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Agenda

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
4 juli 2016 laatste inlevering kopij voor zomervakantie
8 juli 2016 laatste Contact voor zomervakantie
15 augustus 2016 eerste inlevering kopij na zomervakantie
19 augustus 2016 eerste Contact na zomervakantie
22 augustus 2016 t/m 25 augustus Kindervakantiespelen
3 september 2016 40e editie Noordender Volksspelen
5 september 2016 KBO: fietstocht                                                   
12 september 2016 KBO: Cees Verkerke met lezing over zijn bijzondere tuin  
17 september 2016 t/m 22 september Lourdesreis
10 oktober 2016 KBO: Marijke van Langen vertelt over haar voetreis naar Sint Petersburg
15 november 2016 KBO: Jan Veenstra  “De plaat en zijn verhaal”  (avond)
20 december 2016 KBO: Kerstmiddag met Webtheater

                                                  

Vrijdag 27 mei 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 6 JUNI 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 24 juni 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 2 juni op  het 
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.

In juni en juli zijn de groepen van Marijke Morsink en Riet Berkhout  aan de beurt om de kerk op 
orde te maken. 

Bloemengroep:
In juni wordt de kerk versierd door Lies Oudeman en Ali Overtoom

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: HEILIG HARTFEEST IN HET JAAR VAN BARMHARTIGHEID – 3 JUNI.

EEN BARMHARTIG HART.

Als je vrijwillig verdriet hebt 
over het leed van een ander, 
ben je in de ogen van God barmhartig. 

Ben je liefdevol betrokken bij mensen 
die bedroefd zijn over het onheil 
dat hun treft, ben je barmhartig. 

Barmhartigheid komt voort 
uit liefde voor je medemens. 
Liefdevolle gezindheid voor de ander. 

Deelhebben aan andermans verdriet, 
is een streven die voorkomt bij mensen,
die respect hebben voor het leven 

Barmhartigheid is de grootste vorm 
van gelovige liefde voor andermans 
leven, die ook door God geschapen is. 
Wees er zuinig op

UIT DE PAROCHIE –  “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” – 22 mei 2016.
Vrijdag 3 juni is het Heilig Hartfeest, ons jaarlijks parochiefeest. Deze keer zingt Deo Vacare. In het 
Dorpshuis zullen daarna de jongeren die naar Rome zijn geweest een presentatie geven over hun 
reis. Ze zijn superenthousiast over hun reis, dus zal het vast een mooie presentatie worden. Vorige 
week vrijdag hebben ze een afsluitende avond gehad (bij Gerrie met BBQ) en hebben ze ook heel 
veel verteld. Komt allen; u bent van harte welkom.

Op 12 mei was de Viering van Meeleven met het koor Massala. Dat was een heel stemmige viering. 
Voorheen schreef ik nooit namen op het hart. Deze keer wel acht. Wat is er in mijn leven toch veel 
gebeurd in het afgelopen jaar.
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Onlangs waren Jaap en Ali Burger – Beers zestig jaar getrouwd. Zij en hun familie waren op 15 mei 
in de kerk voor hun misintentie. We hebben hen bloemen overhandigd. Jaap en Ali: nogmaals van 
harte gefeliciteerd en nog vele mooie jaren samen.
Dat weekend was het Pinksteren. We ontstaken een Pinkstervuur als symbool voor de Heilige Geest. 
Aan het einde van de viering doofden we de Paaskaars. Beide rituelen wilden ons zeggen: we hebben 
de Geest ontvangen, haar vuur brandt in ons; we moeten het nu doen met dat vuur. Dat moet ons 
inspireren om liefdevol en barmhartig te leven.

Op 22 mei was er weer een jubilerend echtpaar in de viering: Jan en Nel van Schagen, die vijftig jaar 
waren getrouwd. Jan en Nel zijn altijd enorm actief voor onze parochie. Jan en Nel: heel hartelijk 
gefeliciteerd met jullie jubileum; nog vele jaren samen en met allen die jullie lief zijn. En heel veel dank 
voor alles wat jullie altijd voor de kerk hebben gedaan en nog steeds doen. Een mooie gelegenheid 
om dit nu eens te benoemen.

Zaterdag de 28e gaan de vormelingen naar de Bavo in Haarlem, waar hen een spectaculair 
programma wacht. De verbouwing van de Bavo schijnt nu klaar te zijn. Ik ben erg nieuwsgierig hoe 
het nu is geworden. We gaan het zien.

Zoals u weet ga ik aan het eind van het jaar met pensioen. Er wordt nu flink gebrainstormed hoe mijn 
werk overgenomen kan worden en door wie. Er schijnt in de regio niet genoeg geld te zijn om een 
andere pastor in dienst te nemen. Dus er moet een andere verdeling komen onder de overblijvende 
vijf  pastores van ons team. Ik maak me daar wel erg zorgen over. Want iedereen heeft het al hooidruk. 
Maar we blijven knokken voor een goeie oplossing.

Wat komen gaat:
28 mei: Bavodag voor de vormelingen.
29 mei: Mariaviering met de Gebedsvieringengroep en het Ritmisch Koor en een collecte van de 
Lourdesgroep. 
31 mei: rozenkrans bidden
3 juni: Heilig Hartviering met Deo Vacare
19 juni: Vaderdag en het Laurentiuskoor uit Oudorp
17 tot en met 23 september: Lourdesreis.

Hartelijke groet,
Marion Bleeker – Burger

WEEKEINDE 28 EN 29 MEI
Hoogfeest heilig Sacrament
Eerste lezing uit het boek Genesis14, 18-20(Melchisédek deelt brood en wijn met Abraham.)
Evangelie uit Lucas 9, 11b-17( Jezus houdt maaltijd met een menigte mensen)

ZONDAG 29 MEI
10.00 UUR
Viering door de gebedsviering groep. De zang wordt verzorgd door het ritmisch koor.
Gebedsintenties voor: Cor en Ria Borst-Groot, Jaap Stoop en zegen over zijn gezin, in liefdevolle 
herinnering Andre Veldman en Ank Veldman-Dekker en om zegen over hun 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, Siemen Borst en geef ons kracht om door te gaan.
Koster: Rene van Langen.

DINSDAG 31 MEI
10.00 UUR
19.00 UUR
Rozenkransgebed.
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VRIJDAG 3 JUNI
19.30 UUR 
Heilig hart feest met Marion Bleeker-Burger en zang van Deo Vacare. 
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Jaap Pronk, Jan en Sjanet.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Jip van den Berg en Syb Bakkum. Koster: Peter Danenberg.

WEEKEINDE 4 EN 5 JUNI
Tiende zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Koningen 17, 17-24( De Eeuwige verhoort het gebed van Elia en  
schenkt leven)
Evangelie uit Lucas 7, 11-17( Jezus wekt een gestorven jongeman weer tot leven en geeft hem aan 
zijn moeder terug)

ZONDAG 5 JUNI
10.00 uur
Woord- en communieviering met zang van de Cantorij. Voorganger is Marion Bleeker-Burger
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers,  
Kees Zuurbier en Truus Zuurbier-groot, in liefdevolle herinnering Bep, Dries en Eddy Keesom,  
Koos en Magda van der Hulst-de Koning en overleden familie en zegen over hun gezin, Nic Klaver 
en Ineke en zegen over hun gezin, Siemen en Nel Steur-Groot en overleden familie, Truus van 
Stralen-Overtoom, levende en overleden familie, familie Jong-Schilder, in liefdevolle herinnering 
Jan en de familie Oudeman-Groot, Henk en Trien Groot-Groot en zegen over hun gezin,  
Cees Meester, Jan en Adriaantje Beers-van Langen.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars: Petros en Lysandros Tsiamparlis. Koster: Gon Meester

