van Hugo Girls kunt u de namen en
telefoonnummers vinden van de bestuursleden.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Hugo Girls
ZAALTRAINING
De eerste helft buiten zit er alweer bijna op en de zaalcompetitie staat voor de deur. Dit betekent
dat we ook weer binnen gaan trainen.
- De F t/m C jeugd traint in de week van 29 oktober voor het eerst binnen. In de herfstvakantie (22
t/m 26 oktober) is er géén training voor deze jeugd.
- De B t/m damesselectie traint binnen vanaf de week van 22 oktober.
Het trainingsschema voor in de zaal is bijna rond. Deze volgt later via de coachen en in het
volgende contact.
De jeugdcommissie

Hugo Girls kopij voor het Contact moet naar: hugogirlscopy@hotmail.com
Graag op zondag vóór 19:00 uur aanleveren.
HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Piet Oudeman Transport
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JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman
HUGO GIRLS JARIGEN
Isa Zuurbier
12-okt
Sophie Bleeker 12-okt
Pien van den Berg 14-okt
Marit Stoop
15-okt
Yara de Vries
16-okt
Inge Drost
18-okt
Sammy Borst
19-okt
Sofie Kavelaar
22-okt
Wedstrijdverslag 30 september: Sporting S/SSV DS1 - Hugo Girls DS1
Het was een heerlijke dag om te handballen, midden in de weilanden van Stompetoren!
Vandaag hebben we weer hard gestreden maar uit eindelijk de winst weten binnen te slepen. Dit
ging echter niet heel makkelijk. We gingen continu gelijk op en de gele kaarten en twee minuten
vlogen beide teams om de oren. In de rust zijn we even goed toegesproken door Joderik en
hebben we onszelf herpakt. Opgeladen en vol energie kwamen we de kleedkamer uit om met
een stand van 8-11 in ons nadeel verder te gaan met het spel. We kwamen sterk terug en liepen
uiteindelijk tot 17-17 gelijk op. Vanaf daar hebben we weer een voorsprong gemaakt en eindigde
de wedstijd met 22-19 in ons voordeel.
Met punten in de tas op naar volgende week!
UITSLAGEN T/M 7 OKT
Dames 1 Sporting S/SSV DS1
Hugo Girls DS1
Dames 2 Hugo Girls DS2
DSS DS1
Dames 3 Sporting S/SSV DS2
Hugo Girls DS3
Dames 4 DSS DS2
A1
KSV DA2#
Hugo Girls DA1
B1
Hugo Girls DB1
C1
Kleine Sluis DC1
Hugo Girls DC1
C2
Hugo Girls DC2
Hugo Girls DC2
D1
Lacom ‘91 D1
KSV D2
E1
Hugo Girls E1
DSO E1
E2
Hugo Girls E2
Koedijk E1#
F1
KSV F2
Dynamo F1
F2
Hugo Girls F2
Hugo Girls F2
Dmw 1 DTS ‘48 DMW1
Dmw 2 Hugo Girls DMW2
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Hugo Girls DS1
Tonegido DS1
Petten/D.E.S. DS1
Hugo Girls DS2
Hugo Girls DS3
Spartanen DS5
Hugo Girls DS4
Hugo Girls DA1
Tornado DA2
C.S.V. Handbal DB1#
Hugo Girls DC1
Con Zelo DC1#
SSV/Sporting S DC1#
Vrone DC3
Hugo Girls D1
Hugo Girls D1
VZV E1
Hugo Girls E1
HCV ‘90 E1
Hugo Girls E2
Hugo Girls F1
Hugo Girls F1
KSV F3#
Vriendschap/TOB F1
Hugo Girls DMW1
Tornado DMW2

19
18
15
28
3
11
14
13
10
24
19
7
17
24
13
11
2
7
0
12
9
11
8
9
9
6

-

22
16
20
17
34
7
20
13
9
4
13
14
14
10
20
9
31
12
36
10
5
5
2
8
9
14

ZAALDIENST
Hierbij de indeling voor de 1e weken van de zaaldiensten in de sporthal
Als je niet kunt, ruil je zelf met een ander. Graag de wijziging doorgeven aan Annet kroon
marcoannet@gmail.com, of telefonisch 072-5711428, of via de app 06 53105907
Voor sommige is het wel snel dat ze moeten, de kantine diensten zijn ook net achter de rug.
27 oktober
27 oktober
28 oktober
28 oktober
3 november
4 november
4 november
10 november
10 november
11 november
11 november

