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Agenda
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.
17 mei 2015 t Skarpet: zandkastelen
18 mei 2015 KBO: Slotmiddag
24 mei 2015 en 25 mei: Pinksteren
30 mei 2015 Cultuur: Double you in kerkje Veenhuizen
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
13 juli 2015 Uiterlijk inleveren kopij voor het laatste Contact voor de vakantie (17 juli)
10 augustus 2015 t/m 13 augustus: Kindervakantiespelen
25 augustus 2015 Uiterlijk inleveren kopij voor het eerste Contact na de vakantie (29 augustus)
29 augustus 2015 39e editie Noordender Volksspelen aansluitend feestavond bij Bleeker
29 augustus 2015 Eerste Contact na de zomervakantie
1 september 2015 t Skarpet: sluiting seizoen
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 8 mei 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 18 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 5 juni 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.
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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. 
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Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren  voor 14 mei  op  
het secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden 
secretariaat.
In mei is de groep 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

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

Ivm afwezigheid van Gea is  er op 7 mei geen spreekuur

TER OVERWEGING: Meimaand – Mariamaand

Maria, wij kronen U zelden meer met rozen
noemen U nauwelijks nog Sterre der Zee.

Toch hebben wij U als voorbeeld gekozen.
Want ook voor ons heeft U alles nog mee.

Ons spreekt het aan dat U het riskeerde,
zonder begeleiding op tocht te gaan.
Was het uw moeder die het U leerde,

of had U van binnen een stem verstaan?

Had U geen vrees om zo alleen te lopen,
voelde U zich niet door gevaren bedreigd?
Of had U de rust van degenen die hopen

dat wie erin gelooft, bijstand verkrijgt?

Lieve Maria, U wordt niet vergeten.
Wij hebben van U een eigentijds beeld.

Vrouwe der mantelzorg mag U van ons heten.
Weet u dat U zo ons aller harten steelt?

Joke Forceville – van Rossum.

UIT DE PAROCHIE –  “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” –  2 mei 2015.

Helaas is mijn stukje “Uit de parochie” de vorige keer niet geplaatst. Daarom nu ook nog wat 
‘oud nieuws’.
Mijn weekje vakantie is omgevlogen. Maar het was wel even heel lekker. Wat uitgerust van de 
drukke weken ervoor. Heel erg genoten van het verblijf van mijn Australische zus (ze komt in 
juni nog een keer, dan met haar gezin). Mijn nieuwe, grote, lichte werkkamer thuis ingericht, 
waarvan ik nu enorm geniet (heerlijk overzichtelijk en ruim). Maar daarna moest ik weer 
gewoon aan de bak. En zo hoort het ook. 
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Op 19 april zong het koor Echo uit ’t Centrum in de viering. Tevens vierde het Stille Omgang-
comité dat elk jaar de loop naar Amsterdam organiseert, haar 25-jarig jubileum. Na de viering 
hadden zij hun reünie bij Bleeker. 
De viering was heel sfeervol. De mensen van het Stille Omgangcomité uit Amsterdam, die ook 
in de kerk waren, waren laaiend enthousiast. 
Ze raakten er eigenlijk niet over uitgepraat. Dat was heel mooi om te horen. Van ‘ons’ Stille 
Omgangcomité kreeg de kerk een mooie herinnering uit dank dat ze altijd uit onze kerk mogen 
starten. Het hangt in de pastorie, bij de trap, voor het geval u het een keer wil zien.
Comité: nogmaals van harte gefeliciteerd en nog vele jaren mooie pelgrimstochten naar 
Amsterdam toegewenst. 
En bedankt voor de herinnering!

Op 26 april was de Vormselviering. 
Het vormen van de 12 jongens en meisjes werd gedaan door Matthieu Wagenmaker en de 
begeleiders zongen. Het was weer heel bijzonder. 
Matthieu is elk jaar weer superenthousiast over onze parochie, omdat we op deze manier de 
20-jarigen inzetten. Hij noemt het ‘een garantie voor de toekomst’.

Twee mensen vierden in de afgelopen weken een bijzondere verjaardag: 
P. Borst uit de Veenhuizerweg werd 80 jaar. 
En P. Bijvoet van Travalje werd 90 jaar. 
Beide heren: heel hartelijk gefeliciteerd. Er komt een kleine attentie van de kerk naar jullie toe.

De Eerste Communie wordt morgen (3 mei) gedaan door deken Moltzer en de communicantjes 
zullen zelf zingen, met behulp van broers en zussen. Maar dat is al geweest als u dit leest.

In mei gaan we weer Rozenkrans bidden, elke dinsdagavond om 7 uur.
In mei zullen er ook twee meditatieve wandelingen zijn: op 12 en op 26 mei. 
Die op 12 mei start om 19.00 uur bij de kerk in De Noord. 
Die op 26 start op dezelfde tijd bij de kerk in Waarland. Het is fijn als u zich van tevoren aanmeldt 
bij mij. Maar ook zonder aanmelding mag u aansluiten. De tochten zijn zo’n 7 à 8 km. Na afloop 
is er thee / koffie.
Op 7 mei is er weer een Viering van Meeleven. De zanggroep Spirit zal zingen.
Op 10 mei wordt het Mariabeeld bij de urnenmuur ingezegend door pater Jan.
Op 17 mei is weer een Derde Zondagviering met het Russisch zingend koor Bjerjozka.

Wat komen gaat:
7 mei:  Viering van Meeleven
10 mei:  Moederdag en inwijding Mariabeeld
12, 19 en 26 mei: rozenkrans bidden
12 en 26 mei: meditatieve wandelingen
14 mei:  Hemelvaartsdag
16 mei:  40 MM
17 mei:  gastkoor Bjerjozka.
24 mei:  Pinksteren

Hartelijke groet,
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 Westmeijer onze 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, Gre Ursem-Jong en overleden familie 
Ursem-Jong en zegen over haar gezin, Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie Veldman-
Overtoom en zegen over haar 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 Riet Kooijman

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-Spaansen en overleden familie.
Lector: Marga van Langen, Misdienaars: Lau Berkhout  en Jip van den Berg. Koster: Gon Meester.

WEEKEINDE 16 EN 17 MEI
Zevende zondag van Pasen
Eerste lezing uit Handelingen van de apostelen 1, 15-17.20a.20c-26( Zoals Israël uit twaalf 
stammen bestaat, zo moeten ook de apostelen met twaalf zijn om, volwaardig voor de 
wereld,te kunnen getuigen van Christus verrijzenis)
Evangelie uit Johannes 17, 11b-19( Jezus bidt tot zijn vader voor zijn leerlingen; dat zij één 
zijn;dat zij bewaard blijven voor het kwaad; en dat zij in waarheid aan de vader zijn toegewijd.)

ZONDAG 17 MEI
10.00 UUR 
Woord- en Communieviering met zang van het gastkoor Bjerjozka. Voorganger is Annemiek 
Wijnker – Hoedjes.
Gebedsintenties voor: Theo Groot en overleden familie Groot-de Goede, Cok Borst, Alex Weel, 
in liefdevolle herinnering Catharina Westmeijer-|Broersen en zegen over haar gezin, Nel Smit-
Houniet, Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas,in liefdevolle herinnering Jan en familie 
Oudeman-Groot, Adriaan van Langen en zegen over zijn gezin, Sander Borst en zegen over 
zijn gezin, Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman, Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen 
en kleinkinderen, Klaas en Geertje-Oudeman-Bruin en familie, Piet Beers, uit dankbaarheid  en 
zegen over ons gezin, Gre Ursem-Jong en overleden familie Ursem-Jong en zegen over haar 
gezin, voor de overleden ouders Buter-Bakker en van Schagen-de Moel.
Lector: Jos Mooij. Misdienaars: Kirstin Plak en Lysandros Tsiamparlis. Koster: Rene van Langen.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de 
kerk.

