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Agenda
12 september 2020 Survival vormsel

12 september 2020 10.00 - 14.00 Koffiekaarten verkoop Complex Hugo`s 

19 september 2020 10.00 - 14.00 Koffiekaarten verkoop Complex Hugo`s 

20 september 2020 12.00 1ste Communieviering

27 september 2020 10.00 Vormselviering

24 oktober 2020 WGJ: Noord’s Got Talent

14 november 2020 WGJ: Intocht Sinterklaas

Vrijdag 11 september 2020
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€ 500,- GEBRUIKTE ELEKTRISCHE 
FIETSEN UITZOEKEN

UITZOEKEN VAN 9.00 TOT 12.00 UUR

Let op! Onze winkel is 5 km buiten het centrum gevestigd,  dus niet in Middenwaard of Centrumwaard maar in Heerhugowaard-Noord. 
Maandag vanaf 08.30 uur geopend. Vrijdag koopavond

Middenweg 554, Heerhugowaard-De Noord, Tel. 072-5716100, www.edwingroen.nl

Bij ons alle topmerken verkrijgBaar! o.a. gazelle, sparta, Batavus, giant enz.
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UIT
ZOEKEN

e 500,-Batavus, Gazelle, 
Sparta, Giant
• 100% in orde en nagekeken
• Afneembare batterij
• Veel fietsen met ION technologie
• Krachtige ondersteuning
• 3 maanden garantie
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Gekozen tot beste elektrische 
fietsenwinkel van Noord-Holland
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BIJ ONS ALLE 
TOPMERKEN 

VERKRIJGBAAR!
O.A. GAZELLE, 

SPARTA, BATAVUS, 
GIANT ENZ.
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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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Contactgegevens

Redactie en advertenties:   Robbert Jongkind redactie@contactdenoord.nl
 Telefoon 06-51275738

Administratie en abonnementen: Jella Limmen, administratie@contactdenoord.nl
Distributie:   Paul Mooij

 Telefoon 072-5711625
Stichting ’t Contact
Kamer van Koophandel   77875893
Rekeningnummer   NL83 RABO 0354 4635 27
Bestuur:     Robbert Jongkind, Angèl Mooij en Jella Limmen

Inleveren kopij
’t Contact verschijnt tweewekelijks. Uw tekst voor de volgende uitgave van ‘t Contact dient u uit-
erlijk maandag 21 september 2020 vóór 21 :00 in te leveren via Redactie@ContactDeNoord.nl of bij 
uitzondering bij Robbert Jongkind, Kleine Geldebosch 2. Na dit tijdstip wordt kopij geplaatst in de 
die hierop volgt.

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.

Openingstijden kerk: maandag tot en met zondag van 9.30 uur tot 17.00 uur 

Openingstijden secretariaat: dinsdag en donderdag van 9:30 uur tot 11:00 uur

Pastoor I.W. Tilma
Middenweg 541, 1704 BE Heerhugowaard
06-38345350 iwtilma@gmail.com

Diaken Hans Bruin   Diaken Toon Jorink
06-54956924 hansbruin@outlook.com 06-5149 4718 t.jorink@gmail.com

Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met pastoor Tilma

Heilig Hart raad
Vicevoorzitter   Gea Klercq  072-57 152 65
       06-528 79 803
Secretaris   Vacature
Penningmeester   Alma Danenberg  06-221 06 847

Contactpersonen secties:
Sectie Catechese   Vacature
Sectie Liturgie   Marga van Langen 072-57 422 41
       06-192 08 133

€ 500,- GEBRUIKTE ELEKTRISCHE 
FIETSEN UITZOEKEN

UITZOEKEN VAN 9.00 TOT 12.00 UUR

Let op! Onze winkel is 5 km buiten het centrum gevestigd,  dus niet in Middenwaard of Centrumwaard maar in Heerhugowaard-Noord. 
Maandag vanaf 08.30 uur geopend. Vrijdag koopavond

Middenweg 554, Heerhugowaard-De Noord, Tel. 072-5716100, www.edwingroen.nl

Bij ons alle topmerken verkrijgBaar! o.a. gazelle, sparta, Batavus, giant enz.

GEBRUIKTE ELEKTRISCHE 
FIETSEN UITZOEKEN

UIT
ZOEKEN

e 500,-Batavus, Gazelle, 
Sparta, Giant
• 100% in orde en nagekeken
• Afneembare batterij
• Veel fietsen met ION technologie
• Krachtige ondersteuning
• 3 maanden garantie

e500,-

Gekozen tot beste elektrische 
fietsenwinkel van Noord-Holland

UITZOEKEN VAN 9.00 TOT 12.00 UUR

Let op! Onze winkel is 5 km buiten het centrum gevestigd,  dus niet in Middenwaard of Centrumwaard maar in Heerhugowaard-Noord. 
Maandag vanaf 08.30 uur geopend. Vrijdag koopavond

Middenweg 554, Heerhugowaard-De Noord, Tel. 072-5716100, www.edwingroen.nl

Bij ons alle topmerken verkrijgBaar! o.a. gazelle, sparta, Batavus, giant enz.

GEBRUIKTE ELEKTRISCHE 
FIETSEN UITZOEKEN

UIT
ZOEKEN

e 500,-Batavus, Gazelle, 
Sparta, Giant
• 100% in orde en nagekeken
• Afneembare batterij
• Veel fietsen met ION technologie
• Krachtige ondersteuning
• 3 maanden garantie

e500,-

Gekozen tot beste elektrische 
fietsenwinkel van Noord-Holland

BIJ ONS ALLE 
TOPMERKEN 

VERKRIJGBAAR!
O.A. GAZELLE, 

SPARTA, BATAVUS, 
GIANT ENZ.

UITZOEKEN VAN 9.00 TOT 12.00 UUR

Let op! Onze winkel is 5 km buiten het centrum gevestigd,  dus niet in Middenwaard of Centrumwaard maar in Heerhugowaard-Noord. 
Maandag vanaf 08.30 uur geopend. Vrijdag koopavond

Middenweg 554, Heerhugowaard-De Noord, Tel. 072-5716100, www.edwingroen.nl

Bij ons alle topmerken verkrijgBaar! o.a. gazelle, sparta, Batavus, giant enz.

GEBRUIKTE ELEKTRISCHE 
FIETSEN UITZOEKEN

UIT
ZOEKEN

e 500,-Batavus, Gazelle, 
Sparta, Giant
• 100% in orde en nagekeken
• Afneembare batterij
• Veel fietsen met ION technologie
• Krachtige ondersteuning
• 3 maanden garantie

e500,-

Gekozen tot beste elektrische 
fietsenwinkel van Noord-Holland

€ 500,-

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 
 
 
 
 



4 5

Sectie Gemeenschapsopbouw Ans Rendering  06-371 33 016
    Angel Mooij  06-196 50 482
Sectie Diaconie    Vacature    

Personele Unie   Pim Mooij  072-57 153 32 

“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”

Kopij voor het Contact namens de Parochie kunt u te mailen copyheilighart@gmail.com

Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren uiterlijk zaterdag 19 sep-
tember 2020 voor 12 uur op het secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of telefonisch 
tijdens de openingstijden van het secretariaat.
Webmaster: Sem Groot, info@heilighartdenoord.nl.

DOPEN
Wilt u uw kindje laten dopen? 
Geef dit dan door aan pastoor Tilma, hij is bereikbaar op tel. 06 – 38345350

Kerkwerken
In september is de groep van mevrouw Nel van Schagen-Oudeman aan de beurt om de kerk op 
orde te brengen.

Bloemengroep
In september wordt de kerk versierd door Marianne Looyestein en Marian Visser.

VIERINGEN IN DE KOMENDE WEKEN
Vanaf 1 juli hervatten we weer alle vieringen. In het kerkgebouw geldt de anderhalve meter regel. 
Daardoor zit er een maximum aan het aantal personen, maar we verwachten dat dit geen pro-
blemen oplevert. Voor alle vieringen geldt ‘reserveren bij de deur’: bij binnenkomst worden uw 
naam en telefoonnummer genoteerd. Natuurlijk gelden bij uw aanwezigheid in de kerk, de regels 
volgens het RIVM. 

Houd onze website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.

DONDERDAG 10 SEPTEMBER 2020 OM 9.00 UUR
Eucharistieviering met voorganger pastoor Tilma.

WEEKEINDE VAN 12 EN 13 SEPTEMBER 2020
24e zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Jezus Sirach 27, 30-28,7 (Wie zijn naaste vergeving schenkt, mag ook van 
God vergeving verwachten)
Evangelielezing uit het heilig evangelie volgens Mattheüs 18, 21-35 (Waarom ik mijn naaste steeds 
opnieuw vergeving moet schenken)

ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020 OM 10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van het Ritmisch koor in aangepaste vorm. 
Voorganger pater Jan Molenaar.
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Gebedsintenties: voor altijd in onze gedachten onze ouders Henk Danenberg en Bets Danen-
berg-Stoop en Alex Weel, Cor Deken, in liefdevolle herinnering Annie van Schagen en overleden 
ouders, Gert Boerdijk en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, Theo Kortekaas en zegen over 
zijn gezin, voor onze lieve vader, moeder en overleden familie Bergmans-Beers en zegen over hun 
gezin, Adriaan van langen en zegen over zijn gezin, levende en overleden Lector: Marga van Lan-
gen. Misdienaars: Ross Berkhout en Maud Vredeling.
Koster: Kees Berkhout.

DONDERDAG 17 SEPTEMBER 2020 OM 9.00 UUR
Eucharistieviering met voorganger pastoor Tilma.

WEEKEINDE VAN 19 EN 20 SEPTEMBER 2020
25e zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 55, 6-9 (Uw gedachten zijn niet mijn gedachten, zegt de Heer)
Evangelielezing uit het heilig evangelie volgens Matteüs 20, 1-16a De parabel  van de werkers in 
de wijngaard)

ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020 OM 10.00 UUR
Woord en communieviering. Voorganger diaken Bruin.
Gebedsintenties: in liefdevolle herinnering Piet Borst, in liefdevolle herinnering Jan Mooij en ze-
gen over zijn gezin en familie Smit-Hoogeboom in herinnering, Piet en Greet Beers-Oudeman en 
familie, overleden ouders van Schagen-de Moel en familie, Piet Zijp en overleden familie Zijp-
Baars, Tiny Veldman-Overtoom kinderen en familie.
Lector: Bert Bijvoet Misdienaars: Koster: Gon Meester

ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020 OM 12.00 UUR
1ste Heilige Communieviering.  Eucharistieviering met voorganger Pastoor Tilma.
Deze viering is alleen voor de genodigden van de communicanten.
Misdienaars: Sven Klaver en Nathan Hof. Koster: Rene van Langen

DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2020 OM 9.00 UUR
Eucharistieviering met voorganger pastoor Tilma.

