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Agenda
27 september 2020 10.00 Vormselviering

24 oktober 2020 WGJ: Noord’s Got Talent

14 november 2020 WGJ: Intocht Sinterklaas

Vrijdag 25 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.

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
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BIJ ONS ALLE 
TOPMERKEN 

VERKRIJGBAAR!
O.A. GAZELLE, 

SPARTA, BATAVUS, 
GIANT ENZ.
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€ 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 
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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 5 oktober 2020 vóór 19:00 in te leveren via Redactie@ContactDeNoord.nl of bij 
uitzondering bij Robbert Jongkind, Kleine Geldebosch 2. Na dit tijdstip wordt kopij geplaatst in de 
editie  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
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Contactpersonen secties:
Sectie Catechese   Vacature
Sectie Liturgie   Marga van Langen 072-57 422 41
       06-192 08 133
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 3 oktober 
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 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.

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 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?)
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ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020 OM 10.00 UUR
Vormselviering met zang van het Vormselkoor. Voorganger Pastoor Tilma. Vormheer is Eric Fennis.
Gebedsintenties: Vok en Afra de Wit-Plak en zegen over het gezin, in liefdevolle herinnering Reinier 
van Schagen, Cees Meester, Andre en Ank Veldman-Dekker, Ad Groen en zegen over zijn gezin.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars: Mette Blankendaal en Nathan Hof. Koster: Peter Danenberg.
DEZE VIERING IS ALLEEN VOOR DE GENODIGDEN VAN DE VORMELINGEN.

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

WEEKEINDE VAN 3 EN 4 OKTOBER 2020
27e zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 5, 1-7 (Ik wil zingen van mijn vriend en zijn wijngaard.)
Evangelielezing uit het heilig evangelie volgen Matteüs 21, 33-43 (De wijngaard wordt gegeven 
aan een volk dat wél vruchten opbrengt.)

ZONDAG 4 OKTOBER 2020 OM 10.00 UUR
Woord en Communieviering met zang van de Cantorij in aangepaste vorm. Voorganger diaken Jorink. 
Gebedsintenties: Koos en Magda van der Hulst-de Koning overleden familie en zegen over het 
gezin, Piet en Greet Beers-Oudeman en familie, Tiny Veldman-Overtoom kinderen en familie, Ad 
Groen en zegen over zijn gezin.
Lektor: Joke van der Voort. Misdienaars: Roos Ligthart en Maud Buter. 
Koster: Gon Meester.

DONDERDAG 8 OKTOBER 2020 OM 9.00 UUR
Eucharistieviering met voorganger pastoor Tilma.

WEEKEINDE VAN 10 EN 11 OKTOBER 2020
28e zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 25, 6-10a (De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan.)
Evangelielezing uit het heilig evangelie volgens Matteüs 22, 1-14 (Het Rijk der hemelen gelijkt op 
een bruiloftsfeest.)

ZONDAG 11 OKTOBER 2020 OM 10.00 UUR
Viering verzorgd door de gebedsgroep met zang van het ritmisch koor in aangepaste vorm.
Gebedsintenties: Cor Deken, Nic. Borst, Afra Borst-Molenaar, dochter Lida en zegen over hun ge-
zin, Ad Groen en zegen over zijn gezin.
Koster: Kees Berkhout.

DONDERDAG 15 OKTOBER 2020 OM 9.00 UUR
Eucharistieviering met voorganger pastoor Tilma.

’T VELD
Za 26 sept. 19.00  Woord en communieviering met diaken Jorink
Za 3 okt.  19.00  Eucharistieviering met pastoor Tilma
Za 10 okt. 19.00  Woord en communieviering met diaken Jorink

WAARLAND
Za 26 sept. 19.00  Woord en communieviering met Piet Steur
Zo 4 okt.  10.00  Eucharistieviering met pater Jan Molenaar
Zo 11 okt.  10.00  Woord en communieviering met diaken Jorink

NIEUWE NIEDORP
Zo 27 sept. 10.00  Eucharistieviering met rector L.D. Georges
Za 10 okt. 19.00  Eucharistieviering met pastoor Tilma 



6 7

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.
 

IN DIENST VAN DE VREDE
 

’ Vriend, ik doe u toch geen onrecht?   
Dit waren de woorden van Jezus, die we afgelopen zondag hebben mogen 
horen uit het Evangelie volgens Mattheus, welke in het teken stond van de 
vrede. 
Zo horen we Jezus dan ook iedere zondagviering zeggen; Vrede geef 
ik u, Mijn vrede laat ik u, woorden waarmee Hij het belang ervan 
onderstreept, want ondanks vele vredesinitiatieven in de wereld zien 
we ook zovele schendingen ervan. We hoeven hierbij maar de denken 

aan discriminatie, aan vluchtelingen die worden tegengehouden aan grenzen, aan mensen die 
gevangen zitten in oorlog, welke uitzien naar een leven zoals God dat heeft bedoeld, leven in 
vrede. Daarom zegt Jezus….. Vriend, Ik doe u toch geen onrecht, woorden waarmee wij worden 
opgeroepen in dienst te staan van die vrede en om deze vorm te geven in een wereld voor ons allemaal.  
Afgelopen vrijdag hebben we naar de status van de Corona kunnen luisteren. Allemaal merken 
we dat het nog steeds oppassen geblazen is in onze omgang met elkaar, maar ook dat ons geduld 
extra op de proef wordt gesteld, en zeker voor de kwetsbaren onder ons. Zo hoor ik dan zelfs mijn 
altijd positieve moeder van 89 jaar zeggen; ik vind er op deze manier niets meer aan, waarvan ik 
denk dat ze niet de enigste is. 
Doch wordt ons gevraagd rustig te blijven en moeten we hopen dat er binnenkort een medicijn 
op de markt komt, waarna we onze sociale contacten weer kunnen oppakken. 
Dat het Coronavirus ook de kerkvieringen nog steeds in de greep heeft, dat is ook duidelijk. 
Volop wordt er dan ook achter de schermen nagedacht over de koren, maar ook over de 
vieringen van Allerzielen en Kerst. Hou pakken we dat aan is de centrale vraag ?, want 
er mogen volgens de richtlijnen van de R.I.V.M. niet ‘’ zoveel ‘’ mensen in de kerk zijn.  
Deze puzzel is nog niet helemaal uitgewerkt maar zal u binnenkort worden aangereikt.   
Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u. Laten we Hem daarin volgen.  
Het geeft de mens zoveel rust, waardoor we ook deze Coronatijd met elkaar aan kunnen.   
 
