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Agenda
15 april 2016 Young Seven: Aan de slag voor dieren in je eigen omgeving
16 april 2016 Rommelmarkt Zeeverkenners bij De Roef
17 april 2016 Massala in kerkje Veenhuizen
18 april 2016 KBO: Uitje                                                                              
24 april 2016 12:00 uur: Vormselviering
27 april 2016 Koningsdag
30 april 2016 t/m 8 mei 2016 Taizereis (Frankrijk, vanaf 15 jaar)
3 mei 2016 rozenkrans bidden om 19.00 uur
5 mei 2016 5 mei fietstocht
5 mei 2016 Hemelvaartsdag
5 mei 2016 10e keer fietstocht Dorcas
7 mei 2016 40 MM
10 mei 2016 rozenkrans bidden om 19.00 uur
12 mei 2016 19.30 uur: Viering van Meeleven
15 mei 2016 en 16 mei: Pinksteren
17 mei 2016 rozenkrans bidden om 19.00 uur
22 mei 2016 Young Seven: Rondleiding door de Joodse buurt in Amsterdam
23 mei 2016 KBO: Afsluiting seizoen met Bram Groot over wijn maken
24 mei 2016 rozenkrans bidden om 19.00 uur
27 mei 2016 Steprace
31 mei 2016 rozenkrans bidden om 19.00 uur
3 juni 2016 19.30 uur: Heilig Hartfeest
6 juni 2016 TV Noord-end: Start stratentennis
3 juli 2016 Young Seven: Zomerfeest
22 augustus 2016 t/m 25 augustus Kindervakantiespelen
3 september 2016 40e editie Noordender Volksspelen
5 september 2016 KBO: fietstocht                                                   

Vrijdag 15 april 2016

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 25 APRIL 2016
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 13 mei 2016.
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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 
RIDER ACCU 

HUSQVARNA 136 LiHD50 
HEGGENSCHAAR 

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

Pim Mooij  072 5715332

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 21 april op  het 
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.

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 laatste donderdag  van de maand 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

TER OVERWEGING: IK DENK AAN JOU!
God, hemelse Vader,
steeds opnieuw hoor ik hoe Jezus ook aan mij vraagt:
“Hou je van Mij?”

En als ik denk met heel mijn leven
een antwoord klaar te hebben,
dan vraagt Hij het opnieuw
en moet ik mijn antwoord vaak inslikken,
omdat ik er toch niet helemaal zeker van ben.

Open daarom mijn hart.
Leer mij van U en van Jezus te houden
en mij door U te laten beminnen.

En geef mij ook de durf om uw liefde voor mij
en mijn liefde voor U
een concreet gelaat te geven
in de zorg voor armen en kleinen.

Erwin Roosen

UIT DE PAROCHIE –  “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” –  9 april 2016.
Ongeveer een maand geleden hebben ruim vijftig clubs, verenigingen, groepen en organisaties van 
de kerk een brief gekregen met de vraag om een barmhartige actie op te zetten en/of uit te voeren. 
Dit in het kader van het Jaar van barmhartigheid. We zijn erg nieuwsgierig of mensen daarmee aan 
de slag zijn gegaan. We hebben tot nu toe nog niet echt iets gehoord. Dus: laat het ons even weten.

In de vorige Contact schreef ik over de vieringen in de Goede Week. Pasen moest toen nog komen. 
Ook op de Paaswakes en de viering van Eerste Paasdag kijken we met veel voldoening terug. 
Nu zitten we dan in de Paastijd, die loopt tot en met Eerste Pinksterdag. Een feestelijke periode 
waarin altijd de Eerste Communie en het Vormsel worden gevierd. Als u dit leest hebben 14 jongens 
en meisjes hun Eerste Communie al ontvangen.
Op 24 april vieren we met 15 jongeren hun Vormsel. Mgr. Van Burgsteden zal voorgaan in deze 
viering. De laatste ouderavond was op 1 april. Misschien dachten de ouders dat het een grap was, 
want er was maar één ouder. Heel jammer.
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De begeleiders gaan samen met nog enkele jonge mensen (in totaal 28, geloof ik) begin mei naar 
Rome. Fantastisch! De jongeren zullen daar heel bijzondere ervaringen opdoen. U kunt hen nog 
sponsoren; in de vorige Contact stond daarover een bericht.

Op 29 maart overleed Corrie Haverink op 62-jarige leeftijd na een ernstige ziekte. We wensen de 
familie Duijn heel veel sterkte en nogmaals van harte gecondoleerd!

Wat komen gaat:
17 april: Derde Zondag met Entre Deux uit Obdam
24 april om 12 uur: Vormsel
4 mei: dodenherdenking
5 mei: Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag
7 mei: 40 MM
8 mei: Moederdag
15 mei: Eerste Pinksterdag
3 juni: Heilig Hartviering
17 tot en met 23 september: Lourdesreis.

Hartelijke groet,
Marion Bleeker – Burger

DONDERDAG 14 APRIL
15.15 UUR
Kinderkerk voor de onderbouw

WEEKEINDE 16 EN 17 APRIL
Vierde zondag van Pasen
Eerste lezing uit de Handelingen van de apostelen 13, 14. 43-52( Wanneer Paulus en Barnabas in 
de synagoge afgewezen worden,wenden zij zich resoluut tot de heidenen)
Evangelie uit Johannes 10, 27-30( de goede herder geeft eeuwig leven aan zijn schapen)

ZONDAG 17 APRIL
10.00 UUR
Samen kerk/ samen sterk
Woord- en communieviering met gastkoor Entre Deux uit obdam. Voorganger is Marion Bleeker-
Burger.
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Cok Borst en zegen over zijn gezin, Theo en Annie 
Hoogland-Bleeker, Alex Weel, Nic Oudeman en overleden familie Oudeman-Bakkum, levende en 
overleden familie Jong-Schilder, Nel Smit-Houniet, Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen 
en kleinkinderen, Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman en overleden familie, Piet zijp en overleden 
familie Zijp-Braas, in liefdevolle herinnering jan en de familie Oudeman-Groot, Adriaan van Langen 
en zegen over zijn gezin,Gert Boerdijk en zegen over de kinderen en kleinkinderen, Jaap Beers, 
Gina, broeder Patrick overleden ouders  en familie en zegen over de kinderen en kleinkinderen.
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars: Maud Berkhout en Bas Kavelaar. Koster: Kees Berkhout.

 Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.

14.30 uur Concert
 
WEEKEINDE 23 EN 24 APRIL
Vijfde zondag van Pasen
Eerste lezing uit de handelingen van de apostelen14, 21-27 (Paulus en Barnabas keren terug van 
hun eerste missiereis en brengen verslag uit)
Evangelie uit Johannes 13, 31-33a.34-35 (Het nieuw gebod van de liefde)
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ZONDAG 24 APRIL
12.00 UUR
Vormselviering met vormheer monseigneur J. van Burgsteden, gastvrouw Marion Bleeker-Burger 
en zang van het begeleiderskoor.
Gebedsintenties voor :  het Koninklijk huis en de leden van de Koninklijke familie, Tiny Veldman-
Overtoom en overleden familie Veldman-Overtoom, Koos en Magda van der Hulst-de Koning 
en overleden familie en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Jan Oudeman-Groot en 
zegen over zijn gezin en kleinkinderen, in liefdevolle herinnering Dennis Overtoom, Nelly van Veen 
en overleden ouders Overtoom-Groen, in liefdevolle herinnering voor Marie-Molenaar Spaansen 
en zegen over haar gezin, overleden ouders Buter-Bakker, Riet Ursem-van langen en overleden 
familie.
Lector: uit de voorbereidingsgroep. Misdienaars: Sofie Kavelaar en Stijn Blankendaal. Koster:  
Rene van Langen.

WEEKEINDE 30 APRIL EN 1 MEI
Zesde zondag van Pasen
Eerste lezing uit de handelingen van de apostelen 15,1-2.22-29 (Moeten heidenen die christen 
worden ook de Joodse wet onderhouden? Het probleem wordt uitgepraat en opgelost)
Evangelie uit Johannes 14, 23-29 (Jezus leert zijn leerlingen hoe zij, na zijn afscheid, zijn blijvende  
aanwezigheid kunnen ervaren)

ZONDAG 1 MEI
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van het Ritmisch Koor. Voorganger is Toon Jorink.
Gebedsintenties voor: Maria en Catharina van Langen, Ineke Baars-Snoek, Kees Zuurbier en Truus 
Zuurbier-Groot, Cor en Ria Borst-Groot, Truus van Stralen-Overtoom, levende en overleden familie 
Jong-Schilder, in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel, Piet Luken en zegen over zijn gezin, 
Jan Bleeker en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Jaap Pronk, Jan en Sjanet, Riet 
Bleeker-Korver en Petra en overleden familie Bleeker-Korver.
Lector: uit de voorbereidingsgroep. Misdienaars: Syb Bakkum en Petros Tsiamparlis. Koster: Peter 
Danenberg.

DINSDAG 3 MEI
19.30 uur
Rozenkransgebed

DONDERDAG 5 MEI
Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag.
10.00 uur
Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en volkszang.
Gebedsintenties voor: Cor Borst en Ria Borst-Groot, in liefdevolle herinnering Wim Oudeman  
en Tiny Oudeman-Beers, in liefdevolle herinnering Jaap Pronk, Jan en Sjanet
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Lysandros Tsiamparlis en Kirstin Plak. Koster: Gon Meester.

ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP
T VELD
Zaterdag 16 april om 19.00 uur Woord en communieviering met Toon Jorink.
Zondag 24 april om 11.30 uur Eerste communieviering met Eduard Moltzer en Toon Jorink en zang 
van interamvo
Zaterdag 30 april om 19.00 uur Woord en communieviering met Toon Jorink
Donderdag  5 mei om 11.00 uur Woord en communieviering met Toon Jorink en volkszang.
WAARLAND
Zaterdag 16 april om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang 
van het gemengd koor.
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Zaterdag 23 april om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang 
van het ritmisch koor.
Zondag 1 mei om 19.00 uur woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang van 
de vrienden van het gregoriaans.
Donderdag  5 mei om 9.30 uur Woord en communieviering met Toon Jorink
En zang van het gemengd koor..
NIEDORP
Zondag 17 april om 11.30 uur Eerste communieviering met Eduard Moltzer en Toon Jorink en zang 
van de zonnezangers.
Zondag 24 april om 10. 00 uur woord en communieviering met pastoor vertelman
Zaterdag 30  april om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger 
Donderdag 5 mei om 10.00 uur eucharistieviering met pastoor van der Linden 

Dopen
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971

Overleden
Op 29 maart overleed op 62 jarige leeftijd Cornelia Maria Haverink
(Corrie)
Op 1 april vond de afscheidsdienst plaats in onze kerk waarna zij is gecremeerd in crematorium de 
Waerdse Landen.

JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID: 
Ook in Lourdes wordt het Jaar van Barmhartigheid gevierd. In het boekje van de VNB kwam ik 
teksten tegen over de werken van barmhartigheid. Een stukje hiervan:

DE NAAKTEN KLEDEN EN DE VREEMDELINGEN HERBERGEN.

Kleding om je lichaam te beschermen tegen kou en warmte, tegen onwelkome blikken ook, 
is een basisbehoefte, maar ook een dak boven je hoofd. In onze tijd worden we in eigen land 
geconfronteerd met veel vluchtelingen die een veilig thuis zoeken. Het stlt politici voor grote 
problemen. Veel mensen ervaren de grote toestroom van vluchtelingen als een bedreiging van 
onze wijze van samen leven. Verplaats je eens in een vluchteling op zoek naar een veilig thuis! 
Wat zou jij doen?

Vereniging Nederlandse Bedevaarten.

Samen Kerk – Samen Sterk 
 
Op zondag 17 april is het weer de derde zondag van de maand. Als gastkoor hebben we dit keer 
‘Entre Deux’. Dit betekent tussen twee. Dit koor, uit Obdam, vindt dat ze tussen het gemengd koor 
en het ritmisch koor in staan. Ze zijn al vaker bij ons in de kerk geweest, dus we weten dat we weer 
kunnen genieten van goede zang en mooie muziek.
Na afloop staat de koffie en thee weer klaar. Tot dan!

