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Agenda
3 februari 2017 Young Seven: Sirkelslag
6 februari 2017 14:00 KBO Jaarvergadering met Bingo
10 februari 2017 20:00 Hugo Girls Winterkeezen in ‘t Rondeel
5 maart 2017 Young Seven: Modern monnikenwerk: workshop Handletteren
6 maart 2017 14:00 KBO Ko Schuurmans over afscheid en rouw
18 maart 2017 Stile omgang
20 maart 2017 13:30 KBO Excursie naar Amigoplant
21 maart 2017 20:00 Jaarvergadering Parochie in de pastorie
24 maart 2017 20:00 Hugo Girls Voorjaarskeezen in ‘t Rondeel
25 maart 2017 10:00 Zuster van Buurendag, zwerfvuil ruimen
31 maart 2017 19:00 Authentieke Dorpshuisveiling
5 april 2017 Young Seven: Paasintenties maken: je bent een engel
11 april 2017 20:00 lezing Veenlandschap in Heerhugowaard(Lia Vriend) in  de Veenhuizerkerk
24 april 2017 KBO Uitje
27 april 2017 Koningsdag
5 mei 2017 5 mei Fietstocht 
14 mei 2017 Young Seven: Workshop wereldtapas
19 mei 2017 18:15 Steprace
19 mei 2017 - 22 mei Kermis 
25 mei 2017 14:00 KBO Annemarie Hooijboer met een humoristische bloemlezing
4 juni 2017 Young Seven: Verhalen rond het kampvuur
2 juli 2017 Young Seven:Zomerfeest
4 september 2017 9:00 KBO Fietstocht
9 september 2017 41e editie Noordender Volksspelen
7 november 2017 19:00 KBO Jubileumfeest
15 november 2017 t/m 18 november “Loca draait door”: Cabaret, revue en toneel avond in zaal Bleeker
19 november 2017 “Loca draait door”: Cabaret, revue en toneel middag in zaal Bleeker
28 november 2017 19:30 KBO Bart Oud over de geschiedenis van Sinterklaas
19 december 2017 14:00 KBO Kerstmiddag

Vrijdag 3 februari 2017

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 13 FEBRUARI 2017
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 van vrijdag 3 maart 2017.
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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 
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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:

Te Huur 
geheel of in gedeeltes

Multi functioneel kantoor/productie/opslag lokatie. Ideaal gelegen in driehoek, 
Schagen, Alkmaar en Hoorn. info op http://www.fundainbusiness.nl/bedrijfshal/
zijdewind/object-49612370-de-weel-20/plattegrond/ of 06-53327563
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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:
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. 

Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren voor 9 februari op  het 
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.

Kerkwerken
In februari   is de groep van mevrouw Jo Stam-van Schagen aan de beurt om de kerk op orde te 
brengen.
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Bloemengroep
In februari   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!

Gea Klercq

WEEKEINDE 4 EN 5 FEBRUARI
Vijfde zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 58,7-10(Wie gerechtigheid doet, zal Gods zegen ondervinden)
Evangelie uit Matteüs 5, 13-16( Plaats uw lamp niet onder de korenmaat)

ZONDAG 5 FEBRUARI
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van de cantorij. Voorganger is  Wim Timmer.
Gebedsintenties voor: Tiny Veldman-Overtoom  en overleden familie,Kees en Truus  Zuurbier-
Groot en zegen over het gezin,in dankbare en  liefdevolle herinnering Ank Veldman-Dekker en 
Andre Veldman en zegen over  hun gezin.
 Lector; Joke van der Voort. Misdienaars; Stijn Blankendaal en Bas Kavelaar. Koster; Kees Berkhout

VRIJDAG 10 FEBRUARI
15.15 UUR
Kinderkerk voor de bovenbouw

WEEKEINDE 11 EN 12 FEBRUARI
Zesde zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Ecclesiasticus 15,15-20 God heeft de mens vrij geschapen: Als hij wil, kan 
hij Gods geboden onderhouden.
Evangelie uit Matteüs 5,17-37 Jezus is niet gekomen om wet of Profeten op te heffen maar om ze 
tot vervulling te brengen)

ZONDAG 12 FEBRUARI
10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is pater  jan Molenaar.
Gebedsintenties voor: levende en overleden familie Jong-Schilder, in liefdevolle herinnering Bets 
Westmeijer-Groot en zeggen over haar gezin, in liefdevolle herinnering Annie van Schagen en 
overleden ouders, Siemen Steur en Nel Steur-Groot en overleden familie, Cor Borst en Ria Borst-
Groot, Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden 
familie Molenaar-Goedhart, Jaap Way en Gre Way-de Boer en overleden familie ,Jaap Beers, Gina, 
Broeder Patrick, overleden familie kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, voor een jarige 
en zegen over hun gezin, Tiny Veldman-Overtoom en zegen over haar gezin.
Lector: Jos Mooij. Misdienaars: Lau en Miel Berkhout. Koster: Peter Danenberg

MAANDAG 13 FEBRUARI
15.15 UUR
Kinderkerk voor de onderbouw

WEEKEINDE 18 EN 19 FEBRUARI
Zevende zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Leviticus 19, 1-2.17-18(Een kernachtige samenvatting van heel de Tora)
Evangelie uit Matteüs 5, 38-48( Jezus spreekt over de grotere gerechtigheid van het Koninkrijk Gods)
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ZONDAG 19 FEBRUARI
Derde zondag van de maand
10.00 uur
Eucharistieviering met zang van Timeless uit Nieuwe Niedorp .Voorganger is Gerard Weel.
Gebedsintenties voor: Nel Smit-Houniet, Alex Weel, in liefdevolle herinnering Piet Borst, in 
liefdevolle herinnering Jaap en Anna Pronk, Jan en Sjanet, Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas, 
Adriaan van Langen en zegen over zijn gezin, uit dankbaarheid bij het 50 jarig huwelijk van Arie en 
Riet Groot, Afra de Wit- Plak en zegen over haar gezin en familie.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Sofie Kavelaar en Maarten Beers. Koster: Kees Berkhout.

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

ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP

T VELD
Zaterdag 4 februari om 19.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer 
Zaterdag 11 februari om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het 
gemengd koor.
Zaterdag 18 februari om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink

WAARLAND
Zondag 5 februari om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van de 
vrienden van het gregoriaans.
Zondag 12 februari om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het 
kinderkoor.
Zaterdag 18 februari om 19.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer en zang van het 
gemengd koor.

NIEDORP
Zaterdag 4 februari om 19.00 uur presentatie van de vormelingen  met Toon Jorink en zang van 
Timeless
Zaterdag 11 februari om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Stok en zang van de 
zonnezangers.
Zondag 19 februari 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

AFSCHEID VAN MARION
Zondag 22 januari was het dan zover: Het officiele afscheid van Marion als pastor van onze parochie.
Er is in de aanloop naar deze dag hard gewerkt om er goed en mooi afscheid van te maken, want 
we vinden met zijn allen dat ze dat heeft verdiend. En het was een mooi dag!
Een prachtige viering waarin alle koren hebben gezongen, waarin er ook af en toe een traantje 
werd weggepinkt. Maar dat hoort bij een afscheid!
Een viering waarin Marion haar boodschap aan de parochie op een mooie manier heeft mee ge-
geven: “Houd het vuur brandend” 
Dat zijn we zeker van plan, daarom was het mooi dat ook onze nieuwe pastor, diaken Hans Bruin, 
aanwezig was en zo alvast een beetje kennis heeft kunnen maken met de parochie.
Na de viering gingen heel veel mensen mee naar de receptie in het Dorpshuis.
Het was een gezellige bijeenkomst, waarin Marion door verschillende mensen werd bedankt en 
in het zonnetje gezet.
Truus van den Berg bood namens de parochie een beeld aan .
Een beeld wat een open hart en een open oor voorstelt.
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Zo heeft Marion met “hart en ziel” gewerkt, en dat hebben we ook op de sokkel van het beeld laten 
graveren.  Een mooie herinnering.   
Zo’n dag kan niet zonder de hulp van mensen die hun handen uit de mouwen willen steken, op 
welke manier dan ook.
Allereerst willen we iedereen bedanken die met een geldelijke bijdrage deze dag mogelijk heeft 
gemaakt. We bedanken verder:
 Richard en Gé de Vos, voor het bedienen van de beamer tijdens de viering, waardoor alle mensen 
in de kerk konden volgen wat  vooraan gebeurde.
Alle koren, kinderen en kosters en verder iedereen die een steentje heeft bijgedragen  aan de viering.    
Jos Mooij, voor het maken van de foto’s en het nog te maken fotoboek.
Ook had Jos foto’s verzameld en op de beamer vertoond tijdens de receptie. De hele loopbaan van 
Marion kwam langs.
Jan de Wit bedanken we voor zijn functie als ceremoniemeester. 
Jan van den Berg, die het geluid tijdens de receptie verzorgde.
De bediening van het Dorpshuis, geholpen door de Vormselwerkgroep, allemaal belangeloos!!!
En de mooie geste van Arno en Sylvia: zij zorgden voor de lekkere hapjes bij de koffie en de borrel.
“ Gewoon omdat Marion dat verdient !”
Dat kunnen we alleen maar beamen!! 
Ook bedanken we iedereen die vooral tijdens de receptie “hand en spandiensten” heeft verleend
bij de bediening en tijdens het opruimen.
Verder bedanken we  iedereen die, op welke manier ook, heeft geholpen om deze dag goed te 
laten verlopen!
Het was een bijzondere dag, het einde van een “tijdperk” en het begin van een nieuwe periode.
Bedankt dat u er was, om afscheid te nemen van Marion en haar te bedanken voor het vele werk 
dat zij heeft verricht!

 We houden het vuur brandend en wensen Marion een gelukkig en gezond pensioen!!

Truus, Ans, Marga, Annet en Nel  

DANK, DANK, DANK, DUIZEND MAAL DANK!!!

