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Agenda
26 april 2015 Vormselviering
27 april 2015 Koningsdag
2 mei 2015 13e editie Noordender Sjoelkampioenschap aansluitend Sjoelbakkenbal bij Bleeker
3 mei 2015 Eerste Communieviering
5 mei 2015 Fietstocht
7 mei 2015 Jaarvergadering begrafenisvereniging St. Tekla
8 mei 2015 Steprace
14 mei 2015 YoungSeven: Dauwtrappen met monniken
14 mei 2015 Hemelvaartsdag Dorcas Fietsdag
16 mei 2015 40MM
17 mei 2015 3e zondag viering met als gastkoor Bjerjozka.
18 mei 2015 KBO: Slotmiddag
24 mei 2015 en 25 mei: Pinksteren
7 juni 2015 YoungSeven: KJD Festival
12 juni 2015 Samen Verder feest
13 juni 2015 Bavodag voor de vormelingen
21 juni 2015 3e zondag met het combo van Trudy Hand
28 juni 2015 YoungSeven: Seizoensafsluiting
10 augustus 2015 t/m 13 augustus: Kindervakantiespelen
29 augustus 2015 39e editie Noordender Volksspelen aansluitend feestavond bij Bleeker
7 september 2015 KBO: Fietstocht
14 september 2015 KBO: seizoen bijpraten,  ook ruiken en voelen
18 september 2015 t/m 23 september 2015, 6 daagse vliegreis naar Lourdes
12 oktober 2015 KBO: Justitie pastoraat
10 november 2015 KBO: Avondprogramma met Kees Mol
15 december 2015 KBO: Kerstmiddag ”De Grijzen Wijzen“ optreden

Vrijdag 24 april 2015

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

Uw tekst voor de volgende uitgave van ‘t Contact dient u uiterlijk MAANDAG 4 MEI 2015 
vóór 19:00 in te leveren via RedactieContactDeNoord@gmail.com of bij uitzondering bij Angèl Mooij, Groote 
Geldebosch 48. Na dit tijdstip wordt kopij geplaatst in de uitgave van vrijdag 22 mei 2015.
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Smuigelweg 4   1704 PX 
Heerhugowaard  / Waarland
T 0226 42 13 53 • F 0226 42 29 04
www.stooptuinmachines.nl

Tot ziens in onze showroom:

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

100% Husqvarna.
    0% Brandstof.

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

Inclusief Accu 
en snellader

€ 459,-
Inclusief Accu 
en snellader

€ 3.599,-
Inclusief Accu, snellader 

en maaidek 85 cm.

HUSQVARNA 
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HUSQVARNA 136 LiC 
TRIMMER 
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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:

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

Altijd in de
buurt Welkom!

Iedereen verdient een bank in de buurt.
Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs
in dorpen en kleine steden. Gewoon, een
kantoor om de hoek met een bekend gezicht. Bij
ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt. Op
kantoor, via internet of app.
RegioBank is altijd dichtbij.
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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-ochtend

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 

Heilig Hart raad
Vice-voorzitter   Gea Klercq  072 571 5265
Secretaris   Vacature 
Penningmeester   Siem van Langen    072 5744771
Bestuurslid   Kees van Langen  072 574 2241

Contactpersonen secties:
Sectie Catechese   Vacature
Sectie Liturgie   Marga van Langen 072 574 2241
Sectie Gemeenschapsopbouw Ted van Schagen  072 5712020
Sectie Diaconie en Pastoraat Vacature

Personele Unie
Pim Mooij      072 5715332 
Truus van den Berg     072 5719852
 
Copij 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 30 april  op  het 
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
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In april is de groep van mevrouw van Langen- van Schagen aan de beurt om de kerk op orde te 
maken.

Bloemengroep:
In april wordt de kerk versierd door Nel van Schagen en Mieke Wolkers.

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!! In de pastorie!

Vriendelijke groeten,
Gea Klercq

WEEKEINDE 25 EN 26 APRIL
Eerste lezing uit de Handelingen van de apostelen 4, 8-12( Voor de Hoge raad legt Petrus getuigenis 
af van de verrijzenis van Jezus)
Evangelie uit Johannes 10, 11-18( Jezus is de Goede herder: Hij geeft zijn leven voor de zijnen)

ZONDAG 26 APRIL
10.00 UUR
Vormselviering met Mattieu Wagemaker en Marion Bleeker-Burger en zang van het begeleiderskoor.
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Berry, Maria en Catharina van Langen, Joke 
Mol-Rijk, Marie Molenaar-Spaansen, in liefdevolle herinnering Jan en Ria en overleden ouders 
Berkhout-Borst, Toon en Annie Spaansen-Borst,Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda 
Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart,opa Jan Zuurbier, in liefdevolle 
herinnering familie Jan Oudeman-Groot en zegen over de kinderen en kleinkinderen,overleden 
ouders Buter-Bakker, voor het koninklijk huis en de leden van de Koninklijke familie, Arie, Riet en 
Leo Groot.
Lector: uit de voorbereidingsgroep. Misdienaars:Maud en Lau Berkhout. Koster:Peter Danenberg
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.

WEEKEINDE 2 EN 3 MEI
Vijfde zondag van Pasen
Eerste lezing  uit de Handelingen van de apostelen9, 26-31( Na zijn roeping wordt Paulus 
opgenomen in de christengemeente van Jeruzalem)
Evangelie uit Johannes 15, 1-8( Jezus is de ware wijnstok, wij zijn de ranken. Als wij met Hem 
verbonden blijven, dan zullen wij veel vruchten dragen)

ZONDAG 3 MEI 
10.00 UUR
Eerste communieviering met Eduard Moltzer en Marion Bleeker-Burger en zang van het kinderkoor. 
Gebedsintenties voor: familie Molenaar-Stam, Ineke Baars-Snoek, in liefdevolle herinnering Dennis 
Overtoom, Nelly van Veen en overleden ouders Overtoom-Groen, Kees zuurbier en zegen over zijn 
gezin, Jan Zuurbier en zegen over zijn gezin, Truus van Stralen-Overtoom, in dankbare herinnering 
Jaap Pronk, Jan en Sjanet, Nicolaas Danenberg en Afra Danenberg-Meijer, Piet Luken en zegen 
over zijn gezin.
Lector; uit de voorbereidingsgroep. Misdienaars:Sofie Kavelaar en Jip van den Berg. Koster; Rene 
van Langen.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.

DINSDAG 5 MEI
19.00 uur
Rozenkransgebed met Marion Bleeker-Burger
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DONDERDAG 7 MEI
19.30 UUR
Viering van meeleven met Marion Bleeker en Nel Zuurbier en zang van Spirit
Gebedsintenties voor: Sander Borst en zegen over zijn gezin, Jan Korver,Piet Dekker en zegen 
over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Dennis Overtoom, Nelly van Veen en overleden ouders 
Overtoom-Groen, Cok Borst, in liefdevolle herinnering Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers 
Marie Molenaar-Spaansen en overleden familie,Alex Weel, in liefdevolle herinnering Jan en Ria 
en overleden ouders Berkhout en Borst, Henk Borst, Luc van Gastel en Ria van Gastel-Tesselaar, 
in liefdevolle herinnering Berry,Jan Bleeker en zegen over zijn gezin, Marco Ursem, Siemen 
Borst en zegen over zijn gezin en geef ons moed om verder te gaan, Jan Beers en zegen over 
zijn gezin, Theo Groot en overleden familie Groot- de Goede, Toon en Annie Spaansen-Borst, 
Tiny Veldman-Overtoom en overleden ouders Veldman-Overtoom, in liefdevolle herinnering 
Marcella,in dierbare en dankbare herinnering aan onze lieve ouders Jaap Stam en Truus Stam-
Overtoom, Theo en Annie Hoogland-Bleeker, Alie Idema van Diepen,in liefdevolle herinnering 
Catharina Westmeijer-Broersen en zegen over haar gezin, Nel Smit –Houniet, Nic Oudeman en 
overleden familie Oudeman-Bakkum,Nol van Woerkom,in liefdevolle herinnering Nic Eeken en 
Michel,in liefdevolle herinnering  familie Jan Oudeman-Groot en om zegen over de kinderen en 
kleinkinderen,Pe Wester, Gerrit Schaafsma en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Jan 
en familie Oudeman-Groot, in liefdevolle herinnering Nic Commandeur, Henk en Trien Groot en 
zegen over hun gezin, in dankbare herinnering aan Jaap Pronk, Jan en Sjanet  voor Bets Westmeije 
ronze lieve zorgzame moeder uit dankbaarheid voor alles wat zij voor ons heeft betekend, in 
liefdevolle herinnering Andre Veldman en Ank Veldman-Dekker en om zegen over hun gezin,
Koster: Kees Berkhout.
 Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.

WEEKEINDE 9 EN 10 MEI
Zesde zondag van Pasen
Eerste lezing uit de Handelingen van de apostelen 10, 25-26.34-35.44-48( Petrus verwelkomt de 
eerste heidenen in de christelijke gemeenschap: de Romeinse honderdman Cornelius met zijn 
familie)
Evangelie uit Johannes 15, 9-17( Wij moeten met Jezus  en met elkaar in liefde verbonden blijven, 
zoals Jezus zelf in liefde met de vader verbonden is)

ZONDAG 10 MEI
Moederdag
10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is pater Jan Molenaar.
 Gebedsintenties voor: Jan Bleeker en om zegen over zijn gezin, Alie Idema-van Diepen, Toon en 
Annie Spaansen-Borst, Cor Borst en Ria Borst-Groot, in liefdevolle herinnering Marie Molenaar-
Spaansen, Jaap Way en Gre Way-de Boer en overleden familie, Antonius Aloysius Molenaar en 
Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart, in dierbare en 
dankbare herinnering onze lieve ouders Jaap en Truus-Stam-Overtoom, in liefdevolle herinnering 
CatharinaWestmeijer-Broersen en zegen over haar gezin, overleden ouders van Schagen-de 
Moel Aris en Jan, Henk en Trien Groot en zegen over hun gezin, Jaap Beers, Gina Beers, Broeder 
Patrick, overleden ouders  en familie en zegen over de kinderen en kleinkinderen, in liefdevolle 
herinnering Andre Cattermole, in dankbare herinnering Jaap Pronk, Jan en Sjanet, Overleden 
ouders van Schagen-Schuit en kinderen en Wilhelmus Groot, Adrianus Overtoom en Catharina 
Overtoom-Oudhuis en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering ouders Koomen-Schouten, 
Agie Borst-Eeken en Cor Borst en zegen over hun gezin, Wim Jong en overleden familie, voor Bets 
Westmeijer-Groot onze lieve zorgzame moeder uit dankbaarheid voor alles wat zij voor ons heeft 
betekend, ter gelegenheid van het 40 jarig huwelijk van Nic en  Tiny Buter-Huyberts en zegen over 
hun gezin.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Jill Kavelaar en Jochem Blankendaal. Koster;Peter Danenberg.
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DINSDAG 12 MEI
19.00 uur Rozenkransgebed met 

DONDERDAG 14 MEI
Hemelvaartsdag
10.00 UUR Woord-en communieviering met zang van de Cantorij. Voorganger is marion Bleeker-Burger
Gebedsintenties voor: Cor Borst en Ria Borst-groot, in liefdevolle herinnering Wim Oudeman en 
Tiny Oudeman-Beers, Marie Molenaar-Saansen en overleden familie.
Lector: Misdienaars: Koster: Gon Meester