40MM   40MM   40MM   40MM   40MM   40MM   40MM   
Zaterdag 7 mei start voor de 43e keer de 40 MM

De organisatie voor de 43e keer is weer in volle gang. We starten zoals altijd in het hart van 
Venhuizen bij Dorpshuis”Het Centrum”
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U kunt ook deze keer naast de volle 40 km weer een aantal korte routes lopen en op verschillende 
tijden starten. Voor de vroege vogels hebben we een hele leuke warming-up gepland buiten het 
dorpshuis om 6.45 uur. Ook de kinderroute zal met een leuke warming-up rond 9.45 uur beginnen, 
dus zorg dat je er bij bent.
De routes en starttijden kunt u in de infokrant vinden .U kunt ook zelf een aantal routes verbinden 
om zo uw eigen afstand te bepalen.
Samen lopen we dit jaar weer voor veel projecten .Vorig jaar waren dat er maar liefst 148.Al deze 
projecten laten ons weten hoe het geld is besteed en sturen ons elk jaar mooie foto’s en briefen 
met de resultaten.
De 40MM organisatie staat er voor garant dat het sponsorgeld voor 100 % wordt besteed aan 
de projecten De onkosten die wij voor de wandeling maken worden namelijk betaald uit de 
startgelden, rente en donaties waarvoor we zeer dankbaar zijn
Wilt u meer informatie over de projecten? Kijk dan op onze website.www.40 mm.nl
Inschrijfformulieren en de te lopen routes kunt u afhalen bij:
G.Klercq
Middenweg 460 D 

Ook achter in de kerk en in de bibliotheek liggen inschrijfformulieren en routes. 

40MM   40MM   40MM   40MM   40MM   40MM    40MM 

De vastencollecte heeft opgebracht € 235,30 Dit bedrag zal worden overgemaakt naar het 
gezamenlijke vastenproject van de “Vijfhoek”

Voor de nieuw gebouwde school in Senegal waar u in eerder contact heeft kunnen lezen.

Namens het MOV bedankt voor uw bijdrage.

Wie O Wie
In de pastorie ligt een perforator die gebruikt wordt door de vrijwilligers die er werkzaam zijn.
Al enkele weken is de perforator weg.
Wie o wie heeft de perforator mee naar huis genomen en niet terug gebracht.
Wil degene die deze thuis heeft, de perforator zo snel mogelijk terug brengen.

Dank u wel !!!!

Nieuws van de Vormselgroep 
We gaan naar Rome toe!
Van 29 april tot en met 4 mei gaat een grote groep van inmiddels 
27 vormselbegeleiders en werkgroep op reis naar Rome. De groep 
gaat onder leiding van pastoor Matthieu Wagemaker op ont-
dekkingstocht: op zoek naar de geschiedenis van het Katholieke  
geloof en op zoek naar onze eigen spiritualiteit en  al het moois dat 
Rome te bieden heeft.

De voorbereidingen voor de Rome-reis zijn in volle gang. We be-
richten het regelmatig in Contact. De jongeren hebben vanaf half 
januari elke week een informatiebrief Rome in hun mailbox ontvangen.  Als je op reis gaat dan is 
het verstandig om van te voren informatie te vergaren over het land, de omgeving, de cultuur en 
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het geloof. Je geniet dan veel intenser en je ziet en ontdekt meer. 
Al deze brieven over de geschiedenis van Rome, de wetenswaardigheden, de cultuur en het ge-
loof worden samen met het programma in een boekje gebundeld die iedereen van de groep bin-
nenkort zal ontvangen. Zo kan iedereen zich vooraf verder verdiepen en  voorbereiden op deze 
culturele reis. Maar blijft het gebundelde Romeboekje ook een mooi naslagwerkje.

Rome staat voor een manier van leven, voor een cultuur, voor het DNA van onze westerse (Europe-
se en Amerikaanse) manier van leven.
Zaterdag 02 april was er ook een voorbereiding met de hele groep. Eerst was er een eucharistie-
viering om 18.30 uur in de kerk waarbij pastoor Matthieu Wagemaker voor is gegaan. De jongeren 
vormden het koor. Daarna gebruikten we boven in de pastorie een warme Italiaans getinte maal-
tijd met elkaar. Vervolgens gingen we, na de afwas, naar beneden waar we aan de hand van een 
foto presentatie informatie kregen over Rome.
Het was een meer dan geslaagde bijeenkomst in de pastorie.
De vormselbegeleiders hebben het best wel druk en zijn regelmatig verschillende keren in de 
week te vinden in de kerk. Want er zijn de projectavonden met de a.s. vormelingen; ze repeteren 
verschillende liederen in o.l.v. dirigente Liesbeth Wijnker. Want op zondag 24 april om 12.00 uur 
vind de vormselviering plaats en dan zorgen deze vormselbegeleiders opnieuw voor de muzikale 
ondersteuning. Spannende tijden om alles op rolletjes te laten verlopen. 

Sponsors gezocht voor de jongerenreis Rome! 
In eerdere edities van ’t Contact hebben we geschreven over de zoektocht naar sponsors. De doel-
stelling is om álle begeleiders, ongeacht zijn of haar financiële situatie, de kans te bieden om mee 
te gaan naar Rome. Iedereen is inmiddels hard aan het sparen geslagen en we reizen low-budget: 
toch blijft de reis naar Rome een behoorlijk grote uitgave voor alle jongeren. Daarom zijn we op 
zoek gegaan naar een creatieve oplossing om de kosten voor de jongeren wat te beperken.  

Inmiddels komen er meer toezeggingen binnen.
Hieronder de tot nu toe bekende lijst van toezeggingen. Hopelijk kunnen we in het volgende 
Contact melden dat de lijst weer verder uitgebreid is.

•   Een sponsor draagt 25 euro p.p. bij en de tegenpresentatie voor de jongeren is dat zij tijdens het 
Heilig Hart feest een presentatie over de Romereis verzorgen. 

•   Een anonieme sponsor sponsort de entree van 13 euro p.p. voor de Scavi. De gevraagde  te-
genprestatie is de muzikale ondersteuning als koor voor de viering  op een  3e zondag van de 
maand.

•   Een anonieme sponsor sponsort de maaltijd van jl. 02 april en de restkosten die overblijven voor 
vliegreis, overnachtingen hotel, ontbijt, transferkosten v.v. Rome vliegveld en toeristenbelastin-
gen. Jongeren hebben 350 euro betaald. Tegenprestatie: de jongens zingen mee in het adhoc 
mannenkoor op 2e kerstdag  incl. 2 repetities) en  de dames verzorgen de warme glühwein en 
chocolademelk.

•  Pastoraal werkster Marion sponsort voor alle deelnemers: kop koffie en ticket openbaar vervoer.
•  Medisch pedicure Heerhugowaard sponsort voor alle deelnemers drie dagen een Italiaans ijsje.
•  Her Tesselaar, Nic Groot, Erik Stoop, José Dekker hebben een financiële bijdrage geleverd.
•  De overgebleven pot van €. 60,00 hebben we gekregen van de Vormsel  Romereisgroep 2012.
•  Bakker – Schoon Makelaardij heeft een financiële bijdrage geleverd
•   De meiden van Spaansen bloemen hebben een financiële bijdrage geleverd. De tegenprestatie 

is dat alle deelnemers hun facebook pagina liken. 
•   Een anonieme sponsor draagt 60 euro bij voor een ijsje. Als tegenpresentatie vraagt de schenker 

‘dat jullie een kaars opsteken in Rome met de volgende intentie namelijk’:

Dat de kinderen van de toekomst uit ieder land en afkomst, elkaar gaan vinden en in het licht van Jezus 
Christus hun warmte en respect mogen verspreiden, zodat het leven voor ieder kind de moeite waard 
gaat worden.
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Wilt u ook een (kleine) bijdrage geven in ruil voor een tegenpresentatie? 
Iedereen die dit initiatief leuk vindt en dit tot uiting wil brengen door  een (kleine) bijdrage te 
leveren aan deze unieke ervaring voor de jongeren, nodigen we graag uit. De tegenpresentatie 
bepaald u zelf en anders belt u ons voor een idee (tel. 06-54978278).  

Wie wil één of meerdere toegangskaartje(s) sponsoren of iets anders uit onderstaand rijtje ?  
-  Entree Vaticaans museum á €. 12,- 
-  Entree  Catacomben á €. 8,-
-  Koffie á €. 2,50,-
-  Italiaans  ijsje á €2,-.   (uitverkocht.)
-  Diner á 15,- 
-  Lunch á €. 7,50,- 
-  Losse ticket openbaar vervoer á €. 1,50,-
-  Dagkaart openbaar vervoer á €. 6,00,-

Dus één of enkele kopjes koffie zou ook al prachtig zijn.

De  Romereis commissie van de vormselgroep,
Gerrie Groot

Marita van Langen
Toine Stoop

De Passion 
 

Donderdagavond 24 maart kwamen jongeren van YoungSeven 
en Hi5spirit samen op de jongerenzolder van het Julianaklooster 
in Heiloo voor de tweede paasactiviteit. We gingen samen kijken 
naar De Passion live op TV. Het Julianaklooster heeft een kleine 
bioscoopzaal, met een goede mogelijkheid om De Passion op 
groot beeld te zien. We waanden ons bijna op de plek zelf waar het allemaal gebeurde!
Van tevoren aten we samen, zoals Jezus at met zijn vrienden. Dat was destijds geen gewone maaltijd, 
maar een Pesachmaaltijd. Jezus was een jood en herdacht elk jaar de uittocht uit Egypte, zoals alle 
joden, tijdens Pesach. We hebben uitgebreid stilgestaan bij de betekenis daarvan in relatie tot de 
betekenis van ons christelijke Pasen. Daarvoor moesten ze de stap maken om symbolische taal te 
kunnen verstaan, want naast het letterlijke verhaal van daar en toen, kan het ook voor ons vandaag 
heel veel betekenen.
Symbolische taal verstaan is voor veel jongeren van 12 jaar nog niet vanzelfsprekend; dat moeten ze 
leren. We begonnen met voorbeelden als een gebroken hart en in de put zitten. Ze snapten wel dat het 
daarbij niet ging om een letterlijk gebroken hart en dat je ook thuis op de bank in de put kunt zitten. 
Van daaruit hebben we gekeken naar de begrippen donker en licht en hoe God en Jezus daarmee 
verbonden zijn in relatie tot Pesach en het Paasverhaal. De uiteindelijke conclusie was: dat God altijd 
heel dichtbij je is! Hij kan misschien niet voorkomen dat het leven soms heel donker is, maar hij kan wel 
licht brengen in die duisternis, wanneer je het aandurft om erop te vertrouwen dat Hij heel dichtbij is. 
Dan kan God helpen door te troosten, moed en kracht te geven en – misschien wel het allerbelangrijk-
ste – hoop geven! Het was mooi om te zien hoe betrokken ze luisterden en hele goede vragen stelden 
onderweg in het verhaal. 
Daarna deden we een spel waarin de jongeren stelling moesten nemen met betrekking tot uitspraken 
over vriendschap, waarna ze hun keuze mochten toelichten. Dit maakte vooral duidelijk dat eenzelfde 
inhoudelijke motivatie soms toch kon leiden naar een andere keuze ... 
Deze totale voorbereiding maakte dat we De Passion met meer betrokkenheid konden gaan zien.
Kortom: Een mooie inhoudelijke activiteit en een fijne samenwerking tussen YoungSeven en Hi5spirit.

Als je tussen de 12 en 16 jaar bent, kun je voor de volgende activiteiten van YoungSeven kijken op de 
website www.youngseven.nl en je opgeven voor wat je leuk lijkt. Je van harte welkom!
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Wake up!!! together ontving een bijzondere gast! 
 
Zondagmiddag 13 maart stond het thema BARMHARTIGHEID weer op een andere manier cen-
traal. We kregen bezoek van Maretty van den Mosselaar, van studio Verhip in Grootebroek. Maretty 
is psychiatrisch verpleegkundige, maar heeft een andere invulling aan haar vakgebied gegeven, 
omdat zij zich belemmerd voelde door regelgeving en tijdsdruk. Zij kwam niet meer toe aan haar 
verlangen om daadwerkelijk aandacht te geven aan mensen die het zo hard nodig hebben. 