DINSDAG 19 MEI
19.00 uur
Rozenkransgebed met Marion Bleeker- Burger

WOENSDAG 20 MEI
12.00 UUR
KINDERKERK VOOR DE ONDERBOUW

WEEKEINDE 23 EN 24 MEI
PINKSTEREN
Eerste lezing uit de Handelingen van de apostelen2, 1-11(Het eerste Pinksteren: de leerlingen 
vertolken wat de geest hun ingeeft en allen verstaan hen, ieder in zijn eigen taal)
Evangelie uit Johannes 15, 26-27;16, 12-15( De Geest zal alles doen begrijpen wat Jezus geleerd 
heeft. Hij geeft kracht om vrijmoedig te getuigen)
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ZONDAG 24 MEI
Eerste Pinksterdag
10.00 uur
Viering door de gebedsviering groep met zang van het ritmisch koor.
Gebedsintenties voor: Alie Idema- van Diepen, in liefdevolle herinnering Wim Oudeman en 
Tiny Oudeman-Beers, Marie Molenaar en zegen over haar gezin, Theo Groot en overleden 
familie Groot-de Goede, Jan Bleeker en zegen over zijn gezin, Henk Borst, Luc en Ria  en Ria 
van Gastel-Tesselaar, Cor  en Ria Borst-Groot, Cok Borst, Jan Beers en zegen over zijn gezin, in 
liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel, in liefdevolle herinnering familie Jan Oudeman-
Groot  en zegen over de kinderen en kleinkinderen, Henk en Trien Groot en zegen over hun 
gezin, Adrianus en Cornelia Moras-Pater en zegen over hun gezin, Gerbrand en Jo Langedijk-
Bekker en Piet en Ans de Klerk-Langedijk, Jaap Stoop en zegen over zijn gezin, in dankbare 
herinnering aan Jaap Pronk, Jan en Sjanet, Agie Borst-Eeken en Cor Borst en zegen over hun 
gezin, voor Bets Westmeijer-Groot onze lieve zorgzame moeder uit dankbaarheid voor alles 
wat zij voor ons heeft betekend, Gre Ursem-Jong en overleden familie Ursem-Jong en zegen 
over haar gezin, Siemen Borst en geef ons  kracht om verder te gaan.
Koster: Kees Berkhout
De schaalcollecte  is voor de Nederlandse missionarissen

DINSDAG 26 MEI
19.00 uur
Rozenkransgebed met Riet Kooijman

ROOSTER WAARLAND, T VELD EN NIEDORP
t Veld
Zaterdag 9 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
Zaterdag 16 mei om 19.00 uur Vormselviering met pastoor Wanna en Toon Jorink en zang van 
Interamvo
Zondag 24 mei om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van de 
veldrakkers.

Waarland 
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
Zondag 17 mei om 11.30 uur eerste communieviering met pastoor Tilma en Marion Bleeker-
burger en zang van het kinderkoor.
Donderdag 21 mei om 19.00 uur  rozenkrans gebed  met Marion Bleeker-Burger
Zaterdag 23 mei om 19.00 uur Woord- en communieviering met marion Bleeker-Burger en 
zang van het gemengd koor.

Nieuwe Niedorp
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
Zondag 17 mei om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Zondag 24 mei om 10.00 uur Stille viering met Marion Bleeker-Burger

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
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MEDITATIEVE WANDELINGEN.
 
Op 12 en 26 mei houden we weer meditatieve wandelingen.
Op 12 mei om 19.00 uur vanaf de kerk in De Noord.
Op 26 mei om 19.00 uur vanaf de kerk in Waarland.
Graag opgeven bij mij; maar als dat niet is gelukt, kunt u ook gewoon aansluiten.
Na afloop is er een kopje koffie of thee.

Marion Bleeker – Burger
jnm.bleeker@quicknet.nl, 0226 422731

Samen Kerk – Samen Sterk
Op zondag 17 mei komt het Alkmaarse koor Bjerjozka naar onze Heilig Hart kerk voor de viering 
van de derde zondag van de maand: Samen Kerk – Samen Sterk. Bjerjozka is een Alkmaars 
gemengd koor met een Russisch repertoire dat in 2000 is opgericht. 

Het koor staat sinds 2007 onder leiding van 
de vakbekwame en inspirerende dirigent 
Sergé Latychev.  Met zijn rijke ervaringen en 
vakkundigheid  ontwikkelt hij het koor 
en  inspireert hij hen een stapje verder te 
gaan in hun ontwikkeling. Regelmatig treden 
ze op met als doel zoveel mogelijk mensen te 
laten genieten van de prachtige Russische 
muziek. Het repertoire bestaat uit  zowel 
orthodox liturgische muziek, als de niet aan 
kerk gebonden werken zoals Russische 
klassieke- en volksliederen. Op 17 mei zijn ze 
in onze kerk. U bent Van Harte welkom, en na 
afloop is er natuurlijk koffie of thee.

De Kinderkerk voor de onderbouw
Op woensdag  22 april was er weer kinderkerk en er waren 14 kinderen die met ons meegingen.
Ans kwam me vandaag helpen en dat vonden de kinderen ook erg gezellig.
We hebben geopend met het lied: “Geef mij je hand”.
Daarna hebben we het Onze Vader gebeden en ieder kind mocht zelf ook een gebedje bidden. 
De meeste kinderen wilden dat wel, dit vind ik altijd zo schattig.
Ik had voor vandaag een verhaal voor de kinderen uitgezocht, van vadertje Panov, die wist 
dat Jezus die dag op bezoek kwam. ’s Morgens kwam er een arme man langs en die kreeg van 
vadertje Panov soep en een warme jas. s ’Middags  kwam er een arme vrouw met een kind, dit 
kind had geen schoen aan, maar vadertje Panov was schoenmaker en die heeft voor dit kind 
schoenen gemaakt. Ze kregen ook soep en brood van vadertje Panov.
 Aan het eind van de dag, was Jezus nog niet langs geweest, maar opeens sprak Jezus, “Panov 
ik ben wel langs geweest, ik was die arme man en die arme vrouw met het kind, je hebt ze goed 
ontvangen”. Panov was hier heel tevreden mee.
We hebben hierover nagepraat, dat je elkaar kan helpen en elkaar ook kan troosten.
We hebben toen een spel gespeeld, 7 kinderen waren verdrietig en 7 kinderen blij.
Om de beurt mocht een blij kind,  een verdrietig kind troosten en meenemen naar de blijde 
kant. Ze mochten ook heel verdrietig gaan lopen, naar het gebroken hart, daarna werden ze 
door Ans opgehaald en iedereen mocht door de pastorie huppelen naar het hele hart. 
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Daarna had ik een blad voor de kinderen , waarbij ze de twee plaatjes die bij elkaar horen 
moesten zoeken, want de een kan de ander helpen. Zoals een brief schrijven naar een gevan-
gene, een kaartje sturen naar een zieke, een paraplu geven als het regent, enz.
Voor we het wisten was het bijna een uur en het werd tijd om een kaarsje op te steken.
Het was weer een goede kinderkerk.

De volgende kinderkerk is op woensdag  
20 mei om 12.00 uur

Wilt u kind ook meedoen met de kinderkerk, dan kan natuurlijk altijd. Ik kom uw kind om 12 
uur ophalen van school en u kunt uw kind om 13.00 uur ophalen uit de pastorie.
De kinderkerk is bedoeld voor alle kinderen van groep 1 t/m 4. 
Wilt uw kind meedoen, dan stellen we dat heel erg op prijs, want hoe meer zielen hoe meer 
vreugd. Heeft u vragen dan kunt u mij altijd bellen of mailen.
U kunt mij bereiken op dit onderstaande mailadres    of op telefoonnummer 072-5740952 
jmzuurbier@hetnet.nl

Groetjes van de leidsters van de kinderkerk 
Marion Danenberg, LindaTesselaar, Ans de Wit en Gerda Zuurbier

Kinderkerk voor de bovenbouw
Op maandag 20 april stond ik met het bordje grote kinderkerk bij school,  er waren 4 jongens 
en meisjes die met me mee gingen.
Jammer dat het een kleine groep was, er waren een aantal kinderen die niet meer op de maan-
dag konden. I k heb gevraagd welke dag ze wel konden en dat was op vrijdag.
De planning was vrijdag 22 mei, maar er is dan schoolreisje voor groep 1t/m 7, nu vervalt deze 
keer en de eerst volgende keer dat ik zelf kan is op vrijdag 5 juni.
Voor vandaag had ik het Bijbels kwartet spel meegenomen en heb ik me er thuis in verdiept. 
Ik heb alle plaatjes met ze doorgenomen en bij ieder plaatje mochten ze vertellen wat het was.
Dat is best moeilijk hoor, want het Loofhuttenfeest en de verzoeningsdag  waren voor mij ook 
onbekend, net als het koperen wasvat 
We hebben alle bergen, zoals de Hermon, de Thabor, de Sinai en de Olijfberg behandeld.
Maar ook alle aartsvaderen, de steden, de apostelen en de gebruiken hebben we een voor een 
besproken. Het was niet alleen voor de kinderen, maar ook voor mij erg leerzaam.
Toen mochten ze het kwartetspel spelen en dat is natuurlijk het leukste.
De tijd ging erg snel, ik had eigenlijk ook een woordzoeker voor ze uitgeprint, maar daar 
kwamen we niet aan toe. 
We hebben afgesloten in de kerk, met het opsteken van een kaars en het zingen van een lied.   

De volgende kinderkerk voor de bovenbouw is 
vrijdag 5 juni

Op  vrijdagmiddag 5 juni van 15.15 uur tot 16.15 uur is er kinderkerk voor de kinderen van 
groep 5 t/m 8.
Ik kom uw kind dan van om 15.15 van school ophalen en zal dan ook met het bordje grote 
kinderkerk staan. Ik hoop op een grote opkomst.