ROOSTER WAARLAND, T VELD EN NIEDORP
t Veld
Zaterdag 25 april om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van 
interamvo, er is KWD.
Zaterdag 2 mei om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Zaterdag9 mei om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor Tilma en zang van het gemengd koor.
Dinsdag 12 mei om 19.30 uur Rozenkransgebed met Toon Jorink en volkszang
Donderdag 14 mei om 9.30 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en volkszang
Waarland 
Zaterdag 25 april om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang 
van het ritmisch koor
Zondag 3 mei om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van de vrienden 
van het gregoriaans
Zaterdag 9 mei om 19.00 uur Vormselviering met pastoor Wanna en Toon Jorink en zang van het 
ritmisch koor
Donderdag 14 mei om 11.00 uur Viering met Toon Jorink,Cars en Bikes
Nieuwe Niedorp
Zaterdag 25 april om 19.00 uur Vormselviering met pastoor Wanna en Toon Jorink en zang van 
Timeless.
Zondag 26 april om 10.00 uur Eucharistieviering ter gelegenheid van het 50 jarig huwelijk van de 
familie v d Hulst-Lemmers.
Voorgangers zijn Toon Jorink en pastoor Lemmers . en zang van het gemengd koor.
Zaterdag 2 mei om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger
Zondag 3 mei om 14.30 uur Woord- en communieviering ter gelegenheid van het 50 jarig huwelijk 
van de familie Kamp
Dinsdag 5 mei rozenkransgebed met Toon Jorink
Zaterdag 9 mei om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Stok
Donderdag 14 mei om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden

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

Nieuws uit de parochievergadering van 14 april
Pater Jan Molenaar gaat 10 mei het Maria beeld inwijden
Het samen verder feest op 12 juni krijgt steeds meer vorm, het wordt een samen zijn met de 4 
parochies van de personele unie en die van ‘t Kruis. We starten met een viering waarin een koor 
zingt wat gevormd wordt uit mensen van de 5 parochies.
Er zijn veel namen binnengekomen voor de nieuwe naam van de Pu. Op 12 juni wordt deze bekend 
gemaakt, samen met het logo.
We hebben Pasen geëvalueerd en zijn zeer tevreden, Mooie vieringen met veel kerkbezoekers.
Het financieel/huishoudelijk reglement van de Pu krijgt gestalte, de laatste puntjes worden op de 
i gezet en dan kan het worden getekend.
Nel Rinkel is gestopt bij het gemengd koor. Wij danken haar hartelijk voor de vele jaren dat zij bij 
het koor heeft gezongen.
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YoungSeven
YoungSeven is een jongerengroep met allerlei leuke, vormende, 
actieve, gezellige en inspirerende activiteiten voor jongeren van 12 
tot ongeveer 18 jaar.

Zaterdag 28 maart2015, Activiteit rond Pasen
Op zaterdag 28 maart hadden we weer activiteit van YoungSeven. 
Deze keer in de pastorie van Schagen. Waar we met Monica 
Wildeboer een viering rond de goede week hebben gehouden. 
In die kleine viering speciaal voor onze jongeren, lieten we alle 
thema’s aanbod komen die in de Goede Week voor Pasen in de kerk 
aanbod komen. Hierbij kun je denken aan het delen van het brood 
(matzes) en het drinken van de wijn (druivensap), het timmeren van het kruis en het lijden van alle 
dag daaraan vastmaken. De jongeren vonden de activiteit zeer indrukwekkend en het werd voor 
de jongeren duidelijk wat we gedenken en vieren in de week voor Pasen. 

Om de week compleet te maken hebben we op Witte Donderdag samen met Hi5spirit 
(jongerengroep voormalig regio Geestmerambacht) live The Passion gekeken op een groot wit 
doek in de Josephkerk in Alkmaar. Daarvóór hebben we met elkaar een broodmaaltijd gegeten. 
De jongeren vonden The Passion zeer indrukwekkend dit jaar en doordat we het met elkaar keken, 
voelden we allemaal een bijzondere verbondenheid met elkaar. 

Ben je nieuwsgierig naar wat YoungSeven allemaal biedt en wil je meer weten kijk dan snel op 
onze website: https://youngseven.wordpress.com

Aankomende activiteit van YoungSeven:
Donderdag 14 mei: Dauwtrappen met monniken  
We gaan in de zéér vroege ochtend een deel van het Monnikenpad wandelen en zullen samen 
de zon zien opkomen. Onderweg maken we een tussenstop bij de Abdij van Egmond, waar we 
zijn uitgenodigd om het ochtendgebed mee te maken met de monniken en we zullen daar ook 
ontbijten. Beleef de mystiek van het ochtendgloren en geniet van de verschillende bijzondere 
ontmoetingen en gebeurtenissen onderweg! Als je meedoet, ga je niet met lege handen naar 
huis, want onderweg gaan we op zoek naar ... (ja, dat blijft nog even een geheim ;).

Hartelijke groeten, Het YoungSeven team

40MM   40MM   40MM   40MM   40MM   40MM   40MM   
16 Mei is het zover.
De 42e editie van de 40MM zal dan plaatsvinden. We lopen samen om sponsorgeld in te zamelen 
voor circa 170 projecten in de minder ontwikkelde landen, een echte wandeling voor ontwikkeling. 
De projecten die we ondersteunen zijn structureel  en variëren van het leveren van lesmateriaal 
aan weeshuizen tot het bouwen van waterputten. Tijdens de 40MM kun je veel foto’s bekijken van 
projecten die tevens terug te vinden zijn op www.40MM.

Ook dit jaar hebben we een aantal prachtige routes uitgezet door de dorpen Hem-Venhuizen, 
Wijdenis, Oosterleek en Schellinkhout. Er is geprobeerd om de routes zo uit te zetten dat het een 
mooie afwisseling geeft van polderwegen, dorpswegen en de IJselmeerdijk,in een combinatie die 
niet eerder gelopen is. Er zijn routes van 40 km, 20 km ,9 km, 7 km, en een kinderroute van 4km

Inschrijfformulieren en de routes kunt u halen bij: G Klercq, Middenweg 460 D



8

Inspiratie & Pinksteren 
Heb je zin om twee leuke avonden mee te maken? Vind je het 
boeiend om iets te doen met symboliek, rituelen, poëzie, kunst, 
muziek …? Ben je benieuwd wat Pinksteren daarmee te maken 
heeft en wil je dat op een eigentijdse manier beleven?

Kom dan ook op dinsdagavond 12 én 19 mei van 19.30 – 
22.00 uur. De avonden worden gehouden in het dorpshuis 
in Warmenhuizen.

Spiritualiteit is geen dure zaak die voorbehouden is aan 
een beperkte groep mensen. In elke godsdienst en bij ieder 
mens is er sprake van spirituele groei. 

 
Waardoor raken wij geïnspireerd? 
Wat heeft dat met Pinksteren te maken? 
  
Lijkt het je leuk om daar samen eens bij stil te staan?
Meld je dan aan: karinblaauw@hetnet.nl 
Kosten: €10 (voor beide avonden)

Wie gaat deze keer mee “Op reis in het Land van Geloven”?!
Met ingang van oktober wordt de cursus “Op reis in het 
Land van Geloven” opnieuw aangeboden. Deze cursus heeft 
inmiddels haar sporen verdiend! Al sinds 2007 is deze cursus 
in verschillende parochies in ons bisdom - én landelijk – met 
succes aangeboden. Zelf geniet ik het voorrecht om de cursus 
– bij voldoende deelname - voor de zevende keer te mogen 
begeleiden. Deze keer in de Joannes de Doperkerk in Schoorl. 
Waag de sprong en durf weg te trekken van het vertrouwde. 
Volg je nieuwsgierigheid en ga op avontuur! Ontdek nieuwe 
landschappen in dit bijzondere Land van Geloven en gun jezelf de 
verrassende ontmoetingen en bijzondere ervaringen. We nodigen 
je van harte uit voor deze virtuele groepsreis met boeiende 
bestemmingen, waar ruimte is voor verschillende opvattingen, 
verhalen en ieders persoonlijke, soms heel eigen weg. 

De cursusavonden zijn wekelijks op dinsdagavond van 19.30 – 
22.00 uur tot eind mei 2016. Schoolvakanties zijn vrij. Daarnaast 
worden twee excursiedagen aangeboden (een zaterdag en een 

zondag). De data hiervan worden vastgesteld in overleg met de cursisten. De cursus opent haar 
deuren met een gezellige kennismakingsdag op zaterdag 26 september a.s. 

Voor meer info: www.landvangeloven.nl of kom naar de vrijblijvende informatiebijeenkomst op 
dinsdag 26 juni a.s. om 19.30 uur in de H.Joannes de Doperkerk, Herenweg 171, 1871 EE Schoorl.
Graag even aanmelden voor deze bijeenkomst bij karinblaauw@hetnet.nl 
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In memoriam Cees Meester

 
Op 30 maart overleed Cees Meester op 61 jarige leeftijd. 
Cees is geboren op 25 november 1953 in Andijk. Hij was de vijfde in de rij van 10 kinderen. 
Cees was klein en rustig met een hele bos krullend haar. Die haren werden pas afgeknipt, toen 
hij naar de 1e klas ging. Moeder vond het zo pittig, maar Cees niet, want iedereen zag hem 
voor een meisje aan.
Cees was, in tegenstelling tot zijn broers, geen sportfiguur. Wel hield hij erg van knutselen. 
Van jongs af aan kon hij aan oude brommers sleutelen en daarna natuurlijk crossen. 
Cees ging werken in een garage, en ook thuis sleutelde hij altijd aan oude auto’s, hij had altijd 
zwarte handen. Maar als monteur had hij gouden handjes.
Cees kreeg al jong verkering met Gon Botman, hun clubhuis was de Boezoekibar in Andijk. In 
1977 trouwden ze en gingen wonen in Enkhuizen. Helaas werd hun huwelijk niet bezegeld 
met kinderen. Wel waren de petekinderen altijd welkom en zorgden voor gezelligheid. 
Varen op het IJsselmeer was een hobby van ze en op een gegeven moment besloot hij om 
zelf een stalen motorboot te gaan bouwen, dat werd de “Queenie”. Een mooi wit schip met 
blauwe baan met alle comfort die je kunt wensen. Vele jaren noeste arbeid zijn er in gaan zitten.
Cees kreeg een andere baan, bij de garage van Theo Bakker in Zuid Scharwoude, en Cees en 
Gon verhuisden naar Heerhugowaard De Noord, naar Middenweg 460C. De buurt voelde als 
een warm bad. Lief en leed werd met elkaar gedeeld, vele gezellige jubilea en verjaardagen 
zijn met elkaar gevierd, en dat tot in de kleine uurtjes.
 
In 2005 werd Cees ernstig ziek. Na maanden revalidatie, o.a. in Heliomare, mocht hij toch weer 
naar huis, toch weer naar zijn werk, maar Cees is nooit meer de oude geworden.
In 2012 moest hij zijn baan opgeven. Niet meer alles kunnen was een ramp, want werken was 
zijn lust en zijn leven. 
De laatste jaren tobde Cees erg met zijn gezondheid. 
Cees was geen prater. Zijn geest en zijn lichaam konden niet meer. Ondanks medische 
hulpverlening holde de gezondheid van Cees, zowel lichamelijk als geestelijk, hard achteruit. 
Na valpartijen, waarin hij veel botbreuken opliep en er later zelfs een gebroken nek werd 
geconstateerd, werd de situatie zorgelijk en uitzichtloos. Hij zat gevangen in een ziek lichaam. 
 