WEEKEINDE VAN 26 EN 27 SEPTEMBER 2020
26e zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Ezechiёl 18, 25-28 (Als een boosdoener zich afkeert van zijn slechte 
daden, zal hij leven)
Evangelielezing uit het heilig evangelie volgens Matteüs 21, 28-32 (Een man had twee zonen. Wie 
van de twee heeft de wil van zijn Vader gedaan?)

ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020 OM 10.00 UUR
Vormselviering met zang van het Vormselkoor. Voorganger Pastoor Tilma.
Gebedsintenties: Vok en Afra de Wit-Plak en zegen over het gezin, in liefdevolle herinnering Rei-
nier van Schagen, Cees Meester, Andre en Ank Veldman-Dekker.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars: Mette Blankendaal en Nathan Hof. Koster: Peter Danen-
berg.

DONDERDAG 1 OKTOBER 2020 OM 9.00 UUR
Eucharistieviering met voorganger pastoor Tilma.

’T VELD
Za 12 sep. 19.00  Woord en communieviering met diaken Jorink
Za 19 sep. 19.00  Eucharistieviering met pastoor Tilma
Za 26 sep. 19.00  Eucharistieviering met don Eduard Moltzer
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WAARLAND
Zo 13 sep. 10.00  Woord en communieviering met diaken Jorink
Za 19 sep.  19.00 Woord en communieviering met diaken Bruin
Za 26 sep. 19.00  Eucharistieviering met pastoor Tilma

NIEUWE NIEDORP
Za 12 sep. 19.00  Eucharistieviering met pastoor Tilma 
Zo 27 sep.  10.00  Eucharistieviering met rector Georges

UITVAARTEN
De kerkelijke rituelen en gebeden bij een uitvaart zijn ook in deze tijd van grote betekenis.
Gelukkig is het weer mogelijk om met meer mensen bij elkaar te komen voor een afscheid. 
Per situatie zal in overleg met de nabestaanden gezocht worden naar een passende invulling.  
Het streven van de uitvaartleiders, de avondwake groep en de pastores is  om voor iedere overledene  
een mooi en waardig afscheid te verzorgen. 
We hopen op begrip van nabestaanden dat we daarbij gebonden zijn aan de  beperkingen die de 
huidige situatie met zich mee brengt. 
De parochie biedt desgewenst de mogelijkheid om op later tijdstip een  herdenkingsdienst te 
houden. Bij die gelegenheid kan door alle belangstellenden en met de gehele gemeenschap 
stil worden gestaan bij het overlijden.

Sociaal steunpunt in de Noord, 7 dagen in de week bereikbaar op 06 – 854 48 404
De corona crisis vraagt niet alleen medisch, maar ook sociaal antwoord.
Wij willen voor alle inwoners in de Noord bereikbaar zijn.
U kunt telefonisch  terecht met al uw vragen, of een luisterend oor!
Het telefoonnummer 06 – 854 48 404  is opengesteld voor 7 dagen in de week. 
U kunt er terecht met al uw vragen en of aanbieden van hulp, of andere creatieve ideeën.

Wilt u mij met mijn studiebeurs helpen om priester te worden?
Geachte heer/mevrouw, 
Mijn naam is Emil, ik ben 28 jaar, ik kom uit Colombia en ik zit in 
het tweede jaar van de priestersopleiding. Ik ben opgegroeid 
in een katholiek gezin en heb vier broers en een zusje. Ik her-
inner mij dat toen we kinderen waren, we regelmatig met zijn 
allen naar de kerk gingen en onze ouders ons zeiden om tot 
God te bidden en Hem te danken voor alles wat wij hadden. 

Op een bepaald moment moesten mijn ouders, broers, zusje en ik bij mijn opa en oma gaan wo-
nen. Die tijd is voor ons als kinderen een goede tijd geweest, omdat er in de wijk van opa en oma 
veel kinderen waren waarmee wij konden spelen en praten. Maar aan de andere kant heeft het feit 
dat onze opa streng was, ons, vooral voor mijn broers en mij, moeilijkheden gegeven. Wij werden 
een beetje opstandig. In ieder geval, mijn opa wilde het beste voor ons. Een paar jaar daarna zijn 
we verhuisd naar een eigen woning waarin mijn ouders nog tot op de dag van vandaag wonen. 
In de loop van de jaren werd deze opstandigheid in mij steeds groter, tot een punt dat ik weinig 
aandacht meer gaf aan wat mijn ouders mij zeiden. Ik begon naar feestjes te gaan, alcohol te drin-
ken, enz.  Op dat moment vond ik het aantrekkelijker naar een feest of voetbalwedstrijd te gaan 
dan naar de kerk. Natuurlijk ging ik af en toe, maar de H. Mis sprak mij niet erg aan en soms bleef 
ik gewoon tijdens de Mis buiten de kerk staan. Ik heb een paar jaar zo geleefd, helemaal bezig met 
dingen van de wereld. 
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Voor mij was werken het belangrijkste, want zo kon ik geld verdienen om de dingen te doen die 
ik wilde doen. Maar als je aan aardse dingen gehecht bent merk je, vroeg of laat, dat ze je niet het 
ware geluk kunnen schenken. De feestjes, vriendin, vrienden en deze hele sfeer gaven mij een soort 
blijdschap, maar dat was geen diepe blijdschap. Het was oppervlakkig, omdat God er niet bij was. 

Aan de andere kant was mijn relatie met mijn ouders niet best. Ik heb ze soms door mijn gedrag 
doen lijden. Natuurlijk, ik leed ook, maar ik kon mijn gedrag niet veranderen. Maar toch was God 
naast mij. Vandaag mag ik het zeggen. Hij heeft mij zoveel beschermd. Toen ik bijvoorbeeld naar 
feestjes of de discotheek ging, deed ik dat met een scooter en na het feest moest ik dronken terug 
naar huis rijden. Dat was natuurlijk heel gevaarlijk en onverantwoord, maar het maakte mij niet zo 
veel uit. Een paar keer heb ik bijna een ongeluk gehad, maar God heeft dat niet toegelaten. Helaas, 
voor een vriend was dat niet het geval. Hij was toen 17 jaar oud en na bij een feest te hebben gedron-
ken ging hij weg met zijn scooter en heeft hij een ongeluk gehad dat hem zijn leven kostte. Dat deed 
mij veel pijn en liet mij nadenken over hetgeen ik aan het doen was, want mij zou hetzelfde kunnen 
overkomen, zo realiseerde ik me. Ik was ongeveer 20 jaar oud toen dat gebeurde en vanaf dat mo-
ment begon ik het leven meer te waarderen. Toen ik 18 jaar was heeft mijn vader mij uitgenodigd om 
naar de Kerk te gaan om te luisteren naar een paar catecheses die hem hadden geholpen. En zo ben 
ik bij de Neocatechumenale Weg gekomen. De Neocatechumenale Weg is een beweging binnen 
de katholieke Kerk waar men het geloof in kleine gemeenschappen beleeft en de kracht van het 
doopsel herontdekt. Natuurlijk, in het begin had ik er veel moeite mee en daarom ging ik er alleen 
maar af en toe heen. Maar toch, deze kleine momenten hielpen mij om langzamerhand terug naar 
de Kerk te komen. Intussen had ik ook militaire dienst gedaan. Dat deed ik in Bogotá, de hoofdstad 
van Colombia. Deze ervaring heeft mij geholpen om een bredere kennis van de realiteit en van het 
lijden te hebben. Want de stad waar ik vandaan kom is klein en rustig, maar in de hoofdstad is het 
totaal anders. Het bataljon lag dicht bij de arme wijken en daar heb ik veel dingen gezien. 

Wat mij het meest trof was om jongeren van mijn leeftijd te zien die door de drugs als zwervers 
leefden. Ik ben God heel dankbaar dat Hij mij in die tijd beschermd heeft, want ik liep het risico om 
in de greep van de drugs te komen. God liet dat echter niet toe. Toen ik naar huis terugkwam, had 
ik de behoefte om naar het woord van God te luisteren. Ik ging naar de Kerk, naar mijn gemeen-
schap, en daar waren de broeders en zusters die mij met blijdschap ontvingen. En op dat moment 
begon ik het Woord van God te begrijpen dat mij langzamerhand verlichtte, dat mij liet zien dat ik 
een kind van God ben en dat God van mij houdt zoals ik ben. Op dat moment begon ik een inner-
lijke vreugde te ervaren, een vreugde die ik niet gevonden had in de aardse dingen. Deze ervaring 
heeft mij goede vruchten gebracht: bijv. de verzoening met mijn ouders en met andere mensen. 
Het heeft mij van een leven gedomineerd door alcohol gered, het heeft mij de hoop teruggege-
ven. Natuurlijk waren en zijn er nog momenten van strijd tegen de neiging tot het kwaad, maar op 
die momenten heb ik de kracht van het gebed en van de gemeenschap kunnen ervaren.
Ik zit nu in het seminarie, omdat ik naar de roepstem van God heb geluisterd en deze heb beant-
woord. Er zijn bepaalde tekens in mijn leven die mij hebben geholpen om mijn beschikbaarheid te 
geven om het evangelie te verkondigen dat ik ten eerste heb ontvangen. Hierdoor mogen andere 
mensen ervaren met de hulp van de Heilige Geest wat ik ervaren heb; dat God liefde is, dat Hij 
vergeeft omdat Hij barmhartig is, dat Hij Zijn zoon Jezus Christus heeft gezonden om ons te red-
den en tot Hem terug te brengen. Ik heb over de kracht van het gebed geschreven. Daarom wil ik 
u vragen om voor mij en mijn medestudenten te bidden. En als u ons met onze studiebeurs kunt 
helpen, wilt u dan een bijdrage geven? Dank u wel van seminarist Emil Serpa de la Ossa
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Dank voor uw bijdrage!
Het seminarie stelt aan iedere priesterstudent een maandelijkse studiebeurs beschikbaar.  
Hiervan kan de studie van iedere student bekostigd worden. Om dit te kunnen doen zijn 
zij afhankelijk van giften van mensen zoals u die het seminarie een warm hart toedragen. 
Zonder trouwe weldoeners zou het seminarie eenvoudig weg niet kunnen bestaan.  
Middels bovenstaande getuigenis van priesterstudent seminarist Emil Serpa de la Ossa doen  
zij dan ook een beroep op uw. Deze wordt van harte aanbevolen. Dank voor uw bijdrage.   
Diaken Hans Bruin  
Uw donatie via internetbankieren  
Stort uw donatie op rekeningnummer NL64 INGB 0000 0054 64. Vergeet daarbij niet te vermelden 
t.n.v. ‘Het Grootseminarie’ o.v.v. Jaaractie Studiebeurs 2020.
Of via de website van het seminarie: www.willibrordseminarie.nl/  

Waar ben je ?
Tijdens de Wereldjongerendagen Keulen (2005) maakte  kardinaal Simonis  contact met katholie-
ke jongeren door ze de vraag voor te houden: ‘ Waar ben je ? ‘.
Dat is de meest gestelde vraag in de Westerse wereld, met de honderden miljoenen telefoontjes’.
Het is ook de vraag die God stelt aan Adam na de zondeval en vandaag aan jou, zei hij.
‘Want je leven is een roeping en een geschenk ‘.
Jongeren staan volgens hem open voor het gesprek over de zin van het leven.
Woensdag 2 september overleed monseigneur Ad Simonis op 88 jarige leeftijd. 
Dat hij in volheid mag voortleven.
Even bijpraten… het kerkelijk jaar begint voorzichtig weer te bruisen.
In de maand juni sprak ik in het voorbijgaan een moeder en dochter in het dorp.
Zij, lid van een kerkelijk koor,  vertelde dat ze het zingen mist, de repetities en de ontmoetingen 
met de medekoorleden.  Diaken Hans Bruin noemde in de zondagviering op dat  hij mensen had 
gesproken die spraken van ‘zanghonger’.