13.30 uur tot 14.45 uur
14.45 uur tot 15.45 uur
9.45 uur tot 12.00 uur
12.00 uur tot 14.30 uur
13.30 uur tot 14.45 uur
9.45 uur tot 12.15 uur
12.15 uur tot 13.30 uur
13.30 uur tot 14.45 uur
14.45 uur tot 15.45 uur
9.45 uur tot 12.00 uur
12.00 uur tot 14.30 uur

Ouders E2
Ouders D1
Pascalle Beers en Fiene van Schagen
Bianca Ruijs en Nicole Stoop
Ouders E1
Jet van der Berg en Jasmijn Niewold
Destiny van der Krogt en Inde Groot
Ouders E2
Ouders D1
Floor Snel en Jolinda Zuurbier
Sophie Bleeker en Jente Koenis

TAKEN EN AANDACHTSPUNTEN VAN DE ZAALDIENST
• Niet met buitenschoenen in de zaal. Neem je (zaal)sportschoenen mee! Iedereen bij de wedstrijdtafel
(coaches, geblesseerde spelers) dienen op “schone” sportschoenen of op sokken (eigen of te verkrijgen
in de kantine) te lopen. Tevens graag voorkomen dat het publiek (op buitenschoenen) door de zaal
gaat lopen.
• De eerste die komt zet de spullen klaar die nodig zijn voor het draaien van een zaaldienst en de laatste
die zaaldienst heeft ruimt het weer op.
• Bakje met papieren e.d. staat in de handbalkast in de berging. De sleutel is te verkrijgen in de kantine.
• Tribunes, wisselbanken , tafel, stoelen en prullenbak klaarzetten.
• Kinderen in de gaten houden dat ze niet achter de groene doeken gaan spelen of onnodig tegen een
doek ballen staan te gooien.
• Het wedstrijdschema goed laten verlopen. Bij de jongste jeugd: C, D ,E en F wordt geen rust (pauze)
gehouden.
• In overleg met de scheidsrechters de speeltijd, de tijdstraffen, de stand en het correct wisselen
bijhouden.
• Publiek of coaches aanspreken op ongewenst gedrag of beledigend taalgebruik (ook richting de
scheidsrechter).
• Aangewezen scheidsrechter bellen als deze niet komt opdagen en zo nodig een andere scheidsrechter
regelen
PROGRAMMA ZATERDAG 13 OKTOBER T/M VRIJDAG 19 OKTOBER (VELD)
		
AANW./
TEAM DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV VERTREK
DAMES 1 14-okt Quick DS1-HG DS1
Zwaagdijk
13:15 12:15
DAMES 2 VRIJ
DAMES 3 13-okt Kleine Sluis DS2-HG DS3
Anna Paulowna
19:00 18:00
DAMES 4 14-okt HG DS4-De Blinkert DS2
De Noord
12:45 12:15
A1
14-okt Meteoor DA1-HG DA1
Hoogwoud
13:30 12:45
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
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

RES.SH.
RES.SH.
----------RES.SH.
-----RES.SH.
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PROGRAMMA ZATERDAG 20 OKTOBER T/M VRIJDAG 26 OKTOBER (VELD)
		
TEAM DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV
DAMES 1 VRIJ
DAMES 2 21-okt HG DS2-De Blinkert DS1
De Noord
11:30
DAMES 3 20-okt HG DS3-KSV DS3
De Noord
19:00
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