In het weekend van 21 en 22 januari heb ik afscheid genomen als pastoraal werkster van de Heilig 
Hart van Jezusparochie in De Noord en van de Wulframparochie in Waarland. Wat een supermooie 
afscheidsvieringen heb ik mee mogen maken. Echt geweldig! Duizend maal dank!
Voor de viering van De Noord mocht ik eerst de kerk niet in; ik mocht me voorbereiden in de pas-
torie. Dat maakte het erg spannend. Wat ging er allemaal gebeuren? Er liepen allemaal kinderen 
in de pastorie. Wat gingen zij doen? Bij het begin bleek dat zij met kaarsjes voor ons uitliepen om 
meteen al iets van het thema “Het vuur moet blijven branden” neer te zetten. Met de kaarsjes wer-
den voor het altaar andere kaarsen ontstoken, die samen een groot hart vormden. 
Alle koren zongen. Dat geeft sowieso altijd heel veel sfeer. En samen met de teksten was het een 
mooie viering. De kerk zat vol. Dat maakte grote indruk op mij. En wat heerlijk was het, dat mijn 
hele gezin in de kerk zat, zelfs de twee allerkleinsten van een half jaar en drie weken. En natuurlijk 
veel familieleden, vrienden en collega’s. Allemaal heel veel dank!
In de viering heb ik alle kinderen nog eens kaarsjes aan laten steken om zo te benadrukken dat het 
vuur van ons geloof moet blijven branden. Kinderen zijn de toekomst en ook zij dragen het vuur 
van het geloof in zich mee. 
Of dat vuur blijft branden hangt niet van mij af. Ook niet van mijn opvolger diaken Hans Bruin. Dat 
hangt vooral van u af, de parochianen. De parochianen zullen de handen uit de mouwen moeten 
steken om de parochie levend te houden. Maar Hans wil daarbij vast een goeie voortrekker zijn.
Aan het einde van de viering werd een prachtige tekst voorgelezen van en door Nel Zuurbier. En 
toen kwam dat prachtige slotlied, wat tot mij werd gezongen en een staande ovatie, waar ik nog 
de rillingen van krijg als ik eraan denk. Op dat moment kwam de ontlading van alles, denk ik, want 
daar kwamen de tranen; en die waren maar niet tegen te houden, bij mij niet, maar ook bij vele 
anderen niet. Wat een bijzonder gebeuren was dat. 
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Vervolgens werd mij een receptie aangeboden door de parochianen, in het Dorpshuis. Ook daar 
weer heel veel mensen. Jan de Wit was ceremoniemeester en kondigde de sprekers aan. Dat wa-
ren er nogal wat. Prachtige cadeaus werden me aangeboden, waaronder het mooie beeld “Met 
hart en ziel” van de parochie; en ook een heel mooi schilderij en boeken. Maar vooral was ik onder 
de indruk van alle lieve, lovende en warme woorden. Af en toe dacht ik: “Waaraan heb ik dit alle-
maal verdiend; ik heb gewoon mijn best gedaan in werk wat ik heel mooi vind om te doen”. 
Bijna dertig jaar geleden ben ik als vrijwilliger begonnen in de Heilig Hartparochie, waar ik al onge-
veer 45 jaar woon. Later werd ik parochiecoördinator; de laatste negen jaar pastor. Met enorm veel 
plezier heb ik dit werk allemaal gedaan. Toen ik zaterdag en zondag communie uitreikte, kwam er 
een lange stoet mensen bij me langs. Bij velen bedacht ik: met jou heb ik een band door …. En dan 
dacht ik bijvoorbeeld aan een overlijden, of een doopvoorbereiding, of huisbezoek, enz. enz. Dat 
zal ik toch wel heel erg gaan missen. 
Met vele mensen heb ik een prettige band opgebouwd. Iedereen die, op wat voor manier dan ook, 
mij heeft geholpen, tot steun is geweest, met wie ik heb gevierd en verdriet heb mogen delen in 
de afgelopen jaren: duizend maal dank! 
Ook zal ik de samenwerking met de vele vrijwilligers gaan missen. Vrijwilligers: enorm bedankt 
voor de fijne samenwerking: alleen had ik het niet gekund; ik had jullie heel hard nodig. Duizend 
maal dank!
Heel speciaal wil ik ALLE mensen bedanken die mijn afscheid tot zo’n bijzonder afscheid hebben 
gemaakt. Een afscheid waarop ik nog heel lang met een heel warm gevoel op zal terug kijken. 
Duizend maal dank!!!!

Natuurlijk kom ik de meesten van u nog regelmatig tegen in het dorp. En ik zal heus nog “klussen” 
doen voor de parochie, want in mij blijft dat vuurtje ook zeker nog branden. 

Hartelijke groet, Marion Bleeker – Burger.

Wake up!!! together 

“Liefde, relaties & seksualiteit”

Verslag bijeenkomst  zondag 15 januari 2017 

Er waren drie gasten uitgenodigd om dit thema met ons te onderzoeken door middel van ver-
schillende workshops. Na de gebruikelijke brunchtijd, werden de gasten en de workshops geïn-
troduceerd. Iedereen kreeg de gelegenheid om alle drie de workshops mee te maken. Wat betreft 
de ervaringen tijdens de workshops heb ik een kort verslagje gevraagd aan de gastsprekers. Dus 
vanaf hier laat ik hen graag zelf aan het woord. 

Workshop 1 - De Liefde… (kapelaan Johannes van Voorst)
“Een woord dat zoveel wordt gebruikt en op zoveel manieren! Als we het willen gaan hebben over 
relaties en seksualiteit, dan natuurlijk in de context van de liefde. Maar wat voor liefde bedoelen 
we dan eigenlijk? In deze workshop mocht ik daar verder op in gaan. Aan de hand van Aristoteles 
en Paus Benedictus XVI (ja echt waar, en ze vonden het oprecht interessant!) gingen we het hebben 
over drie vormen van liefde: eros, philia en agape. Griekse woorden, omdat de Grieken niet één 
woord voor “liefde” hebben. Het ging over de lichamelijke liefde van de verlangens en het plezier. 
Vervolgens over de liefde van de vriendschap, die zelf weer meerdere lagen heeft. En ook over de 
goddelijke liefde die de hoogste liefde is en een compleet geven is. Aan de hand van een mooi 
filmpje (Team Hoyt, een vader en zoon, zoekt u maar op!) en veel andere voorbeelden konden we zo 
ontdekken dat de liefde veelzijdig is. En ook zeker dat we altijd op zoek mogen blijven naar hogere 
vormen van liefde, die de andere vormen van liefde als het ware optillen en nog mooier maken! U 
hoort het al, we waren er even goed zoet mee! Erg mooi om te mogen doen, een leuke en actieve 
groep, een goede middag gehad.”
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Workshop 2 – No Apologies (Pieter Klaver)
“Ik ben als vrijwilliger betrokken bij het project No Apologies, een vormingsprogramma van twee 
dagen voor tieners van 11-14 jaar, dat op scholen gegeven wordt. Ook aan het thema seksualiteit 
wordt in het programma uitgebreid aandacht geschonken. Vanuit dit kader werd ik uitgenodigd 
bij de jongerengroep Wake-up!!! together om te vertellen over wat we dan doen op scholen 
en wat wij proberen mee te geven aan de tieners. Ik deed dit samen met een andere vrouwelijke 
vrijwilligster van No Apologies. No Apologies wordt namelijk in principe altijd samen door een 
man en een vrouw gegeven en zeker rond het thema seksualiteit heeft dat een meerwaarde. Het 
thema seksualiteit is enerzijds een onderwerp dat in onze maatschappij qua aandacht geen gren-
zen lijkt te kennen, anderzijds wordt er weinig echt serieus over gesproken. De meer persoonlijke 
en emotionele kant komt nauwelijks naar voren. Het was mooi om in een sfeer van respect en 
openheid met de jongeren in gesprek te kunnen gaan. We zijn eerst ingegaan op de vraag wat 
je nu eigenlijk zoekt in een huwelijkspartner. Woorden als vertrouwen en begrip kwamen al snel 
naar voren. Het is prima om bepaalde wensen te hebben, maar het is ook goed te beseffen dat 
de perfecte levenspartner niet bestaat en stil te staan bij de vraag of je ook datgene wilt geven 
aan de ander wat jij zelf wenst. Daarna gaven we uitleg over hoe mannen en vrouwen seksualiteit 
op een verschillende manier beleven aan de hand van Het grote verschil, geschreven door Dick 
Baarsen. Voor velen bleek dat een echte eye-opener. Het is echt belangrijk om dit te weten om zo 
respectvol met het andere geslacht te kunnen omgaan. Aan alle reacties te merken na afloop, was 
het een waardevolle middag om dankbaar op terug te kijken.”

Workshop 3 – Huwelijk  (Annemarie en David van Diepen)
“Daar zaten we dan, David, Annemarie en baby Daniël, op de bank in de huiskamer. De jongeren 
kwamen om ons heen zitten, want vandaag zouden wij ons verhaal aan ze vertellen. Met ons ver-
haal bedoelen we, hoe we elkaar ontmoet hebben, hoe daar vervolgens heel snel een relatie uit 
ontstaan is en hoe dat voor David binnen drie maanden al tot een huwelijksaanzoek geleid heeft. 
Met als gevolg een huwelijk én een baby, en genoeg leuke dingen en moeilijke dingen om er een 
verhaal van te maken. De nadruk van het verhaal zou liggen op hoe wij omgaan met relaties en 
seksualiteit, maar grappig genoeg hebben we uiteindelijk meer vragen gekregen over hoe je een 
bruiloft organiseert en hoe het is om een baby te hebben. In de kleine groepjes was er veel ruimte 
voor uitwisseling, dus de jongeren konden ook iets over hun eigen situatie vertellen. Ook heel leuk 
om te horen! Behalve dat het leuke gesprekken waren, namen de jongeren aan het eind van de 
middag misschien een mooie boodschap mee.”

Afsluiting middag
Aan het eind van de middag werd kort geëvalueerd, onder het genot van een hapje en een drank-
je en uiteindelijk werd de middag afgesloten met een gebedsmoment in de kapel van het Juliana-
klooster, geleid door rector Jeroen de Wit.