Groetjes van Gerda Zuurbier
Mijn mailadres is jmzuurbier@hetnet.nl

telefoonnummer: 072-5740952
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Pinksteractie week Nederlandse missionarissen 16 t/m 24 mei
Iedere dag opnieuw gaan honderden missionarissen en missionair werkers wereldwijd de strijd 
aan tegen onrecht en armoede. Vanuit Nederland dragen we hieraan bij met de pinkster actie.
Missionarissen geven veel en vragen weinig. Zij hebben onze steun nodig.
U kunt daarin het verschil maken niet alleen voor de missionarissen. Ook voor de mensen voor 
wie zij werken.
Steun de actie en laat zien dat we in onze Nederlandse parochies achter onze missionarissen 
staan.

24 Mei is de schaal collecte voor de Nederlandse missionarissen

Mag dit onder de desbetreffende zondag vermeld worden.

40MM   40MM   40MM   40MM   40MM   40MM   40MM
16 Mei wordt de 40MM weer gelopen.

Er is een kinderroute van 4 km. Ook van 7,9 20 en 40 km door de mooiste dorpen van West 
Friesland

Het is een sponsor wandeltocht

Per inschrijving vragen wij minimaal 10 euro. Ons motto is: maak de dag nog mooier door mee 
te doen. Onderweg word u voorzien van allerlei versnaperingen van fruit tot pannenkoeken. 
En bij aankomst een glorieus onthaal.

inschrijfformulieren kunt u krijgen bij G. Klercq, Middenweg 460 D

Ook kunt u digitaal inschrijven  op www.40MM.waar u alles over de  40MM kunt lezen.

Bedankt namens het MOV.
groet Gerard.

30 jarig bestaan Ritmisch Koor !! 
Op 27 maart j.l. vierden wij met de leden en muzikanten van het Ritmisch Koor ons 30 jarig 
bestaan. 
We deden dit met een gezellig etentje in de Mediaan.  
Tijdens de avond waren er diverse mensen van het koor,  die wat ten gehore brachten,  Ron 
zorgde voor een gezellig stukkie muziek, kortom een hele gezellige, goed verzorgde avond en 
het eten was heerlijk!  
We waren blij verrast om te horen, dat Edwin Groen, onze vaste supporter-kerkganger, het hele 
etentje wilde sponsoren!  Edwin hartstikke bedankt, we hebben er erg van genoten!  
Wij gaan op naar het volgende lustrum en met het enthousiasme van alle leden + begeleiding 
zal dit zeker gaan lukken!    
De volgende viering die we opluisteren is op 24 mei tijdens Pinksteren. 
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KRUIDKOEK  te koop voor de SAMENLOOP VOOR HOOP
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 zon-
netje, 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

Ik hoop op een mooie respons,
Hartelijke groeten

Ans Rendering-Brink
De Zeis 17

Tussen wanhoop, strijd en hoop
 Vliedt het leven snel voorbij.

De komst, het schrijven of bellen, de bloemstukken.
Voor de belangstelling na het overlijden van mijn lieve 

Cees
Cornelis Jozef Meester

dank ik jullie hartelijk.
Het heeft mij goed gedaan en geeft mij de kracht om 
verder te gaan.

Gon Meester-Botman

Heerhugowaard, 2 mei 2015
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Natuur en Stilte
natuur beleven vanuit  het Lioba klooster
Een verblijf in de natuur is voor veel mensen een moment van rust en ontspanning, van 
verdieping, vreugde, van troost. 
In een abdij of klooster kun je je even terug trekken in een sfeer van stilte. 
Tijdens de retraite ‘Natuur beleven vanuit een klooster’ worden de stilte en het ritme van een 
klooster gecombineerd met de beleving van de natuur er omheen. 
Het Lioba klooster ligt aan de rand van een mooi natuurgebied.
In het programma is ruimte om deel te nemen aan diensten of meditaties van het klooster. 

Verder wordt veel tijd in de natuur doorgebracht. In het programma wisselen allerlei werk-
vormen en activiteiten elkaar af. Soms gezamenlijk, soms alleen. 
Behalve een aantal opdrachten die een intenser beleven van de natuur beogen, 
staan we stil bij de soorten en vormenrijkdom aan planten en dieren in het gebied; 
we maken wandelingen in stilte en zoeken een mooi plekje om te mediteren; 
we gaan een middag werken in de natuur en af en toe brengen we ook op een creatieve manier 
iets tot uiting. 

De retraites worden begeleid door Mari Verstegen. 
Hij is bioloog en geeft in het dagelijks leven leiding aan Stichting Het Bewaarde Land, 
een stichting die als doel heeft met name kinderen meer in contact te brengen met de natuur. 

Van 23 tot 26 juli in het Lioba klooster ( Benedictinessen ) in Egmond Binnen
Van 4 tot 7 mei  in het Kapucijnenklooster in Velp ( bij Grave )
Van 2 tot 4 oktober in de Abdij Maria Toevlucht ( Trappisten ) in Zundert

Voor meer informatie kijk op www.natuurenstilte.nl
Mari Verstegen

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
Op vrijdag 17 april was er tijdens het koffie drinken een verrassing. 
De vrouwengroep Kenze had namelijk voor taart gezorgd. Geweldig.
Zulke verrassingen zijn altijd leuk.
We willen Kenze enorm bedanken voor deze heerlijke geste.

We gaan weer een keer bij iemand uit De Noord om de koffie, en wel
op vrijdag 15 mei bij Gerrie Groot. We zijn door hem uitgenodigd
en dat vinden we enorm leuk. We verzamelen om 10.00 uur bij de 
kerk en zorgen voor de mensen voor vervoer. 

De data voor de komende tijd:
15 mei 2015  10.00 uur koffie drinken bij Gerrie Groot
29 mei 2015  10.00 uur koffie drinken op de pastorie
   Mary IJdema komt weer creatief knippen
12 juni 2015  17.30 uur maaltijd in het dorpshuis
  
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!
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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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NIET  VERGETEN! Dorcas Fietsdag 14 mei, Hemelvaartsdag
Deze prachtige fietstocht mag u niet missen. Maak er zelf, met uw partner, met uw gezin of met 
vrienden een gezellig dagje uit van. 
Dit jaar staat de Dorcas Fietsdag in het teken van de Kringloopwinkels. Er zijn er drie opgenomen 
in de route. De Dorcas Kringloopwinkel in Broek op Langedijk is er één van. 
Bovendien steunt u er en goed doel mee, namelijk de verzorging en de opleiding van 39 
weeskinderen in Arusha, Tanzania.

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 euro voor volwassenen en voor kinderen 2,50 euro.

Adri Wijnker,
06 12308275.

N.B.: Deze tekst uit 2014 heb ik gewijzigd voor 2015, maar daarmee de tekst van 2014 
kwijtgeraakt. De Fietsdag stond toen in het teken van de stolpboerderij (Maarten Koning) en 
de opbrengst was voor de ambulance voor het ziekenhuis in Sanya Juu.

Van het Water         
Rommelmarkt
De op 18 april gehouden rommelmarkt is goed verlopen. We 
hadden mooi zonnig weer met een frisse bries. Velen wisten ons 
te vinden en er werd gezellig gestruind. Het eerste uur is altijd 
het drukst en is het opletten geblazen. Dan tref je veelal dezelfde 
mensen die je andere jaren ook ziet. Zij gaan doorgaans met 
veel spullen naar huis. Uiteindelijk is er heel veel  verkocht. Het 
gevolg was een mooi resultaat van € 829,51. Alle schenkers van 
de rommeltjes hartelijk dank.
De overgebleven zaken zijn voor een groot deel opgehaald door 
Rataplan. De rest vindt zijn weg naar de gemeentewerf. 

Voorjaarskamp
Van donderdag ( Hemelvaartsdag) 14 mei tot en met zaterdag 16 mei houden we traditiegetrouw 
het voorjaarskamp. We zetten de tenten op  bij De Roef. We hopen dat het weer mee zit, zodat 
we lekker het water op kunnen. Om erin te gaan zal het nog wel te koud zijn. Mochten er 
jongens en/of meisjes zijn, die een kijkje bij ons zouden willen nemen, dan zijn ze van harte 
welkom.
Dan kunnen jullie ook meevaren, mits je kan zwemmen, tja wie kan dat niet tegenwoordig. 
Overigens beschikken we over voldoende zwemvesten. Onlangs hebben we nog enkele 
prachtige zwemvesten en een opblaasbare dinghy gekregen van een oud-zeezeiler. Hij had 
ons via onze site gevonden. 