AANW./
VERTREK RES.SH.
11:00
-----18:30------

PROGRAMMA ZATERDAG 27 OKTOBER T/M VRIJDAG 02 NOVEMBER (ZAAL)
DAMES 1 28-okt HG DS1-Monnickendam DS1 Noorderend
13:15 12:45
DAMES 2 28-okt HG DS2-Quick DS2
Noorderend
12:00 11:30
DAMES 3 27-okt HG DS3-C.S.V. Handbal DS2 Noorderend
19:00 18:30
DAMES 4 28-okt Jupiter ‘76 DS1-HG DS4
De Trije
13:10 11:45
A1
28-okt De Blinkert DA1-HG DA1
R.v.d.Geesthal
14:50 13:35
B1
28-okt Vrone DB2-HG DB1
Oostwal, de
10:00 9:00
C1
28-okt HG DC1-Kleine Sluis DC1
Noorderend
11:00 10:30
C2
28-okt HG DC2-Vrone DC2
Noorderend
10:00 9:30
D1
27-okt HG D1-Hollandia T D2
Noorderend
14:45 13:45
E1
28-okt DSS E1-HG E1
Waterakkers, de
11:40 10:40
E2
27-okt HG E2-Hollandia T E2
Noorderend
13:45 13:15
F1
VRIJ

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

F2
RECR. 1
RECR. 2

13:00 12:30
18:20 16:20
21:00 20:30

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

PROGRAMMA ZATERDAG 03 NOVEMBER T/M VRIJDAG 09 NOVEMBER (ZAAL)
DAMES 1 4-nov Tonegido DS1-HG DS1
Wieringen, de
14:15 13:15
DAMES 2 4-nov Victoria O DS3-HG DS2
Stap, de
14:20 13:35
DAMES 3 3-nov Kleine Sluis DS2-HG DS3
Veerburg, de
19:00 18:00
DAMES 4 4-nov HG DS4-H.V.S. DS1
Noorderend
12:15 11:45
A1
4-nov HG DA1-Excelsior ‘53 DA1
Noorderend
11:00 10:30
B1
4-nov HG DB1-HVS/Petten DB1
Noorderend
10:00 9:30
C1
4-nov DSS DC3#-HG DC1
Waterakkers, de
16:10 14:55
C2
4-nov C.S.V. Handbal DC2-HG DC2 Bloem, de
12:35 11:35
D1
3-nov Tonegido D1-HG D1
Wieringen, de
11:00 10:00
E1
3-nov HG E1-H.C.V. ‘90 E1
Noorderend
13:45 13:15
E2
4-nov Schagen E2#-HG E2
Spartahal, de
10:45 9:45
F1
3-nov HG F1-Koedijk F1
Noorderend
13:00 12:30
F2
4-nov Geel Zwart F1#-HG F2
Multitreffer, de
10:45 9:45
RECR. 1 7-nov HG DMW1-Hollandia T DMW1 Noorderend
19:00 18:30
RECR. 2 5-nov Victoria O DMW2-HG DMW2 Stap, de
19:00 18:15

----------------------------------------------------------------------------
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27-okt
1-nov
30-okt

HG F2-Hollandia T F1
Noorderend
HV Texel DMW1-HG DMW1
Ons Genoegen
HG DMW2-Excelsior ‘53 DMW1 Noorderend

WIE FLUIT WANNEER?
TEAM DATUM
WEDSTRIJD
F1
13-10-2018 HG F1-Koedijk F1
E2
13-10-2018 HG E2-De Blinkert E1#
E1
13-10-2018 HG E1-DSS E1
D1
14-10-2018 HG D1-Schagen D2
DS4 14-10-2018 HG DS4-De Blinkert DS2
DMW2 15-10-2018 HG DMW2-Koedijk DMW1
DS3 20-10-2018 HG DS3-KSV DS3
DS2 21-10-2018 HG DS2-De Blinkert DS1

AANVANG
10:00
10:45
11:45
10:30
12:45
19:30
19:00
11:30

SCHEIDRECHTER
Monique Beemsterboer
Monique Beemsterboer
Recreanten 1
Evi Blankedaal
Joyce Heij
Monique Beemsterboer
Joyce Heij
Amber Groot

SCHEMA KANTINEDIENSTEN HANDBAL EN VOETBAL
Datum
Woensdag 10 okt.

Blok 1
Blok 2
Blok 3
19.00 tot 21.30
Marlou zuurbier			

Zaterdag 13 okt.

9.30 uur tot 13.00 uur
Mariska Rinkel en
Rosalie Beers

13.00 uur tot 17.00 uur
Jose wolkers

9.30 uur tot 13.00 uur
Hanneke Pater en
Betty van der Laan.
		