Hartelijke groet, 

mede namens het pastoresteam, 
diaken Hans Bruin 
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In 2020 vieren we de Vredesweek van 19 t/m 27 september! Doe je mee?

Het coronavirus breekt los en vanuit alle hoeken van de samenleving wordt de gemeenschaps-
zin zichtbaar, hoorbaar. Spandoeken, applaus en simultaan luidende kerkklokken. Invoelende 
toespraken van de leiders van het land en die extra tas met boodschappen voor de buurvrouw. 
Initiatieven die plaatselijke kleine ondernemers door de storm moeten helpen. Ook worden de 
al bestaande verschillen nog duidelijker, bij de voedselbank en bij het meisje dat veel liever naar 
school gaat dan in haar ontwrichtende thuissituatie te moeten zijn. Het verschil in toegang tot 
zorg, tussen ons hier en al die vluchtelingen daar, ver weg.

En juist over verschil gaat de Vredesweek van 2020. 
Voordat deze crisis er was, schreven we een tekst bij het thema van dit jaar. 
Die begint zo: “De groeiende diversiteit in Nederland roept veel reacties op.  Nieuwsgierigheid 
en vreugde, maar ook racisme en angst voor het onbekende. De Vredesweek 2020 gaat over het 
omgaan met die verschillen. Verschillen in cultuur, gebruiken, huidskleur en religie. Verschillen in 
morele opvattingen en de spanningen die dit oproept met de vrijheid van meningsuiting en de 
fundamentele gelijkheid van mensen. In de Vredesweek gaat het over hoe belangrijk het is om het 
verhaal van de ander te leren kennen, in plaats van te blijven hangen in het eigen gelijk. Daarom 
kiest vredesorganisatie PAX de komende Vredesweek voor het thema ‹Vrede verbindt 
verschil›.”

De Vredesweek is hét moment om elkaar te ontmoeten. 
Om te ontdekken wat goed is voor jezelf én voor de ander. Zelfs als we misschien niet in grote 
groepen bij elkaar kunnen komen vanwege het coronavirus, juist dan. 
Vrede verbindt verschil. 
Vrede verbindt ons met alle anderen, met elkaar.

Een vrijwillige bijdrage voor het werk van PAX is natuurlijk altijd welkom. 

Hiervoor kun je een betaling overmaken naar girorekening;

NL03TRIO 0390515000 t.n.v. Stichting Vredesbeweging PAX in Utrecht. 
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Zonnebloemactie

In mei hebben de leerlingen van de Sint Joseph school een zakje met zonnebloemzaad ontvangen 
van de Heilig Hart parochie.
Het was een rare tijd, school dicht, geen sport, weinig contact met vriendjes enz.
Een tijd, waarin je de zonnebloempit in de grond plant en afwachten.
We kregen enthousiaste mailtjes o.a. van Jess Put, Eva en Wes van Diepen.
Prachtige zonnebloemen, zelfs  een 2.70 mtr hoog!
Leuk dat jullie allemaal hebben meegedaan.
Tip: verzamel je zaadjes, zodat jullie volgend jaar nogmaals zonnebloempitten kunnen planten.

De parochieraad

Ik las onlangs nog een mooi gedicht van Gerard Reve

Roeping  
Zuster Immaculata die al vier en dertig jaar 
verlamde oude mensen wast, in bed verschoont, en eten voert, 
zal nooit haar naam vermeld zien. 
Maar elke ongewassen aap die met een bord: dat hij 
vóór dit, of tegen dat is, het verkeer verspert, 
ziet ‘s avonds reeds zijn smoel op de tee vee. 
Toch goed dat er een God is.

Ontroerd.
Op zondag 6 september 2020 was het weer voor de eerste keer, na lange tijd vanwege de Lock 
down, dat een koor zong tijdens de zondagse H. Mis.
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Het was de Cantorij die de spits afbeet.
Weliswaar in een kleine bezetting om de 1,5 meter in acht te nemen. 
Maar wat heb ik die mooie zang gemist, merkte ik bij het horen van de eerste klanken.
Het ontroerde  me. 
Na afloop werd er geklapt dat doe ik normaal gesproken nooit (het is geen uitvoering !) maar nu 
gaf ik de aanleiding.    

Handwassing
Het zijn kleine details die me opvielen. 
Ook weer voor de eerste keer dat er twee misdienaars met de waterkan, doek en bak naar de 
priester liep.
Water werd over de handen van pastoor gegoten en bij het afdrogen wisselde de pastoor en mis-
dienaars een blik van verstandhouding. Met een glimlach, dat zag ik wel. 
Mooi, dat het langzaam weer een beetje naar normaal terug gaat.
(De handwassing is een gebaar van zuiverheid bij de nadering van de consecratie, en een teken 
van innerlijke reinheid.)
De zondag daarna zong het ritmisch koor met hooguit 25% van hun leden. Wat een volume het 
was of het volledige koor daar stond te zingen.

Survival goed geslaagd
Vorige week zaterdag (traditioneel de 2e zaterdag na de volksspelen) was de opening van een 
nieuw vormselseizoen met de survival.
Het had alle ingrediënten voor een pracht dag vol met spelelementen die overwonnen moesten 
worden. 
‘s Morgens om 08.00 uur was het verzamelen in de kerk. Daar was meer ruimte.
Vormelingen en begeleiders vormen samen een grote groep.
De groepjes werden in tussen posen op pad gestuurd op het survival traject.
Dat traject  loopt dwars over de landerijen in en rondom ons dorp en speelt zich ook af op het water.
Er moest goed worden samengewerkt om de verschillende opdrachten tot een succes te maken.

Vlotbouwen 
Met planken, balken, tonnen en touwen moest een vlot worden gemaakt. Daar moet dan de hele 
groep peddelend de ringvaart over om op een eilandje een vlag op te halen.
Een motorbootje  vaart  in de nabijheid mee met de zelf gemaakte vlot.
Er werd door een groep met touwen geknoopt en de planken hadden wel een hele breedte.
Puntje bij paaltje viel het vlot al bijna uit elkaar voordat het in het water lag.
Pastoor Tilma bood de helpende hand.  Hij maakte mastworpen of het niets was.
Wat bleek hij heeft jaren op de scouting gezeten.