Maretty heeft laten zien hoe zij werkt – als clown – met zwaar demente mensen. Mensen die de 
verbinding met anderen totaal zijn kwijtgeraakt, of misschien moet ik zeggen dat wij de verbin-
ding met die mensen zijn kwijtgeraakt. Maretty heeft namelijk laten zien, dat zij in veel gevallen 
wel in staat blijkt om verbinding te maken en hoe ze dat doet, met aandacht, tijd, geduld en heel 
veel liefde voor die andere mens. 

We hebben geleerd dat de ene clown de andere niet is. Maretty is een vriendelijke, blijmoedige 
fee-achtige clown, die haar ‘vermomming’ gebruikt om op een ongewone manier toegang te kun-
nen krijgen tot de mensen in een veilige setting. Een manier die misschien raar wordt gevonden 
als we dat als ‘gewone’ mensen zouden doen. Zij treedt “spelend in contact, waar dat via taal niet 
(meer) mogelijk is”. We zagen mensen, die totaal geen verbinding meer aangingen opengaan en 
reageren met een lach, een gebaar, humor; het was ontroerend om te zien.

Vervolgens heeft ze ons – spelenderwijs - aan den lijve laten ervaren hoe belangrijk het is om écht 
aandacht te hebben voor waar je mee bezig bent, of met wie. Als je dat niet doet, doe je dingen 
half, je rondt ze niet goed af en als het om iemand anders gaat, voelt die zich niet serieus geno-
men. We hebben dat gevoeld en daardoor gesnapt! Ook begrijpen we nu beter wat het met je 
doet als je je oriëntatie op het leven kwijtraakt, terwijl je juist zo je best doet om alles bij te benen. 
Dat voelt vreselijk onveilig, chaotisch en je wordt er heel onzeker van. 

We hadden tekort aan één middag en we hopen dat ze misschien nog eens terug wil komen , want 
bijzonder was het, die middag met haar! 

Maretty heeft een DVD achtergelaten met een korte impressie van haar werk (10 minuten). Mocht 
u ook eens willen zien hoe Maretty werkt, dan kunt u die DVD van mij lenen. Een mailtje sturen 
naar karinblaauw@hetnet.nl met uw naam en adres is voldoende en ik stuur hem graag naar u toe. 

Tot de volgende Wake up!!! together

“Paulus in conflict met de macht” 
 Hester Smits preekt in de Westfriese Ekklesia. 
 
De volgende viering van de Westfriese Ekklesia is op zondag 1 mei 2016 om 10.00 uur in de  
Protestantse kerk te Wognum.
Deze zondag houdt de Westfriese Ekklesia een gezamenlijke dienst met de protestantse  
gemeente Het Vierkant.
Let op de eenmalig gewijzigde aanvangstijd: 10.00 uur!
Voor het seizoen 2015-2016 van de Westfriese Ekklesia is een keuze gemaakt voor lezingen uit het 
boek Handelingen der Apostelen. In de viering van 1 mei a.s. preekt Hester Smits over “Paulus in 
conflict met de macht” (Handelingen 23-26).

Hester Smits is dominee in de protestantse gemeente Het Vierkant. Eerder werkte ze voor de  
Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Noord-Holland en was ze dominee in de Hervormde 
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Gemeente Oude en Nieuwe Niedorp en de Hervormde gemeente Haarlem-Centrum. Ze heeft 
theologie gestudeerd aan de Universiteit van Groningen.

De dienst begint dus deze ene keer om 10.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, 
Raadhuisstraat 15 te Wognum. (De vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand.)
Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van Alwies Cock 
en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en thee en 
gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u  op 
1 mei te ontmoeten. U bent van harte welkom.

Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

 
Oproep werving nieuwe leden voor  
Gemengd koor combi de Noord/ Waarland.
Wij zijn op zoek naar nieuwe koorleden.  Onze bezetting is momenteel zo’n 30 zangers/ 
zangeressen. Een keer per week op de dinsdagavond van  19.15 tot 21.00 uur zingen wij 
op een ontspannen manier  onder leiding van onze nieuwe enthousiaste dirigente Anneke  
Breukel  en onder muzikale  begeleiding van onze niet minder enthousiaste organist  Dick 
Schouten.  Nieuw repertoire wordt op een prettige manier ingestudeerd.  We repeteren  de 
ene week in de Noord en de andere week in het Waarland.
  Het repertoire bestaat uit één- en meerstemmige muziek. Wij zingen liederen in de eigen 
taal, maar ook in het  Latijn.  Wij verzorgen in het weekeinde vieringen en op aanvraag  rouw- 
jubilea vieringen. 
Naast de repetities hebben wij een jaarvergadering en een aantal gezellige bijeenkomsten. 
Als u na het lezen van deze informatie de conclusie trekt:  dat is iets voor mij, neem dan contact 
op met  Doret Dekker, tel; 0226- 421141.
   

Namens het gemengd koor de Noord/ Waarland, Baps Zutt.

 
 
Af te halen
Een schoeingplank 5m lang

Simon Buter
Groote Geldebosch 4 

Boer zoekt pauw?
Er is een pauw aan komen lopen bij de Donkereweg.  Wie mist er een.  
Informatie via telefoonnummer 072-5715550

Karin Stoop
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Collecteweek Hartstichting
Van 17 tot en met 23 april is het Hartweek. Dan gaan 60.000 collectanten 
op pad om geld op te halen voor onderzoek naar het eerder herkennen 
van hart- en vaatziekten.
Geld voor dit onderzoek is hard nodig, want elke dag overlijden er 
meer dan 100 mensen in Nederland aan een hart- en vaatziekten. Vaak 
zonder duidelijke signalen vooraf.

Geef aan de collectant
Collectanten zijn vrijwilligers die door weer en wind geld ophalen 
tijdens de collecteweek van de Hartstichting. Zij dragen zichtbaar een 
collectebus en legitimatiebewijs bij zich en vragen om een bijdrage 
voor de Hartstichting. 

Tip! Leg alvast wat kleingeld apart voor deze vrijwilligers.

Nieuw onderzoek moet het mogelijk maken hart- en vaatziekten eerder te herkennen, 
zodat artsen tijdig kunnen starten met een behandeling. Nog voordat mensen overlijden of 
onherstelbare schade oplopen.

Wilt u dit onderzoek steunen?
Geef dan gul aan de collectant of doneer online via www.hartstichting.nl.

 
 
Huisvesting gezocht:
Voor een student van de Hogere Agrarische school uit Den Bosch die bij ons gaat stagelopen, 
zoeken wij  in Heerhugowaard-Noord een Logeeradres/gastgezin voor een doordeweeks verblijf 
(maandag t/m donderdag).  
Het gaat om 2 perioden van 4 weken, te weten:
* periode 25 april t/m 20 mei
* periode 6 juni t/m 1 juli

Wij bieden een vergoeding van € 125,- per week.
Graag reacties naar Stefan Slijkerman, 06-50662087.

 
 
Fietstas vermist
Ongeveer 3 weken terug heb ik bij het oversteken van de Middenweg/Rozenhoutstraat mijn 
fietstas verloren.

Het is een dubbele zwarte tas, met daarin een fietsketting.
Zou de vinder zo vriendelijk willen zijn mij te bellen.

Mijn telefoon nummer is 5712020.
Ted van Schagen
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Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op www.urmaprint.nl

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

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

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

✦ HUWELIJKSKAARTEN  ✦ ZAKELIJK DRUKWERK ✦ CANVASPRINTS

 

Sterrenboschstraat 8,   1704 CN Heerhugowaard

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

 
 

 
   Een beter milieu begint bij je zelf
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 “ En toen was het stil  “
Vele kaarten
Prachtige bloemen
Wat een mensen
Heel veel steun
En vele lieve woorden.

We willen graag iedereen bedanken  na het overlijden van

Jan Borst
Het heeft ons goed gedaan.

Elly Borst-Baars
Kinderen en kleinkinderen

 
Opbrengst collecte 2016 voor het Reumafonds
In de week van 21 tot 27 maart is er weer gecollecteerd in de Noord voor het Reumafonds en de 
18 collectanten hebben een bedrag van 

€ 1197 

opgehaald. Een geweldig bedrag, bijna gelijk aan vorig jaar!!! 

Graag wil ik hierbij alle collectanten: Annie, Evelien, Bert, Cocky, José, Ellen, Bets, Ada, Jannie, 
Sanne, Harry, Mandy, José, Gertjan, Riet, Brigit en Babs heeeeeel erg bedanken voor het 
collecteren. Het is heel erg fijn dat iedereen ieder jaar weer “ja” zegt op de vraag of ze ook dit jaar 
weer willen collecteren, terwijl sommige dames toch echt op leeftijd zijn en ook omdat ik weet 
dat sommige collectanten nog heel veel andere bezigheden hebben.

Ook alle mensen uit de Noord die geld hebben gegeven aan de collectanten wil ik namens het 
Reumafonds en alle reumapatiënten heel hartelijk bedanken. 

Namens het reumafonds
Rina Bergisch

 
Medisch Pedicure Heerhugowaard 
is wegens vakantie gesloten van 10 Juni t/m 10 Juli 2016
- de praktijk is uitsluitend op dinsdagmiddag/avond en woensdag geopend. 
-  wanneer u belt kunt u de voicemail inspreken, u word altijd terug gebeld(soms later op 

de dag). 
- U kunt ook contact zoeken via WhatsApp.

Tel. 06 42 30 74 99       www.pedicureheerhugowaard.nl 

Carla van der Lee
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Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
De data voor de komende tijd:

Vrijdag 15 april 2016 koffie-ochtend op de pastorie

Donderdag 28 april 2016 maaltijd in het dorpshuis

Vrijdag 13 mei 2016 koffie-ochtend op de pastorie

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

Tiende Dorcas Fietsdag op Hemelvaartsdag 5 mei
Op Hemelvaartsdag, donderdag 5 mei aanstaande organiseren wij de jaarlijkse Dorcas Fietsdag 
voor de 10e keer. 
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, ’t Veld en Barsingerhorn.
Zoals u van ons gewend bent wordt de fietstocht gecombineerd met een bezoek aan 
bezienswaardigheden uit deze streek. 
Dit jaar hebben wij twee bedrijven bereid gevonden voor een rondleiding.
Het eerste bedrijf is kwekerij A.S. de Boer uit ’t Veld. ,Hier worden aardappelen en groenten geteeld 
en verpakt. Daarnaast worden er tulpen verwerkt. Tevens kunt u een bezoek brengen aan manage 
“Bucephalus” in Barsingerhorn. Hier is de Stichting “Dupla” actief met huifbedpaardrijden voor 
gehandicapten.

Opstapplaatsen zijn:
Waarland: “de Boereplaats”, Jonkerstraat 31,  
Heerhugowaard de Noord: Café Bleeker, Middenweg 550,
Nieuwe Niedorp: de Roode Eenhoorn, Dorpsstraat 173, 
’t Veld: A.S. de Boer, Valbrugweg 6. 
 
Starten kan tussen 10.00 en 13.00 uur.
Deelname kost € 5,00 voor volwassenen en voor kinderen € 2,50. 
 
De opbrengst van deze fietstocht is bestemd voor de verzorging van weeskinderen in 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 20 op eigen benen. 
Ze hebben hun studie afgerond en hebben een baan gevonden. Vier kinderen studeren nog aan 
de universiteit en de jongere kinderen bezoeken de middelbare school. 
Voor meer informatie over Dorcas kunt U terecht op de website van Dorcas: www.dorcas.nl

Adri Wijnker,
Dorcas Ondernemers Noord Holland-Noord, Tel. 06 12308275.
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Van het water
Rommelmarkt
Nog één nachtje en onze rommelmarkt gaat van start. Vanaf zaterdag-
morgen 16 april om 10.00 uur bent u van harte welkom op onze markt 
bij De Roef aan het Niedorperdijkje. 
Zoals altijd hopen we weer een bonte verzameling van spullen te 
kunnen aanbieden, waarin u lekker kunt struinen. We hopen op mooi 
weer; dat maakt de rit er naartoe en  het handelen een stuk aange-
namer. Dit geldt vooral voor de dingen die buiten staan  uitgestald.  
Omdat de ruimte beperkt is, maar ook de tijd om alles overzichtelijk op 
te stellen, is het wel zaak goed te zoeken, ergo neem de tijd. 
Tijdens de markt is er een kopje koffie met koekje of een frisje verkrijgbaar. 
Hopelijk treffen we veel kopers, maar het wordt sowieso een gezellige markt.
Tot ziens op de rommelmarkt.   