VRIJDAG 10 JUNI
15.15 UUR
Kinderkerk  voor de bovenbouw

WEEKEINDE 11 EN 12 JUNI
Elfde zondag door het jaar
Eerste lezing uit het tweede boek Samuël 12, 7-10.13( De Heer heeft u zonde vergeven; ge zult 
niet sterven)
Evangelie uit Lucas 7, 38-8( Haar zonden zijn haar vergeven, al zijn ze nog zo talrijk, want ze heeft 
veel liefde betoond)

ZONDAG 12 JUNI
10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van het Gemengd Koor. Voorganger is pater jan Molenaar.
Gebedsintenties voor: Cor Borst en Ria Borst-Groot, Jan Bleeker en zegen over zijn gezin, 
Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie 
Molenaar-Goedhart, Agie Borst-Eeken en Cor Borst en zegen over hun gezin, Jaap Way en  
Gre Way-de Boer en overleden familie, in liefdevolle herinnering Jan en Stephan Mulder en vader en 
moeder Groen en Atie, overleden ouders van Schagen-de Moel en familie, Piet Beers en familie, in 
liefdevolle herinnering Marie  Molenaar-Spaansen en overleden familie en zegen over haar gezin,  
Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie, Gert Groot en Cornelia Groot-Barhorst, Pietertje 
Groot-Moras, zuster Cornelia Groot, Aris en Lies Groot-Vlaar, Dora en Jan Stet-Groot, Henk en  
Trien Groot-Groot, Gerard en Annie Groot-Tak, Muus Bakker, Frans Groot, Ben Loos.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Maud Berkhout en Sofie Kavelaar. Koster: Kees Berkhout.

WOENSDAG 15 JUNI
12.00 UUR
Kinderkerk voor de onderbouw.
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ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP
Zaterdag 28 mei om 19.00 uur  Woord- en communieviering  met Marion Bleeker-burger en zang 
van interamvo
Zondag 5 juni om 10.30 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer en zang van de veldrakkers
Zaterdag 11 juni om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden
WAARLAND
Zaterdag 28 mei om 19.00 uur Vormselviering met Toon Jorink en pastoor Wanna  en zang van het 
ritmisch koor.
Zondag 5 juni om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van de vrienden 
van het gregoriaans
Zondag 12 juni om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der linden en zang van het 
gemengd koor.
NIEDORP
Zondag 29 mei om 10.00 uur woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang van 
het gemengd koor.
Zaterdag 5 juni om 19.00 uur vormselviering met pastoor Wanna en Toon Jorink en zang van 
Timeless
Zaterdag 11 juni om 19.00 uur eucharistieviering met pastoor van der Stok en zang van het 
gemengd koor.

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

Geboren
Op 19 april is Wout geboren. Hij is de zoon van Jos en Tanja Pasveer en het broertje van Fenna, 
Siem en Sara*
Bij  het doopsel ontvangt hij de namen Wout  Franciscus Cornelis.
Hun adres is Groote Geldebosch 60 1704 CP Heerhugowaard
Van harte gefeliciteerd

JAAR VAN BARMHARTIGHEID.
Een van de werken van barmhartigheid is zieken bezoeken. Wie heeft er nooit een zieke bezocht 
of is zelf als zieke bezocht? Toch is dit werk niet vanzelfsprekend en vraagt het om aandacht. Gaat 
het in het ziekenbezoek echt om de zieke? Kan zij of hij haar of zijn verhaal doen? Luisteren we 
wel met onze oren en ons hart? Durven we het verdriet en de pijn van de zieke toe te laten? En 
hoe is het om ‘aan de andere kant’ te moeten staan en zelf als zieke te wachten op bezoek?Hoe 
barmhartig zijn we?

Verenigde Nederlandse Bedevaarten.

 

De Kinderkerk voor de onderbouw 
 
Op donderdag 12 mei was er weer kinderkerk voor de onderbouw en er gingen 17 kinderen met 
ons mee en nog een hulpje. Het was prachtig weer en daarom hadden een aantal kinderen niet 
zoveel zin om mee te gaan, maar het was evengoed een leuk koppeltje met elkaar. We zaten bene-
den in de pastorie en dat was wel fijn gezien het programma.
We hebben het over Hellevaart en Pinksteren gehad. Ik heb het verhaal in eigen woorden verteld 
en de plaatjes uit de kijk-Bijbel laten zien. Het is een moeilijk verhaal, maar ze luisterden allemaal 
heel goed.  Het vuur van Pinksteren was over de vrienden van Jezus gekomen en daarom mochten 
de kinderen in een vlam iets schrijven of tekenen wat ze niet goed vinden aan zichzelf. Een aantal 
vonden dat heel moeilijk en die hebben de vlam mooi versierd, maar er waren toch wel wat kin-
deren die iets opschreven.
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Toen iedereen tevreden was met zijn vlam zijn we naar buiten gegaan, om ze te verbranden. Ik 
had wat oude palmtakjes meegenomen en daar hebben we eerst over gepraat en daarna maakten 
we een mooi vuurtje, waarna de kinderen om de beurt hun blad in  de vuurpot mochten gooien. 
Ze vonden het heel erg spannend en enkele kinderen bleven liever op een afstandje staan kijken, 
maar dat is natuurlijk ook prima.
Hierna gingen we naar binnen en mochten ze op de 20 verschillen zoeken van dansende kinderen. 
De kleinste vonden het moeilijk, maar de grotere hebben ze toch allemaal gevonden.
Op dit blad stonden 7 kinderen die blij waren en muziek maakten. Er stond op:
Klappen, zingen, dansen en springen, wij zijn zo blij, God zorgt voor jou en mij.
Tot slot zijn we de kerk ingegaan en hebben een kaars opgestoken. Zo staken ze die op voor de 
vrede, het schoolreisje, voor Jezus, voor de hele wereld en natuurlijk voor de papa’s, mama’s, oma’s 
en opa’s. We hebbende kinderkerk afgesloten in de kring met het lied “Geef mij je hand”. Het was 
weer een zinvolle kinderkerk.

De volgende kinderkerk is op woensdag 15 juni om 12.00  uur

Wilt u kind ook meedoen met de kinderkerk, dan kan natuurlijk altijd. Ik kom uw kind om 12.00 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 mailadres  jmzuurbier@hetnet.nl
Of op telefoonnummer 072-5740952, of app naar nummer 06-37359617.

Groetjes van de leidsters van de kinderkerk. 
Ans de Wit en Gerda Zuurbier en ons hulpje Kirsten Plak en Sem van Diepen

Kinderkerk voor de bovenbouw 
 
Op 9 mei 2016 was er kinderkerk voor de bovenbouw. Er waren 3 kinderen die met me meegingen,  
ja dat heb je met het prachtige weer. We gaan de kinderkerk verplaatsen naar de vrijdag, omdat er 
enkele kinderen niet op de maandag kunnen komen.
We opende met het Onze Vader en die kennen ze allemaal al heel goed uit hun hoofd.
We hebben nagepraat over Hemelvaart, maar de dodenherdenking en Bevrijdingsdag vonden 
ze toch iets zinvoller dan hemelvaart. Zo kwam het gesprek op de oorlog en we zijn hierover met 
elkaar in discussie gegaan. 
We hebben ook over Pinksteren gepraat, maar ook dat is een moeilijk begrip voor de kinderen.
Ik had een verhaal over Hemelvaart en Pinksteren en die heb ik voorgelezen. In dit verhaal stonden 
woorden onderstreept en ze mochten de bijbehorende puzzel oplossen door woorden weg te 
strepen. Zo konden ze de belangrijke woorden nog een keer opzoeken en doorstrepen.
Tot slot kwam er trooster en helper uit de puzzel want dit zijn de andere namen voor de Heilige 
Geest. We hebben erover gepraat, hoe je zelf trooster en helper kan zijn en dat kan je op vele 
manieren.
Voor iedereen had ik een vlam gekopieerd en daar mochten ze dingen inschrijven, die ze niet 
goed van hun zelf vinden. Ze hebben de hele vlam volgeschreven met hele verrassende dingen. 
Buiten de vlam schreven ze dingen waar ze wel goed in zijn. Ze hebben de vlam uitgeknipt en 
daarna zijn we de tuin ingegaan om de vlammen te verbranden in de vuurpot. Ze waren zo en-
thousiast, dat twee kinderen tegelijk hun vlam in de vuurpot gooiden, zodat een van de kinderen 
hun hand verbrandde. Gelukkig was de vijver dichtbij en kon hij hem gelijk afkoelen. Ik heb er later 
een natte lap omheen gedaan en gelukkig viel de schade mee. We hebben nog even nagepraat 
en tot slot een kaars opgestoken bij Maria, met de vraag of alle zonden die op de vlam stonden 
vergeven zouden worden.
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Het was een zinvolle kinderkerk, ondanks het kleine groepje.

