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Agenda
5 maart 2018 14:00 KBO Schaapsherder Marijke Dirkson
5 maart 2018 t/m 10 maart: Collecte Jantje Beton / Zeeverkenners
9 maart 2018 14:30-15:30 Bieb - Aan tafel met ……….Marielle van den Heuvel, Tuinonderhoud
10 maart 2018 Vormsel: Amsterdam en om 19:15 viering 
10 maart 2018 Mini Playback & Spelshow gr. 1 t/m 5
10 maart 2018 Disco gr. 6 t/m brugklas
16 maart 2018 Plantenaktie Hugo Boys en Hugo Girls
20 maart 2018 Jaarvergadering parochie in de pastorie
23 maart 2018 14:30-15:30 Bieb - Aan tafel met ……….bloemen (haken)
24 maart 2018 Zwerfvuilruimen Zuster van Buurendag
4 april 2018 Vormsel: Thema avond ouders en begeleiders
6 april 2018 14:30-15:30 Bieb - Aan tafel met ……….Carla Harren
7 april 2018 Sportcentrum Noorderend: Zaalvoetbaltoernooi
8 april 2018 Opening nieuwe handbalveld, vernieuwde Dorpshuis en sponsordag Hugo Boys en Hugo Girls
9 april 2018 KBO Notaris Aad Overtoom over het levenstestament
10 april 2018 Jaarvergadering Stichting Dorpshuis
11 april 2018 20:00 uur Veenhuizerkerkje Lezing Veenhuizer onderduikers 1940-1945
15 april 2018 Brommerbeurs
23 april 2018 KBO uitje
27 april 2018 10:45 Oranje comité versierde fietsenoptocht
27 april 2018 14:00 spelletjesmiddag
27 april 2018 15:30-21:00 Oranje comité gezellige middag en avond
29 april 2018 Vormsel viering
5 mei 2018 Oranje comité, start tussen 16:00 en 18:00 uur
10 mei 2018 Eerste communie
13 mei 2018 Lourdesviering, Mariamaand
14 mei 2018 KBO Slotmiddag met Aris Bouwens
25 mei 2018 18:00 Steprace
3 september 2018 14:00 KBO Fietstocht
8 september 2018 42e Noordender Volksspelen
10 september 2018 14:00 KBO Paul Sengers; zanger en entertainer
13 september 2018 Kennismakingsavond voor de pelgrims naar Lourdes
19 september 2018 Vertrekviering voor de pelgrims naar Lourdes
8 oktober 2018 14:00 KBO verassingsmiddag
22 oktober 2018 KBO excursie
13 november 2018 19:30 KBO Anna en Irma Ursem
18 december 2018 14:00 KBO kerstmiddag

Vrijdag 2 maart 2018

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 12 MAART 2018
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 30 maart 2018.



2 3

 

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:

RegioBank
uitgeroepen tot 
beste bank van 
Nederland
Bron: Geldgids #7, november 2017, 
Consumentenbond

 
Jos Kamp Assurantien
Middenweg 200
1701 GG Heerhugowaard
T 072 - 571 12 84
E info@joskamp.nl
I www.joskamp.nl
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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 of 06 21904364
NL64RABO 0326802185
pastorie.de.noord@gmail.com
www.heilighartdenoord.nl
Facebook: Heilig hart parochie.
‘Onze kerk’ app: Heilig Hart van Jezus Kerk de Noord

Openingstijden secretariaat: dinsdag en donderdag van 9:30 uur tot 11:00 uur
Openingstijden kerk: maandag tot en met zondag van 9.30 uur tot 17.00 uur 

Diaken Hans Bruin (eerst aanspreekbare)
0654956924
hansbruin@outlook.com

Deken / pastoor Eduard 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   Vacature
Bestuurslid   Kees van Langen  072 574 2241

Contactpersonen secties:
Sectie Catechese   Vacature
Sectie Liturgie   Marga van Langen 072 574 2241
Sectie Gemeenschapsopbouw Ans Rendering  072 5741589
Sectie Diaconie    Marion Bleeker-Burger    0226-422731 

   

Personele Unie  Pim Mooij   072 5715332 

Inloop- uur Diaken Hans Bruin, is iedere derde donderdag van de maand, om 10.00 uur

“Bent u onlangs komen wonen in ‘De Noord’ en wilt u meer weten over onze parochie of wilt 
u ingeschreven worden? Neem gerust contact op met het secretariaat van onze parochie. De 
gegevens vindt u bovenstaand”

Copij voor het Contact namens de Parochie kunt 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 8 maart  op het 
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.

Kerkwerken
In maart   is de groep van mevrouw van Schagen-Oudeman   aan de beurt om de kerk op orde te brengen.
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Bloemengroep
In maart  wordt de kerk versierd door Ada Borst en Agnes de Goede

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

WOENSDAG 28 FEBRUARI OM 19.30 UUR
Dagsluiting met  Deo Vacare 

WEEKEINDE 3 EN 4 MAAART
Derde zondag in de veertigdagentijd
Eerste lezing uit het boek Exodus 20,1-17(De Tien woorden van het verbond zijn wegwijzers ten 
leven. Zij wijzen ons de goede richting naar een menswaardige samenleving in Gods naam)
Evangelie uit Johannes 2, 13-25(De stenen tempel heeft afgedaan. Het echte huis van de vader is 
Jezus zelf en de gemeenschap die op Hem wordt gebouwd)

ZONDAG 4 MAART OM 10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is Monica Wildeboer.
Gebedsintenties voor: Gert Boerdijk en zegen over de kinderen en kleinkinderen, Kees Zuurbier en 
Truus Zuurbier-Groot, voor een jarige en zegen over hun gezin, voor de overleden familie Beers-
Burger en uit dankbaarheid voor een negentigjarige tweeling, Jaap Way-Gre Way-de Boer en 
overleden familie, Piet Beers en familie.
Lector; Jos Mooij. Misdienaars: Stijn Blankendaal en Sven Klaver. Koster; Peter Danenberg.

WOENSDAG 7 MAART OM 19.30 UUR
Dagsluiting met Deo Vacare.