De leiding. 
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Hallo allemaal,
A.s vrijdag 8 mei  om 20uur gaat de traditionele steprace weer  
van start  in  Heerhugowaard de Noord. Dit spektakel duurt een 
uur. Al jaren doen mijn broer en ik mee en zo stepten wij aardig 
wat geld bij elkaar voor het KWF. Dit jaar willen wij eens een an-
der goed doel steunen.
Wij hebben besloten te gaan steppen voor het Hospice Schagen 
e.o waar ik als verpleegkundige werkzaam ben.
Hospice Schagen e.o.  is  kleinschalige instelling waar 24 uur per 
dag door een team van gediplomeerde verpleegkundigen en 
vrijwilligers zorg wordt  geboden aan gasten, die weten dat zij 
gaan sterven, dit uiteraard in een sfeer van rust, warmte en privacy.
Het Hospice is momenteel gevestigd in een tijdelijk onderkomen ( wzc de Bron), er wordt  een 
nieuw pand gerealiseerd aan de Johan Vermeerstraat in Schagen, u begrijpt dat o.a. hiervoor 
uw giften heel hartelijk welkom zijn.
Voor een kijkje in het hospice en voor meer informatie over het hospice verwijs ik u graag naar 
de website: www.hospiceschagen.nl, uiteraard kunt u het hospice ook 24 per dag telefonisch 
bereiken onder nummer: 06-36559429
Mijn broer en ik hopen veel geld op te halen, zodat wij hen een mooi bedrag kunnen aanbieden.
Wij gaan zo hard mogelijk steppen  en hopen daarbij op veel support  langs de lijn maar zeker 
qua giften.

Groetjes  Johan  Bruijn en Evelien Plak

Morgen is het zover!!
Dan wordt het startschot om 18:15 uur gegeven!!

Dan begint de jeugd met de traptrekker/skelter en steprace.
En om 20:00 uur begint de steprace voor de “jeugd” vanaf 12 jaar.

De indeling van de kinderen hangt op grote vellen,
bij de start van het parkoer, daar kun je dus op zien hoe laat uw kind start.
Dit zijn de deelnemers die zich hebben aangemeld;

01 Paul Groot  Sander van Kleef 
02 Fransybe van Woersem Tjibbe van Woersem 
03 Jette van Dam  Lisan Reus 
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 4 man/vrouw) 
12 Rampestampers 3 (met 4 man/vrouw) 
13 John Borst  Jessie Borst 
14 Sanne Smit  Floor Snel 
15 Ari Groot  Sander Bakker  Bart Zuurbier
16 Daphne Oudeman Joelle Duijn 
17 Neal Ketelaar  Bob Gildemeijer 
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Een mooi aantal deelnemers , daar zijn we erg blij mee!

Dit zijn de namen van alle sponsors! Mede door hen, kunnen we de steprace tot een groot 
succes maken! Hartstikke bedankt!!

Sponsors 2015
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
Appeltje Eitje Skuur 44 Dinner Events
Timmerbedrijf Snel Beers Klimaattechniek BV J. van Schagen hoveniersbedrijf
Snoek Motoren  

Deelnemers, we hopen dat jullie goed geoefend hebben, we wensen jullie allemaal een goede 
race en veel succes!!
Verder hopen we dat uw met z’n allen langs het parkoer staat om iedereen aan te moedigen, 
we wensen u een gezellige avond!

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



19

Wilhelmus door fanfare Hou en Trouw op Koningsdag 
Nadat we eerst bij het gemeentehuis hadden gespeeld voor de nieuw en oud gedecoreerden 
vertrokken we in ras tempo naar het sportveld van Hugo boys in ‘De Noord’. Daar werden wij en-
thousiast ontvangen door de heer Marco van Woerkom van ‘Oranje Comité De Noord’. Hij had ons 
weer uitgenodigd om ‘Het Wilhelmus’ en enkele andere leuke nummers te komen spelen, tijdens 
het vlag hijsen.  Nadat de kinderoptocht aankwam tezamen met de zon, deed de burgemeester 
een woordje en stelde mevrouw Groenland-Groot aan ons voor. Zij is dit jaar gedecoreerd.
Tijdens het vlag hijsen door de Zeeverkenners van de Noord, speelden wij het volkslied. Daarna 
speelden wij vele bekende en gezellige melodietjes en bracht de burgemeester Ter Heegde 
met mevrouw Groenland en haar man, een groet uit aan de in grote getale aanwezige bewon-
ers en kinderen met hun prachtig versierde fietsen. 

      

Foto’s: Martin Jansen

Na afloop ging iedereen naar de kantine van Hugo Boys voor een gezellig samenzijn onder het 
genot van een hapje en een drankje.
We  willen de organisatie en de bewoners van de Noord bedanken voor hun lovende woorden 
en zijn blij dat wij ons steentje hebben mogen bijdragen aan dit leuke en gezellige evenement. 
Wilt u meer weten over de activiteiten van de fanfare? Wilt u meespelen? Weten hoe u dona-
teur kunt worden en wat wij voor u kunnen doen? Dan kunt u contact opnemen met:
Fanfare ‘Hou en Trouw’ en ‘HET Opleidingsorkest’:
Desirée in ‘t Veld, secretaris.
tel: 072 - 571 43 98
mail: secretaris@fanfare-houentrouw.nl
http://www.fanfare-houentrouw.nl/  
We horen graag van U.

Desirée in ‘t Veld.

Stichting Veenhuizer Hoeven  zoekt nieuwe vrijwilligers

 

Stichting Veenhuizer Hoeven is een stichting die paardrijden 
en dagbesteding aanbiedt voor kinderen en volwassenen met 
een beperking in de breedste zin van het woord. Zo kunnen 
bijvoorbeeld mensen met een visuele beperking ook bij ons komen 
paardrijden, of mensen met een burn-out, die hun gedachten 
(tijdelijk) moeten verzetten.

Het paardrijden gebeurd in kleine groepjes van 3 a 4 personen, 
zodat iedereen die bij ons komt alle aandacht en tijd krijgt die hij 
of zij nodig heeft.
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Wegens uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers/sters.

Vind je het leuk om kinderen en volwassenen met een beperking een leuke tijd  te bezorgen 
met onze paarden en vind je het ook niet erg om stallen te mesten, paarden te verzorgen, ze 
in conditie te houden, enzovoort,  kom dan ons enthousiast team van vrijwilligers versterken. 
We zijn op zoek naar mensen vanaf 18 jaar. Als je minstens 1x per week een ochtend of een 
middag tijd hebt, of als je op woensdagmiddag of zaterdag tijd hebt om ons te komen helpen, 
mail of bel ons dan! Ben je nog geen 18 en wil je toch graag helpen dan kan dat ook samen met 
een oudere vrijwilliger.  Je wordt dan junior vrijwilliger/ster. 
Kijk voor meer info op de website: www.veenhuizerhoeven.nl of mail/bel ons!

Volg ons via Facebook, daar staan onze laatste nieuwtjes en activiteiten altijd op!

Aanmelden voor vrijwilliger/ster kan via de mail: 
info@veenhuizerhoeven.nl of 
telefonisch op 06-37376332.

Stichting Veenhuizer Hoeven
Veenhuizerweg 11b

1704 DM Heerhugowaard Noord.

OBS Oude Niedorp  reünie en afscheidsfeest 23 mei 2015
Nog enkele weken en dan is het zover!!

OBS Oude Niedorp houdt op zaterdag 23 mei 2015 van 14:30 tot 18:30 uur een afscheidsfeest 
en reünie voor alle (oud-) leerlingen, -leerkrachten en andere betrokkenen bij de school

Heeft u zich nog niet opgegeven maar u wilt wel graag komen?
Dit kan tot 11 mei!!

Stuur dan een mailtje naar obsoudeniedorp@outlook.com  en vermeld in uw mailtje uw naam, 
adres, telefoonnummer, geboortedatum, van wanneer tot wanneer u bij ons op school hebt 
gezeten en of u (oud-) leerling, -leerkracht of -ouder bent. U kunt ook bellen  met school op 
0226-421657. 

We hopen u allen op 23 mei te kunnen begroeten!

Het team van OBS Oude Niedorp

P.S 
Wij zijn nog op zoek naar oude foto’s of leuke herinneringen aan de school. 
Dit kunt u inleveren bij Anneke Borst Veenhuizerweg 23 1704DP in Heerhugowaard 
Of even bellen met Anneke op telefoonnummer 072-8801229
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Collecte Prins Bernard Cultuur fonds   (Anjerfonds)
In de week 31 mei tot en met 6 juni 2015  is  er weer de jaarlijkse 
collecte  van het anjerfonds. Toneelvereniging Togido zal hiervoor 
collecteren.
Een derde deel van deze collecte is voor de deelnemende 
verenging.

