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Agenda
14 juni 2014 Rabo Sponsortocht
14 juni 2014 YoungSeven, Feestelijk de zomer in
29 juni 2014 YoungSeven, Katholieke jongerendag
6 juli 2014 Humulus Lupulus sport en speldag ism 40 jaar Puinhoop United
14 juli 2014 Contact: laatste inleverdag kopij voor vakantie
18 juli 2014 Contact: laatste Contact voor de vakantie
11 augustus 2014 t/m 14 augustus 2014: Kindervakantiespelen
25 augustus 2014 Contact: laatste inleverdag kopij voor 1e Contact na vakantie
29 augustus 2014 Contact: eerste Contact na de vakantie
30 augustus 2014 38e  editie Noordender Volksspelen
1 september 2014 KBO: fietstocht
2 september 2014 KBO: gymochtend voortaan op dinsdag
8 september 2014 KBO: vakantieverhalen Quiz en bingo
17 september 2014 t/m 22 September 2014 Lourdesreis
21 oktober 2014 KBO: verhalen over de douane. Hr. Pols
5 november 2014 Cabaret/Revue avond bij Bleeker
7 november 2014 Cabaret/Revue avond bij Bleeker
8 november 2014 Cabaret/Revue avond bij Bleeker
9 november 2014 Cabaret/Revue middag bij Bleeker
17 november 2014 KBO: Wout Strootman, met muziek van Annie MG Smit
16 december 2014 KBO: kerstmiddag met Harmonie

Vrijdag 6 juni 2014

Contact verschijnt tweewekelijks onder redactie van AngËl Mooij, Pim Mooij, Jos Beers, Robbert Jongkind en 
Paul Mooij. Email: RedactieContactDeNoord@gmail.com Telefoon:  072-5715332     
distributie/abonnementen: 072-5711625  financiÎn: 072-5718737
Adres: Groote Geldebosch 48, 1704 CP Heerhugowaard-De Noord. Rekeningnr:  NL06RABO0386950989

Uw tekst voor de volgende uitgave van ‘t Contact dient u uiterlijk MAANDAG 16 JUNI 2014 vóór 19.00 
uur in te leveren via RedactieContactDeNoord@gmail.com of bij uitzondering bij Angèl Mooij, Groote  
Geldebosch 48. Na dit tijdstip wordt kopij geplaatst in de uitgave van vrijdag 4 juli 2014.
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Nu € 50  

cadeau bij een 

betaalrekening!*

Wij zijn uw bank.

Wij blijven

 

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

Tot ziens in onze showroom:

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

100% Husqvarna.
    0% Brandstof.

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

Inclusief Accu 
en snellader

€ 459,-
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€ 3.599,-
Inclusief Accu, snellader 

en maaidek 85 cm.
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KLINKENDE
  MUNT WEKEN

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

op een nieuwe 
Honda grasmaaier! 

www.honda.nl

€ 80,-
kado*

op de Honda 
HRX-serie**

€100,-
kado*

op de Honda 
HRH/HRD-serie 

€40,-
kado*

op de Honda 
IZY-serie** 

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

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

en de HRG 415P.

Tot ziens in onze showroom:
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R.K. Kerkgemeenschap van het Heilig Hart van Jezus
Gastvrij en inspirerend in Godsnaam!

Parochiecentrum:
Middenweg 541
1704 BE  Heerhugowaard
(072) 57 113 34
NL64RABO 0326802185
Pastorie.de.noord@gmail.com
www.kerkdenoord.nl
Openingstijden secretariaat:dinsdag en donderdag van 9:30 uur tot 11:00 uur
Openingstijden kerk: maandag tot en met zondag van 9.00 uur tot 18.00 uur 
Pastor:
Marion Bleeker-Burger 
(0226) 422 731
Jnm.bleeker@quicknet.nl
Donderdagmorgen aanwezig op de Pastorie, vrije dagen op maandag en vrijdag

Pastor:
Toon Jorink, Veluweweg 56, 1738 BE te Waarland
(0226) 423 280 / 06 51494718   
 t.jorink@gmail.com 
Toon heeft op dinsdag vrij
Deken / pastoor E. Moltzer
Gedempte Gracht 64
1741 GD Schagen
0224 212357
don.eduard@planet.nl 
 
Parochiebestuur:
Vice-voorzitter   Gea Klercq  (072) 571 5265
Secretaris   Vacature 
Penningmeester   Siem van Langen    (072) 5744771
Bestuurslid   Maaike Bakker  (072) 888 7461
Bestuurslid   Kees van Langen  (072) 574 2241
Contactpersonen secties:
Sectie Catechese   Vacature
Sectie Liturgie   Marga van Langen (072) 574 2241
Sectie Gemeenschapsopbouw Erna Borst  (072) 574 4361
Sectie Diaconie en Pastoraat Vacature
Sectie Regio   Pim Mooij  (072) 571 5332

Kopij voor het Contact namens de Parochie dient u te mailen naar Annet Kroon: 
marcoannet@gmail.com. Gelieve voor zaterdag 12 uur. 
Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren  voor 12 juni  op  het 
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
In mei  is de groep van mevrouw van  Toos Mooij en Ans van Langen aan  de beurt om de kerk op 
orde te maken. 

Bloemengroep:
In mei wordt de kerk versierd door Els Dekker en Angela van Diepen
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SPREEKUUR vice voorzitter.
Op elke donderdag van 19 uur tot 20 uur houd ik spreekuur voor alle vragen die er zijn buiten de 
pastorale vragen. Kom gerust,u bent van harte welkom!! Plaats in de pastorie!

Vriendelijke groeten,
Gea Klercq

TER OVERWEGING: Pinksteren.
Een handvol bange mensen wordt aaneengesmeed tot Kerk, 
een jonge Kerk met nieuwe ideeën 
in een oud geworden mediterrane cultuur. 
Speels en beweeglijk vlamt de Kerk op 
in alle grote havensteden van het middellandse zeebekken. 
Een nieuwe tijd is geboren. 
Terugvallen in de oude plooi is niet meer mogelijk. 
‘Vuur ben Ik komen brengen’ zei Jezus de Messias 
‘en wat verlang Ik anders dan dat het zou branden’.
God speelt met vuur 
tot in de harten van de mensen. 
Telkens opnieuw kijken mensen mekaar in de ogen en lachen, 
blij verrast om iets wat zij ook niet verstaan. 
Mensen warmen zich aan elkaar, 
leven voor elkaar, 
versmelten met elkaar: 
een vuurwerk van geest en lichaam 
waarbij de één noch de ander 
ooit nog wordt zoals voorheen. 
De pinkstervlam van God 
is een speels en beweeglijk ding dat nooit loslaat. 
Het beweegt tot liefhebben, ook als het pijn doet, 
zet een mens aan tot vergeving, 
tot een telkens nieuw begin.

God legt zijn eigen vlam in ons hart. 
Zijn aanwezigheid is als een kriebel in ons binnenste 
om ‘ja’ te zeggen, 
om lief te hebben, 
om met Hem te versmelten tot één bestaan.
naar Manu Verhulst

UIT DE PAROCHIE –  “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” –  31 mei 2014.
Afgelopen donderdag, Hemelvaartsdag, deden vijftien kinderen hun Eerste Communie. Wat een 
feest was dat. Allemaal blije mensen en kinderen in de kerk. Een ontzettend leuk Kinderkoor. Een 
mooie viering. Prachtig om op terug te kijken.
Alle Eerste Communicanten: nogmaals van harte gefeliciteerd en we hopen en wensen dat jullie in 
het voetspoor van Jezus zullen gaan.
Dit willen we natuurlijk heel graag in De Noord behouden. Maar dan is het wel nodig dat de Eerste 
Communiewerkgroep versterking krijgt. Dus als u mensen hiervoor weet, laat het ons weten.
Ik heb gehoord dat de viering door de Gebedsvieringgroep een heel mooie viering was. Het was er 
druk, doordat er een reünie was van de familie Mooij en doordat een aantal mensen een bijzondere 
verjaardag vierden. Henk Danenberg werd 90 jaar. Hij ontving een kaars van de parochie. Ook mijn 
schoonvader, Piet Bleeker, was 90 geworden. Hij kon zelf niet komen. Maar aan zijn familie werd 
een bloemetje overhandigd. Jan Mooi was 80 jaar geworden. Ook hij ontving een parochiekaars. 
Jo Borst vierde haar 80-ste verjaardag. Zij was niet in de kerk, maar de parochiekaars breng ik nog 
bij haar thuis. 
Al eerder in de maand werd Cor van Stralen 80 jaar. Bij hem heb ik ook de parochiekaars gebracht.
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Wat een feesten allemaal. Alle jarigen en ook hun families; van harte gefeliciteerd!
De Parochievergadering heeft besloten, dat de catechetische artikelen over de Eucharistie niet 
meer geplaatst hoeven worden. Een aantal mensen had er veel moeite mee.
Vandaag (31 mei) is de 40 MM. Het is goed wandelweer. Dus het wordt voor de deelnemers 
vast een heel mooie dag. Alle vormelingen en een aantal ouders doen mee. En ook nog andere 
Noordenders.
Aanstaand weekend, het Pinksterweekend, knijp ik er even tussenuit. Ik ga naar Ibiza voor een 
huwelijksfeest J 
Op 15 juni ga ik voor in de viering van Vaderdag, de derde zondag van de maand juni. Het combo 
van Trudi Hand zal deze viering opluisteren.

Data om te onthouden: 8 juni – Eerste Pinksterdag
   27 juni – Heilig Hartfeest
   3 juli – Viering van Meeleven
   17 t/m 22 september – Lourdesreis.

Hartelijke groeten, 
Marion Bleeker – Burger

WEEKEINDE 7 EN 8 JUNI
PINKSTEREN
Eerste lezing uit Handelingen 2, 1-11( het eerste Pinksteren: de leerlingen worden vervuld van de 
heilige geesten beginnen te spreken)
Evangelie uit Johannes 20, 19-23( Jezus zendt zijn apostelen en schenkt hun de Heilige geest)

ZONDAG 8 JUNI
10.00 UUR
Eucharistieviering met pater Jan Molenaar en zang van het ritmisch koor.
 Gebedsintenties voor: Truus van Stralen-Overtoom en zegen over haar gezin, Theo Groot en 
overleden familie Groot-de Goede, Piet Dekker en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering 
Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers, Alie Mooij-Zuurbier en zegen over haar gezin, Cok Borst, 
Luc en Ria van Gastel-Tesselaar, Jan Beers en zegen over zijn gezin, Alie Idema-van Diepen,Cor 
Borst en Ria Borst-Groot, in liefdevolle herinnering familie Jan Oudeman-Groot en zegen over zijn 
gezin en kleinkinderen,in liefdevolle herinnering Jaap Pronk, Jan en Sjanet, Siemen en Nel Steur-
Groot en overleden familie, Gerbrand en Jo Langedijk-Bekker en Piet en Ans de Klerk-Langedijk, 
Adrianus en  Cornelia Moras-Pater en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Marie 
Molenaar-Spaansen, Cees Verwer en Tiny Verwer-Veldman, Johannes Verwer en Alida Verwer-
Ursem, voor een jarige en zegen over hun gezin, Henk en Trien Groot-Groot en zegen over hun 
gezin, in liefdevolle herinnering Andre Cattermole, Piet Plak, Pe Wester en Gerrit Schaafsma en 
zegen over hun gezin.
Lector:Joke van der Voort. Misdienaars:Kirstin Plak en Maud Berkhout. Koster:Ria Danenberg
De collecte is voor de Nederlandse missionarissen

WEEKEINDE 14 EN 15 JUNI
Elfde zondag door het jaar
Hoogfeest van de Heilige drie-eenheid
Eerste lezing uit het boek Exodus 34, 4b-6.8-9( De heer is barmhartig en medelijdend, groot in 
liefde en trouw)
Evangelie uit Johannes 3, 16-18( it liefde heeft God zijn Zoon gezonden en de heilige geest)

ZONDAG 15 JUNI
3e zondag  van de maand
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van het combo met Trudi Hand. Voorganger is Marion 
Bleeker-Burger



6 7

Gebedsintenties voor: Piet Dekker en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Berry, Cok 
Borst, Theo Groot en overleden familie Groot-de Goede, Toon en Annie Spaansen-Borst, Tiny 
Veldman-Overtoom en overleden ouders Veldman-Overtoom, Antoinus Aloysius Molenaar en 
Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart, in dierbare en 
dankbare herinnering aan onze lieve ouders Jaap Stam en Truus Stam-Overtoom,Alie Idema-van 
Diepen, Theo en Annie Hoogland-Bleeker, Adriaan van Langen en zegen over zijn gezin,Sander 
Borst en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Piet Korver en zijn dochter Helma, Emiel 
de Knegt, Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas, Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen 
en kleinkinderen,Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman en levende en overleden familie, overleden 
familie Danenberg-Stoop, Pe Wester en Gerrit Schaafsma en zegen over hun gezin, in liefdevolle 
herinnering Jan en de familie Oudeman-Groot, Henk en Trien Groot-Groot en zegen over hun 
gezin, Chris Dekker, Will,Nelly en om zegen over allen die ons dierbaar zijn,Jan Groenland en zegen 
over zijn gezin, Pe Rinkel en overleden familie en uit dankbaarheid voor een 80 jarige
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars:Jill Kavelaar en Jochem Blankendaal. Koster;Rene van Langen.