Kano varen voor of tegenwind.  
Ook moest een stuk traject afgelegd worden met een kano.
Het is best een lang traject. De groepen die tegen wind hadden kregen hier een zware kluif aan.
De groepen met de wind in de rug hadden een makkie.
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Op een grasdijk was een breed plastic neergezet tegen de 
helling aan en ingesmeerd met zeep.
De groep moesten samen omhoog zien te komen. 
Dat was niet gemakkelijk maar met elkaars hulp lukte het 
meestal wel. Daarna moest het natuurlijk gebeuren dat 
de hele groep in een rechte lijn samen naar beneden gin-
gen glijden …. Die uitkwam op de sloot.

Bij terug komst was iedereen ‘stik en tebarsten’ maar met een voldaan gevoel  was er drinken en 
een heerlijke brownie gebakken door Jacobi Baas. Dat smaakte goed. 

De foto’s van de survival zijn terug te zien op de website van de kerk: 
www.heilighartdenoord.nl/.werkgroepen/.vormselwerkgroep 

Het vormselseizoen 2020 2021 is van start gegaan.
Op woensdag 30 september vind de 1e projectavond plaats. 

Afronding vormselseizoen afgelopen jaar.
De laatste projectavond 09 kon in maart niet door gaan en wordt woensdag 23 september gehou-
den. Dit keer maken we gebruik van de kerk voor de laatste projectavond.
Ook de Vormheer E. Fennis komt even langs om kennis te maken met de groep.
a.s. Zondag 27 september is de vormselviering om 10.00 uur in de kerk .
De vormselbegeleiders zijn afgelopen week  al aan het repeteren geslagen.

Romereis van 1-5 mei 2021.
Voor de vormselbegeleiders van dit nieuwe seizoen en van afgelopen seizoen wordt er een vijf 
daagse Romereis georganiseerd. Deze zal plaats vinden van 01 mei tot en met 05 mei 2021.
Pastoor Tilma is onze geestelijke leidsman op de reis
De animo is groot. Op dit moment zijn er 35 deelnemers.

De groep Jong van Geest heeft haar eerste bijeen-
komst op 08 september gehad met een rondlei-
ding langs de kunstwerken van Loet van Veen. Loet 
die ook het kunstwerk ‘wandelschoenen’ op het 
caminopaadje heeft gemaakt. Het was interessant 
en leerzaam hoe kunst  tot stand voordat het wer-
kelijk klaar is.

Dinsdag 20 oktober komt de groep weer samen om 
19.30 uur in de kerk / pastorie.  
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De jongeren van Sanctus Virgilius overhandigen 1.000 euro voor de H.Hart parochiekerk.
Dit is de opbrengst van de verkoop van het Virgilius Blond ‘het bier om te delen’ .
De kerk heeft forse klappen gekregen door Corona. We hopen zo bij te dragen in de onkosten die 
gemaakt zijn om de kerk Corona proof te laten functioneren. 
Er zijn veel aanpassingen gemaakt in de kerk voor een veilige kerkomgeving.
Een hele lange periode was het niet mogelijk om als gemeenschap bij elkaar te komen. De kerk 
was zo goed als op slot. Dus geen inkomsten uit collectes e.d.
Vanaf 01 juli mogen  de mensen weer beperkt samen komen in de kerk met in acht neming van 
de  1,5 meter afstand. Er wordt nog steeds niet gecollecteerd. Wel staat er achter in de kerk nu een 
collecteschaal op gesteld. 

De parochiegemeenschap krijgt geen overheidssteun. 
Het bestaan van de kerk vinden we belangrijk dus dachten we er goed aan te doen om met dit 
bedrag onze waardering uit te spreken voor wat de vrijwilligers en pastoor doen om dienst-
baar te blijven aan de parochiegemeenschap ook in het Corona tijdperk.
We weten ook dat het alle kosten lang niet dekt maar alle beetjes helpen.

Een nieuwe priorin !
We hebben een opvolger voor priorin Jacky Zuurbier. Jacky moest afscheid nemen want ze is ver-
huisd naar Amsterdam. Maar eens komt ze terug naar De Noord om hier te wonen en te leven, zo 
heeft ze plechtig gezegd. We zijn haar dankbaar voor de ideeën en het werk wat ze altijd zo goed 
gedaan heeft voor Sanctus Virgilius.
Onze nieuwe Priorin is Mandy Beemster geworden.
Afgelopen woensdagavond hebben we  ‘op locatie ‘ (in het Zwaantje Veenhuizen) onze eerste be-
stuursvergadering gehad.
We wensen priorin Mandy veel succes.

Lou Snoek op de vrije inloopavond voor alle jongeren 18+ 
Vorige week Woensdag 16 september  was er een vrije inloopavond in de kerk voor jongeren. 
Georganiseerd door de jongeren van Sanctus Virgilius.
Spreker was Lou Snoek uit Volendam.  Hij vertelde over de brand op nieuwjaarsnacht in het He-
meltje in het nieuwe jaar 2001. Hij was net 16 jaar geworden en met zijn vrienden mochten ze voor 
het eerst een biertje drinken. (toen was het nog vanaf 16 jaar) 
Hij vertelde hoe de brand zijn leven blijvend heeft veranderd.
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.

In de kerk is een vaste beamer en die kwam weer goed van pas om ook visuele beelden te tonen 
op het scherm. 
Na afloop hebben de jongeren samen nog iets gedronken en wat nagepraat. Het was een ge-
slaagde avond.  Virgiel wil meer vrije avonden organiseren met voor jongeren aansprekende on-
derwerpen.  
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Lancering Virgilius Tripel ‘het bier om te delen’.
Al enige tijd liggen in de kelderen van de pastorie onze nieuwe Tripel verder te rijpen op fles.
Het is naast de Virgilius blond ons tweede bier in het assortiment.
Het heeft een prachtig etiket (al zeggen we het zelf   ).
 Ook op de Tripel staat onze Noordender H.Hartkerk op afgebeeld op het etiket.
Hoe langer het rijpt hoe beter de Tripel smaak tot zijn recht komt.
We hopen over enkele weken het in de verkoop te kunnen zetten.

Reserveren ?
U kunt natuurlijk wel al flessen Virgilius tripel reserveren (graag zelfs) en zodra het klaar is dan 
leveren we ze bij u thuis.