Namens Togido, Annet kroon

De “Blik op de weg” in De Noord …( 27 apr. 2015)
Beste mensen,
Vandaag is het Koningsdag en het is een raar idee, om nu mijn 
gebruikelijke rondje te lopen. Maar, ik weet een betere oplos-
sing! Ik wandel naar het terrein van Danenberg, waar vandaag 
door jong en oud wordt gecrost. Als ik daar om even over tienen 
aankom, dan is men al volop aan de training bezig, want je moet 
wel “feeling” met het circuit krijgen.
Prachtig is het om te zien, hoe jonge knapen, maar ook meisjes op 
die lichte brommers en motoren over het terrein jakkeren en met 
veel stuurmanskunst hun machine in de hand proberen te houden.
Dat het niet altijd van een leien dakje gaat moge duidelijk zijn. Af en toe bijt er iemand in het 
zand, komt er iemand buiten de baan terecht, of geeft de machine er de brui aan. Maar één 
ding is zeker, alle deelnemers beleven er heel veel plezier aan!
Na de race wordt er schoon gemaakt en gesleuteld. En als ik de trotse vaders van de jongelui 
spreek, kunnen ze hun trots nauwelijks verbergen. Sommigen hebben vroeger zelf ook gecrost 
en durven het risico van een valpartij nu niet meer te nemen. Ook wordt mij verteld, dat de 
kinderen zoveel van de techniek leren en dat is toch ook weer het mooie van deze sport! Je 
zou er dan voor pleiten, om dit veel vaker te laten plaatsvinden, maar niet iedereen blijkt er zo 
gecharmeerd van te zijn! Geluidsoverlast wordt  tegenwoordig al snel als “wapen” gebruikt en 
dat is jammer, als je ziet met hoeveel passie dit door de jeugd wordt beoefend!
Vaders, moeders, opa’s en oma’s heb ik genietend langs de kant zien staan. Een duim omhoog, 
als hun nazaten van het circuit afkwamen.
Voor de schuren van Danenberg staan de aanhangers en campers met de nodige onderde-
len, de koffie en de broodjes. Rommel heb ik niet gezien. Politie-inzet was niet nodig. Alles liep 
voortreffelijk en dat allemaal op een prachtig uitgezette baan van Jos Danenberg, die hierbij een 
groot compliment verdient. Met zelfs een houtvuur probeerde Jos de ochtendkou te verdrijven! 
Voor de koffie hoefden we niet naar huis. Die werd ons liefdevol door de fa. Snoek aangereikt!
Mocht u in de komende periode toch nog wat afval tegenkomen, wilt u het dan meenemen? Ik 
ben er even niet en ... De Noord moet wel schoon blijven!

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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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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• 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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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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Sport en speldag Humulus Lupulus ...
...in samenwerking met Etui de la tiet. 
 
Humulus Lupulus organiseert ook dit jaar weer een sport en speldag bij een vereniging of club 
uit De Noord.  Hierbij wordt deze vereniging en hetgeen er beoefend wordt, in het zonnetje 
gezet. Doel is om er samen met de club en de deelnemers een mooie dag van te maken, waar-
bij plezier en gezelligheid voorop staan. Uiteraard wordt de sport en speldag in stijl afgesloten 
met een drankje, een gezellig eten en een stukje muziek…
 
De editie 2015 zal dit jaar plaatsvinden bij: Etui de la Tiet

Zo’n 13 jaar geleden werd er een prachtige jeu de boule baan aangelegd op ons Annaplein. In 
die tijd werd toen ook een jeu de boules club opgericht; Etui de la Tiet.

Met groot enthousiasme werd de sport en speldag 2015 bij Etui de la Tiet ontvangen. 
De datum dit jaar is  5 juli 2015. 
 
Graag willen wij hierbij benadrukken dat de onderdelen met name jeu de boules gerelateerd zijn.  
Verdere instructies zullen volgen, graag bij het opgeven van jouw team de teamleden doorge-
ven plus de teamcaptain (met zijn of haar mailadres) die als contactpersoon zal fungeren in de 
aanloop naar het evenement.
 
Voor deze editie geldt dat de teamsamenstelling bestaat uit 6 deelnemers met een minimale 
leeftijd van 16 jaar, en een maximum leeftijd van 116 jaar. Iedereen kan mee doen!  
De sport en speldag wordt om 13:30uur geopend en om ongeveer 16:30 zal na de prijsuitrei-
king het eten klaar staan. Aansluitend met een gezellig bal-na. Waarbij er gedanst mag worden.
 
Voor u als deelnemer is de insteek eenvoudig; vorm een team met je familie, vrienden, buren, 
penvrienden, appmaten of wie er ook mee wil doen, en geef aan wie de teamcaptain is. Geef je 
op via onderstaand e-mailadres, overige informatie volgt dan later per mail aan de team captains.
 
Uw inschrijvingen kunt u sturen naar info@humuluslupulus.nl 

Groeten, 
 Etui de la Tiet in samenwerking met Humulus Lupulus 

“Droog en Uniek” de voorjaarstoer van Double You See.
Voor deze speciale voorjaarstoer, hebben zij  zeer unieke locaties uitgezocht.
Genieten van mooie muziek, op bijzondere niet alledaagse plekken in Noord-Holland met 
Simone en Dirk-Jan Zuurbier, Lia van der Aart en Gerard Engel

Beneden alle peil! 
Poldermuseum Heerhugowaard
Huigendijk 17 1703 RG Heerhugowaard
Zaterdagavond 9 mei 20.30uur

Over de doden niets dan goeds!
Brederode Praalgraf 
Kerkweg  26 1704DH  Veenhuizen
Zaterdagavond 30 mei 20.30uur
Entree €10 inclusief koffie vooraf en een consumptie in de pauze.
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Midzomernachtconcert voor Romantische Waaghalzen!
Zaterdagavond 20 juni 21.30uur
Deze locatie in West-Friesland blijft geheim tot 19 juni en wordt alléén bekend gemaakt aan 
diegenen die vooraf gereserveerd hebben. Max 16 personen!
Vereist; goede conditie, géén altofobie, gezond gewicht(ig) en goed schoeisel.

NB: reserveren voor alle concerten via onze website.
www.doubleyousee.nl
Bij  voorkeur via info@doubleyousee
0224-540597

Double You See, vier muzikanten met verschillende muzikale achtergronden, allen uit West-
Friesland. 
Zij brengen (semi) akoestische muziek met een zeer afwisselend repertoire.
Een mix van stijlen en creatieve mogelijkheden, covers met respect voor de componist!
Muziek voor theater, huiskamerconcerten, diners, feesten, of andere plekken waar liefhebbers 
van mooie muziek samenkomen.

Voortgang Volksspelen 2015   
Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen 
voor de 39e editie van de Noordender Volksspelen. We hebben 
alweer enkele vergaderingen achter de rug, de spellen zijn zo 
goed als klaar en ook hebben we al iemand vast kunnen leggen 
voor de opening van de spelen. Het belooft een ware happening 
te worden!

Aankomend weekend staat de Noordender kermis weer voor de 
deur. Dit is een fantastisch  evenement waarbij iedereen elkaar 
weer opzoekt voor een hoop gezelligheid. Vele vrienden- en 
buurtborrels worden weer georganiseerd. Wellicht een prima 
mogelijkheid om na te gaan denken over het idee voor de ploegenpresentatie.
Om te voorkomen dat het onderwerp al aangemeld is, is het verstandig om het onderwerp 
tijdig aan te melden. Degene bij wie u dit kunt doen is Edwin Redder via de email: info@
bouwbedrijfredder.nl  
 
Sponsors    
De komende tijd zullen de sponsors weer worden benaderd met het verzoek of zij ook dit jaar 
de Volksspelen weer (financieel) willen ondersteunen. Mede dankzij hun bijdrage lukt het ons 
weer om er een hele mooie dag van te maken. Alvast bedankt voor uw bijdrage. 

Tapijt  
Vanaf heden kan uw overtollige vloerbedekking weer worden ingeleverd bij de familie Van 
Schagen aan de Middenweg 523. Bij voorkeur in stroken van maximaal 1 meter breed.
Wel willen wij u verzoeken even van tevoren te bellen (072-5711238) zodat het 
direct op de juiste plaats komt te liggen. Namens het GV4 alvast bedankt.  

Springkussen  
Zoals velen van jullie weten heeft Stichting GV4 via het Rabobank Coöperatief Dividend de 
beschikking gekregen over een prachtig springkussen.
Wij willen jullie onder de aandacht brengen dat het springkussen enkel en alleen beschikbaar 
zal worden gesteld aan verenigingen, werkgroepen en stichtingen welke zich belangeloos 
inzetten met het organiseren van evenementen in de gemeenschap van de Noord.
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Het springkussen zal dus NIET ter beschikking worden gesteld aan particulieren, organisaties 
van buurtfeesten en voor het gebruik van commerciële doeleinden en dergelijke.

U kunt de huurovereenkomst, waarin alle voorwaarden en kosten staan vermeld, vinden op de 
website www.heerhugowaarddenoord.nl 
Vervolgens zoekt u onder het kopje werkgroepen de stichting GV4.