		

12.30 uur tot 15.30 uur
Annet Dekker en
Carin Dekker en
Britt Stoop en
Femke Hooiveld

Zondag 14 okt.

15.00 uur tot 19.00 uur
Marjon Berkhout,
Jacobi Baars, Kjell Zutt,
Joep Zuurbier en
Francime van Woersem

Maandag 15 okt.

19.00 uur tot 21.30 uur
Lynn Dekker			

Zaterdag 20 okt.

9.30 uur tot 13.00 uur 		
Irma Groot		

18.30 uur tot 21.00 uur
Devi Bakkum

Zondag 21 okt.

9.30 uur tot 13.00 uur 12.30 uur tot 15.30 uur 15.00 uur tot 19.00 uur
Verine Stam en
Bo Bleeker en
Paul Oudeman,
Miranda Beers
Evi Blom en …..
Andre Zuurbier,
			Niek Melten,
			
Rico Dekker en Ari Groot
Zaterdag 27 okt.
9.30 uur tot 13.00 uur
Carla van der Vliet
			
Zondag 28 okt.
9.30 uur tot 13.00 uur 12.30 uur tot 15.30 uur 15.00 uur tot 19.00 uur
Monique Beemsterboer Ronald Mooij,
Joke Vader en
en Luuk Tiel
Sanne Smit
Gert-Jan Liefting
		
en Inge Drost
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v Garage Co Borst BV
v Co Borst Bedrijfswagens
v Airco Service