Op maandag in de namiddag, toen Gon thuis kwam van haar werk, lag Cees levenloos op de 
grond. Tijdens een druk bezochte viering van afscheid hebben we op Paaszaterdag afscheid 
van hem genomen. Wat resteert zijn gelukkig de fijne herinneringen aan de goede tijd die ze 
samen gehad hebben. Voor Cees kwam de dood als een bevrijding. Rust zacht

RK Parochiebesturen samen verder 
Na een jaar van aftasten en verkennen gaan per 1 juni 2015 de parochiebesturen van de 
RK parochies van Heerhugowaard-’t Kruis, de Noord, Waarland, ’t Veld en Nieuwe Niedorp 
samen in één personele unie(PU) bestuur. Op vrijdag 12 juni wordt hierbij stilgestaan in een 
viering in de Heilig Hart kerk in de Noord. Het thema van de viering is Samen Verder. Het 
biedt ruimte aan het nieuwe personele unie bestuur en de nieuw gevormde locale raden 
(Heilige Familie, Heilig Hart, Wulfram, Martinus en Klooster-raad) om zich te presenteren.
Deze intentie wordt tenminste door alle bestuurders van de betrokken parochies uitgesproken. 
Definitief zal dit zijn als 27 mei 2015 de handtekeningen gezet worden.
De werkdruk van het pastorale team noodzaakt deze samenvoeging van parochiebesturen. 
De vijf parochies blijven financieel onafhankelijk van elkaar. Het bisdom Haarlem-Amsterdam is 
accoord dat de fase personele unie de finale fase is. Het aangestelde PU bestuur is tegenstander 
van een fusie tussen de parochies. 
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Het bestuur is samengesteld uit 2 parochianen uit elke parochie. De voorzitter van het pastorale 
team is tevens voorzitter van het PU bestuur.
Op verzoek van deken/pastoor Eduard Moltzer voorzitter van het PU bestuur, is de Heilig Hart 
parochie gevraagd om vrijdag 12 juni om 19:30 uur een viering samen te stellen met het thema 
‘Samen Verder’. Tijdens de viering zullen naast de nieuwe naam, logo ook het PU bestuur, 
Heilige Familie, Heilig Hart, Wulfram, Martinus en Klooster-raad gepresenteerd worden. Dit zal 
op een beeldende manier vorm worden gegeven. De zang wordt opgeluisterd door een uniek 
koor, maximaal 60 koorleden,  afkomstig uit alle vijf parochies en gedirigeerd door Trudi Hand. 
Aansluitend is er een informeel, gezellig samenzijn in het Dorpshuis.
Ideëen voor de naam zijn aangedragen door parochianen uit alle vijf parochies. De nieuwe naam is ge- 
kozen door een groep contactpersonen waarin van elke parochie iemand zitting had. Het logo is op 
een soortgelijke manier door jonge parochianen ontwikkeld. Samen verder met één naam en logo! 
Iedereen wordt in staat gesteld om de vijf kerken te bezoeken. Op zondag 14 juni wordt een fietstocht 
georganiseerd. Bij elke kerk kan gestart worden. De kerken zijn van 12:00–17:00 hiervoor opengesteld. 
Bezoekers kunnen even uitrusten, vragen stellen, luisteren, de kerk bewonderen of alleen hun licht op 
steken.  Voelt u zich betrokken bij uw parochiebestuur? Kom dan vrijdag 12 en/of 14 juni en betuig 
uw steun. De viering is om 19:30 uur. Voor de fietstocht is aanmelden niet nodig. Start wel op 
tijd. Het is bijna 40 km. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pim Mooij. Tel: 072-
5715332, email: pim.mooij@quicknet.nl

5 mei Nationale Bevrijdingsdag 
Dinsdag 5 mei is uitgeroepen tot Nationale Bevrijdingsdag. De uitdrukking “Gedenk de vierde mei 
en vier de vijfde mei” is dit jaar na 70 jaar bijzonder toepasselijk.
Het plaatselijke Heerhugowaardse bevrijdingscomité wil deze dag niet ongemoeid voorbij laten 
gaan. De dag programma ziet er alsvolgt uit:
Om 00:00 uur 
zal a.v. HERA zal het bevrijdingsvuur hardlopend in estafettevorm door de nacht van Wageningen 
naar Heerhugowaard brengen. Zij ontvangen dit vuur net als vele andere gemeenten.  
Deze brandende toortsen zullen naar 11 lokaties in Heerhugowaard gebracht worden.
Om 14:00 uur 
zal een bijzondere plechtigheid gehouden worden. Drie straatnamen in de nieuwe wijk 
BROEKHORN nabij de Broekerbrug zullen onthuld worden. Deze wijknamen teweten Rens Prins, 
Klaas Pluister en Cornelis Wagenaar zijn de namen van drie Heerhugowaardse verzetstrijders die 
omgebracht zijn in de tweede Wereldoorlog (1940-1945) door de Duitse bezetter. Familie van 
deze mannen zullen daar een toespraakje doen. Na de onthulling zal het bevrijdingsvuur door a.v. 
HERA junioren naar andere lokaties gebracht worden.
Om 15:30 uur 
zal op de Groenedijk ter hoogte van het boerderijtje van Rob en Ilone (voorheen Diner Events) de 
Hollandse driekleur gehesen worden door de zeeverkenners uit Heerhugowaard - De Noord. Het 
vuur wordt hier aan de zeeverkenners overgedragen. Zij brengen het vuur onder begeleiding van 
een paar militaire voertuigen naar het kerkje van Veenhuizen.
Om 16:00 uur 
is de plechtigheid bij het kerkhof aan de Kerkweg waar de Engelse vlag door de zeeverkenners  
gehesen zal worden. Op het kerkhof aldaar liggen 3 Engelse vliegeniers begraven.  
Pastor Paul Vlaar zal op beide lokaties een “woord” uitspreken.  
Om 16:00 start in De Noord ook de fietstocht. De route gaat onder andere langs bovengenoemde 
lokaties.
Vlaggen  
We nodigen alle bewoners van De Noord en Veenhuizen uit om hier bij aanwezig te zijn. Wilt u uw 
vlag uitsteken? 

Gedenk de vierde mei en vier de vijfde mei.  
Voor inlichtingen: Co Zut (072-57 15359) 
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Attent Groen ondersteunt WAR CHILD Koningsdagactie
Koningsdag is een dag waarop veel Nederlandse kinderen actief zijn.   
Duizenden kinderen verkopen (alleen of met vrienden en/of ouders) oude spullen, zelfgebakken 
koekjes of maken muziek op de vrijmarkt.  
 
War Child roept kinderen op om die dag in actie te komen voor leeftijdsgenoten in oorlogslanden 
en (een deel van) de opbrengst aan War Child te doneren. De organisatie heeft daarvoor een spe- 
ciale actiekit ontwikkeld die de eerste 5 kinderen na aanmelding op www.warchild.nl/koningsdagactie 
bij Attent groen kunnen afhalen. Aanmelden kan tot zaterdag 25 april. 
Deelnemende kinderen maken zelf ook nog eens kans op een mooie prijs.  
 
De inhoud van de actiekit bestaat onder meer uit een verkoopkleedje (met Twisterspel op de achter- 
kant), Kidsweek en War Child materiaal om de kraam aan te kleden, want iedereen moet natuurlijk 
kunnen zien dat via deze kraam geld wordt ingezameld voor het goede doel. In de actiekit zit verder 
een recept voor Koninklijke cupcakes verpakt. Wanneer de kinderen de actiekit in de winkel komen 
ophalen, krijgen ze er een pak huismerk cakemeel bij cadeau, zodat ze gelijk aan de slag kunnen.
Attent groen heeft betrokkenheid met haar buurt hoog in het vaandel staan. “Met de deelname aan 
deze actie laten we zien dat die betrokkenheid niet beperkt blijft tot onze eigen omgeving, maar  
dat we ook graag meehelpen om kinderen in verre oorlogsgebieden een veilige plek te geven.”

Bedankt namens Hartstichting

Hartstichting bedankt collectanten en het Nederlandse publiek
De jaarlijkse collecte tijdens de Hartweek van 5 tot en met 11 april is 
voorbij. De Hartstichting bedankt haar vrijwilligers, collectanten en 
gevers van harte voor hun steun aan de Hartstichting!
De collecte heeft in Heerhugowaard - De Noord  €1250,00 opgebracht.  
Een geweldig resultaat!
Door de inzet van vrijwilligers en donaties van het publiek kan de 
Hartstichting wetenschappelijk onderzoek steunen om zo de ziekten 
sneller en beter op te sporen, te behandelen of zelfs te genezen. En 
dat is hard nodig, want hart- en vaatziekten hebben een enorme 
invloed op de samenleving.
Iedere dag overlijden 108 mensen aan een hart- of vaatziekte. Hoewel het aantal sterfgevallen 
in de afgelopen 37 jaar is teruggedrongen van 137 naar 108 personen per dag, neemt het aantal 
patiënten toe. Op dit moment zijn er 1 miljoen hart- en vaatpatiënten. Naar verwachting stijgt dit 
tot 1,3 miljoen in 2020.

Gon Meester

 
Beste Noord-ender, beste hondenuitlater, 
Zoals jullie wellicht weten en kunnen zien maaien de meeste bewoners van de middenweg vanaf de 
oversteek Plaetmanstraat tot het Verlaat tegenwoordig zelf hun bermen, vooral aan de Oostzijde tussen 
het fietspad en de weg. Wij ‘’de maaiers’’ willen u graag het volgende verzoeken omtrent hondenpoep. 
Wij willen eenieder verzoeken de hondenstront netjes in een hondenzakje op te ruimen en af te 
voeren, bij de laatste maaibeurt van vandaag vanaf de oversteek tot en met Jos en Anna Beers kwam ik 
minimaal 20 drollen tegen, deze belanden allemaal in het maaidek of tussen het profiel van de banden. 
We hebben met zijn allen profijt van een nette gemaaide berm voor het aanzicht maar ook om 
onkruid in de voortuinen tegen te gaan, dus dat de gemeente niet meer maait dan 2 keer in het 
jaar is jammer maar dan doen we het zelf wel. 
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De hondenpoep uit het maaidek spuiten is uiteraard geen pretje, dus graag deze kleine moeite 
doen (eigenlijk zoals het hoort, je laat een ander je eigen stront niet opruimen). 

Bij voorbaat vriendelijk bedankt namens alle maaiers aan de oostzijde van de middenweg tussen 
de fietsoversteek en het verlaat !

Met vriendelijke groet
 Rikkert Niewold 

Middenweg 580 , 1704 BR  Heerhugowaard ‘De Noord’ 
0031-6 46 27 62 17

Knikkerkampioen van Heerhugowaard 
Het sportbuurtwerk van Sportservice Heerhugowaard staat in de Nationale Sportweek in het 
teken van knikkeren. Van maandag 20 t/m vrijdag 24 april kunnen kinderen uit groep 3 t/m 8 op 
de bekende sportbuurtwerklocaties meedoen aan de voorronden van het Knikkerkampioenschap 
van Heerhugowaard. 
Tijdens deze voorronden knikker je zo veel mogelijk potjes tegen andere kinderen. De besten van 
iedere voorronde gaan door naar de finale van Heerhugowaard op 20 mei op het Stadsplein in 
Heerhugowaard. 
Je mag met elke voorronde meedoen, tenzij je je al hebt geplaatst voor de finale.
Vooraf inschrijven is niet nodig, kom gewoon naar de pleintjes. Sportservice Heerhugowaard zorgt 
voor knikkers, knikkerpotjes en de wedstrijdleiding. Wil je weten waar je de sportbuurtwerkers 
tegenkomt? Kijk dan op www.sportserviceheerhugowaard.nl of op de Facebookpagina van 
Sportservice Heerhugowaard. 

Neem voor vragen contact op met Sabine van Lochem, tel. 072 – 57 63 880 
of mail svanlochem@sportserviceheerhugowaard.nl.

‘SAMENLOOP VOOR HOOP’ - kruidkoek 
Op 3 en 4 oktober lopen we met de familie Brink en meerdere  teams 24 uur in het Rosarium in 
Heerhugowaard, als symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker!
Met  dit bijzondere evenement vieren we het leven, zetten we (ex) kankerpatiënten in het zonnetje, 
herdenken we de overledenen en zamelen we geld in voor wetenschappelijk onderzoek. 
Voor meer informatie: www.samenloopheerhugowaard.nl
Ook ik wil mijn steentje bijdragen en ik ga heerlijke kruidkoek bakken, die je kunt bestellen.
1 kruidkoek voor  € 7,50  
1 iets kleinere kruidkoek voor € 6,--
Je kunt bestellen via de mail ansrendering@gmail.com  
Of bellen tel.:0637133016             Ans Rendering-Brink

De Zeis 17

Schoolkampplakboeken 84-92 
Schoonmaak in ‘t voorjaar, dan ruim je heel wat op. Nu wil ik af van mijn schoolkampplakboeken. 
Wil iemand die ‘t jaartal waar ze op kamp geweest zijn graag in hun bezit krijgen?
Misschien voor een reünie of Facebook.
‘t zijn de jaargangen: 1984 - 1985 - 1987 - 1987/1988 - 1988/1989 - 1991- 1992
Ze zijn op te halen  bij: Wilma Groot Hasselaarsweg 5A Heerhugowaard. Tel: 072 5740760
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Verloren deel rolstoel 
Wie heeft een zijscherm van rolstoel gevonden?
Waarschijnlijk van auto gevallen tussen Dorpshuis en Middenweg
Heeft u het gevonden? s.v.p. bellen met 0654305631                                            Cora Bakker

Judopak maat 150 
Wie kan ik blij maken met een judopak Maat 150?
Af te halen bij: Fam Groot Hasselaarsweg 5A, Heerhugowaard

Begrafenis vereniging St. Tekla 

	  UITNODIGING
Aan alle leden van de Begrafenis vereniging  St. Tekla
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de 
Begrafenisvereniging St. Tekla.
Deze wordt gehouden op donderdag 7 mei  a.s. om 20.00 uur
bij Party Centrum Bleeker te Heerhugowaard- Noord

De agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen vorige jaarvergadering
3. Jaarverslag penningmeester
4. Verslag kascontrole commissie en benoeming nieuwe commissie

PAUZE
5. Mededelingen en ingekomen stukken
6. Bestuursverkiezing
 Aftredend en herkiesbaar: 
 Dhr. Rene van Langen

       tegenkandidaten kunnen tot de vergadering worden ingediend.
7. Rondvraag
8. Sluiting

Wij hopen u dan te ontmoeten Namens het bestuur:
Truus van den Berg: secr.