De leiding.

Beste Noordenders,
April is inmiddels al bijna halverwege, het weer wordt zo 
lang-zamerhand steeds beter, en het duurd nu nog een week of 
6 voordat de steppenrace van start gaat!
We hebben al aanmeldingen binnen, maar we hopen natuurlijk 
op nog wel meer koppels en/ of teams die mee gaan doen!
Met je vriend of vriendin, broer of zus, vader of je moeder, je 
oom of tante, een deel van de familie, Je vriendengroep, hand of voetbalteam, of gezellig met de  
buren,het maakt niet uit met wie je mee doet! We hopen dat we jullie hiermee op ideeen brengen. 
En de kriebels krijgen om mee te doen!

Het is dit jaar de 25 e , dat is al een reden om mee te doen.

Voor de jeugdige deelnemers komen we binnenkort weer op school. Hier worden de briefjes  
uitgedeeld en vervolgens weer opgehaald. 
Tevens zijn we ook druk bezig met het zoeken van sponsors en we krijgen veel positieve reacties 
hierop, daar zijn we super blij mee!

Het programma op 27 mei is als volgt;      (houd het contact in de gaten voor evt kleine weizigingen)
18:15 uur:           Traptrekkerrace en springkussen op het torenburgplein
                               Skelterrace
                               Steprace voor 6 t/m 12 jaar
20:00 uur:           Steprace vanaf 12 jaar
21:00 uur:           Finish steprace

Wacht dus niet langer en meld je aan via stepracedenoord@hotmail.com

Ook hebben we nog een paar mensen nodig die gedurende de avond ons een handje helpen,
We hopen dat jullie jezelf aanmelden.

Alvast bedankt! 
Wij hebben er al erg veel zin in, groetjes

Stichting steprace de Noord
Fiona Veldman, Richard Groot, Marco Neeft, Sander Bakker

Miranda Groot, Rik Pancras, Petra Overtoom
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Nieuwbouw de Noord 
Beste Noordenders!
 
Als gevolg van ons burgerinitiatief in 2014 is Kompas op de Noord 
(KODN2.0) opgericht om Nut, Noodzaak en Behoefte van woningbouw 
te inventariseren. Dat hebben we gedaan. Er ligt naar aanleiding van onze 
enquête een concreet bouwprogramma dat de acute woningbehoef-
te in de Noord goed weergeeft.  Daarna kregen we opdracht vanuit de  
Gemeente om geschikte locaties te inventariseren. Dat hebben we 
gedaan door te starten met de (druk bezochte) interactieve inwoners-
avond bij Bleeker op 10 november 2015. De bewoners hebben uitvoerig aangegeven wat de gewenste  
bouwlocaties zijn. Met deze input zijn we aan de slag gegaan.
 
De door de inwoners genoemde locaties zijn bekeken en gewogen. Daarnaast hebben we nog een 
heel aantal mogelijke locaties bekeken. Grofweg op haalbaarheid. Daarbij zijn een aantal locaties  
afgevallen vanwege ligging, bestemming, beschikbaarheid of andere redenen. Op dit moment zijn er nog  
3 locaties over die aan 2 belangrijke criteria voldoen: 1. beschikbaar 2. in principe realiseerbaar. Op het 
moment van schrijven van deze tekst zijn nog niet alle vertegenwoordigers ingelicht. Daarom hebben 
wij besloten om de 3 locaties nog niet bij naam te noemen. Excuses hiervoor.

Op het moment van schrijven liggen de kaarten zo: 
-  De Gemeente geeft volledige medewerking aan het proces dat we in gang gezet hebben. Het  

college heeft formeel besloten om het proces van nieuwbouw te ondersteunen. De raad is daarover 
geïnformeerd. 

-  De provincie NH is echter in principe tegen woningbouw in de Noord (het past namelijk niet binnen  
de reeds in gang gezette processen van nieuwbouw in de Draai, Broekhorn en Land van Luna). De 
provincie moet dus nu worden overtuigd van nut en noodzaak. Daar zijn we volop mee bezig, met 
volledige steun van de Gemeente HHW. Bovenstaand geldt overigens voor alle 3 locaties.

-  De vertegenwoordigers van de mogelijke bouwlocaties worden gevraagd om in het gemeentehuis 
een soort Pitch te presenteren. Hun plannen worden o.a. beoordeeld op (termijn van) beschikbaarheid, 
haalbaarheid, financiële gezondheid, de mate waarin wordt voldaan aan het gewenste bouwprogram-
ma (uitslag enquête) en andere zaken zoals milieu, bodemkwaliteit, ontsluiting etc. Deze Pitch zal naar 
alle waarschijnlijkheid op 2 juni plaatsvinden. In eerste instantie in besloten kring, bijgewoond door 
experts vanuit de gemeente en misschien zelfs de provincie. Omdat deze 3 locaties de enige locaties 
zijn die op dit moment überhaupt kans van slagen hebben, gaan we eerst deze pitch aan. En daarna 
gaan we de Provincie te lijf met een gefundeerd plan. Pas daarna zullen de locaties verder uitgewerkt 
worden. Pas daarna is het dan ook zinvol om de inwoners van de Noord er weer bij te betrekken.  

Het is belangrijk om te weten dat er niet 1 winnaar en 2 verliezers hoeven te zijn. We zijn het project ge-
start met juist het idee om eerst in de acute behoefte te voorzien, maar daarna een fundering te bouwen 
voor een aparte status van de Noord in de Woonvisie en de RAP’s. Zodat we niet iedere 5 of 10 jaar weer 
opnieuw een burgerinitiatief hoeven op te starten. Daarom kan het ook zijn dat er niet gekozen wordt 
tussen de 3 locaties. Maar het kan ook zijn dat er een 1e locatie wordt gekozen, en een eventueel vervolg 
voor de andere locaties op langere termijn.
 
In de tussentijd houden wij U als KODN geïnformeerd door middel van het Contact. We zijn erg posi-
tief over de geboekte voortgang van de afgelopen maanden. Dat is echt een opsteker, want in eerste 
instantie moest snelheid een belangrijke rol spelen. We zien namelijk alweer veel jonge noordenders 
wegtrekken naar elders.... 
Wanneer u contact wilt opnemen met KOMPAS OP DE NOORD 2.0 kan dat via email:  
marcelvanderloos@gmail.com (Dorpsraad) of roderigh@hotmail.com (Humulus lupulus)

Met vriendelijke groet!
Kompas Op De Noord 2.0
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De “Blik op de weg” in De Noord …(4 apr. 2016)
Beste mensen,

Vanmorgen om 8.15 u. vertrek ik uit ons huisje en voel direct de 
lentelucht. Weinig wind en een temperatuur, die we in tijden niet 
hebben gehad op de vroege morgen. Ik ben nu wat aan de late 
kant, maar dat komt, vermoed ik, omdat mijn biologische klok nog 
niet helemaal gewend is aan de zomertijd. Toch gaan we er weer 
voor en ik laat mijn “gemeentewinterjack” toch maar thuis en hoop, 
dat het zomerjack niet te koud is.
Al in de wijk tref ik twee lege pakjes sigaretten. Het moet toch niet 
gekker worden!! Want de wijk houd je toch samen schoon! Het is 
al wel wat stiller. De jeugd is reeds naar school en de meeste mensen zijn naar hun werk, veron-
derstel ik.
Zo ook op de Middenweg, waar de grootste drukte inmiddels voorbij is. In het oosten zie ik een 
waterig zonnetje. Houden we het droog? Er is regen voorspeld, maar daar merk ik nog niet veel van.
Kim rijdt me achterop. Zij heeft de kinderen naar school gebracht! We praten nog even over 
de komende Open Dag op 9 april, als er weer vele motoren naar huize Snoek zullen rijden. Het  
motorseizoen is inmiddels weer begonnen. Even een wat milder klimaat en de motoren worden 
van stal gehaald!
Dan ga ik rechtsaf de Hasselaarseweg op. Vandaag wandel ik de noord-west route. Even verder 
gaat een hand omhoog, dat geeft weer een kleine oppepper. De spoorbomen gaan omlaag, de 
trein vanuit Den Helder gaat voorbij en ik mag ook weer verder. Ik ga rechtsaf de Noordscharwou-
derpolderweg in. Op het Apollomeer bevinden zich weer veel watervogels, die zich ook luid laten 
horen. Gezellig doet dat aan en het geeft een voorjaarsgevoel. Daar achter is men nu druk bezig 
met de opbouw van kassen. Was het me eerst nog niet duidelijk, wat daar zou komen, nu zie je de 
contouren van een groot kassencomplex al voor je. De Alton breidt uit, zoals je nu kunt zien en de 
namen van de plaatselijke fa. Beers en Mateco zijn al duidelijk op de borden te zien!
Bent u ook bij “Kom in de kas geweest”? Wat lieten de ondernemers zich weer van hun beste kant 
zien. Enkele foto’s kunt u nog op mijn website bewonderen.
Ik vind het anders wel te prijzen, dat er amper zwerfvuil, na deze open dagen, in dit gebied lag. Want 
toen ik op zaterdag hier rond reed, waren er toch aardig wat mensen op de been!
Het Schoutenbosje vind ik altijd een extraatje in dit gebied, waar we terecht zuinig op moeten zijn. 
Wandelend over het pad, dat nog wel wat modderig is, zie je het tussen de bomen al een stuk groe-
ner worden. Dan kom ik bij het bruggetje en wat zie ik ..... vandalen hebben de brugleuning in stuk-
ken gezaagd!! Wie doet nou zoiets?? Moeten daar ongelukken gebeuren? En wie heeft zo’n mentali-
teit, om het geheel zo te vernielen. Bij thuiskomst heb ik gelijk de gemeente gebeld en zij zouden er 
naar gaan kijken. Ik werd wel bedankt voor de snelle melding. Helaas kon ik niet het tijdstip van de 
vernieling melding, omdat ik hier niet iedere dag kom. Als u het soms weet?
Dan steek ik over naar de Roskamsluis en loop verder naar de Waarddijk, waar mensen hun hond uit-
laten en lopen te genieten langs de waterkant. Ook hier wordt rommel achtergelaten. Soms een zak 
vol etensresten. Waarom niet meegenomen? Ik begrijp deze dingen niet! Gelukkig staat er halver-
wege een afvalbak, want mijn tas is overvol. Even verder ligt een matras tussen de struiken. Ook dat 
heb ik aan de gemeente doorgegeven. Het antwoord was: “Dat valt onder de gemeente Hensbroek!”
Een auto komt mij tegemoet, de bestuurster zwaait breeduit lachend. Het is Ellie en volgens mij op 
weg naar haar zus. Waarschijnlijk even op de koffie.
Voordat ik de Westerweg oversteek, deponeer ik de rommel in de afvalbak bij de bushalte. Dan 
langs de fa. Stoop, waar je gratis wat hout mag meenemen. Het tunneltje onderdoor en de Laan-
derweg af. Een groepje van twaalf wielrenners passeert me. Zeker aan het trainen voor de Ronde 
van N-Holland. Ik heb me ook opgegeven, samen met Jan, mijn overbuurman, gaan we voor de 
110 km! Ook even op de fiets heen en weer naar Alkmaar, dus het zullen er al gauw 140 km. wor-
den. We hopen op een mooie dag met niet veel wind!
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De Middenweg is nu bijna verlaten. De tuinen worden steeds mooier. In de berm staan de narcis-
sen prachtig in bloei. Nu begin ik naar de koffie te verlangen. Nog even langs de kerk en dan zit 
het er voor deze maandag weer op! 

•  35 blikjes                                    
•  19 drinkbakjes    
•  14 plastic flessen  
•  15 pk. sigaretten
•  1 pk. shag    
•  6 fles

Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol
072-5726170/06-18110970
email: der.van.krol@quicknet.nl
website: www.gerritvanderkrol.nl
 
 
 
Lezen met dreumesen in de bibliotheek
Boekenpret
Deze voorleesochtend wordt georganiseerd onder de naam Boekenpret.  
Samen met jonge kinderen bezig zijn met boekjes, verhaaltjes en liedjes is 
niet alleen leuk, maar stimuleert ook nog eens de taalontwikkeling. Iedere maand 
is er een nieuw programma.