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

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

Administratiekantoor

DEKKER

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

van particulie
Tevens verzorging
aangiftebiljetten

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

Hugo Boys seizoen 2017-2018
Van de bestuurstafel
Vrijdag 28 september was de jaarvergadering. In deze vergadering heeft
het bestuur verantwoording afgelegd en uitleg gegeven wat er gedaan
is in het seizoen 2017-2018. Helaas werd de vergadering matig bezocht.
Seizoen 2017-2018 was een bijzonder jaar. Naast de vele gebruikelijk
zaken waren er ook éénmalige gebeurtenissen die het tot een mooi
seizoen maakte. Zo begonnen we het seizoen niet alleen met drie
nieuwe bestuursleden maar ook een nieuwe voorzitter, sponsorcommissie en jeugdcommissie.
Als bestuur waren we betrokken bij de bouwcommissie.
Een mooi proces om deelgenoot van te mogen zijn. Met als klapstuk de opening van het nieuwe complex
op 8 april. Samenwerking met de handbal niet alleen d.m.v. een stuurgroep met als onderwerpen
kantinecommissie, terreindienst en technische zaken. Ook door gezamenlijk acties. Denkend aan de
koffiekaarten. Plantenacties. Opening complex en de schubbeactie bij de firma Bakker.
Terugkijkend is er veel gerealiseerd met elkaar. Contacten aangehaald met de overige voetbalverenigingen uit Heerhugowaard. Niet alleen deelname met de selectie aan de Waardcup maar ook
aan de Burencup bij onze voetbalburen uit het Waarland. De kers op de taart was de promotie
van ons eerste elftal naar de 3e klasse. Na afloop was er een mooi feest mede gerealiseerd door de
vrijwilligers van de kantinecommissie die zelfs een buitenbar hadden georganiseerd.
Over vrijwilligers gesproken , Hugo Boys heeft er vele die met hard en ziel, kennis en kunde zich
inzetten voor de vereniging. Vrijwilligers die gemiddeld op leeftijd zijn dit is tevens ook een risico.
Het zou mooi zijn als we jongeren kunnen verleiden tot vrijwilligerswerk. Dit is een uitdagende
vraag die we met name aan de jongeren zelf moeten stellen.
Belangrijkste onderwerp is altijd “hoe staan we er financieel voor?” In het financieel jaarverslag
werd duidelijk dat we zwarte cijfers konden schrijven. Dit mede ook door de opbrengsten vanuit
de sponsorcommissie maar ook door de inkoop en inzet vanuit de kantinecommissie.
Tijdens de jaarvergadering werden er ook een paar besluiten genomen. Zo werd Adrie Entius voor
drie jaar herkozen en werd unaniem besloten dat we jaarlijks de contributie gaan indexeren met
ingang van seizoen 2019-2020. Samenvattend kunnen we z’n allen terugkijken op een goed seizoen.
Vanuit de jaarvergadering kwam naar voren dat het belangrijk is dat we voor de toekomst jongeren als
vrijwilliger aan ons kunnen binden. Mooi nieuws is dan dat diverse jeugdspelers training geven aan de
jongste leden van de vereniging. Wat ook mooi nieuws is dat diverse elftallen nieuwe tenues krijgen.
We praten dan over Hugo Boys vier HB 019 HB 015 en HB o11-1. Dit wordt mogelijk gemaakt door de
firma’s Ursem Zuurbier, Aannemersbedrijf Blankendaal, Uitvaartverzorging Dekker en Mankracht GWW.
Tevens komen er diverse nieuwe reclameborden. Helaas is er niet alleen goed nieuws te vermelden.
Na enkele wedstrijden zijn we genoodzaakt om het derde elftal terug te trekken uit de competitie.
Hierdoor Hugo Boys vijf nu het vierde en wordt Hugo Boys vier het derde.
Ander nieuws is dat we onze sportkleding in de toekomst laten wassen door Strijkservive HHW.
Hierdoor komt er een einde aan een tijdperk. Jarenlang heeft Ans de Wit met toewijding de kleding
gewassen. We zijn haar daarvoor veel dank verschuldigd. Ook mogen we de rol van Antoinette
Entius niet onderschatten wat zij aan werk heeft verricht in het wassen.
Resultaten
Jo19-1
Is de competitie goed begonnen. De eerste wedstrijd eindigde in een gelijkspel. De twee daar op
volgende wedstrijden werden gewonnen met dikke cijfers. Een knappe prestatie van trainer Mike en
zijn mannen. Als je zag hoe ze begonnen in de beker en hoe snel ze bepaalde zaken oppakken knap!
Ook de trainingsopkomst is goed en dat zie je terug in het veld
Hugo Boys 4
Won zowel van Kwadijk 2 als van Woudia 3 en is de competitie prima begonnen.
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Hugo Boys 3
Behaalde afgelopen zondag tegen Alkmaarse Boys het eerste punt.
Hugo Boys 2
Heeft het moeilijk. Alle drie de competitiewedstrijden gingen helaas verloren. Aan de
trainingsopkomst en enthousiasme ligt het niet deze is goed.
Hugo Boys 1
De terug keer in de derde klasse is tot nu niet onverdienstelijk.
Thuis werd er na een onwennig begin gelijk gespeeld tegen De Westfriezen. Uit werd er gewonnen
van Kleine Sluis en afgelopen zondag werd er knap een punt gehaald in uitwedstrijd tegen
titelkandidaat Grashoppers.
Bestuur Hugo Boys

Hugo Boys Senioren

							
Wedstrijdprogramma 14 oktober 2018						
Terreindienst: Gerrit Veldman, Paul Groot 			
96904
Hugo Boys 1
VVW 1 		
14:00		
J. van Schepen
107879 Hugo Boys 2
SVW 27 2		
10:45		
Th. P.G. Min
103617 Hugo Boys 3
DTS 3 		
10:45
10:00
Arie Strijbis
95143
Koedijk 8
Hugo Boys 5 		
11:00
10:00
102946 LSVV JO19-2
Hugo Boys JO19-1
14:30
13:30
							
Wedstrijdprogramma 21 oktober 2018						
Terreindienst: Erwin Hand, Sander Bakker 				
91618
Hugo Boys 1
De Blokkers 1 		
14:00		
105535 Hugo Boys 2
De Blokkers 2 		
10:45		
0
Hugo Boys 3
vrij				
89270
Hugo Boys 5
Kolping Boys 6
10:45
10:00
Marcel Numan
4208
WBSV JO19-1
Hugo Boys JO19-1
12:00
10:45
							