WEEKEINDE 21 EN 22 JUNI
Hoogfeest van het heilig Sacrament
Eerste lezing uit Deuterononomium 8 , 2-3.14b-16a( Blijf denken aan de tocht van veertig jaar door 
de woestijn, toen God aan Israel het manna te eten gaf )
Evangelie uit Johannes 6, 51-58( Jezus is het levende brood. Zijn vlees is echt voedsel en zijn bloed 
is echte drank)

ZONDAG 22 JUNI
Woord- en communieviering met zang van de  Cantorij. Voorganger s Marion Bleeker-Burger
Gebedsintenties voor:Piet Overtoom en Emma Overtoom-Groenland en overleden familieleden, 
Theo Groot en overleden familie Groot-de Goede,overleden ouders Poel-Huiberts, Siemen Borst 
en zegen over zijn gezin en geef ons moed verder te gaan, Piet Beers en familie, overleden ouders 
van Schagen-de Moel Aris en Jan, Jaap en Gina Beers overleden ouders en zegen over de kinderen 
en kleinkinderen, Cees Goedhart en zegen over zijn gezin, Marie Wester-Kruier en Willem Wester 
en allen die hen dierbaar waren.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars:Jan Groot en Timo Plak. Koster: Gon Meester.

VRIJDAG 27 JUNI
19.30 uur Heilig hart viering met Marion Bleeker-Burger 

Rooster kerken Waarland,’t Veld en Nieuwe Niedorp
t Veld
Zondag 8 juni om 10.00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman en zang van de  
Veldrakkers
Zaterdag 14 juni om19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het 
Oekraïense koor Garmoniya
Zaterdag 21 juni om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden 
Waarland
Zondag 8 juni om 10.00 uur Viering met Monica Wildeboer en zang van de vrienden van het gregoriaans
Zaterdag 14 juni om 19.00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman en zang van het 
gemengd koor
Zaterdag 21 juni om19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-burger en zang 
van het Oekraïense koor Garmoniya
Nieuwe niedorp
Zondag 8 juni om 11.00 uur Eerste communieviering met pastoor van der Linden en zang van de 
zonnezangertjes
Zaterdag 14 juni om 19.00 uur eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van het 
gemengd koor
Zondag 22 juni om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink



6 7

Dopen 
Wij  stellen  het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de pastorie gestuurd wordt.
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971

Agenda
Op 11 juni vergaderen het  parochiebestuur  en de parochievergadering allebei

KNIELEN EN STAAN.
Over het knielen en staan is nog steeds wat commotie. Daarom wat geschiedenis en uitleg.
Zo’n tien jaar geleden was het in deze parochie de gewoonste zaak van de wereld, dat er in de 
viering werd geknield tijdens het eucharistisch gebed en het communiegebed, dat mensen 
gingen staan bij de prefatie, bij het ‘Verheft uw hart’, zoals gebruikelijk was en is in de Rooms-
Katholieke Kerk.
Toen kwam pastor Beers. Hij vond het niet nodig dat de mensen nog knielden.
Ongeveer een half jaar gelden kreeg de Parochievergadering een brief van Gerrie Groot. Hij miste 
het knielen en staan tijdens de dienst van de Tafel. Hij had het gevoel dat onze kerk zo deels los 
gekoppeld is of wordt van de wereldkerk. Een deel van de herkenbare houdingen is weg. Hierover 
hebben we een paar keer gediscussieerd en er zijn gesprekken geweest met de priesters die hier 
voorgaan. In eerste instantie zouden we het laten zoals het was, omdat de priesters dat dus zo 
wilden, maar later besloten we toch om te proberen om het knielen en staan tijdens de Dienst 
van de Tafel weer in te voeren. Ik heb daarover een stukje geschreven in Contact. Daarop kwamen 
reacties. Ook vond Gerard Weel het niet prettig. Die vindt het een ‘terug naar vroeger’. 
Waarom zouden we eigenlijk moeten gaan staan en knielen?
Als we gaan staan, laten we in de eerste plaats zien, dat we met onze volle aandacht bij het 
gebeuren zijn. 
Net zoals je bij kennismaking met iemand opstaat om hem een hand te geven, zo staan we ook op 
als we elkaar iets geven (bijvoorbeeld de vredeswens) of als de priester ons iets geeft (bijvoorbeeld 
de zegen). We zijn er dan met ons hele lijf bij, symboliseert dat.
Knielen is vooral een houding van dankbaarheid, maar ook van respect. In de katholieke kerk is 
knielen het grootste teken van eerbied. Dus dat doen we vooral als we ons rechtstreeks wenden 
tot God. In het tafelgebed gaat het om het woord en om brood en wijn waarin God naar ons 
toekomt, dus dan past knielen.
Door afwisselend te gaan staan, zitten, knielen, enz. vieren we ook met ons lijf. 
Als je op een feest gaat dansen, ervaar je het feest dieper, dan dat je op je stoel blijft zitten. Dit is 
dus een soort dansen in de kerk.
Kijk eens naar de Islamieten, die bewegen ook de hele tijd. En de kleermakerszit tijdens het 
mediteren is ook niet zomaar.

Maar … duidelijk is intussen geworden dat het hier niet werkt. Doordat de priesters, die hier 
voorgaan, het niet willen. En omdat er veel oudere mensen in de kerk zitten, vinden zij dat die dat 
ook niet meer zouden moeten.
En na tien jaar kun je het ook maar heel moeilijk weer erin krijgen. 
We hebben daarom besloten dat we het laten zoals het is. En als er een gastpriester voorgaat, kan 
hij zelf aangeven wat hij wil.

Marion Bleeker – Burger

Punten uit de parochievergadering van 20 mei
Er zijn nieuwe boekjes gemaakt voor de gewone zondagen door het jaar. Deze worden voor de 
vieringen met het gemengd koor gebruikt en voor de zomer periode.
Ook is er een boekje gemaakt voor de adventtijd en de vastentijd.
De sectie gemeenschapsopbouw is druk bezig met een nieuwe flyer over de parochie.
 Nog eventjes en deze zal worden verspreid
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Het heilig hartfeest is dit jaar op 27 juni
In het dorpshuis wordt een presentatie gegeven over de wereldjongerendagen in Brazilië van 
vorig jaar Gea zal deze presentatie verzorgen. U bent allen van harte uitgenodigd om dit feest 
mee te vieren, jong en oud. De avond begint met een viering om 19.30 uur.
De openstelling van de kerk alle dagen bevalt heel goed. Er komen regelmatig bezoekers merken we.
Op 1 juni is het parochiebestuur ophouden te bestaan, na maanden van voorbereiding zal 
het PU (personele unie) bestuur het stokje overnemen vanuit de gezamenlijke 4 parochies. 
Op 3 juni is de officiële eerste vergadering van het bestuur, met vanuit elke parochie 2 bestuursleden, 
vanuit onze parochie zullen dit zijn Truus v.d. Berg en Pim Mooij, vanaf deze plaats heel veel succes. 
En voor ons als plaatselijke parochie verandert er niet zoveel, het bestuur wordt de Heilig Hart 
raad en de parochievergadering blijft.
Voor verdere ontwikkelingen houden wij u op de hoogte. 
We wensen ze veel succes. De vieringen rondom Pasen hebben we met elkaar geëvalueerd en 
besproken, en we nemen de opmerkingen mee naar volgend jaar
Op 11 juni gaan de misdienaars uit.
Het knielen/staan en zitteen schept nog steeds verwarring. Het hangt heel erg af van degen die 
voor gaat. Deze persoon bepaalt het uiteindelijk.
De afgelopen maanden is er hard gewerkt op de begraafplaats. Een aantal mannen hebben al 
het straatwerk opnieuw gelegd, enorm veel werk maar nu zijn alle paden weer strak gelegd. 
Er is een bankje geplaatst op het kerkhof, financieel ondersteunt vanuit de klussenpot van de 
dorpsraad. Voor alle inzet willen we jullie hartelijk danken! Het geheel ziet er prachtig verzorgt uit. 
Ook de pastorie tuin ligt er weer keurig bij. De vijver is weer schoongemaakt en mooie waterplanten 
en vissen maken er een mooi geheel van. Zeker de moeite waard om er eens te kijken.

Samen Kerk – Samen Sterk
Zondag 15 juni is het weer de derde zondag met ons vaste thema. Een kleine delegatie van het 
ritmisch koor, met een eigen repertoire, zal ons tijdens deze viering verrassen met hun kwaliteiten.
U bent weer Van Harte uitgenodigd, en na de viering staat de koffie natuurlijk klaar.

Denkt u nog aan het Heilig Hart feest op vrijdag 27 juni? Ook dan bent u Van Harte welkom!

De kerktuin
Een bezoekje aan de kerktuin is nu echt de moeite waard. De tuinmannen verzorgen de plantjes en 
het gras op een keurige wijze, maar ook de vijver ziet er goed uit. Omdat Frans Beers zijn vijver weg 
wilde doen, kregen we veel van zijn vissen en zit er ook een prima net overheen om deze beestjes 
te beschermen tegen de reigers. Verder worden ze op zijn tijd gevoerd door Kees van Veldhuizen 
uit De Zicht. Bedankt Kees. Mocht u vragen, op- of aanmerkingen over de vijver hebben, dan kunt 
u contact opnemen met Jos Mooij.

Pinkster collecte voor de Week Nederlandse Missionaris.
Samen de missionaire traditie voortzetten.

Onze missionarissen en missionair werkers stellen zich met liefde ten dienste van anderen. Ze 
geven veel. Maar ze hebben wel steun nodig. Neem missionair werker Matthieu Ham, een van de 
dragers van deze WNM-campagne.

Als priester en missionair werker in Brazilië ontleent Mathtieu ham[59] veelsteun aan de Week 
Nederlandse Missionarissen.
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In de zuidelijke deelstaat Paraná is de welvaart ongelijk verdeeld. Matthieu ziet er een uitdaging in 
de rijken te laten delen met de armen. Die uitdaging gaat hij aan vanuit de Cruzada de Sebastio, 
een charitatieve instelling die zich  onder meer inzet voor ouderen zorg. De Cruzada heeft een 
voormalig klooster verhuurd aan een particuliere kliniek waar ouderen met Alzheimer, 
dementie of Parkinson verblijven. ”Hun families kunnen die zorg goed betalen verteld.

De huuropbrengst gebruiken wij om de armen te helpen die deze zorg in het tehuis niet kunnen 
betalen. We delen incontinentieluiers uit en helpen thuis met middelen als matrassen en rolstoelen 
en krukken. Er is grote behoefte aan een dagverblijf voor ouderen. Veel van deze zieke ouderen 
leven in grote eenzaamheid, niemand let er op of ze hun medicijnen slikken, te eten hebben en 
zorg krijgen. Voor hen zou een dagverblijf een goede stap zijn.

Steunt u de pinkster collecte.