De volgende kinderkerk is op vrijdagmiddag 10 juni

Ik kom uw kind dan om 15.15 van school ophalen en zal dan ook met het bordje grote kinderkerk 
staan. Deze kinderkerk voor is voor groep 5 t/m 8 en duurt tot 16.15 uur.
 Ik hoop weer op een grote opkomst.

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

telefoonnummer: 072-5740952/ 06-37359617

 
 
Heilig Hartfeest
Vrijdag  3 juni

Een feest speciaal voor alle vrijwilligers en parochianen van  
de Heilig Hart Kerk. 

Wij willen u van harte uitnodigen voor het bijwonen van het  
patroonsfeest op vrijdag 3 juni.

PROGRAMMA

*  Viering om 19.30 uur in de kerk met zang van Deo Vacare 
Voorganger: Marion Bleeker

*  Om 20.30 uur worden we verwacht in het dorpshuis voor een  
kop koffie/thee met Heilig Hart koek.

* Jongeren van de vormselgroep zullen een presentatie geven over hun Reis naar Rome

Onder het genot van een drankje en een hapje zullen we de avond voortzetten!

Wij verwelkomen u graag op vrijdag 3 juni.

Namens de sectie Gemeenschapsopbouw.

 
 

Omzien naar elkaar 
 
Het is een taak van ons allen om naar elkaar om te zien.
Gelukkig gebeurt dit op heel veel plaatsen in ons dorp, en daar mogen we best wel trots op zijn.
Een goede buur is beter dan een verre vriend.
Toch hebben we gemeend iemand te vragen en die het leuk vindt om mensen te bezoeken.
Er zijn altijd mensen die hele dagen alleen zijn en het prettig vinden om gewoon een bezoekje van 
iemand te ontvangen.
Ina v Schagen wil zich daar heel graag voor inzetten.
Vanaf nu zal zij dit spontaan gaan doen.
In afstemming met het KBO en de Caritas.
Ina vanaf deze plaats wensen wij jou heel veel succes en mooie ontmoetingen.

                                                      
 Namens de parochie vergadering Gea Klercq.
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Op reis in het land van geloven 
Na al vele jaren positieve en mooie ervaringen met deze geloofscursus te hebben, willen wij graag 
vanaf september 2016 deze cursus weer organiseren voor de parochies van de regio Schagen en 
de Noordkop. In deze cursus gaan we met elkaar een virtuele reis maken waarin we interessante 
en verrassende bestemmingen zullen aandoen, zoals ‘de vallei van de verhalen’, ‘het plein van de 
ontmoetingen’ en ‘de krochten van het zoeken naar waarheid’. Er is ruimte voor het eigen persoon-
lijke verhaal en uitwisseling met andere ‘reisgenoten’.

De cursus staat o.l.v. professionele begeleiders met veel ervaring omtrent catechese, geloofs- 
vragen en individuele- en groepsprocessen.

Om de inhoud van deze boeiende ‘reis’, en de deelnemende cursisten maximaal tot hun recht te 
laten komen, hebben we ervoor gekozen om deze uit te spreiden over twee jaar. Dat betekent dat 
we per jaar 16 avonden en een zaterdag met elkaar ‘op reis gaan’.

De cursus zal bij voldoende aanmeldingen van start gaan op zaterdag 17 september (kennismaking dag), 
de avonden worden gegeven op dinsdag en duren van 19:45 – 21.45 uur. Locatie: RK pastorie in Schagen.

De kosten zijn 190,00 per jaar, inclusief werkboek, lunches op de zaterdagen, koffie en thee,  
certificaten, slotavond en een excursie-dag. 

De begeleiders van deze cursus zijn:
Mevr. Monica Wildeboer catechist, tel: 0224-214208; mail: mcwildeboer@planet.nl 
Dhr. Leo van Dijk (emeritus) catecheet, tel.: 0223-532418; mail: almvandijk@gmail.com 

En toen ... waren we alweer terug uit Taizé!
(Tijd gaat (te) snel als je het naar je zin hebt !)

Van tevoren was de vraag: hoe reizen we dit keer? De groep was niet groot genoeg voor een eigen 
bus, maar dankzij een goede tip kon ik contact leggen met  een groep in Amsterdam die in dezelfde 
week naar Taizé ging. We besloten samen te reizen en nadat zich nog een groep uit Leeuwarden 
aansloot, was de grootste bus ineens helemaal vol! 
De kennismakingsmiddag was supergezellig en een goede inhoudelijke voorbereiding op Taizé, 
maar eenmaal in Taizé zelf werd het nog veel leuker! Een combinatie van ontmoeting, plezier, (ge-
loofs)gesprek, eenvoud, bezinning, stilte en (zingend) gebed. En wat hadden we mooi weer! Voor 
de zekerheid was voor iedereen een slaapplaats gereserveerd in een barak. Dat was voor de eerste 
nacht fijn, want we kwamen om 19.00u aan en toen moest er nog worden gegeten en van alles gere-
geld. Maar de volgende dag was het zulk mooi weer, dat de meegenomen tenten z.s.m. werden op-
gezet. (Wel een extra dekentje gehaald bij El Abioth – de EHBO-post in Taizé - want de nachten waren 
héél koud,  brrr...)Als je Taizé voor de eerste keer meemaakt, komt er veel op je af. Alles is anders: eten, 
slapen, mensen, omgeving, taal, kerk, manier waarop je je dag besteedt, en als je 15/16 jaar bent en 
voor het eerst zonder ouders op pad, dan is dat even wennen, maar petje af! Ze pasten zich goed aan 
en binnen twee dagen was iedereen helemaal blij met Taizé! Er worden altijd veel spelletjes gedaan, 
want daar heb je geen taal voor nodig. Handen en voeten spreken makkelijk en het wordt al snel vol-
op lachen met elkaar. Toch wordt er ook serieus gesproken over geloof en het leven, wat - afhankelijk 
van waar je vandaan komt - heel verschillend kan zijn.  Als je wilt, kun je ervoor kiezen om een paar 
dagen ‘in stilte’ te gaan. Dan verblijf je in een apart gebouw en volg je een ander programma. Enkele 
jongeren uit onze bus hebben dat gedaan van donderdag t/m zaterdag; het was goed bevallen. 
Zozeer, dat ze volgende keer een hele week in stilte willen gaan. Moedig hoor!  
Steeds weer merk ik hoe indrukwekkend de gebedsvieringen in Taizé worden ervaren. Drie keer 
naar de kerk is niet niks voor onze jongeren, maar in Taizé gaan ze met plezier! (Hoewel, de och-
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tendviering  is soms lastig als je de nacht ervoor tot 03.00 uur in de kerk hebt zitten musiceren en 
zingen met een hele groep, maar ja, zoiets maak je tenslotte ook niet zo vaak mee!)
Het gesprek met Taizébroeder Jasper bleek terdege voorbereid; de jongeren hadden goede vra-
gen bedacht. Broeder Jasper werd zelfs een beetje overvallen door de directe vraag van Kim “Wie 
is God eigenlijk voor U?” Hij kwam niet weg met een algemeen verhaal en deelde vervolgens éch-
te, persoonlijke gedachten met ons; één van de cadeautjes van deze week! 
Taizé? Opnieuw een onvergetelijke ervaring!