Presentje
Het is ook een mooi en een origineel presentje om aan iemand te geven.(eventueel ook nog met 
een Virgilius paterbokaaltje erbij) waar onze kerk op staat en van jongeren uit De Noord.
Het verdiende geld stroomt weer terug naar de gemeenschap.  Om zo een bijdrage te leveren om 
de leefbaarheid en gemeenschapsgevoel te bevorderen voor het geluk van alle mensen.

Dus een presentje met een echt verhaal.   
 
Virgilius blond is ook verkrijgbaar bij de Dagmarkt, Borst Streekwinkeltje en Bakkum’s Boetje.

De jongeren van Sanctus Virgilius

MARIA VIERING

Dit jaar is de Lourdesreis met de Lourdesgroep Heerhugowaard en “t Veld van 28 
september t/m 3 oktober 2020 door de COVID-19 virus 
niet doorgegaan. 
Er zou een vertrekviering zijn op 27 september in ’t Kruis voor de
pelgrims die op 28 september naar Lourdes zouden vertrekken.

In plaats daarvan is er op:

Zondag 27 september 2020 een 

MARIA VIERING

0m 10.00 uur

In de heilige Familiekerk in ’t Kruis in Heerhugowaard

THEMA: “JA” ZEGGEN

Voorganger: Marion Bleeker

m.m.v. het ritmisch koor uit de Noord o.l.v. Trudi Hand
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  Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor de lieve belangstelling, mooie woorden,
prachtige bloemen en fi jne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden

van onze moeder, schoonmoeder en oma

Marian Liefting-Bak

Het heeft ons erg goed gedaan om te weten dat
er zoveel aan Marian wordt gedacht…

   Aangeboden
Heeft u hulp in de huishouding nodig,dan bel me op 0614433533 of mailen 
donna.bommer@ gmail. com.
Voor ervaren hulp. 

Met vriendelijke groet. Donna Bommer 

landelijke collecte voor de Kankerbestrijding
Van 30 Aug. tm 5 Sept. werd de landelijke collecte voor de Kankerbestrijding gehouden.
Graag willen wij alle enthousiaste collectanten bedanken voor hun inzet ondanks de corona regels 
voor het collecteren in de Noord en Veenhuizen. 
De opbrengst van de collecte in de Noord en Veenhuizen was totaal € 1.401,21
Namens de KWF iedereen bedankt voor uw gift.

Riet Berk hout, Afra Appelman, Sylvia Groen

Helaas
Ik moet helaas wat vervelends vertellen,

U kunt dit jaar geen zwarte pieten bij me bestellen.
Door het hele corona gebeuren, weet ik niet zo goed,

Of dat wel doorgang hebben moet.
Wie weet komt hij volgend jaar gewoon weer in het land,

Dan heb ik gewoon weer het afsprakenboek weer bij de hand.
Wil je nog vragen stellen,

mag je nog bellen…..

Kantoorpiet Irma, 5744317
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René Jonker 
Stationslaan 1

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

www.jonkerhov.nl

grondverzet kraanverhuur
reparatie machine handel
bomen zagen en afvoeren
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11 oktober wandeling “Rondje de Noord”
Na al eerder een keer te zijn uitgesteld gaat het zondag 11 oktober toch echt gebeuren.
Het “Rondje de Noord” gaat gewandeld worden.
De Hugo’s sponsorcommissie heeft een prachtige tocht uitgezet over de Noordender wegen en 
paden. Er is keus voor een tocht van 5, 10 of 15 km.
De start vindt plaats tussen 11 en 12 uur bij het Dorpshuis.
Onderweg wordt u verrast door het prachtige schoon wat de Noord biedt en wacht er hier en daar 
wat lekkers. Terug bij het Dorpshuis aangekomen begint dan bijna de aftrap van Hugo Boys 1.
Inschrijven kan via email : rondjedenoord@gmail.com 
De inschrijvingskosten voor deze tocht zijn € 7,50 en voor kinderen t/m 14 jaar € 2,50.
Deze kunnen ter plekke worden betaald.

De sponsorcommissie.
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Wij zijn er voor u en u kunt er zijn voor ons
Als Caritas De Noord willen we er zijn voor onze naaste als dat nodig is. Tijdens de nationale zie-
kendag op 13 september, hebben we aandacht besteed aan de ouderen en zieken in onze ge-
meenschap. Door het spontaan sponseren van de bloemen, door H.M. Tesselaar, was het onze 
taak om u daarmee te verrassen. De reacties waren vooral verrassend en dankbaar van uw kant. 
Nu kunt u ons sponseren met uw stem. De Rabo Club Support gaat van start. Vanaf 5 oktober kan 
u uw stem uitbrengen als lid van de Rabobank, lid worden is gemakkelijk en gratis, uw stem is geld 
waard. Er zijn heel veel verenigingen en clubs die meedoen aan deze actie maar wij vragen om uw 
stem zodat wij ons werk in De Noord goed kunnen doen. Laat uw stem niet verloren gaan maar 
geef 2 stemmen aan Caritas De Noord, wij zijn er u dankbaar voor. Op 25 oktober is de sluiting dus 
breng voor die tijd uw stem uit.

Jan van Schagen,
Voorzitter Caritas De Noord.

Schrijf in uw agenda…
woensdag 21 oktober a.s. 20.00 uur jaarvergadering St. Tekla
bij cafe/restaurant Bleeker.
Wilt u zeker zijn van een plaats
bel dan even naar de secretaris!

Begrafenisvereniging St. Tekla
www.heilighartdenoord.nl/werkgroepen/sint-tekla-begrafenisvereniging

 
Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
Dag allemaal,

Het is ons weer gelukt om het NOC op te geven bij de Rabo 
Clubsupport actie. Van 5 tot 25 oktober kunnen leden van de 
Rabobank stemmen op goede doelen. Natuurlijk hopen we dat u 
het NOC daarbij niet vergeet want een kleine financiële injectie geeft 
ons extra mogelijkheden.
Het koffie drinken met elkaar op de vrijdagochtend verloopt goed. 
Elke week staat een vrijwilliger klaar om met een groep van 6 ouderen op een gezellige manier bij 
elkaar te zijn op de pastorie. We hopen dat we voorlopig hiermee door kunnen gaan en niet zoals 
in het begin van het jaar dat we alles moeten afzeggen.
Mocht u onverhoopt niet kunnen, wilt u dan ruim van tevoren afzeggen zodat we iemand anders 
kunnen vragen. Af en toe verlaten mensen de groep doordat zij niet meer op zichzelf kunnen 
wonen en naar elders verhuizen. Maar af en toe komt er ook wel weer iemand bij.
Fijn dat het zo kan in De Noord, waar de meeste mensen elkaar kennen.
Onze laatste wens is dat u goed op uzelf past en gezond blijft.  