De volgende bijeenkomst van Wake up!!! together is op zondagmiddag 12 maart 2017 vanaf 12 
uur in het Julianaklooster in Heiloo. Iedereen van 16-30 jaar is van harte welkom! Je kunt je ervoor 
aanmelden via karinblaauw@hetnet.nl 

De filmavond

Dit keer werd de jaarlijkse filmavond gehouden op de jongerenzol-
der van de pastorie in Medemblik, tevens het huis van pastor Tilma. 
De ruimte was gezellig en functioneel ingericht. Lekkere chill-ban-
ken en een mooi scherm om de film op te vertonen. Kortom: een 
ideale bioscoop! Om 19.30 uur waren alle jongeren aanwezig, 14 
in totaal, en konden we de trailers gaan bekijken en stemmen. Er waren drie mogelijkheden: De 
kronieken van Narnia, Oorlogswinter en Pay it forward. Aan pastor Tilma de eer om de stemmen te 
tellen; het werd… Pay it forward.
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 De hoofdpersoon van de film is Trevor, die bij maatschap-
pijleer de opdracht krijgt om een project te bedenken en 
uit te voeren, waarmee hij de wereld substantieel en ten 
positieve verandert. Bij Trevor is dit niet tegen doveman-
soren gezegd en hij gaat er serieus en slagvaardig mee 
aan de gang. Al snel komt hij erachter, dat het niet allemaal 
zomaar gaat en hij krijgt het gevoel dat zijn missie mislukt. 
Maar … een mens ziet niet altijd wat zijn daden voor gevol-
gen hebben … en het blijkt in de film, dat zijn project bij 
veel mensen iets moois in beweging heeft gezet. 

We vonden achteraf deze film allemaal een goede keuze, want het was een hele mooie film, waar 
je ook nog iets van kon leren, zoals een van de jongeren dat zo treffend verwoordde. 

Omstreeks middernacht was iedereen weer veilig thuis.

Voor de volgende activiteiten van YoungSeven kun je op onze website kijken www.younseven.nl 
Alle jongeren van 12-18 jaar zijn van harte welkom!

YoungSeven zoekt vrijwilliger     
Het team van YoungSeven zoekt versterking. Wil jij je samen met ons inzetten voor leuke en inspi-
rerende activiteiten voor de jongeren van de parochies in onze omgeving? Meld je dan bij ons aan 
via secretariaat@youngseven.nl. YoungSeven organiseert ieder seizoen ongeveer 11 activiteiten 
voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Vanuit de waarden en tradities van ons geloof willen we hen iets 
moois meegeven. Voor meer informatie: www.youngseven.nl of bel onze regionale coordinator 
jongerenpastoraat, Karin Blaauw (06-29159489). U kunt ook terecht bij het parochiesecretariaat.

Groetjes van het YoungSeven-team.

De jeugd4daagse komt er weer aan!!
Dé week voor jongeren (14-15 jaar) uit de Noord staat er weer aan te komen en wel van maandag 13 
maart t/m vrijdag 17 maart.. Het organisatie comité heeft voor jullie een leuk en verrassend program-
ma klaar staan.. Waar jullie veel van kunnen opsteken, maar vooral heel veel plezier aan beleven.. 

De Jeugd4Daagse kost slechts 15,- euro p.p.
Ben je 14 of 15 jaar en kom je uit de Noord meld je dan aan voor dé gezelligste week van het jaar 
voor jongeren. Als je nog vrienden of vriendinnen hebt die niet uit de Noord komen, neem ze 
gezellig mee! Kan je niet wachten op de uitnodiging neem dan contact op met Ruda 072-5740080
Wij hebben er zin in.. jullie ook..??? Kom gezellig met z’n allen naar deze onvergetelijke week.. Je 
zult zien, het is echt de moeite waard.. Jij doet toch ook mee??
met de J4D!!

Organisatie Jeugd4daagse
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   Beste Noordenders,

 
Ted en ik hebben met veel plezier bijna 52 jaar in De Noord gewoond.
We gaan onze stek aan de Veenhuizerweg verlaten om kleiner te gaan wonen.
De Noord zal in onze herinnering blijven als een hechte, warme sociale gemeenschap.
We zijn blij dat wij daar jarenlang deel van mochten uitmaken. 
We bedanken daarom alle mensen waarmee we in die jaren zijn opgetrokken en hopen 
elkaar nog vaak te ontmoeten.
 
Wij hebben per 1 februari een bungalow gekocht in Obdam.
Omdat er in onze nieuwe stek veel te klussen valt wonen wij vanaf nu tot ongeveer 
eind maart bij onze oudste dochter in Heiloo.
 
Ons adres in Obdam is  
Dr. Lohmanstraat 1a 
1713 TG  Obdam 
Telefoon 0226  427084

Warme groet, Ted en Ina

Niet synchroon
Na de viering ter gelegenheid van het afscheid van Marion kreeg ik de opmerking dat de beelden 
die op het grote scherm in de kerk werden vertoond niet synchroon waren met het geluid.    Scherp 
opgemerkt!  Misschien is het door meer mensen opgemerkt, vandaar hier een kleine toelichting.

Het zogenaamde “analoge” geluid gaat vanaf de microfoon en de versterker rechtstreeks naar de 
speakers. Dat wil zeggen dat de trillingen vrijwel tijdloos door de speakers worden weergegeven
Het met een camera opgenomen beeld is “digitaal”. Dat wil zeggen dat de 24 beeldjes per secon-
den vanuit de camera worden uitgezonden als een digitaal signaal.
Voor dat dit digitale signaal door de beamer als beeld wordt vertoond moet het eerst worden 
omgerekend. Dit omrekenen kost tijd. Weliswaar maar een klein deel van een seconde, maar het is 
toch later dan het uitgezonden geluid. 
Dit gebeurt dus niet alleen op de beamer in onze kerk, maar overal waar met digitale opname 
apparatuur wordt gewerkt.

Richard de Vos

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

9 februari 2017 17.30 uur maaltijd in het dorpshuis
24 februari 2017 10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie
10 maart 2017  10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie
  voor de liefhebber knippen met Mary IJdema

Janet Wester     (5719382) Riet Beers (5714705) 
Tonnie Rozing  (5741684)  Ria Boekel  (5719919)
Gea Klercq       (5715265)  Toos Mooij   (5710193) 
Tini van Stralen
U bent van harte welkom!
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UITNODIGING KBO  JAARVERGADERING
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 6 februari a.s. 
aanvang 14.00 uur in het Dorpshuis. De agenda ziet er als volgt uit:

AGENDA.
1   Welkom en opening
2   Definitief vaststellen van de agenda.
3   Goedkeuring van de notulen van 8 februari 2016
4   Jaarverslag van de secretaris
5   Financieel jaarverslag van 2016 en begroting voor 2017
6   Verslag van de kascommissie en kiezen van een nieuw lid van de kascommissie.
     Leden van de kascommissie zijn Piet Tesselaar en Gerrit van der Krol.
     Piet Tesselaar treedt af. Wie neemt zijn plaats in?
7   De toekomst van de KBO. 
8  Rondvraag
9  Sluiting van de vergadering.

Na de vergadering komt iemand van de gemeente een kort verslag doen over het sociaal plein in 
Heerhugowaard.

Vervolgens is er na de pauze Bingo met prijsjes en kan er nog gezellig worden nagepraat.

Beste Noordenders,
Inmiddels zijn we hard bezig achter de schermen om er weer een 
fantastische 26e editie van te maken. De kermis kan natuurlijk 
niet beginnen zonder de oude vertrouwde steppenrace. Deze zal 
plaats vinden op vrijdag 19 mei. 

Dit is al jaren lang een groot succes. Dit willen wij zo lang mogelijk instant houden met leuke 
nieuwe ideeën, zoals vorig jaar succesvolle ludieke groepjes meededen en de elektrische steppen 
die rond reden op het parkoer.  Verder kunnen de kinderen net als alle andere jaren gewoon weer 
meedoen op de traptrekker, skelter of step.

Om u zelf te kunnen opgeven of uw kind kan dit via: stepracedenoord@hotmail.com of via onze 
Facebookpagina Staprace De Noord.

Het programma op vrijdag 19 mei:
18:15 beginnen we met de traptrekkerrace aansluitend de skelterrace en vervolgens de steprace.
20:00 aanvang steprace vanaf 12 jaar 
21:00 finish steprace 
21:10  prijsuitreiking
Wij zoeken voor de dag zelf extra versterking met het voorbeiden van de avond. Ook zoeken wij 
iemand die voor de avond de EHBO op zich wilt nemen.  
laat het ons weten via:  stepracedenoord@hotmail.com
Tevens zijn wij nog op zoek naar mensen die ons team willen komen versterken. Bij voorkeur ie-
mand met een administratieve/boekhoudende achtergrond.  Alle andere versterking is natuurlijk 
altijd welkom in ons team!

Ps: Heeft u nog leuke foto’s of leuke suggesties voor ons laat het gerust weten via de mail of via 
een reactie op onze Facebook!

Wij hebben er al super veel zin in en staan weer te popelen om er weer een geslaagde editie van 
te maken. Stichting steprace de Noord

Marco Neeft,  Fiona Veldman,  Miranda Groot, Petra Overtoom, 
Richard Groot, Rik Pancras en Sander Bakker
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Sterrenboschstraat 8,   1704 CN Heerhugowaard

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

Wij wensen iedereen 
fijne feestdagen en een 
voorspoedig nieuwjaar

• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing

Tel. 072 - 5711243 
06 - 53557548

Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard

www.groottuinen.nl

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

Dopplerstraat 6 
1704 SR Heerhugowaard

TEL: 072-5740859
Fax nr. 072-5721659

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

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
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5 Mei fietstocht!!
Hallo allemaal!

Ook dit jaar wordt er weer de jaarlijkse 5 mei fiets- 
tocht georganiseerd! Ook aan de kinderen wordt 
weer gedacht met de speciale ingekorte kinder-
route, dus zet het weer in je agenda!

Meer informatie over de fietstocht volgt.

Groeten van het Oranjecomité!

KONINGSDAG!!! 
Hallo Oranjevrienden! Uiteraard vieren we ook dit jaar weer Koningsdag! 
En wel op donderdag 27 april! De versierde fietsen, kinderkermis en een 
gezellige namiddag voor de volwassen zullen hierbij natuurlijk niet 
ontbreken! Meer informatie en het programma volgt!