Karin Blaauw

 
De Rabofietsdag en het jaar van barmhartigheid!!! 

 
Ja, wat hebben die nu met elkaar te maken.
Wij van de PCI/caritas fietsen alle jaren met 10 mensen mee om de donatie van €300,-- binnen te 
halen wat we dan weer kunnen benutten voor onze medemens, een vorm van barmhartigheid.
Dit jaar kunnen we zelf door omstandigheden geen 10 mensen op de fiets krijgen. Wij zoeken een 
aantal mensen die met ons mee willen fietsen op 11 juni. Wanneer u bereid bent om mee te werken 
om het volle bedrag binnen te krijgen, neem dan even contact op met Frans Dekker, De Zeis 13, 
telefoon 072 5740207 dan krijgt u alle informatie.
Wie neemt de uitdaging aan? Bij voorbaat dank. Jan van Schagen,

Voorzitter PCI/caritas.

Lieve mensen
Wij willen jullie bedanken voor alle mooie kaarten, bloemen en cadeaus voor ons 60-jarig 
huwelijk.
Ons feest was hartverwarmend en gezellig. We hebben erg genoten en kijken met veel plezier 
op 16 mei terug.

Groetjes,
Jaap en Ali-Burger-Beers

HARTSTICHTING BEDANKT COLLECTANTEN
EN INWONERS VAN DE NOORD
De  jaarlijkse collecte tijdens de Nationale Hartweek van 17 t/m  23 april  in Heerhugowaard  de 
Noord heeft dit jaar  € 1287,90 opgebracht. De Nederlandse Hartstichting bedankt haar vrijwil-
ligers, collectanten  en gevers van harte voor het behalen van dit goede resultaat.

Een speciaal woord van dank aan de trouwe collectanten die dit jaar een lustrum hadden te 
vieren. Dit jaar  waren er zelfs 2 collectanten die  al 25 jaar hun steentje bijdragen als collectant. 
Dit zijn: dhr. F. Zuurbier en mevr. Snoek. 
Namens de Hartstichting zijn ze middels een oorkonde en een bloemetje in het zonnetje ge-
zet. Nogmaals bedankt voor al die jaren van trouwe dienst, super!

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Hartstichting/Vrienden van de Hartstichting,

Gon Meester
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Gezond Natuur Wandelen in Heerhugowaard  
groot succes
Wandelen in de natuur is goed voor een mens
Het doel van Gezond Natuur Wandelen is om samen met mensen, die uit zichzelf om wat voor 
reden dan ook wat minder bewegen, minstens een keer per week een wandeling van een 
uurtje te maken in en rond Heerhugowaard. Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer je 
meer beweegt er enorme gezondheidswinst geboekt kan worden en de kans op een chroni-
sche ziekte sterk afneemt. En je voelt je ook veel beter! Wandelen in het groen versterkt deze  
effecten nog. En het is, zo zeggen de deelnemers, vooral ook heel gezellig. 

Er wordt gewandeld in een rustig tempo. Twee vrijwilligers begeleiden de wandeling. De  
route varieert. Er wordt ook kort iets verteld over de natuur die we tegenkomen onderweg. 
Deelname is gratis en je hoeft je niet van te voren aan te melden.

Wekelijkse wandelingen
Iedereen kan elke week deelnemen aan een of twee wandelingen van een uur in het groen 
van Heerhugowaard. 
Elke dinsdagmorgen om 10.00 vanuit Centrum31, Bickerstraat 31, 1701 ED Heerhugowaard.
Elke zaterdagmorgen om 10.00 vanaf Intratuin, Zuidpoort 1, 1703 RC Heerhugowaard.  
Na afloop kan er gezellig koffie met elkaar worden gedronken. De wandelingen zijn gratis, 
voor de koffie moet wel worden betaald (gereduceerde prijs).

Doe mee!
Het voorjaar is met heerlijk weer losgebarsten. Ook zin om met een groep te wandelen?  
Wandel gezellig mee, goed voor gezondheid en welzijn. Welkom! Meer informatie op  
www.gezondnatuurwandelen.nl. 

Jan Kuiper, 06 51 422 185 of info@kuipernatuurlijk.nl

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 

De data voor de komende tijd:
 
Vrijdag 27 mei 2016 koffie-ochtend op de pastorie

Donderdag 9 juni 2016 maaltijd in het dorpshuis

Vrijdag 24 juni 2016 koffie-ochtend op de pastorie

Janet Wester     (5719382)
Tonnie Rozing  (5741684) 
Gea Klercq   (5715265) 
Tini van Stralen
Riet Beers (5714705) 
Ria Boekel (5719919)
Toos Mooij  (5710193) 
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Dorcaswinkel zoekt vrijwilligers
De Dorcaswinkel in Broek op langedijk is ruim 4 jaar geleden gestart 
en is een succes. We zijn inmiddels  uitgebreid met 600 meter. Door 
deze uitbreiding  zijn we nu op zoek naar vrijwilligers zowel mannen 
als vrouwen. De openingstijden van de winkel zijn Dinsdag Donderdag 
en Zaterdag van 10 tot 15 uur. Dus heb je tijd over en wil je ons komen 
helpen, neem dan contact op met Ans Groot tel 072-5711948. Ik wil je 
er graag meer over vertellen. Of kom eens kijken in de winkel in B.O.L. 
Dulleweg 1  De netto opbrengsten waar wij ons voor inzetten komt 
geheel ten goede aan de Dorcas projecten.

Ans en Bert Groot.  

KBO Heerhugowaard Noord
Slotmiddag 23 mei 2016. Appelsap en alcohol.
Vanmiddag  23 mei hebben we het seizoen afgesloten met  
een gezellige praatje van Bram Groot over wijn maken. De 
voorzitter opende de middag met een woord van welkom aan de 
25 mensen die aanwezig waren en informeerde ons over  
het waarom van een loterij.
Dat was dus om het saldo van onze kas wat op te krikken. 
Bram Groot heeft jarenlang zelf wijn gemaakt maar is daar nu mee 
gestopt. Hij is nog wel voorzitter van “het groene schap” dat is dus 
de wijngilde van Heerhugowaard.
Hij vertelde dat er al wijn gemaakt werd zo’n  7 of 8 duizend jaar geleden. Bij ons in Nederland 
hebben de Romeinen de wijnbouw binnen gebracht . In 968 was het al in Maastricht en spoedig 
daarna in heel Nederland.  En toen kwam de ontdekking van de hop en werd bier heel populair. In 
de tijd van Napoleon kwam daar nog bij dat hij vond dat wijnbouw in Frankrijk thuis hoorde en niet 
in Nederland. En dat was het einde van de wijnbouw.
Nu, in deze tijd, is dat weer in opkomst. Er wordt nu alweer ong. 40 jaar wijn gemaakt in Nederland 
en er zijn ong. 25 druivenrassen ontwikkeld die het in ons klimaat heel goed doen.

Er was een vraag over sulfiet. Nu wel of niet slecht. Het is een fabeltje dat het er niet in hoort.
Bram vertelde dat er geen wijn bestaat zonder sulfiet. Doet men het er niet in maakt de wijn het 
zelf wel aan. Wij mochten proeven van wijn, gemaakt van appelsap en paprika. De eerste sloeg 
meer aan dan de tweede (bij de meeste) maar smaken verschillen.
Onderwijl werd er stokbrood met paturein gedeeld en een hapje worst en kaas.
Bram kon en wilde nog veel meer vertellen maar het werd tijd om af te sluiten en de voorzitter 
bedankte hem met een mooie bos bloemen.