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



16 17

Biljarten
Enige tijd geleden ben ik gevraagd, door Harry Yntema of ik wilde 
biljarten met viertallen. Je speelt dan onder auspiciën van de biljart-
bond. Ik heb toegestemd en ben terechtgekomen in het team Noor-
derend 3. De competitie gaat over 16 wedstrijden en speelt zich af in 
de hele Noordkop. Acht keer uit, acht keer thuis.  De andere teamle-
den zijn Chris Karman, Renée van Langen en Wil Groenland. Wil is te-
vens onze aanvoerder en net als ik helemaal nieuw in dit gebeuren. 
De beide anderen hebben al ervaring. Dinsdag 8 sept. moesten we 
aantreden voor onze eerste wedstrijd. We speelden thuis tegen een team uit Anna Paulowna. Bij 
binnenkomst van dit viertal zagen we direct dat wij wel een ietsje jonger waren. Maar bij biljarten 
zegt dat niets. Harry was ook aanwezig om het een en ander uit te leggen. Later kwam Pe  Botman 
onze verrichtingen ook bewonderen.   Alle spelers hebben een bepaald gemiddelde. Dit is bepaald 
over 30 beurten. Zo moet Chris 44 punten maken, Wil en ik allebei 41 en Renée een paar minder 
(31). Ieder speelt twee partijen tegen dezelfde tegenstander. Er moet wel van biljart gewisseld 
worden. Als je niet speel mag/moet je schrijven af arbitreren. Een zeer verantwoordelijke taak! 
Ik zal u de namen van de tegenstanders besparen. Dat moet ook wel want ik weet ze niet allemaal 
meer. Mijn tegenstander vertelde me dat hij net twee keer een maand in het ziekenhuis had gele-
gen en maar met 1 oog kon zien. Zo te zien mankeerde hij nog wel meer maar dat nam niet weg 
dat hij 47 caramboles moest maken. Ik wist er in de na beurt een gelijkspel uit te slepen. Chris ver-
loor nipt. Wil en Renée wonnen hun partij. Ook Wil maakte, net als ik, in de 31ste beurt zijn beno-
digde caramboles. Ik heb geen idee hoe de puntentelling werkt maar er werd ons medegedeeld 
dat we met de eerst ronde een bonuspunt hadden verdiend.
De tweede ronde verliep bijna hetzelfde. Met dien verstande dat ik nu mijn partij verloor. Wel ruim 
binnen de 30 beurten. Ook Chris speelde constant en verloor wederom! Wil en Renée wonnen 
weer. Ook deze ronde werd er een bonuspunt gehaald. De totaalscore was tevens in ons voordeel. 
Ik dacht dat de uitslag 17 - 13 was, maar weet dat niet zeker.
Na afloop hebben we nog even met de tegenstanders gezeten. Toen zij huiswaarts gingen hebben 
wij er nog eentje toe genomen. Als je te vroeg thuis kom worden er  vragen gesteld en dat moeten 
we niet hebben. Al met al was het een hele geslaagde middag en gingen we tevreden naar huis. 
De verzorging was bij Mary Ann in prima handen. De volgende pot is uit naar Waarland. We kijken 
er al naar uit! Dit was zo maar eens een verslagje over een sport die niet zo in de belangstelling 
van iedereen staat. Ik ga daar geen gewoonte van maken maar zal best nog wel eens iets tikken. 
Misschien voelt iemand anders zich nu ook geroepen. U kunt ook een keer komen kijken in de 
sporthal. Altijd leuk om voor toeschouwers te spelen!

Gr. Henk Beers

Word nu lid op natuurmonumenten.nl en 
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUURWE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
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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 € 6,90

Reclame voor zaterdag 26 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

elke dag 3 broden naar keuze € 6,90

Reclame voor zaterdag 26 september

3 BRODEN (wit, bruin, volkoren)  voor  € 5,75
APPELKRUIMELTAARTJE 
VAN € 6,25 VOOR € 4,25

KWARKBOLLEN 4 + 2 GRATIS
SPECULAAS VAN € 4,70 VOOR € 3,95
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NIEUWS VAN HUGO GIRLS 
NIEUWS VAN HET BESTUUR
Corona
We zijn nu een aantal weken aan het handballen en tot dusver heb-
ben we gelukkig alle wedstrijden kunnen spelen en is er geen uitval 
geweest als gevolg van corona. We willen graag nogmaals benadruk-
ken dat we echt met elkaar goed om de 1,5 meter regel denken. Niet 
alleen om te voorkomen dat we een fikse boete krijgen bij controle, 
maar vooral om ieders gezondheid!
De NHV heeft geïnventariseerd wat bij iedere vereniging de regels zijn 
wat betreft corona. Iedere club heeft vaak toch net wat andere regels wat betreft omkleden of 
douchen. Deze regels komen in de app van HandbalNL te staan, dus kijk hier van tevoren in om zo 
te weten waar je aan toe bent.

Grote Club Actie 2020
Zoals in het vorige Contact is aangekondigd, komt de jeugd langs de deuren om loten van de 
Grote Club Actie te verkopen. Ook dit jaar is er de mogelijkheid om een superlot aan te schaffen. 
Dit is een ideale mogelijkheid voor bedrijven of teams om in een keer 50 loten aan te schaffen 
voor bijvoorbeeld personeel. Als u hierin interesse heeft, kunt u dit via 0654247463 regelen. Er zijn 
mooie prijzen te winnen en 80% van de verkopen van de loten gaat naar de voetbal en handbal-
vereniging, alvast bedankt voor uw steun!

Terreindienst
Wanneer je ingedeeld bent voor terreindienst, kijk dan van tevoren even wat de taak inhoudt. 
Zorg dat je ruim op tijd bent om de tegenpartij te ontvangen en de kleedkamers te wijzen. Graag 
ook aan het eind van de eerste helft de limonade/koffie/thee alvast klaarmaken en naar het veld 
brengen zodra het rust is. Zo kunnen we alles soepel laten verlopen. Alvast bedankt!