Aanmelden
Jullie zijn van harte welkom op woensdag 13 april, 11 mei én 8 juni in de bibliotheek van Heer-
hugowaard Centrum, Parelhof 1A. Er wordt twee keer voorgelezen namelijk om 9.15 uur en om 
10.15 uur. De activiteit duurt ongeveer 45 minuten. De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.

Oudercafé – Beeld en geluid
Voor kleine kinderen worden er veel televisieprogramma’s, apps en spelletjes gemaakt. Ook via 
YouTube zijn er tal van filmpjes te vinden. Tijdens dit oudercafé geeft een specialist van de biblio-
theek informatie en beantwoord uw vragen over digitale media. Er liggen Storio’s en tablets met 
diverse apps om samen met uw kindje uit te proberen. Voor vragen en tips is er een medewerker 
van de bibliotheek aanwezig, en natuurlijk staat er koffie en thee klaar.

Het oudercafé wordt mede mogelijk gemaakt door Boekenpret/gemeente Heerhugowaard. 

Aanmelden 
Meer weten? U bent van harte welkom op dinsdag 19 april in de bibliotheek van Heerhugowaard, 
Parelhof 1a. De bijeenkomst is van 09.30 tot 10.30 uur op de 3e verdieping. De toegang is gratis. In-
schrijven kan via de Klantenservice in de bibliotheek of via www.bibliotheekkennemerwaard.nl/jeugd.
 
 
Voorlezen aan peuters bij Bibliotheek Kennemerwaard
Voorlezen aan peuters
Samen een boekje lezen: plaatjes aanwijzen, geluiden maken en verhaaltjes vertellen is niet alleen leuk 
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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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voor ouder en kind. Het is ook heel belangrijk. Kinderen die van jongs af aan regelmatig worden voor-
gelezen kennen meer woorden, leren makkelijker lezen en doen het beter op school.

Bibliotheek Heerhugowaard Centrum
In Heerhugowaard is het vertelprogramma op woensdagochtend op 20 april, 18 mei en 22 juni.  
Er wordt twee keer voorgelezen namelijk om 9.15 uur en om 10.15 uur. De activiteit duurt ongeveer 
45 minuten.

Kijk ook op www.bibliotheekkennemerwaard.nl voor alle overige voorleesactiviteiten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Rita van Muiswinkel 
Bibliotheek Kennemerwaard
Communicatie en PR
072 – 576 48 37 of 06 – 102 816 65

Of met Jeanet Doodeman
Accountmanager jeugd en jongeren
Bibliotheek Kennemerwaard
072- 576 48 34 of 06 – 102 755 62
 
 
Sportcentrum Noorderend
Weinig mensen hadden de weg ingeslagen naar het 
Noorderend op 1 april. Wel zijn er een paar goede ideeën 
naar voren gekomen waar we verder mee zullen gaan. 
Het Pedege biljarttoernooi van 2 april was goed bezet en 
naast het biljarten was het gezellig met een uitstekend 
buffet.

Ook de brommerbeurs was weer een drukte van belang, maar in tegenstelling tot de beurs van 
november stonden we nu niet meer voor verrassingen en liep het allemaal gesmeerd. Ondanks 
het mooie weer wisten velen de weg naar het Noorderend te vinden.

Oproep!!
We zijn op zoek naar een 6-tal personen die eens willen meepraten over het aanbod in Sport-
centrum Noorderend. Wat zou je hier nog meer willen als sportactiviteit. De eerste aanmelding is 
binnen en we hopen op korte termijn met een groepje, van verschillende leeftijden, eens bij elkaar 
te kunnen gaan zitten, dus meld je aan via onderstaande nummer of mailadres.

Openingsfeest op 1 mei!!!
Op zondag 1 mei zal de opening van Sportcentrum Noorderend gepaard gaan met een feest-
middag/avond, aanvang 13.00 uur. In de hal zal voor de jeugd een springkussen aanwezig  
zijn maar ook een boarding voetbalveld welke wordt gesponsord door André Stammis van  
www.voetbalveldhuren.nl . Dus neem je sportschoenen mee naar de hal.

In de kantine is muziek aanwezig en we hopen velen van u te treffen in  Sportcentrum  
Noorderend. Om 15.00 uur zal de officiële opening worden verricht door burgermeester Han  
ter Heegde. 

sportcentrumnoorderend@gmail.com of 06 21 11 62 93.

Henk Brinkmann
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Ik had niet in de gaten 
dat nu hét moment is om 

te verhuizen 

Nu kan ik lekker aan de slag in mijn nieuwe tuin
Ik liep al langer rond met de gedachte op zoek te gaan naar een ander huis. Meer ruimte, 
grotere tuin, dat soort wensen. In het gesprek met De Hypotheekshop-adviseur bleek dat 
nu hét moment is om te verhuizen: de rente is nog laag en de huizenprijzen trekken aan. Ik 
vond voor vrijwel hetzelfde bedrag een nieuw droomhuis waarin mijn wensen waargemaakt 
worden. Maak net als ik een afspraak en ontdek welke kansen de huizenmarkt jou biedt. 

www.hypotheekshop.nl/ander-huis-kopen

Duidelijk verhaal
De Hypotheekshop Heerhugowaard | Dennis Zuurbier | Stationsplein 34 - 36 | Heerhugowaard

T. 072-20 101 14
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Nieuws van Hugo Girls
Wat een prachtige zondag vandaag. Het was in ieder geval lekker 
weer om buiten handbal te kijken en volgens mij was het ook lekker 
weer om te handballen.

De B1 en de A1 zitten ook nog in de bekercompetitie. Op 21 april mo-
gen ze allebei thuis spelen.
De D1 en Dames 1 zijn helaas uitgeschakeld. 

We zijn op zoek naar iemand die zich over de technische zaken van 
Hugo Girls wil ontfermen (m.a.w. de TC). Carla is hiermee gestopt, van-
daar dat we iemand anders zoeken. Je moet wel verstand van handbal hebben voor deze taak. Als 
je denkt, ik wil wel wat doen voor de vereniging wat echt met handbal te maken heeft, dan kun je 
je melden bij iemand van het bestuur (bijvoorbeeld Ingrid).

Veel succes weer iedereen.

Het bestuur

HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Piet Oudeman Transport

JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman

Hugo Girls jarigen
Mandy Smit  16 april
Mariska Stoop  21 april
Melanie van der Stoop 21 april
Helen Smit  22 april
Jacky Zuurbier  25 april

Hugo Girls kopij voor het Contact moet naar: hugogirlscopy@hotmail.com

Nieuw reclamebord
Sinds een paar weken hangt er een nieuw en prachtig reclamebord van JK webdesign bij  
het handbalveld. JK webdesign, in 1999 opgericht door Robert Jongkind, maakt mooie handige 
websites waaronder die van Hugo Girls 
en Hugo Boys.

JK webdesign heeft als doel het maken 
van prachtige websites. Ze letten op de 
kleinste details en werken door tot alles 
klopt. Dankzij de jarenlange ervaring 
kunnen ze gericht adviseren over moge-
lijkheden waar de klant nog niet aan had 
gedacht. En ook na levering van de web-
site helpen ze bij vragen en problemen.
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• Timmerwerk
• Onderhoud
• Renovatie
• Verbouwing
• Nieuwbouw

 Tel. 06 27088407
 Heerhugowaard

JAN GROOT
BOUWKUNDIG 
TEKENBUREAU

Tel. 072-5726237
Schapenweg 2a  1704 DS
Heerhugowaard - Noord
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A & O 1 – Hugo Girls 1  10 april 2016
Op zondag 10 april begon voor ons de buitencompetitie in Alkmaar tegen A&O. Helaas hadden we 
dit weekend maar liefst vijf afwezigen, waardoor we een flink beroep moesten doen op dames 2 
en A1. Jessy, Britt, Mieke, Maureen en Jet; bedankt voor het invallen!

In de eerste seizoenshelft wonnen we de thuiswedstrijd met 43-19. Ondertussen hebben we tij-
dens de binnen competitie ook al drie keer tegen deze ploeg gespeeld en geconcludeerd dat ze 
een prima groei hebben doorgemaakt. Tel daarbij het ontbreken van de helft van het vaste team 
aan onze kant bij op en dan weet je dat het geen makkie gaat worden.

We begonnen de eerste helft voortvarend en tegenover elk doelpunt van A&O stelden wij er ge-
middeld twee tegenover. Mandekking op de opbouwster pakte goed uit en ook de gevaarlijke 
cirkelspeelster hadden we redelijk onder controle. Met een ruststand van 15-9 staan alle seinen 
op groen. Zou je zeggen..

Waar A&O wat meer gaf gas de tweede helft, leken wij juist gas terug te nemen. De cirkel wist de 
tweede helft maar liefst 10 (!!) keer het net te vinden en als Marijn niet zo’n goede dag had gehad, 
was de schade nog groter geweest. A&O kwam steeds dichterbij en wij waren te ongelukkig in de 
afronding. Einduitslag: 28-26 voor de thuisploeg. Een enorme deceptie nadat we deze week ook al 
de bekerwedstrijd tegen Hollandia T nipt verloren. We zijn bezig aan een slechte reeks en als we zo 
doorgaan dan gaat een seizoen dat zo veelbelovend begon, waarin je serieuze kans hebt op twee 
kampioenschappen en een bekerfinale, als een nachtkaars uit. We hebben volgende week een 
weekend vrij, daarna staat op zaterdagavond 23 april om 20:30 uur de wedstrijd tegen Schagen 
1 op het programma. Ondertussen hopen we dat de concurrentie het elkaar lastig maakt, zodat 
het puntverlies van afgelopen zondag goedgemaakt wordt en we nog steeds zicht houden op de 
eerste plaats in de poule. Wij zelf zullen meer strijd en focus moeten leveren, zodat we vanaf nu 
elke tegenstander de punten afhandig gaan maken! 

Groetjes,
Dames 1

Hugo Girls F 2   -   Tornado F 2
Het stond
voor ons 20 – 5 .
Ik had niet gescored.
mijn zus sidney heeft ook niet scored.
Ik vond het niet zon hele leuke wedstrijd want het was
niet zo spannend.

Groetjes summer.

BUFFETDIENSTEN ‘T RONDEEL
Hierbij het overzicht van de kantine diensten voor het rondeel van dit voorjaar. 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 mij. 

ER ZIJN ENKELE WIJZIGINGEN IN HET SCHEMA, DUS KIJK HIER GOED NAAR. 

Tel nr. 072-5711428 of via de mail:marcoannet@gmail.com  

Annet Kroon, planning kantinediensten in ´t Rondeel 
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ZWEMSEIZOEN 2016 

 
Een nieuw zwemseizoen staat weer voor de deur. Bestel vóór 19 april 2016 uw 
abonnement en profiteer van 20% korting!! 
U kunt uw abonnement bestellen via de website www.zwembadwaarland.nl.   
Bestelde abonnementen worden thuisbezorgd.  
  
Tarieven abonnementen 
    Voorverkoop  Normaal    
Persoonlijk abonnement € 40,00  € 50,00    
        
Familie abonnement       
2 personen   € 80,00  € 100,00    
3 personen   € 92,00  € 115,00    
4 personen   € 104,00  € 130,00    
5 personen   € 116,00  € 145,00    
6 personen   € 128,00  € 160,00    
7 personen   € 140,00  € 175,00    
8 personen   € 152,00  € 190,00    
Let op: kinderen van 16 jaar of ouder krijgen een persoonlijk abonnement 
        
Zwemleskaart A  € 104,00  € 130,00 per persoon 
Zwemleskaart B en C € 80,00  € 100,00  per persoon   
De zwemleskaart is geldig voor het gehele zwemseizoen en daarmee kunnen de 
officiële zwemdiploma’s A, B, C behaald worden.  
Deelname vanaf 5 jaar (aantal deelnemers beperkt).  
Voor meer informatie over de zwemlessen, check de website!    
        