DONDERDAG 8 MAART OM 19.30 UUR
Viering van meeleven met Marion Bleeker-Burger en Nel Zuurbier.
Gebedsintenties voor: Cor Deken en Ivonne, in liefdevolle herinnering Dina Oudeman-Ernst en 
Anita Oudeman- Muileboom, Jaap Burger en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Chris 
en Mien Dekker-Groot en overleden familie, in liefdevolle herinnering Jan en Tiny Oudeman-Groot 
en zegen over hun kinderen en kleinkinderen, in liefdevolle herinnering Merie Klompstra-Bakker, 
haar overleden ouders en zegen over haar gezin, in liefdevolle herinnering Piet en Afra Korver-
Wester en dochter Helma, Riet Entius- de Boer en zegen over hun gezin, Afra de Wit-plak en om zegen 
over de kinderen en familie, Corrie Haverink, Riet Bleeker-Korver, Petra en overleden familie Bleeker-
Korver, Kees Zuurbier en Truus Zuurbier-Groot en zegen over het gezin, Piet Luken en zegen over zijn 
gezin, Nic Oudeman en overleden familie Oudeman-Bakkum, Agie Borst-Eeken en Cor Borst , Ina, Cock, 
Sander en Piet en om zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Antonius Aloysius Molenaar, 
Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart, Tiny Veldman-
Overtoom en overleden familie Veldman-Overtoom, in liefdevolle herinnering Nic. Eeken en Michel, 
Jan Bleeker en zegen over zijn gezin, Nol van Woerkom, in liefdevolle herinnering Dennis Overtoom, 
Nelly van Veen en overleden ouders Overtoom-Groen, Marco Ursem, Alie Idema-van Diepen, Sjaak 
Hoogland en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Andre en Ank Veldman en om zegen 
over hun kinderen en kleinkinderen, in liefdevolle herinnering Jaap en Anna Pronk-Kieft, Jan en Janet, 
in liefdevolle herinnering Riet Ursem-van Langen, Antoon Ursem en Ton Brussaard, Simon van Langen, 
Catharina van Langen-Borst, Aad en zegen over de familie, in liefdevolle herinnering Jan Oudeman en 
familie Oudeman-Groot, Nic |Commandeur en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, in dierbare 
herinnering Jan Oudeman en Gurie Oudeman-Appel, dochter Sandra en zegen over hun kinderen en 
kleinkinderen, Jan en Jansie Groenland en zegen over hun gezin.
Koster: Gon Meester.

Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
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WEEKEINDE 10 EN 11 MAART
Vierde zondag in de veertigdagentijd
Eerste lezing uit het tweede boek Kronieken 36, 14-16.19-23( We horen het verhaal van de 
verwoesting van Jeruzalem en van de wegvoering van het volk van Babel,maak ook het decreet 
van de Perzische koning Cyrus, dat de terugkeermogelijk maakte)
Evangelie uit Johannes 3, 14-21(God heeft de wereld lief. Hij geeft zijn Zoon,opdat wie in Hem 
gelooft, eeuwig leven heeft)

ZATERDAG 10 MAART OM 19.00 UUR 
Afsluiting van de 2e cyclus van het vormsel.
Woord- en communieviering met zang  van de vormselbegeleiders. Voorganger is Diaken Hans 
Bruin.
Gebedsintenties voor: Riet Entius-de Boer en zegen over hun gezin.
Lector: uit de voorbereidingsgroep. Misdienaars:Sofie en Bas Kavelaar. Koster: Kees Berkhout

ZONDAG 11 MAART 0M 10.00 UUR 
Eucharistieviering met zang van de Cantorij. Voorganger is pater Jan Molenaar. 
Gebedsintenties voor: Koos en Magda van der Hulst- de Koning en overleden familie en zegen 
over hun gezin, Alie Idema-van Diepen, Cor Deken, in liefdevolle herinnering Bep- Dries en Eddy 
Keesom, Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden 
familie Molenaar-Goedhart, Piet Overtoom en Emma Overtoom- Groenland en overleden  familie, 
Tiny Veldman- Overtoom en familie,in liefdevolle herinnering ouders Komen-Schouten.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Jip van den Berg en Maarten Beers. Koster:Peter Danenberg.

MAANDAG 12 MAART OM 15.15 UUR
Kinderkerk

WOENSDAG 14 MAART OM 19.30 UUR
Dagsluiting met Deo Vacare

WEEKEINDE 17 EN 18 MAART
Vijfde zondag in de veertigdagentijd
Eerste lezing uit de profeet Jeremia 31,31-34(Ook als de mensen ontrouw zijn,blijft God trouw aan  
zijn eens gegeven woord. Hij sluit een nieuw verbond met vernieuwde mensen,Hij grift zijn wet 
in hun hart)
Evangelie uit Johannes 12,20-33(Een graankorrel die sterft,brengt veel vrucht voort. Wie zijn leven 
prijsgeeft uit liefde,die zal het ware leven vinden)

ZONDAG 18 MAART OM 10.00 UUR
Samen kerk/ Samen sterk
Woord- en communieviering met zang van de Credosingers. Voorganger is Diaken Hans Bruin.
Gebedsintenties voor: Nic Doodeman, Ruud en Margret, in liefdevolle herinnering Piet Borst, Afra 
de Wit-Plak en zegen over haar gezin, familie Stam-Jonker, Nic  Commandeur en zegen over zijn  
kinderen en kleinkinderen, Piet Mooij, Ursula Mooij-Oudeman en overleden familie, vader en 
moeder van Schagen en familie, overleden ouders Buter-Bakker, in liefdevolle herinnering vader 
en moeder Smit-Hoogeboom, Jan en Jansie Groenland en zegen over hun gezin.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Syb Bakkum en Ross Berkhout. Koster:Rene van Langen.

WOENSDAG 21MAART OM 19.30 UUR
Dagsluiting met Deo Vacare
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ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP

T VELD
Zaterdag 3 maart om 19.00 uur Eucharistieviering met Deken Eduard Moltzer
Zaterdag 10 maart om 19.00 uur Woord- en communieviering  met de eerste communicanten en  
Diaken Toon Jorink en zang van de veldrakkers.
Zaterdag 17 maart om 19.00 uur Woord- en communieviering  met  Diaken Toon Jorink.

WAARLAND
Zondag 4 maart om 10.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Hans Bruin en zang van 
het kinderkoor.
Zondag 11 maart om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Tilma en zang van het gemengd koor.
Zaterdag 19 maart om 19.00 uur Wulframdag. Eucharistieviering met pastoor van der Linden en 
zang van alle koren. 