Jaarvergadering
Zet alvast 21 oktober in je agenda, dan hebben we de jaarvergadering gepland. We zijn nog aan 
het nadenken in welke vorm we dit gaan gieten, zodra we hier uit zijn laten we dit uiteraard weten.

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

Het bestuur

Begin nieuwe seizoen
Alle teams zijn weer begonnen met de trainingen en de wedstrijden. Er zijn dit seizoen weer wat 
meiden enthousiast geworden om de jeugd te trainen, dit zijn Anouk, Iza, Tess, Demi, Mirthe en 
Floor. Hier zijn wij als jeugdcommisie erg blij mee.

Verkoop koffiekaarten
Op 12 en 19 september zijn er onwijs veel koffiekaarten verkocht, hier voor willen we iedereen 
bedanken. Mocht je nog een koffiekaart willen hebben dan kun je contact op nemen met: Martina 
van Langen( 06-25325219) of Dennis Groot( 06-23261033).

Het jeugdbestuur

Dames 3 zoekt shirtsponsor
Dit seizoen wordt dames 3 in het nieuw gestoken. Wij krijgen mooie nieuwe shirts en broeken. 
Onze huidige sponsor stopt ermee dus er komen nieuwe namen op onze borst en rug.

De eerste sponsor is al bekend. Wij houden de naam nog even geheim maar ze doen in geveltech-
niek. U begrijpt dat deze naam op “onze gevels” zal prijken. Dat betekent dat er nog een plekje over 
is op onze rug. Nu is het niet zo dat, behalve onze eigen keeper, niemand die naam op de rug ziet. 
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Wij mogen dan wel niet meer zo piep zijn als onze tegenstanders, maar wij lopen onze tegenstan-
ders er regelmatig uit. U begrijpt het al: dan zien zij uw naam op onze rug! Ook hebben wij niet te 
klagen over publieke belangstelling tijdens onze wedstrijden.

Wilt u meer weten over ons team? Komt u dan op zaterdagavond eens kijken bij een thuiswedstrijd.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden en kosten? Neemt u dan contact op met Rob Doode-
man van de sponsorcommissie (robenli@planet.nl).

Hopelijk tot ziens op onze rug!
Hugo Girls dames 3

Scheidsrechters gezocht!
Weet je mensen te motiveren, te inspireren en te enthousiasmeren? 
•  Heb je het vermogen om mensen te helpen om zich te verbeteren en te ontwikkelen? 
•  Houd je van een uitdaging? 
•  Schuw je verantwoordelijkheden niet? 
•  Weet je het vertrouwen van mensen te winnen? 
 Eigenschappen die bij je passen zijn: integer, eerlijk en oprecht 
•  Je vindt sport leuk en wil graag wat leren over handbal? 
•  Invloed en zeggenschap is belangrijk voor je? 
•  Je kent jezelf of wil je jezelf leren kennen? 
•  Staat goed op je CV en levert soms GRATIS studiepunten op 

Handbalvereniging Hugo Girls is op zoek naar scheidsrechters, iets voor jou? 
De wedstrijden zijn op zaterdag en zondag tussen 10-15 uur. De teams die je kunt fluiten zijn F-pu-
pillen tm A- junioren en van Dames 2 tm de Recreanten.
De cursus wordt digitaal (Coronaproof) gegeven en kost niets (we hebben je er heel graag bij). Tevens 
krijg je een begeleider die helpt met het leren van de regels en je wegwijs maakt tijdens wedstrijden. 

Wil je meer weten? Neem gerust contact met me op. Rob Plak 06 24 52 49 60

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
24-sep Rebeca Lunier Souza Costa Wolter
7-okt Britt Snoek
7-okt Fiene van Schagen

Graftdijk DS1 – Hugo Girls DS1
Zondag 20 september stond onze tweede competitiewedstrijd op de planning. Vol goede moed 
gingen we richting Graftdijk. We hebben al eens eerder tegen Graftdijk gespeeld en wisten dat 
het geen makkelijke wedstrijd zou worden. Graftdijk heeft een aantal goede afstandsschutters en 
snelle hoeken. De gehele wedstrijd hadden we moeite met de verdediging van Graftdijk. Zij zetten 
onze hoeken en midden opbouw vast. Hierdoor werd er veel van onze opbouwers gevraagd en dit 
kwam er niet helemaal lekker uit. Door onnodig balverlies had Graftdijk een aantal breaks. 
Deze maakten zij ook mooi af. Ondanks dat onze keeper Mandy weer heel wat ballen heeft gehou-
den, mocht het deze week niet baten en verloren wij met 21-15. Werk aan de winkel voor volgende 
keer dus! Volgende week zondag 27 september spelen we om 12.15 uur tegen Berdos in Bergen. 
Dit is onze laatste wedstrijd buiten voordat het binnenseizoen begint. Zien we jullie daar?
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Uitslagen t/m 20 september    
Dames 1 Graftdijk DS1 Hugo Girls DS1 21 15  
Dames 2 Hugo Girls DS2 HVS DS1 13 13  
 Hugo Girls DS2 Westfriesland/SEW DS4 18 24  
Dames 3 KSV DS3 Hugo Girls DS3 10 10  
 Con Zelo DS2 Hugo Girls DS3 10 11  
A1 Graftdijk DA1# Hugo Girls DA1 21 18  
 KSV DA1 Hugo Girls DA1 9 14  
B1 Hugo Girls DB1 KSV DB1 7 19  
 Aeno DB1 Hugo Girls DB1 11 17  
C1 Meervogels DC1 Hugo Girls DC1 5 8  
 DSS DC1 Hugo Girls DC1 13 13  
D1 KSV D2 Hugo Girls D1 17 19  
 Hugo Girls D1 Tornado D2 26 5  
D2 Lacom ‘91 D2 Hugo Girls D2 16 13  
 KSV DMW3 Hugo Girls DMW1 17 2  
  