Aan het eind werden er  10 prijzen verloot onder de aanwezigen die allemaal loten hadden 
gekocht. Super mensen, dank jullie wel. 
Ook  dank aan Corrie voor het innen van de entree gelden , Lydia een Kees voor het helpen met 
klaarzetten en afwassen en Nel  en Trudy voor de organisatie en Bram voor de flessen wijn die hij 
ons schonk.
En allemaal graag tot ziens op 12 september.

RABOFIETSTOCHT.
Er hebben zich (tot nu toe) 6 mensen aangemeld voor de fietstocht. Ik hoop dat het er inmiddels 
wel 10 zijn. Verzamelen bij de kerk  (zie Nieuwsbrief)

Met vriendelijk groet: Truus van den Berg
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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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39e Kindervakantiespelen, 2016!
Heb jij ook al zin in de Kindervakantiespelen? De week waarin 
ook hutten worden gebouwd (‘Huttenbouw’) wordt dit jaar we-
derom in de laatste week van de zomervakantie georganiseerd.

Een aantal belangrijke data:
•  1 juni: de uitnodigingen worden op de St. Josephschool 

uitgedeeld. Ook kun je de uitnodiging vanaf deze datum op 
internet vinden. Daar vind je overigens ook een uitgebreidere 
beschrijving van het programma in de KVS-week:  
www.kindervakantiespelen.blogspot.com.

•  8 juni: je kunt jouw opgaveformulier en deelnemersgeld in de overblijfruimte op school  
inleveren om 08:20 uur.

•  9 juni: je kunt jouw opgaveformulier en deelnemersgeld in de overblijfruimte op school  
inleveren om 13:00. Dit kan ook bij Nathalie van Schagen (Sterrenboschstraat 8).  
Na vandaag is inschrijven, in verband met de voorbereidingen, helaas niet meer mogelijk.

• 22 augustus: de KVS-week, tot 25 augustus.

Tot snel!
 

Namens de hele KVS-crew,
Duco Stam

 
 
Hallo allemaal,
Morgen is het zover!!

Dan wordt het startschot om 18:15 uur gegeven van de 25e  

editie van de STEPRACE DE NOORD !

De jongste deelnemers gaan beginnen met de traptrekker/ 
skelter en steprace.

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.

En om 20.00 u begint de steprace voor “de Jeugd” vanaf 12 jaar.

Dit zijn de deelnemers die zich hebben aangemeld:

01 Fransybe van Woersem Tjibbe van Woersem 
02 Evelien Plak Johan Bruijn 
03 Sjors van der Vliet  Ferry Slijkerman Bart van den Burg
04 Claus Snel Roel Reus 
05 Thijs Snel Freek Reus 
06 John Borst Jessie Borst 
07 Edwin v Diepen Nicole Groot 
08 Paul Stoop Dion Bleeker 
09 Bram Stoop Joep Zuurbier Bart Zuurbier  Sven Blankendaal 
10 Sam Groot  Devi Bakkum  Merel v/d Loos  Renee Peerdeman 
11 Sophie Bleeker Marijn Kunst Jet Beers Kirsten Assendelft

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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René Jonker 
Stationslaan 1

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

www.jonkerhov.nl
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12 Nathalie Apeldoorn  Rogier Bom
13 Ineke Bergen  Dorien Dekker
14 Roos Snel  Mandy Smit  Chloe Tiggeler  Moos v d Berg
15 Sieb Stoop  Jochem Blankendaal  Mart Sanders  Edwin Plak Evi Tiel
16 Jorien Borst  Michelle Potter
17 Jan Groot  Dave Borst  Sil Slikker
18 ZoeZuurbier  
 Meidengroep
19 Thomas Kunst  
 5 Man Verkleed!
20 Amber Groot  Max Groot
21 Janine Bakker  Bo Bleeker  Nikkie Borst
22 Floor Snel  Bob de Wit
23 Marion Berkhout  Arthur Veldman

Een super 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! Hardstikke bedankt!!

Sponsors 2016:

J van Schagen Hoveniers bedrijf  Piet de Goede
Firma Ursem- Zuurbier    Anton Duijn Keukens
Dinner Events    Rene Jonker
KDV Pinkeltje    Timmerbedrijf Richard Groot
Kapsalon Frank    H.M Tesselaar Alstoemeria”s
Beers Totaalonderhoud    Straalbedrijf Kuilboer b.v
Garage Co Borst    Sjoelclub glai en d’r in
M Berkhout Instalatie techniek  Stukadoorsbedrijf Overtoom
Bakkums Boetje    Cafe Party Centrum Bleeker
Skuur 44    Auto Molenaar
DK steigerhout    Mankracht G.W.E B.V
Paul Dekker vouwwagenstalling  van Westen Keukens
Rik Appelman Instalatie techniek  R & M van Langen Diensverlening
Tim Slijkerman    Marco Zweed
SRB    Snoek Motoren
Mindfuck    Gebr Stoop Tuinmachines
Slijkerman Kalanchoe    Loonbedrijf Veldman
Kapsalon Favoriet    Timmerbedrijf Snel
Aannemersbedrijf Hof Bouw B.V  Piet Oudeman Transport
B&S Hekwerk Kennelbouw    Grondverzet Veldman Waarland
Groot Tuinen    Straatgereedschap.nl
Blankendaal Bloemdecoratie  S V Administratie
Attent Groen    Beers Klimaattechniek B.V
Jan van Langen Timmerbedrijf  Jan Blom RietDekkersbedrijf
Dick van Schagen Tegelzetbedrijf  De Plantgigant
Joosten Staalbouw    Ateco
R Blankendaal Aannemersbedrijf  Aannemersbedrijf R & H Beers
Auto Molenaar

René Jonker 
Stationslaan 1

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

www.jonkerhov.nl
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Deelnemers, we hopen dat jullie goed geoefend hebben, we wensen jullie allemaal een hele goe-
de race en veel succes!!
Er zijn vele leuke prijzen te verdienen, dus doe jullie best!!

We hopen dat het weer ons een beetje meezit, en dat u met z’n allen langs het parkoer staat om 
iedereen aan te moedigen, 
we wensen u een gezellige avond!

Progamma op vrijdag 27 mei:
18.15  Springkussen op het Torenburgplein
  Traptrekkerrace
  Skelterrace
  Steprace 6 t/m 12 jaar
20.00 Steprace vanaf 12 jaar
21.00  Finisch Steprace
  Prijsuitreiking!

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

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

Collecte Prins Bernard Cultuur fonds   (Anjerfonds)
In de week van 30 mei tot en met 5 juni 2016  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

31 augustus fietstocht Vrouwen van Nu
Op de laatste woensdag van augustus gaan de dames van 
de Vrouwen van Nu, afdeling Veenhuizen, samen een prach-
tige dag beleven. Wat gaan wij doen? We gaan fietsen en de 
start is bij ons clubgebouw, het dorpshuis van Veenhuizen. 
Daar starten wij om negen uur. Een fietstocht voor eigen leden, georganiseerd door Carolien 
Stuijt, Marry van Langen, Corrie Neeft en Marry Overtoom. De tocht voert langs mooie plekjes 
waar u misschien nog nooit geweest bent en toch vrij dicht bij huis. We gaan picknicken onder-
weg en als u wilt ook dineren na afloop. Wie gaat er mee? Dat willen wij graag weten en daarvoor 
kunt u zich opgeven bij Marry Overtoom, tel. 072-5716453 of mabru@outlook.com graag voor 
20 juni, het weekend van vaderdag. Wij hopen dat u zich aanmeldt, hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd.