Bekerprogramma 25 oktober 2018
					
138926 Hollandia T 1
Hugo Boys 1		
20:00		
							
Wedstrijdprogramma 28 oktober 2018						
Terreindienst: Perry Entius, Joost Dekker 			
102839 Hollandia T 1
Hugo Boys 1		
14:00		
88171
JVC 2
Hugo Boys 2 		
11:00		
99163
Dynamo 3
Hugo Boys 3 		
11:30
10:30
0
Hugo Boys 5
vrij				
106601 Hugo Boys JO19-1 ZAP JO19-3		
14:00
13:00
Jan Kruijer
							
Siem Hand tel. 072 5740761						

Pupil van de week
Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:
14 oktober
Hugo Boys 1 – VVW 1
Tygo van Hanja
( 12:45 aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)
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Hugo Boys Jeugd

						
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd					
Saturday, October 13, 2018
Terreindienst: Thijs Wolkers & Dick Zwagerman					
						
wedstr. Omschrijving			
Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag
44927 Hugo Boys JO15-1 - BOL JO15-1
14:00 13:15
??
49623 Vrone JO13-2
- Hugo Boys JO13-1
10:30 9:30
60400 Foresters de JO11-3 - Hugo Boys JO11-1
10:00 9:00
62653 Hugo Boys JO11-2 - ST Schagen/SRC JO11-7
11:00 10:30
Coach
70513 Hugo Boys JO9-1 - WBSV JO9-1
11:00 10:30
Coach
0
Hugo Boys MP-1
- bij Apollo
9:30 8:45
						
Wedstrijdprogramma
Hugo Boys• Als
Jeugd					
www.caferestaurantbleeker.nl
het om feestelijke verzorging gaat.
Saturday, October 20, 2018
Terreindienst: Richard Borst & Erwin Hand
					
wedstr. Omschrijving			
Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
PRES
ENTE
Hugo Boys JO19-1 - Zie programma
zondag
ERT
Hugo Boys JO15-1 - Vrij
13279 Hugo Boys JO13-1 - Zwaluwen 30 HCSV JO13-1 11:00 10:30 :
??
6869
Con Zelo JO11-1
- Hugo Boys JO11-1
10:45 10:00
6924
Hugo Boys JO11-2 - VZV JO11-1
11:00 10:30
Coach
1078
VVW JO9-1
- Hugo Boys JO9-1
10:00 9:00
Hugo Boys MP-1
- Vrij
						
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd					
Saturday, October 27, 2018
Terreindienst: Dion van ‘t Padje & Thomas Kunst
					
wedstr. Omschrijving			
Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag
44786 KSV JO15-3
- Hugo Boys JO15-1
14:30 13:30
50255 Hugo Boys JO13-1 - FC Den Helder JO13-3
11:00 10:15
Henk Beers
58475 Hugo Boys JO11-1 - ZAP JO11-2
11:00 10:30
Coach
59733 Succes JO11-3
- Hugo Boys JO11-2
9:00 8:00
75248 Kwiek 78 JO9-1
- Hugo Boys JO9-1
10:30 9:45
Hugo Boys MP-1
- Vrij

ZATERDAG 3 NOVEMBER

DE NIEUWE SHOW VAN ANNA EN IRMA
“HELDEN” !!

VOOR KAARTEN WWW. ANNA URSEM .NL

Volop Najaar voor Iedereen!
Geopend: di-wo-do-vrij 9.30 - 17.00 uur
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• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing

Hét adres voor:

Hét adres voor:

woningbouw
woningbouw
utiliteitsbouw
utiliteitsbouw
betonvloeren

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

betonvloeren

kelders
kelders
kozijnen
kozijnen
verbouw
verbouw

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

STAMMIS
VERKOOP
VERKOOP
VERHUUR
VERHUUR

GEREEDSCHAP
BOUWMACHINES
GEREEDSCHAP
BOUWMACHINES

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

Tel.: 072-5669944
www.stammisverhuur.nl
info@stammisverhuur.nl
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ALGEMENE INFORMATIE

Kopij voor deze pagina? Mail Redactiecontactdenoord@gmail.com of bel Angèl Mooij
072-5715332
Voor een klachtenmelding bij de gemeente over wegen, riolering, verlichting, plantsoen en
reiniging, kunt u bellen met:			
14072
Algemeen nummer van de politie is:			
0900 – 8844 (Bij spoed 1 1 2 )
Telefoonnummer Huisartsenpost Alkmaar:		
072 – 5180618
Telefoonnummer regionale Spoedapotheek:		
072 - 5673000
Telefoonnummer Dierenambulance:		
072 – 5150085
Red een dier: 1 44 (ook voor zwerfdieren)