NIEUWE NIEDORP
Zaterdag 3 maart om 19.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Hans Bruin en zang van 
de zonnezangers.
Zaterdag 10 maart om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor Tilma en zang van het gemengd koor.
Zondag 18 maart om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en Diaken Toon Jorink 

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

Samen onderweg, van Askruisje naar Pasen en nog meer!
Vanaf 14 februari, Aswoensdag, zijn we samen onderweg, naar het grootste feest die wij christenen 
kennen. In de Goede week sterft Jezus aan het kruis, het is hetzelfde kruisje die heel veel mensen als een 
sieraad om hun nek dragen, het is een uitdrukking van ons geloof, van onze verbondenheid met Jezus. 
Het opbrengen van het Askruisje is een sober symbool, die als betekenis heeft, dat men de eigen 
broosheid en sterfelijkheid erkent maar ook een licht werpt op de dingen die in ons leven beter 
hadden gekund, om daar bij stil te staan. In de Aswoensdagviering heeft Diaken Wim Timmer,  
de mensen mogen bekruizen en ikzelf deed de viering in ‘t Veld. Momenteel zijn de werkgroepen 
allerlei vieringen aan het voorbereiden, waaronder die van Palmpasen, de viering waar we ons 
groene palmtakje mogen ontvangen, het takje die symbool staat voor levenskracht en de 
‘’Koninklijke‘’ ontvangst van Jezus in Jeruzalem. Iedereen nodig ik hiervoor uit en zeker ook de 
kinderen, die hun mooi versierde Palmpasenstokken na de kerkdienst zullen uitdelen aan 
mensen, die vanwege hun leeftijd of een ziekte niet aanwezig konden zijn.
De jeugd heeft de toekomst en dus zal het kinderkoor zich laten horen!  
Afgelopen 18 februari hebben de communicantjes van 2018 zich in een prachtige viering aan 
ons mogen voorstellen.  Sommige communicantjes hadden een ‘’dubbelrol’, omdat ze zich 
niet alleen mochten voorstellen maar ook moesten meezingen in hun mooie kinderkoor.  
Voor diegene die de Schagerkrant leest, mogelijk heeft u iets over mijn ouders gelezen. 
Adriaan en Truus Bruin-Appelman. Ze waren 17 februari, 65 jaar getrouwd. Mijn vader is geboren in 
het Waarland en mijn moeder aan de ‘’rustenburgerweg‘’ in ‘’t Kruis. Toen ze trouwden, zijn ze 
gaan wonen in Tuitjenhorn, waar mijn vader melkboer werd. Ze hadden een prachtig weekend en  
kregen allereerst een felicitatie van de Koning en de Koningin. Ook kwam de burgemeester bij 
ze op bezoek en het feest was in het dorpshuis. Ik kom uit een heerlijk warm nest, wat uiteraard een 
geschenk voor hun en ons gezin is. Gelijk dit schrijven, attendeer ik u erop dat ik ook bij de 
mensen op huisbezoek kom. Mogelijk voor de gezelligheid maar ook om met elkaar te kunnen 
bidden, waarna u thuis de communie kunt ontvangen. Schroom niet om mij hierover te bellen, want 
als u niet naar de kerk kunt komen, dan kom ik graag bij u ! Mijn telefoonnummer is 06 54 95 69 24.

Hartelijke groeten, 
Pastor/diaken Hans Bruin 

Heilig Hart van Jezuskerk, De Noord 
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Pauspareltje

‘’Hoe moeilijk, maar ook belangrijk, is het om in de dagelijkse contacten 
met collega’s en met stadsgenoten een houding aan te nemen van 
beschikbaarheid en respect, van een luisterend oor! Dat kost moeite en is 
niet gemakkelijk. Om daarin te slagen moet je elke dag oefenen, en je 
aanleren om met barmhartigheid te reageren. Een glimlach! Een glimlach 
is altijd een brug, maar het is een brug van de ‘’groten van geest‘’, want 
de glimlach gaat van hart tot hart. Vergeet de glimlach niet! Als je je zo 
gedraagt, werkt dat aanstekelijk, want een glimlach werkt aanstekelijk, 
en de vrede die je daarmee zaait, zal zeker vrucht dragen. 

 
(tijdens een ontmoeting met de medewerkers van de  Italiaanse posterijen op 10 februari 2018)

Dopen

Wat is dopen, dopen is het eerst sacrament wat je je kind mee kan geven.
Dopen is een feest in de kerk en daarna thuis.
In de Noord proberen we altijd 1 keer in de maand een doopviering te doen.
Dat wordt begeleid door de pastoor en de doopgroep.
Na ongeveer 14 jaar wordt het voor mij bijna tijd om de doopgroep te verlaten.
Eer ik dit doe vraag ik enthousiaste mensen die het leuk vinden om met zijn drieën de doopgroep te 
vormen. Het kost je dan weinig tijd (1 keer in de 3 maanden een doopviering en info avond begeleiden).
Als je vindt dat het dopen moet doorgaan in de Noord en je zou het leuk vinden om daar wat vrije 
tijd in te stoppen, neem dan even contact met mij op. Alleen een doopgroep houdt het dopen in 
de Noord levend.

Nathalie van Schagen
06-48235357

Beste mensen uit de Noord, 

Enige jaren geleden werden de nieuwe bewoners in de Noord bezocht door een Welkomstcomité. 
Door gebrek aan vrijwilligers is dit komen te vervallen. Wij als parochie willen hierin toch weer 
voorzien. Het is namelijk gebleken dat nieuwe bewoners niet bekend zijn met het ‘reilen en zeilen’ 
in ons dorp, niet weten wat er te beleven valt en niet op de hoogte gebracht worden van activiteiten.  
Het idee is om een envelop met allerlei informatie af te geven aan de nieuwe bewoners. Daarvoor 
willen wij van alle instellingen, verenigingen of organisaties een flyer of informatietekst op A5 
formaat in de envelop voegen. Wij willen niet voorzien in commerciële belangen, daarin voorziet 
namelijk o.a. ’t Contact of de website www.heerhugowaarddenoord.nl. 

Vriendelijk vragen wij u uw informatie vóór 1 april aanstaande in ons bezit stellen. 
Voor een compleet beeld van alles zou het fijn zijn als ook ú uw informatie inlevert. 
Dit kunt u doen per email of af te geven bij Angèl Mooij, Groote Geldebosch 48. 

Heeft u ideeën, opmerkingen of vragen, laat het ons weten. 

Met vriendelijke groeten, 

    Ans Rendering     Angèl Mooij 
    ansrendering@gmail.com  angel.mooij@quicknet.nl
    072-5741589    072-5715332
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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

Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75Elke dag 3 broden naar keuze € 6,50

3 BRODEN  (wit, bruin, volkoren)  voor € 5,-
Gevulde koeken 3 + 1 gratis

Croissants 3 + 1 gratis

Reclame voor zaterdag 3 maart

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

Theresiaplein 3 Warmenhuizen
tel. 0226 - 74 50 96
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Lourdesgroep               
6-daagse reis per vliegtuig naar Lourdes,
Van 21 t/m 26 september 2018
Met de Lourdesgroep ’t Veld en Heerhugowaard

Onze werkgroep zorgt ervoor 
dat alle pelgrims, jong en oud, 
ziek en gezond, tijdens de reis 
aan vieringen en rondleidingen 
kunnen meedoen.

Voor zieke pelgrims gaat er een 
verpleegkundige in onze groep mee die u kan helpen 
met de dagelijkse verzorging.
Wanneer mensen tijdens de pelgrimage gebruik 
maken van een rolstoel, staan er hulpen klaar om u 
daarin te begeleiden.