072-5719852  mail: janentruusvandenberg@quicknet.nl
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Titanialaan 2 - 1702 AZ  Heerhugowaard - 072-5717611 - info@urmaprint.nl - www.urmaprint.nl
Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.30-17.30 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

NU IN EEN NIEUW PAND!
Vanaf 16 maart is ons nieuwe adres:
TITANIALAAN 2 - 1702 AZ  HEERHUGOWAARD

C O P Y  &  P R I N T

URMAPRINT
digitaal

✦ GEBOORTEKAARTJES
✦ HUWELIJKSKAARTEN
 
✦ ZAKELIJK DRUKWERK

Bekijk onze collectie: www.urmaprint.nl

Verhuisd!
     ------

Sterrenboschstraat 8,   1704 CN Heerhugowaard 

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

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

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 

Verbouwplannen? 
De 6% BTW  regeling op arbeid is 
nog van toepassing tot 1 juli 2015. 

Middenweg 494
1704 BM Heerhugowaard

Tel:072-5711254 / Fax:072-5743170
Email: mail@rhbeers.nl
Internet: www.rhbers.nl
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Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
De data voor de komende tijd:

1 mei 2015 17.30 uur maaltijd in het dorpshuis
15 mei 2015 10.00 uur koffie drinken op de pastorie
29 mei 2015 10.00 uur koffie drinken op de pastorie
  Mary IJdema komt weer creatief knippen
  
Janet Wester     (5719382) Riet Beers (5714705) 
Tonnie Rozing  (5741684)  Ria Boekel        (5719919)
Gea Klercq       (5715265)  Toos Mooij      (5710193) 
Tiny van Stralen

U bent van harte welkom!

Dorcas Fietsdag op Hemelvaartsdag langs Kringloopwinkels
Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei aanstaande, is de jaarlijkse Dorcas Fietsdag. 
Er is weer een aantrekkelijk parcours uitgezet van ongeveer 30 km langs karakteristieke dorpjes in 
Westfriesland.. De tocht voert onder andere door de dorpen Waarland, Heerhugowaard-de Noord, 
Nieuwe Niedorp en Broek op Langedijk.
Zoals u van ons gewend bent wordt de fietstocht gecombineerd met een bezoek aan 
bezienswaardigheden uit deze streek. 
Dit jaar staat de Dorcas Fietsdag in het teken van de kringloopwinkels. In de afgelopen jaren heeft 
Dorcas 25 kringloopwinkels door heel Nederland geopend. Deze worden allemaal gerund door 
vrijwilligers, 50 tot 60 vrijwilligers per winkel. In onze regio zijn er Dorcas  kringloopwinkels in 
Andijk, Heiloo en Broek op Langedijk. De kringloopwinkel in Broek op Langedijk is in deze route 
opgenomen. De opbrengsten van de Dorcas kringloopwinkels worden besteed aan projecten van 
Dorcas in Oost Afrika en Oost Europa.
In de route zijn nog twee kringloopwinkels opgenomen, te weten in Heerhugowaard – de Noord 
en Nieuwe Niedorp. Alle drie kringloopwinkels zijn op Hemelvaartsdag geopend voor bezoek. 

Opstapplaatsen zijn: Waarland: “de Boereplaats”, Jonkerstraat 31,  
   Heerhugowaard de Noord: Café Bleeker, Middenweg 550,
   Nieuwe Niedorp: de Roode Eenhoorn, Dorpsstraat 173, 
   Broek op Langedijk: Dorcas Kringloopwinkel, Dulleweg 1.
 
Starten kan tussen 10.00 en 12.30 uur.
Deelname kost € 5,00 voor volwassenen en voor kinderen € 2,50. 
 
De opbrengst van deze Fietstocht is bestemd voor de verzorging van weeskinderen uit Arusha, 
Tanzania. Sinds 2003 heeft Dorcas zich het lot van deze weeskinderen aangetrokken. Dit betekent 
dat Dorcas zorgt voor huisvesting, begeleiding, voedsel, kleding en schoolbenodigdheden. 
De groep bestond oorspronkelijk uit 39 kinderen. Hiervan staan er inmiddels 15 op eigen benen. 
Ze hebben hun studie afgerond en een baan gevonden. Vijf studeren nog aan de universiteit en 
de jongere kinderen bezoeken de lagere school of de middelbare school. 
Voor meer informatie over Dorcas kunt U terecht op de website van Dorcas: www.dorcas.nl

Adri Wijnker,
Dorcas Ondernemersgroep Noord Holland-Noord,

Tel. 06 12308275.
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Hallo allemaal,
De steppenrace komt steeds dichterbij.. 
Nog 2 weken en dan is het zover!! De organisatie is nog in volle gang maar..
We kunnen jullie alvast laten weten dat de volgende deelnemers zich hebben aangemeld;

01 Paul Groot  Sander van Kleef 
02 Fransybe van Woersem Tjibbe van Woersem 
03 Lex Rendering  Bob de Wit 
04 Evelien Plak   Johan Bruijn 
05 Sjors van der Vliet  Ferry Slijkerman  Bart van den Burg
06 Claus Snel  Roel Reus 
07 Thijs Snel   Freek Reus 
08 Mandy Loos  Marcha Borst 
09 Fenny Pancras  Sander Groot 
10 Rampestampers 1  (met 5 man/vrouw) 
11 Rampestampers 2  (met 5 man/vrouw) 
12 John Borst  Jessie Borst 
13 Sanne Smit  Floor Snel 
14 Ari Groot   Sander Bakker  Bart Zuurbier

Zoals je ziet weer een mooi aantal deelnemers en verrassende koppels.
Ook verrassend  zijn het aantal deelnemers op een step. Je kan de step met z’n 3-en zelfs met z’n 
5-en delen!

Super initiatief!

Dus als je nog bedenkt dat je mee wilt doen, alleen of met meer personen..
Opgeven kan nog steeds via: stepracedenoord@hotmail.com

Ook zijn we druk bezig geweest om sponsors te zoeken om de steprace tot stand te laten komen.
Het is een aantal jaren niet nodig geweest, vanwege een bedrag dat we van de gemeente hadden 
gekregen. Maar dit jaar hebben de gulle giften weer hard nodig! We zijn heel blij dat de volgende 
bedrijven hun bijdrage hebben geleverd zodat de steprace 2015 wederom een groot succes wordt!!
Van sommige kregen we zelfs een spontane gift. Hartstikke bedankt!

Sponsors 2015
Geluidsomroep Marco Zweed   
Taxi & Touringcarbedrijf van Diepen Niels Snoek Tegelwerk Kapsalon Frank
Ant. Duijn keukens b.v.                Straalbedrijf Kuilboer B.V. Stukadoorsbedrijf Overtoom
H.M. Tesselaar Alstroemeria’s Timmerbedrijf Richard Groot René Jonker
Café Party Centrum Bleeker Jan Blom Rietdekkersbedrijf Piet Oudeman Transport
R & M van Langen dienstverlening B&S hekwerk / kennelbouw Timmerbedrijf Snel  
Mankracht G.W.W. B.V. Straatgereedschap.nl Grondverzet Veldman Waarland
Auto Molenaar Groot tuinen Blankendaal Bloemdecoratie
Sjoelclub glai em d’r in Jan van Langen timmerbedrijf Attent Groen
van Westen Keukens Dick van Schagen Tegelzetbedrijf De Plantgigant
Aannemersbedrijf Hof Bouw B.V. Joosten Staalbouw Vrouwengroep KenZe
Appeltje Eitje M. Berkhout installatietechniek Aannemersbedrijf R. & H. Beers 
Loonbedrijf Veldman Firma Ursem - Zuurbier Garage Co Borst B.V.
Kapsalon Favoriet KDV Pinkeltje Snack-eethuis Hugo                     
Gebr Stoop Tuinmachines R. Blankendaal aannemersbedrijf Beers Totaalonderhoud
Snoek Motoren Beers Klimaattechniek BV J. van Schagen hoveniersbedrijf
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Voor de kinderen van de basisschool zijn inmiddels de briefjes om je aan te melden op school 
uitgedeeld. De aanmeldingen kun je inleveren in de dozen met het steprace logo erop en deze 
staan bij  de ingangen van school!
Dit graag voor 1 mei, dan kunnen we iedereen indelen.
We hopen natuurlijk dat de kinderen zich met grote getalen opgeven!

Deelnemers, we wensen jullie veel succes met oefenen, we zien jullie graag langs de weg en zullen 
jullie dan even aanmoedigen.
En verder komt natuurlijk iedereen kijken en aanmoedigen lang het parkoer op 8 mei!

Progamma op 8 mei:
18.15  Springkussen op het torenburg plein
 Traptrekkerrace
 Skelterrace
 Steprace    6 t/m 12 jaar

20.00   Steprace  vanaf 12 jaar

21.00   Finisch Steprace

We hebben er zin in, tot 8 mei.
Groetjes organisatie Steprace de Noord

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

5 mei fietstocht!! Kleurplaat!

	  

Ook dit jaar hebben we weer een mooie tocht uitgezet voor jong en 
oud en wel op dinsdag 5 mei.
Het is weer een gevarieerde tocht met onderweg weer diverse 
posten met versnaperingen en de welbekende breinbrekers.

Voor de (mee) rijdende jeugd hebben we weer een verkorte route en 
ook dit jaar weer een kleurwedstrijd!
Lever de kleurplaat uit het Contact bij de inschrijving in en maak 
kans op een leuke prijs.
De kleurplaat wordt ook op school uitgedeeld!!

Start tussen 16.00 uur en 18.00 in het dorpshuis.

Tot dan! Het Oranje Comité

Hou en Trouw
	  Hallo!

Uiteraard vieren we ook dit jaar weer Koningsdag! En wel op maandag 
27 april!
Met groot genoegen kunnen wij u meedelen dat dit jaar het vlaghijzen 
om 12.00 uur weer wordt begeleid door Hou en Trouw! 
Komt dat zien!

Groeten van het Oranjecomite!
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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

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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ORANJE COMITÉ DE NOORD
Programma Koningsdag Maandag 27 april 2015

10.45 uur:  Opstellen van de kinderoptocht op het St. Annaplein.                    
 Hier worden de versierde voertuigen door de jury beoordeeld.       
 De kinderen worden verzocht  zoveel mogelijk herrie te maken tijdens de 

optocht (toeters, ratels, etc)

11.15 uur: Aanvang kinderoptocht met versierde fietsen,skelters,etc.                                 
 Opstellen op Annaplein, langs dorpshuis naar Wieder, Zeis, Ploeg, Wieder. 

Doorbraak uit via het Achterom. Torenburgstraat, Noordereiland, Bosweg, via 
Leliehofstraat naar het voetbalveld

12.00 uur: Vlag hijsen door de zeeverkenners op het voetbalveld. 
 Hierbij zullen de burgemeester, enkele wethouders, genodigden noordenders 

en de dit jaar geridderde aanwezig zijn.         
Hierna uitreiking van de prijzen.