Mocht u het springkussen willen gebruiken dan kunt u contact opnemen met Edwin Redder.
Edwin is bereikbaar onder telefoonnummer 06-53675620 
of email: info@bouwbedrijfredder.nl 

Datum en Feestavond
De 39e editie van de Noordender Volksspelen wordt gehouden op zaterdag 29 augustus 2015. 
De feestavond wordt gehouden in Café Partycentrum Bleeker waarbij de muziek verzorgt gaat 
worden door “De coverband 8-PM”.
 
Wij wensen iedereen een fantastische en beregezellige kermisdagen toe!

Namens de 6 van het GV4

Cocky van Diepen
Mandy de Git

Rik Appelman
Kevin Hof

Edwin Redder
Danny Overtoom

Nieuws van hugo girls
De beker is inmiddels bij de kwartfinale aanbeland en de D1, E1 
en A1 zitten er nog steeds in. De A1 moet op 19 mei thuis spelen 
tegen Lacom. De D1 moet op 20 mei naar Berdos en de E1 moet 
ook op 20 mei maar dan naar Tornado.

Op 6 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?

Op onze prachtige website staat onder de tab De Club een aan-
meldingsformulier. Dus ben je 6 jaar (of word je dit jaar 6) of ou-
der dan ben je van harte welkom! Een nieuw lid mag de eerste 2 maanden gratis meedoen 
daarna moet je of lid worden of niet.

Vanaf volgend seizoen zullen de spelregels voor de E-jeugd iets wijzigen. Er gaat met een spe-
ler minder worden gespeeld. De bedoeling is dat er dan meer speelsters aan de bal komen.

Iedereen een plezierige kermis toegewenst en nog steeds een fijne vakantie.

Het bestuur
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HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Piet Oudeman Transport

JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman

Hugo Girls jarigen
Lisa Dekker  16-mei
Lisanne Oudeman 18-mei
Sam Groot  18-mei
Laura Berkhout  18-mei
Pascalle Beers  19-mei
Naomi Bakker  19-mei

Hallo handbal liefhebbers,
Zondag 21 juni 2015 wordt er bij Hugo Girls een gezellig mixtoernooi georganiseerd, om een 
mooi handbalseizoen af te sluiten! 
De voorbereidingen zijn in volle gang en dit beloofd een super dag te worden. Dit toernooi 
is alleen bedoeld voor de A en B jeugd, alle Dames en Recreanten teams. Deze teams worden 
gemixed, zodat elk team uit verschillende leeftijden bestaat. Het startschot is om 12.30 en de 
laatste wedstrijd eindigt om 16.30. Vanaf 17.00 uur beginnen wij met een gezellige barbecue! 
De kosten van de barbecue zijn maximaal 10 euro.
Wil je meedoen met het mixtoernooi en/of de barbecue? Geef je dan snel op voor 1 juni bij je 
coach.

Tot dan!
Sportieve groet, de organisatie.

Marlou Oudeman
Jet Beers

Amber Groot
Yvon Rendering

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

11/5-13/5 Recreanten 2
19/5-20/5 Recreanten 3
28/5-29/5 Dames 1
Aandachtspunt: Let zelf op wanneer er ’s avonds handbal wedstrijden zijn, zie Contact in ver-
band met schoonmaken!

De sleutel is bij P. Jaspers.

Hugo Girls - KSV
De wedstrijd die in het begin van het seizoen niet doorging omdat er geen scheidsrechter aan-
wezig was, stond vandaag opnieuw op het programma: Hugo Girls - KSV. Met een nat veld wer-
den er duidelijke afspraken gemaakt over hoe het spel gespeeld moest worden. Tot 3-3 ging de 
stand gelijk op, maar daarna was het alleen nog KSV die de bal in het doel kreeg. Bij Hugo Girls 
werden afspraken niet nagekomen en er werden onnodige fouten gemaakt. Ruststand 3-13. 
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In de rust werd duidelijk dat dit de tweede helft anders moest. 
De afspraken werden herhaald, zodat de tweede helft beter zou verlopen.
 
Nu werd er weer druk gezet en afspraken werden wel weer nagekomen. Er werd weer om en 
om gescoord. Eindstand 9-19. Hopelijk kunnen we de volgende wedstrijd tegen DTS de hele 
wedstrijd laten zien wat we kunnen. Deze wedstrijd wordt zondag 17 mei om 13.30 thuis ge-
speeld.

VVW 2 - Hugo Girls 1
Ruststand: 9-10, Eindstand: 23-21

De 2e wedstrijd van de 2e helft buitencompetitie werd gespeeld op het mooie complex van 
VVW te Wervershoof. De dag begon bewolkt maar doordat er ’s middags om half 3 gespeeld 
moest worden begonnen de eerste zonnestralen toch door te komen. Met betrekking tot de 
weersomstandigheden geen klagen dus.
De openingstreffers kwamen op naam van Hugo Girls, maar al snel kwam VVW weer langszij. 
De rest van eerste helft was een gelijk opgaande strijd. Doordat 1 speelster van Hugo Girls op 
een voet van de tegenstander door haar enkel zwikte, raakte we wat beperkter in onze wissel-
mogelijkheden. Toch konden we de kleedkamer opzoeken met een 9-10 voorsprong.
De 2e helft kwamen we niet goed uit de startblokken. VVW scoorde 8 x op rij waar wij maar 1 
doelpunt tegenover stelde. Hierdoor liepen we de rest van de wedstrijd achter de feiten aan, 
maar knokten ons toch nog terug naar een eindstand van 23-21.
Ondanks onze nederlaag is een compliment voor de uitstekende arbitrage van de heer Sauer 
op zijn plaats.

Uitslagen Hugo Girls

3-5-2015 Hugo Girls DS1 KSV DS1   9 - 19
     
26-4-2015 Hugo Girls DS1 Hollandia T DS1  18 - 24
23-4-2015 Hugo Girls DS1 Schagen DS1  20 - 20
26-4-2015 Hugo Girls DS2 Lacom ‘91 DS4  19 - 7
25-4-2015 Kleine Sluis DS1 Hugo Girls DS3  21 - 23
26-4-2015 Hugo Girls DA1 J.H.C. DA2  19 - 6
21-4-2015 Hugo Girls DA1 Con Zelo DA1  33 - 26
26-4-2015 Hugo Girls DB1# Con Zelo DB1#  19 - 10
26-4-2015 D.S.O. DB1 Hugo Girls DB2  6 - 11
26-4-2015 Hugo Girls DB3 Vrone DB3  13 - 6
25-4-2015 Hugo Girls DC1 Meervogels’60 DC2 14 - 12
25-4-2015 Hugo Girls DC2 Geel Zwart DC2  9 - 17
25-4-2015 Hugo Girls D1 D.S.O. D3  12 - 6
25-4-2015 Hugo Girls D2 Geel Zwart D2  11 - 27
25-4-2015 Lacom ‘91 E1 Hugo Girls E1  4 - 16
22-4-2015 Hugo Girls E1 Lacom ‘91 E1  8 - 1
25-4-2015 Hugo Girls E2 Petten E1  5 - 2
26-4-2015 D.E.S. F1 Hugo Girls F1#   4 - 5
22-4-2015 Hugo Girls DR1 Hollandia T DR1  13 - 7
22-4-2015 Hugo Girls DR2 S.C. Dynamo DR1  4 - 12
20-4-2015 A & O DR1 Hugo Girls DR3  11 - 5
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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.

PROGRAMMA ZATERDAG 16 MEI T/M VRIJDAG 22 MEI (VELD)     
         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1 17-mei HG DS1-D.T.S. ‘48 DS1 De Noord 13:30 13:00 ------
DAMES 2 17-mei HG DS2-Tornado DS3 De Noord 11:00 10:30 ------
DAMES 3 16-mei HG DS3-Lacom ‘91 DS3 De Noord 19:30 19:00 ------
A 1 17-mei HG DA1-Kleine Sluis DA1 De Noord 12:15 11:45 ------
B 1   VRIJ        
B 2 17-mei Lacom ‘91 DB1#-HG DB2 Lacom’91 12:30 11:45 ------
B 3 17-mei HG DB3-Spartanen DB2 De Noord 10:00 9:30 ------
C 1 17-mei Vrone DC1-HG DC1 St Pancras 15:30 14:30 ------
C 2 16-mei Tornado DC3-HG DC2 HHW 16:00 15:15 ------
D 1 17-mei D.W.O.W. D1-HG D1# DWOW 10:30 9:30 ------
D 2  16-mei Maedilon/VZV D2-HG D2 t Veld 11:00 10:15 RES.SH.
E1   VRIJ        
E2 17-mei D.W.O.W. E1-HG E2 DWOW 11:30 10:30 ------
F1 16-mei HG F1#-KSV F1 De Noord 14:00 13:30 ------
RECR. 1 18-mei HG DR1-D.E.S. DR1 De Noord 19:30 19:00 ------
RECR. 2 20-mei HG DR2-Victoria O DR5 De Noord 20:00 19:30 ------
RECR. 3 20-mei Meervogels’60 DR1-HG DR3 Akersloot 19:30 18:30 ------
Bekerwedstrijden:      
A 1 19-mei HG DA1-Lacom’91 A1 De Noord 19.30 19.00 ------
D 1 20-mei Berdos D1-HG D1 Bergen 17.00 16.00 ------
E1 20-mei Tornado E1- HG E1 HHWaard 18.00 17.15 ------