Vorige week maandagavond zag ik de leden van het Ritmisch koor , maandagavond vanouds hun 
repetitieavond, de kerk inlopen. Ze gaan weer voorzichtig beginnen. Naar ik begrijp in kleinere 
bezettingen. Hoe het er uit zal zien weet ik natuurlijk ook niet. 
Maar dat zullen we in de zondag vieringen wel ontdekken. Ik zie er echt naar uit. 

Het koor ‘De cantorij’ bijt de spits af.  Dit heeft afgelopen zondag plaats gevonden. Ook het ge-
mengd koor is weer ingedeeld. Enkele leden van dit koor hebben vanaf 01 juli  als cantor tijdens 
de zondag vieringen gezongen.

De werkgroep Vormsel heeft ook haar eerste vergaderingen achter de rug zodat er een goede 
start gewaarborgd is voor het nieuwe seizoen 2020 2021.

	A.S. Zaterdag 12 september vind de survival plaats als opening van het vormselseizoen. 
Een kennismaking van vormelingen en hun begeleiders.
In groepjes worden  allerlei opdrachten uitgevoerd waar ieders talenten nodig zijn. 
Door goed met elkaar samen te werken merk je dat je amen verder komt en meer plezier hebt.
Alles vindt plaats in de buitenlucht, in de natuur wat De Noord en omgeving rijk aan is. 

Woensdag 09 september zijn de begeleiders reeds bij elkaar gekomen om alles goed voor te be-
reiden, instructies te ontvangen en de 1e cyclus van het project voor te bereiden.

Romereis  1-5 mei 2021 voor vormsel begeleiders
Voor oud-vormselbegeleiders van afgelopen seizoen en de vormselbegeleiders van het seizoen 
2020 2021 wordt er een reis naar Rome georganiseerd.
De reis naar Rome zal plaats vinden van zaterdag 01 mei tot en met  woensdag 05 mei 2021.
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Iedereen die mee wilt  betaald €. 150,00 als aanbetaling en inschrijving. 
Iedereen heeft hier inmiddels informatie over gekregen en anders even horen bij de werkgroep 
vormsel.
Het is een unieke reis waar in wij op plekken komen waar je als gewone toerist niet zo maar terecht  
komt. We gaan veel zien.  Het wordt een programma die je meeneemt in onze eigen christelijke 
geschiedenis beginnende in de Romeinse tijd.

De vormselgroep van afgelopen seizoen hebben nog een laatste projectavond te goed die 
door de corona van het voorjaar niet door kon gaan. 
Deze avond wordt gehouden op woensdagavond 23 september 2020 en het begint om 19.00 uur.  
Het wordt gehouden in de kerk zelf. We houden de 1,5 meter goed in acht.
Deze laatste projectavond word gehouden op de woensdag voor de vormselviering, hierdoor kan 
er nog geoefend en stukje voorbereiding worden gedaan voor de vormselviering.
Ook de Vormheer Eric Fennis komt langs om alvast kennis te maken.   

Vormselviering
De uitgestelde vormselviering vind plaats op zondag 27 september 2020. 
Zodat elke groep zijn eigen vormsel mag beleven.
 
Deo Vacare de mannengroep voor dorp en kerk starten ook op 23 september om 20.00 uur. Dit 
keer in de kerk (direct na het vormsel).
Ook zij zijn vanaf maart niet meer samen gekomen.

Ook de groep jong van geest op oude paden,  u weet wel de groep die het initiatief hebben 
genomen voor het caminopaadje, zijn afgelopen week de eerste keer bij elkaar gekomen.  
Zij komen als groep maandelijks bij elkaar in de pastorie op de dinsdagavond. 

Afgelopen week heeft er ook een informatie bijeenkomst geweest met mensen die afgelopen 
jaar lieten weten belangstelling te hebben om een stukje van het Pelgrim pad richting Santiago 
te lopen.
Zij sluiten aan bij de bestaande groep ‘gewoon bijzonder op de camino’ die eigenlijk afgelopen 
juni  hun tocht zouden lopen en nu versteld is naar 26 juni – 03 juli 2021.

Hoe zit het met de groep jongeren die naar Oeganda zouden gaan ? die onder de naam BUVAD,  
allerlei acties hebben gehouden voor Afrika. 
Zij hopen voorjaar 2021 de uitgestelde reis te kunnen maken  maar niets is zeker. 
Ook daar heerst corona. Maar dat ze er heen gaan dat is zeker, alleen weten zij nog niet wanneer 
dit mogelijk is.

Er gebeurt natuurlijk veel meer. De parochieraad zag ik al enkele keren vergaderen achter in de kerk, 
aan de grote tafel die daar staat en ook was er een korenoverleg met het bovenstaande als resultaat. 
Er staat nog meer te gebeuren aan initiatieven maar laat dit eerst maar verder vorm krijgen.

In de overtuiging lang niet alles opgenoemd te hebben aan activiteiten  hoop ik u toch een beetje 
op de hoogte te hebben gebracht. Laten we elkaar blijven ontmoeten en om blijven zien naar elkaar.
Wellicht ontmoeten we elkaar zondag in de kerk waar we samenkomen als gemeenschap om het 
leven te vieren en elkaar ontmoeten.
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Nieuws van Virgiel
We zoeken manieren om het komende seizoen weer leuke bijeenkomsten te organiseren.
De eerste avond wordt een vrijblijvende inloopavond waar alle jongeren vanaf 18 jaar van harte 
welkom zijn. De bijeenkomst wordt gehouden in de kerk. Daar kunnen we de gewenste 1,5 meter 
goed in acht nemen. Wel dien je je van te voren op te geven.  Bij binnenkomst wordt je naar je plaats 
gebracht maar eerst je handen met gel wassen met de spuitbussen die achter in de kerk staan. 
Woensdag 16 september  vrije inloopavond in de kerk. aanvang  19.30 uur.
Gast: Lou Snoek uit Volendam.  Hij verteld over de brand op nieuwjaarsnacht in het Hemeltje.
Hoe dit zijn leven blijvend heeft veranderd.

Wil je op deze avond aanwezig zijn is iedereen van 18+ van harte welkom. Maar geef je wel op.
Bij Toine Stoop (toinestoop92@yahoo.nl)  of Gijs Veenstra  (gijsveenstra@hotmail.com)of bij 
andere leden van Virgiel.
 
Over Lou Snoek
Op weg naar het feestend uitzwaaien van het millenniumjaar wenst Lou Snoek (1984) zijn ouders 
alvast gelukkig nieuwjaar. Nooit bevroedend dat bar De Hemel, waar hij later met zijn vrienden en 
honderden andere Volendamse jongeren dat nieuwe jaar maar nauwelijks had begroet, tot een 
hel zou veranderen. De kerstversiering vat vlam, veertien jongeren vinden de dood en tientallen 
raken voor het leven getekend tijdens die nacht van 01-01-01.
Lou staat op het lijstje van gewonden van wie wordt verwacht dat ze het niet zullen overleven. In 
het Belgische Brussel gebeurt een wonder, doorstaat hij de kritieke fase, ontwaakt uit coma en als 
een herboren positivo stelt hij zich open voor het nieuwe leven met een nieuw uiterlijk.
Dezelfde chirurgen en therapeuten die hem destijds begeleidden in Brussel, gidsen hem in 2004 
naar de top van de Mont Blanc en samen reiken ze tien jaar na de Volendamse Nieuwjaarsbrand 
tot de piek van de Kilimanjaro. Symbolisch voor zijn levenskracht. In het dagelijks leven is Lou 
werkzaam als bedrijfsleider bij een visgroothandel, ook studeert hij Commerciële Economie en 
speelt hij als bassist in een band. Na de brand vroeg ik me wel af hoe mensen op me zouden reage-
ren en wat voor werk ik nog zou kunnen doen. Alles wat voorbestemd leek, viel immers weg. Maar 
ik ben inmiddels gelukkig getrouwd en wat de reacties betreft: mensen staren me na, maar dat 
heeft me nooit echt geraakt want ik ben gesterkt. De medici in het brandwondencentrum leerden 
me hoge eisen aan mezelf te stellen. En ze vergezelden me tevens naar de daken van Europa en 
Afrika. Elke uitdaging is anders. Door ze aan te gaan, ontmoet je nieuwe mensen, zie je nieuwe om-
gevingen, ontwikkel je alle kanten van jezelf. Het brengt je bewustzijn meer tot leven, het verrijkt 
je als mens. Tenslotte moet je eerst een berg beklimmen voordat je van het uitzicht kunt genieten.
Het verhaal van zijn natuurlijke doorzettingsvermogen, het relaas van dramatiek naar kracht, valt 
op zowat elk thema binnen de maatschappij te plakken. Op acceptatie, verwerking, perceptie, een 
tweede kans, een nieuwe start, grenzen verleggen, individu, teambuilding, doelen stellen, voor-
bereiding, veiligheid. ‘Als Lou binnenkomt, komt er wat binnen. Letterlijk en figuurlijk. In eerste 
instantie bij het zien van zijn gelaat, maar daarna ook door zijn verhaal’, zei een toehoorder eens. 
Hij boeit en (ver)bindt zijn gehoor. Een puur verhaal dat je niet loslaat. Sterker nog, het doet iets 
met je en je doet er iets mee.
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“Ontstaan van het Christendom” op woensdagen 30-09-20, 14-10-20 en 21-10-20 
Drie lezingen over het ontstaan van het Christendom naast het Jodendom door Jona Lendering. 
PKN Kerk Wognum, Raadhuisstraat 15 te Wognum. Aanvang 20.00 uur
Kosten drie avonden € 18,00 pp.   Let op: er is plaats voor max. 35 personen. 
Opgeven per email aan: tim.zaal@hotmail.com, onder vermelding van naam, aantal personen en 
lezingen “Ontstaan van de christendom” of telefonisch: 06-10875975 (17.00-19.00 uur).