 

 

                       ZINGEN VAN                                                 

WERELD        MUZIEK  
             15 JUNI 2014 

 

       

       SCHOOL VOOR VREDE   

Kosten: €30,- ( muziek, koffie, thee , sap) 
Plaats: Liobaschoolvoorvrede 
Herenweg 85 Egmond-binnen 
Tijd: van 10 uur tot 17.00 uur 

We sluiten af met een concertje 
Informatie: 

Coordinatie @schoolvoorvrede.nl 
0643445181 
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Stationsweg 42A - 1702 AG  Heerhugowaard - 072-5717611 - info@urmaprint.nl - www.urmaprint.nl
Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.30-17.30 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

NU IN EEN NIEUW PAND!
NU OOK PRINTEN OP GROOT FORMAAT
Op diverse papiersoorten en canvas ✦ Snelle levering ✦ Scherpe prijzen

C O P Y  &  P R I N T

URMAPRINT
digitaal

✦ GEBOORTEKAARTJES
✦ HUWELIJKSKAARTEN
 
✦ ZAKELIJK DRUKWERK

Bekijk onze collectie: www.urmaprint.nl

Sterrenboschstraat 8,   1704 CN Heerhugowaard 

t.   072 - 85 03 971      m. 06 - 229 204 87      e.  info@dick-tegel.nl

Elke dag 3 broden naar keuze voor maar € 5,75.

Pinksterstol nu voor  € 2,95  

Gevulde koeken 3 + 1 GRATIS

Aardbeienkano van  € 7,95 voor  € 6,95  

Reclame voor zaterdag 7 juni

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
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Er is een speeltuintje...
... dat heel onveilig oogt. In het Noordereiland is op het schiereilandje aan de Plaetmanstraat een 
speeleilandje ontstaan. Aan alle kanten water, met lange taluds, en daardoor niet bepaald een 
plek waar je je kinderen alleen naar toe laat gaan. Wij hebben, in het kader van Burgerbelang, 
het college van Heerhugowaard gevraagd hoe ze dit in hemelsnaam goedgekeurd konden 
hebben. Nou, dat hebben ze dan ook helemaal niet. Het speeleiland (eigendom van BBI, Bot Bouw 
Initiatief )was, vanwege de ligging met aan alle vier kanten een sloot, eigenlijk bedoeld voor een 
ontmoetingsplek voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Een enquête onder de bewoners rondom het 
speeleiland, wees echter uit dat men daar liever een speelterrein voor kinderen van 6 tot 12 jaar 
wenste. Daar was de gemeente overigens niet blij mee, omdat een terrein voor die leeftijd aan veel 
strengere eisen moet voldoen. Uiteindelijk zijn er speeltoestellen voor de leeftijd 6-12 jaar besteld, 
en eind vorig jaar geplaatst. Omdat de veiligheidsondergronden in eerste instantie ontbraken, 
is het speelterrein pas maart dit jaar geopend. Het was daarbij vanaf het begin de bedoeling dat 
de gemeente het beheer van het terreintje zou overnemen, maar de huidige opstelling van de 
speeltoestellen houdt dit tegen. De gemeente vindt de plaatsing ervan nu veel te dicht bij de kanten.
De gemeente wil het beheer pas overnemen als de speeltoestellen naar het midden van het 
terrein zijn verplaatst, en als er gras wordt ingezaaid. Dat alles zal BBI uitvoeren, zo is toegezegd. 
Want ook zij willen graag de situatie voor het spelende kind veiliger maken.
Tot zover het antwoord van het college. Er zal verbetering komen, maar ons is nu nog niet duidelijk 
of er dan ook nog een afscheiding komt langs de waterkant. Dat zullen we nog navragen, want als 
je als ouder echt je kind daar wilt laten spelen, moet ook dat geregeld zijn. 

U hoort nog van ons.      Jos Beers, Burgerbelang. 

Ik ben mijn vest kwijt.......
In de week voor de kermis ben ik mijn vest kwijt geraakt op het schoolplein. 
Na dat we stopte met voetballen kon ik hem niet meer vinden. 
Betreft een donker grijs vest met capuchon en witte koorden. Omdat het vest net nieuw was 
hoop ik dat iemand hem heeft gevonden of wellicht per abuis heeft meegenomen en deze 
wil terugbrengen.

Vriendelijke groet, Bart Snoek
Groote Geldebosch 50, 0625514122

Verhuisbericht
Na vele jaren met heel veel plezier in de Noord 

te hebben gewoond, ga ik nu verhuizen naar Het Palet.

Mijn nieuwe adres per 31 mei a.s. wordt:

Carel Willinkstraat 1
1701 JZ Heerhugowaard

Tel. 072-5711610

Vriendelijk groet,
Theo Ursem
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GLAS IN DE GLASBAK
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   Zwemvrijwilligster gezocht

Wij van het Dag Aktiviteiten Centrum op Reigersdaal zijn op zoek naar een zwemvrijwilligster 
voor een client.

groeten Annie Bakker
(anniebakker57@hotmail.com)

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
De data voor de komende tijd:
13 juni 2014 17.30 uur  maaltijd in het dorpshuis
27 juni 2014 10.00 uur  koffie drinken op de pastorie
11 juli 2014 10.00 uur  koffie drinken op de pastorie

Janet Wester     (5719382)
Tonnie Rozing  (5741684) 
Gea Klercq       (5715265) 
Tiny van Stralen
Riet Beers (5714705) 
Ria Boekel        (5719919)
Toos Mooij       (5710193) 
      
U bent van harte welkom!

Stolpentocht Dorcas brengt Euro 8.000,00 op.
Ondanks het matige weer heeft de achtste Dorcas Fietsdag toch het mooie bedrag van € 8.000,00 
opgebracht. Was het ‘s morgens nog de regen die veel mensen ervan weerhield naar de vier 
opstappunten te komen, rond het middaguur werd het droog en verschenen er toch nog zo’n 
tweehonderd deelnemers aan de start. 
Dit jaar stond de Dorcas Fietsdag in het teken van de Westfriese stolpboerderij. De route voerde de 
deelnemers langs een aantal authentieke Westfriese stolpboerderijen, ontworpen door Ontwerp-  
en Tekenbureau Koning BV (www.maarten-koning.nl). In Waarland en Hoogwoud kon een stop 
worden gemaakt om de stolpen nader te bekijken. Hiervan werd op grote schaal gebruik gemaakt.
Van de opbrengst van deze fietstocht wordt een ambulance aangeschaft voor een ziekenhuis in 
Sanya Juu, Tanzania. Via deze ambulance kunnen ook mensen uit de omgeving van Sanya Juu 
gebruik maken van deze medische faciliteiten. 
We bedanken onze sponsors, die via hun advertenties in ons programmaboekje een belangrijke 
bijdrage aan het eindbedrag hebben geleverd. Ook alle deelnemers aan deze Dorcas Fietsdag 
worden bedankt. We hopen jullie volgend jaar op Hemelvaartsdag weer te mogen begroeten. 

Namens de Dorcas Ondernemers groep NHN

Adri Wijnker
Telefoon 06 12308275
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v Garage Co Borst BV v Co Borst Autoschade
v Co Borst Bedrijfswagens v C.B. Lease
v Airco Service v Piaggio LTV-dealer

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

Klein Dorregeest 13A 
1911 NC  Uitgeest (A9)

Zandwikke 14 
1731 LN  Winkel

PLANKENSCHERM

 34,95
Grenen
180x180 cm

Geschaafde planken
Grenen 1,5x14x300 cm
van 4,19 voor

 

voor
  2,95

per stuk

Gaaspanelen
180x180 cm
van 19,95 voor

 
voor

  15,95
per stuk

0224 - 54 46 07
www.spaansen.nl

van 10.00 tot 16.00 uur Let op: 
onze hulp bij afhalen is beperkter deze dag.

Tweede Pinksterdag 
geopend!
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KBO Heerhugowaard Noord
Secretariaat: Middenweg 525  
Tel: 072-5710193            
                                   
Zondag 1 juni, terug van een, eerst nat, maar daarna zonnig hemel-
vaart weekend.
De computer weer opgestart, mailbox geleegd en een stukje 
maken voor het contact.
Richard vertelt u iets over de Rabofietstocht en Ria heeft haar 
gedachte over o.a. de Nieuwsbrief op papier gezet. Dank jullie 
wel…..
Het enige wat ik er nog aan toe wil voegen is het volgende: Denkt u al aan de Winterfair!!!!!

Hoe vindt u hem? [ de nieuwsbrief ]

Wat heb ik me zorgen gemaakt om het vertrek van onze secretaris, onze alles doener Richard, hoe 
moest het nu met de nieuwsbrief.
Als de Nestor komt is dat het eerste wat ik lees, hoorde ik vaak zeggen.
Maar hoe moeten we het oppakken om weer een gezellig informatieblad te kunnen maken. Waar 
vindt je iemand, nou u ziet het is gelukt. 
Truus doet het prima, we wisten niet wat we zagen toen de eerste nieuwsbrief van haar hand 
verscheen.
De gedichten van Siem moeten we ook missen nu hij verhuisd is;  jammer, 
we hebben ze met plezier gelezen. 
Dat zit je dan zo te vertellen en wat gebeurd er, je spreekt je zorg uit en Nel Zuurbier biedt spontaan 
aan om de gedichten te verzorgen,
Wat hebben we toch een geweldige leden, daar kwam ook nog Toos als
secretaris bij, ik heb die nacht eindelijk weer eens goed geslapen.
Dames, wat een opluchting dat alles weer goed draait.
Bedankt, de toekomst ziet er voor de K.B.O. goed uit.

Ria

In de maanden juli en augustus is er geen Nestor en Nieuwsbrief…

Na de zomerstop beginnen we weer op 
1  september     met een fietstocht
2  september     gymochtend
8  september     vakantieverhalen quiz en bingo
21 oktober         Hr. Pols met verhalen over de douane (avond programma)
17 november     Wout Strootman met muziek van Annie MG Smit
 22/23 nov.         Winterfair
16 december      Kerstmiddag

Met vriendelijke groet; Truus van den Berg

Gymgroep neemt afscheid van Annelies

Op de laatste woensdagochtend van het seizoen heeft de gymgroep afscheid genomen van 
gymjuf Annelies van Loo. Niet dat Annelies dit graag wilde. Nee, zij wilde nog wel jaren doorgaan, 
maar lichamelijke klachten verhinderen dit.
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GER BRUIN
GARAGE / LPG INBOUW

- Onderhoud & Reparatie 
  van alle merken auto's.
- Banden, Uitlaten,  Accu's etc.
- Airco Service
- APK met Viergas- of Roetmeting.
- Dealer van: BRC en GFi  
  (Necam/Koltec en 
  AG LPG installaties)

Ind.terr.  Winkelerzand 36 
1731 LZ  Winkel
Tel: 0224 - 540835   
WWW.GERBRUIN.NL

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

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

Internet: www.rhbeers.nl

kelders
kozijnen
verbouw

woningbouw
utiliteitsbouw
betonvloeren

Hét adres voor:
Hét adres voor:

woningbouw  kelders
utiliteitsbouw  kozijnen
Betonvloeren  verbouw  

Middenweg 494
1704 BM Heerhugowaard

Tel:072-5711254
Fax:072-5743170

Email: mail@rhbeers.nl
Internet: www.rhbers.nl
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Dertien jaar lang gaf zij op enthousiaste wijze leiding aan de wekelijks bijeenkomende senioren om 
het stijver worden van de spieren zo lang mogelijk uit te stellen. De lessen waren altijd aangenaam, 
gezellig en vol humor. Vooral haar uitbundige schaterlach zullen velen missen. Natuurlijk hoort bij 
zo’n afscheid een kado, maar het allermooiste vond zij toch de grote, door Mary IJdema gemaakte, 
papieren slinger waarop alle leden een persoonlijke boodschap hadden geschreven.
Na de zomerstop zullen de gymochtenden begeleid worden door Emmy Rood-Borgman. Ook 
Emmy heeft ruime ervaring en is nog actief bij de sportservice Heerhugowaard, Bommelsteijn en 
Ouderen in beweging. In verband met deze activiteiten is het lesgeven op de woensdagochtend niet 
mogelijk. Vandaar dat de gym met ingang van 2 september is verplaatst naar de dinsdagochtend. 
Zelfde plaats, zelfde tijd. 
Tot dan, prettige vakantie en tot ziens.