Overdag 1 bezoek            €  4,00 
’s Avonds 1 bezoek          €  2,50 
 
Kinderen van 0 t/m 1 jaar hebben vrij toegang. 
 
Iedere dag is er tijdens de openingsuren vrij zwemmen. Bij slecht weer is het bad 
gesloten.  
 
Openingstijden 
Seizoen 1-5-2016 tot 11-9-2016                       Zomervak. 18-7-2016 tot 28-8-2016 
Maandag t/m vrijdag  13.30 - 17.00 uur            Maandag t/m vrijdag 12.00 - 17.00 uur 
’s Avonds                   19.00 - 20.30 uur            ’s Avonds                  19.00 - 20.30 uur 
Zaterdag overdag      13.30 - 17.00 uur            Zaterdag overdag      12.00 - 17.00 uur  
Zondag overdag        12.00 - 17.00 uur            Zondag overdag        12.00 - 17.00 uur 
 

 Wordt ook vrienden van Zwembad Waarland 
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16 april 13.15 uur tot16.15 uur  18.45 uur tot 21.15 uur  
 Carin Dekker en Angele Ligthart 
 Nadine Hoppen  

17 april 9.45 uur tot 12.45 uur  12.45 uur tot 15.30 uur  
 Carla Overtoom en   Kim Tijm en Pascalle Beers 
 Merel van der Loos  

20 april  19.15 uur tot 21.45 uur  
 Bianca Groot  
   
21 april  18.15 uur tot 21.45 uur   
 Maureen Borst en
 Melanie van Diepen  
   
23 april 12.15 uur tot 15.15 uur 15.15 uur tot 17.30 uur  18.15 uur tot 21.45 uur
 Susan Buter en Dilara Top Sandy Way en Sam Groot Sanne Smit en 
   Malissa de Groot
   
25 april 18.45 uur tot 21.30 uur  
 Jessy Blom  
   
11 mei  19.15 uur tot 21.45 uur  
 Fleur de Boer  
   
22 mei 9.15 uur tot 11.45 uur 11.45 uur tot 14.00 uur 14.00 uur tot 16.15 uur 
 Carola Wijnker en Caroline Bakker  Margareth van den Berg 
 Mandy Smit  en Mandy Plak
   
23 mei 18.45 tot 21.15 uur  
 Ilja Groot  
   
25 mei 19.15 uur tot 21.45 uur  
 Jorine de Moes  
   
28 mei 12.15 uur tot 14.15 uur 14.15 uur tot 16.30 uur  18.00 uur tot 21.15 uur
 Susan Duijn en Shelly Poorten en Astrid Tesselaar 
 Devi Bakkum Chantal van der stoop

29 mei 11.15 uur tot 13.45 uur  13.45 uur tot 16.30 uur 
 Kelly Zuurbier en Carina Borst en 
 Jolijn Brouwer Noor Blankendaal
  
4 juni 9.15 uur tot 12.15 uur 12.15 uur tot 15.30 uur 
 Esther Vlaar  Sabine Zuurbier  
   
5 juni 9.15 uur tot 11.45 uur 11.45 uur tot 14.00  uur 14.00 uur tot 16.15 uur 
 Laura de Wit en Marjon Berkhout en  Mariska Stoop en    
 Deni Westmeijer Isa Groot  Bo Bleeker 
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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
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TRAININGSTIJDEN BUITEN

Dinsdag    
F1-F2  17.00-18.00 Anita
C1/C2  18.00-19.00 Anita
A2/B2  19.00-20.00 Anita
A1/B1  18.30-20.00 Jos
Dames 1/Dames2 20.00-21.30 Jos
    
Donderdag   
E1/E2  18.00-19.00 Anita
D1/D2  19.00-20.00 Anita
Dames 1 en 2  / A1 19.30-21.00 Jos
    
Vrijdag    
Onderstaande teams worden t/m 29 april op vrijdag binnen getraind door Henk
D1/D2   16.30 - 17.15 Henk
C1/C2   17.00 - 18.00 Henk
A2/B1/B2  18.00-19.00 Henk
    
Vrijdag    
Onderstaande tijden zijn voor buiten vanaf begin mei
D1/D2 16.30-17.15 Henk
C1/C2 17.15-18.30 Henk
A2/B1/B2 18.15-19.45 Henk

SCHOONMAKEN ’T RONDEEL
Dames 3:   18 april tot 20 april
Recreanten 1:  25 april tot 26 april 

UITSLAGEN 28 MAART T/M 10 APRIL

Dames 1 AenO DS1 Hugo Girls DS1 28 - 26
Beker Hollandia T DS1 Hugo Girls DS1 22 - 20
Dames 2 Hugo Girls DS2 HVS DS1 34 - 23
 Zwaluwen ‘30 DS3 Hugo Girls DS2 23 - 26
Dames 3 JHC DS2 Hugo Girls DS3 17 - 14
A1 Hugo Girls DA1 H.V. Blokker DA1# 23 - 15
Beker Graftdijk DA1 Hugo Girls DA1 12 - 17
 HCV ‘90 DA1 Hugo Girls DA1 18 - 18
A2 Lacom ‘91 DA2 Hugo Girls DA2 8 - 11
 Hugo Girls DA2 Hollandia T DA1 19 - 20
B1 Westfriezen DB2 Hugo Girls DB1 15 - 19
Beker HVS DB1 Hugo Girls DB1 10 - 22
 Hugo Girls DB1 Vrone DB1# 18 - 13
B2 Hugo Girls DB2 Vrone DB3 12 - 12
 KSV DB2 Hugo Girls DB2 6 - 12
C1 Hugo Girls DC1 Vrone DC2 11 - 8
C2 Kleine Sluis/ Hugo Girls DC2 22 - 14
 Wieringerwaard DC2
 Hugo Girls DC2 Tornado DC3 8 - 12
D1 Con Zelo D1# Hugo Girls D1 12 - 8
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Beker Hugo Girls D1 Westfriesland/SEW D1 5 - 21
D2 Hugo Girls D2 D.W.O.W. D1# 5 - 15
 VZV D2 Hugo Girls D2 3 - 4
E1 Hugo Girls E1 JHC E1 7 - 7
 Hauwert E2# Hugo Girls E1 10 - 8
E2 Hugo Girls E2 HCV ‘90 E1 4 - 17
 A & O E2# Hugo Girls E2 9 - 6
F1 Kleine Sluis F1 Hugo Girls F1 5 - 6
 Hugo Girls F1 Lacom ‘91 F1 17 - 3
F2 Hollandia T F3 Hugo Girls F2 6 - 12
 Hugo Girls F2 Tornado F2 20 - 5
F3 Hugo Girls F3 Des F2 4 - 12
 HVS F1 Hugo Girls F3 6 - 9

PROGRAMMA ZATERDAG 16 APRIL T/M VRIJDAG 22 APRIL (VELD)
         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.

DAMES 1 17-4 HG DS2-Kleine Sluis DS1 De Noord 13:45 13:15 ------
DAMES 2 16-4 HG DS3-Schagen DS2 De Noord 19:30 19:00 ------
DAMES 3   VRIJ        
A1 17-4 HG DA1- Valken DA1 De Noord 12:30 12:00 ------
A1 21-4 HG A1-Tornado A1 De Noord 20.00 19.00 beker
A2 17-4 Vrone DA1-HG DA2 St Pancras 14:45 13:45 ------
B1 17-4 Victoria O DB1#-HG DB1 Obdam 11:00 10:15 ------
B1 21-4 HG B1-Vrone B2 De Noord 19.00 18.30 beker
B2 17-4 HG DB2-D.E.S. DB1 De Noord 11:30 11:00 ------
C1 17-4 HG DC1-J.H.C. DC1 De Noord 10:30 10:00 ------
C2   VRIJ        
D1 17-4 D.S.O. D2-HG D1 Den Helder 12:00 11:00 ------
D2  16-4 HG D2-D.E.S. D1# De Noord 15:00 14:30 ------
E1 16-4 HG E1-Geel Zwart E1 De Noord 14:00 13:30 ------
E2   VRIJ        
F1 16-4 Hollandia T F1#-HG F1 Tuitjenhorn 10:45 9:45 ------
F2 16-4 Sporting S F1-HG F2 Ursem 10:00 9:00 ------
F3 16-4 J.H.C. F2-HG F3 Julianadorp 10:00 9:00 ------
RECR. 1 20-4 HG DR1-Niedorp DR1 De Noord 20:00 19:30 ------
RECR. 2 18-4 KSV DR1-HG DR2 t Kruis 19:30 18:45 ------
      
WIJZIGING: Zon 17 april: Vrone-A2 om 14.45 uur (was 15.50 uur)   
  Don 21 april: A1-Tornado om 20.00 uur (ingelast beker)   
  Don 21 april: B1-Vrone om 19.00 uur (ingelast beker)   

PROGRAMMA ZATERDAG 23 APRIL T/M VRIJDAG 29 april (VELD)
             
          AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
             
DAMES 1 23-4 Schagen DS1-HG DS1 Schagen 20:30 19:15 ------
DAMES 2 24-4 Tornado DS4-HG DS2 HHW 11:30 10:45 ------
DAMES 3 23-4 Kleine Sluis DS2-HG DS3 Annapaulowna 19:00 18:00 ------
A1 24-4 H.V.S. DA1-HG DA1 Schagerbrug 13:00 12:00 RES.SH.



32 33

A2 23-4 HG DA2-D.T.S. ‘48 DA1 De Noord 20:00 19:30 ------
B1 23-4 HG DB1-Zwaluwen ‘30 DB1 De Noord 19:00 
18:30 ------
B2 24-4 H.V.S. DB1-HG DB2 Schagerbrug 12:00 11:00 ------
C1 23-4 Hollandia T DC2-HG DC1 Tuitjenhorn 12:00 11:00 ------
C2 23-4 HG DC2-Zwaluwen K DC1 De Noord 16:00 15:30 ------
D1 23-4 HG D1-Geel Zwart D1 De Noord 15:00 14:30 ------
D2  24-4 Schagen D1-HG D2 Schagen 13:50 12:50 ------
E1 23-4 Kleine Sluis E1-HG E1 Annapaulowna 13:00 12:00 ------
E2 24-4 Wijk aan Zee E1#-HG E2 Wijk aan Zee 10:00 8:45 ------
F1 23-4 HG F1-Z.A.P. F2 De Noord 13:00 12:30 ------
F2 23-4 HG F2-KSV F2 De Noord 14:00 13:30 ------
F3 23-4 HG F3-Kleine Sluis F2 De Noord 14:00 13:30 ------
RECR. 1 25-4 Schagen DR1-HG DR1 Schagen 20:00 19:00 ------
RECR. 2 25-4 HG DR2-Petten DR1 De Noord 19:30 19:00 ------
              

WANNEER FLUITEN DE SCHEIDSRECHTERS?