Wil je je inzetten voor de dorpsgemeenschap?
Heb je enige affi  niteit met de Heilig Hart parochie De Noord?
Heb jij talent om met de computer om te gaan?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

VACATURE 
Verzamelen kopij van de Heilig Hart parochie en doorzenden naar het dorpsblad Contact.
- Vrijwilliger M/V
- Werkzaamheden kunnen op het secretariaat/thuis 
- Eens in de 2 weken Kopij inleveren (2 uur voorbereiden)
- Zomer 6 weken geen Contact
- Ondersteuning/ back-up vanuit parochieraad

Wil je informatie of heb je interesse, neem dan contact op met Alma Danenberg 06-22106847

Lieve mensen,
Wij willen iedereen die met hun felicitaties, kaarten, attenties en hulp, ons 50 jarig huwelijks- 
jubileum tot een prachtige dag hebben gemaakt enorm bedanken.  

DANK JULLIE WEL.
Ellie en Jaap van Schagen.
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Betreft: afscheid en opvolging dokter C.T.M. Odijk
Aan de patiënten van dokter Odijk,

Beste mensen, 
Na bijna 33 jaar  huisarts te zijn geweest in Heerhugowaard stoppen mijn vrouw en ik per 1 januari 
2021 met de huisartsenpraktijk.

Al die jaren heb ik het huisartsenvak een prachtig beroep gevonden, waar een 40-urige werkweek 
niet bestaat. Met velen van u heb ik prettige, leuke, maar ook intense en verdrietige momenten 
gedeeld. Dit liet mij niet onberoerd. Het contact wordt intenser wanneer je elkaar langer kent, 
soms dus meer dan 30 jaar. Terugblikkend is er in die jaren veel gebeurd;
Na aanvankelijk 5 jaar diverse banen te hebben gehad, en veel ervaring te hebben opgedaan, ben ik 
in 1988 met Dr Twisk samengegaan om zijn praktijk voort te zetten. Nadat deze in 1989 vanwege zijn 
pensioen was gestopt kwam Dr Visser erbij en ging de praktijk verder als Huisartsen Odijk en Visser.
De wens van de patiënten was een praktijk in de Noord te gaan vestigen, en daar ook te wonen. Dat 
hebben we in 1990 gerealiseerd, en de praktijk aan de Dorsvlegel en ook aan de Lindenlaan betrokken. 
Mijn vrouw en ik hebben met onze vier kinderen in Heerhugowaard Noord gewoond; een hartelij-
ke gemeenschap waar mensen klaar staan voor elkaar. 

Het huisartsenvak is in die jaren flink veranderd, met als gevolg dat er steeds meer mensen in de 
praktijk kwamen werken voor dezelfde hoeveelheid patiënten. We wilden heel graag moderne - 
en menselijke zorg blijven geven. Het noodzaakte tot steeds meer ruimte en aanpassingen, met 
als gevolg diverse verbouwingen, verhuizingen, en ook het sluiten van de praktijk in de Noord.
Vanaf de Lindenlaan zijn we in 2010 naar de oude brandweerkazerne verhuisd, waar de HOED 
(huisartsen onder een dak) ontstond. 
In 2015 hebben we het gezondheidscentrum aan de van Hellemondstraat betrokken.

Hier kunnen wij moderne en menselijke zorg geven. Dat is voor ons altijd het uitgangspunt geweest. 
Sinds 2007 zijn we een gecertificeerde praktijk.

Naast het huisartsenvak en alle verhuizingen waren er andere zaken rondom het vak, die soms 
veel tijd vroegen.  
Alles wat kan zorgen dat in een goede sfeer de zorg aan mensen soepeler loopt had mijn belangstelling.

Welke zaken waren dat bijvoorbeeld?
Het oprichten van de huisartsenpost (met nog 3 andere huisartsen).
Overleg met ziekenhuis en ambulance over goede zorg.
Nascholing geven aan huisartsen
Ruim 20 jaar huisartsopleider aan de VU.; Meerdere opgeleide huisartsen hebben zich daarna in de 
deze regio gevestigd en ook in onze Hoed werken nu huisartsen die door ons zijn opgeleid. Daar 
ben ik trots op.
Opleider van eerste hulp artsen.
Rampencoördinator voor Heerhugowaard.
Voorzitter van diverse functies.

Na 13 november zal ik niet meer op de praktijk aanwezig zijn en heb ik mijn taken overgedragen aan 
dr. La Gro. Zij gaat met dr. Visser verder en heeft het afgelopen jaar al met ons samengewerkt, om de 
opvolging vloeiend te laten verlopen. De praktijk zal dan huisartsen La Gro en Visser genoemd worden.

Mijn vrouw (Carla)  is al die jaren op verschillende manieren nauw betrokken geweest, waar ik 
heel dankbaar voor ben. We hebben dit al die jaren echt samen gedaan en ook zij draagt haar 
werkzaamheden over. 
Graag wil ik u bedanken voor het vertrouwen in mij. Ik wens u veel vreugde toe, in goede gezondheid. 

Met vriendelijke groet, Dr. C.T.M. Odijk

P.S. We hebben ervoor gekozen geen afscheidsreceptie te geven. 
Mocht u er behoefte aan hebben, dan zijn we blij met een berichtje via een kaartje naar de van 
Hellemondtstraat 5, 1701ER Heerhugowaard, of naar afscheidhuisartsodijk@outlook.com 

Al 100 jaar 
een vertrouwd 
gezicht in uw 
buurt
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Nationale burendag!
Hallo dorpsgenoten,
26 en 27 september is het nationale burendag en hebben wij het plan opgevat om een buurtbin-
go op te zetten die (i.v.m. een of andere virusziekte) ook op afstand meegespeeld kan worden.
Onze buurt is het Verlaat, Laanderweg, Smuigel en een stuk Middenweg tot pakweg no 570, ieder-
een heeft al een aanmeldingsformulier in zijn brievenbus gehad.
Het plan is om op de locatie van Middenweg 595 (Snijder/Carl Dekker) de bingo te houden waarbij 
u (RIVM richtlijnen in acht nemende) fysiek aanwezig kunt zijn en ook kunt u de bingo op afstand 
via internet thuis of waar ook ter wereld meespelen.
Te winnen valt o.a.: een rondrit met paard en wagen door de Noord, een avond kaarten, Hamam-
doeken, adviesgesprekken, concertkaarten, flessen wijn/bier en appeltaarten om maar wat te 
noemen, alles ter beschikking gesteld door deelnemers.
Heeft u ook interesse om deel te nemen aan deze voor ons én voor u mooie uitdaging? Schroom 
niet en neem  dan nu contact op met ons:

Groeten Manuel Villena 0624770530 
of Piet de Goede 0637136440

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
Dag allemaal,
We zijn heel blij dat onze ouderen elkaar kunnen zien en samen koffie 
kunnen drinken. Het blijft een vreemde tijd met, voor onze mensen, 
weinig fysiek contact, de 1½ meter afstand regel naar iedereen, en 
veel leuke uitjes en feestjes gaan niet door. Dat is helemaal niet leuk. 
Maar gelukkig is er wel het koffie drinken één keer in de drie weken. 
Mocht u onverhoopt niet kunnen, wilt u dan een van onderstaande 
mensen bellen. Dan zijn wij op de hoogte en dan kunnen we eventueel iemand anders vragen.
Alle goeds toegewenst qua gezondheid. En tot ziens op een van de koffie ochtenden.

Vriendelijke groet van het NOC,
Toos Mooij  (5710193) Janet Wester  (5719382) Margret van Langen (5742499)
Riet Beers (5714705)  Ria Boekel (5719919)

      
KBO  Senioren -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 
Ledenadministratie:    Richard de Vos.    tel.072-5710966

Beste leden van de KBO- senioren de Noord
 
Goed nieuws….
Afgelopen dinsdag zijn we dan toch begonnen met de gym. Het bleek dat er toch veel gymnasten 
teleurgesteld waren dat het niet door ging. Na overleg met de gymjuf Emmy en een rondje bellen 
door Annie besloten we het door te laten gaan, corona proef.
We konden goed op afstand zitten en ook de rabozaal was zo ingericht dat we allen konden blijven 
koffiedrinken. Daarna alles weer schoonmaken. Iedereen was blij en voelde zich veilig.
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Rabobank club actie.
Binnenkort start de Rabobank aktie weer. Vorig jaar hadden we een mooi bedrag gekregen en ook 
dit jaar hopen we dat er veel rabobank leden weer op ons gaat stemmen.
Wij, Cor, heeft ons weer opgegeven en via contact en Nieuwsbrief hoort u wanneer de aktie van 
start gaat.

Met vriendelijke groet: Truus van den Berg.

Winterfair
We hopen in deze Corona tijd dat een ieder gezond is, en dat ook je naas-
ten gezond zijn en vooral blijven. Daarom berichten wij het volgende: 

Na wijs beraad, na inwinnen van advies bij het RIVM en ons oor te luiste-
ren gelegd te hebben, is er nu het volgende definitief besloten: 

De Winterfair 2020 kan géén doorgang vinden. 

Er zullen deelnemers zijn die wèl de anderhalve meter kunnen waarbor-
gen, maar bij het overgrote deel van de adressen is dat praktisch gezien niet mogelijk. 
We willen problemen voorkomen en niet op ons geweten hebben als verspreiding van het virus 
door de Winterfair veroorzaakt wordt.

Natuurlijk kunnen wij dit besluit uitstellen maar we vinden het wel zo gepast dit nu kenbaar te 
maken gezien alle voorbereidingen van een ieder. 

Het is héél jammer. De Winterfair moet blijven in de sfeer en opzet zoals die nu is. Uitwijken naar 
een andere locatie of wat dan ook dan vinden wij geen optie. 

We spreken de wens uit dat Winterfair 2021 (laatste weekend van november)  weer als vanouds 
door gaat. 

Namens de organisatie, 
Nathalie van Schagen en Angèl Mooij

De ballen rollen weer
Ja na een lange rustperiode zijn de ballen weer gaan rollen, bij de voet-
bal-handbal-koersbal maar ook de biljartballen rollen weer. Vorige week 
zijn we weer gestart met de gezellige biljartmiddagen op donderdag. 
Mocht je je eigen ook een ontspannen middag toewensen, er is nog wel 
plaats voor enkele nieuwe spelers. 
De gemiddelde op de club zijn 0,5 tot 2 dus het past altijd. We spelen op 
donderdag van 13.30 tot 17.00 uur. 
Je kan ook komen om even de sfeer te proeven we zien wel, je bent welkom.