Richard

Fietsend geld verdienen
De maand mei was nu niet bepaald droog. En omdat de statistieken moeten kloppen verwachten 
wij dat de maand juni en zeker de veertiende juni heel mooi zal zijn.
Reden te meer om mee te doen met de jaarlijkse RABO sponsortocht op 14 juni a.s. Maximaal 10 
deelnemers ontvangen voor onze KBO een bedrag van totaal € 300,--. Maar het zou leuk zijn als  
nog veel meer leden mee wilden fietsen. 
We vertrekken op 14 juni om 09.00 uur vanaf de kerk. 
Aansluiten mag! 
Maar natuurlijk zou het prettig zijn als wij van tevoren weten op hoeveel deelnemers wij zeker 
kunnen rekenen. 
Daarom, meldt u aan op telefoonnummer 072-5710966.

Richard
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• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing

Tel. 072 - 5711243 
06 - 53557548

Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard

www.groottuinen.nl

René Jonker 
Stationslaan 1

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

www.jonkerhov.nl

TRIMSALON 
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER 
MARLIES BROERS

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

06-15689390

• Licht installaties
• Kracht installaties 
• Meterkasten
• Buiten / tuin verlichting

H.W. Mesdagstraat 15
1741 JM Schagen

joandekkerelektrotechniek.nl

 

  
JJOAN OAN DDEKKEREKKER   

ELEKELEKTROTECHNIEKTROTECHNIEK   
 

06-15689390 
 

• Licht installaties 
• Kracht installaties  
• Meterkasten 
• Buiten / tuin 

verlichting 
 

H.W. Mesdagstraat 15 
1741 JM Schagen 

joandekkerelektrotechniek.nl 
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Steprace
Beste Noordenders,

Bedankt voor jullie enthousiasme op vrijdag 23 mei. We hadden 
dan ook eindelijk weer eens knap weer en daarmee stond de 
goede start van de kermis niets in de weg. De start was voor de 
traptrekkers. Hierna gingen we gelijk verder met de Skelters en 
de Steps. Sommige ouders wilden toch graag mee doen met de 
skelterrace. Dit mag volgend jaar natuurlijk ook. Tijdens de race 
hadden we hoogtepunten en dieptepunten. Hele mooie races 
werden afgewisseld met een valpartij of soms tranen van verlies. 
Dit hoort er natuurlijk ook bij. De vreugde bij de winst was erg 
mooi om te zien. 
Dit komt ook heel mooi naar voren op de foto’s van Robbert op www.heerhugowaarddenoord.nl 

In totaal deden ruim 90 kinderen mee en alle deelnemers kregen een vaantje en een kaartje van de 
zweef. Deze kaartjes voor de zweef werden net als alle voorgaande jaren gesponsord door André 
Veldman en Klaas Braak. Bedankt hiervoor! De nummers 1,2 en 3 kregen ook nog een mooie medaille.

Vervolgens hadden we even tijd nodig om de grote steprace voor te bereiden. 17 steps stonden op 
de startlijst. Eerst moest een ieder over start finish komen om te controleren of de tijdwaarneming 
werkte. Na deze controle konden we starten. Eerst een ronde lopen en daarna met de steps. In totaal 
een uur lang. Na het uur bleef zowel de eerste en de tweede plaats bij de heren en de dames binnen 
de 3 seconden en de mannen zelfs binnen de seconde! Met 46 ronden is er dan ook erg hard gestept!

De uitslag van de steprace is als volgt:

Heren:       
   aantal Ronden 
Paul Groot        Sander van Kleef  46 ronden 
Claus Snel        Roel Reus  46 ronden + 0,743
Lex Rendering  Bob de Wit  45 ronden
Thomas Kunst   Iep Stam  44 ronden
Ari Groot Sander Bakker Jur Stam 44 ronden
Freek Reus  Thijs Snel  44 ronden
Bart van den Burg Sjors van der Vliet  43 ronden
Jari Veldman Nick Beers  39 ronden
Tjibbe van Woersem  Fransybe van Woersem  38 ronden

Dames:
Britt de Wit Jessy Blom  40 ronden
Sanne Smit Floor Snel  40 ronden + 2,876
Maureen Borst Amber Groot  37 ronden
Jet van den Berg Rosé Beemster  35 ronden
Ellen Kunst  Margreth van den Berg Angelique Witte 30 ronden

Gemengd:
Johan Bruijn Evelien Plak  40 ronden
Lotte Beemster Moos van den Bergh  36 ronden

Ludiek:
Fam. Van Schagen   37 ronden
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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 
 
 
 
 

Straatgereedschap.nl
Middenweg 571
1704 BH Heerhugowaard

info@straatgereedschap.nl
www.straatgereedschap.nl 
T 072- 566 99 44

Straatgereedschap.nl is onderdeel van Bouwmachines Nederland V.O.F.

Uw online site voor straatgereedschap

• straathamers
• steenknippers
• trilplaten

• werkkleding
• werkschoenen
• bezems

• kruiwagens
• zaagbladen
• en nog veel meer...

Straatgereedschap bestel je online op

Straatgereedschap.nl
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Tot besluit willen we een aantal mensen en bedrijven bedanken:
Loonbedrijf Veldman Firma Ursem-Zuurbier
Tesselaar Alstroemeria Marit
Robbert Jongkind
En natuurlijk de gehele buurt voor de medewerking!

Het mooiste van de avond was dat Petra Overtoom zich spontaan aanmeldde om bij de organisatie 
te komen. Deze hulp is van harte welkom en we kunnen nog één of twee personen hierbij gebruiken. 
Meld je daarom bij de organisatie of stuur een mail naar stepracedenoord@hotmail.com.
Nogmaals bedankt en tot volgend jaar! 
Stichting steprace de Noord

Fiona Veldman, Richard Groot, Marco Neeft, Miranda Groot, Rik Pancras

Info(N)oord
Bibliotheek Kennemerwaard
Juni - Maand van het Spannende Boek bij Bibliotheek Kennemerwaard

In juni wordt voor de 25ste keer de Maand van het Spannende Boek 
gehouden. Dit jubileum wordt de leidraad voor de maand juni, onder het 
motto Juni – Maand van het Spannende Boek: Al 25 jaar vlijmscherpe thrillers.

Zet het mes in onze collectie! Deel uw aanrader met anderen
De hele maand juni dagen wij u uit om uw favoriete Spannende Boek te voorzien van een 
‘vlijmscherp mes’ verkrijgbaar in de bibliotheek. Op deze manier kunt u andere bezoekers wijzen 
op Spannende Boeken die de moeite waard zijn om te lezen. En ook u wordt gewezen op favoriete 
titels van andere leden. 

Cadeau van uw bibliotheek: Crimezone Jubileumeditie
Bent u een echte Crimezone fan en lid van de bibliotheek? Dan is er goed nieuws. Ter gelegenheid 
van 25 jaar Juni – Maand van het Spannende Boek brengt Crimezone een jubileumuitgave uit van 
het populaire Crimezone Magazine. Maar wees er snel bij want op = op. 

Vlijmscherpe korting
Lid worden van Bibliotheek Kennemerwaard is in de maand juni erg aantrekkelijk. In juni krijgt u 
namelijk € 10,- korting op een Basic abonnement en € 15,- korting op een All-In abonnement. Voor 
65+ leden en de leeftijd 18 t/m 20 jaar gelden andere tarieven. Kiest u voor automatische incasso, 
dan vervallen de inschrijfkosten. 

Partnerpas
Is uw partner reeds lid van Bibliotheek Kennemerwaard? En wilt u zelf ook gebruik maken van de 
bibliotheek met een eigen pas? Neem dan een partner pas. Deze pas biedt dezelfde mogelijkheden 
als een Basic abonnement maar is voor partners van leden van de bibliotheek een stuk goedkoper.
Kijk op onze website voor alle tarieven: www.bibliotheekkennemerwaard.nl

Fietsexcursie Waertse Ronde
Met Lia Vriend ontdekt u het historische landschap. De Waerdse Ronde is 43 kilometer lang en 
gaat langs monumentale boerderijen en over eeuwenoude dijken met oer-Hollandse molens. 
Daarnaast laat de route ook nieuwe locaties zien zoals het Park van Luna en Stad van de Zon.
 
De route en beschrijving in de gids, geschreven door Lia Vriend, begint bij het station in 
Heerhugowaard en loopt zoveel mogelijk langs de ringdijk om de polder Heerhugowaard, want 
daar kun je het beste de Heerhugowaardse geschiedenis beleven. 
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Unieke en goedkope 
7 dagen snelservice 

van 10.00-22.00 
voor particulier en kleinbedrijf. 

(geen onderzoekskosten!) http://
www.zorgboeren.nl/fotorij/f_1633_1.jpg

Heeft u ook regelmatig problemen 
met uw computer? Of wilt u er een 

aanschaffen, maar weet u niet 
precies waarop u letten moet? 

Gepensioneerd KPN-computerdeskundige 
geeft nu advies 

en cursus 
om u daarbij 

te helpen. 
Ook reparatie, 

installatie of uitbreiding 
(binnen 1 dag!), eventueel bij u thuis, 

hoeft geen probleem meer te zijn! 
Bel eens voor informatie of afspraak.

Rob Verweij, RCN Niedorp, 
06-517 8 31 32, Winkel

ZORGBOERDERIJ NOORDEREND

heeft zaterdag 14 Juni 
van 14:00 tot 17:00 uur 

open middag. 
Zin om te kijken waar 

we zoal mee bezig zijn? 

U bent van harte welkom.

Zorgboerderij Noorderend: 

Middenweg 534a, 
Heerhugowaard- De Noord.

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

PRESENTEERT:

WK 2014

ALLE WEDSTRIJDEN VAN NEDERLAND OP 
GROOTBEELD SCHERM

LEEFTIJD 18+

EERSTE PINKSTERDAG GESLOTEN VANAF 
19:00 I.V.M. BESLOTEN FEEST IN HET CAFE
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Op de fietsroute zijn twintig plaatsen gemarkeerd 
waarover een verhaal wordt verteld in de gids. Lia 
Vriend fietst met u mee en vertelt onderweg over 
bijzondere plaatsen. Het is ook mogelijk een 
halve route mee te fietsen. Activiteit van Platform 
Erfgoed Heerhugowaard.
 
Tijd 10.00 - 17.00 uur, verzamelen bij startpaneel 
Waertse Ronde op het Stationsplein
Toegang € 15,- inclusief koffie/thee onderweg en 
een fietsgids

zondag 15 juni 
Locatie: Bibliotheek Heerhugowaard 
10.00 uur

Reserveer:
NIEUWE MATERIALEN
Jeugdafdeling
 LEESBOEKEN T/M 9 JAAR NIVEAU
Gog, M. v. Bas en Britt- Mol in de Klas  E M3
Loon, P.v.                    Toverspreuken en heksenstreken              A
                                              
 DVD
 Vader met vier kinderen op zee              B
 Mees Kees op Kamp   A
                                    Barbie De Parel Prinses                    A
    
Wist u dat u welkom bent in de nieuwe bibliotheek!!!!     
  