14.15 uur:  Kinderkermis voor de kinderen van de basisschool op het St. Annaplein met leuke 
prijzen, springkussen, suikerspin, schmink, limonade, ijs en diverse spelletjes. 

16.00 uur:  Gezellige namiddag voor alle Noordenders in het Dorpshuis.

26 april om 10.00 uur: 
Heilige Mis in de parochiekerk ter intentie van het Koninklijk huis

Uitnodiging voor het ORANJE FEEST in het Dorpshuis.
Voor iedereen na afloop van de kinderkermis om 16.00 uur met een gezellig muziekje erbij!

5 mei
FIETSTOCHT

Fietstocht voor jong en oud
Start: tussen 16.00- 18.00uur

bij Dorpshuis

Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik, van Duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 

blijf ik tot in den dood. 
Een Prinse van Oranje 
ben ik, vrij onverveerd, 

den Koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd.
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• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing

Tel. 072 - 5711243 
06 - 53557548

Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard

www.groottuinen.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

René Jonker 
Stationslaan 1

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

www.jonkerhov.nl
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Kompas Op De Noord 2.0
Geachte bewoners van De Noord, Veenhuizen en het Buitengebied 
van Heerhugowaard
Wat enkele weken geleden in het Contact al onder voorbehoud werd 
aangekondigd, kan inmiddels met dikke letters in de agenda worden 
gezet.  Op donderdag 21 Mei 2015 zal in zaal Bleeker om 20:00 uur 
een interactieve informatiebijeenkomst plaatsvinden. De bedoeling 
van deze openbare bijeenkomst (een ieder is dus van harte welkom) 
is dat er veel informatie heen en weer zal stromen.
Tijdens een korte opening en presentatie zal het burgerinitiatief 
van Dorpsraad de Noord/Veenhuizen en Humulus lupulus worden 
toegelicht. Inmiddels een jaar geleden is aan de Gemeenteraad een 
presentatie gegeven waarin enkele zorgen werden uitgesproken over de toekomst en vitaliteit 
van ons dorp de Noord. Inmiddels maken we samen met de gemeente HHW grote vorderingen. 
Op dit moment hebben we geheel groen licht om onder de naam Kompas op de Noord 2.0 de 
mogelijkheden van nieuwbouw (acuut, en voor de langere termijn) van woningen in de Noord te 
onderzoeken. Dat is iets wat zonder dit initiatief nog zeker 5 tot 10 jaar op zich had laten wachten! 
We zijn dus erg tevreden met de meewerkende houding van de Gemeente in dezen.
Deze inventarisatie van woningbehoefte zal vorm krijgen door middel van een Enquête die 
gehouden zal worden onder bewoners van de Noord en Buitengebied. Maar zeker ook door u als 
inwoner en deelnemer aan de gemeenschap de mogelijkheid te geven om uw wensen kenbaar 
te maken. Zowel voor u persoonlijk, als voor een groep die u eventueel vertegenwoordigt. Wij, 
Dorpsraad en Humulus lupulus, hechten er grote waarde aan dat deze kans goed wordt benut. Wij 
hopen dan ook op een grote opkomst van mensen met een proactieve houding. Hoe vaak krijgt 
men in het leven de kans om zelf mee te denken over de toekomst van het dorp waarin men zo 
graag woont!
Voor verdere details en gang van zaken zullen wij u via het Contact informeren. Wanneer u 
spreektijd wenst stellen wij het op prijs als u dat op tijd aangeeft via email: marcelvanderloos@
gmail.com (Dorpsraad) of roderigh@hotmail.com (Humulus lupulus)
In de tussentijd verzoeken wij u om de datum van 21 mei 2015 te reserveren in uw drukke agenda. 

Met vriendelijke groet!
Kompas Op De Noord 2.0

De “Blik op de weg” in De Noord …( 20 apr. 2015)
Beste mensen,
Vorige week ging de wandeling niet door, want toen zijn we met 
het reisje van het “KBO-De Noord” mee geweest. Een prachtige 
“sightseeing” door Nieuwegein, een heerlijke, gezamenlijke lunch 
met aansluitend een gezellige boottocht over de Vaartse Rijn en de 
Lek. Mocht je  benieuwd zijn naar de foto’s? Ze staan op mijn site!

Vanmorgen wandel ik om tien over zeven de “wijde wereld” in en 
het is fantastisch weer, zoals door de weerkundigen voorspeld. Als 
ik de wijk uitloop, komt de zon al boven de huizen uit. Dus, voor de 
mooiste foto’s ben ik eigenlijk iets te laat.
Op de Middenweg is het nog vrij rustig, maar ik geniet al direct van de vele bloemen in de bermen 
en tuinen. Er ligt weinig rommel langs de weg en dat geeft een positief gevoel!
Bij de motorzaak van de fa. Snoek sla ik linksaf de Donkereweg in. Nu is het rustig in de zaak, de 
motoren staan op maandag binnen, maar afgelopen zaterdag was het Open Dag en tevens een 
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grote toeloop van motorrijders. Met dit weer is het natuurlijk  heel erg genieten op de motor!
In de berm staan zomaar de narcissen mooi te zijn in de kracht van de zonnestralen. Even een foto 
maken. Op de grote plas zie ik een aalscholver, die regelmatig onderduikt op zoek naar wat eetbaars.
Linksaf de Veenhuizerweg op. Schapen volgen mij vanuit de wei nauwlettend in mijn bewegingen. 
Eén schaap houdt voor de deur de wacht. Een komisch gezicht! Op de akker zie ik twee hazen 
achter elkaar aan rennen.
Dan rechtsaf de Kerkweg op. Hier loop ik recht op de zon af. Eenden lopen over het stoppelveld, 
waar vorig jaar de zonnebloemen hebben gestaan.
Dan de Groenedijk op, één van de mooiste weggetjes, volgens mij, in deze omgeving. Ik heb altijd 
het idee, dat ik hier door een oud kinderleesboek wandel. De witte abelen knipogen nog steeds 
en vervolmaken het straatbeeld.
Als ik zuidwaarts kijk, zie ik dat de bollenvelden bijna tot volle bloei komen. Het rood van de tulpen 
komt hier en daar al tevoorschijn!
Even verderop zie ik de nieuwe stallen, die men in korte tijd heeft gebouwd. Zo loop ik langzaam 
tegen de Plemdijk/Berkmeerdijk op. Het riet is voor een groot deel gemaaid en dat is toch wel een 
kaal gezicht! Wel ontdek ik het nodige blik en dat laten we natuurlijk niet liggen! Opgeruimd staat 
ook in dit geval netjes!
Verderop opnieuw weer een bollenveld. Voor watertoevoer heeft men reeds gezorgd, want een 
machine met de nodige buizen staat klaar om het water uit de sloot te halen en over het land te 
verspreiden.
Dan het spoor over en een stukje Oostdijk, waarna ik het fietspad van de Krusemanlaan opwandel. 
Bij de gele bak kan ik het nodige afval kwijt. Normaal gesproken ligt hier veel zwerfafval, maar nu 
valt dat heel erg mee.
Halverwege de Krusemanlaan spreekt  een mevrouw met een hondje mij aan. Of ik ook dat blikje, 
wat op die struiken ligt, mee wil nemen. De struiken prikken en haar armen zijn niet lang genoeg! 
Ik vertel, dat ik niet van de gemeente ben, maar aan mijn maandagmorgen wandeling bezig ben 
en alles wat daarmee samenhangt ... We nemen daarna hartelijk afscheid van elkaar en ik neem 
het blikje natuurlijk mee!
Op de rotonde zwaait Jurgen. Hij gaat zijn maandagmorgenboodschap doen. Zo heeft ieder zijn 
bezigheden!
Zo wandel ik, genietend van de zon en alle mooie bloemen, richting De Noord. Bij de Vork kan ik 
nog wat afval kwijt en maak het gelijk rond de afvalbak schoon, want het erin mikken gaat niet 
altijd vlekkeloos!
Halverwege de Middenweg zie ik het bord “we komme d’r an”. Als Suzan eraan komt legt ze uit, dat 
het om asperges gaat! Ze wijst er verschillende aan en hoopt ze het komend weekend aan de klant 
te kunnen brengen. Het is maar, dat u het weet!
Wout met echtgenote rijden voorbij en ook van Jos krijg ik een vriendelijk groet. Jurgen is inmiddels 
op de terugweg, fietst een stukje met me op en we praten over de laatste wetenswaardigheden.
Terug in De Doorbraak zie ik de eerste bomen met hun bloesem. Nog even en de hele Doorbraak 
is het fotograferen en genieten waard! Met die gedachte is het heerlijk koffiedrinken!

39 blikjes                                   
19 drinkbakjes    
4 plastic fles!  
 7  pk. sigaretten     
0  pk. shag    
1 fles wodka (leeg!)

Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol
De Ploeg 10
tel. 5726170
e-mail: der.van.krol@quicknet.nl
website: www.gerritvanderkrol.nl
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Nieuws van hugo girls
Het gebruik van het digitale wedstrijdformulier vordert langzaam. 
Er zijn nog een paar verenigingen die er helemaal niet mee werken. 
Die voeren daardoor ook de uitslagen niet in en die uitslagen 
ontbreken dus op de site. We hopen dat ze uiteindelijk toch nog 
de uitslagen door gaan geven want zo zijn de standen natuurlijk 
niet compleet.
Wij geven wel alle standen door. Een deel wordt al door de 
scheidsrechters gedaan (als de beide teams hun team hebben 
doorgegeven) zoals uiteindelijk de bedoeling is, maar anders geeft 
Simone de uitslagen en teams door via de app. 

De website is echt prachtig. JK webdesign heeft hem met input van Karen ontworpen. Er zijn dus 
geen excuses meer voor het niet komen opdagen voor de kantinedienst…

In juni gaan we weer meefietsen met de Rabofietstocht. We krijgen 30 euro per fietser met een 
maximum van 300 euro dus 10 fietsers. Wie wil er meefietsen?

Iedereen succes en een fijne vakantie gewenst.
Het bestuur

HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Piet Oudeman Transport

JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman

Hugo Girls jarigen
Jacky Zuurbier  25-apr
Fiona Stoop  27-apr
Jenny Korver  29-apr
Deanne Molenaar  3-mei
Senna van Schagen 7-mei

Iza Drenth

Zondag 26 april om 13.30 uur

bij de wedstrijd: Hugo Girls – Hollandia T
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Marit Rummens

Zondag 03 mei om 13.00 uur

bij de wedstrijd: Hugo Girls – KSV

Schoonmaken Rondeel
De volgende teams van Hugo Girls zijn aan de beurt om het Rondeel schoon te maken. 

28/4-30/4 Dames 3       6/5-7/5 Recreanten 1

De sleutel is bij P. Jaspers.