Begrafenis vereniging St. Tekla
Uitvaartleidster: Gerda Roozendaal
Mobiel nummer:
of Anita Messelaar
Secretariaat: Sandra Oudeman
Penningmeester: Cees Molenaar

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

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

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

PRES
E

NTE

ERT
:

ZATERDAG 3 NOVEMBER
DE NIEUWE SHOW VAN ANNA EN IRMA
“HELDEN” !!

VOOR KAARTEN WWW. ANNA URSEM .NL
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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

ZONDAG 21 OKTOBER 14.30 - 17.00 UUR
ANNEMARIE DE BIE EN
EVERTJAN ‘T HART
TWEE TOPMUZIKANTEN
VAN DE GROEP FLING

IERSE EN SCHOTSE FOLKMUZIEK:
KELTISCHE BALLADES,
EIGEN NUMMERS, MEESLEPEND,
DYNAMISCH.
ZIE OOK WWW.CELTANN.COM
7.50 ENTREE, START 14.30 UUR,
LOUNGE OPEN VANAF 14.00 UUR
INFO@THEIRISHCOTTAGE.NL,
0226 421486
VERLAAT 4 1734 JN OUDE NIEDORP
WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL

TRIMSALON
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER
MARLIES BROERS

is!
Reparatie Reparatie
ook bij u thu Komt
t
m
o
K
Nieuw werk
Nieuw werk
WAARDEBON
OntwerpenOntwerpen
Veranderen
Veranderen
Inleveren oud goud
CADEAUBONNEN
Komt ook bij

oo

u thuis!

t.w.v.

€_______________________

Veenhuizerweg 57
1704 DR Heerhugowaard - De Noord
tel. 06 - 13108895

Datum van uitgifte:______________________
Geldig tot 1 jaar na uitgiftedatum.

Reparatie
Nieuw werk
Ontwerpen
Veranderen
Inleveren oud goud

Oudeweg 2 | 1733 ND Nieuwe Niedorp | 06-293.41.035 | www.deniedorpsegoudsmid.nl

Inleveren oud goud

Oudeweg 2 | 1733 ND Nieuwe
uhisu!is! | 06-293.41.035
Reparatie
t|hNiedorp
u
ij
b
k
o
Reparatie
o
Oudeweg
2
www.deniedorpsegoudsmid.nl
t
bij u t1733 ND Nieuwe Niedorp | 0
KomKomt ook www.deniedorpsegoudsmi
Nieuw
werk
Nieuw werk
WAARDEBON
Ontwerpen
WAARDEBON
Ontwerpen
Veranderen
Veranderen
Inleveren
oudoud
goud
CADEAUBONNEN
Inleveren
goud
CADEAUBONNEN
u thuis!
Komt ook bij

bij u thuis!

t.w.v.

€_______________________
t.w.v.

€_______________________

Datum van uitgifte:______________________
Geldig tot 1 jaar na uitgiftedatum.

Reparatie Komt ook
Nieuw werk
Reparatie
Ontwerpen
Nieuw werk
Veranderen
Ontwerpen
Inleveren oud goud

Veranderen
Datum van uitgifte:______________________
Geldig tot 1 jaar na uitgiftedatum.
Inleveren oud goud
Oudeweg 2 | 1733 ND Nieuwe Niedorp | 06-293.41.035 | www.deniedorpsegoudsmid.nl
Oudeweg 2 | 1733 ND Nieuwe Niedorp | 06-293.41.035 | www.deniedorpsegoudsmid.nl