Pastorale ondersteuning tijdens de reis  Marion Bleeker T (0226) 42 27 31
Uw reis/hotelleider tijdens deze reis           Jan Verkroost T (072) 574 27 43

Zie ook de folders achter in de kerk

Rectificatie 
In het maandblad SAMENKERK van februari staat bij “Bedevaarten in 2018”,
op bladzijde 26. Vliegreis 16 – 21 september Stichting ’t Veld.
Dit moet zijn Vliegreis 21 – 26 september 2018
Lourdesgroep ’t Veld en Heerhugowaard.

ENJOY kledingcafé 

Vanuit de diaconie wil ik uw aandacht vragen voor het ENJOY 
kledingcafé. Dat café is er voor vluchtelingen, minima en iedereen die 
‘t even gebruiken kan. Bij ENJOY kunnen zij terecht voor tweedehands 
kleding voor volwassenen en kinderen, schoenen en speelgoed en 
iedereen voor een gratis kopje koffie. ENJOY is er niet alleen voor goede 
en betaalbare kleding, maar ook voor gezelligheid en een luisterend 
oor. Het kledingwinkeltje bevindt zich naast Sjaloom op Deimoslaan 
17 (begane grond). De koffie staat klaar! Enjoy kan altijd kinderkleding, 
schoenen en kleding voor volwassenen gebruiken. Deze en andere 
donaties kun je afgeven tijdens de openingstijden of deponeren in de 
kledingcontainer voor op het plein van Sjaloom.
Openingstijden: dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur. 
Tijdens de zomer- en kerstvakantie zijn we gesloten.

Stichting ENJOY kledingcafé
Stichting Enjoy kledingcafé is een interkerkelijke stichting die nauw samenwerkt en is ontstaan 
vanuit Sjaloom. De vrijwilligers van ENJOY hebben verschillende achtergronden.
Voorzitter en algehele leiding: Hanja Jong
Secretaris: Loes Bonefaas
Penningmeester: Marianne de Leur
Info: Hanja Jong 06-52579752
Facebook: www.facebook.com/kledingcafe                          Hartelijke groet, Marion Bleeker – Burger.
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René Jonker 
Stationslaan 1

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

www.jonkerhov.nl

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
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SIRKELSLAG YOUNG 2018 
YoungSeven deed  - alweer voor de 6e keer - mee met het landelijke 
Sirkelslag Young en opnieuw werden ook de vormselgroepen 
van de regio bij dit superleuke, creatieve, soms wat vreemde spel 
uitgenodigd. Verdeeld over twee avonden deden ook nu weer 
meer dan 60 tieners mee met YoungSeven! 

Anders dan andere jaren was het dit keer niet in het klooster in 
Nieuwe Niedorp, maar in de Titus Brandsmaschool in 
Middenmeer. Voor de organisatie een stuk eenvoudiger, want 
we mochten gebruik maken van de lokalen en de digiborden die 
daar hangen. Dus geen verzameling laptops, beamers en 
schermen meer nodig, wat veel voorbereidend werk scheelde. 
Veel dank dus aan de Titus Brandsmaschool in Middenmeer!
Centraal stond dit jaar het bijbelverhaal Esther. Een verhaal 
over misbruik van macht en discriminatie, maar ook over hoop, 
moed en het thema van dit jaar: onvoorwaardelijke liefde. Klaas 
van Kruistum vertelde het verhaal op een vlotte manier en 

tussendoor kregen de tieners de opdrachten. Zo werd duidelijk dat Esther een héééél mooi meisje 
was, maar dat ze daar ook wel héééél veel schoonheidsbehandelingen voor moest ondergaan. 
Hoe dat was, mochten ook onze tieners ontdekken, maar deze eer werd met gemengde gevoelens 
ontvangen, want een schoonheidsbehandeling is één ding, maar om ingesmeerd te worden met 
slagroom en dan chipjes op je wangen gegooid te krijgen … maar ja, je hebt natuurlijk alles over 
voor … de punten! Verder maakten ze kennis met morsecode, braille en het vlaggenalfabet en 
natuurlijk moesten de gekste capriolen worden uitgehaald langs een onmogelijk circuit … en als 
klap op de vuurpijl werd het hele spel afgesloten met een heuse, zelfgemaakte carnavalskraker, 
die vol gegiechel en gedoe werd gepresenteerd aan de hele groep. Na een avond vol gezelligheid 
toog iedereen weer huiswaarts om lekker na te genieten tijdens een welverdiend weekend!
Met name tegen de vormelingen willen we zeggen: Hopelijk tot een volgende keer bij YoungSeven! 
Jullie zijn van harte welkom! Ons programma vind je op de website www.youngseven.nl en daar 
kun je je ook opgeven voor de activiteiten die jij leuk vindt! 

Groetjes van YoungSeven!

ETEN in de KERK
....voor een goed doel....

De M.O.V.-werkgroep nodigt je van harte uit voor de Vastenaktiemaaltijd
 t.b.v. het scholenproject in Senegal

Wanneer:  vrijdag 16 maart
Waar: in de H. Hartkerk te HHW-De Noord

Hoe laat: 18.00 uur.
Kosten: €10,00 per persoon.

Opgave: ceesgon@quicknet.nl of annielecoq@quicknet.nl
    

Aanmelden vòòr 10 maart

Kom gezellig eten, het is voor een goed doel!
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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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“Sober Leven?”

Gerard Swüste preekt in de Westfriese Ekklesia.

De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia is op zondag 4 maart 2018 om 11.00 uur in 
de Protestantse kerk te Wognum. 
Het jaarthema voor het seizoen 2017-2018 van de Westfriese Ekklesia luidt: “Het ware, het goede 
en het schone”. In de viering van 4 maart a.s. zal Gerard Swüste in zijn preek nader ingaan op de 
vraag: “Sober leven?” 
De lezing is uit Lukas 12:22-34: ‘Verkoopt wat je bezit, weest vrijgevig en vol erbarmen.’
Gerard Swüste studeerde theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam. 
Hij werkte bij de KRO-Radio en is nu met pensioen. 
Sinds 1976 preekte hij jarenlang in de Dominicus-gemeente in Amsterdam.
In 2015 verscheen  zijn boek: ‘Altijd hetzelfde lied, 150 psalmen bewerkt en toegelicht’.
De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te 
Wognum. (De vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand.)
Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van Alwies Cock 
en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en thee en 
gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u op 4 
maart te ontmoeten. U bent van harte welkom.
(En op dinsdag 13 maart is er weer een leerhuisavond o.l.v. Alex van Heusden)
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

Een plantje hier,een plantje daar 
met Hugo-Girls komt het wel voor elkaar

En met Hugo-Boys erbij
zijn er nog meer mensen blij

2e Prijs voor ‘Verzwegen’ ...
...(geschreven door José Kruijer) bij de verkiezing ‘Beste Nederlandse Vrouwenthriller 2017’