Uitslagen Hugo Girls
14-4-2015 Hollandia T DS1 Hugo Girls DS1 28 - 24
12-4-2015 Hugo Girls DS2 Geel Zwart DS1 16 - 16
11-4-2015 Hugo Girls DS3 Hollandia T DS2 15 - 18
12-4-2015 Hugo Girls DA1 Con Zelo DA1 26 - 23
12-4-2015 Hugo Girls DB1# Schagen DB1# 30 - 14
12-4-2015 Graftdijk DB1 Hugo Girls DB2 14 - 11
12-4-2015 Hugo Girls DB3 Koedijk DB1# 14 - 12
12-4-2015 Hugo Girls DC1 S.S.V. DC2 8 - 8
12-4-2015 D.E.S. DC1# Hugo Girls DC2 20 - 15
11-4-2015 Hugo Girls D1 KSV D2 9 - 6
11-4-2015 J.H.C. D1 Hugo Girls D2 16 - 9
11-4-2015 Sporting S E1# Hugo Girls E1 7 - 6
11-4-2015 Hugo Girls E2 Maedilon/VZV E1 0 - 9
11-4-2015 Con Zelo F1 Hugo Girls F1# 5 - 6
13-4-2015 D.T.S. ‘48 DR1 Hugo Girls DR2 28 - 19
13-4-2015 Hugo Girls DR3 H.C.V.’90 DR1 7 - 13
     
19-4-2015 ‘t Fortuin/VVW DS2 Hugo Girls DS1 23 - 21
19-4-2015 D.S.O. DS1 Hugo Girls DS2 28 - 25
18-4-2015 Hugo Girls DS3 KSV DS2 14  11
19-4-2015 Z.A.P. DA2 Hugo Girls DA1 24 - 28
19-4-2015 J.H.C. DB2 Hugo Girls DB1# 10 - 14
19-4-2015 Hugo Girls DB2 Meervogels’60 DB2 10 - 17
19-4-2015 SEW/Zuidermeer DB4 Hugo Girls DB3 21 - 23
19-4-2015 Lacom ‘91 DC1 Hugo Girls DC2 14 - 8
18-4-2015 Zwaluwen K D1 Hugo Girls D1 13 - 11
19-4-2015 HVS/Petten D1 Hugo Girls D2 12 - 3
18-4-2015 Hugo Girls E1 S.S.V. E1   9 - 1
18-4-2015 Westfriesland SEW E1# Hugo Girls E2 15 - 6
18-4-2015 Hugo Girls F1# Kleine Sluis F1 12 - 2
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PROGRAMMA ZATERDAG 25 APRIL T/M VRIJDAG 01 MEI (VELD)    
          AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANVANG VERTREK RES.SH.
DAMES 1 26-apr HG DS1-Hollandia T DS1 De Noord 13:30 13:00 ------
DAMES 2 26-apr HG DS2-Lacom ‘91 DS4 De Noord 14:45 14:15 ------
DAMES 3 25-apr Kleine Sluis DS1-HG DS3 Annapaulowna 19:00 18:00 ------
A 1 26-apr HG DA1-J.H.C. DA2 De Noord 12:15 11:45 ------
B 1 26-apr HG DB1#-Con Zelo DB1# De Noord 11:00 0,44 ------
B 2 26-apr D.S.O. DB1-HG DB2 Den Helder 10:55 9:55 ------
B 3 26-apr HG DB3-Vrone DB3 De Noord 9:55 9:25 ------
C 1 25-apr HG DC1-Meervogels’60 DC2 De Noord 20:00 19:30 ------
C 2 25-apr HG DC2-Geel Zwart DC2 De Noord 19:00 18:30 ------
D 1 25-apr HG D1#-D.S.O. D3 De Noord 15:00 14:30 ------
D 2  25-apr HG D2-Geel Zwart D2 De Noord 14:00 13:30 ------
E1 25-apr Lacom ‘91 E1-HG E1 Lacom’91 16:30 15:45 ------
E2 25-apr HG E2-Petten E1 De Noord 13:00 12:30 ------
F1 26-apr D.E.S. F1-HG F1# St. Boys 9:30 8:30 ------
RECR. 1   VRIJ        
RECR. 2   VRIJ        
RECR. 3   VRIJ       

PROGRAMMA ZATERDAG 2 MEI T/M VRIJDAG 8 MEI (VELD)      
         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANVANG VERTREK RES.SH.
DAMES 1 3-mei HG DS1-KSV DS1 De Noord 13:00 12:30 ------

PROGRAMMA ZATERDAG 9 MEI T/M VRIJDAG 15 MEI (VELD)      
          AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1   VRIJ        
DAMES 2   VRIJ        
DAMES 3 9-mei HG DS3-Zwaluwen K DS1 De Noord 19:30 19:00 ------
A 1   VRIJ        
B 1   VRIJ        
B 2   VRIJ        
B 3   VRIJ        
C 1   VRIJ        
C 2   VRIJ        
D 1   VRIJ        
D 2    VRIJ        
E1   VRIJ        
E2   VRIJ        
F1   VRIJ        
RECR. 1 11-mei Schagen DR1-HG DR1 Schagen 19:30 18:30 ------
RECR. 2 11-mei SSV/Sporting S DR1-HG DR2 S.S.V. 19:30 18:30 RES.SH.
RECR. 3 11-mei HG DR3-SSV.Sporting S DR2 De Noord 19:30 19:00 ------

Buffetdiensten Hugo Girls in het rondeel
Hierbij het overzicht van de kantine diensten voor het rondeel. Er zijn een aantal namen gewijzigd 
dus kijk even goed wanneer je aan de beurt bent. Als je niet kunt zorg je zelf voor een ander en de 
wijziging geef je door aan Annet Kroon, Tel nr 072-5711428 of via de mail:marcoannet@gmail.com 

Annet Kroon, planning kantinediensten in ´t rondeel
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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

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

Met ingrediënten van lokale versspecialisten. Dát proeft u!
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Datum    
25 april 12.15 uur  tot 14.00 uur 14.00 uur tot 16.45 uur 18,15 uur tot 21.30 uur
 Kirsten Ligthart en Mandy plak Anna Buiter en Lois Bleeker Laura Rendering
   
26 april 9.15 uur tot 11.30 uur 11.30 uur tot 14.00 uur 14.00 uur tot 16.30 uur
 Corina slijkerman en Jonna Spek Susanne Duijn  en Janine Bakker  Rebecca Lunier Sou.  
   en Annet Kroon
3 mei 12.15 uur tot 15.00 uur  
 Esther Vlaar  
   
9 mei 18.45 uur tot 21.15 uur  
 Jolinda Zuurbier  
   
11 mei 18.45 uur tot 21.15 uur  
 Inger Smit  
   
16 mei  13.15 uur tot 15.30 uur 18.45 uur tot 21.30 uur 
 Angele Ligthart Amber Groot 
   
17 mei 9.15 uur tot 12.15 uur 12.15 uur tot 15.30 uur 
 Malissa de Groot en Afra Appelman Mandy Smit en Marlou Zuurbier 
   
18 mei 18.45 uur tot 21.30 uur  
 Charelle Oudeman  
   
20 mei 19.15 uur tot 21.45 uur  
 Fleur de Boer  
   
28 mei 18.45 uur tot 21.30 uur  
 Caroline Bakker  
   
30 mei 12.15 uur tot  15.30 uur 18.45 uur tot 21.30 uur 
 Irma Nauta-van Langen Jocelyn Berkhout 
   
31 mei 9.15 uur tot 11.30 uur 11.30 uur tot 13.45 uur 
 Monique Plak en Lisan Oudeman Merel Groot en Alicia Koch 
   
1 juni 18.45 uur tot 21.30 uur  
 Ellen Kunst  
   
6 juni 12.30 uur tot 15.30 uur  
 Carin Dekker en Sam Groot  
   
7 juni 9.15 uur tot 12.15 uur 12.15 uur tot 15.15 uur 
 Marlou Oudeman en Nienke van der Burg Mariaka Ursem en Britt Stoop 
   
8 juni 18.45 uur tot 21.30 uur  
 Carina Borst  
   
10 juni 19.15 uur tot 21.45 uur  
 Jenny Korver  
   
28 mei 18.45 uur tot 21.30 uur  
 Caroline Bakker  
   
30 mei 12.15 uur tot  15.30 uur 18.45 uur tot 21.30 uur 
 Irma Nauta-van Langen Jocelyn Berkhout 
   
31 mei 9.15 uur tot 11.30 uur 11.30 uur tot 13.45 uur 
 Monique Plak en Lisan Oudeman Merel Groot en Alicia Koch 
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1 juni 18.45 uur tot 21.30 uur  
 Ellen Kunst  
   
6 juni 12.30 uur tot 15.30 uur  
 Carin Dekker en Sam Groot  
   
7 juni 9.15 uur tot 12.15 uur 12.15 uur tot 15.15 uur 
 Marlou Oudeman en Nienke van der Burg Mariaka Ursem en Britt Stoop 
   
8 juni 18.45 uur tot 21.30 uur  
 Carina Borst  
   
10 juni 19.15 uur tot 21.45 uur  
 Jenny Korver  

TEAM DATUM WEDSTRIJD  AANV. SCHEIDRECHTER
E2 25-apr Hugo Girls E2 Petten E1 13:00 Evi Blankendaal-Lynsey Snoek
D2 25-apr Hugo Girls D2 Geel Zwart D2 14:00 Noor Blankendaal-Pien vd Berg
D1 25-apr Hugo Girls D1# D.S.O. D3 15:00 Lisa Dekker-Ineke Schot
C2 25-apr Hugo Girls DC2 Geel Zwart DC2 19:00 Romy Snoek-Inge Entius
C1 25-apr Hugo Girls DC1 Meervogels’60 DC2 20:00 Jacky Zuurbier
B3 26-apr Hugo Girls DB3 Vrone DB3 9:55 Astrid Snel
B1 26-apr Hugo Girls DB1# Con Zelo DB1# 11:00 Annie Groenland
A1 26-apr Hugo Girls DA1 J.H.C. DA2 12:15 Nel Borst
Dames 1 26-apr Hugo Girls DS1 Hollandia T DS1 13:30 Bond
Dames 2 26-apr Hugo Girls DS2 Lacom ‘91 DS4 14:45 ?
Dames 1 3-mei Hugo Girls DS1 KSV DS1 13:00 Bond
Dames 3 9-mei Hugo Girls DS3 Zwaluwen K DS1 19:30 ?
R3 11-mei Hugo Girls DR3 SSV.Sporting S DR2 19:30 Monique Beemsterboer
F1 16-mei Hugo Girls F1# KSV F1 14:00 Noor Blankendaal-Pien vd Berg
Dames 3 16-mei Hugo Girls DS3 Lacom ‘91 DS3 19:30 Karin Oudeman
B3 17-mei Hugo Girls DB3 Spartanen DB2 10:00 ?
Dames 2 17-mei Hugo Girls DS2 Tornado DS3 11:00 Nel Borst
A1 17-mei Hugo Girls DA1 Kleine Sluis DA1 12:15 Monique Beemsterboer
Dames 1 17-mei Hugo Girls DS1 D.T.S. ‘48 DS1 13:30 Bond
R1 18-mei Hugo Girls DR1 D.E.S. DR1 19:30 ?
R2 20-mei Hugo Girls DR2 Victoria O DR5 20:00 Joyce Hey-in ‘t Veld-Pascal Hey
Dames 3 28-mei Hugo Girls DS3 Zwaluwen K DS1 19:30 Annie Groenland
E1 30-mei Hugo Girls E1 Tornado E2 13:00 Bregjes de Wit-Denise Sprenkeling
D2 30-mei Hugo Girls D2 Z.A.P. D2 14:00 Evi Blankendaal-Bente Zuurbier
Dames 3 30-mei Hugo Girls DS3 J.H.C. DS2 19:30 ?
C2 31-mei Hugo Girls DC2 Zwaluwen K DC1 10:00 Nel Borst
C1 31-mei Hugo Girls DC1 DSS DC2 11:00 Astrid Snel
B2 31-mei Hugo Girls DB2 KSV DB1 12:00 Annie Groenland
R3 1-jun Hugo Girls DR3 Koedijk DR1 19:30 ?
D1 6-jun Hugo Girls D1# S.C. Dynamo D2 13:00 Lisa Dekker-Ineke Schot
E2 6-jun Hugo Girls E2 J.H.C. E1 14:00 Sen Kuilboer-Lynsey Snoek
B3 7-jun Hugo Girls DB3 Sporting Andijk DB1 10:00 Astrid Snel
B1 7-jun Hugo Girls DB1# Kleine Sluis DB1 11:00 Annie Groenland
A1 7-jun Hugo Girls DA1 D.E.S. DA1 12:00 Nel Borst
Dames 2 7-jun Hugo Girls DS2 Kleine Sluis DS2 13:05 Joyce Hey-in ‘t Veld-Pascal Hey
R1 8-jun Hugo Girls DR1 Geel Zwart DR4 19:30 Monique Beemsterboer
R2 10-jun Hugo Girls DR2 Geel Zwart DR3 20:00 ?
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Activiteitenkalender 
Mei Penaltybokaal

Abonnementsgeld 2015

In februari hebben we u verzocht om uw abonnementsbijdrage voor 2015 aan Contact te 
willen overmaken, in maart hebben we een tweede oproep laten uitgaan. Toch hebben nog 
altijd ruim 50 abonnees hun bijdrage tot nu toe niet overgemaakt.
Vandaar onze laatste oproep voor deze trage betalers: zou u per ommegaande alsnog uw 
bijdrage willen overmaken? Anders zijn wij genoodzaakt de bezorging van Contact per 1 juni 
2015 te staken.
De hoogte van het bedrag is hetzelfde als in het afgelopen jaar: 
de bijdrage bedraagt voor een volledige jaargang € 20,-.