Jan van Schagen,
Voorzitter BZN.
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Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op www.urmaprint.nl

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

Titanialaan 2
1702 AZ  Heerhugowaard
072-5717611
info@urmaprint.nl
www.urmaprint.nl

✦ GEBOORTEKAARTJES ✦ ROUWDRUKWERK ✦ POSTERS (t/m A0-formaat)

✦ HUWELIJKSKAARTEN  ✦ ZAKELIJK DRUKWERK ✦ CANVASPRINTS

Harlingerstraat 12 1704 BT Heerhugowaard
t. 072 850 39 71 m. 06 229 204 87 e. info@dick-tegel.nl

Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75Elke dag 3 broden naar keuze € 6,90Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75

3 BRODEN (wit, bruin, volkoren)  voor  € 5,75
CROISSANTS 3 + 1 GRATIS

ONTBIJTKOEK VAN € 2,80 VOOR € 1,99
TOMPOUCEN 3 + 1 GRATIS

Reclame voor zaterdag 29 augustus

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

Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75Elke dag 3 broden naar keuze € 6,90Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75

3 BRODEN (wit, bruin, volkoren)  voor  € 5,75
KRENTENBOLLEN 4 + 2 GRATIS

SPECULAAS VAN € 4,70 VOOR € 3,95
TOMPOUCEN 3 + 1 GRATIS

Reclame voor zaterdag 12 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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Seizoen 2020 
Beste leden, in dit jaar met de coronacrisis gaat alles behoorlijk 
anders dan andere jaren.  We mogen gelukkig inmiddels alweer een 
paar maanden de baan op en ook de kantine is open.  We zien dat er 
veel getennist wordt door de leden en dat is mooi om te zien. 
Alle toernooien bij ‘t Noord-End zijn natuurlijk afgelast, maar afgelo-
pen week is er wél mannendag geweest. En ook de uitgestelde voor-
jaarscompetitie is afgelopen week begonnen. Dus aan het einde van 
het seizoen is er gelukkig nog een aantal activiteiten. Het seizoen is 
nog niet afgelopen, dus ga als het weer het toelaat lekker naar de 
tennisbaan om een balletje te slaan en een frisse neus te halen.

Hartelijke groet, 
het bestuur  

Mannendag  2020 (óók voor niet-tennisleden)
Na eerdere edities met zo veel animo dat we zes personen op 
een baan moesten laten spelen was de interesse dit jaar ver te 
zoeken. Een week vooraf waren er slechts 7 aanmeldingen maar 
na de dreiging dat er dan ook dames mee mochten doen waren 
er al gauw 15. Dit moesten er minimaal 16 worden en na een 
wat agressievere werving kwamen we op 24. De indeling voor 
de vierde keer aangepast en met twee geblesseerden en iemand 
die later kwam gingen we na koffi  e en vet gebak toch van start. 
Na eerdere jaren met: Serveren tegen toptennissers, damesmas-

sage, opblaaspoppen, behaatje knopen, El Toro krachtmeting, Misterverkiezing, bierproeverij en tennis-
sen met één oog speelden we nu redelijk “normaal”. De eerste ronde bracht uitslagen van 6-0 en 9-1 op 
het bord, maar de heren hadden desondanks vele games deuce gestaan, dus gewoon zo laten.

Charmante bediening, lekker eten en serveren 
In de pauze werd door de méér dan charmante bediening chocomelk met slagroom en spekken 
geserveerd om de spieren voeding te verschaff en. Inmiddels werd ook gesmuld van de jaarlijks 
door Peter Bijvoet (moet even genoemd) gemaakte salade en begonnen we aan het bowlingpin-
nen omver serveren. Dit leek eenvoudig, pakweg 50% kans maar er waren toch 200 ballen nodig 
om 10 pinnen te vellen (terwijl alle vormen van tactiek voorbij kwamen).
Tijd voor de warme maaltijd bestaande uit shoarma, kebab en macaroni, (de gesponsorde zuur-
kool werd mee naar huis genomen en de bijgevoegde salade liet alleen de bediening zich sma-
ken). Het eten was nog niet op toen de schoonmaakster zich al aandiende, natuurlijk hielden we 
haar voor de gek maar ze was echter goed van de tongriem gesneden en de rollen werden al gauw 
omgedraaid, van schoonmaken kwam uiteraard niets terecht….

Topprijzen
Na “ijs van Piet betaal je niet” volgde de prijsuitreiking, een gedeelde eerste plaats werd na koe-
hoornkrachtmeting gewonnen door Jeroen Borst en tweede Harry Wolkers. 
De prijs was evenwel hetzelfde: Een concertkaart voor de Engelse CCR of de echte Santana mét 
vervoer (in ieder geval de heenweg). Derde werd Rinus Wolkers die een bromfi etsrit op Kreidler 
ten deel viel en tenslotte de dikke fl es Brugse Zotbier troostprijs voor Peter hoogland met nul 
punten, hij was geblesseerd.
Het lijkt natuurlijk allemaal heel gewoon maar de Mannendag is gewoon nooit gewoon…

Namens de organisatie: 
Piet de Goede.

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

Harlingerstraat 12 1704 BT Heerhugowaard
t. 072 850 39 71 m. 06 229 204 87 e. info@dick-tegel.nl

Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75Elke dag 3 broden naar keuze € 6,90Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75

3 BRODEN (wit, bruin, volkoren)  voor  € 5,75
CROISSANTS 3 + 1 GRATIS

ONTBIJTKOEK VAN € 2,80 VOOR € 1,99
TOMPOUCEN 3 + 1 GRATIS

Reclame voor zaterdag 29 augustus

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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NIEUWS VAN HUGO GIRLS 

Het oranje Infoblad Hugo Girls
Alle oranje infobladen zijn uitgedeeld aan de coaches van de teams. 
De coaches zullen deze uitdelen aan de speelsters. Als er meerdere ge-
zinsleden lid zijn wordt het infoblad uitgedeeld aan de oudste van het 
team. Wij willen alle sponsors/adverteerders bedanken die het moge-
lijk gemaakt hebben om het oranje infoblad uit te geven.

Nieuw trainingsmateriaal
Afgelopen week zijn er door het bestuur 2 opblaasbare trainingspoppen aangeschaft ook mogen 
we de trainingspop van Chantal gebruiken. Hier is al volop meegetraind door de jeugd.

GEZOCHT
Wij zijn nog opzoek naar een handige ICT-er die het leuk vind om ons te helpen met diversen din-
gen op het gebied van ICT. Lijkt het je leuk of wil je er meer over weten? 
Neem contact op met hugogirls@handbal.nl

Wandeling sponsorcommissie
De wandeling die georganiseerd word door de sponsorcommissie is verplaatst van 6 september 
naar 11 oktober. Je kunt starten vanaf 13.00 bij het dorpshuis.

Grote Clubactie 2020
Zaterdag 19 september start dit jaar de Grote Club Actie weer. Uiteraard hebben alle Hugo Girls 
leden vanaf de C’s al 3 loten ingekocht met hun contributie. Maar dit jaar is het ook mogelijk om 
loten extra te kopen voor iedereen. De jeugd gaat hiermee langs de deuren en ook een belletje of 
app-je naar 0654247463 is voldoende om loten te kopen. De prijs per lot is 3,- en hier gaat 80% van 
naar de vereniging. Ook de jeugd van Hugo Boys sluit dit jaar aan bij deze actie. Er zijn vele mooie 
prijzen te winnen waaronder een hoofdprijs van € 100.000,-



18 19

SUPERLOT :
Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om een superlot aan te schaffen. Dit is een ideale moge-
lijkheid voor bedrijven of club/teams om in een keer 50 loten aan te schaffen. Voor het personeel 
of om b.v. te verdelen onder de teamleden. Als u hier interesse in heeft kunt u ook terecht bij 
bovenstaand telefoonnummer. Het zou mooi zijn als er zoveel mogelijk mensen een lot kopen 
en hiermee de handbal en voetbal steunen. Want zeker in deze tijden is alle steun meegenomen!!

Coronaregels toeschouwers en spelers.
Wij vinden het altijd harstikke leuk als jullie bij de wedstrijden komen kijken maar helaas gelden er 
ook hier nog regels ivm Corona. We willen jullie vragen om je hier aan te houden.

Coronaregels aug 2020
Er mag binnen en buiten getraind en wedstrijden worden gespeeld onder de volgende voorwaarden:

1,5 mtr afstandregel
< 13 jaar geen afstand
13 – 18 jaar geen afstand tot 18 jaar wel 1,5 mtr bij 18+
+ 18 jaar geen afstand tm 12 jaar wel 1,5 mtr bij 13+
Bij aankomst en vertrek van accommodatie was en/desinfecteer handen.

Kleedkamer(s) en kantine
Iedereen kan gebruik maken van de kleedkamers en de kantine is open.
18+ 1,5 mtr afstand (ook bij douchen)
Geen ouders / begeleiders in kleedkamer.
Bij 18+ worden meer kleedkamers beschikbaar gesteld, thuis omkleden is ook een mogelijkheid.
Volg de richtlijnen van de sportaccommodatie.
In de kantine worden de Horeca richtlijnen en protocol gehanteerd.

Speelveld
18+ gefaseerd speelveld betreden en verlaten.
Bij betreden van speelveld ben je sporter en mag er contact gemaakt worden om te handballen. 
Bij verlaten speelveld ben je geen sporter meer en gelden de 1,5 mtr afstand regels weer.

Wisselbank: 18+ 1,5 mtr afstand
Er kunnen extra stoelen buiten wisselbank gebruikt worden.
Rust: 18+ 1,5 mtr afstand
Wisselen speelhelft: advies, als beide teams akkoord gaan, niet te wisselen van speelhelft
Bidon: gebruik alleen eigen bidon
Bal in gezicht: gebruik een andere bal of desinfecteer de bal om verder te kunnen spelen.

Bezoekers
Veld: max 250 pers. zonder reservering etc.
Zaal: max 100 pers. zonder reservering etc.
Bezoekers 18+ uit verschillend huishouden: 1,5 mtr afstand
In groepsverband (sporters en publiek) mag er niet worden gezongen, geschreeuwd, een yell, en 
high fives etc worden gegeven.

Reizen uitwedstrijden
+13 jaar advies om bij verschillende huishoudens mondkapje (niet medisch) te gebruiken.

Positief getest
Hierbij worden de richtlijnen van overheid gehanteerd: blijf thuis, geen training en wedstrijd.
De GGD richtlijnen moeten worden gevolgd en deze zorgt voor bron-en contactonderzoek.
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Flyers koffiekaarten
Vanuit het JC zijn we bezig met de jaarlijkse flyers voor de koffie- en theekaarten, deze kaarten 
kunnen worden besteed in de gezamenlijke kantine van de Hugo’s.

Herfstvakantie
Er zal voor de jeugd geen training zijn op 12 en 16 oktober ivm de herfstvakantie.