PROGRAMMA ZATERDAG 23 MEI T/M VRIJDAG 29 MEI (VELD)     
         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 3 28-mei HG DS3-Zwaluwen K DS1 De Noord 19:30 19:00 ------
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Buffetdiensten Hugo Girls in het rondeel
Hierbij het overzicht van de kantine diensten voor het rondeel. Er zijn een aantal namen ge-
wijzigd 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

Datum   
9 mei 18.45 uur tot 21.15 uur 
 Jolinda Zuurbier 
  
16 mei  13.15 uur tot 15.30 uur 18.45 uur tot 21.30 uur
 Esther Vlaar 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 
  
19 mei 18.45 uur  tot 21.30 uur  
 Melanie van Diepen 
  
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 Mariska 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 
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TEAM DATUM WEDSTRIJD  AANV. SCHEIDRECHTER
     
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 ?
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 Sprenke-
ling
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 ?

Activiteitenkalender 
Mei Penaltybokaal

Lieve hanbalsters
Ik vond het super leuk om handbalster van de week te zijn. Maar het was alleen jammer dat 
Hugo Girls met 18-24 van Hollandia T had verloren. Maar ja volgende keer beter. Ik vond het na-
tuurlijk wel leuk om met ze te inlopen en ingooien bij de keepster en de wedstrijd vond ik ook 
heel leuk. Maar natuurlijk wat ik super leuk vond was dat bij de andere keepster van Hollandia 
T dat ik bij haar op doel mocht gooien. En ik had ook nog gescoord in de hoek met een stuit. 
En aan het eind van de wedstrijd. Kreeg ik nog een handdoek met me naam erop en een zakje 
chips en snoep. Maar ik had ook een blad met een foto met alle handbalsters en de namen van 
de handbalsters.

Liefs iza
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TV ’t Noord End  
Stratentennis Toernooi 2015 
 
Dit jaar organiseert TV ’t Noord End op haar 4 gravelbanen voor de 
eerste keer een  Stratentennistoernooi. Dit toernooi vindt plaats in 
de week van 18 t/m 23 mei 2015. Tijdens dit toernooi strijden we op 
gezellige en sportieve avonden om de eer van ‘De beste 
tennisstraat van Heerhugowaard de Noord ‘.  
 
Hoe werkt het  
Een stratenteam moet uit minimaal 6 personen van 16 jr of ouder bestaan, die woonachtig zijn in een 
straat/weg/laan/plein in Heerhugowaard de Noord.  De spelers hoeven geen lid te zijn van TV ’t 
Noord End, maar is dit wel het geval dan maximaal 4 leden per team.  
* Er mogen meerdere teams per straat meedoen  
 
De wedstrijden zullen doordeweeks (tussen 18.00 uur en 21.00 uur) in de avonduren plaatsvinden. 
De finale wedstrijden zullen op zaterdag middag gespeeld worden. 
 
Er wordt in poule verband getennist, dit betekent dat ieder team meerdere wedstrijden speelt. De 
wedstrijden worden gespeeld in dubbels  d.w.z. je speelt altijd met een ander teamlid tegen twee 
tegenstanders. (Als er uit de straat leden van de tennis vereniging meedoen, spelen die met iemand 
uit de straat die geen lid is) 
 
Oefenen : 
Op de dinsdagavonden in mei kunt u vanaf 19.00 oefenen voor het toernooi op de tennis-date 
avond. Uiteraard geheel vrijblijvend en gratis. Geen racket?? Voor materiaal wordt op deze avonden 
gezorgd. 
 
Kijk voor meer informatie op de website (www.tvnoordend.nl) of neem contact op met 
onderstaande personen van de organisatie.  
 
Dick van Schagen 06-22920487    Roos Beers 06-38204095 
Gidget Zuurbier  06-24185856    Agnes de Goede  06-37218840 
Anneloes Bakker anneloesbakker@yahoo.com     
 
------------------------------------------------afknippen en inleveren------------------------------------------------ 
 
Opgave formulier 
Inleveren vóór 20 april op Sterrenboschstraat 20 of ingevuld mailen naar pezu@quicknet.nl  
 
Naam van onze straat  
 Namen spelers Lid KNLTB  Telefoonnummer 

1. Team Captain  ja/nee  
2. Speler  ja/nee  
3. Speler  ja/nee  
4. Speler  ja/nee  
5. Speler  ja/nee  
6. Speler  ja/nee  
7. Reserve Speler  ja/nee  
8. Reserve Speler  ja/nee  
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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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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

KERMIS IN DE NOORD.
Tijdens de kermis hebben wij gekoeld bier, 
frisdrank, vers gebak, stokbroden en 
andere lekkere dingen om er een 
geslaagde kermis van te maken.

Wij bezorgen ook in overleg aan huis. (ook op zondag)
Ook is het zondag moederdag, een lekkere actie is: 

Moederdag taart met verse aardbeien van € 16,95 voor € 14,50.

Bestellen kan tot en met vrijdag 15.00 uur.

Een gezellige kermis toegewenst.

TOT ZIENS BIJ DE ATTENT 
Arno en Sylvia Groen

Tel.: 0725711325  mail: attentgroen@ziggo.nl Middenweg 552 - 1704 BP HH Noord
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Strandbad ’t Skarpet in Oude Niedorp
1 mei gaat ons strandbad weer open!

‘t Skarpet heeft op een heerlijk luwe plek een prachtig strandbad, kijk eens op onze website: www.skarpet.nl

Openingstijden: Bij goed weer opent strandbad ’t Skarpet van 1 mei tot en met 1 september de poort.
  Bij goed weer zijn de openingstijden als volgt:
  Voor en na zomervakantie Tijdens zomervakantie
Zaterdag  13.00 tot 17.30 uur  10.30 tot 18.00 uur
Zondag  13.00 tot 17.30 uur  10.30 tot 18.00 uur
Maandag  15.00 tot 17.30 uur  10.30 tot 18.00 uur
Dinsdag  15.00 tot 17.30 uur  10.30 tot 18.00 uur
Woensdag  13.00 tot 17.30 uur  10.30 tot 18.00 uur
Donderdag 15.00 tot 17.30 uur  10.30 tot 18.00 uur
Vrijdag  15.00 tot 17.30 uur  10.30 tot 18.00 uur

Voorverkoop: Dit jaar kunt u tot en met 30 mei een gezinsabonnement kopen voor het gereduceerde tarief van € 35,-!
Dat is een heel seizoen zwemmen en genieten van ons prachtige strand voor het hele gezin. 
Dit jaar hebben wij geen speciale voorverkoopdagen. Wij verzoeken u het inschrijfformulier, dat u op onze website 
vindt, in te vullen en samen met de pasfoto’s in te leveren aan de Skarpetweg 2 te Oude Niedorp. Wij zorgen er dan 
voor dat uw abonnementen bij uw eerste bezoek aan ’t Skarpet klaarliggen! Een gezinsabonnement kost € 35,- en 
een persoonsabonnement kost € 12,-. Na 30 mei 2014 kosten deze abonnementen € 40,- en 15,-. Vergeet u de 
pasfoto’s voor de kinderen vanaf 8 jaar met zwemdiploma A en B niet in te leveren voor een eigen abonnement?

Emmers en schepjes: Heeft u emmers en schepjes van plastic over? ’t Skarpet is hier heel blij mee. 
 Stuur ons een berichtje (info@skarpet.nl) en wij komen het bij u ophalen. 

Zandfiguren: Net als ieder jaar houden we een gezellige ochtend met zandfiguren. Deze keer doen we dat aan 
het begin van het seizoen. De kinderen winnen altijd een mooie prijs en natuurlijk is er een lekkere kop koffie voor 
de ouders! Ook dit jaar gaan we weer de mooiste zandfiguren maken, noteer alvast zondag 17 mei in de agenda!

Nieuwsbrief: Wanneer u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten op het bad, meld u dan aan voor de 
nieuwsbrief via e-mailadres info@skarpet.nl. Vertel dit ook aan de buren! 

We hopen u ook dit jaar weer te mogen begroeten op ons strandbad ’t Skarpet in Oude Niedorp. 

We benne d’r!!
 Groene asperges!!!