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-’20 Berdos DS1 Hugo Girls DS1 BERGEN NH 12:15 11:15  
DAMES 2 27-9-’20 Geel Zwart DS1 Hugo Girls DS2 ‘T ZAND NH 13:00 12:00  
DAMES 3 26-9-’20 Hugo Girls DS3 Zwaluwen K DS1 HEERHUGOWAARD 19:00 18:30  
A1 VRIJ           
B1 27-9-’20 Blinkert DB1 Hugo Girls DB1 HAARLEM 11:00 09:50  
C1 27-9-’20 Hugo Girls DC1 Lacom ‘91 DC1 HEERHUGOWAARD 11:00 10:30  
D1 26-9-’20 Hugo Girls D1 DSS D2 HEERHUGOWAARD 15:00 14:30  
D2  26-9-’20 Hugo Girls D2 KSV D3 HEERHUGOWAARD 14:00 13:30  
E1 27-9-’20 Geel Zwart E1# Hugo Girls E1 ‘T ZAND NH 11:00 10:00  
E2 27-9-’20 DSS E2 Hugo Girls E2 HEEMSKERK 13:30 12:30  
F1 VRIJ           
F2 VRIJ           
RECR. 1 28-9-’20 Hugo Girls DMW1 SSV/Sporting S DMW2 HEERHUGOWAARD 19:30 19:00  
         
PROGRAMMA ZATERDAG 03 OKTOBER T/M VRIJDAG 09 OKTOBER (VELD)     
DAMES 1 VRIJ           
DAMES 2 4-10-’20 Hugo Girls DS2 Petten/D.E.S. DS1 HEERHUGOWAARD 12:00 11:00  
DAMES 3 3-10-’20 SSV/Sporting S DS2 Hugo Girls DS3 STOMPETOREN 19:00 18:00  
A1 4-10-’20 Kleine Sluis DA1# Hugo Girls DA1 ANNA PAULOWNA 12:30 11:30  
B1 4-10-’20 Hugo Girls DB1 Tornado DB1 HEERHUGOWAARD 11:00 10:30  
C1 3-10-’20 Graftdijk DC1 Hugo Girls DC1 WEST-GRAFTDIJK 10:00 09:00  
D1 4-10-’20 Blinkert D1 Hugo Girls D1 HAARLEM 11:00 09:50 x
D2  4-10-’20 Meervogels’60 D1# Hugo Girls D2 AKERSLOOT 10:55 10:00  
E1 3-10-’20 Hugo Girls E1 Schagen E1# HEERHUGOWAARD 14:00 13:30  
E2 3-10-’20 Hugo Girls E2 Vrone E2 HEERHUGOWAARD 13:00 12:30  
F1 3-10-’20 Hugo Girls F1 Westfriezen F2 WERVERSHOOF 09:00 08:00  
F1 3-10-’20 Hugo Girls F1 VVW F2 WERVERSHOOF 09:20    
F1 3-10-’20 Tornado F1 Hugo Girls F1 WERVERSHOOF 10:00    
F2 3-10-’20 Hugo Girls F2 Vrone F2 HEERHUGOWAARD 09:00 08:30  
F2 3-10-’20 Victoria O F2 Hugo Girls F2 HEERHUGOWAARD 10:00    
F2 3-10-’20 Hugo Girls F2 VZV F2 HEERHUGOWAARD 10:20    
RECR. 1 5-10-’20 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.
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GEVEN OM MOLENS IS
GEVEN AAN
MOLENS
molenfonds.nl

Word nu lid op natuurmonumenten.nl en 
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUURWE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR

Geef
mij 
Geef

ij 
Geef

tijd.
ij 

tijd.
ij 

Geef voor nieuwe doorbraken
in kankeronderzoek.
Ga naar kwf.nl/doneer
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Grote clubactie 2020
Vanaf 19 september is de verkoop van de Grote Club Actie loten weer begonnen.
Juist dit jaar proberen we zoveel mogelijk loten te verkopen.
We hebben dit jaar door de Corona-crisis al vele inkomstenbronnen moeten missen maar middels 
deze actie hopen we weer wat goed te kunnen maken.
Alle leden vanaf de C-jeugd hebben al hun 3 loten ontvangen die vanuit hun contributie zijn 
bekostigd. Daarnaast proberen we nog zoveel mogelijk losse loten te verkopen. Prijs voor een 
lot is €3,-, en hiervan is 80% voor de vereniging!!!  Er zijn mooie prijzen te winnen. Hoofdprijs 
is €100.000,- en daarnaast nog vele andere prijzen. Huis aan huis is lastig maar er zijn al enkele 
jeugdspelers erg actief door ouders, opa’s, oma’s, buren te vragen om loten te kopen.
We hebben voor het meest verkopende jeugdlid een leuk prijsje in het verschiet. Dus doe allemaal 
mee!!! Heb je loten verkocht of wil je dat erg graag dan kun je ze ophalen bij Rob en Liane Doode-
man Altonstraat 9. Of bel even : 0654247463.

SUPERLOT
Zoals elk jaar is er ook de mogelijkheid om een Superlot aan te schaffen.
Hiermee koop je in een keer 50 lotnummers voor 150,- .
Ideaal voor bedrijven die hun personeel of klanten willen verrassen.
Maar ook voor kaart-, fiets- of jeu de boule clubs om gezamenlijk mee te dingen naar de leuke prijzen.
Ook hier voor kan je terecht bij bovenstaand telefoonnummer.
Het eerste Superlot is al verkocht dit jaar en wel aan:
EDWIN GROEN TWEEWIELERS 
Wie volgt ??

Hugo Girls 1 bingo actie.
In navolging van Hugo Boys 1 met hun “raad de minuut” is Dames 1 ook een leuke actie gestart 
waar men een gokje kan wagen. Het heet HG 1 bingo en werkt heel simpel.
Bingo kaarten zijn aan te vragen via FB en Insta van Hugo Girls maar ook bij alle sponsorcommissie 
leden. Giel Borst, John Peters, Linda van Veen, Janine Bakker, Alexander Overtoom en Rob Doodeman. 
Hoe werkt het???
Bingo kaarten zijn te koop a 5 euro en hier staan 5 getallen tussen 5 en 35 op.
Elke wedstrijd van dames 1 vallen er 2 bingogetallen. Dit is de uitslag van hun wedstrijd.
Voorbeeld, als Hugo Girls 1 tegen Tornado speelt en het wordt 23-18 voor HG mag je 23 en 18 op je 
kaart weg krassen. Een volle kaart levert € 30,- op en een eervolle vermelding in ’t Contact natuurlijk.
De kaarten zijn per seizoen geldig en met terugwerkende kracht.
Dus de eerste bingogetallen zijn al gevallen. 
CSV – Hugo Girls is geëindigd in 9-16 voor HG. Dus de 9 en 16 mogen al doorgekrast.
We zullen dit blijven vermelden in ’t Contact.