TEAM DATUM WEDSTRIJD AANV. SCHEIDRECHTER
E1 16-apr HG E1-Geel Zwart E1 14:00 Kirstin Plak-Yara deVries
D2 16-apr HG D2-D.E.S. D1# 15:00 Nadine Hoppen-Dilara Top
DS3 16-apr HG DS3-Schagen DS2 19:30 Monique Beemsterboer
C1 17-apr HG DC1-J.H.C. DC1 10:30 Bregje de Wit-Pien van den Berg
B2 17-apr HG DB2-D.E.S. DB1 11:30 Annie Groenland
A1 17-apr HG DA1- Valken DA1 12:30 Karin Oudeman
DS2 17-apr HG DS2-Kleine Sluis DS1 13:45 Joyce/Pascal Heij
R1 20-apr HG DR1-Niedorp DR1 20:00 Nel Borst
A1 21-4 HG A1-Tornado A1 20.00 ?
B1 21-4 HG B1-Vrone B2 19.00 ?
F1 23-apr HG F1-Z.A.P. F2 13:00 Kristie van der Hulst
F2 23-apr HG F2-KSV F2 14:00 Mabel Ursem
F3 23-apr HG F3-Kleine Sluis F2 14:00 Jill Kavelaar
D1 23-apr HG D1-Geel Zwart D1 15:00 Sen Kuilboer-Bente Zuurbier
C2 23-apr HG DC2-Zwaluwen K DC1 16:00 ?
B1 23-apr HG DB1-Zwaluwen ‘30 DB1 19:00 Annie Groenland
A2 23-apr HG DA2-D.T.S. ‘48 DA1 20:00 Nel Borst
R2 25-apr HG DR2-Petten DR1 19:30 Monique Beemsterboer
R1 11-mei HG DR1-Geel Zwart DR4 20:00 Karin Oudeman
D2 22-mei HG D2-Tornado D2 10:00 Mabel Ursem-Evie Tiel
C1 22-mei HG DC1-HVS/Petten DC1 11:00 Bregje de Wit-Pien van den Berg
B2 22-mei HG DB2-Wijk aan Zee DB1# 12:00 Karin Oudeman
DS1 22-mei HG DS1-Hollandia T DS1 13:00 bond
A1 22-mei HG DA1-C.S.V. Handbal DA1# 14:15 Joyce/Pascal Heij
R2 23-mei HG DR2-Geel Zwart DR2 19:30 Monique Beemsterboer
R1 25-mei HG DR1-Meteoor DR1 20:00 Nel Borst
F3 28-5 HG F3-Lacom F2   13.00 ?
E2 28-mei HG E2-KSV E2# 14:00 Evie Tiel-Mabel Ursem
E1 28-mei HG E1-Z.A.P. E1 15:00 Jochem Blankendaal-Jill Kavelaar
DS3 28-mei HG DS3-KSV DS3 19:30 ?
B1 29-mei HG DB1- Valken DB1 12:00 Dames 3
A2 29-mei HG DA2-Westfriezen DA1 13:00 Dames 2
DS2 29-mei HG DS2-D.E.S. DS1 14:15 Karin Oudeman
F1 4-jun HG F1-VZV F2 13:00 Fenny Borst
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F2 4-jun HG F2-S.C. Dynamo F3 13:00 Kirstin Plak
D2 4-jun HG D2-Vrone D1# 14:00 Nadine Hoppen-Dilara Top
D1 4-jun HG D1-Tonegido D1 10:00 ?
C2 5-jun HG DC2-Lacom ‘91 DC2 10:00 Bente Zuurbier-Evi Blankendaal
C1 5-jun HG DC1-Con Zelo DC1 11:00 ?
B2 5-jun HG DB2-Geel Zwart DB2 12:00 Annie Groenland
DS1 5-jun HG DS1-Tonegido DS1 13:00 bond
A1 5-jun HG DA1-S.C. Dynamo DA1 14:15 Monique Beemsterboer

 
Puinhoop United tafeltennis
Het eerste team van Puinhoop moest deze week de derde plaats 
in de poule verdedigen. We stonden derde met 1 punt voorsprong 
op tegenstander Olympia 5 uit Enkhuizen.  De zaken namen geen 
goede keer, we kwamen met 6-0 achter te staan. Toen boekte Jo-
han Zutt zijn eerste en enige winstpartij. En zowaar ook Peter Cra-
mer en Tom Roelofszen boekten ook een moment van victorie. Dus 
een 7-3 verlies. De derde plaats is uit het zicht.

Team 2 speelde een wedstrijd tegen de aanstaande kampioen. De 
wedstrijd moest op een andere datum gespeeld worden. Na drei-
gementen van de competitieleiding over 10 strafpunten en een 
forse geldboete kon alsnog een datum worden geprikt. Er was geen eer te behalen voor de Boys 
van Puinhoop. George Brandsma van team 3 viel in.

Het derde team trad aan met Piet Hoogschagen, die nieuw is in de competitie. Piet speelde een 
fantastische wedstrijd tegen Roel Pepping en wist zowaar zijn eerste winstpartij in de competitie 
te scoren. Tjalling van den Berg won 2 partijen, hij begint er al beter in te komen. De meeste hulde 
gaat echter uit naar de oude maestro Ad Elzendoorn. Ad kwam ziek, moe en aangeslagen naar 
de  wedstrijd. Hij verloor zijn eerste partij ook kansloos. Maar hij herstelde zich weergaloos met  
2 winstpartijen. Het werd een 5-5 gelijkspel.

Puinhoop United

Puinhoop United tafeltennis
Puinhoop 1 ontmoette plaatsgenoot DOV 8, een van de twee degradatiekandidaten. Maar DOV 
won vorige week verrassend van het op de tweede plaats staande Duintreffers. Wellicht kon het 
nog een lastige wedstrijd worden. Peter Cramer  beet de spits af en hij verloor gelijk van good old 
Paul Heemskerk. Dat deed zeer, vooral ook omdat Peter dit seizoen prima op dreef is. Ook Tom 
Roelofszen verloor, maar gelukkig wonnen Cramer en Zutt het dubbel. Dit was het begin van de 
ommekeer. Cramer won een partij, Roelofszen 2 en Johan Zutt won zelfs drie partijen. Er was dus 
winst met de uitslag 7-3. Team 1 doet nog steeds mee in de jacht op de tweede plaats

Puinhoop 2 speelde ook tegen dorpsgenoot DOV. Ze traden in het strijdperk tegen het zesde van 
de vereniging uit het uiterste zuiden ven de polder. De mannen van het tweede wonnen allen 
van Fred Wijman. Adil Groot boekte ook een nuttige overwinning op Herman Lobbes. Tegen deze 
zelfde redelijk sterke speler speelde Jan van den Berg een vijf gamer, die hij met 11-9 in de laatste 
game verloor. Het werd 6-4 verlies, maar in de strijd tegen de degradatie werden hier goede resul-
taten geboekt. De vijfde(en veilige) plaats is nog steeds zeer wel haalbaar

Puinhoop United 3 had een vrije week
Puinhoop United
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TV ’t Noord End  
STRATENTENNIS TOERNOOI 2016
Na het geweldige succes van vorig jaar organiseren wij dit jaar
wederom het Stratentennistoernooi. Het toernooi vindt plaats in 
week 23, 6 juni t/m 11 juni, met op de laatste avond barbecue en 
feestavond! Het toernooi is vorig jaar gewonnen door de Groote 
Geldebosch! Wie gaat er dit jaar strijken met de eer van: ‘De beste 
tennisstraat van Heerhugowaard De Noord?’

Hoe werkt het 
Een stratenteam moet uit minimaal 6 personen van 16 jaar of 
ouder bestaan, die woonachtig zijn in een straat/weg/laan/plein 
in Heerhugowaard de Noord.  
* Er mogen meerdere teams per straat meedoen en maximaal 3 spelers per team met 
bovengemiddeld tennisniveau en minimaal 3 teamleden uit de straat.

Tijd en kosten
De wedstrijden vinden doordeweeks (tussen 18.00 uur en 21.00 uur) in de avonduren plaats. De 
finales worden op zaterdagmiddag gespeeld. We sluiten de zaterdag af met de prijsuitreiking en 
barbecue en feestavond. Om deel te nemen aan dit toernooi betaal je alleen € 7,50 p.p. voor de 
barbecue (betaling is bij aanvang toernooi). Er wordt in pouleverband getennist, dit betekent 
dat ieder team meerdere wedstrijden speelt. De wedstrijden worden gespeeld in dubbels: je 
speelt altijd met een ander teamlid tegen twee tegenstanders. (Als er uit de straat leden van de 
tennisvereniging 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 06-53287087       Mike Degeling   06-55113686

✁----------------------------------------------- afknippen en inleveren----------------------------------------✁
Opgave formulier
Inleveren vóór 24 april op Sterrenboschstraat 20 of ingevuld mailen naar pezu@quicknet.nl 

Naam van onze straat:........................................................................................................................................................................................................................................................................................

  
  Namen spelers Lid KNLTB  Telefoonnummer Barbecue
1. Team Captain  Ja/nee  Ja/nee
2. Speler  ja/nee  Ja/nee
3. Speler  ja/nee  Ja/nee
4. Speler  ja/nee  Ja/nee
5. Speler  ja/nee  Ja/nee
6. Speler  ja/nee  Ja/nee
7. Reservespeler  ja/nee  Ja/nee
8. Reservespeler  ja/nee  
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•   Gelegen op het Noordereiland
•  Bouwjaar: 2009
•  Woonoppervlakte: 70 m2

•   De gehele woning is v.v. vloerverwarming 
en een vinylvloer (hout-look) welke
perfect geschikt is voor vloerverwarming

•   In de woonkamer bevindt zich een ruime 
inbouwkast voor de nodige bergruimte en 
aansluiting voor een wasmachine en droger

•   De woning is zeer energiezuinig

•   De keuken is voorzien van inbouw
apparatuur waaronder een vaatwasser, 
grote oven, 5 pits gasfornuis met 
wokbrander en een koel/vriescombinatie

•   1e verdieping: 2 ruime slaapkamers en 
badkamer met een 2e toilet

•   2e verdieping: zolder
•   De tuin is in 2015 opnieuw bestraat
•   In de tuin bevindt zich een fietsenberging 

met elektriciteitsaansluiting

TE KOOP
 

Starters opgelet!

Voor meer informatie:
Stefan Brink: 06 295 048 49  –  stefanbrink89@live.nl

Denise Loos : 06 133 727 40  –  deniseloos@hotmail.com

Vraagprijs € 149.500,- k.k.

Groote Geldebosch 21, Heerhugowaard (de Noord)

OPEN 
HUIS
24 APRIL 12:00 tot 14:00 uur
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Hugo Boys seizoen 2015-2016

Van de bestuurstafel

De plannen voor de samenwerking Hugo Girls/Hugo Boys verlopen goed. Af-
gelopen dinsdag zijn de plannen gepresenteerd tijdens de jaarvergadering 
van de Stichting Dorpshuis. Voor een aantal zaken zijn we ook in afwachting 
van de gemeente. Zodra daar duidelijkheid over is zullen we via een alge-
mene ledenvergadering onze leden gaan informeren en formeel vragen om 
toestemming.

Afgelopen zondag is de jaarlijkse sponsormiddag gehouden waar veel sponsors gebruik van hebben 
gemaakt. Na een prachtige wedstrijd, tegen Dirkshorn, werd er nog lang nagepraat.Voor de jeugd was 
er een zgn boardingveldje beschikbaar gesteld door Andre Stammis van www.voetbalveldhuren.nl 
Vanaf deze plaats willen wij Andre bedanken voor zijn bijdrage aan deze middag.

Het programma voor kermiszaterdag (28 mei a.s. ) is in grote lijnen ook rond. Naast een selek-
tie van oud-Volendam zal er ook een jeugdteam van Volendam spelen tegen een selektie van  
Hugo Boys onder de 24 jaar. Na afloop zal er ook een band uit Volendam (Midlife) optreden. 

Een aantal leden van de jeugdcommissie heeft aangegeven aan het einde van het seizoen te  
zullen stoppen met hun taken als bestuurslid. We zijn daarom naarstig op zoek naar opvolgers. Tevens 
is de vacature van voorzitter nog steeds vacant. Nic de Wit vervult deze taak op interim basis maar wil 
deze graag overdragen aan een opvolger. Voor nadere info kunt u contact opnemen met Nic de Wit.

Resultaten 
Hugo Boys behaalde afgelopen zondag een prima overwinning op naaste concurrent Dirkshorn. 
Door dit resultaat en die van de andere teams heeft Hugo Boys de 3e plaats nog vaster in handen 
gekregen. Zoals het er nu naar uitziet geeft de 3e plaats recht op deelname aan de nacompetitie.

Hugo Boys 2 is ook nog volop in de strijd voor de nacompetitie. Met nog 3 wedstrijden te gaan staan zij 
op de 3e plaats. Deze plaats geeft sowieso recht op deelname aan de na-competitie.

Van de overige teams valt bij Hugo Boys 4 de hoge amusementswaarde op. De laatste 2 wedstrijden 
werden gewonnen met 5-4 (na een 4-1 achterstand) en 4-3.

Hugo Boys 6 heeft nog een kleine kans op de titel maar zijn daarbij afhankelijk van de concurrentie. Zelf 
winnen zij de laatste wedstrijden met grote cijfers. (7-0 en 6-1).

Allen weer veel succes gewenst tijdens de komende wedstrijden.  
Klaas Oudeman 

voorzitter

Plantenactie Hugo Boys en Hugo Girls weer een groot succes!

Vrijdag 18 maart was de jaarlijkse plantenactie van de handbal en de voetbal. De kalanchoës, beschik-
baar gesteld door Slijkerman Kalanchoë, werden door de jongens en meiden deur aan deur verkocht.