Bakkums Boetje is geopend van maandag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur,
voor de verkoop van heerlijke groene asperges vers van eigen land.

Tevens zijn er ook andere lekkere producten uit de streek verkrijgbaar.
Voor moederdag, verjaardag of bedankje maken we leuke cadeaupakketten,

met bloemen, planten of div. groentes.

Nieuw verse aspergesoep, gemaakt van onze eigen asperges.
Kijk voor meer informatie op www.bakkumsboetje.nl of volg ons op fb.

Graag tot ziens aan de middenweg 452 Heerhugowaard.
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Ladiesday 
 
Dit jaar is er op Vrijdag 5 juni 2015 weer een Ladiesday bij Tennisvereniging ’t Noord End

Iedereen die tennist of heeft getennist mag zich opgeven.
Je hoeft geen lid te zijn van een tennisvereniging. 
We hopen op een gemêleerd gezelschap vanaf 18 jaar.

Programma
We beginnen 9.00u met koffie/thee en wat lekkers.
Tussendoor is er een geheel verzorgde lunch.
We sluiten de dag af om 15.00u met een prijsuitreiking/loterij
Dan brengen we gezellig samen een toast uit op hopelijk weer een geslaagde dag.

Kosten en inschrijving
Je betaalt voor deze dag € 15,- (incl. lunch, één keer koffie/thee met 
wat lekkers en een lot). 

Geef je op via ladiesday@tvnoordend.nl
De inschrijving is pas compleet na overmaking van € 15,-op 
NL59 RABO 0326 8010 14  t.n.v. Tennisvereniging ‘t Noord End 
o.v.v. ladiesday + naam.

Geef je snel op want vol = vol.

Wij hebben er zin in en het belooft weer een leuke ongedwongen dag te worden.

Mariska Rinkel, Sandra Oudeman
Ina Dekker, Annemiek van Kleef

Hugo Boys seizoen 2014-2015

Van de Sponsorcommissie

Kermisvoetbal Zaterdag 9 Mei 2015 

Minitoernooi Zwagermancup: (18:30)
ü	 Con Zelo 3
ü	 NSV Nispen 4
ü	 Hugo Boys 4
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Competitiewedstrijden: (19:00)
ü	 Hugo Boys 5 – VZV 4
ü	 Hugo Boys Dames – Nieuwe Niedorp

Met na afloop: (20:30)
ü	 Grote verloting
ü	 Regionale topformatie:

Travelin’ Band

Raad de minuut

Hugo Boys – ZDH 3-1   Her Tesselaar, Jack Kager, Daan Poel.
Allen van harte gefeliciteerd !

Willem Zwagerman, Alex Overtoom, Koen de Koning, 
Mariët Ursem, Giel Borst en Melvin Tesselaar. 

De sponsorcommissie; sponsorcommissie@hugoboys.nl

Dorpshuis / Hugo Boys

Zaterdag 9 mei
Hugo-Boys
9.30 uur Irma
13.00 uur Hans

Zondag 10 mei
Hugo-boys
9.45 uur  geen Programma
13.00 uur  Silver Snoek/ John Kunst
18.00 uur Joke

Maandag 11 mei
Puinhoop tafltennis

Dinsdag 12 mei
Kbo   --- seniorengym

Woensdag 13 mei
Revas afdansen  Annet / Carin

Donderdag 14 mei
hemelvaartdag

Vrijdag 15 mei
Jeugdkamp 

Zaterdag 16 mei
Hugo-Boys
jeugdkamp

Zondag 17  mei
Hugo- Boys
13.00 uur Annet / Carin
 
Maandag  18  mei
Tafeltennis Puinhoop

Dinsdag 19  mei
Kbo
Seniorengym

Woensdag 20 mei
revas

Donderdag  21 mei
Training Hugo Boys
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Hugo Boys Senioren

KERMISPROGRAMMA 9 mei 2015        
Terreindienst:  Siem Hand  / Vincent Plak        
0 Hugo-Boys 4  Con Zelo  18:30  Marcel Numan    
(Zwagerman Cup)          
 

WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS zaterdag 9 mei 2015      
123695 Hugo-Boys 5  VZV 19:00 18:15 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    
         
  
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS  DINSDAG 12 mei 2015     
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter   
128803 Kwiek 78 A 1  Hugo-Boys A1  19:30     
         
  
BEKERFINALE !!!  HUGO-BOYS  A 1   ZATERDAG 16 mei 2015      
Sportpark ‘Randhoorn’  veld Legmeervogels, Uithoorn        
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter   
209791 SDZ A1  Hugo-Boys A1  17:00  R. Tiesinga   
 

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    
0 Hugo-Boys VR 1  vrij      
 

Siem Hand tel. 5740761 
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HOEKSTRA & VAN ECK

FULL COLOR
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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.

Hugo Boys Jeugd

Wedstrijden Hugo Boys Zaterdagjeugd 2014-2015     
 
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Wednesday, May 06, 2015 
Terreindienst ‘s avonds: Pim Wolkers   
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
194650 Hugo Boys E1 - Hollandia T E1 18:30 18:00 John/Rick
         
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd   
Saturday, May 09, 2015 
Terreindienst ‘s ochtends: Joost Wolkers   
Terreindienst ‘s middags: Pim Wolkers   
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
- Hugo Boys B1 - Vrij      
184407 Hugo Boys C1 - Alcmaria Victrix C2 14:00 13:00 Pim Mooij
- Hugo Boys D1 - Vrij      
194652 Hugo Boys E1 - BOL E1 11:00 10:30 John/Rick
167358 Hugo Boys E2 - Dynamo E3 11:00 10:30 Adri/ Sandra/ Frank
- Hugo Boys F1 - Vrij      
176961 Hugo Boys MP1 - KGB MP1 11:00 10:30 Ruud
201929 Foresters de MP3 - Hugo Boys MP2 8:45 7:45 -
      
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Tuesday, May 12, 2015 
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
192111 Reiger Boys F4 - Hugo Boys F1 18:30 17:45 -
      
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Wednesday, May 13, 2015 
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
167366 Apollo 68 E1 - Hugo Boys E2 19:00 18:15 -
      
Bekerfinale Hugo Boys A1     
Saturday, May 16, 2015 
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
209791 SDZ A1 - Hugo Boys A1 17:00 14:45 R. Tiesinga
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Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Saturday, May 16, 2015 
Terreindienst ‘s ochtends: Dick Zwagerman   
Terreindienst ‘s middags: Richard Borst   
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
- Hugo Boys B1 - Vrij      
- Hugo Boys C1 - Vrij      
- Hugo Boys D1 - Vrij      
- Hugo Boys E1 - Vrij      
- Hugo Boys E2 - Vrij      
- Hugo Boys F1 - Vrij      
- Hugo Boys MP1 - Vrij      
- Hugo Boys MP2 - Vrij      
         
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Tuesday, May 19, 2015 
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
184415 Kolping Boys C6 - Hugo Boys C1 19:00 17:30 -
      

Hou goed de website en het bord in de gaten ivm gewijzigde wedstrijden!
    

www.hugoboys.nl
     
    

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 23 mei 
Over een aantal weken begint het weer, het heuse Hugo Boys jeugdtoernooi! Van de minipu-
pillen tot en met de C-junioren gaan ze hun uiterste best doen om de prijzen in De Noord te 
houden. Het toernooi wordt opgesplitst in drie dagdelen:
 
Vanaf    09:00 uur:  minipupillen en F1
Vanaf  11:30 uur:  E1 en E2
Vanaf  14:00 uur:  C1 en D1

Voor alle teams gelden dat zij een half uur voor aanvang van hun speeltijd aanwezig  
zijn op het Hugo Boys complex. Zo kunnen we op tijd beginnen en kunnen we aanslui- 
tend om 16:30 uur beginnen met het Penaltybokaal.
 
Penalty Bokaal 23 mei 16:30 uur  
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Voor dit jaar is er weer gezocht naar een topkeeper in Nederland! Om te zien wie 
er dit jaar als schietschijf wordt gebruikt wordt iedereen van harte uitgenodigd om 
op zaterdag 23 mei om 16:30 uur aanwezig te zijn bij het Hugo Boys Penalty Bokaal, 
waar onze manschappen er lustig op los zullen vuren voor de felbegeerde prijzen!  
  
(noot aan de coaches en trainers: nog niet alle penaltynemers zijn binnen, graag de top 
4 mailen naar ivanzuurbier@live.nl)

 Met vriendelijke groet, 
Hugo Boys jeugdcommissie

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 be-
standstypen 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 Heer-
hugowaard-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 uitga-
ve 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 inge-
voegd 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
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Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75Elke dag 3 broden naar keuze € 5,95

10 Witte kadetten voor € 2,95 

Croissantjes 3 + 1 Gratis 

Aardbeienkano van € 8,25 voor € 6,95

Reclame voor zaterdag 9 mei

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