Vanaf 26 mei 2014 :
NIEUW ADRES EN NIEUWE OPENINGSTIJDEN:
LOCATIE DE NOORD, TORENBURGSTRAAT 2, 1704 CE
Maandag             13.00 – 17.00 uur
Dinsdag       13.00 - 17.00 uur
Woensdag    13.00 – 17.00 uur
Donderdag  13.00 – 17.00 uur
Vrijdag       13.00 – 17.00 uur

Telefoon: 072-5712004
www.bibliotheekkennemerwaard.nl ook voor verlengingen
e-mail: denoord@bibliotheekkennemerwaard.nl
Telefonisch verlengen: 072-5712004 

OPENINGSTIJDEN
LOCATIE BIBLIOTHEEK HEERHUGOWAARD PARELHOF 1A 
maandag 10.00-20.00 uur
dinsdag 13.00-17.00 uur
woensdag 10.00-20.00 uur
donderdag 13.00-17.00 uur
vrijdag 10.00-20.00 uur
zaterdag 10.00-16.00 uur
 
Telefoon: 072- 5764800 of 5764805
www.bibliotheekkennemerwaard.nl ook voor verlengingen
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Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar
Onze gezamelijke showroom

Energie Service Noord West Alkmaar
Ons gezamelijke onderhoudsbedrijf 
voor verwarming en binnenklimaat

HEERHUGOWAARD

Erkend leerbedrijf / 
installatiewerk N-H

Erkend gas- water- verwarmingsinstallateur
platdakbedekkingen- koper- zinkwerk en sanitairspecialist!

o.a. plaatsing en levering van
complete badkamers 

en diverse merken zonnepanelen 
en CV ketels 

Ketels vanaf € 1400,- incl. montage en BTW 
Bel of mail voor een vrijblijvende offerte

Middenweg 489 • 1704 BD Heerhugowaard • Tel. 072 574 64 65 • ted.slijkerman@hetnet.nl

Energie Service Noord West
Ons gezamelijk onderhoudsbedrijf
voor verwarming en binnenklimaat

Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar
Onze gezamenlijke showroom

Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar
Onze gezamelijke showroom

Energie Service Noord West Alkmaar
Ons gezamelijke onderhoudsbedrijf 
voor verwarming en binnenklimaat

HEERHUGOWAARD

Erkend leerbedrijf / 
installatiewerk N-H

Erkend gas- water- verwarmingsinstallateur
platdakbedekkingen- koper- zinkwerk en sanitairspecialist!

Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar
Onze gezamelijke showroom

Energie Service Noord West Alkmaar
Ons gezamelijke onderhoudsbedrijf 
voor verwarming en binnenklimaat

HEERHUGOWAARD

Erkend leerbedrijf / 
installatiewerk N-H

Erkend gas- water- verwarmingsinstallateur
platdakbedekkingen- koper- zinkwerk en sanitairspecialist!

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

Uitsluitend op afspraak!

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

K
AP
SALON
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Nieuws van hugo girls
Wij hebben kampioenen!
Dames 1 en dames 4 zijn gisteren kampioen geworden en de F1 
al in het kermisweekend. De B1 is het net niet gelukt en de E1 kan 
morgen nog kampioen worden als ze winnen van Graftdijk.

Dames 4 kreeg voor de kampioenswedstrijd eerst prachtige nieu-
we shirts van Marco van Uden van Kwekerij A. Bakker en Zn BV. 
Eigenlijk konden ze toen natuurlijk niet meer verliezen.

Maar ze moesten wel tegen 
de nummer 2 en hadden 
maar 1 punt voorsprong. Bij 
verlies was de tegenstander 
dus kampioen en op een ge-
geven moment stonden ze 
3 doelpunten achter. Maar 
gelukkig stond aan het eind 
14-12 voor Hugo Girls op het 
bord en dus was Dames 4 
kampioen!

Kwekerij A. Bakker en Zn BV ontzettend bedankt voor de nieuwe (kampioens) shirts!

Dames 1 moest naar Kleine Sluis en mocht wel verliezen maar niet met meer dan 4 doelpunten 
verschil. Maar winnen is natuurlijk veel leuker. En dat lukte (verderop staat het verslag)!
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Kinderdagverblijf Pinkeltje 
&  

Buitenschoolse opvang ‘t Rondeel  
Bent u opzoek naar kinderopvang op maat?  

Kom dan naar kinderdagverblijf Pinkeltje of buitenschoolse opvang ʻt Rondeel. 
Wij bieden flexibele opvang.  

 
Bij voldoende belangstelling gaan wij op zaterdag open. 

Dit wordt nog niet aangeboden in Heerhugowaard.  

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. 
      Contactgegevens: 
                                            Middenweg 560 1704 BP Heerhugowaard 
    T: 072-5743116  M: 06-38482226 
          Email: info@kdvpinkeltje.nl 
         website www.kdvpinkeltje.nl 

JAN GROOT
BOUWKUNDIG 
TEKENBUREAU

Tel. 072-5726237
Schapenweg 2a  1704 DS
Heerhugowaard - Noord

m ONTWERP
m NIEUWBOUW
m VERBOUW
m UITBREIDINGEN
m BOUWVERGUNNINGEN
m BOUWBEGELEIDING



26 27

En dus konden Dames 4 en Dames 1 samen op de kar door het dorp.

Ze kregen allebei ook nog een leuke envelop met inhoud van Hugo’s vrienden. Hugo’s vrienden 
bedankt voor deze leuke geste.

De F1 was in het kermisweekend al veldkampioen geworden (en ze waren ook al zaalkampioen). 
Verderop staat een verslag van een hele spannende kampioenswedstrijd.

Volgende week hopen de nieuwe scheidsrechters te slagen voor hun examen. Als dat lukt hebben 
we er weer 10 gediplomeerde scheidsrechters bij.

We zijn weer met het infoblad bezig voor het seizoen 2014/2015. Zouden jullie willen kijken of de 
adresgegevens goed zijn? En als dat niet zo is zouden jullie dan de juiste gegevens willen doormai-
len naar bij Linda Rezelman: l.rezelman@kpnmail.nl. Dat hoeft natuurlijk niet als het al in de loop 
van dit seizoen is doorgestuurd. En als er verder iets niet klopt in het infoblad dan horen/lezen we 
dat natuurlijk graag.

Veel succes iedereen.
Het bestuur

HOOFDSPONSORS
Transportbedrijf Piet Oudeman
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg

JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman
ONZE JARIGEN
Jella Limmen 6 jun
Carina Borst 9 jun
Femke Zuurbier 15 jun

Op 14 juni is weer de Rabo fietstocht en wij mogen ook meefietsen. Het liefst met 10 personen 
omdat we dan de maximale 300 euro krijgen. Elke fietser minder is 30 euro minder. Dus na-
tuurlijk de vraag: Wie wil er meefietsen op 14 juni. 
Aanmelden kan bij Ingrid, ingridenandre@quicknet.nl

Schoonmaken Rondeel
De volgende teams van Hugo Girls zijn aan de beurt om het Rondeel schoon te maken. 
2/6  -  5/6   recreanten 2
De sleutel is bij P. Jaspers , Rozenhoutstraat 4, tel: 072 5711729

Hugo Girls dames 1 kampioen!

Na een spannend duel is dames 1 afgelopen zondag kampioen geworden. In Anna Paulow-
na werd nr. 3 Kleine Sluis met 16-20 verslagen. 

Winnen, gelijk spelen of verliezen met maximaal 4 doelpunten verschil, dat was voldoende om 
kampioen te worden. Kampioen is kampioen, maar na een winstpartij toch wel het leukste. En we 
wilden ons meegereisde publiek natuurlijk een mooie pot handbal voorschotelen! 
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Kleine Sluis had vorige week gelijk gespeeld tegen Blokker en daardoor de heeeeele kleine kans 
op hun eigen kampioenschap definitief verspeeld, maar ze wisten uiteraard wat er voor ons op 
het spel stond en gaven ons dit absoluut niet cadeau. Misschien waren het de zenuwen, maar we 
stonden al snel 2-0 achter. 
Met een afstandsschot en een penalty trok Ilja de stand weer recht, maar de cirkelspeelster pakte 
stevig aan en kon in samenwerking met de opbouwster goed vrij komen. Wederom twee penal-
ty’s van Ilja, de scheids was niet kinderachtig en gaf ze makkelijke weg, en een mooi schot van 
Janine zorgden weer voor een gelijke stand en ook Simone deed een duit in het zakje. We hadden 
de cirkel en opbouwster echter niet onder controle, waardoor zij bleven scoren. Ook het snel te-
ruglopen na een gemist schot was onvoldoende, waardoor zij door een snelle omschakeling hun 
doelpunten konden maken. Gelukkig was Florien ook vandaag in goede vorm en hield ze ons op 
de been. De ruststand was 10-10, maar Kleine Sluis rook bloed. 

De peptalk van Henk en Margreet was duidelijk: sneller terug en focus op de verdediging van de 
opbouwster en cirkelspeelster. 
Tot 13-13 werd er om beurten gescoord, maar toen kwam de ware kampioen in ons naar boven. 
Janine vond het gaatje op de cirkel bij Laura, Deanne liep zichzelf twee keer naar een vogelvrije 
positie en Ilja kon weer een paar keer vanaf 7 meter aanleggen. Bij een stand van 13-18 kon het 
dan ook eigenlijk niet meer mis gaan. We scoorden beiden nog een paar keer, en bij een eindstand 
van 16-20 konden de armen de lucht in! 

Terug in de Noord stond de kar al klaar waarop zowel dames 1 als het eveneens kampioen ge-
worden dames 4 in de Noord rondgereden werd. Met een BBQ als afsluiter werd terug gekeken 
op een succesvol, sportief en gezellig seizoen. In Jos Mienes heeft het bestuur een vlotte, jonge 
trainer aangesteld die een hoop met ons van plan is.  Met de kampioenschappen van beide teams 
hebben we laten zien wat we in ons mars hebben en kunnen we volgend jaar gaan bouwen aan 
nog meer successen. 

Deze week volgt nog een uitje met het team en nemen we afscheid van Henk als trainer en Mar-
greet als coach, maar vast niet als supporter van Hugo Girls! 

Tot volgend seizoen!

UITSLAGEN HUGO GIRLS

24 mei-30 mei      31 mei-1 juni
Kleine Sluis DS1 - HG DS1 16-20
Berdos DS2 - HG DS2 19-16
HG DS4 - Excelsior ‘53 DS2 14-12
Valken DA2 - HG DA1 15-4
Hollandia T DB1 - HG DB2 10-14
KSV DC1 - HG DC1  17-22
Lacom ‘91 DC2 - HG DC2 10-6
Lacom ‘91 D1 - HG D1 11-5
Niedorp D2 - HG D2 22-6
Petten/HVS D1 - HG D3 14-4
HG F2 - JHC F2  14-0

HG DS2 - Geel Zwart DS2 17-11
HG DS2 - Victoria O DS2 7-4
HG DB1 - H.V.S. DB1 7-11
HG DB2 - Quick DB1 10-5
HG DC1 - Lacom ‘91 DC1 16-21
HG DC2 - Vrone DC2 14-5
HG D1 - Tornado D2 7-8
HG D2 - Schagen D2 8-25
HG D3 - Zwaluwen K D1 2-11
Vido E4 - HG E1  4-17
HG E2 - KSV E3  2-2
DSS F1 - HG F1  5-8
DSS F2 - HG F2  8-6
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Activiteitenkalender
Half mei halve finale penaltybokaal
8 – 9 juni Berdosweekend
17 juni taartentoernooi 

Het handbalseizoen loopt op z’n einde.
De F1 is zondag 25 mei kampioen geworden, en de B1 helaas niet.
F1, nogmaals gefeliciteerd ze zijn door Hugo’s Vrienden en de JC weer in het zonnetje gezet. Deze 
meiden hebben een top seizoen gehad. Op de valreep kan de E1 ook nog kampioen worden, dat 
zijn de mooiste, niet verwacht en dan gebeurt het je toch.
De datum  van de kampioenswedstrijd is bij dit schrijven nog niet bekend, maar anders in het 
volgende Contact……
De teamindeling is ook bekend, we hebben de coachenvergadering ook alweer gehad. Er zijn 
veranderingen, maar dat kon ook helaas niet uitblijven. We hebben met de coachen om tafel ge-
zeten, en we kwamen er gelukkig uit. Kermis zaterdagmiddag, is de finale van de penaltybokaal 
nog gespeeld. Het weer kon niet beter, hoop publiek. Was gezellig!!!
Lisan nog bedankt voor het keepen en  Inge voor het fluiten.
Als afsluiting van het handbalseizoen, hebben we weer een taartentoernooi, was vorig jaar een 
geslaagde afsluiting.
Voor de oudere meiden staat het Berdostoernooi met Pinksteren, nog op het programma. Een 
nachtje slapen en daarna meedoen met het toernooi op tweede Pinksterdag.