Met een oranje groet van het Oranjecomite!

Jaarvergadering Vrouwen van Nu, Veenhuizen
Maandag 16 januari 2017 opent Dini de jaarvergadering. Zij wenst 
ons allemaal een heel gelukkig nieuwjaar en heet Ria de Haan als 
nieuw lid van harte welkom. In dit nieuwe jaar vieren we op 16 okto-
ber ons 80 jarig bestaan en  wordt georganiseerd door de jubileumcommissie: Annet Kroon, Els Ursem, 
Corrie Neeft, Maria Bergen, Truus Breed. De kaskontrole werd uitgevoerd door Els Ursem en Angela 
van Diepen. De kas wordt in orde bevonden en onze penningmeester Gré van Stralen heeft een pluim 
verdiend voor haar overzichtelijke boekhouding. Volgend jaar bestaat de kaskommissie uit Angela van 
Diepen en Tina van Breugel. Na zes jaar een bestuursfunctie te hebben vervuld, geeft Antoinet Zonne-
veld haar plaats in het bestuur aan Claudia Schreuder. Met een welgemeend applaus wordt Antoinet 
bedankt en Claudia welkom geheten. Dini heeft Antoinet op passende wijze bedankt voor het notule-
ren van de bestuursvergaderingen en haar inzet in die jaren. Het bestuur blijft dus nu uit vier personen 
bestaan. Om die reden zal steeds een lid gevraagd worden voor inbreng bij de vergadering.
Het ééndagsbestuur blijft tweejaarlijks, zo ook Oude Niedorp eenmaal bij ons op bezoek komten 
na twee jaar wij naar Oude Niedorp gaan in het voorjaar. 
Onze kerstavond wordt wisselend gevierd met het ene jaar een gastoptreden en het andere jaar 
een gezamenlijke maaltijd. 
Joke Baars is vijftig jaar lid! Zij wordt gehuldigd met de zilveren speld van de Vrouwen van Nu. 
Dini roept Adrie bij zich achter de bar vandaan en bedankt hem voor alle steun die wij van hem 
mogen ondervinden.
Rondvraag: Anna meldt dat onze uitgaansdag op 11 mei is; Bets van Langen meldt dat de gezamenlijke 
Vrouwenavond op 10 november gehouden wordt in de Brink, achter de Ontmoetingskerk aan de Mid-
denweg. Annet vraagt waar de nieuwe kerstboekjes gebleven zijn; Marry vraagt de leden om nieuwe 
ideeën voor artikelen voor het landelijk Magazine; Dini meldt dat ze de website weer up-to-date maakt 
en daarna bedankt ze Marry voor het schrijven van de notulen en de informatiestukjes in Contact.
In de pauze de tweede koffie, we krijgen een borrel en de bingo begint. We hebben leuke prijsjes 
meegenomen en voor € 0,50 per kaartje kunnen we ze winnen. Zelf zit ik aan een tafel waar leuke 
prijzen terecht komen zoals borrelnootjes en een fles rode wijn. We proosten op Fien! Dat oma Els 
heel lang heel veel plezier van haar mag beleven!
Het ééndagsbestuur, Carolien Stuijt, Angela van Diepen, Gonda Bruin en Marry Overtoom verzorgen de 
volgende avond op 20 februari. Wij nodigen u van harte uit, ook als gast bent u welkom, komt u gerust 
mee. De inloop is om half acht in het dorpshuis van Veenhuizen en de avond begint om kwart voor 
acht. Tot dan,                                    Marry
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René Jonker 
Stationslaan 1

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

www.jonkerhov.nl



14 15

“Blik op de weg” in De Noord …(16 jan. 2017)
Beste mensen,

Vanmorgen zou het prachtig weer worden, dus ik was er helemaal klaar 
voor, om aan de wandeling te beginnen. Rond kwart over acht liep ik de 
wijk uit en zag hoe vele ouders hun kinderen naar school brachten. Ook 
Fenny begeleidde haar twee kinderen en van haar kreeg ik het compli-
ment, dat ik mijn wandelingen weer oppakte.
Lopend over het Annaplein zie ik dat de Dagwinkel al weer volop in bedrijf 
is en ook bij Edwin Groen staan de fietsen al keurig in het gelid buiten.
Ik loop richting het Verlaat en zie, dat de lucht schitterend rood, geel en 
blauw kleurt, maar de zon is nog niet op. Het bekende “blauwe uur” dus!
Even verder is men aan het fiets- en voetpad bezig. Ik zie allerlei kabels en meetinstrumenten en 
er worden borden neergezet.
Trudy rijdt mij achterop en loopt een stukje met me mee. We praten over zaken, die ons bezig hou-
den en bij de Laanderweg nemen we afscheid. Ook Marry is inmiddels gepasseerd en groet ook 
even. Wij kennen elkaar nog van de fotocursus, maar dat is ook al weer even geleden.
Bij de A.C. de Graafweg kan ik wat afval kwijt, want ik heb weer het nodige opgepikt! Dan de over-
steek en bij het Avia-station gaan de handen omhoog. Een tijd niet gezien, maar toch niet vergeten!
Het bruggetje naar de Irish Cottage is wit van ijzel, dus even oppassen. Toch is het ook een mooie 
plek, om een paar foto’s te maken.
Ik loop de Dorpsstraat in en er heerst hier een grote stilte. Bijna niemand kom ik hier tegen. Een 
molen, knotwilgen en een wit veld is alles wat ik zie.
Dan de Zuiderweg in. Dan schijnt de zon vol in mijn gezicht. Als ik achterom kijk ligt Oude Niedorp 
er “zonnig” bij. Een hond wordt uitgelasten, schapen in de wei kijken me verbaasd aan en zo loop 
ik naar het eind, opnieuw de weg over en kom dan op de Kerkweg.
Ook hier weinig verkeer en de enkeling, die hier rijdt, komt soms met een (te) hoge snelheid voor-
bij. Bij het kerkje stop ik even voor een kleine versnapering, want ook van binnen moet de maag 
gevuld blijven!
De koeien staan nog steeds op stal. Ik hoor ze wel, maar zie ze niet.
Een stukje Veenhuizerweg en dan de Harlingerstraat. Hier moest iemand van zijn blikjes en drie 
pakken brood af. Waarom doet men dit? Ik heb het maar meegenomen en in de eerste  afvalbak 
gedeponeerd. De Midddenweg is stil geworden. Misschien wel beter zo!

26 blikjes
10 drinkbakjes
6 plastic flessen
8 pk. sigaretten
1 pk. shag
1fles Wodka (bijna leeg!)
Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol
072-5726170/06-18110970
email: gerritvanderkrol@outlook.com

p.s.
Tineke is inmiddels verhuisd van de Lauwershof naar De Meander
Zonoord 3, 
1723 LK N-Scharwoude
Zij heeft daar nu een eigen kamer en het is kleinschaliger ( 6 mensen per unit). 
Wij danken u nogmaals voor al het medeleven!
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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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Jasje uit
Kom, trek je jas maar uit 
mantel van zorg en pijn 
zo even lekker zonder 

luchtig, licht en fijn

haal uit die diepe zak 
een ogenblikje rust 

daarna het zakje dromen 
dat jou weer wakker kust

dit is jouw moment 
tijd om stil te staan 

en als je er aan toe bent 
dan mag de jas weer aan

©Annek Groot
Uit de bundel Jasje Uit.   

Meer lezen van en over Annek?   
www.grootsidee.nl

Workshop ‘De hormonale achtbaan – PMS’
Elvira Stam geeft praktische tips en adviezen tijdens een workshop 
voor vrouwen die graag meer willen weten over het PreMenstrueel 
Syndroom (PMS) en er iets aan willen doen.

PMS
Hoofdpijn, buikpijn, prikkelbaarheid, pijnlijke borsten en zelfs angsten en depressieve gevoelens, 
het PreMenstrueel Syndroom (PMS) kan het allemaal veroorzaken. 
Als je bedenkt dat vrouwen dit ongeveer twee weken per maand hebben, gedurende wel 30 jaar 
van hun leven, dan begrijp je dat dit een serieus probleem is. 
Er is heel goed iets te doen aan PMS klachten, alleen weten veel vrouwen dit niet. Bovendien lopen 
veel vrouwen maar door, ze denken dat het erbij hoort en vanzelf overgaat. PMS gaat niet over, dat 
komt echt maandelijks terug. 

Workshop
Tijdens deze workshop geeft Elvira Stam je meer informatie over wat er lichamelijk gebeurt. Ook 
geeft zij praktische tips en adviezen.

Waar en wanneer?
Deze workshop vindt plaats op maandag 6 februari om 20.00 uur in de bibliotheek in Heerhugo- 
waard, Parelhof 1a. 
Toegang is gratis, aanmelden gewenst. 
Dit kan via www.bibliotheekkennemerwaard.nl of tijdens openingsuren bij de klantenservice van 
de bibliotheek.
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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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Er is weer ruimte!
Ja door de verhuizing van onze secretaris, Ted van Schagen, is er 
weer ruimte voor 1 a 2 nieuwe leden bij BZN.
BZN staat voor Biljartclub Zonder Naam. Wij spelen op de donder-
dagmiddagen in Sportcentrum Noorderend van 13.00 uur tot onge-
veer 16.30 uur. 
Wanneer het u wat lijkt om te gaan biljarten, het is een leuke hobby, 
dan kan u altijd eens komen kijken. U kan ook bv. tot mei proberen 
of het is wat u zoekt om de tijd leuk te besteden.
Van begin mei tot begin september is er geen biljarten. 
Kom een keer langs of neem contact op met:
Piet Tesselaar 072 5715566
Jb. Bleeker 072 5713879 of
Jan van Schagen 072 5711238

NIEUWS VAN GYM VERENIGING “DE NOORD”
Goede voornemens voor het jaar 2017 kom naar de 
Keep fit gym!!!