Marry
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“Blik op de weg” in De Noord …(9 mei. 2016)
Beste mensen,

Als ik om 6.10 u. opsta, dan is de lucht al roze gekleurd, dus ik 
moet opschieten,
om van het heerlijke weer ten volle te genieten. Om 7.10 u. loop 
ik de buitenlucht 
in en voor de zekerheid heb ik toch maar mijn jack aan getrok-
ken, want er staat, ondanks 
het zonnige weer, toch een aardig briesje.
De schapen bij de boerderij hebben mij al snel in de gaten, maar 
wachten toch af, of ik voor hen 
het nodige eten bij me hem. Ze mekkeren wat, maar blijven rustig op hun plek.
Op de Middenweg is het verkeer alweer in volle gang. Tractoren denderen met hun grote 
banden
door het dorp en daar zou je toch een beetje van onder de indruk raken!
Er ligt weinig rommel op het fiets- en voetpad. Twee blikjes raap ik tot de fa. Snoek op.  
Dan ga ik, na een blik in de etalage, de Donkereweg op. Vandaag wandel ik de zuid-oost route.  
Al direct merk ik de stevige oosten wind, maar ook de zon straalt recht in m’n gezicht. Zo ga ik 
de polder in en het is maar goed, dat ik mijn zonnebril heb opgezet. Ook deze weg ligt er rus-
tig en schoon bij. Niets van blik of plastic. Zouden hier meer handen de “zaak” schoonhouden?
Dan linksaf de Veenhuizerweg op, al is dat maar een klein stukje. Rechtsaf de Kerkweg op en 
Piet staat op het punt te vertrekken, maar een groet kan er nog wel af!
De Groenedijk ligt er bijzonder mooi bij. Het licht, wat op de bladeren van de witte abelen 
schijnt en ze zo nog witter maakt. Het lijkt net, of ze van zilver zijn. Links ligt een prachtig bol-
lenveld van rode en gele tulpen in prachtige sierlijke vormen. Een man in overal controleert 
de bollen. Zijn fiets wacht geduldig en ik maak een paar foto’s terwijl we elkaar op afstand 
groeten.
Zo loop ik de slingerende weg af, als uit een voorleesboekje van 60 jaar geleden. Twee bokjes, 
aan een ketting, kijken me nieuwsgierig aan. Deze paar vierkante meters zijn hun terrein. Ik 
groet ze hartelijk en vervolg mijn weg.
De Berkmeerdijk ligt er rustig bij. Er staan borden, die op werkzaamheden duiden, maar ik zie 
verder niets bijzonders, behalve dan dat de weg een paar lagen asfalt heeft gekregen. Het riet 
aan de wegkant is nu helemaal weggeschoren. Aan de overkant staat nog het een en ander.
In de wei zie ik, dat het gras wordt gemaaid. Op een ander stuk wordt het gras door elkaar 
gewoeld en nog verder wordt het gras in een wagen gedeponeerd. Voordat er regen komt, zit 
dat er alvast droog in.
De spoorbomen loop ik over. De trein naar Hoorn is net gepasseerd. In de verte zie ik, dat 
werklui bezig zijn met de verbreding van het viaduct. De Westfrisiaweg heeft dus heel wat 
voeten in de aarde!
Bij de afvalbak van de Krusemanlaan kan ik mijn tas wat lichter maken. De bermen zijn hier in-
middels flink begroeid en een stuk groener geworden. Een vrouw fietst voorbij en haar mobiel 
glijdt uit haar jaszak. Ik raap hem op en reik hem aan. Alleen het schermpje is eraf gevlogen, 
maar hopelijk doet hij het nog. Een bedankje kan er nog wel af! 
Wandelen langs de achterkant van de huizen, zie je hier allerlei obstakels, die de tuin moeten 
verfraaien. Of dat zo is, mag ieder zelf beoordelen.
Zo beland ik weer op de Middenweg. Jurgen en Ans stappen van de fiets af. Even het buurt-
nieuws doornemen en dan gaat ieder weer zijn weegs.
Links zie ik twee meerkoeten met jongen. Ook de jonge ganzen, die ik daar vorige week ont-
dekte, worden een stuk groter. Cor fietst voorbij en groet op zijn eigen manier.
Bij de boerderij ben ik bijna thuis. Nel zit gezellig buiten en roept “de koffie zal wel klaarstaan” 
en dat ik dus gauw controleren!
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•           8 blikjes                                    
•           4 drinkbakjes   
•           3 plastic flessen  
•           2 pk. sigaretten  
•           0 pk. shag    
•           0 flessen

Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol
072-5726170/06-18110970

 
 
 
 
 
Nieuws van Hugo Girls
De A1 heeft verloren van Dynamo voor de beker. Alle teams zijn nu 
uitgeschakeld.
Het was vandaag even lastig. De bondsscheidsrechter die dames 1 
zou fluiten kwam niet. Gelukkig was er een scheidsrechter uit Scha-
gen die wel wilde fluiten. Het liep echter wel 45 minuten uit. Maar alle 
wedstrijden zijn in ieder geval gespeeld. 

Let wel op wanneer je kantinedienst hebt. Zondagochtend kwam ie-
mand niet opdagen waardoor een ander alleen stond. 

De planning is om op 15 juni een ledenvergadering te houden waarin informatie over de verhui-
zing uit ’t Rondeel gegeven zal worden. Maar er volgt nog een uitnodiging via de mail.

En er is nog twee weken handbal. Ik heb net nog even de standen bekeken, maar ik heb het idee 
dat ze niet helemaal zijn bijgewerkt. Dus of er straks kampioenen zijn dat was nu even niet te zien 
maar het kan natuurlijk altijd.

Veel succes weer iedereen.
Het bestuur

HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Piet Oudeman Transport

JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman

Hugo Girls jarigen
Pleun Stoop 25-mei Marleen Borst 3-jun
Carla Koomen 25-mei Caroline Bakker 4-jun
Astrid Snel 26-mei Anna Ursem 4-jun
Maureen Borst 27-mei Lois Bleeker 5-jun
Sabine Zuurbier 27-mei Jella Limmen 6-jun
Joyce Heij-op ‘t Veld 30-mei Carina Borst 9-jun
Ilja Groot 1-jun
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Hugo Girls kopij voor het Contact moet naar: hugogirlscopy@hotmail.com

SCHOONMAKEN ’T RONDEEL
Dames 3:   30 mei tot 1 juni
Recreanten 2: 6 tot 16 juni (grote schoonmaak)

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. 

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

Annet Kroon, planning kantinediensten in ´t Rondeel 

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 Devi Bakkum Shelly Poorten en Astrid Tesselaar 
     Chantal van der stoop
  
29 mei 11.15 uur tot 13.45 uur  13.45 uur tot 16.30 uur 
 Kelly Zuurbier en Carola Wijnker en 
 Jolijn Brouwer Noor Blankendaal
  
4 juni 9.15 uur tot 12.15 uur 12.15 uur tot 15.30 uur 
 Irma Entius 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

Handbalster van de week

Sofie Kavelaar

Zondag 5 juni

bij de wedstrijd:  Hugo Girls - Tonegido



22 23

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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UITSLAGEN 09 T/M 22 MEI
Dames 1 Hugo Girls DS1 Hollandia T DS1 13 - 27
Dames 2 Tornado DS4 Hugo Girls DS2 25 - 23
Dames 3 Zwaluwen K DS1 Hugo Girls DS3 7 - 11
A1 Hugo Girls DA1 C.S.V./Meervogels  DA1# 25 - 11
Beker Dynamo DA1 Hugo Girls DA1 12 - 11
A2 Sporting S DA1 Hugo Girls DA2 10 - 10
B1 Dynamo DB1 Hugo Girls DB1  - 
B2 Hugo Girls DB2 Wijk aan Zee DB1# 16 - 16
C1 Kleine Sluis DC1 Hugo Girls DC1 12 - 12
 Hugo Girls DC1 HVS/Petten DC1 8 - 3
C2 DSO DC2  Hugo Girls DC2 5 - 7
D1 Aeno D1  Hugo Girls D1 16 - 8
D2 Hugo Girls D2 Tornado D2 3 - 8
E2 Blinkert E1  Hugo Girls E2 6 - 5
F1 Des F1  Hugo Girls F1 20 - 10
F2 Westfriesland/SEW F3 Hugo Girls F2 4 - 15
F3 Tornado F3  Hugo Girls F3 8 - 5
     