Namens de jeugdcommissie, Hugo Girls

Zondag 25 mei zijn de toppers van de F1 voor de derde keer kampioen geworden.
Op zondag 25 mei waren er veel supporters aanwezig om de toppers van de F1 aan te komen 
moedigen bij D.S.S. in Heemskerk.  De meiden van de F1 – gesponsord door Snoek Motoren -  kre-
gen het niet cadeau. In de rust stonden zij nog 3-2 achter en pas aan het eind van de tweede helft 
werd de eindsprint ingezet en werd de wedstrijd afgefloten bij een stand van 5-8 in het voordeel 
van de toppers. 
Het was een prachtige wedstrijd, alle meiden hebben er hard voor gewerkt en Iza heeft het doel 
super, super goed verdedigd! Alle toppers werden door de JC van Hugo Girls gekroond met een 
mooie oranje kroon en kregen nog een zweefkaartje en de coachen en sponsor werden door de 
JC in het zonnetje gezet met  een mooie hortensia bij Handelskwekerij Noorderend vandaan. 
Hugo’s vrienden hebben de toppers weer een bijdrage gegeven om samen te besteden en van 
de coachen Anouk en Nathalie kregen de meiden nog een botswagenmunt . Alle ouders, opa’s 
en oma’s hebben lekker in het zonnetje koffie en thee gedronken en voor de kinderen was er 
limonade. 

Namens de JC nogmaals van harte gefeliciteerd toppers en ga vooral zo door!
(de foto volgt volgende keer)

Penalty bokaal
Zaterdagmiddag 24 mei werd om 16.00 uur de finale van de penaltybokaal voor de  D2, D3, E1, 
E2, F1 en F2  gehouden op het handbalveld. Van ieder team waren eerder in de week bij de halve 
finale de overgebleven drie finalisten geselecteerd en op deze middag werd met de gezellige 
kermismuziek op de achtergrond en een heerlijk zonnetje, door de finalisten gestreden voor de 
bronzen, zilveren en gouden beker. 
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Aangemoedigd door de teamleden,  ouders, opa’s en oma’s en andere familie zijn de bekers als 
volgt verdeeld:

F2 Goud Femke Zuurbier   F1 Goud Marit Rummens
 Zilver Mirthe Blankendaal   Zilver Maaike Veldman
 Brons Sjeel Doodeman    Brons Iza Drenth

E2 Goud Noa Renshof   E1 Goud Hua-lu Kuilboer
 Zilver Patricia Groot    Zilver Mabel Ursem
 Brons Suzanne Hooiveld    Brons Inde Groot

D3 Goud Nadine Hoppen   D2 Goud Pleun Stoop
 Zilver Yara de Vries    Zilver Merel v.d. Loos
 Brons  Marjet Groot    Brons Renée Peerdeman

Het wel en wee van onze B1.
Even een klein woordje namens ons,  Maureen en Irma over “onze” B1..

In het begin van het seizoen moesten we altijd weer even aan elkaar wennen.
Onze tweede helft was bij ons altijd beter dan de eerste, echte dieseltjes dus!!!

We hebben met ze gelachen, zijn weleens boos op ze geweest.
Hebben met ze gehuild als er wat verdrietig gebeurd was.
We hebben gesprekken gehoord, over jongens, zoenen, brak zijn,
Te laat naar bed en daardoor vroeg weer op
Dingen in hun leven waar het nu allemaal om draait voor ze.
Een genot om daarbij aanwezig te mogen zijn…
We hebben er weleens eentje thuis gelaten, die nog op bed lag.
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Die dacht dat we even verderop nog op haar stonden te wachten maar dat was niet zo.
In de zaal tweede geworden en nu afgelopen kermiszondag WEER helaas tweede geworden.
Maar we hebben het even gevierd, alsof we eerste waren geworden…
Ank en Jur van Autowaard waren erbij, kregen de meiden alsnog een aardigheidje.
Ze kregen mooie oranje hoeden EN champagne, met lieve woorden van de meiden die afscheid 
van ons namen, dat ging met een lach en ook een traan!!!
Bedankt lieve ouders voor het rijden en vooral de gezelligheid vanaf de zijlijn.
De vaders waren daarin soms teveel aanwezig volgens de meiden,
we noemen geen namen…..

Dikke zoen voor een mooi seizoen van 2 trotse coachen Maureen en Irma.
En we hebben elkaar beloofd dat we bij elkaar gaan kijken, dus Sanne, Jolijn, Floor en Joy, gaan 
we zeker doen….

TAARTENTOERNOOI    TAARTENTOERNOOI    TAARTENTOERNOOI   
Als afsluiting van het handbalseizoen willen we graag weer een taartentoernooi organiseren.
Dit gaat gebeuren   DINSDAG 17 juni.
Over de mail ontvangen jullie de team indeling
We beginnen om 15.30 met de F teams.
Om 16.00 zijn de D2 + 3  en E 1 + E2 teams aan de beurt.
’s Avonds vanaf 18.30 starten we met de D1, C1 + C2, B2 en B1
Als je verhinderd bent meldt je dan af bij Astrid Snel, snelvanschagen@gmail.com. 
Dit is belangrijk voor de team indeling!
Tot DINSDAG 17 JUNI!

Puinhoop United viert haar 40-jarig bestaan   
met sport, spel en feest!
De kermis is alweer even achter de rug en het WK staat voor de deur. Zoals 
in het vorige Contact al is aangegeven organiseren wij in samenwerking 
met Humulus Lupulus dit jaar op zondag 6 juli de Noordender Sportdag. 
Met deze sportdag willen wij tevens stilstaan bij het 40-jarig jubileum van 
onze bloeiende zaalvoetbalvereniging.
Jong en oud is van harte welkom om deel te nemen aan de sport- en 
spelmiddag. Tevens organiseren wij na afloop van de middag een 
receptie voor oud-(bestuurs)leden om herinneringen op te halen aan het 
rijke verleden van onze zaalvoetbalvereniging. Graag zien we de oud-
(bestuurs)leden ook als team op de sport- en spelmiddag. 
De onderdelen van de sport- en spelmiddag zijn divers van aard. Sportiviteit, behendigheid en 
denkvermogen worden gevraagd van de deelnemers.  Het sportieve deel is zo in elkaar gezet dat 
iedereen kan mee doen. Dus ook als de botten een beetje krikkemikkig zijn geworden J.

Programma zondag 6 juli:
13.30 uur: Opening
14.00 uur: Start sport- en spelmiddag
16.45 uur: Einde sport- en spelmiddag
17.00 uur: Receptie met BBQ en muziek m.m.v. DJ Dick Sijm

Voor de BBQ wordt een bijdrage van 10 euro gevraagd, dit is excl. drank.
Ook aan de allerjongste jeugd is gedacht. Er zal een springkussen aanwezig zijn waar zij zich op 
kunnen uitleven.
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Aanvullende info teamopgave sport- en spelmiddag
Vorm een team met je familie, vrienden, oud-teamgenoten, buren of je WhatsApp-maten. De 
teamsamenstelling bestaat uit minimaal 7 deelnemers met een minimale leeftijd van 16 jaar. 
Graag bij het opgeven van uw team de teamleden doorgeven plus de teamcaptain (met zijn of 
haar mailadres) die als contactpersoon zal fungeren in de aanloop naar het evenement. Opgeven 
kan via puinhoopunited@hotmail.com. Doe dit zo snel mogelijk!
Ook namens Humulus Lupulus hopen wij op een grote opkomst!

Hartelijke groet,
Het bestuur van Puinhoop United

Marcel Numan, Giel Borst, Merel Groot en Elga Zonneveld
puinhoopunited@hotmail.com

Oproep – Oproep - Oproep – Oproep - Oproep - Oproep

Wij zoeken nog oude Puinhoop foto’s e.d.
Puinhoop United kent een rijke geschiedenis van inmiddels 40 jaar. Zondagmiddag 6 juli is er een 
uitgebreid programma. Aan het einde van de middag wordt er een BBQ gehouden (iedereen kan 
zich inschrijven, kosten € 10,00 p.p.) en tevens zal er een receptie plaatsvinden.

Wij willen daarnaast ook een kleine tentoonstelling houden over 40 jaar Puinhoop United en 
daarvoor zoeken we nog foto’s e.d. Heeft u nog iets liggen? Laat het ons weten! Wij willen hier 
graag gebruik van maken en we zorgen dat ze ongeschonden retour komen.

De foto’s kunnen worden langsgebracht bij Merel Groot, Rozenhoutstraat 12 maar nog liever per 
mail worden verstuurd naar puinhoopunited@hotmail.com

TV ’t Noord End �����������������������������������������

Naamloos-22   1 27-08-2010   10:52:54

 Kantinebegeleiding Agnes    
maandag 2 juni 2014 Joop Berkhout Bardienst 20.00 - 23.00
dinsdag 3 juni 2014 Tennisdate 2 banen    
dinsdag 3 juni 2014 Corina Berkhout Bardienst 19.00 - 23.00
woensdag 4 juni 2014 Joop Berkhout Bardienst 20.00 - 23.00
donderdag 5 juni 2014 Corina Berkhout Bardienst 20.00 - 23.00
vrijdag 6 juni 2014 Marian Visser-Lantman
 Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 6 juni 2014 Vera Mul   
 Schoonmaak 09.00 - 11.00