We zijn alweer een paar weken sportief bezig na de kerstdagen.
Er is regelmatig een grote opkomst, aangezien we dit jaar weer een 
aantal nieuwe leden erbij hebben gekregen.
Voor diegene die nog geen sport beoefenen, kunnen altijd langs komen 
om de sfeer te proeven en van de oefeningen die gegeven worden.
Er wordt aandacht besteed aan, 

1. Beweeglijkheid gewrichten, 
2. Functie hart longen, 
3. Coördinatie, 
4. Spierfunctie, 
5. ontspanning 

Lichamelijke klachten kunnen vaak afnemen als je verantwoord bezig bent met bewegen.
De Keep fit gym gaat zeker met de tijd mee en zo gestart met Hip en Thigh op passende muziek. 
Onze lessen zijn zeer gevarieerd en iedere week weer anders. Alle spieren worden op deze manier 
mee genomen.

Bent u nieuwsgierig geworden kom gerust langs. 

De eerste 2 lessen zijn gratis. Voor informatie kunt u bellen naar één bestuursleden.

Dames ‘Keep fit gym’ wordt op maandagavond van 19.00 uur tot en met 20.00 uur gegeven. Aan 
de Rozenhoutstraat 1 in Heerhugowaard De Noord. Onder leiding van Marianne Damman.

Het bestuur:    Joke Bouwknecht  voorzitter 072-5722697
Ellen Dekker, penningmeester  072-5741245
Jose Dekker secretaresse  072-5717125
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Eerste Over Rood toernooi staat op punt van beginnen.
Vanaf 6 februari wordt er in Sportcentrum Noorderend gestreden 
om de prijzen bij het Over Rood biljarttoernooi. Er wordt in drie cate-
gorieën gespeeld. Iedere deelnemer speelt 2 middagen of avonden 
en de finales zijn op zaterdagmiddag 11 februari. De deelnemers komen uit de regio en kunnen 
natuurlijk wel wat aanmoedigingen gebruiken.
Door het Over Rood toernooi is het niet mogelijk om op maandag 6 februari vrij te biljarten. De 
nieuwe groep biljarters spelen op de dinsdagavond in de even weken. Heb je ook interesse kom 
dan eens kijken. Aanvang is 19.30 uur.
Verder blijft het mogelijk om de zaal te huren met de nieuwe sportfaciliteiten die voor iedereen 
beschikbaar zijn. Informeer eens naar de mogelijkheden om hier een paar sportieve uurtjes door 
te brengen. Ook op de site staat informatie over de diverse sporten. 

Carla en Henk 
06 21 11 62 93 /072 5823254 

sportcentrumnoorderend@gmail.com 
www.sportcentrumnoorderend.nl

Nieuws van Hugo Girls
Dames 1 doet (nog steeds) mee voor het kampioenschap maar kan aan-
moedigingen natuurlijk altijd gebruiken. Op 12 februari moeten ze tegen 
de concurrent Victoria O. Dus kom allemaal om ze aan te moedigen!

Maar als je naar de sporthal komt denk er dan aan dat je op buiten-
schoenen tot de tribune mag lopen. Als je zaaldienst hebt, moet fluiten 
of moet coachen en dus op het veld moet zijn, verder dan de tribune of 
aan de andere kant dan moet je andere (schone) schoenen meenemen.

Iedereen weer veel succes.
Het bestuur

Hugo Girls kopij voor het Contact moet naar: hugogirlscopy@hotmail.com
Graag op zondag vóór 19:00 uur aanleveren. 

HOOFDSPONSORS Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
   Piet Oudeman Transport
   Groot tuinen

JEUGDSPONSOR Kalanchoëkwekerij Slijkerman

Hier graag een kader omheen
Vrijdagavond 10 februari keezen in ’t Rondeel. Iedereen is welkom! Inschrijven vanaf 19.45 uur. 
Aanvang 20.00 uur. 

HUGO GIRLS JARIGEN
1-feb Anneroos Beers
4-feb Ed Wester
5-feb Laura Rendering
5-feb Jonna Spek
6-feb Sandy Waij
9-feb Iris van der Loos
13-feb Rene Buter
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Handbalster van de week

Sidney Groot

Zondag 12 februari

bij de wedstrijd :
Hugo Girls – Victoria O

Publiek gezocht!
Dames 1 doet het dit seizoen goed, er is in de zaal slechts één punt verloren gegaan tegen Victoria 
O. We strijden beiden voor de titel en ondanks het seizoen pas eind maart afgelopen is, zal de 
winnaar van de wedstrijd op zondag 12 februari een hele grote gooi naar de titel doen. Het is voor 
ons een thuiswedstrijd en we hopen dus op heel veel publiek!! Daarom een oproep aan alle jeugd-
teams, ouders, grootouders, buren, ooms, tantes, vrienden, vriendinnen en alle andere mensen 
die het leuk vinden om een spannende pot handbal te zien: kom ons aanmoedigen! 

Zondag 12 februari
Hugo Girls – Victoria O
Aanvang: 13:30 uur
Sportcentrum Noorderend

Winterkeezen 10 februari 
De winter is lekker op gang gekomen dus we gaan ons voorbereiden op het winterkeezen! Vrijdag 
10 februari is het zover. Iedereen is welkom in ’t Rondeel. Leden en niet-leden, beginners en erva-
ren keezers. Borden, pionnen, kaarten en instructie zijn aanwezig. Je kunt je alleen of als koppel 
inschrijven. Voor de winnaar van de avond is er een mooie prijs. Om 19.45 uur start de inschrijving 
en om 20.00 uur gaan we spelen. De kosten zijn 5 euro per persoon. Dit is inclusief 2 kopjes koffie 
of thee en allerlei lekkers. Als het met het keezen niet wil lukken, koop dan lootjes in onze Hugo 
Girls loterij en win een leuke prijs. 
Wij hopen op een gezellige avond. Tot vrijdag 10 februari! 

Nel, Irma en Jella 
Handbal F2, 15 januari 2017 
We gingen bij hvs handballen. 
We gingen eerst omkleden. 
En daarna gingen we naar de zaal. 
En we gingen daar warmingup doen. 
En voor de pauze hadden we 5-0 gespeelt voor ons. 
En toen de wetstrijd af was hadden we 11-3 gespeelt voor ons. En Mette had veel doelpunten 
gemaakt. 

Liefs Britt 
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Vrijdagavond 10 februari keezen in ’t Rondeel. 
Iedereen is welkom! Inschrijven vanaf 19.45 uur. 

Aanvang 20.00 uur. 

SCHOONMAKEN ’T RONDEEL
13 – 15 februari: Recreanten 2

ZAALDIENSTEN SPORTCENTRUM ‘T NOORDEREND
Hieronder vinden jullie de indeling voor de zaaldiensten.
Het kan zijn dat je bent ingedeeld maar dat je toch met een ander team moet mee handballen. Ik 
dat geval moet je zelf wilt ruilen. Dames 3 en de Recreanten draaien hun eigen zaaldiensten.
Ook bij jullie kan het gebeuren dat je toch een keertje door mij wordt ingedeeld. Graag de wijzi-
ging aan mij doorgeven. Via de mail marcoannet@gmail.com, telefonisch  072-5711428, of via de 
app 06 53105907.

Met vriendelijke groet,
Annet Kroon,

 planning zaaldiensten

4 februari 13.30 uur tot 14.30 uur Ouders E1
4 februari 14.30 uur tot 15.15 uur Ouders D1 
4 februari 15.15 uur tot16.15 uur  Ouders E2  en Floor Peters
5 februari 9.45 tot 12.00 uur  Nikki Borst en Bo Bleeker
5 februari 12.00 uur tot 13.00 uur Sandy Way en Joy Overtoom 
11 februari 13.30 uur tot14.30 uur Ouders D2 
12 februari 9.45 uur tot 12.00 uur Amber Molenaar en Monique Plak
12 februari 12.00 uur tot 14.45 uur  Carina Borst en Melanie van der Stoop
14 februari 20.45 uur  tot 22.00 uur  Recreanten 2
28 februari 20.45 uur  tot 22.00 uur Recreanten 1
4 maart  13.30 uur tot 14.45uur Ouders E1
4 maart  14.45 uur tot 15.30 uur Ouders D1
5 maart  9.45 uur tot 12.00 uur Fleur de Boer en Demi Plak 
5 maart  12.00 uur tot 13.15 uur Jenny Zuurbier en Romy Snoek
11 maart  18.15 uur tot 20.30 uur  Dames3
12 maart  9.45 uur tot 10.45 uur  Ouders D1
12 maart  10.45 uur tot 13.15uur Janine Oudeman en Lisa Appel
12 maart  13.15 uur tot 15.30 uur Kirsten Zijp en Brit Stoop
12maart   15.30 uur tot 16.15 uur Ouders E2
14 maart  20.45 uur tot 22.00 uur  Recreanten 2
18 maart  13.30 uur tot 14.30 uur  Ouders E1
18 maart  14.30 uur tot 15.30 uur Ouders D2 
19 maart  10.45 uur tot 13.15 uur Ineke Schot en  Maud Berkhout
26 maart  9.45 uur tot 12.15 uur Astrid Tesselaar en Remke Zuurbier
26 maart  12.15 uur tot 14.45 uur Shelly van Poorten en Naomi Bakker
26 maart  14.45 uur tot 15.30 uur  ouders E2
26 maart   15.30 uur tot 16.40 uur Carin Dekker en Iris van der Loos
 

Vrijdagavond 10 februari keezen in ’t Rondeel. 
Iedereen is welkom! Inschrijven vanaf 19.45 uur. 