Recr 1 Hugo Girls DR1 Geel Zwart DR4 6 - 21
Recr 2 JHC DR1  Hugo Girls DR2 15 - 11
Recr 2 Zwaluwen K DR1 Hugo Girls DR2 13 - 13

PROGRAMMA ZATERDAG 28 MEI T/M VRIJDAG 03 JUNI (VELD) 
         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 29-5 Berdos DS2-HG DS1 Bergen 14:15 13:15 ------
DAMES 2 29-5 HG DS2-D.E.S. DS1 De Noord 14:15 13:45 ------
DAMES 3 28-5 HG DS3-KSV DS3 De Noord 19:30 19:00 ------
A1   VRIJ        
A2 29-5 HG DA2-Westfriezen DA1 De Noord 13:00 12:30 ------
B1 29-5 HG DB1- Valken DB1 De Noord 12:00 11:30 ------
B2 29-5 Berdos DB1-HG DB2 Bergen 10:50 9:50 ------
C1   VRIJ        
C2 29-5 Schagen DC1-HG DC2 Schagen 14:00 13:00 ------
D1 29-5 KSV D1#-HG D1 t Kruis 11:00 10:15 ------
D2    VRIJ        
E1 28-5 HG E1-Z.A.P. E1 De Noord 15:00 14:30 ------
E2 28-5 HG E2-KSV E2# De Noord 14:00 13:30 ------
F1 28-5 J.H.C. F1-HG F1 Julianadorp 11:00 10:00 ------
F2 29-5 VZV F3-HG F2 t Veld 10:30 9:45 RES.SH.
F3 28-5 HG F3-Lacom F2 De Noord 13.00 12.30  
RECR. 1 1-6 Tornado DR1-HG DR1 HHW 19:30 18:45 ------
RECR. 2 30-5 Lacom ‘91 DR2-HG DR2 N-Scharw 19:30 18:45 ------
      
WIJZIGING: Zat 28 mei F3-Lacom om 13.00 uur (ingelast)   
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Deze kermis hebben we lekkere acties tijdens de kermis.

Kermis slagroomtaart €10.00  ( bestel tijdig  op = op )
Verse aardbeien bij 2 bakken een spuitbus slagroom gratis
Verse grilworst 10 % korting
Witte en bruine kadetjes 6+2 gratis

Verder kunnen wij uw kermisborrel regelen door bier, fris en 
wijn gekoeld te leveren. Ook de chips en andere lekkere hapjes,  
vers afgebakken stokbrood met salade`s, ook op zondag in overleg.
Maak er een mooie en gezellige kermis van.

Laatste nieuws van Attent naar Dagwinkel.

Op 13, 14 en 15 juni gaan wij de winkel ombouwen naar Dagwinkel, 
een formule van de Versunie met van Tol Retail.

Deze dagen is de winkel gesloten maar kan er `s ochtends tot 10 uur 
wel vers brood gehaald worden. Hierover later nog bericht.

Woensdag 15 juni hebben we `s avonds de mogelijkheid om het 
resultaat aan u te laten zien. Hiervoor is iedereen uitgenodigd.

Groeten Arno en Sylvia Groen
072 5711325

ajgroen@quicknet.nl
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PROGRAMMA ZATERDAG 4 JUNI T/M VRIJDAG 10 JUNI (VELD)           
          AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1 5-6 HG DS1-Tonegido DS1 De Noord 13:00 12:30 ------
DAMES 2 5-6 Con Zelo DS2-HG DS2 Waarland 13:00 12:15 ------
DAMES 3 4-6 Hollandia T DS2-HG DS3 Tuitjenhorn 19:00 18:00 ------
A1 5-6 HG DA1-S.C. Dynamo DA1 De Noord 14:15 13:45 ------
A2 5-6 KSV DA1-HG DA2 t Kruis 13:30 12:45 ------
B1   VRIJ        
B2 5-6 HG DB2-Geel Zwart DB2 De Noord 12:00 11:30 ------
C1 5-6 HG DC1-Con Zelo DC1 De Noord 11:00 10:30 ------
C2 5-6 HG DC2-Lacom ‘91 DC2 De Noord 10:00 9:30 ------
D1 4-6 HG D1-Tonegido D1 De Noord 10:00 9:30 ------
D2  4-6 HG D2-Vrone D1# De Noord 14:00 13:30 ------
E1 4-6 VZV E1-HG E1 t Veld 11:45 11:00 RES.SH.
E2 5-6 DSS E1-HG E2 Heemskerk 13:00 12:00 ------
F1 4-6 HG F1-VZV F2 De Noord 13:00 12:30 ------
F2 4-6 HG F2-S.C. Dynamo F3 De Noord 13:00 12:30 ------
F3 5-6 Niedorp F2-HG F3 Niedorp 10:00 9:15 ------
RECR. 1   VRIJ        
RECR. 2   VRIJ        
      
WIJZIGING: Zat 04 juni D1-Tonegido om 10.00 uur (was 15.00 uur)  
  Zon 05 juni DSS-E2 om 13.00 uur (was 04 juni om 10.55 uur)  
 

WANNEER FLUITEN DE SCHEIDSRECHTERS?

TEAM DATUM WEDSTRIJD AANV. SCHEIDRECHTER
F3  28-mei HG F3-Lacom F2 13.00 ?
E2 28-mei HG E2-KSV E2# 14:00 Evie Tiel
E1 28-mei HG E1-Z.A.P. E1 15:00 ?
DS3 28-mei HG DS3-KSV DS3 19:30 Mats Bakker
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 ?
F1 4-jun HG F1-VZV F2 13:00 Fenny Borst
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
F1 4-jun HG F1-VZV F2 13:00 Fenny Borst
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
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ZONDAG 5 JUNI  
IERSE MUZIEKSESSIE 

  VANAF 15.00 UUR EN CARVERY  
VANAF 17.00 UUR

 RESERVEREN VOOR DE CARVERY AJB 

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

VRIJDAG 10 JUNI  
MUSIC-DINNER MET DE 

JOHN FARMERS WHISTLES
 3-GANGEN 36.50, RESERVEREN AJB

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-      

  ZATERDAG 18 JUNI 
ST. PATRCKS CRUISE
 IN SAMENWERKING MET  

DE KOPEREN HOORN
 

VAREN, MUZIEK VAN DE 
WHEELBARROWBAND AAN BOORD 

EN DINER,  RESERVEREN AUB

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-      

 ZONDAG 19 JUNI: 
VADERDAGARRANGEMENT

   “TAKE DADDY TO THE COTTAGE” 
 

 14.00 UUR ONTVANGST MET 
NIEUWE HARING EN CORENWIJN

 
14.45 START WHISKYPROEVERIJ 

INCLUSIEF ROOKDEMONSTRATIE
 

17.30 UUR ; SLUIT. PRIJS 25.00 EURO.  
 

VADERDAGMENU  27.50 IN COMBINATIE 
 MET PROEVERIJ 25.00 PP. RESERVEREN

WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL
INFO@THEIRISHCOTTAGE.NL

VERLAAT 4 1734 JN OUDE NIEDORP
0226 - 421486

Dorpsstraat 440  | 1722 EJ Zuid-Scharwoude 
06 829 56 476  | info@roodeleeuw.nl

www.roodeleeuw.nl

29 mei - The Cats Aglow, 
Roode Leeuw Zuid Scharwoude

Op 29 mei aanstaande zetten The Cats 
Aglow met hun jarenlange ervaring als 
eerbetoon aan deze Volendamse groep 
een live act neer met muziek uit een 
tijd die, zoals bewezen, nooit is weg-
geweest. De aanvang is 17:00 en tickets 
koop je voor slechts € 12,50 online of 
aan de deur. www.roodeleeuw.nl

De Roode Leeuw
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ZONDAG 5 JUNI  
IERSE MUZIEKSESSIE 
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Hugo Boys seizoen 2015-2016

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 !