Ik wil jullie via deze weg allemaal hartelijk danken voor het stemmen op mijn boek, bij de verkiezing 
‘Beste Nederlandse Vrouwenthriller 2017’. Mede dankzij de stemmen uit De Noord, heb ik de 2e 
prijs ontvangen. Ik ben heel blij met dit mooie compliment van mijn enthousiaste lezers!
In september 2017 is mijn boek ‘Verzwegen’ gelanceerd, in november kwam er door veel lovende 
recensies al een 2e druk. Momenteel ben ik druk bezig met mijn volgende boek. Het is wederom 
een spannend verhaal, maar iets heel anders dan mijn debuut. Wel is het-zeker voor de mensen 
uit deze buurt- weer herkenbaar. Mijn manuscript ligt nu bij de uitgeverij. 
Het proces van schaven, schrappen en herschrijven gaat nu weer beginnen. Dat duurt weer een 
paar maanden. Wil je niks missen van het laatste nieuws? Volg dan mijn facebook-pagina. Daarop 
zal ik de komende tijd steeds wat meer informatie over mijn nieuwe boek prijsgeven…

Met vriendelijke groet,
José Kruijer

Facebook.com/auteurjosekruijer
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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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Zuster van Buurendag
zwerfvuil opruimen in De Noord/Veenhuizen

Zaterdag 24 maart 2018
10.00 uur tot 12.00 uur
Knijpstokken, vuilniszakken, handschoenen en hesjes:
vanaf 9.30 uur bij de Kerk.

Landelijke opschoondag
Tegelijk met de landelijke aktie “Nederland schoon, heel gewoon” 
is de opschoondag in De Noord en Veenhuizen gepland op 
zaterdag 24 maart. 
Het is nu voor de 15e keer dat we gezamenlijk ons mooie dorp gaan schonen van het zwerfvuil, 
een week voor Pasen. “De Noord op z’n Paasbest!”

Zwerfvuil ruimen vóór 24 maart
Voor de mensen die op zaterdag zijn verhinderd maar eerder zwerfvuil willen ruimen, die kunnen 
vanaf maandag 19 maart spullen bij mij (Susan Buter, Harlingerstraat 22) ophalen, even een 
belletje naar: 06-51095979.

De sloten aan alle wegen in De Noord en Veenhuizen 
Wat zou het fijn zijn als u de sloten die grenzen aan uw tuin zelf opschoont. Vaak gaat het maar om 
een kleine 10 minuten dat het klusje aan tijd kost. 
Mocht u fysiek niet in de gelegenheid zijn dit te doen, dan kunt u contact opnemen met de 
gemeente (tel. 14072), of u mag het aan mij doorgeven.

Volle vuilniszakken op de zwerfvuildag
Het liefst zouden we zien dat u het opgehaalde zwerfvuil in u eigen container deponeert. Echter 
als dat niet mogelijk is dan kan het vuilnis van het zwerfvuil op zaterdag 24 maart tot 12.00 uur 
gebracht worden op het plein voor de kerk. 

Erwtensoep
Op zaterdag 24 maart, na het zwerfvuilruimen, is er om 12.00 uur voor alle zwerfvuilruimers 
erwtensoep eten in de Pastorie.

Tot zaterdag 24 maart
Susan Buter

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

9 maart 2018  10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie
22 maart 2018  17.30 uur maaltijd in het dorpshuis
6 april 2018  10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie

Wilt u, wanneer u niet kunt komen met de maaltijd, dit twee dagen 
van tevoren telefonisch doorgeven aan Tiny van Stralen?
Haar telefoonnummer is (0226-422701).
Dan kan zij er rekening mee houden bij het inkopen en met het koken.

Janet Wester     (5719382) Riet Beers (5714705)          Tiny van Stralen
Tonnie Rozing   Ria Boekel  (5719919)
Gea Klercq       (5715265)  Toos Mooij   (5710193)                                   U bent van harte welkom!
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• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing

Tel. 072 - 5711243 
06 - 53557548

Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard

www.groottuinen.nl

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 4 MAART 
IERSE MUZIEKSESSIE VANAF 15.00 UUR

EN CARVERY TUSSEN 17.00 EN 18.30 UUR
RESERVEREN VOOR DE CARVERY AUB

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

 
ZATERDAG 17 MAART 

ST. PATRICKS DAY PARTY MET 
BONNY VIDA

HET GOEDE LEVEN EN DE MUZIEK
VAN IERLAND EN SPANJE 

GECOMBINEERD
AANVANG 21.00 UUR IN DE LOUNGE / PUB

VRIJ ENTREE, 
DRESSCODE: GROEN MET ZONNEBRIL

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

ZONDAG 18 MAART
ST. PATRICKS DAY SESSIE 

VANAF 15.00 UUR
EN CARVERY 17.00 - 18.30 UUR

RESERVEREN VOOR DE CARVERY   
 

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

ZONDAG 1 APRIL: 1E PAASDAG 
OOK SESSIE EN CARVERY

EN PAASTEA TUSSEN 11.00 EN 15.00 UUR
GESERVEERD IN DE SERRE, 

RESERVEREN AUB
 

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

VRIJDAG 13 APRIL, 
MUSIC-DINNER MET DE 

BRADLEY BUNCH
 

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

ALLE DAGEN OPEN VANAF 10.30 UUR
 

WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL 
INFO@THEIRISHCOTTAGE.NL

VERLAAT 4 1734 JN OUDE NIEDORP
0226 421486



16 17

KBO Heerhugowaard Noord
           

Vice Voorz.  Truus van den Berg
Secretaris:  Toos Mooij-Wijnker  Middenweg  525 tel: 5710193     
2e secr.  Truus vd Berg-de Boer   Rozenhoutstraat 6  tel: 5719852   
Penningm:   Cor Neeft                   Dorsvlegel 9              tel: 5713628     
Lid Annie Groenland -Groot  Middenweg 465D tel: 5717551  
Lid Nel Zuurbier-v.Langen Donkereweg 7a    tel: 5716087                                                            
Lid Trudy Ursem- Houtman Middenweg 467 tel: 5719168 

Maandag 5 maart hebben we een bijzondere gast.
Schaapsherder Marijke Dirkson komt ons vertellen over haar hobby en werk.
Het belooft een interessante middag te worden.  Aanvang 14.00 uur

Over ons uitje 23 april.
Maandag 23 april gaan we weer uit. Net als vorig jaar is  het een middagprogramma met diner.
We gaan eerst naar Haarlem waar we een rondleiding hebben in de vernieuwde  Sint Bavo.
Daar is ook koffie met gebak.
Daarna gaan we naar de Zaanse Schans voor een rondvaart en misschien als er tijd voor is wat 
rondwandelen. Dan vervolgen we onze reis naar Oterleek waar ons een heerlijk diner wordt 
geserveerd.  Kosten € 50,- p.p. Als u belangstelling heeft kunt u zich opgeven d.m.v. uw betaling. 
Dus als u heeft betaald staat u ingeschreven voor deze trip.