Aanvang 20.00 uur. 
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Uitslagen 16 t/m 29 januari     
Dames 1 Hugo Girls DS1 Lacom ‘91 DS1 28 - 21
 KSV DS2 Hugo Girls DS1 20 - 38
Dames 2 Hugo Girls DS2 Vrone DS2 24 - 28
 Tonegido DS2 Hugo Girls DS2 11 - 28
Dames 3 Hugo Girls DS3 Kleine Sluis DS2 15 - 24
 VZV DS3 Hugo Girls DS3 5 - 13
A1 Westfriesland/SEW DA2# Hugo Girls DA1 32 - 17
 Hugo Girls DA1 Meteoor DA1# 26 - 17
A2 Valken DA1 Hugo Girls DA2 21 - 10
 Monnickendam DA1 Hugo Girls DA2 11 - 18
 Hugo Girls DA2 Meervogels DA2 14 - 32
B1 Hugo Girls DB1 D.S.O. DB2# 11 - 24
 Dynamo DB1 Hugo Girls DB1 22 - 12
B2 Hugo Girls DB2 Lacom ‘91 DB1 5 - 18
 De Blinkert DB1# Hugo Girls DB2 7 - 10
C1 Tornado DC1 Hugo Girls DC1# 25 - 12
C2 Hugo Girls DC2 Wijk aan Zee DC1# 11 - 8
 Lacom ‘91 DC1# Hugo Girls DC2 21 - 23
D1 Hugo Girls D1 Wijk aan Zee D1# 18 - 15
 Vrone D4 Hugo Girls D1 12 - 19
D2 Dynamo D1 Hugo Girls D2 12 - 14
 Hugo Girls D2 Blinkert D1 8 - 14
E1 Kleine Sluis E1# Hugo Girls E1 16 - 13
 Hugo Girls E1 Zap E1 28 - 5
E2 Hugo Girls E2 DSO E2 6 - 7
 Koedijk E2 Hugo Girls E2 4 - 23
F1 Hugo Girls F1 Con Zelo F1 29 - 9
 VZV F2 Hugo Girls F1 15 - 11
F2 Hugo Girls F2 Geel Zwart F1 5 - 13
 Vrone F1 Hugo Girls F2 3 - 12
F3 Hugo Girls F3 A & O F1# 1 - 18
 VZV F3 Hugo Girls F3 3 - 0
F4 Sporting S F1 Hugo Girls F4 20 - 0
 Hugo Girls F4 Tornado F3 1 - 18
Recr 1 Hollandia T DMW1 Hugo Girls DMW1 11 - 16
 Hugo Girls DMW1 Texel DMW1 10 - 8
Recr 2 Hugo Girls DMW2 Petten DMW1 3 - 9
 DWOW DMW1 Hugo Girls DMW2 10 - 6

PROGRAMMA ZATERDAG 4 FEBRUARI T/M VRIJDAG 10 FEBRUARI (ZAAL)
         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1 5-2-2017 J.H.C. DS2-HG DS1 Sport aan Zee 13:20 11:45 ------
DAMES 2   VRIJ        
DAMES 3   VRIJ        
A1 5-2-2017 Spartanen DA1-HG DA1 Kreek, de 13:20 12:20 ------
A2 5-2-2017 Victoria O DA1-HG DA2 Stap, de 11:30 10:45 ------
B1 5-2-2017 HG DB1-Schagen DB1# Noorderend 12:00 11:30 ------
B2 5-2-2017 S.S.V. DB1-HG DB2 Mijse, de 10:50 9:50 ------
C1 5-2-2017 HG DC1#-Tonegido DC1 Noorderend 11:00 10:30 ------
C2 5-2-2017 HG DC2-D.S.O. DC3# Noorderend 10:00 9:30 ------
D1 4-2-2017 HG D1-C.S.V. Handbal D2 Noorderend 14:45 14:15 ------
D2  5-2-2017 Graftdijk D2-HG D2 Oosterven, de 11:45 10:45 RES.SH.
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E1 4-2-2017 HG E1-Tonegido E1 Noorderend 13:45 13:15 ------
E2 5-2-2017 D.W.O.W. E2-HG E2 Zuiderzee 10:00 9:00 ------
F1 5-2-2017 HG F1-Maedilon/VZV F1 Noorderend 13:00 12:30 ------
F2 4-2-2017 HG F2-D.W.O.W. F1 Noorderend 13:00 12:30 ------
F3 4-2-2017 HG F3-Vrone F2 Noorderend 13:00 12:30 ------
F4 4-2-2017 Lacom ‘91 F3-HG F4 Geestmerambacht 14:30 13:45  
RECR. 1   VRIJ       ------
RECR. 2 9-2-2017 Tonegido DMW2-HG DMW2 Wieringen, de 21:00 20:00 ------

PROGRAMMA ZATERDAG 11 FEBRUARI T/M VRIJDAG 17 FEBRUARI (ZAAL)
         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1 12-2-2017 HG DS1-Victoria O DS1 Noorderend 13:30 12:30 ------
DAMES 2 12-2-2017 H.V.S. DS1-HG DS2 Molentocht 13:00 12:00 ------
DAMES 3 11-2-2017 Hollandia T DS2-HG DS3 Harenkarspelhal 20:40 19:55 ------
A1 12-2-2017 HG DA1-Zaanstreek DA1# Noorderend 12:15 11:45 ------
A2 12-2-2017 HG DA2-Monnickendam DA1 Noorderend 11:00 10:30 ------
B1 12-2-2017 Geel Zwart DB1#-HG DB1 Multitreffer, de 14:15 13:15 ------
B2 12-2-2017 HG DB2-Wijk aan Zee DB1# Noorderend 10:00 9:30 ------
C1 12-2-2017 S.C. Dynamo DC1-HG DC1# Mijse, de 10:30 9:30 ------
C2 12-2-2017 A & O DC1-HG DC2 Oosterhout 12:20 11:20 ------
D1 11-2-2017 KRAS/Volendam D4-HG D1 Opperdam 10:00 8:30 ------
D2  11-2-2017 HG D2-Tornado D2# Noorderend 13:45 13:15 ------
E1   VRIJ        
E2 11-2-2017 J.H.C. E4-HG E2 Sport aan Zee 9:55 8:55 ------
F1   VRIJ        
F2 11-2-2017 Lacom ‘91 F2-HG F2 Geestmerambacht 16:30 15:45 ------
F3 12-2-2017 D.S.O. F2-HG F3 Slenk, de 9:50 8:50 ------
F4 11-2-2017 HG F4-Tonegido F2 Noorderend 13:00 12:30 ------
RECR. 1 13-2-2017 Geel Zwart DMW4-HG DMW1 Multitreffer, de 20:00 19:00 ------
RECR. 2 14-2-2017 HG DMW2-S.C. Dynamo DMW2 Noorderend 21:00 20:30 ------

PROGRAMMA ZATERDAG 18 FEBRUARI T/M VRIJDAG 24 FEBRUARI (ZAAL)
         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1   VRIJ        
DAMES 2   VRIJ        
DAMES 3   VRIJ        
A1   VRIJ        
A2   VRIJ        
B1   VRIJ        
B2   VRIJ        
C1   VRIJ        
C2   VRIJ        
D1   VRIJ        
D2    VRIJ        
E1   VRIJ        
E2   VRIJ        
F1   VRIJ        
F2   VRIJ        
F3   VRIJ        
F4   VRIJ        
RECR. 1   VRIJ        
RECR. 2   VRIJ  
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PROGRAMMA ZATERDAG 25 FEBRUARI T/M VRIJDAG 2 MAART (ZAAL)
         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
             
DAMES 1   VRIJ        
DAMES 2   VRIJ        
DAMES 3   VRIJ        
A1   VRIJ        
A2   VRIJ        
B1   VRIJ        
B2   VRIJ        
C1   VRIJ        
C2   VRIJ        
D1   VRIJ        
D2    VRIJ        
E1   VRIJ        
E2   VRIJ        
F1   VRIJ        
F2   VRIJ        
F3   VRIJ        
F4   VRIJ        
RECR. 1 28-2-2017 HG DMW1-KSV DMW1 Noorderend 21:00 20:30 ------
RECR. 2 27-2-2017 Geel Zwart DMW3-HG DMW2 Multitreffer, de 19:00 18:00 ------

WIE FLUIT WAAR?
TEAM DATUM WEDSTRIJD TIJD Scheidsrechter
F4 28-1-2017 HG F4-Tornado F3 13:00 Fenny Borst
E1 28-1-2017 HG E1-Z.A.P. E1 13:45 Hua-lu Kuilboer - Jill kavelaar
D2 28-1-2017 HG D2-De Blinkert D1 14:45 Dilara Top - Nadine Hoppen
A2 29-1-2017 HG DA2-Meervogels’60 DA2 11:00 Nel Borst
A1 29-1-2017 HG DA1-Meteoor DA1# 12:15 René Buter
RECR. 2 31-1-2017 HG DMW2-Geel Zwart DMW2 21:00 Dames 1 (Amber Groot)
F2 4-2-2017 HG F2-D.W.O.W. F1 13:00 Kirsten Plak
F3 4-2-2017 HG F3-Vrone F2 13:00 Yara de Vries
E1 4-2-2017 HG E1-Tonegido E1 13:45 Bente Zuurbier - Sen Kuilboer
D1 4-2-2017 HG D1-C.S.V. Handbal D2 14:45 Jochem - Evi Blankendaal
C2 5-2-2017 HG DC2-D.S.O. DC3# 10:00 Pien v.d. Berg- Bregje de Wit
C1 5-2-2017 HG DC1#-Tonegido DC1 11:00 A1
B1 5-2-2017 HG DB1-Schagen DB1# 12:00 Dames 2
F1 5-2-2017 HG F1-Maedilon/VZV F1 13:00 Fenny Borst
F4 11-2-2017 HG F4-Tonegido F2 13:00 Evie Tiel
D2 11-2-2017 HG D2-Tornado D2# 13:45 Linsey Snoek
B2 12-2-2017 HG DB2-Wijk aan Zee DB1# 10:00 Inge Entius
A2 12-2-2017 HG DA2-Monnickendam DA1 11:00 Annie Groenland
A1 12-2-2017 HG DA1-Zaanstreek DA1# 12:15 Joyce/Pascal Heij
DAMES 1 12-2-2017 HG DS1-Victoria O DS1 13:30 Bond
RECR. 2 14-2-2017 HG DMW2-S.C. Dynamo DMW2 21:00 Dames 3
RECR. 1 28-2-2017 HG DMW1-KSV DMW1 21:00 Dames 2
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Hugo Boys seizoen 2016-2017
Van de bestuurstafel

Vanaf deze plaats kan ik u meedelen dat we er in geslaagd zijn om een 
opvolger te vinden voor het voorzitterschap van onze vereniging. Wim 
Haisma is de beoogd voorzitter. Tijdens de ledenvergadering van sep-
tember 2017 zal hij door het bestuur worden voorgedragen.  Wim kent 
de vereniging vrij goed en heeft ook een aantal functies bekleed. O.a  
heeft hij deel uitgemaakt van het bestuur van Hugo’s Vrienden en is 
momenteel lid van de sponsorcommissie. Om zich goed op zijn taak te 
kunnen voorbereiden zal hij de komende maanden gaan meedraaien 
met de maandelijkse bestuursvergaderingen en ook worden betrokken bij de samenwerking met 
Hugo Girls. Vanaf deze plaats wensen wij Wim veel succes toe.
De vrijwilligersavond zal op vrijdag 10 februari a.s. worden gehouden. De uitnodigingen zijn in-
middels verstuurd. Vanaf 21.00 uur zijn de deuren van het Dorpshuis geopend.
Door de slechte weersomstandigheden kon er de afgelopen weken niet of nauwelijks worden ge-
traind. Ook zijn de meeste inhaalwedstrijden afgelast. Hugo Boys 1 heeft op 22 januari j.l. een mini 
toernooi bij SVW (op kunstgras) gespeeld. De competitie voor Hugo Boys 1 is afgelopen zondag 
weer begonnen met een uitwedstrijd bij JVC. Dit is tevens de 1e wedstrijd van de 2e seizoenshelft.