    Kantinebegeleiding José    
zondag 8 juni 2014 1e Pinksterdag Midzomernachttoernooi  NVT  
zondag 8 juni 2014 GAAT NIET DOOR  NVT  
maandag 9 juni 2014 2 e Pinksterdag    
dinsdag 10 juni 2014 Tennisdate 2 banen    
dinsdag 10 juni 2014 Leo van der Hulst  Bardienst 19.00 - 23.00
woensdag 11 juni 2014 Jeltje Karman-Nauta Bardienst 20.00 - 23.00
donderdag 12 juni 2014 Siem Komen  Bardienst 20.00 - 23.00
vrijdag 13 juni 2014 Ladiesday    
vrijdag 13 juni 2014 Carola Groen  Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 13 juni 2014 Wil Wolkers  Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 13 juni 2014 Sandra Oudeman  Bardienst 09.00 - 18.00
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    Kantinebegeleiding Tineke    
maandag 16 juni 2014 Henk Lassing  Bardienst 20.00 - 23.00
dinsdag 17 juni 2014 Tennisdate 2 banen    
dinsdag 17 juni 2014 Marcel van der Loos Bardienst 19.00 - 23.00
woensdag 18 juni 2014 Paulien Oudeman  Bardienst 20.00 - 23.00
donderdag 19 juni 2014 Leo van der Hulst  Bardienst 20.00 - 23.00
vrijdag 20 juni 2014 Annemiek van Kleef Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 20 juni 2014 Vera Mul   Schoonmaak 09.00 - 11.00
    Kantinebegeleiding Agnes    
maandag 23 juni 2014 Siem Komen  Bardienst 20.00 - 23.00
dinsdag 24 juni 2014 Tennisdate 2 banen    
dinsdag 24 juni 2014 Paulien Oudeman  Bardienst 19.00 - 23.00
woensdag 25 juni 2014 Leo van der Hulst  Bardienst 20.00 - 23.00
donderdag 26 juni 2014 Marcel van der Loos Bardienst 20.00 - 23.00
vrijdag 27 juni 2014 Wil Wolkers  Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 27 juni 2014 Annemiek van Kleef Schoonmaak 09.00 - 11.00
    Kantinebegeleiding Tineke    
maandag 30 juni 2014 Henk Lassing  Bardienst 20.00 - 23.00
dinsdag 1 juli 2014 Tennisdate 2 banen    
dinsdag 1 juli 2014 Wil Beers  Bardienst 19.00 - 23.00
woensdag 2 juli 2014 Jan Anne Meijer  Bardienst 20.00 - 23.00
donderdag 3 juli 2014 Karel Oosenbrug  Bardienst 20.00 - 23.00
vrijdag 4 juli 2014  Roos Beers  Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 4 juli 2014  Michella Komen  Schoonmaak 09.00 - 11.00
    Kantinebegeleiding Gery    
zaterdag 5 juli 2014 Kerkepadtoernooi 5 t/m 13 juli    
zaterdag 5 juli 2014 Patrick van Stralen Schoonmaak 08.00 - 10.00
zaterdag 5 juli 2014 Mandy Loos  Schoonmaak 08.00 - 10.00
zaterdag 5 juli 2014 Josje Harte-Pauw  Bardienst 13.00 - 16.00
zaterdag 5 juli 2014 Alma Danenberg  Bardienst 14.00 - 17.00
zaterdag 5 juli 2014 Wout Beers  Bardienst 14.00 - 17.00
zaterdag 5 juli 2014 Wil Beers  Bardienst 16.00 - 19.00
zaterdag 5 juli 2014 Alma Danenberg  Bardienst 17.00 - 20.00
zaterdag 5 juli 2014 Evy Blom  Bardienst 19.00 - 22.00
zaterdag 5 juli 2014 Aad Duys  Bardienst 21.00 - 24.00
zondag 6 juli 2014 Brenda Plak-van Oostwaard Schoonmaak 08.00 - 10.00
zondag 6 juli 2014 Michella Komen  Schoonmaak 08.00 - 10.00
zondag 6 juli 2014 Josje Harte-Pauw  Bardienst 09.00 - 12.00
zondag 6 juli 2014 Hannie Bakker-Koeman Bardienst 11.00 - 14.00
zondag 6 juli 2014 Josje Harte-Pauw  Bardienst 12.00 - 15.00
zondag 6 juli 2014 Marcel van der Loos Bardienst 15.00 - 18.00
zondag 6 juli 2014 Hannie Bakker-Koeman Bardienst 14.00 - 17.00
zondag 6 juli 2014 Karel Oosenbrug  Bardienst 16.00 - 19.00
zondag 6 juli 2014 Paulien Oudeman  Bardienst 16.00 - 19.00
zondag 6 juli 2014 Hannie Bakker-Koeman Bardienst 18.00 - 21.00
zondag 6 juli 2014 Evy Blom  Bardienst 18.00 - 21.00
zondag 6 juli 2014 Jenny van Leijen  Bardienst 20.00 - 23.00
zondag 6 juli 2014 Ronald Plak  Bardienst 21.00 - 24.00
maandag 7 juli 2014 Michella Komen  Schoonmaak 08.00 - 10.00
maandag 7 juli 2014 Mieke Wolkers  Schoonmaak 08.00 - 10.00
maandag 7 juli 2014 Lyda Kat   Bardienst 15.00 - 18.00
maandag 7 juli 2014 Yvonne Slijkerman Bardienst 18.00 - 21.00
maandag 7 juli 2014 Jan Anne Meijer  Bardienst 19.00 - 22.00
maandag 7 juli 2014 Yvonne Slijkerman Bardienst 21.00 - 24.00
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dinsdag 8 juli 2014 Marian Visser-Lantman Schoonmaak 08.00 - 10.00
dinsdag 8 juli 2014 Mirjam Molenaar-Berkhout Schoonmaak 08.00 - 10.00
dinsdag 8 juli 2014 Nel Dingerdis  Bardienst 15.00 - 18.00
dinsdag 8 juli 2014 Cock Maas  Bardienst 15.00 - 18.00
dinsdag 8 juli 2014 Yvonne Slijkerman Bardienst 18.00 - 21.00
dinsdag 8 juli 2014 Kim Overtoom  Bardienst 19.00 - 22.00
dinsdag 8 juli 2014 Anneloes Bakker  Bardienst 21.00 - 24.00
woensdag 9 juli 2014 Ineke Vaandrager  Schoonmaak 09.00 - 11.00
woensdag 9 juli 2014 Mirjam Molenaar-Berkhout Schoonmaak 09.00 - 11.00
woensdag 9 juli 2014 Lyda Kat   Bardienst 12.00 - 15.00
woensdag 9 juli 2014 Nel Dingerdis  Bardienst 15.00 - 18.00
woensdag 9 juli 2014 Cock Maas  Bardienst 18.00 - 21.00
woensdag 9 juli 2014 Rik Pancras  Bardienst 19.00 - 22.00
woensdag 9 juli 2014 Karel Oosenbrug  Bardienst 21.00 - 24.00
donderdag 10 juli 2014 Riet Beers-Stadegaard Schoonmaak 08.00 - 10.00
donderdag 10 juli 2014 Mirjam Molenaar-Berkhout Schoonmaak 08.00 - 10.00
donderdag 10 juli 2014 Nel Dingerdis  Bardienst 12.00 - 15.00
donderdag 10 juli 2014 Cock Maas  Bardienst 15.00 - 18.00
donderdag 10 juli 2014 Arjen Visser  Bardienst 18.00 - 21.00
donderdag 10 juli 2014 Anneloes Bakker  Bardienst 19.00 - 22.00
donderdag 10 juli 2014 Laura Berkhout  Bardienst 21.00 - 24.00
donderdag 10 juli 2014 Mike Degeling  Bardienst 21.00 - 24.00
vrijdag 11 juli 2014 Karin Stoop  Schoonmaak 08.00 - 10.00
vrijdag 11 juli 2014 Roos Beers  Schoonmaak 08.00 - 10.00
vrijdag 11 juli 2014 Cor Zonneveld  Bardienst 12.00 - 15.00
vrijdag 11 juli 2014 Cor Zonneveld  Bardienst 15.00 - 18.00
vrijdag 11 juli 2014 Evy Blom  Bardienst 18.00 - 21.00
vrijdag 11 juli 2014 Aad Duys  Bardienst 20.00 - 23.00
vrijdag 11 juli 2014 Ronald Plak  Bardienst 21.00 - 24.00
vrijdag 11 juli 2014 Anneloes Bakker  Bardienst 21.00 - 24.00
zaterdag 12 juli 2014 Patrick van Stralen Schoonmaak 08.00 - 10.00
zaterdag 12 juli 2014 Mandy Loos  Schoonmaak 08.00 - 10.00
zaterdag 12 juli 2014 Ronald Plak  Bardienst 09.00 - 12.00
zaterdag 12 juli 2014 Cor Zonneveld  Bardienst 12.00 - 15.00
zaterdag 12 juli 2014 Wout Beers  Bardienst 12.00 - 15.00
zaterdag 12 juli 2014 Harrie Overtoom  Bardienst 15.00 - 18.00
zaterdag 12 juli 2014 Wil Beers  Bardienst 14.00 - 17.00
zaterdag 12 juli 2014 Dick van Schagen  Bardienst 16.00 - 19.00
zaterdag 12 juli 2014 Mariska Rinkel  Bardienst 17.00 - 20.00
zaterdag 12 juli 2014 Laura Berkhout  Bardienst 18.00 - 21.00
zaterdag 12 juli 2014 Mike Degeling  Bardienst 18.00 - 21.00
zaterdag 12 juli 2014 Laura Berkhout  ardienst  21.00 - 24.00
zaterdag 12 juli 2014 Mike Degeling  Bardienst 21.00 - 24.00
    Finale Kerkepadtoernooi    
zondag 13 juli 2014 Patrick van Stralen Schoonmaak 08.00 - 10.00
zondag 13 juli 2014 Mandy Loos  Schoonmaak 08.00 - 10.00
zondag 13 juli 2014 Brenda Plak-van Oostwaard Schoonmaak 08.00 - 10.00
zondag 13 juli 2014 Jenny van Leijen  Bardienst 11.00 - 14.00
zondag 13 juli 2014 Rik Pancras  Bardienst 11.00 - 14.00
zondag 13 juli 2014 Ina Dekker  Bardienst 11.00 - 14.00
zondag 13 juli 2014 Kim Overtoom  Bardienst 12.00 - 15.00
zondag 13 juli 2014 Dick van Schagen  Bardienst 12.00 - 15.00
zondag 13 juli 2014 Mariska Rinkel  Bardienst 13.00 - 16.00
zondag 13 juli 2014 Ina Dekker  Bardienst 14.00 - 17.00
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zondag 13 juli 2014 Nel Overtoom  Bardienst 14.00 - 17.00
zondag 13 juli 2014 Ina Dekker  Bardienst 18.00 - 21.00
zondag 13 juli 2014 Jenny van Leijen  Bardienst 16.00 - 19.00
zondag 13 juli 2014 Rik Pancras  Bardienst 16.00 - 19.00
zondag 13 juli 2014 Jan Anne Meijer  Bardienst 18.00 - 21.00
zondag 13 juli 2014 Johanna Beke  Bardienst 21.00 - 24.00
zondag 13 juli 2014 Marion Ursem-Klaver Bardienst 21.00 - 24.00
    Kantinebegeleiding José    
maandag 14 juli 2014 Carin Hoedjes  Schoonmaak 09.00 - 11.00
maandag 14 juli 2014 Mieke Wolkers  Schoonmaak 09.00 - 11.00
maandag 14 juli 2014 Vera Mul   Schoonmaak 09.00 - 11.00
maandag 14 juli 2014 Henk Lassing  Bardienst 20.00 - 23.00
dinsdag 15 juli 2014 Tennisdate 2 banen     
dinsdag 15 juli 2014 Dick van Schagen  Bardienst 19.00 - 23.00
woensdag 16 juli 2014 Mariska Rinkel  Bardienst 20.00 - 23.00
donderdag 17 juli 2014 Anna Tsiamparlis-Wildeboer Bardienst 20.00 - 23.00
vrijdag 18 juli 2014 Brenda Plak-van Oostwaard Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 18 juli 2014 Karin Stoop  Schoonmaak 09.00 - 11.00
    Kantinebegeleiding Gery    
    Bouwvakantie 21 juli t/m 8 aug.   

Hugo Boys seizoen 2013-2014 

Hugo Boys jeugddag 2014
Ook dit jaar stond er weer een Hugo Boys jeugddag op het programma 
voor alle E- en D-pupillen. Omdat deze dag voor alle E-pupillen de eerste 
keer was, werd er al druk gespeculeerd over wat deze dag allemaal in 
zou houden. Met maar liefst 45 deelnemers kon er gestart worden aan 
de jeugddag met als thema: WK 2014. Na het welkomstwoord en het 
doornemen van de kampregels kregen alle spelers een envelop. In deze 
envelop zat een puzzelstukje met daarop de vlag van een WK-deelnemer. De spelers moesten nu 
opzoek gaan naar hun teamgenoten en na kort puzzelen kwamen de volgende landen naar voren: 
Nederland, Spanje, Chili, Australië, Brazilië en Duitsland. 
De coaches Dick Zwagerman, Jos Rendering, Pim Wolkers, Giel Borst, Thomas Ursem en Thijs 
Wolkers waren vooraf gekoppeld aan de teams en konden nu kennis gaan maken met hun spelers 
waar zij de gehele dag mee zouden gaan strijden om die felbegeerde eerste plaats. 

Het eerste onderdeel waarop punten gescoord kon worden was het maken van een vlag. Alle 
teams gingen voortvarend van start en na drie kwartier waren er 6 mooie vlaggen gemaakt. 
Na beoordeling van de vlaggen door een onafhankelijke jury, behaalde Duitsland haar eerste 
overwinning.
Het volgende onderdeel op het programma was voetbal. In totaal zouden de teams één keer uit 
en één keer thuis tegen elkaar spelen. De wedstrijden duurden 15 minuten en er werd 7 tegen 7 
gespeeld. De eerste ronde bestond uit 3 wedstrijden. Na deze eerste ronde nam Nederland met 
zeven punten de voorlopige leiding. 
Door het mooie weer met geregeld zon kwamen de teams vermoeid van het veld, ze kregen dan ook 
even de tijd om rustig limonade te drinken en zich weer op te laden voor het volgende onderdeel. 
Ook voor de coaches was deze pauze zeer welkom want zij hadden zich drie wedstrijden, fanatiek 
coachend, in het zweet gewerkt.
Nadat iedereen weer opgeladen was gingen we over tot het volgende onderdeel. 
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Alle teams kregen drie lange en drie korte houten palen uitgedeeld, daarbij kregen zij ook een 
aantal touwen en fietsbanden.  De coaches kregen kort de tijd een plaatje te zien van de uit te 
voeren opdracht, namelijk het maken van een katapult. 
Alle spullen werden door de teams naar het b-veld gesjouwd waar 6 velden waren uitgezet. Na 
een korte uitleg aan de spelers werd er snel van start gegaan.  
Team Duitsland en Nederland gingen zeer voortvarend van start en leken als eerste hun katapult 
gereed te krijgen. Ook team Spanje kreeg daarna redelijk de smaak te pakken. 
Voor team Chili en Australië was het erg zoeken en het leek er dan ook niet op dat zij een bruikbare 
katapult zouden bouwen. Dan was er natuurlijk ook nog team Brazilië maar hun creatie leek 
meer op een wigwam dan op een katapult. Team Brazilië kreeg door dat zij, na bestuderen van 
de katapult van de tegenstanders, toch enigszins verkeerd van start waren gegaan. Met nog een 
kwartier op de klok besloot team Brazilië daarom ook om hun creatie af te breken en opnieuw te 
starten, een keuze die later heel goed zou uitpakken. 
Nadat de tijd erop zat moest de katapult natuurlijk ook nog gebruikt gaan worden. De spelers 
mochten allemaal één keer schieten met een voetbal waarbij er bij verschillende afstanden 
punten te verdienen waren. Nadat er door iedereen geschoten was konden er nog bonuspunten 
worden verdiend met het schieten van een waterballon waarbij de coaches deze, zonder kapot 
te maken, moesten vangen. Dit bleek door het lichte gewicht helaas moeilijker dan gedacht en 
alleen Duitsland en Brazilië wisten een ballon te vangen. Nadat alle behaalde punten bij elkaar 
waren opgeteld ging Brazilië er op dit onderdeel met de winst van door.