6-daagse reis naar Engeland van 3 t/m 8 juni Voor leden en niet leden van de KBO
Gaat u mee naar het mooie graafschap Kent? Bekend als de tuin van Engeland om zijn mooie 
landhuizen en kastelen met prachtige tuinen. We gaan enkele daarvan bezoeken maar ook een 
stad zoals Canterbury met zijn indrukwekkende kathedraal. Op weg naar verschillende plaatsen 
kunt u ook genieten van het mooie glooiende landschap van Engeland.  Op ons programma staan 
naast het genoemde Canterbury: Hever Castle het kasteel van Anna v. Boleyn een vrouw van 
Hendrik de 8e .  Ook de tuinen zijn uw bezoek waard. Datzelfde geldt ook voor het huis en de tuinen 
van Godington Castle. De historische scheepswerf in Chatham is ook een programmaonderdeel. 
Deze plaats is u vast bekend door de slag bij Chatham, de historische overwinning van Michiel A. 
de Ruijter. Het landgoed Chartwell is ook zo’n historische plek, waar Winston Churchill woonde en 
werkte. Kortom het is reis met historie, bloemen en planten en vooral genieten. 

De prijs is; 539 euro bij minimaal 30 personen. Halfpension dus ontbijt en diner. De entrees  
voor huizen en tuinen Hever Castle, Chartwell House, Godington park zijn inbegrepen. En de 
afscheidsmaaltijd is ook inclusief. De reis wordt uitgevoerd door Peereboom (luxe touringcar)
De 1-persoonskamer toeslag is 125,- euro

Informatie: Jelva Rentenaar 0226-756130

Programma KBO 2018
9 april   14.00 uur  Notaris Aad Overtoom komt ons vertellen over het zoveel besproken  
  levenstestament.
14 mei:   Slotmiddag met Aris Bouwens
vakantie……
3 september:  Fietstocht  
10 september:  14.00 optreden van Paul Sengers; zanger en entertainer
8 oktober 14.00 thema middag
22 oktober:    excursie naar het automuseum van Edwin groen
13 november:  19.30 thema-avond: optreden van Anna en Irma Ursem
18 december:  14.00 uur kerstmiddag
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TRIMSALON 
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER 
MARLIES BROERS

   
Veenhuizerweg 57

1704 DR Heerhugowaard - De Noord
tel. 06 - 13108895

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
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Mini Playback & Spelshow!
Zaterdag 10 maart wordt de Playback & Spelshow georganiseerd, 
speciaal voor alle kinderen uit groep 1 t/m 5!
Playbackoptredens dóór kinderen en spellen vóór kinderen van 
groep 1 t/m 5. Speciaal voor deze show heeft Derek Ursem van 
Urmaprint een prachtig achtergronddoek ontworpen!
De acts zijn reeds opgegeven. Kom je kijken en/of doe je de spellen 
mee? Je hebt je niet op hoeven geven. Iedereen, van 0 tot 100 jaar, 
is van harte welkom om te komen kijken!

• Dorpshuis open om 14:00 uur.
• Einde rond 16:00 uur.

Disc
Oefen je dansmoves, trek je mooiste kleren aan en zet je gezelligste glimlach op! Voor groep 6 t/m 
de brugklas wordt ‘de’ bekende disc georganiseerd! 
De bar is geopend zodat je iets te drinken kunt kopen.

• Zaterdagavond 10 maart 2018!
• Deuren gaan om 20:00 uur open.
• Einde disco om 22:30 uur.

Voor groep 6 t/m 8 geldt: tussentijds de feestzaal verlaten is niet mogelijk. Voor brugklassers geldt: 
als je tussentijds de feestzaal verlaat, is het niet meer mogelijk om vervolgens weer binnen te 
komen. Tot dan!

Werkgroep Jeugd de Noord
Marlou Zuurbier, Dick van Schagen, Jerry Numan, Jos Pasveer, Arianneke Moraal, Lennart Baas, 

Annemiek Beers, Tessa Groenland, Remco van der Laan en Duco Stam

Oranje comité
Het Oranje comité is al lekker actief in de voorbereidingen van 
Koningsdag, zoals u van ons gewend bent is er weer van alles te 
doen voor jong en oud.
Zo is er de versierde fietsenoptocht vanaf 10.45uur , vlag hijsen om 
12uur ,en zal om 14uur de spelletjesmiddag weer beginnen wat 
zal duren tot 15.30uur. Hierna is er een gezellig samenzijn in het 
dorpshuis waar u allen voor bent uitgenodigd. De muziek wordt 
verzorgd door DJ Twan Snijders.
Maar….de dag is uiteraard pas echt geslaagd als er een grote 
opkomst is en er voldoende vrijwilligers zijn om de spelletjes te begeleiden. Heeft u zin om, vanaf 
13.30uur tot 15.30u,al die kleine kinderen te zien stralen en hun koningsdag onvergetelijk te maken, 
dan kunt u zich als vrijwilliger aanmelden bij Evelien Plak, dit kan per mail: evelienplak@kpnmail.nl 
of bel, sms of app naar : 06 25443440.  U komt toch ook? 

Op 5 mei organiseren wij weer de traditionele 5 mei fietstocht. Wij zullen dit 
jaar starten tussen 16uur en 18uur. U bent hierbij van harte uitgenodigd om 
gezellig mee te fietsen. Wij hebben de zon al voor u besteld, dus het mooie 
weer is bijna gegarandeerd. Wij zullen, zoals u dat van ons gewend bent, 
weer  2 afstanden aanbieden, zodat de kinderen ook mee kunnen fietsen.
We zullen vanaf het dorpshuis starten. Tot ziens op 5 mei.

 Groeten namens het Oranje comité, Evelien Plak
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Veenhuizerkerk
Herinneringen aan de oorlog in Veenhuize een lezing op 11 
april in de Veenhuizerkerk. Op 11 april om 20.00 uur zal er in de 
Veenhuizerkerk aan de Kerkweg in26 in Veenhuizen(gemeente 
Heerhugowaard) een lezing worden gehouden .Deze lezing wordt 
gehouden door Ed Dekker en Ab Klomp. Ed zal vertellen  over de 
onderduikers die in de oorlog  van 1942- tot 1945  onder gedoken 
zaten op groendijk 7. Wellicht zal uit het dagboek van deze onderduiker, Bob Trijbetz, enkele 
fragmenten worden voorgelezen. Ook zal in deze lezing aandacht worden besteed aan  het 
vliegtuig wat is neergeschoten  en in het land aan de kerkweg in brand is gevlogen. Hierover zal 
Ab Klomp vertellen. Wij hopen u allen te zien op deze boeiende lezing.