Het bestuur

EERSTE NOORDENDER KEEZKAMPIOENSCHAP OP 9 OKTOBER
Door alle Corona maatregelen hebben we besloten om het eerste Noordender keezkampioen-
schap nog een keer uit te stellen. Vrijdagavond 9 oktober gaat helaas niet door. We prikken een 
nieuwe datum zodra er weer wat meer mag en kan!

Hugo Girls dames 3

Hugo Girls kopij voor het Contact moet naar: hugogirlscopy@hotmail.com
Graag op zondag vóór 19:00 uur aanleveren.

HOOFDSPONSORS
Autoservice Bakker
Piet Oudeman Transport

JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman

ONZE JARIGEN
14-sep Lynn Buter
16-sep Martina van Langen
16-sep Patrick Borst
23-sep Nikki Borst

TERREINDIENST

PROGRAMMA ZATERDAG 05 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 11 SEPTEMBER (VELD)    
TEAM DATUM AANV AANW 
DAMES 3 5-9-2020 19:00 18:30 Team regelt zelf terreindienst
A1 6-9-2020 13:00 12:30 Team regelt zelf terreindienst
C1 6-9-2020 12:00 11:30 Team regelt zelf terreindienst
D2  6-9-2020 11:00 10.30 Team regelt zelf terreindienst
    
PROGRAMMA ZATERDAG 12 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 18 SEPTEMBER (VELD)    
TEAM DATUM AANV AANW 
B1 12-9-2020 19:00 18:30 Team regelt zelf terreindienst
E1 12-9-2020 14:00 13:30 Team regelt zelf terreindienst
E2 12-9-2020 13:00 12:30 Team regelt zelf terreindienst
DAMES 2 13-9-2020 13:00 12:30 DAMES 1
    
PROGRAMMA ZATERDAG 19 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 25 SEPTEMBER (VELD)    
TEAM DATUM AANV AANW 
DAMES 2 20-9-2020 12:00 11:30 DAMES 3
D1 20-9-2020 11:00 10:15 Team regelt zelf terreindienst
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PROGRAMMA ZATERDAG 26 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 02 OKTOBER (VELD)   
 
TEAM DATUM AANV AANW 
DAMES 3 26-9-2020 19:00 18:30 Team regelt zelf terreindienst
C1 27-9-2020 11:00 10:30 Team regelt zelf terreindienst
D1 26-9-2020 15:00 14:30 Team regelt zelf terreindienst
D2  26-9-2020 14:00 13:30 Team regelt zelf terreindienst
RECR. 1 28-9-2020 19:30 19:00 Team regelt zelf terreindienst
    
PROGRAMMA ZATERDAG 03 OKTOBER T/M VRIJDAG 09 OKTOBER (VELD)   
 
TEAM DATUM AANV AANW 
DAMES 2 4-10-2020 12:00 11:30 DAMES 1
B1 4-10-2020 11:00 10:30 Team regelt zelf terreindienst
E1 3-10-2020 14:00 13:30 Team regelt zelf terreindienst
E2 3-10-2020 13:00 12:30 Team regelt zelf terreindienst
F2 3-10-2020 09:00 08:30 Team regelt zelf terreindienst
F2 3-10-2020 10:00  wordt ook geregeld door F2
F2 3-10-2020 10:20  wordt ook geregeld door F2
RECR. 1 5-10-2020 19:30 19:00 Team regelt zelf terreindienst

CSV DS1 – Hugo Girls DS1
Op zaterdagavond 5 september hebben wij onze eerste competitie wedstrijd gespeeld van het 
nieuwe seizoen. We speelden tegen C.S.V. Het was nog even spannend of het ging regenen, maar 
gelukkig bleef het droog. Na een aantal minuten werd het eerste doelpunt van de wedstrijd gezet 
door Hugo Girls. Het was een leuke wedstrijd om te kijken, met mooie acties en spannende mo-
menten. Maar ook een wedstrijd met grappige beelden door een natte, glibberige bal. Met de rust 
was de stand 4 - 7 voor Hugo Girls. De tweede helft ging van start. Hugo girls heeft de hele wed-
strijd de leiding gehad en wisten een eindstand van 9 - 16 winst neer te zetten. Een goed begin 
voor deze buitencompetitie!!

Uitslagen t/m 06 september     
     
DS1 CSV DS1 Hugo Girls DS1 9 - 16
DS2 Koedijk DS1 Hugo Girls DS2 15 - 8
DS3 Hugo Girls DS3 KSV DS4 21 - 15
A1 Hugo Girls DA1 SSV/Sporting S DA1# 8 - 9
B1 Victoria O DB1# Hugo Girls DB1 14 - 10
C1 Hugo Girls DC1 Aeno DC1 19 - 5
D2 Hugo Girls D2 Victoria O D1 14 - 9
E1 JHC E1 Hugo Girls E1 11 - 10
E2 Tornado E1 Hugo Girls E2 16 - 5
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PROGRAMMA ZATERDAG 12 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 18 SEPTEMBER (VELD)   
      AANW./ 
TEAM DATUM THUIS TEAM UIT TEAM PLAATS AANV VERTR. RES.SH.
DAMES 1 VRIJ            
DAMES 2 13-9  Hugo Girls DS2 HVS DS1 HEERHUGOWAARD 13:00 12:30  
DAMES 3 12-9  KSV DS3 Hugo Girls DS3 HEERHUGOWAARD 19:00 18:15  
A1 13-9  Graftdijk DA1# Hugo Girls DA1 WEST-GRAFTDIJK 11:10 10:10  
B1 12-9  Hugo Girls DB1 KSV DB1 HEERHUGOWAARD 19:00 18:30  
C1 13-9  Meervogels DC1 Hugo Girls DC1 AKERSLOOT 11:45 10:45  
D1 13-9  KSV D2 Hugo Girls D1 HEERHUGOWAARD 11:00 10:15  
D2  12-9  Lacom ‘91 D2 Hugo Girls D2 NOORD-SCHARWOUDE 17:00 16:15  
E1 12-9- Hugo Girls E1 ZAP E1 HEERHUGOWAARD 14:00 13:30  
E2 12-9  Hugo Girls E2 KSV E2 HEERHUGOWAARD 13:00 12:30  
F1 VRIJ            
F2 VRIJ            
RECR. 1 15-9  KSV DMW3     Hugo Girls DMW1 HEERHUGOWAARD 20:30 19:45  
       
PROGRAMMA ZATERDAG 19 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 25 SEPTEMBER (VELD)    
      AANW./ 
TEAM DATUM THUIS TEAM UIT TEAM PLAATS AANV VERTR. RES.SH.
DAMES 1 20-9  Graftdijk DS1 Hugo Girls DS1 WEST-GRAFTDIJK 12:45 11:45  
DAMES 2 20-9 Hugo Girls DS2   Westfriesland/SEW DS4   HEERHUGOWAARD 12:00 11:30  
DAMES 3 19-9  Con Zelo DS2 Hugo Girls DS3 WAARLAND 19:00 18:15  
A1 20-9  KSV DA1 Hugo Girls DA1 HEERHUGOWAARD 13:15 12:30  
B1 20-9  Aeno DB1 Hugo Girls DB1 ALKMAAR 10:00 09:00  
C1 20-9  DSS DC1 Hugo Girls DC1 HEEMSKERK 12:25 11:20  
D1 20-9  Hugo Girls D1 Tornado D2 HEERHUGOWAARD 11:00 10:15  
D2  19-9  Tornado D3# Hugo Girls D2 HEERHUGOWAARD 11:45 11:00  
E1 19-9  Kleine Sluis E1 Hugo Girls E1 ANNA PAULOWNA 15:15 14:15  
E2 20-9  Meervogels’60 E1# Hugo Girls E2 AKERSLOOT 11:45 10:45  
F1 19-9  SEW F1 Hugo Girls F1 SINT PANCRAS 09:20 08:30 x
F1 19-9  Hugo Girls F1 KSV F1 SINT PANCRAS 09:40    
F1 19-9 Vrone F1 Hugo Girls F1 SINT PANCRAS 10:20    
F2 19-9  Lacom ‘91 F2 Hugo Girls F2 NOORD-SCHARWOUDE 13:00 12:15  
F2 19-9  Vrone F2 Hugo Girls F2 NOORD-SCHARWOUDE 13:40    
F2 19-9  Hugo Girls F2 Tornado F2 NOORD-SCHARWOUDE 14:40    
RECR. 1 21-9  Hauwert DMW2   Hugo Girls DMW1 HAUWERT 19:00 18:00 
       
PROGRAMMA ZATERDAG 26 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 02 OKTOBER (VELD)    
      AANW./ 
TEAM DATUM THUIS TEAM UIT TEAM PLAATS AANV VERTR. RES.SH.
DAMES 1 27-9  Berdos DS1 Hugo Girls DS1 BERGEN NH 12:15 11:15  
DAMES 2 27-9 Geel Zwart DS1 Hugo Girls DS2 ‘T ZAND NH 13:00 12:00  
DAMES 3 26-9  Hugo Girls DS3 Zwaluwen K DS1 HEERHUGOWAARD 19:00 18:30  
A1 VRIJ            
B1 27-9 Blinkert DB1 Hugo Girls DB1 HAARLEM 11:00 09:50  
C1 27-9 Hugo Girls DC1 Lacom ‘91 DC1 HEERHUGOWAARD 11:00 10:30  
D1 26-9  Hugo Girls D1 DSS D2 HEERHUGOWAARD 15:00 14:30  
D2  26-9  Hugo Girls D2 KSV D3 HEERHUGOWAARD 14:00 13:30  
E1 27-9  Geel Zwart E1# Hugo Girls E1 ‘T ZAND NH 11:00 10:00  
E2 27-9  DSS E2 Hugo Girls E2 HEEMSKERK 13:30 12:30  
F1 VRIJ            
F2 VRIJ            
RECR. 1 28-9  Hugo Girls DMW1 SSV/Sporting S DMW2 HEERHUGOWAARD 19:30 19:00  
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PROGRAMMA ZATERDAG 03 OKTOBER T/M VRIJDAG 09 OKTOBER (VELD)     
      AANW./ 
TEAM DATUM THUIS TEAM UIT TEAM PLAATS AANV VERTR. RES.SH.
DAMES 1 VRIJ            
DAMES 2 4-10  Hugo Girls DS2 Petten/D.E.S. DS1  HEERHUGOWAARD 12:00 11:00  
DAMES 3 3-10     SSV/Sporting S DS2 Hugo Girls DS3 STOMPETOREN 19:00 18:00  
A1 4-10  Kleine Sluis DA1#  Hugo Girls DA1   ANNA PAULOWNA 12:30 11:30  
B1 4-10 Hugo Girls DB1 Tornado DB1 HEERHUGOWAARD 11:00 10:30  
C1 3-10  Graftdijk DC1 Hugo Girls DC1 WEST-GRAFTDIJK 10:00 09:00  
D1 4-10  Blinkert D1 Hugo Girls D1 HAARLEM 11:00 09:50 x
D2  4-10  Meervogels’60 D1#  Hugo Girls D2   AKERSLOOT 10:55 10:00  
E1 3-10  Hugo Girls E1 Schagen E1# HEERHUGOWAARD 14:00 13:30  
E2 3-10  Hugo Girls E2 Vrone E2 HEERHUGOWAARD 13:00 12:30  
F1 3-10  Hugo Girls F1 Westfriezen F2 WERVERSHOOF 09:00 08:00  
F1 3-10  Hugo Girls F1 VVW F2 WERVERSHOOF 09:20    
F1 3-10  Tornado F1 Hugo Girls F1 WERVERSHOOF 10:00    
F2 3-10  Hugo Girls F2 Vrone F2 HEERHUGOWAARD 09:00 08:30  
F2 3-10  Victoria O F2 Hugo Girls F2 HEERHUGOWAARD 10:00    
F2 3-10  Hugo Girls F2 VZV F2 HEERHUGOWAARD 10:20    
RECR. 1 5-10  Hugo Girls DMW1   Zwaluwen K DMW1   HEERHUGOWAARD 19:30 19:00  

Er kunnen tussentijds wijzigingen zijn, de informatie in de HandbalNL app is altijd actueel.