Snoek Motoren is natuurlijk al sinds jaar en dag een begrip in Heerhugowaard de Noord. Deze 
onderneming behoort dan ook tot een van de langst gevestigde ondernemingen in ons dorp. 
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Duidelijk verhaal

www.hypotheekshop.nl/eerste-huis-kopen

Nooit gedacht dat de lage 
rente mij zóveel kansen biedt

Nu kan ik aan de slag in mijn eerste eigen huis
Ik had niet echt verhuisplannen, maar met de lage hypotheekrente besloot ik om toch eens 
te kijken naar wat er mogelijk is. Na een goed gesprek met De Hypotheekshop-adviseur 
wist ik waar mijn financiële grenzen liggen en hoe ik profiteer van de lage hypotheekrente. 
Daarna ben ik tóch op huizenjacht gegaan en heb ik mijn droomhuis gevonden. 
Maak net als ik een afspraak en ontdek de kansen die de lage rente jou biedt. 

De Hypotheekshop Heerhugowaard | Dennis Zuurbier | Stationsplein 34 - 36 | Heerhugowaard
T. 072-20 101 14
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Wij zijn dus ook zeer verheugd dat nu dus ook dit bord langs ons hoofdveld te bewonderen is. 
Snoek motoren is al sinds 1969 begonnen met verkopen en repareren van Honda’s. Dus is Snoek 
absoluut een echte specialist op gebied van Honda. Bezoek ook eens de showroom aan de  
middenweg 480, want daar vind u;

•  ruime keuze in zeer goede staat verkerende gebruikte en nieuwe Honda motorfietsen 
en motorscooters

• goed en eerlijk advies
• vakbekwaam personeel
• goede werkplaats
• grote voorraad Honda onderdelen
• huidige collectie motorkleding en helmen  

Wilt u nu ook zo een mooi bord langs ons hoofdveld?, meld u dan bij een van onze sponsor  
commissie leden. Er zijn nog maar enkele plaatjes vrij !.

Raad de minuut

Hugo Boys – VZV 4-0  Paul Groot, Peter Bleeker / Ton Groot, Tim koomen en John Kunst.
Allen van harte gefeliciteerd !.

Woord van dank

 

Via deze weg willen wij graag Urmaprint Digitaal hartelijk danken voor de hulp en sponsoring van 
een aantal opdrachten de laatste tijd. Zonder de hulp en begeleiding van onze sponsoren is het 
onmogelijk om een voetbalclub draaiende te houden. 

Alex Overtoom, Koen de Koning, Mariët Ursem, Giel Borst, Wim Haisma en 
Melvin Tesselaar. De sponsorcommissie; sponsorcommissie@hugoboys.nl
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GER BRUIN
GARAGE / LPG INBOUW

- Onderhoud & Reparatie van alle 
  merken auto's.
- Banden, Uitlaten,  Accu's etc.
- Airco Service
- APK met Viergas- of Roetmeting.
- Dealer van: 
  BRC en GFi LPG installaties
- Autodiagnose specialist

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

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

Dopplerstraat 6 
1704 SR Heerhugowaard

TEL: 072-5740859
Fax nr. 072-5721659

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

• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing

Tel. 072 - 5711243 
06 - 53557548

Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard

www.groottuinen.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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KERMISVOETBAL
Zaterdag 28 mei

Oud-Hugo Boys

 Oud-FC Volendam
19.00 uur

Na afloop live muziek
van de Volendamse band Midlife

Ook deze avond
in de kantine:

CHampions League
finale
LIVE!

tegen
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Hugo Boys Senioren

Nacompetitie HUGO-BOYS  1 en 2 :        
Donderdagavond 26 mei 2016         
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter 
223138 Always Forward 1  Hugo-Boys 1  19:00  P.G. Steur  

Zondag 29 mei  2016        
Terreindienst :   Siem Hand en Vincent Plak       
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter 
222998 Hugo-Boys 2  Zaanlandia 2  10:45  J. Burger 

HUGO-BOYS  KERMISWEDSTRIJDEN  zaterdagavond 28 mei 2016    
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter  
0 Oud Hugo-Boys 1  Oud Volendam  19:00  Ate v.d. Laan 
0 Toernooi om de Zwagerman Cup  19:00  Marcel Numan 
  

Hou de website in de gaten voor nadere informatie!     

Siem Hand tel. 5740761

 
Hugo Boys Jeugd

 Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd
Zaterdag 28 mei, 2016
Terreindienst ‘s ochtends: Dick Zwagerman
Terreindienst ‘s middags: Roel Wolkers
wedstr. Omschrijving aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
- Hugo Boys B1 - Vrij
- Hugo Boys B2 - 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
- Hugo Boys MP3 - Vrij

Tijdens het speelweekend van zaterdag 28 mei zijn alle jeugdteams van Hugo Boys vrij. Dit  
betekent uiteindelijk ook het einde van het seizoen van de Hugo Boys Jeugd. Hierbij willen wij 
alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet dit jaar. We zien u allemaal graag volgend seizoen weer  
terug bij Hugo Boys.            

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

Let op: de teams spelen niet allemaal in hetzelfde weekend bij LSVV!!!

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.
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Richtlijnen voor kopij ‘contact’ 
- Aanleveradres(mail): redactiecontactdenoord@gmail.com. 
- Gegarandeerd geaccepteerde bestandstypen: txt, doc, docx, jpg, xlsx en pdf. Alle overige 

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

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

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

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

- Het aanleveren van advertenties via redactiecontactdenoord@gmail.com of contacthhw@gerja.nl
- Per vereniging, instelling, organisatie of andere instantie, is het gewenst de kopij via één e-mail 

adres aan te leveren. Op deze manier heeft de betreffende instelling grip op de juiste volgorde 
en bovendien kan de redactie makkelijker terugkoppelen bij vragen of opmerkingen.

- Logo’s dient men eenmalig in bezit te stellen van de redactie of van Gerja in een 4X4 cm 
formaat (bij voorkeur jpeg). Het logo zal blijvend gebruikt worden. De kopij alleen als tekst 
aanleveren, zonder logo. Eventuele bijlagen (bijvoorbeeld foto’s) apart bijvoegen in de eerder 
genoemde bestandstypen, met in de tekst vermeld welke bijlage / bestandsnaam op welke 
plaats ingevoegd dient te worden.

- Er zijn extra kosten verbonden aan het laten publiceren van meerdere foto’s of van kleurenfoto’s. 
- De opmaak van het Contact en uw kopij wordt geheel door Gerja verzorgd. Neem contact op 

met de redactie indien u uw opmaak gepubliceerd wilt zien. 
- Kopij zonder (herleidbare) afzender zal niet worden gepubliceerd.
-  Indien u een evenement op de agenda wilt laten plaatsen, dan kunt u dit kenbaar maken via 

een apart verzoek aan de redactie per e-mail. 

Advertentietarieven (zwart/wit): 1/1 pag € 42,50
    1/2 pag € 24,50
    1/4 pag € 15,00
    1/6 pag € 11,25 (personeelsadvertentie) 

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

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

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

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

Rekeningnummer Contact: NL06RABO0386950989



34 35

Kleurplaat
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Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75Elke dag 3 broden naar keuze € 6,10

Suikerbrood van 2,60 voor 1,95
Tompoucen 3 + 1 GRATIS

Saucijzenbroodje van 1,75 voor 1,-

Reclame voor zaterdag 28 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