Inmiddels was de middag aangebroken en iedereen was flink toe aan een goede maaltijd. Gelukkig 
was er in de kantine al een goede lunch klaar gemaakt. Voor iedereen waren er broodjes ei, ham en 
kaas en dat werd dan ook flink gewaardeerd. Voldaan van een goede lunch gingen de spelers naar 
buiten om even uit te buiken en zich weer voor te bereiden op de volgende voetbalronde. De coaches 
maakten van het moment gebruik om, tijdens een rondo in de kantine, elkaar even flink te dollen. 
De volgende voetbalronde bestond uit vier wedstrijden en ook nu werd er weer fanatiek 
gevoetbald en gecoacht door alle teams. Team Chili bleek, na in de eerste ronde geen wedstrijd 
te hebben gewonnen, in betere doen te zijn en wisten nu 10 punten te pakken. Team Duitsland, 
onder leiding van Giel Borst, bezorgde in deze speelronde team Brazilië een enorme nederlaag, 
het werd maar liefst 5-0. Dit was voor Jos Rendering, coach van Brazilië, het moment om zijn 
spelers bij elkaar te roepen en ze weer even op scherp te zetten. 
Al deze gebeurtenissen hadden uiteindelijk geen invloed op de positie van team Nederland. Ook 
na 7 wedstrijden ging Nederland namelijk aan de leiding en leek het erop dat zij dit onderdeel 
zonder probleem zouden gaan winnen. 

Het volgende onderdeel waren de behendigheidsspellen. Op het b-veld stonden verschillende 
spellen klaar welke zo goed mogelijk uitgevoerd moesten worden door de verschillende teams. 
Thijs Wolkers had zijn Spanje hier het best voor klaar gestoomd en behaalde zijn eerste overwinning 
op één van de onderdelen. 
Aansluitend werd het slotspel gespeeld. De coaches werden met handen en voeten vastgebonden 
aan een stoel. De spelers moesten vervolgens met soesjes gooien welke de coaches met hun 
mond moesten vangen. Pim Wolkers had blijkbaar de grootste mond en wist dan ook de meeste 
soesjes te vangen. Dit leverde team Chili haar eerste overwinning op. 
Het slotspel was ten einde maar wij (organisatie) vonden het nog nodig om een grap uit te halen 
met de coaches. De coaches werden geblinddoekt en er werden 6 taartbodems volgespoten 
met slagroom. Vervolgens mochten de spelers deze taart in het gezicht van hun coach duwen. 
Wij hopen overigens niet dat deze grap verdere gevolgen heeft en dat we volgend jaar op zoek 
kunnen gaan naar zes nieuwe coaches. Namens ons dus onze welgemeende excuses! 

Na het slotspel stond de laatste serie van drie wedstrijden op het programma, waar team Nederland 
de koppositie moest gaan verdedigen. Dit bleek overigens geen probleem voor Nederland en 
zij sloten dit onderdeel dan ook winnend af. Hierdoor behaalde ook team Nederland haar eerst 
overwinning op één van de 6 onderdelen.
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Iedereen was inmiddels wel toe aan het avondeten en traditiegetrouw was dit patat met frikadellen. 
Nadat iedereen goed had gegeten en de coaches zich hadden gedoucht, zij stonken namelijk flink 
door de taartgrap, stond de speurtocht op het programma. De teams moesten op 6 verschillende 
adressen in de Noord opdrachten uitvoeren. Het leukste onderdeel van de speurtocht is altijd 
weer de Mystery Guest. Dit jaar was het Lex Rendering die zich in het brandweerpak mocht hijsen. 
Uiteindelijk wisten twee van de zes teams de Mystery Guest te raden. 
Naast de speurtocht moesten de teams ook een paperclip zien te ruilen tegen een zo groot 
mogelijk item. Hier kwamen de teams met heel veel leuke items terug, van een hengel tot een 
binnendeur.
De speurtocht leverde uiteindelijk twee winnaars op, namelijk Nederland en Chili. Beide teams 
hadden ook nog eens hun joker op dit onderdeel ingezet waardoor hun puntenaantal voor dit 
onderdeel verdubbelde. 

Alle teams waren binnen en de scores waren verwerkt waardoor we een uur later dan gepland 
konden overgaan tot de prijsuitreiking. Op de 5e plaats is met 34 punten Australië geëindigd. De 
4e plaats is ingenomen door Spanje met 37 punten. Brazilië en Duitsland deelden de 3e plaats met 
een score van 43 punten. De 2e plaats is uiteindelijk behaald door Chili met 56 punten. Dit was 
een knappe prestatie van debutant coach Pim Wolkers. De absolute kampioen met een score van 
61 punten is uiteindelijk team Nederland geworden. Wij hopen dan ook met z’n allen dat dit een 
voorteken is voor het komende wereldkampioenschap in Brazilië. 
Namens de organisatie feliciteren wij Dick Zwagerman en zijn spelers nogmaals met de behaalde 
overwinning!

Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om een aantal mensen te bedanken. 
Allereerst natuurlijk de coaches Dick Zwagerman, Thijs Wolkers, Giel Borst, Thomas Ursem, Jos 
Rendering en Pim Wolkers. Jullie inzet, enthousiasme en fanatisme werd weer zeer gewaardeerd! 
Ook willen wij Liesbeth Beers bedanken voor de vele leuke foto’s en de mooie teamfoto welke alle 
deelnemers mee naar huis hebben gekregen. 
Tijdens de jeugddag kreeg de organisatie ook nog een financiële bijdrage. Wij willen deze gulle 
gever dan ook nogmaals hartelijk bedanken! 
Gerrit en Marian Zuurbier mogen ook absoluut niet ontbreken. Marian heeft weer voor een 
heerlijke lunch gezorgd en Gerrit was de hele dag aanwezig in en om de kantine.
Peter Zuurbier willen wij bedanken voor het beschikbaar stellen van patat en frikadellen en Willem 
Zwagerman bedanken wij voor de lekkere appels. 
De jeugddag kon zonder de inzet van de vrijwillige ouders ook geen succes worden. Wij willen alle 
vrijwilligers daarom enorm bedanken.
Tot slot willen wij de deelnemers ontzettend bedanken. Jullie hebben de jeugddag met z’n allen 
weer tot een enorm succes gemaakt. 

Tot volgend jaar!

Organisatie Hugo Boys Jeugddag
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RICHTLIJNEN VOOR KOPIJ ‘Contact’ 
- Het redactiewerk wordt gedaan door Pim en Angèl Mooij. De overige redactieleden blijven Paul 

Mooij(abonnementen en distributie) en Jos Beers (financiën) . 
- Kopij kan alleen aangeleverd worden via de mail van de redactie: redactiecontactdenoord@

gmail.com . Wij garanderen publicatie voor de volgende type bestanden: txt, doc, docx, jpg, xlsx 
en pdf. Alle overige bestandstypen worden niet gegarandeerd. 

- Graag bij het onderwerp de naam van de betreffende vereniging of instelling vermelden. 
- Voor het niet kunnen aanleveren van digitale kopij maakt de redactie een uitzondering. U kunt te 

allen tijde een briefje inleveren op het redactie-adres Groote Geldebosch 48 te Heerhugowaard-
de Noord of even bellen met de redactie 072- 57 15 332. 

- Uiterste inleverTIJD is 19.00. Na dit tijdstip aangeleverde kopij zal in de daarop volgende uitgave 
worden gepubliceerd. Contact verschijnt, met uitzondering van de zomervakantieperiode en 
mogelijk de kerstperiode, in de ON-even weken. 

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

- Het aanleveren van advertenties via de redactie maar dit kan ook op de oude wijze naar 
contacthhw@gerja.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 Gerja 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 Gerja 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 € 40,50
    1/2 pag € 23,25
    1/4 pag € 14,25

Advertentietarieven (full color): Nader te bevragen bij contacthhw@gerja.nl

Abonnementstarieven:  
- bezorgd bij u thuis € 20.00  
- bezorgd via de post in Nederland € 57.00  
Contact verschijnt twee wekelijks onder redactie van Angèl Mooij, Pim Mooij, Paul Mooij en Jos Beers. 
Redactie-adres: Groote Geldebosch 48, 1704 CP, Heerhugowaard-Noord. 
Pim en Angèl Mooij:  072-5715332 /  Jos Beers: 072-5718737 / Paul Mooij: 072-5711625 
Redactiecontactdenoord@gmail.com

Voor het aanleveren van advertenties: 
Drukkerij Gerja:   e-mail:   contacthhw@gerja.nl 
   telefoon:  0226-421520 
   fax:   0226-421550 

Rekeningnummer Contact: NL06RABO0386950989
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ALGEMENE INFORMATIE
Kopij voor deze pagina? 
Mail Redactiecontactdenoord@gmail.com of bel Angèl Mooij 072-5715332
Voor een klachtenmelding bij de gemeente over wegen, riolering, verlichting, 
plantsoen en reiniging, kunt u bellen met:  072 – 5714072
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  Mevr.Gerda Roozendaal   0226-422110
  b.g.g. 06-51039032

of Dhr. Bart Beemsterboer    0226- 422525
  b.g.g. 06-13574993

Secretariaat   Truus van den Berg     072-5719852
Penningm.     Cees Molenaar  072-5712488

Gezinsveranderingen en/of verhuizingen doorgeven aan de penningmeester a.u.b.

 

HOU DE STRAAT SCHOON!
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WAARLAND | 11 JULI 2014

BLØF
DOUWE BOB
 AFTERPARTEES
   PIGNOSE WILLY’S
  THE DIRTY DADDIES
    BLAZE
Tickets zijn nu te koop bij de lokale voorverkoopadressen:

 Kaarten in de voorverkoop € 20,- ( + evt. servicekosten ) Kaarten bij de kassa € 24,-

Café Nol - Waarland
Tamara’s Bloemenboetiek - Waarland

Snackbar ‘t Bunkertje - Noord-Scharwoude

Snackbar De Evenaar - Warmenhuizen
Snackbar Hugo - Heerhugowaard Noord

Koffiekamer - Schagen
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Daar plukt ú de vruchten van!

Meer verzekeringen 
= Meer korting
Wist u dat Univé méér biedt dan alleen de zorgverzekering?  
Ook voor uw overige verzekeringen kunt u bij ons terecht.  
Dat is niet alleen heel gemakkelijk, maar ook heel voordelig!

Want als u meerdere verzekeringen bij ons heeft,  
krijgt u tot 10% korting op uw basisverzekering en maar  
liefst tot 15% korting op uw schadeverzekeringen.

Profiteer nú van de voordelen van Univé! 
Kom langs of bel (072) 502 45 00.

Univé HAL
Alkmaar, Rogier van der Weijdestraat 1 
Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1
Stompetoren, Dres 1

www.unive-hal.nl