Bijeenkomst Vrouwen van Nu, 19 februari ’18
 

Dini heet ons welkom en meldt dat de volgende twee avonden 
omgewisseld zijn. Dat betekent dat we onze creatieve avond op 19 
maart hebben en het medische programma over  bekkenbodem, 
geleid door Joke Bais en Dorien Bennink plaats vindt op 16 april. We willen op deze creatieve 
avond schilderen met acrylverf op een doek, de afmetingen zijn 24 bij 30 cm. Dus let op je kleding, 
trek iets gemakkelijks aan of neem een schort mee. Denk ook aan het lid worden van de RABO-
bank voor het stemmen op onze club, i.p.v. onze fietssponsortocht (hoewel dat lid zijn ook 
bedenkingen heeft). Er liggen weer tijdschriften en boeken klaar die u tegen gereduceerd tarief 
mee kunt nemen. U spekt daarmee onze kas.
Dini trakteert op koek vanwege haar 45 jarig huwelijk met Frank, Marry vL trakteert de beroemde 
bitterballen vanwege haar verjaardag. Wij willen jullie met deze hoogtepunten in jullie leven van 
harte feliciteren. Daarna geeft Dini het woord aan onze gast, Ina Eilander. Zij stelt haar man aan ons 
voor, die voor de techniek van deze avond zal zorgen. Er liggen tekstmappen op de tafels zodat we 
liederen uit vervlogen jaren kunnen zingen met de muziek. Eerst vertelt zij over de herkomst en 
het gebruik van poëzie-albums door de jaren heen en hoe het taalgebruik veranderd is:
Dat ik eens in kalme vree het moede hoofd mag vleien
Velen van ons mogen voorlezen uit hun eigen poëzie-album, of dat van hun moeder. hele 
bijzondere gedichten, ook heel herkenbare, kwamen naar voren. Na de pauze draagt Ina nog 
eigen gedichten voor, afgewisseld met enkele liederen zoals Kleine kokette Katinka. Na afloop 
bedankte Dini haar voor deze avond vol nostalgie.
 
In de rondvraag deel ik mee dat onze fietsdag gepland staat voor  donderdag 30 augustus. U 
hoort er nog meer over, maar u kunt de datum noteren!
 
De grootste gehaakte deken ter wereld:
Door leden van onze afdeling en ook door niet-leden zijn er 18 dekens gehaakt voor De Grootste 
Gehaakte Deken ter Wereld. Er zijn nu in totaal 6929 dekens geteld en elke week komen er nog bij. 
Ook bij ons, want enthousiaste mensen komen bij mij wol of lapjes van 20x20 cm brengen, die ik 
dan elkaar haak. Er liggen alweer een paar klaar, die ik naar Schagen breng en ons contactadres 
belt naar Friesland, die viermaal 30 dekens gehaald heeft. 
Voor ons telt vooral het feit dat we voor een goed doel bezig zijn, om warmte te brengen bij onze 
noodlijdende medemens! Wij gaan door tot half april, wilt u op uw eigen manier aanhaken? Voor 
informatie 072-5716453, Middenweg 610. U bent welkom!

Steun het jeugdwerk van Hugo-Girls en Hugo-Boys
en koop een plantje!



20 21

Aantrekkelijk programma Internationale Vrouwendag
Bibliotheek Kennemerwaard organiseert  donderdag 8 maart 
samen met De Werkgroep Vrouwenactiviteiten Heerhugowaard 
een ochtend- en middagprogramma in het teken van de 
Internationale Vrouwendag. 
Als belangrijk onderdeel van deze dag houdt Lucia Admiraal een lezing over de weg die ze 
heeft afgelegd om naam te maken als glaskunstenaar.
 
Van hobby naar beroep
Na 20 jaar werkzaam te zijn geweest in twee totaal verschillende beroepen, besloot Lucia het roer 
volledig om te gooien. Hierbij heeft ze van haar hobby haar beroep gemaakt. Ze is met niets en 
onbevangen het nieuwe avontuur aangegaan. Deze stap is niet makkelijk geweest, maar Lucia is 
nu, inmiddels veertien jaar later, trots op wat ze bereikt heeft. Zo blijft haar klantenkring groeien, 
houdt ze exposities in binnen- en buitenland en heeft ze haar eigen glasatelier in Heiloo.  

Het programma
Het ochtendprogramma bestaat uit een gezamenlijke koffieochtend in Wijkcentrum De Horst. De 
inloop is  vanaf 10.30 uur. Verder is er ’s middags de mogelijkheid om gezamenlijk te lunchen. 
Hiervoor dienen geïnteresseerden zich wel van te voren aan te melden. Vervolgens vindt het 
middagprogramma plaats in Bibliotheek Kennemerwaard locatie Heerhugowaard, Parelhof 1A. 
Hier is het inloop vanaf 14.00 uur en begint de lezing van glaskunstenaar Lucia Admiraal om 14.30 
uur. De toegang is gratis. 
Aanmelden voor de lezing kan via www.bibliotheekkennemerwaard.nl
Aanmeldingen voor de lunch gaan via Agnes Vendel: 0654341562 of acamvendel@hotmail.com

Bibliotheek Kennemerwaard, Locatie De Noord
De volgende activiteiten vinden plaats :
Vrijdag 9 maart 2018 van 14.30 – 15.30 uur
Aan tafel met ……….Marielle van den Heuvel, Tuinonderhoud 
De Boekenweek is een jaarlijks terugkerende “week” van tien 
dagen wordt nu gehouden van 10 t/m 18 maart ter promotie van het Nederlandstalige boek. Het 
thema van 2018 is “Natuur”.
In het kader van de Boekenweek dachten wij meteen aan de tuin!
Want de lente komt eraan! Tuinonderhoud in het voorjaar is een belangrijk begin van het 
zomerseizoen. Assistent uitvoerder tuinonderhoud Mariëlle van den Heuvel geeft u handige tips 
voor de voorjaarsklussen in de tuin. Komt u ook? 

Vrijdag 16 maart 2018 van 14.30 – 15.30 uur

Aan tafel met… het Repaircafé.
Het Repaircafé is een repareerbijeenkomst, georganiseerd door vrijwilligers. In de bibliotheek van 
Heerhugowaard Centrum zijn ze op verschillende tijden aanwezig. Maar nu dan voor één keer in 
de bibliotheek in de Noord. Ze komen iets vertellen over de achtergrond van het repaircafé en 
over hun ervaringen. Maar u kunt ook met uw vragen terecht en ze kunnen u  informeren over de 
mogelijkheden van het repareren van uw spullen.