We willen Slijkerman Kalanchoë bedanken voor het beschikbaar stellen van de kalanchoës, Attent 
voor de heerlijke patat, de vrijwilligers in het dorpshuis voor het bakken van de patat, alle ouders 
voor het begeleiden en de kinderen voor het verkopen van de planten. 

Groeten Martijn en Yvon
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Dorpshuis / Hugo Boys

Zaterdag 16 april
Hugo-Boys
9.30 uur Carla
13.00 uur Jose

Zondag 17 april 
9.45 uur Liesbeth/ Hanneke
13.00 uur Tini
Leden : GertJan Liefting/Ron Dekker

Maandag 18 april 

Zaterdag 23 april
Hugo- Boys
9.30 uur Gerard
13.00 uur  Jose

Zondag  24 april
 9.45 uur Erna / Ria
13.00 uur Joke
Leden : Frank Beke/ 
Rens Hoogland

Maandag 25 april
Tafeltennis Puinhoop

Dinsdag 26 april
Kbo  en Seniorengym

Woensdag 27 april
Koningsdag

Donderdag 28 april
Training Hugo Boys

Vrijdag  29  april  
koersbal

Tafeltennis Puinhoop 

Dinsdag  19 april
Kbo  en Seniorengym

Woensdag 20 april
Revas

Donderdag 21 april
Training Hugo Boys

Vrijdag  22 april
koersbal

Hugo Boys Senioren

PROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG  17 april 2016      
Terreindienst:   Cees Bakker, Lex Rendering    
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter 
0 Hugo-Boys 1  vrij    
12203 Hugo-Boys 2  Koedijk 2  10:45  R. le Noble 
133742 Hugo-Boys 4  FC Den Helder 5  10:45 10:00 Marco v. Woerkom 
161000 Hugo-Boys 5  Winkel 3  10:45 10:00 Ate v.d. Laan 
0 Hugo-Boys 6  vrij    
0 Hugo-Boys 7  vrij        

PROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG  24 april 2016  
Terreindienst:   Paul Oudeman      
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter 
7421 Con Zelo 1  Hugo-Boys 1  14:00  H. Peereboom 
0 Hugo-Boys 2  vrij     
133739 Hugo-Boys 4  Schagen 3  10:45 10:00 Jan Eeken 
153530 Winkel 3  Hugo-Boys 5  10:30 09:30 
131541 Kolping Boys 8 Hugo-Boys 6  10:00 09:00 
138276 Hugo-Boys 7  Con Zelo  6  14:00 13:15 G. Vinke 
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PROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG 1mei 2016
Terreindienst:   Vincent Plak         
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr.  Scheidsrechter  
7503 Hugo-Boys 1  Nieuwe Niedorp 1 14:00   M.F. Egner 
12233 JVC 2  Hugo-Boys 2  11:00   G. van der Sluis 
133425 De Zouaven 7  Hugo-Boys 4  11:30 10:15 
161275 Hollandia 3  Hugo-Boys 5  13:00 11:45 
138044 Hugo-Boys 6  Sint Boys 3  10:45 10:00  Stefan Oudeman 
134649 Victoria O 7  Hugo-Boys 7  12:30 11:30   

Siem Hand tel. 5740761

Pupil van de week

Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:

1 Mei

Hugo Boys 1 – Nieuwe Niedorp  1 
 

Thijs Klaver

(12:45  aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)

Hugo Boys Jeugd

Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd
Zaterdag 16 april, 2016
Terreindienst ‘s ochtends: Tim Beke
Terreindienst ‘s middags: Daan Wolkers
wedstr. Omschrijving    aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
195121 Kolping Boys B3 - Hugo Boys B1 15:00 13:45 -
207958 Hugo Boys B2 - DEM B6 14:00 13:00 Ate van der Laan
199227 Hugo Boys C1 - VZV C2 14:00 13:00 Adrie van Renswoude
203448 Petten D1 - Hugo Boys D1 11:15 10:00 -
178712 Victoria O E1 - Hugo Boys E1 9:30 8:45 -
185675 Hugo Boys E2 - Victoria O E3 11:00 10:30 Coach
169337 Wieringermeer F2 - Hugo Boys F1 9:00 8:00 -
- Hugo Boys MP1 - Mini-comp bij Hugo Boys, zie programma verderop in contact 
- Hugo Boys MP2 - Mini-comp bij Hugo Boys, zie programma verderop in contact 
- Hugo Boys MP3 - Mini-comp bij Hugo Boys, zie programma verderop in contact
 
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd  
Zaterdag 23 april, 2016
Terreindienst ‘s ochtends: Paul Groot jr.
Terreindienst ‘s middags: Thijs Wolkers
wedstr. Omschrijving    aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
195096 Hugo Boys B1 - Reiger Boys B2 14:00 13:00 NNB
207983 SVW 27 B4 - Hugo Boys B2 13:00 11:45 -
199225 Hugo Boys C1 - SRC C3 14:00 13:00 NNB
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203453 Hugo Boys D1 - Petten D1 11:00 10:15 NNB
178718 Hugo Boys E1 - Victoria O E1 11:00 10:30 Coach
185674 Hugo Boys E2 - Grasshoppers E2 11:00 10:30 Coach
169332 Zouaven De F5 - Hugo Boys F1 10:15 9:15  -
- Hugo Boys MP1 - Vrij      
- Hugo Boys MP2 - Vrij      
- Hugo Boys MP3 - Vrij      

Houdt de website en het bord in de gaten ivm gewijzigde wedstrijden!
www.hugoboys.nl

Hugo Boys mini-pupillen

Mini’s-programma Hugo Boys MP1, MP2 en MP3       16-04-2016     
  
Aanvangstijd Veld Thuisteam  Uitteam
10:00 - 10:10 Mini-A LSVV 3 - LSVV 4
10:00 - 10:10 Mini-B LSVV 5 - Hugo Boys 1
10:00 - 10:10 Mini-C Hugo Boys 2 - Hugo Boys 3
    
10:10 - 10:20 Mini-A LSVV 3 - LSVV 5
10:10 - 10:20 Mini-B LSVV 4 - Hugo Boys 2
10:10 - 10:20 Mini-C Hugo Boys 1 - Hugo Boys 3

10:20 - 10:40 Pauze   

10:40 - 10:50 Mini-A LSVV 3 - Hugo Boys 2
10:40 - 10:50 Mini-B LSVV 4 - Hugo Boys 1
10:40 - 10:50 Mini-C LSVV 5 - Hugo Boys 3
    
10:50 - 11:00 Mini-A LSVV 3 - Hugo Boys 1
10:50 - 11:00 Mini-B LSVV 4 - Hugo Boys 3
10:50 - 11:00 Mini-C LSVV 5 - Hugo Boys 2

Starttijd 1e wedstrijd 10:00 uur
Speeltijd:   10 minuten

Toernooien voor de Jeugd

Uittoernooien  
  
Wie:   Waar:  Wanneer:
Hugo Boys D1  LSVV  28-5-2016
Hugo Boys E1  LSVV  28-5-2016
Hugo Boys E2  LSVV  28-5-2016
Hugo Boys F1  LSVV  29-5-2016
Hugo Boys MP1  LSVV  21-5-2016
Hugo Boys MP2  LSVV  21-5-2016
Hugo Boys MP3  LSVV  21-5-2016

Let op: de teams spelen niet allemaal in hetzelfde weekend bij LSVV!!!
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Eigen toernooi: 14 mei 2016!

Het Hugo Boys Jeugdtoernooi wordt gehouden op 14 mei. Dit valt wederom in het Pinksterweek-
end en is op een enkel team na alweer helemaal volgeboekt. Een toernooi die zijn plaatsje op  
de toernooienkalender heeft gevonden en op veel publiek kan rekenen. 
Aansluitend aan het toernooi zal het Penalty Bokaal weer worden gehouden. Hier wordt  
gestreden om de grootst mogelijke eer en natuurlijk die grote beker. Er zal worden geschoten op 
een bekende keeper die zijn sporen heeft verdiend in de voetballerij.
Al met al een zeer leuke dag om als supporter te komen kijken en om als sporter aan mee te  
mogen doen!

Van de Sponsorcommissie

Hugo Boys dankt haar volgende shirt sponsoren;

Hugo Boys 1 Edwin Groen Tweewielers 
Hugo Boys 2 Loon & Grondverzetbedrijf Danenberg 
Hugo Boys 3 Paul Dekker Vouwwagenstalling 
Hugo Boys 4 R&H Beers Aannemersbedrijf 
Hugo Boys 5 Groentekwekerij Ursem - Zuurbier 
Hugo Boys 6 Beers Totaal Onderhoud 
Hugo Boys 7 Travellin Band  & Maatschappij P & J Borst 
Hugo Boys B1 Aannemersbedrijf R. Blankendaal
Hugo Boys B2 Dansschool Schavemaker
Hugo Boys C1 Bleeker Transport
Hugo Boys D1 R&H Beers, Kay Timmerwerken, Iene Miene Mud
Hugo Boys D2 Ted Slijkerman Installatiebedrijf
Hugo Boys E1 Kids Sportswear / SMP Sportscare
Hugo Boys E2 R.W. de Vries Amarylles
Hugo Boys F1 Mankracht

Nieuwe borden sponsor erbij !

Dit razend snel groeiende Noord Hollandse bouwbedrijf heeft nu ook een bord langs het 
hoofdveld bij de oranjehemden. 
Aannemersbedrijf Hof Bouw B.V. is een jong dynamisch bouwbedrijf gevestigd in  
Heerhugowaard, Noord- Holland. Het bouwbedrijf uit de regio Alkmaar / Heerhugowaard 
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is klantgericht, transparant en laagdrempelig voor haar opdrachtgevers die willen bouwen in 
Noord-Holland. In de hedendaagse bouw is duurzaamheid, milieuvriendelijk en energiebespa-
rend bouwen niet meer weg te denken. Het duurzaam bouwen is de toekomst en dit aannemers-
bedrijf hecht hier dan ook erg veel waarde aan. Wilt u nu ook zo een mooi bord langs ons hoofd-
veld? Meldt u dan bij een van de sponsorcommissie leden. Er zijn nog maar enkele plaatjes vrij!

Raad de minuut

We hebben geen thuiswedstrijd gehad in de afgelopen periode.
Volgende keer word na Hugo Boys – Dirkshorn.

Alex Overtoom, Koen de Koning, Mariët Ursem, Giel Borst, Wim Haisma en 
Melvin Tesselaar. De sponsorcommissie; sponsorcommissie@hugoboys.nl

Afmelden lidmaatschap Hugo Boys voor 30 april

Leden die stoppen willen met voetballen na dit seizoen willen die dit voor 30 april laten weten 
aan Hugo Boys, dit in verband met de indeling van alle team en aanmelden van teams bij de KNVB
Dit graag doen via : ledenadministratie@Hugoboys.nl

Namens Hugo Boys senioren en jeugd.
Adri Entius en Nic Groot

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:   14072
Algemeen nummer van de politie is:   0900 – 8844 (Bij spoed  1 1 2 ) 
Telefoonnummer Huisartsenpost Alkmaar:  072 – 5180618
Telefoonnummer regionale Spoedapotheek:  072 -  5673000
Telefoonnummer Dierenambulance:  072 – 5150085
Red een dier:  1 44 (ook voor zwerfdieren)

Begrafenis vereniging St. Tekla
Uitvaartleidster  Gerda Roozendaal 0226-422110
  b.g.g. 06-51039032

of Anita Messelaar     06-20915051
  

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

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

 

René Jonker 
Stationslaan 1

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

www.jonkerhov.nl

TRIMSALON 
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER 
MARLIES BROERS

   
Veenhuizerweg 57
1704 DR Heerhugowaard - De Noord
tel. 06 - 13108895
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Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75Elke dag 3 broden naar keuze € 6,10

Roombotercake van 4,55 voor 3,50 
Koffiebroodjes 3 + 1 GRATiS
Kwarkbolletjes 4 + 2 GRATiS

Reclame voor zaterdag 16 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

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

• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing

Tel. 072 - 5711243 
06 - 53557548

Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard

www.groottuinen.nl