Resultaten
Hugo Boys 1 verloor met 2-0 van JVC. Een goed spelend Hugo Boys wist de kansen jammer ge-
noeg niet te benutten en dat deed tegenstander JVC wel. De overige teams waren afgelast.
Vanaf deze plaats wens ik alle teams veel succes toe de komende weken.

Namens het bestuur,
Klaas Oudeman, voorzitter

Dorpshuis / Hugo Boys

Zaterdag 4 februari
Hugo-Boys
Irma

Zondag 5 februari
9.45 uur  Hanneke/ Anja
13.00 uur Paul / Sil
Leden : Ron Dekker / Gert Jan Liefting/ Toby Dekker

Maandag 6 februari
Tafeltennis Puinhoop

Dinsdag 7 februari
Kbo  en Seniorengym 

Woensdag 8 februari
Revas 

Donderdag 9 februari
Training Hugo Boys 

Vrijdag  10 februari
koersbal
vrijwilligersavond 

Vrijdag  10 februari
koersbal
vrijwilligersavond 

Zaterdag  11 februari
Hugo- Boys
Carla

Zondag  12 februari
 9.45 uur Liesbeth / Miranda 
13.00 uur  Joke
Leden :Stef Bakker / Pieter Bet/ Sven Blankendaal

Maandag 13 februari
Tafeltennis Puinhoop

Dinsdag 14 februari
Kbo  en Seniorengym

Woensdag 15 februari
Revas 

Donderdag 16 februari
Training Hugo Boys

Vrijdag  17 februari
koersbal        



28 29

Hugo Boys Senioren

Zondag 5 februari 2017       
Terreindienst: Silvèr Snoek     

wedstr   aanv  Scheidsrechter 
5547 Hugo-Boys 1  SV Spartanen 1  14:00  M. Moustaadil 
15766 Hugo-Boys 2  Vrone 2  10:45  
63863 Hugo-Boys 3  Koedijk 6  10:45 10:00 G. Vinke
63882 Hugo-Boys 4  JVC 6  10:45 10:00 Kees Molenaar 
61947 Vrone 8  Hugo-Boys 5  14:00 13:00 
70090 RK EDO JO19-1 Hugo-Boys JO19-1 11:30 10:00 
       
Zondag 12 februari 2017       
Terreindienst : Peter Hoogland, Siep Groot      
 
wedstr   aanv  Scheidsrechter
5310 Westfriezen 1  Hugo-Boys 1  14:00  
14883 Koedijk 2 Hugo-Boys 2  11:00  
62150 SVW 27  5 Hugo-Boys 3  11:00 10:00 
62586 Koedijk 8  Hugo-Boys 4  12:00 11:00 
63850 Hugo-Boys 5  KSV 6  10:45 10:00 Jan Eeken 
162800 Hugo-Boys JO19-1  Berkhout JO19-1  10:45 9:45 Klaas Oudeman 
       
Zondag 19 februari 2017      
Terreindienst :  Jeff Beers       
 
wedstr   aanv  Scheidsrechter 
6712 Hugo-Boys 1  Kleine Sluis 1  14:00  
16233 Hugo-Boys 2  SVW 27 2 10:45  
63870 Hugo-Boys 3  de Foresters 7  10:45 10:00 M. van Woerkom
63879 Hugo-Boys 4  Nieuwe Niedorp 4  10:45 10:00 Arie Strijbis 
65567 DTS 5  Hugo-Boys 5  11:00 10:00 
69563 De Valken JO19-1  Hugo-Boys JO19-1  11:00 9:30 
      
Siem Hand tel. 5740761       
       
      

Pupil van de week

Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:

5 Februari

Hugo Boys 1 – Spartanen 1 

Delano Vermons

( 12:45  aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)
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Pupil van de week

Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:

19 Februari

Hugo Boys 1 – Kleine Sluis 1 

Aaron Bakker

( 12:45  aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)

Hugo Boys Jeugd
         
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Saturday, February 04, 2017    
Terreindienst ‘s ochtends:  Thijs Wolkers    
Terreindienst ‘s middags:  Maarten de Moes      
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
- Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag        
189974 Flevo JO17-1 - Hugo Boys JO17-1 14:30 13:00 -  
201564 Victoria O JO15-2 - Hugo Boys JO15-1 12:45 11:30 -  
179317 Dynamo JO13-1 - Hugo Boys JO13-1 14:00 13:00 -  
183691 Hugo Boys JO13-2 - Reiger Boys JO13-5 14:00 13:15 NNB 
- Hugo Boys JO11-1 - Zie programma SZVV - - -  
- Hugo Boys JO9-1 - Zie programma SZVV - - -  
- Hugo Boys JO9-2 - Zie programma SZVV - - -  
- Hugo Boys MP1 - Zie programma SZVV - - -  
- Hugo Boys MP2 - Zie programma SZVV - - -  
 
        
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Saturday, February 11, 2017    
Terreindienst ‘s ochtends:  Daan Wolkers     
Terreindienst ‘s middags:  Joost Dekker*      
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
- Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag        
189979 Jong Holland JO17-2 - Hugo Boys JO17-1 10:15 8:45 -  
203588 Hugo Boys JO15-1 - WSV 30 JO15-2 14:00 13:00 NNB  
180162 Alcmaria Victrix JO13-1- Hugo Boys JO13-1 12:00 10:45 -  
183695 Hugo Boys JO13-2 - George st JO13-1 14:00 13:15 NNB 
- Hugo Boys JO11-1 - Zie programma SZVV - - -  
- Hugo Boys JO9-1 - Zie programma SZVV - - -  
- Hugo Boys JO9-2 - Zie programma SZVV - - -  
- Hugo Boys MP1 - Zie programma SZVV - - -  
- Hugo Boys MP2 - Zie programma SZVV - - -   
        
Houdt de website en het bord in de gaten ivm gewijzigde wedstrijden! www.hugoboys.nl  
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Programma SZVV Zaalvoetbal     
      
 4 Februari Sporthal Noorderend    
JO8 - 1 Hugo Boys JO8-1 - v.v. Schagen JO8-1 10:00 9:30
JO8 - 1 v.v. Schagen JO8-1 - Hugo Boys JO8-1 10:40  
JO9 - 2 Hugo Boys JO9-1 - Smit Groenadvies JO9-2 11:20 11:00
JO10 - 1 Hugo Boys JO10-1 - M. Dam Bouwbedrijf JO10-1 11:40 11:15
JO9 - 2 Smit Groenadvies JO9-2 - Hugo Boys JO9-1 12:00  
JO10 - 1 M. Dam Bouwbedrijf JO10-1 - Hugo Boys JO10-1 12:20  
      
 11 Februari Sporthal Noorderend    
JO6/7 - 1 Hugo Boys JO6-1 - Blom Elektrotechniek JO6-1 9:00 8:30
JO8 - 1 Hugo Boys JO8-1 - G.T.S. Zutt Metselwerken JO8-1 9:20 9:00
JO6/7 - 1 Blom Elektrotechniek JO6-1 - Hugo Boys JO6-1 9:40  
JO8 - 1 G.T.S. Zutt Metselwerken JO8-1 - Hugo Boys JO8-1 10:00  
JO10 - 1 Hugo Boys JO10-1 - v.v. Succes JO10-1 10:40 10:15
JO9 - 2 Hugo Boys JO9-1 -  De Jonge Prins JO9-2 11:20 11:00
JO10 - 1 v.v. Succes JO10-1 - Hugo Boys JO10-1 11:40  
JO9 - 2 De Jonge Prins JO9-2 - Hugo Boys JO9-1 12:00  
      
 11 Februari Spartahal in Schagen    
JO8 - 3 Gewoon Beveiliging JO8-1 - Hugo Boys JO8-2 11:20 10:30 
JO8 - 3 Hugo Boys JO8-2 - Gewoon Beveiliging JO8-1 12:00  
      
 18 Februari Finale Sporthal Doorbraak Warmenhuizen    
JO9 - 2 NUMMER 5 - NUMMER 6 9:00  
JO9 - 2 NUMMER 3 - NUMMER 4 9:20  
JO9 - 2 NUMMER 6 - NUMMER 5 9:40  
JO9 - 2 NUMMER 4 - NUMMER 3 10:00  
JO9 - 2 NUMMER 1 - NUMMER 2 10:20  
JO9 - 2 NUMMER 2 - NUMMER 1 11:00  
      
 18 Februari Finale Sporthal Groeneweghal in Schagen    
JO8 - 1 NUMMER 5 - NUMMER 6 13:00  
JO8 - 1 NUMMER 3 - NUMMER 4 13:20  
JO8 - 1 NUMMER 6 - NUMMER 5 13:40  
JO8 - 1 NUMMER 4 - NUMMER 3 14:00  
JO8 - 1 NUMMER 1 - NUMMER 2 14:20  
JO8 - 1 NUMMER 2 - NUMMER 1 15:00  
      