Wil iedereen die tot nu toe nog niet betaald heeft, het bedrag van € 20,- vóór 15 mei 2015 
overmaken op rekeningnummer NL06 RABO 03869 50989 (Contact) onder vermelding van 

- naam 
- straat
- huisnummer

U hoeft niet aan te geven dat het om abonnementsgeld gaat. 
Maar wel hebben we heel graag dat u bovenstaande informatie opneemt in uw betaling - 
omdat er soms veel mensen in De Noord wonen met dezelfde achternaam. 

Indien u Contact niet meer wilt lezen, kunt u dit doorgeven aan Paul Mooij (072-5711625), 
of via een email naar RedactieContactDeNoord@gmail.com.
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ZAT. 25 APRIL
20.00 UUR, 

PUB, VRIJ ENTREE
 ARTHUR EBELING EN CHRIS QUINN

 2 TOPPERS MET 30”S SWING,
AMERICANA, BLUE GRASS CLASSICS 

EN RYTHM & BLUES

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 

ZONDAG 3 MEI
IERSE MUZIEKSESSIE

 VANAF 15.30 UUR EN CARVERY 
VANAF 17.30 UUR

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 

ZONDAG 10 MEI 
MOEDERDAG MET EEN 

 HEERLIJKE MOEDERDAGTEA 
EN EEN MOOI MOEDERDAGMENU, 

RESERVEREN AUB

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 

VRIJDAG 15 MEI 
MUSIC-DINNNER MET 

WHEELBARROWBAND, 
 AANVANG 19.30 UUR, 

RESERVEREN AUB

     -.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 

ZO. 17 MEI 
WHISKY- PROEVERIJ
  THEMA; LOWLANDS 
AANVANG 14.30 UUR, 

RESERVEREN AUB

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 

      VEEL NIEUWE SPECIAAL BIEREN  !!

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 

 WE HEBBEN PLAATS VOOR EEN PARTTIME 
       MEDEWERKER MET ERVARING

     
WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL

       INFO@THEIRISHCOTTAGE.NL
 VERLAAT 4, 

1734 JN OUDE NIEDORP
0226 - 421486

Medisch Pedicure Heerhugowaard

De praktijk staat ingeschreven 
in het kwaliteitsregister voor pedicures

*
Diabetes en Reuma aantekening

*
Praktijk op de begane grond

*
www.pedicureheerhugowaard.nl

*
Altonstraat 15

1704CC, heerhugowaard
tel. 06-42307499
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Kantine- en schoonmaakdiensten TV 't Noord-End

vrijdag 10 april 2015 Ellie Smit-Kraakman Schoonmaak 09.00 - 11.00

vrijdag 10 april 2015 Coby de Graaf Schoonmaak 09.00 - 11.00

Kantinebegeleiding Agnes

dinsdag 14 april 2015 Ed Blij Bardienst 19.30 - 23.00

woensdag 15 april 2015 Marion Blij-de Kort Bardienst 19.30 - 23.00

donderdag 16 april 2015 Mandy Loos Bardienst 19.30 - 23.00

vrijdag 17 april 2015 Ellie Smit-Kraakman Schoonmaak 09.00 - 11.00

vrijdag 17 april 2015 Coby de Graaf Schoonmaak 09.00 - 11.00

Kantinebegeleiding Tineke

dinsdag 21 april 2015 Marion Blij-de Kort Bardienst 19.30 - 23.00

woensdag 22 april 2015 Marion Blij-de Kort Bardienst 19.30 - 23.00

donderdag 23 april 2015 Johanna Beke Bardienst 19.30 - 23.00

vrijdag 24 april 2015 Ellie Smit-Kraakman Schoonmaak 09.00 - 11.00

vrijdag 24 april 2015 Coby de Graaf Schoonmaak 09.00 - 11.00

Kantinebegeleiding Tineke

dinsdag 28 april 2015 Ingrid Smit Bardienst 19.30 - 23.00

woensdag 29 april 2015 Johanna Beke Bardienst 19.30 - 23.00

donderdag 30 april 2015 Mandy Loos Bardienst 19.30 - 23.00

vrijdag 1 mei 2015 Vera Mul Schoonmaak 09.00 - 11.00

vrijdag 1 mei 2015 Anneke Borst Schoonmaak 09.00 - 11.00

Kantinebegeleiding Gery

dinsdag 5 mei 2015 Dick van Schagen Bardienst 19.30 - 23.00

woensdag 6 mei 2015 Mandy Loos Bardienst 19.30 - 23.00

donderdag 7 mei 2015 Rozanne Zegelink Bardienst 19.30 - 23.00

vrijdag 8 mei 2015 Nel Smit-Beers Schoonmaak 09.00 - 11.00

vrijdag 8 mei 2015 Ineke Vaandrager Schoonmaak 09.00 - 11.00

Kantinebegeleiding Agnes

dinsdag 12 mei 2015 Ingrid Smit Bardienst 19.30 - 23.00

woensdag 13 mei 2015 Cock Maas Bardienst 19.30 - 23.00

vrijdag 15 mei 2015 Marijke Zuurbier-Burger Schoonmaak 09.00 - 11.00

vrijdag 15 mei 2015 Greet Klaver-Huting Schoonmaak 09.00 - 11.00

Kantinebegeleiding Gery

Stratentoernooi 18 t/m 23 mei

maandag 18 mei 2015 Roos Beers Bardienst 18.00 - 23.00

dinsdag 19 mei 2015 Gidget Zuurbier-Kooij Bardienst 18.00 - 23.00

woensdag 20 mei 2015 Jeltje Karman-Nauta Bardienst 19.30 - 23.00

donderdag 21 mei 2015 Cock Maas Bardienst 19.30 - 23.00

vrijdag 22 mei 2015 Marijke Zuurbier-Burger Schoonmaak 09.00 - 11.00

vrijdag 22 mei 2015 Greet Klaver-Huting Schoonmaak 09.00 - 11.00

vrijdag 22 mei 2015 Gidget Zuurbier-Kooij Bardienst 18.00 - 23.00

vrijdag 22 mei 2015 Roos Beers Bardienst 18.00 - 23.00

zaterdag 23 mei 2015 Roos Beers Bardienst 18.00 - 23.00

zaterdag 23 mei 2015 Gidget Zuurbier-Kooij Bardienst 18.00 - 23.00

Kantinebegeleiding Agnes

dinsdag 26 mei 2015 Ingrid Smit Bardienst 19.30 - 23.00

woensdag 27 mei 2015 Jeltje Karman-Nauta Bardienst 19.30 - 23.00

donderdag 28 mei 2015 Cock Maas Bardienst 19.30 - 23.00

vrijdag 29 mei 2015 Michella Komen Schoonmaak 09.00 - 11.00

vrijdag 29 mei 2015 Joke Pronk-Overtoom Schoonmaak 09.00 - 11.00
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DE HYPOTHEEKSHOP HHW
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Hugo Boys seizoen 2014-2015

Van de bestuurstafel
 
Het einde van het seizoen nadert met rasse schreden. Er zijn voor de 
meeste teams nog 3 competitie-wedstrijden te spelen, waarbij voor 2 
teams het kampioenschap nog binnen bereik ligt, nl. voor Hugo Boys 
5 en de A junioren. Zoals het er nu voorstaat wordt eea waarschijnlijk 
beslist op zondag 10 mei a.s. Houd de website in de gaten voor de 
uitslagen en de verdere aktualiteit rondom deze teams.

Hugo Boys 2 speelt vanaf zondag 10 mei na-competitie met nog 2 andere teams om een plaats in 
de reserve 2e klasse. Houd het programma ook hiervoor via de website in de gaten.

Zondag 10 mei a.s. (kermiszondag) nemen we na afloop van de wedstrijd Hugo Boys 1 – Nieuwe 
Niedorp 1 afscheid van onze hoofdtrainer, Ronald de Rooy. Tevens zal de speler van het seizoen 
bekend worden gemaakt door Hugo’s Vrienden.

Het mooie weer nodigt de jeugd uit om in de vrije tijd te gaan voetballen op de velden van Hugo 
Boys. Wij willen nogmaals aangeven dat het niet de bedoeling is dat dit op het A-veld plaatsvindt. 
Na de kermis wordt er een aanvang gemaakt met het zomeronderhoud en dan is het verboden 
om op de velden te voetballen. Het bestuur rekent op de medewerking van de jeugd en de ouders.

De senioren- en jeugdcommissie zijn al weer bezig met de teamindelingen voor volgend seizoen.  
Daarbij is het belangrijk om inzicht te krijgen in de eventuele aan- en afmeldingen. Ook 
voor de begroting van onze vereniging is het belangrijk te weten welke leden gaan stoppen 
en welke leden willen gaan voetballen bij Hugo Boys. Zowel aan- als afmelden dient via de 
website en vervolgens het kopje ledenservice doorgegeven te worden.

Wil je het lidmaatschap beeindigen dan zijn hiervoor een aantal regels van toepassing:
- opzegging dient altijd schriftelijk plaats te vinden via het mailadres:  

ledenadministratie@hugoboys.nl 
- opzeggingen aan leiders/trainers worden niet geaccepteerd 
- uiterste opzegdatum is 15 mei. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd

Resultaten  
Na 4 nederlagen wist Hugo Boys 1 de wedstrijd tegen ZDH in winst om te zetten. Het werd een 3-1 
overwinning met 3 goals van Thijs Wolkers.

Hugo Boys 2 won van SEW 2 met 5-1 en staat in de tussenstand op de 3e plaats. De mannen van 
coach Kees Ursem spelen nog 2 wedstrijden in de reguliere competitie en richten zich daarna op 
de na-competitie die op zondag 10 mei van start gaat.

Hugo Boys 3 en 4 speelden afgelopen zondag niet. De tegenstanders konden geen volwaardige 
team op de been brengen !

Hugo Boys 5 blijft op kampioenkoers en won haar laatste 2 wedstrijden. Hugo Boys 6 won de 
uitwedstrijd, afgelopen zondag, bij Con Zelo met 1-4.

De dames waren afgelopen zondag vrij en de week ervoor werd een verdienstelijk gelijkspel 
behaald bij Vios W.
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De A junioren behaalden bij Schagen een gelijkspel. Het werd een 3-3 gelijkspel. Naaste concurrent, 
Always Forward, speelt deze week 2 inhaalwedstrijden en dan zal er meer duidelijk zijn. De eerstvolgende 
wedstrijd van de A junioren is op zondag 3 mei a.s. tegen SVW A2. Afgelopen woensdag werd er ook 
gespeeld in de kwartfinale van de beker. Voor de uitslag verwijs ik u naar de website.