Koffiekaarten Actie Hugo Girls / Hugo Boys
Ivm Corona hebben we de beslissing genomen om de kaarten dit jaar vanuit de kantine te verko-
pen om contact tot een minimum te beperken ….

De datums dat we in de kantine aanwezig zijn om de kaarten te verkopen zijn:
12-9-2020 van 10:00 uur tot 14:00 uur
19-9-2020 van 10:00 uur tot 14:00 uur 

De kaarten zij €5,- per kaart en daarmee steun je jeugd van Hugo Girls/Hugo Boys

We hopen dat we op jullie support kunnen rekenen.

Er is ook de mogelijkheid om de kaarten via Jeugdleden aan te schaffen en die kunnen ze dan in 
teamverband weer bij ons bestellen via trainer/coach.

Mocht het niet lukken om welke reden deze dagen te komen en toch de kaarten willen aanschaf-
fen  kunt uw ons altijd even contacten.

Dennis Groot – 0623261033
Martina van Langen – 0625325219
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Bent u onlangs op de Zeldenruststraat 3 geweest bij onze catering en maaltijdservice? 
Met veel genoegen kunnen wij u bij deze mededelen dat 

Koken Met Liefde met ingang van 1 augustus 2020 weer van start is gegaan.
Roos en Annemarie hebben dit bedrijf opgezet en waren voor u altijd de vertrouwde 

gezichten.  Roos kan dit wegens gezondheidsredenen niet meer voortzetten. 

We hebben de keuken in een nieuw jasje gestoken en bieden met veel trots onze 
maaltijden aan die u zelf kunt samenstellen aan de hand van onze menukaart! 

In de ochtend vers gekookt, daarna thuisbezorgd in Heerhugowaard voor € 7,50 per maaltijd.

Omdat het zo belangrijk is om gezond en gevarieerd te eten bieden wij de maaltijden 
met kwaliteit en zorgvuldigheid aan, met gebruik van lokale producten vers van het land 

waar alle smaak en vitamines nog in zitten. 
Wij zijn open van dinsdag t/m vrijdag

u bent van harte welkom om een kijkje te nemen of een bestelling te doen. 
U kunt uw keuze maken uit onze menukaart, 

die per seizoen wordt aangepast aan de verse groenten van het seizoen.
Lukt het niet dagelijks met de boodschappen, het koken of heeft u gewoon even geen tijd? 

Neemt u gerust contact met ons op en wij helpen u graag!

Mary Rijpkema
Zeldenruststraat 3, 1704 BR Heerhugowaard

Tel. 072-5716391 of 06-14639832  www.kokenmetliefde.nu

Catering & Maaltijd verzorging 

KOKEN MET LIEFDE

WWW.HULPBIJARMOEDE.NL

Help met uw organisatie 
mee armoede in 

Nederland te bestrijden!

De Antistollingspas, 
voor een veilig gevoel.

www.antistollingspas.nl

VRAAG
GRATIS
AAN
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Schema kantinediensten voetbal en handbal t/m 25 okt
DATUM  BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3
Zaterdag 5 september 09.30 - 12.00u 13.00 – 16.00u 18.15 – sluit
(onder voorbehoud programma) * Carla vd Vliet  • Marlou Z.(A)
 Pauze > 1 ouder spelend team

Zondag 6 september 10.00 - 13.00u  13.00 – 15.00
 *Bo Bleeker Yvon Rendering(A)

Zaterdag 12 september 09.30 - 13.00u 13.00 – 16.00u 
 *Gerard Klerq Jose Wolkers(A)
 Pauze > 1 ouder  1 ouder spelend team  
 spelend team

Zondag 13 september 9.30 - 13.00u  12.30 - 16.00u
 *Monique Beemsterboer  Sanne Smit (A) 
  Kirsten Zijp

Zaterdag 19 september 09.30 - 13.00u  13.00 – 16.00u
 *Linda Sch. Margreth vd B.
 Pauze > 1 ouder 1 ouder spelend team
  spelend team 

Zondag 20 september 10.00 - 12.30u  12.30 - 17.00u
 *Gon Beemster Chris Dekker(A)
 Lois Bleeker Devi B. van 13.30 uur

Zaterdag 26 september 09.30 - 13.00u  13.00 – 16.00u 18.15 – sluit
 *Karin Zuurbier Hans Borst (A) • Judith V.
 Pauze > 1 ouder  1 ouder spelend team
 spelend team 

Zondag 27 september 10.00 - 13.00u 12.30 - 15.30u 14.30 - 18.00u
 *Liesbeth B. Miranda B. Verine S.(A)
   Iep S.

Zaterdag 3 oktober 09.30 - 13.00u 13.00 – 16.00u 
 • *Mariska R.   • Isa Zuurbier (A)
                                                        • 1 ouder spelend team JO-17

Zondag 4 oktober 10.00 - 13.00u  13.00 – 16.00u
 *Ria Borst Ron Dekker(A)
 Pauze > 1 ouder  Rebecca
 spelend team B1 HG 

Zaterdag 10 oktober 10.00 - 13.00u  13.00 – 16.00u
 *Carla vd Vliet Anne Marie vd H. (A)
 Pauze > 1 ouder  1 ouder spelend team
 spelend team 

Zondag 11 oktober 09.30 - 12.30u  12.30 - 15.30u 14.30 – 18.00u
 *Jeanet vd V • Marjon B.     • Paul O. (A)
   • Moos vd B

*: Zorgt voor ophalen sleutel bij Nic de Wit, Nel Borst of Marjon B. openen kantine
(A): Zorgt voor afsluiten kantine, er is achter de bar een instructie aanwezig.

Bent u onlangs op de Zeldenruststraat 3 geweest bij onze catering en maaltijdservice? 
Met veel genoegen kunnen wij u bij deze mededelen dat 

Koken Met Liefde met ingang van 1 augustus 2020 weer van start is gegaan.
Roos en Annemarie hebben dit bedrijf opgezet en waren voor u altijd de vertrouwde 

gezichten.  Roos kan dit wegens gezondheidsredenen niet meer voortzetten. 

We hebben de keuken in een nieuw jasje gestoken en bieden met veel trots onze 
maaltijden aan die u zelf kunt samenstellen aan de hand van onze menukaart! 

In de ochtend vers gekookt, daarna thuisbezorgd in Heerhugowaard voor € 7,50 per maaltijd.

Omdat het zo belangrijk is om gezond en gevarieerd te eten bieden wij de maaltijden 
met kwaliteit en zorgvuldigheid aan, met gebruik van lokale producten vers van het land 

waar alle smaak en vitamines nog in zitten. 
Wij zijn open van dinsdag t/m vrijdag

u bent van harte welkom om een kijkje te nemen of een bestelling te doen. 
U kunt uw keuze maken uit onze menukaart, 

die per seizoen wordt aangepast aan de verse groenten van het seizoen.
Lukt het niet dagelijks met de boodschappen, het koken of heeft u gewoon even geen tijd? 

Neemt u gerust contact met ons op en wij helpen u graag!

Mary Rijpkema
Zeldenruststraat 3, 1704 BR Heerhugowaard

Tel. 072-5716391 of 06-14639832  www.kokenmetliefde.nu

Catering & Maaltijd verzorging 

KOKEN MET LIEFDE
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DATUM  BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3
Zaterdag 17 oktober 10.15 - 13.00u  13.00 – 16.00u
 * (A)
 Pauze > 1 ouder  1 ouder spelend team
 spelend team 

Zondag 18 oktober 9.45 – 13.00u  12.30 – 15.30u 14.30 – 18.00u
 *Ineke H. Andre Zuurbier Jacobi (A)
   Ari Groot

Zaterdag 24 oktober 10.15 - 13.00u  13.00 – 17.00u
 *Rosalien B.  Nelleke vd L. (A)
 Pauze > 1 ouder  1 ouder spelend team
 spelend team 

Zondag 25 oktober 9.45 – 13.00u  13.00 – 18.00u
 Joke Vader* Tim Harte (A)
  Ivan Zuurbier

*: Zorgt voor ophalen sleutel bij Nic de Wit, Nel Bors en Marjon B. en openen kantine
(A): Zorgt voor afsluiten kantine, er is achter de bar een instructie aanwezig.

Beste sporters, ouders, vrijwilligers. 

De indeling voor Hugo’s kantine is weer gemaakt. 
Er zijn regels in de kantine gemaakt waar wij met z’n allen naar moeten 

kijken en ons aan moeten houden. 
Wij hopen dat iedereen hier serieus mee om kan gaan, zodat de kantine 

open kan blijven, maar vooral dat iedereen zich veilig voelt op het sportpark. 
Er zijn kantinediensten ingedeeld, en voor degene die terreindienst heeft , 

vragen wij om ook eventueel te helpen waar nodig is in de kantine, 
zodat we samen ervoor zorgen dat alles weer goed verloopt. 

Help elkaar, vele handen maken licht werk en het is net zo gezellig! 
Voorlopig is de keuken niet open, dus geen broodjes, frituur, toasti’s worden er gemaakt. 

Staat er een * bij je naam, ben jij degene die de kantine opent, 
sleutel kan je halen bij Nic de Wit, Nel Borst of Marjon Berkhout. 

Als er een (A) bij je naam staat, mag je na het afsluiten de sleutel weer terug brengen, 
waar hij hoort, Nic, Nel of Marjon. 

We hopen op weer een super sportief seizoen, en vragen weer om een ieder zijn medewer-
king voor de club!! En zie je dat het druk is achter de bar, help gerust , das zeer welkom! 