 18 Februari Finale Sporthal Noorderend    
JO8 - 3 NUMMER 5 - NUMMER 6 10:00  
JO8 - 3 NUMMER 3 - NUMMER 4 10:20  
JO8 - 3 NUMMER 6 - NUMMER 5 10:40  
JO8 - 3 NUMMER 4 - NUMMER 3 11:00  
JO8 - 3 NUMMER 1 - NUMMER 2 11:20  
JO8 - 3 NUMMER 2 - NUMMER 1 12:00  
JO10 - 1 Hugo Boys JO10-1 - De Hypotheekfirma JO10-1 13:00  
JO10 - 1 De Hypotheekfirma JO10-1 - Hugo Boys JO10-1 13:40  
      
 18 Februari Finale Sporthal ‘t Zijveld in ‘t Veld    
JO6/7 - 1 NUMMER 3 - NUMMER 5 10:00  
JO6/7 - 1 NUMMER 4 - NUMMER 3 10:20  
JO6/7 - 1 NUMMER 5 - NUMMER 4 10:40  
JO6/7 - 1 NUMMER 1 - NUMMER 2 11:00  
JO6/7 - 1 NUMMER 2 - NUMMER 1 11:40   
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Hugo Boys Jeugdcommissie

De Hugo Boys jeugdcommissie; in het verleden verantwoordelijk voor vele activiteiten voor de 
jeugd, waaronder:

- Het jaarlijkse Hugo Boys Jeugdtoernooi
- Elke week de pupil van de week
- Het onderlinge zaaltoernooi voor de jeugd in de winterstop
- Het Pannenkoekentoernooi
- De 4-tegen-4 avonden
- Het jeugdkamp
- En zo nog veel meer activiteiten

Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die in de Jeugdcommissie willen plaatsnemen. 
Hierdoor kunnen wij als Hugo Boys Jeugdcommissie activiteiten zoals hierboven blijven organi-
seren voor de jeugd.

Lijkt dit je wat? Spreek een van ons dan aan, of e-mail naar zaterdag@hugoboys.nl, zodat je kunt 
bekijken of het iets voor je is.

Hugo Boys Jeugdcommissie;
(Nic de Wit, Carola Dekker, Mitchel Assendelft, Mike Zuurbier en Pim Wolkers)

 

Van de Sponsorcommissie
Hugo Boys dankt haar volgende shirt sponsoren;

HOOFDSPONSOR: Edwin Groen Tweewielers
Hugo Boys 2   Loon & Grondverzetbedrijf Danenberg 
Hugo Boys 3   R&H Beers Aannemersbedrijf
Hugo Boys 4   Groentekwekerij Ursem - Zuurbier
Hugo Boys 5   Beers Totaal Onderhoud
Hugo Boys JO19-1  Aannemersbedrijf R. Blankendaal
Hugo Boys JO17-1  Paul Dekker Vouwwagenstalling
Hugo Boys JO17-2  Bleeker Transport
Hugo Boys JO13-1 R&H Beers, Kay Timmerwerken, Iene Miene Mud
Hugo Boys JO13-2  SMP Sportscare
Hugo Boys JO11-1   R.W. de Vries Amaryllis
Hugo Boys JO9-1  Mankracht GWW
Hugo Boys JO9-2   Fast Forward / Iene Miene Mud
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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

TRIMSALON 
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER 
MARLIES BROERS

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

ZATERDAG 25 FEBRUARI
POPQUIZ OPGEVEN 3 PERS

 
ZATERDAG 18 MAART

DINER OP INSCHRIJVING

RES. 5711335 OF 0627918509

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

PRESENTEERT:
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Nieuwjaarsreceptie

We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie. De middag begon met een 
sportief onderonsje tussen oud Hugo Boys 1 en het huidige Hugo Boys 1. Het huidige eerste wist 
deze wedstrijd wederom te winnen. Direct na de wedstrijd wist Ger Kruijer de zaal in juiste sferen 
te brengen. Het was een zeer goed stukje muziek, onze grootte dank hiervoor.
Na de nieuwjaar speech van onze voorzitter zijn we begonnen met de loten verkoop, voor de 
grootse loterij die we traditie getrouw elk jaar organiseren.
Via deze weg willen wij graag de volgende sponsoren bedanken voor het beschikbaar stellen van 
de mooie prijzen:

Edwin Groen tweewielers   FC Volendam
Straatgereedschap.nl , Andre Stammis Willem Zwagerman
MindsZ GGZ NHN    Blankendaal Bloemen 
Sportief Gezien    Rabobank
Dagwinkel Groen    Snack – eethuis Hugo
Dorpshuis Hugo Boys   Keurslagerij Laus Klaver
Vishandel Marco en Brigitte  Bakkums Boetje
Univé     Hugo’s vrienden

Nieuwe borden sponsoren erbij !

Nico Zonneveld 
Kwekerij van bijzondere planten

Aan de Middenweg in Heerhugowaard, iets buiten dorpskern De Noord, ligt Kwekerij Nico Zonneveld. 
De kwekerij is ontstaan door een uit de hand gelopen liefhebberij. Na vele jaren als snijbloemenkwe-
ker te hebben gewerkt zijn wij inmiddels ruim 20 jaar geleden overgestapt op het kweken van vaste 
planten, siergrassen, bloembollen en eenjarige. Inmiddels staat er op de kwekerij een zeer veelzijdig 
assortiment.  Specialisaties zijn onder andere Phloxen, Helleborus, siergrassen, Salvia’s en (herfst)asters. 
De afgelopen jaren leggen wij ons ook steeds meer toe op eetbare planten en kruiden.
Alles wat wij kweken vindt zijn weg naar particuliere tuinliefhebbers, tuinontwerpers, hoveniers en col-
lega-kwekers. Door ons uitgebreide netwerk kunnen we bijna elk soort plant leveren, waarvan dan ook 
dankbaar gebruik van wordt gemaakt. Mocht u  op zoek zijn naar aparte soorten – apart in de zin van 
weinig aangeboden – of nieuwe soorten, dan kunnen wij u veelal van dienst zijn. U kunt uw plantenlijst 
bij ons inleveren en wij zorgen ervoor dat alles compleet wordt geleverd. Op de site staat ook een groot 
deel van ons assortiment, deze is te vinden onder www.kwekerijnicozonneveld.nl

U vindt kwekerij Nico Zonneveld op Middenweg 459, 1704 BB Heerhugowaard.  Wij hopen u graag 
binnenkort te verwelkomen.
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Vernieuwing van bord

Dagwinkel Groen
Inmiddels al een vertrouwd beeld in de Noord, de Dagwinkel van familie Groen. Door deze naams-
verandering, en de verbouwing van de winkel zelf, kon het nieuwe reclame bord natuurlijk niet uit 
blijven. We zijn als vereniging erg blij met deze sponsor van het eerste uur. Al jaren kunnen we op 
de steun rekenen, en we hopen dat we de samenwerking nog jaren kunnen voort zetten.
 
Raad de minuut

We hebben de laatste periode geen thuis duel voor de competitie gehad.

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

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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Medisch Pedicure Heerhugowaard

De praktijk staat ingeschreven 
in het kwaliteitsregister voor pedicures

*
Diabetes en Reuma aantekening

*
Praktijk op de begane grond

*
www.pedicureheerhugowaard.nl

*
Altonstraat 15

1704CC, heerhugowaard
tel. 06-42307499

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

Internet: www.rhbeers.nl

kelders
kozijnen
verbouw

woningbouw
utiliteitsbouw
betonvloeren

Hét adres voor:
Hét adres voor:

woningbouw  kelders
utiliteitsbouw  kozijnen
Betonvloeren  verbouw 

Middenweg 494
1704 BM Heerhugowaard

Tel:072-5711254 / Fax:072-5743170
Email: mail@rhbeers.nl
Internet: www.rhbers.nl

ZONDAG 6 FEBRUARI, 
SESSIE EN CARVERY VOOR DE CARVERY RESERVEREN AUB  -.-.-.-.-.-   VRIJDAG 10 FEBRUARI 

MUSIC-DINNER
 MET DADDY O’

        3 GANGEN MUZIEKMENU € 36,50
RESERVEREN AUB 

 -.-.-.-.-.-.-.-       
WIJ SERVEREN EEN HEERLIJK 

VALENTIJNSMENU 
VAN ZATERDAG 11 

T/M DINSDAG 14 FEBRUARI
4-GANGEN € 33,50 INCL. SPOOM

5-GANGEN € 38,50 
INCL SOEP EN SPOOM

VOOR DE VEGETARISCHE GAST 
MAKEN WE IETS ANDERS

WEL RESERVEREN AUB
 -.-.-.-.-.-.-.- 

ZONDAG 12 FEBRUARI 
WHISKYPROEVERIJ 

“ MET ALS THEMA;”AGE NO AGE
RESERVEREN AUB

 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
ZATERDAG 18 MAART 

ST. PATRICKS PARTY 
MET BOXING TGHE VOX 

EN PADDY BIRCH
VRIJ ENTREE, AANVANG 21.00 UUR. 

:DRESSCODE GROEN
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

WIJ HEBBEN PLAATS VOOR EEN 
PART-TIME  / FULLTIME 

PUB/BEDIENINGSMEDEWEK(ST)ER
MET ERVARING

STUUR EEN MAIL OF BEL EVEN
VRAGEN NAAR MARIAN

WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL 
INFO@THEIRISHCOTTAGE.NL

 VERLAAT 4 1734 JN OUDE NIEDORP
0226 421486
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Ti m m e r b e d r i j f

Snel
Tel.  072 53 47 173          Heerhugowaard

Timmerwerk - Onderhoud - Renovatie - Verbouwing
bord_70x100Snel.indd   1 06-07-2009   10:24:31

• Timmerwerk
• Onderhoud
• Renovatie
• Verbouwing
• Nieuwbouw

 Tel. 06 27088407
 Heerhugowaard

Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75Elke dag 3 broden naar keuze € 6,25

Hoogbruin 2 voor € 3,-
Ontbijtkoek  van € 2,60 voor € 1,95

Appeltaartje van € 5,95 voor € 3,95

Reclame voor zaterdag 4 februari

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