Allen weer veel succes gewenst de komende weken.
Klaas Oudeman, voorzitter

Dorpshuis / Hugo Boys

Zaterdag 25 april
Hugo-Boys
9.30 uur Gerard
13.00 uur   Jose

Zondag  26 April
Hugo-boys
9.45 uur Liesbeth 
Leden : Cees Bakker / Nico Commandeur
13.00 uur  Joke
Leden: Alexander Groen / Derek Ursem

Maandag  27  april
Koningsdag

Dinsdag  28 april
Kbo   --- seniorengym

Woensdag  29  april
Revas

Donderdag 30 april
Training Hugo- Boys

Vrijdag 1 mei
Koersbal

Hugo Boys Senioren       
 
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG 26 april 2015    
Terreindienst:  Jeff Beers       
   
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter  
39495 Dirkshorn 1  Hugo-Boys 1   14:00 J.C.J.M. Langedijk  
42429 Hugo-Boys 2  JVC 2  10:45 10:00 H.J. Jacobs   
123704 Hugo-Boys 3   Grasshoppers 3 10:45 10:00 Klaas Oudeman  
123717 Hugo-Boys 4 DTS 3 10:45 10:00 Adri v Renswoude 
122347 LSVV 6  Hugo-Boys 5 10:30 9:45   
127979 Hugo-Boys 6  Kaagvogels 3  14:00 13:15 Pim Mooij   
0 Hugo-Boys A1  vrij      
115367 Hugo-Boys VR1  DWOW VR 1 14:00 13:15 Wim Overtoom  

Zaterdag 2 mei
Hugo-Boys
9.30 uur  Walther
13.00 uur Carla

Zondag 3 mei
9.45 uur Laura
Leden: Laurens Leegwater / Toby Dekker
13.00 uur Tini
Leden :  Rene Zwagerman / Niels van Veen 

Maandag  4 mei
Tafeltennis Puinhoop

Dinsdag 5 mei
Kbo
Seniorengym

Woensdag 6 mei
revas

Donderdag  7 mei
Training Hugo Boys

Vrijdag  8 mei                                                                         
Koersbal  
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WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG 3 mei 2015     
Terreindienst: Nico Groot / Lex Rendering       
   
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter  
39595 Geel Zwart 30 1 Hugo-Boys 1  14:00  J. Wals   
42034 VIOS W 2 Hugo-Boys 2 11:00 9:45 G. van der Sluis  
121948 SVW27  5  Hugo-Boys 3  14:00 13:15   
0 Hugo-Boys 4  vrij    
123697 Hugo-Boys 5  Duinrand S 3  10:45 10:00 Jan de Wit
127983 Hugo-Boys 6  Victoria O 5  14:00 13:15   
128891 Hugo-Boys A1  SVW 27 A2  10:45  G. Vinke
114789 Wiron VR 1  Hugo-Boys VR 1  11:00 9:45   

 
KERMISPROGRAMMA 9 mei 2015       
Terreindienst:  Siem Hand  / Vincent Plak       
0 Hugo-Boys 4  Con Zelo    Marcel Numan   
 (Zwagerman Cup)      
 
    
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS zaterdag 9 mei 2015      
123695 Hugo-Boys 5  VZV 19:00  G. Vinke
   
 
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG 10 mei 2015     
Terreindienst: Paul Oudeman / Silvèr Snoek       
   
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter  
39607 Hugo-Boys 1  Nieuwe Niedorp 1   14:00 B.J. Kraanen  
0 Hugo-Boys 2  vrij      
0 Hugo-Boys 3  vrij      
0 Hugo-Boys 4 vrij     
0 Hugo-Boys 5  vrij     
124395 Grasshoppers 4 Hugo-Boys 6  12:00 11:00   
129395 RKEDO A 1  Hugo-Boys A 1 11:30    
115371 Hugo-Boys VR 1 Nw Niedorp VR 1  14:00 13:15 Wim Overtoom 
 
  
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG 17 mei 2015     
Terreindienst: Siem Hand       
   
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter  
0 Hugo-Boys 1  vrij      
0 Hugo-Boys 2  vrij      
0 Hugo-Boys 3  vrij      
0 Hugo-Boys 4 vrij      
0 Hugo-Boys 5  vrij      
127986 Hugo-Boys 6  SVW 27 11  14:00 13:15   
128803 Kwiek 78 A 1  Hugo-Boys A 1 11:30    
0 Hugo-Boys VR 1 vrij      
 
Siem Hand tel. 5740761         
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gerja fc
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Pupil van de Week 
Pupil van de week voor deze wedstrijd:

10 mei
Hugo Boys 1 - Nieuwe Niedorp 1

is
Storm Groot

12:45 uur aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen.

Afmelden bij Hugo Boys??
De senioren- en jeugdcommissie zijn al weer bezig met de teamindelingen voor volgend seizoen.  
Daarbij is het belangrijk om inzicht te krijgen in de eventuele aan- en afmeldingen. Ook voor de 
begroting van onze vereniging is het belangrijk te weten welke leden gaan stoppen en welke 
leden willen gaan voetballen bij Hugo Boys. Zowel aan- als afmelden dient via de website en 
vervolgens het kopje ledenservice doorgegeven te worden.
Wil je het lidmaatschap beëindigen dan zijn hiervoor een aantal regels van toepassing:
- opzegging dient altijd schriftelijk plaats te vinden via het mailadres:
  ledenadministratie@hugoboys.nl
- opzeggingen aan leiders/trainers worden niet geaccepteerd
- uiterste opzegdatum is 15 mei. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd.

Hugo Boys Jeugd
         
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Zaterdag, April 25, 2015 
Terreindienst ‘s ochtends: Thomas Kunst   
Terreindienst ‘s middags: Paul Groot   
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
175431 Hugo Boys B1 -   Bergen B1 14:00 13:00 NNB
184408 Hugo Boys C1 -   LSVV C2 14:00 13:00 NNB
187996 Hugo Boys D1 -  SVW 27 D4 14:00 13:15 NNB
- Hugo Boys E1 -  Vrij      
167360 Hugo Boys E2 -  SVW 27 E10 11:00 10:30 Adri/ Sandra/ Frank
192108 Hugo Boys F1 -  HSV F2 11:00 10:30 Frits/Marco
176956 Hugo Boys MP1 -   VVW MP1 11:00 10:30 Ruud
176885 ZTS MP1 -   Hugo Boys MP2 11:00 10:00 -
      
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Zaterdag,  May 02, 2015 
Terreindienst ‘s ochtends: Daan Wolkers   
Terreindienst ‘s middags: Marco Borst   
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
175458 Alcmaria Victrix B2 -   Hugo Boys B1 14:00 12:45 -
- Hugo Boys C1 -   Vrij      
- Hugo Boys D1 -  Vrij      
194650 Hugo Boys E1 -  Hollandia T E1 11:00 10:30 John/Rick
- Hugo Boys E2 -   Vrij      
192119 SVW 27 F5 -   Hugo Boys F1 9:00 8:15 -
177024 Medemblik MP2   -  Hugo Boys MP1 10:00 9:00 -
176875 Hugo Boys MP2   -  FC Uitgeest MP3 11:00 10:30 Erik
      

Hou goed de website en het bord in de gaten ivm gewijzigde wedstrijden!
www.hugoboys.nl
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OPENINGSTIJDEN TIJDENS KONINGSDAG EN 5 MEI 
Tijdens deze dagen zijn wij geopend van 8 uur tot 12 uur. ‘s Middags gesloten.  

Op deze feestelijke dagen hebben wij vers brood en kadetten in de winkel 
en heerlijke ORANJETOMPOUCHE EN ORANJE BOLLEN. 
Hierbij kan u voor de zekerheid beter bestellen, OP=OP. 

Graag uw bestelling uiterlijk zaterdag ervoor tot 12 uur doorgeven.  
Wij wensen u gezellige dagen.

 
TOT ZIENS BIJ DE ATTENT 

Arno en Sylvia Groen
Tel. 0725711325

Middenweg 552 - 1704 BP HH Noord Tel: 072 - 5711325 Fax: 072 - 5726982

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

PRESENTEERT:

13e editie van het
NOORDENDER SJOELKAMPIOENSCHAP 2015!

Staat weer voor de deur en daarvoor nodigen wij u uit!
Plaats: Café Bleeker

Datum: Zaterdag 02 Mei 2015
Aanvang: 19.00 uur

En met na afloop  SJOELBAKKENBAL! m.m.v. Paul Vlaar!!

Hoe geef ik me op?
Heel gemakkelijk! U stuurt even een email naar glaiemdrin@live.nl 

met uw naam en dan regelen wij de rest!

Wij zien u graag zaterdag 02 Mei 2015 in Café Bleeker!
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Toernooien voor de Jeugd

Uittoernooien Hugo Boys
 
Aankomende maand gaan er weer een aantal uittoernooien plaatsvinden buiten onze club!
We gaan met de hele club een balletje trappen bij LSVV en hopelijk de prijzen mee terug 
nemen naar Hugo Boys. Hieronder het schema. Over verdere poule-indelingen en dergelijke 
sturen wij dit door naar de desbetreffende coaches.
 
F1  31-5-2015  LSVV
E1  30-5-2015  LSVV
E2  30-5-2015  LSVV
D1  30-5-2015  LSVV
C1  31-5-2015  LSVV 
 

Hugo Boys Jeugdtoernooi zaterdag 23 mei 2015
 
Ons eigen jeugdtoernooi gaat op zaterdag 23 mei 2015  van start voor alle mini-pupillen 
en de F-pupillen t/m C-junioren.
In het volgende Contact word de gehele toernooi-indeling geplaatst en kan er worden uitge- 
keken naar een mooi toernooi met hopelijk mooi weer!
 
Aansluitend is er dan ook het Hugo Boys Penaltybokaal.

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.
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RICHTLIJNEN VOOR KOPIJ ‘Contact’ 
- Aanleveradres(mail): redactiecontactdenoord@gmail.com. 
- Gegarandeerd geaccepteerde bestandstypen: txt, doc, docx, jpg, xlsx en pdf. Alle overige 

bestandstypen worden niet gegarandeerd. 
- Bij het onderwerp de naam van de betreffende vereniging of instelling vermelden. 
- U kunt te allen tijde een briefje inleveren op het redactie-adres: Groote Geldebosch 48 te 

Heerhugowaard-de Noord of even bellen met de redactie 072- 57 15 332. 
- Uiterste inleverTIJD is 19.00. Na dit tijdstip aangeleverde kopij zal in de daarop volgende uitgave 

worden gepubliceerd. Contact verschijnt, met uitzondering van de zomervakantieperiode en 
mogelijk de kerstperiode, in de ON-even weken. 

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

- Het aanleveren van advertenties via redactiecontactdenoord@gmail.com of 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 € 42,50
    1/2 pag € 24,50
    1/4 pag € 15,00
    1/6 pag € 11,25 (personeelsadvertentie) 

Personeel(zwar t/wit):  1/6 pag € 11,25

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

Abonnementstarieven:
- bezorgd bij u thuis € 20.00
- bezorgd via de post in Nederland € 57.00

Contact verschijnt twee wekelijks op oneven weken onder redactie van Angèl Mooij, Pim Mooij, 
Paul Mooij, Jos Beers en Robbert Jongkind. 
Redactie-adres: Groote Geldebosch 48, 1704 CP, Heerhugowaard-Noord. 
Pim en Angèl Mooij: 072-5715332 / Jos Beers: 072-5718737 / Paul Mooij: 072-5711625 
Redactiecontactdenoord@gmail.com
Voor het aanleveren van advertenties: 
Drukkerij Gerja:  
e-mail:   contacthhw@gerja.nl 
telefoon:  0226-421520 
fax:   0226-421550 
Rekeningnummer Contact: NL06RABO0386950989
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www.caferestaurantbleeker.nl • Als het om feestelijke verzorging gaat.

PRESENTEERT:

KERMIS DE NOORD 8-9-10-11 mei  cafe Bleeker
 

vrijdag 8 mei
HENKIE-CD aanvang 21.00 uur leeftijd 18+

   
zaterdag 9 mei

synergy aanvang 21.30 uur
 

zondagmiddag 
vanaf 16.00 uur

De Hijgende Herten
s’ avonds vanaf 21.00 uur
STAGELINE met NADJA

 
maandag 
11.00 uur

eerste deuntje
feest dj MAARTEN

vanaf 16.00 uur
PAUL VLAAR

s’avonds vanaf 21.00 uur
DE NOORDENDER FORMATIE

8 P.M
 

Mart-Hans en medewerkers
wensen U prettige kermisdagen toe

Café Bleeker
Middenweg 550, 1704 BP Heerhugowaard

Volg ons op Facebook of kijk op de site www.caferestaurantbleeker.nl
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Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75Elke dag 3 broden naar keuze € 5,95

Kwarkbol van € 2,95 voor € 1,95 

Bruine bollen 4 + 2 Gratis

Moorkoppen 3 + 1 Gratis 

Reclame voor zaterdag 25 april

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

• Timmerwerk
• Onderhoud
• Renovatie
• Verbouwing
• Nieuwbouw

 Tel. 06 27088407
 Heerhugowaard