Sponsornieuws: We hebben op korte termijn een nieuw bord langs ons veld

Anouk helpt! 
Dit is het nieuwe bedrijf van Anouk Kavelaar-Pronk, kijk maar eens op haar website www.anoukhelpt.nl
We wensen Anouk veel succes en bedanken haar voor de steun aan Hugo Girls.

De shirts voor de meiden van de D2 kunnen elk moment klaar zijn.
Natuurlijk volgt er een foto als ze in hun nieuwe tenue staan.
We bedanken hun sponsors:
Healty Base en Boekel en Bakker Automotive 

Er zijn nog 2 teams die op zoek zijn naar een 2e sponsor voor hun nieuwe tenues.
Dames 3 en de F1. Beide teams hebben al 1 sponsor maar die willen dit graag samen doen met een 
ander bedrijf. Wie meldt zich??

De sponsorcommissie
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Hugo Boys seizoen 2020-2021
Van de bestuurstafel

Het bestuur heeft besloten om de jaarvergadering op 25 september 
uit te stellen. Nieuwe datum is gepland donderdagavond 17 decem-
ber. Dit is na de laatste training van het seizoen. 
Na de verplichte onderdelen van een jaarvergadering, willen we de 
vergadering anders vormgeven om zo ook de spelende leden te ver-
leiden om naar de vergadering te komen. De gedachte gaan uit naar 
een pub quiz. 
De sponsorcommissie heeft diverse acties in de planning. Houdt het contact, website en andere 
digitale kanalen in de gaten. Zondag 27 september speelt het 1e elftal zijn eerste thuiswedstrijd. 
Direct na afloop van deze wedstrijd hebben wij een bijzonder moment. Het zou mooi zijn als vele 
supporters daarbij kunnen zijn. 
Hopelijk gooit Corona geen roet in het eten. Het virus speelt weer aardig op. Met name jongeren raken 
nu besmet. Dat is goed te merken bij omliggende verenigingen, die daardoor wedstrijden moeten 
uitstellen. We blijven het herhalen: houd je aan de algemene regels en voorkom zo besmettingen.
Er is een extra trainingsavond op de woensdag voor spelers van het 3e en 4e. Aanvang 19.30 uur.
Op donderdag 17 september was de evaluatie met de selectie over de voorbereiding. Tijdens deze 
evaluatie is ook de spelersraad gekozen. In het algemeen was er tevredenheid. Opkomst tijdens de 
trainingen is hoog. Er wordt gedreven en fanatiek getraind. Nu de nog de vertaling in resultaten 
van de wedstrijden 

Wedstrijdverslagen
Op zondag 20 september was de eerste speelronde voor onze senioren. Helaas wist geen één 
elftal van Hugo Boys de winst binnen te halen.
Het 4e verloor kansloos thuis met 1-5 van Alkmaarsche Boys. Ook het derde leed een zware neder-
laag. Met 0-6 was HSV 7 te sterk. Het 2e verloor nipt van JVC uit met 2-1. Het vlaggenschip mocht 
aantreden in de uitwedstrijd tegen Egmondia. Men trok helaas de lijn uit de bekerwedstrijden 
door. Sterk beginnen, kansen creëren en maar met een 0-1 voorsprong de rust ingaan. De prijs 
werd in de 2e helft betaald. Een doelpunt uit een ongelukkige situatie en een penalty deed Hugo 
Boys de das om en met een 2-1 nederlaag keerde men huiswaarts.
Komende zondag de thuiswedstrijd tegen WSV 1930. De promovendus van het vorige seizoen.
We hopen vele toeschouwers te begroeten op sportpark Hugo’s. Hier voorafgaande staat de kra-
ker Hugo Boys 2 tegen VVS 46  op het programma.

Bestuur Hugo Boys  

Hugo Boys Senioren
        
Programma Hugo Boys 27 september 2020      
Terreindienst:  Gerrit Veldman, Paul Groot  
31933 Hugo Boys  WSV 1930 14:00  O. van Hooff  
43561 Hugo Boys 2  VVS 46  3  10:45  F. Hemminga  
97593 Limmen 4  Hugo Boys 3  11:00 10:00  
95634 Alkm. Boys 7  Hugo Boys 4  11:00 10:00  
        
Programma Hugo Boys 4 oktober 2020       
Terreindienst:  Mark Klompstra     
32345 Meervogels 31  Hugo Boys 1  14:00   
44990 West Frisia 2  Hugo Boys 2   11:30   
89959 Hugo Boys 3  LSVV 6   10:45 10:00 Gerard Vinke 
88906 Hugo Boys 4 Limmen 5   10:45 10:00 Arie Strijbis  
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Programma Hugo Boys 11 oktober 2020       
Terreindienst:  John Kunst, Joost Wolkers       
33240 Hugo Boys  Limmen    14:00   
44141 Hugo Boys 2  Kleine Sluis 2   10:45   
96800 Beemster 5  Hugo Boys 3   11:30 10:00  
87082 Dynamo 3  Hugo Boys 4   9:30 8:45  
          

Siem Hand tel. 072-5740761
 
Contributies seizoen 2020 - 2021
In de jaarvergadering van het seizoen 2018/2019 is besloten om de contributie voortaan te in-
dexeren. Dit betekent dat er voorafgaand aan een nieuw voetbalseizoen wordt gekeken naar de 
index op dat moment. Welke voor dit seizoen is vastgelegd op 2,6%.

De contributiebedragen kun je terug vinden op de website van Hugo Boys bij —> Lidmaatschap 
—> Contributie.

Teams die gebruik maken van de wasservice. De wasgelden van aankomend seizoen zijn € 25,-.

De contributie zal voor het seizoen 2020 - 2021 eind september worden geïnd en hierover zal je 
nogmaals worden geïnformeerd. 
Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn kun je contact opnemen met de secretaris, via: 
secretaris@hugoboys.nl.
     
        
        

        
        

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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❖ 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

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
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TRIMSALON 
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER 
MARLIES BROERS

   
Veenhuizerweg 57

1704 DR Heerhugowaard - De Noord
tel. 06 - 13108895

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

Dopplerstraat 6 
1704 SR Heerhugowaard

TEL: 072-5740859
Fax nr. 072-5721659

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

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