Oudeweg 2, 1733 ND Nieuwe Niedorp

Oudeweg
2 | 1733
Niedorp
| 06-293.41.035
Oudeweg
2 | ND
1733Nieuwe
ND Nieuwe
Niedorp
| 06-293.41.035
06 - 293 41 035

www.deniedorpsegoudsmid.nl
www.deniedorpsegoudsmid.nl
www.deniedorpsegoudsmid.nl
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RICHTLIJNEN VOOR KOPIJ ‘Contact’
- Aanleveradres(mail): redactiecontactdenoord@gmail.com.
- Gegarandeerd geaccepteerde bestandstypen: txt, doc, docx, jpg en xlsx. Alle overige bestandstypen
worden niet gegarandeerd. PDF bestanden worden als advertentie bestanden afgehandeld.
Bij het onderwerp de naam van de betreffende vereniging of instelling vermelden.
- U kunt te allen tijde een briefje inleveren op het redactie-adres: Groote Geldebosch 48 te
Heerhugowaard-de Noord of even bellen met de redactie 072- 57 15 332.
- Uiterste inleverTIJD is 19.00. Na dit tijdstip aangeleverde kopij zal in de daarop volgende uitgave
worden gepubliceerd. Contact verschijnt, met uitzondering van de zomervakantieperiode en
mogelijk de kerstperiode, in de ON-even weken.
- De redactie zal na ontvangst van de per e-mail aangeleverde kopij een automatisch bericht aan
de afzender toezenden met als onderwerp de datum van plaatsing.
- Het aanleveren van advertenties via redactiecontactdenoord@gmail.com of 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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Ti m m e r b e d r i j f

Snel

Tel. 072 53 47 173

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

Heerhugowaard

Timmerwerk - Onderhoud - Renovatie - Verbouwing
bord_70x100Snel.indd 1

06-07-2009 10:24:31

Informatiebijeenkomst
* di 16 okt 19.30
* za 8 dec 10.00

Aanmelden via:
www.bsrheerhugowaard.nl
+31 (0)6 36 02 80 49
W.M. Dudokweg 49
www.bsrheerhugowaard.nl
info@bsrheerhugowaard.nl
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SlijkermanKalanchoë is een van de meest geautomatiseerde potplantenkwekerijen van Nederland, gevestigd te Heerhugowaard.
Wij produceren onder 50.000m2 kas ongeveer 6 miljoen bloeiende kamerplanten voor tuincentra, bouwmarkten en groothandel
centra door heel Europa en Rusland verspreid. De juiste kleuren bij de juiste consumenten, dat is de uitdaging van onze eigen
veredelingsafdeling. Wereldwijd worden onze soorten door diverse collega kwekers geproduceerd.
Wij werken met het software platform Microsoft Dynamics Navision en IS Agriware, ontwikkeld door Indigo Solutions,
onderdeel van Mprise. Het werken met deze software is te leren via een interne opleiding.
Heb jij grote affiniteit met procesverwerking en ruimtelijk inzicht? Wil jij de controle hebben over 2000 sensoren, motoren
en camera’s die ervoor zorgen dat miljoenen planten in de juiste kleur en grootte op tijd klaar staan voor transport naar
klanten wereldwijd? Dan zoeken wij jou!

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Fulltime Procesoperator
In deze functie ben je verantwoordelijk voor:
• de volledige planning van de verwerkingsafdeling, van kas tot klant.
• de kwaliteit van het eindproduct; de juiste plant voor de juiste klant.
• het logistieke systeem in de verwerkingshal, inclusief aansturen van medewerkers.
• het operationeel uitvoeren en bijsturen van bovengenoemde zaken.
Wij vragen:
• HBO werk en/of denk niveau
• een zelfstandige teamspeler
• goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal
• grote affiniteit met technologie
• klant en resultaatgericht met oog voor kwaliteit
• procesmatige denkwijze met een oplossingsgerichte instelling
Wij bieden voor deze functies:
• een uitdagende en verantwoordelijke functie bij een toonaangevende organisatie.
• goede arbeidsvoorwaarden en voorzieningen
• ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
• mogelijkheden om op korte termijn door te groeien naar functie als hoofd logistiek

Stuur je sollicitatie met CV naar vacature@slijkerman.nl.
Voor vragen kun je contact opnemen met Perry Bruin, 06-53702535 of Martijn Tesselaar, 06-53220641.

SlijkermanKalanchoë • Veenhuizerweg 40a • 1704 DP Heerhugowaard • 072-5711502 • www.slijkerman.nl
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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