Tot ziens op het sportpark van Hugo-Boys en Hugo-Girls! 

Namens de kantine commissie
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Hugo Boys seizoen 2020-2021
Van de bestuurstafel

Een half jaar, na de laatste wedstijd, waren er weer wedstrijden op het 
sportcomplex “Hugo’s ”.
Op 30 augustus was de start van de bekercompetitie. Extra spannend 
i.v.m. de corona maatregelingen en richtlijnen.
We kunnen spreken van een geslaagde kick-off van het seizoen. 
Nu was het met twee wedstrijden een niet al te vol speelprogramma. 
Dit wordt anders als de handbalcompetitie start. 
Goed overleg is dan noodzakelijk met beide wedstrijdsecretariaten om tot een goede kleedka-
merverdeling te komen. Dat dit een puntje kan zijn ondervond het 2e elftal achter in de uitwed-
strijd tegen DSOV. Omkleden op het veld en na afloop kon er niet gedoucht worden. Gelukkig was 
er een MC Donalds onderweg en konden de douches op ons complex gebruikt worden. 
Het is belangrijk om van tevoren de site te bezoeken van de desbetreffende vereniging om te 
kijken hoe zij omgaan met de regels betreffende corona. De afgelopen twee speelrondes heeft 
duidelijk gemaakt dat er grote verschillen zijn.

Tijdens de aankomende bestuursvergadering gaan we beslissen of de komende jaarvergadering 
door kan gaan. Deze stond gepland op vrijdag 25 september. Als bestuur hadden we een andere 
opzet in gedachten om de vergadering aantrekkelijker te maken voor onze leden.

De ledenadministratie heeft de laatste check uitgevoerd van de leden en teamindeling. Doelstelling 
is om eind september de contributie te innen. De contributie wordt verhoogd aan de hand van de 
CBS-indexering 2020. Deze jaarlijkse indexering is goed gekeurd in de jaarvergadering van 2018.
Het spreekt voor zich dat de contributiebedragen via de bekende kanalen openbaar worden gemaakt.

Tijdens de laatste vergadering van de kantinecommissie heeft men afscheid genomen Carin Dek-
ker. Vele jaren maakte zij deel uit van de kantinecommissie. Carin dank voor je inzet! 

Vacatures
Als bestuur zijn we op zoek naar kandidaten voor het jeugdbestuur. Heb je interesse en wil je in-
formatie dan kun je deze verkrijgen bij Kees Molenaar of overige bestuursleden. Ons streven is om 
het jeugdbestuur uit te breiden. Gedachte hierachter is “vele handen maken licht werk”. 

Wedstrijdverslagen
Op de eerste speelronde stonden er drie bekerwedstrijden op het programma. HB 4 speelde uit 
tegen Koedijk. Het werd 1-1. Vervelender was dat Edwin van Diepen afgevoerd werd met een am-
bulance. Gelukkig niet ernstig maar de schrik zat er goed in. Edwin vanaf deze plaats beterschap!
HB 3 speelde thuis tegen Zouaven 6. Zoals hoort bij het 3e werd het een doelpuntrijke wedstijd. 
Helaas werd het een 1-6 nederlaag. Het 1e trok de lijn door van een doelpuntrijke wedstrijd. Het 
werd tegen Alkmaarse Boys 1 een 6-3 overwinning. Het was een afwisselende wedstrijd. Bij fases 
speelde HB goed en ging de bal in driehoekjes mooi rond. Er waren ook momenten dat je kon 
merken dat het moeite koste om 90 minuten de concentratie vast te houden.

Op 6 september was de 2e ronde voor de beker. Het vierde boekte een mooie 3-1 overwinning op 
Schagen United 6.
De wedstrijd van HB 3 was vervallen. Het 2e mocht naar Vijfhuizen waar DSOV 2 de tegenstander was.
Het werd een verdienstelijk 2-2 gelijkspel tegen een sterke tegenstander.
HB 1 speelde een uitwedstijd tegen SEW1 een weerzien met onze oud-trainer Jeroen Slaager.
SEW begon veel scherper aan de wedstijd dan HB en nam een 2-0 voorsprong. Wat veel erger was 
dat bij een duel Bart van der Burg zwaar geblesseerd raakte. Zo erg zelfs dat er een ambulance aan 
te pas moest komen.
De wedstrijd werd gestaakt en wordt op een later tijdstip uitgespeeld. Wij wensen ook Bart veel 
beterschap met zijn herstel.

Bestuur Hugo Boys  
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Hugo Boys Senioren

Bekerprogramma Hugo Boys 13 september 2020      
Terreindienst :  Vincent Plak, Siem Hand     
2902 Flevo 1  Hugo Boys 1 14:00  J. Smit 
3359 Hugo Boys 2  Zeevogels 2  10:45  
21111 Hugo Boys 3  Woudia 3  10:45 10:00 Gerard Vinke 
20356 Hugo Boys 4  VVS 6  10:45 10:00 Adri v Renswoude 
       
Programma Hugo Boys 20 september 2020      
Terreindienst :  Lex Rendering, Joost Dekker    
32151 Egmondia  Hugo Boys 1 14:00  
44622 JVC 2  Hugo Boys 2  11:00  
93517 Hugo Boys 3  HSV 7  10:45 10:00 Stefan Oudeman 
98246 Hugo Boys 4  Alkmaarsche Boys 8  10:45 10:00 Jan de Wit 
       
Programma Hugo Boys 27 september 2020      
Terreindienst :  Gerrit Veldman, Paul Groot     
31933 Hugo Boys  WSV 1930 14:00  
43561 Hugo Boys 2  VVS 46  3  10:45  
97593 Limmen 4  Hugo Boys 3  11:00 10:00 
95634 Alkm. Boys 7  Hugo Boys 4  11:00 10:00 
       
Siem Hand tel. 072-5740761       
       

Hugo Boys Jeugd

Saturday, September 05, 2020 
Terreindienst: Thijs Snel & Erwin Hand      
      
wedstr. Omschrijving   Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
27284 ZOB JO17-2 - Hugo Boys JO17-1 17:30 15:45 -
27880 ZOB JO15-1 - Hugo Boys JO15-1 14:00 10:45 -
- Hugo Boys JO14-1 - Vrij      
- Hugp Boys JO12-1 - Vrij      
40002 SVW 27 JO10-4 - Hugo Boys JO10-1 10:15 9:30 -
69290 Hollandia T JO9-1 - Hugo Boys JO9-1 9:00 8:00 -
50987 Hugo Boys JO8-1 - Hollandia T JO8-2 10:00 8:00 Coach
- Hugo Boys MP - Vrij      
 
     
Saturday, September 12, 2020 
Terreindienst: Duncan Kavelaar & Joey Beers     
 
wedstr. Omschrijving   Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
27282 Hugo Boys JO17-1 - SVW 27 JO17-1 14:00 12:45 ??
27877 Hugo Boys JO15-1 - Medemblik JO15-1 14:00 13:15 ??
23339 Hugo Boys JO14-1 - SEW JO14-1 11:00 10:15 ??
- Hugp Boys JO12-1 - Vrij      
39386 Hugo Boys JO10-1 - Schagen United JO10-7 11:00 10:30 Coach
84696 Hugo Boys JO9-1 - Con Zelo JO9-1 10:00 9:30 Coach
58547 LSVV JO8-2 - Hugo Boys JO8-1 8:45 8:00 -
- Hugo Boys MP - Vrij      
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Saturday, September 19, 2020 
Terreindienst: Jari Veldman & Dion van t’ Padje     
      
wedstr. Omschrijving   Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
68776 Schagen United JO17-2 - Hugo Boys JO17-1 13:00 12:00 -
85531 Hugo Boys JO15-1 - AFC 34 JO15-3 14:00 13:15 ??
69443 Beemster JO14-1 - Hugo Boys JO14-1 13:30 12:00 -
- Hugp Boys JO12-1 - Vrij      
38718 LSVV JO10-3 - Hugo Boys JO10-1 11:15 10:30 -
50646 Hugo Boys JO9-1 - DTS JO9-2 10:00 9:30 Coach
69807 Hollandia T JO8-1 - Hugo Boys JO8-1 9:00 8:15 -
- Hugo Boys MP - Vrij      
      
    
Saturday, September 26, 2020 
Terreindienst: Richard Borst & Marco Borst     
      
wedstr. Omschrijving   Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
62987 Hugo Boys JO17-1 - Nieuwe Niedorp JO17-1 14:00 12:45 ??
71973 EVC JO15-1 - Hugo Boys JO15-1 12:00 10:30 -
81230 Hugo Boys JO14-1 - SVW 27 JO14-2 11:00 10:15 ??
- Hugp Boys JO12-1 - Vrij      
40298 KSV JO10-4 - Hugo Boys JO10-1 9:00 8:15 -
54037 LSVV JO9-2 - Hugo Boys JO9-1 9:00 8:15 -
74974 Hugo Boys JO8-1 - Winkel JO8-1 10:00 9:15 Coach

ALGEMENE INFORMATIE
Kopij voor deze pagina? Mail Redactie@ContactDeNoord.nl 
of  bel Robbert Jongkind 06-51275738
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  06-51039032          
of Anita Messelaar  06-20915051
of Els Beemsterboer  06-34956504
Secretariaat:  Sandra Oudeman  06-37303500
Penningmeester: Cees Molenaar  06-10383092

Bij een overlijden direct contact opnemen.
Kind geboren, verhuizing, scheiding, ander rekeningnummer 
of iedere andere wijziging? Meld het ons ook!
Alle informatie is te vinden op: 
www.heilighartdenoord.nl/werkgroepen/sint-tekla-begrafenisvereniging
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Richtlijnen voor kopij ‘Contact’ 
- Aanleveradres(mail): Redactie@ContactDeNoord.nl.  
- 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 redactieadres: Kleine Geldebosch 2 te Heerhugowaard-

de Noord of even bellen met de redactie 06-51275738. 
- Uiterste inleverTIJD is 19.00. Na dit tijdstip aangeleverde kopij zal in de daaropvolgende 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 Redactie@ContactDeNoord.nl 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 Reclamegroep 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(zwart/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 Robbert Jongkind, Paul Mooij, 
en Jella Limmen. 
Redactie-adres: Kleine Geldebosch 2, 1704 CT, Heerhugowaard-Noord. 
Robbert Jongkind: 06-51275738 
Redactie@ContactDeNoord.nl 

Voor het aanleveren van advertenties: 
Zeeman Reclamegroep:   e-mail:  advertentie@zrgbv.nl
  telefoon: 0224-296 007  
Rekeningnummer Contact:  NL06RABO0386950989

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

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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❖ Garage Co Borst BV ❖ Co Borst Autoschade
❖ Co Borst Bedrijfswagens ❖ C.B. Lease
❖ Airco Service ❖ Piaggio LTV-dealer

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