Vrijdag 23 maart van 14.30 – 15.30 uur

 Aan tafel met.....bloemen (haken)  
 Een workshop die altijd met plezier wordt bezocht. Deze keer gaan we bloemen haken. Komt u 
ook gezellig langs? 
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Vrijdag 6 april van 14.30 – 15.30 uur

Aan tafel met....Carla Harren 
Kristallen/Edelstenen, Water en Muziek
Interactieve Lezing en Beleving door Carla Harren
Carla Harren, Kristallen liefhebber en persoonlijke coach geeft al velen jaren cursussen, workshops 
en bijeenkomsten in binnen- en buitenland. Haar hart en ziel is sterk verbonden met deze krachtige 
innerlijke reis. Op allerlei niveaus zowel fysiek, emotioneel, mentaal en geest en hun invloed op 
de mensheid. Carla zou een interactief reis met jouw willen delen via kennismaken met kristallen/
edelstenen, kristallen water en begeleidende muziek. Wees welkom om dit te beleven en voelen.

Locatie: De Noord Torenburgstraat 2, Telefoon 06-57007265

Een plantje is leuk, twee is leuker
Maar wilt u echt plezier???

Koop er dan vier!

Ook vakantie periode in het Sportcentrum
Als gevolg van de voorjaarsvakantie is het ook in het sport-
centrum rustiger dan andere weken. De dansschool van 5SIX-
78DANCE heeft ook vakantie en Hugo Girls is maar zeer beperkt 
aanwezig. KNVB kan ook al geen volledig programma draaien als gevolg van de vele vakanties.
Wat wel doorgaat is het biljarten en de tennis. Alhoewel hier toch ook wel wat vakantiegangers 
zomaar niet aanwezig zijn.
Het Over Rood toernooi was een groot succes. 
In de week van 12 tot en met 17 februari 2018 is voor de tweede keer het Over Rood-toernooi 
in Sportcentrum Noorderend gehouden. Door 57 biljarters werd er meegedaan.
De spelers deden hun uiterste best, maar bereikten soms niet datgene wat ze wilden. 
Het kwam ook voor dat er op een wonderbaarlijke wijze een carambole gemaakt werd.
Nadat iedere speler 4 partijen had gespeeld kon voor iedere categorie de balans worden opgemaakt. 
Wat na de 4 wedstrijden opviel was dat Wil Groenland het beste percentage had gespeeld 
van 144,71%. Als tweede eindigde Keesch Radja met 144,43% en Cees Gribnau was met 
144,23% ook aardig in de buurt van het hoogste gemiddelde. 
Verder viel op dat 5 spelers geen enkele partij hadden gewonnen, waaronder Peter Bleeker,  
die met 127,87% toch uitstekend gebiljart had. De aanwezigen kregen voor zijn prestatie de 
handen op elkaar.

De uitslagen:

in categorie 1:  In categorie 2: 
1 Giel Danenberg 
2 Niek Buter 
3 Kees Berkhout

 In categorie 3: 
1 Paul Dekker 
2 Tom Zuurbier 
3 Jurgen Wester

 
1 Laurens Groenendijk 
2 Harry Yntema 
3 Rob Dekker

Als laatste mochten de drie winnaars van hun categorie spelen om het kampioenschap 
van het toernooi. Daarbij bleek Giel Danenberg de sterkste zenuwen te hebben.
Hij wist beide partijen te winnen. Laurens Groenendijk werd tweede en Paul Dekker derde. 
De winnaars kregen een prachtig aandenken aan het toernooi en een zoen van Carla.
Henk Brinkmann bedankte de spelers en vooral Ab Klomp, die de organisatie van het toernooi  
gedaan had. We zullen op tijd nieuwe plannen maken voor de derde editie van dit biljarttoernooi.
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Het zaalvoetbaltoernooi op 7 april zal definitief doorgaan, nu we 6 teams hebben die deel gaan 
nemen. Verdere info over dit toernooi volgt later.

Afgelopen week ook weer een geslaagd verjaardagsfeest gevierd met sportieve uitdagingen(k-
notshockey, frisbee, bowlen) en patat en ijs toe. Kortom we zijn volop in beweging.

Het is nog altijd mogelijk om de hal eens af te huren voor een sportieve activiteit of gewoon voor 
een sportieve avond in de bar al dan niet met darts of vlotbruggen. Er is van alles mogelijk en we 
denken graag mee om er een gezellige avond van te maken. Ook voor vriendengroepen en be-
drijfsuitjes kun je in het Sportcentrum terecht.

Carla en Henk
06 21 11 62 93 / 072 5823254  

sportcentrumnoorderend@gmail.com
www.sportcentrumnoorderend.nl of via facebook: Sportcentrum Noorderend

Oranje en wit is onze kleur 
en op 16 maart komt de jeugd langs de deur

NIEUWS VAN HUGO GIRLS 
De afgelopen tijd hebben we niet stil gezeten, er zijn vele commissies 
actief bezig voor de vereniging. Op het nieuwe veld zijn de doelen 
geplaatst en de dug outs staan klaar. De opening zal op zondag 8 april 
plaats vinden. Een aantal mensen van de handbal, voetbal en dorpshuis 
zijn hier mee bezig om er een mooie dag van te maken.

Om geld in te zamelen voor de opening komt er een schubactie bij 
Bakker Alton waar alle leden vanaf de C-jeugd aan mee zullen doen. 
Informatie hierover volgt verderop in dit Contact. 

Om geld in te zamelen voor de vereniging heeft Rabobank geen fietstocht meer. Er is een andere 
manier gevonden om dit te krijgen. Iedereen die een bankrekening heeft bij Rabobank kan zich 
lid maken en in mei op een doel van de vereniging stemmen. Er is een doel ingediend waar op 
gestemd kan worden in mei om geld in te zamelen. Wat daar de opbrengst etc. voor zal zijn is niet 
bekend.

De sponsorcommissie is actief aan het werven en heeft al een mooi aantal sponsors bereid 
gevonden voor een bord bij het nieuwe veld.

De stuurgroep heeft bij elkaar gezeten waarbij onder andere de kantine een onderwerp van 
gesprek is. Voor de kleedkamers van de nieuwe accommodatie zoeken we nog steeds mensen die 
op maandagochtend eens in de 5 à 6 weken willen schoonmaken. Als de huidige schoonmaakploeg 
wordt versterkt, hoeft dit misschien niet meer door de leden te worden gedaan. Iedereen, wel of 
geen lid, opa/oma, jong of oud is welkom. Wil je zelf aan de slag of weet je iemand, dan horen wij 
dat graag.

8 maart is er een cursus IVA (Instructie Verantwoord Alcohol schenken) voor iedereen die in de 
kantine van het dorpshuis (gaat) staat(n).

Er is een regiobijeenkomst en een competitiebijeenkomst geweest waarbij er met andere 
verenigingen en de bond over zaken als de jeugd, spelregels, scheidsrechters, 2e helft 
veldcompetitie, planning 2018-2019 en nog meer is gesproken.
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Amber Groot en René Buter hebben het diploma voor verenigingsscheidsrechter gehaald. Van 
harte gefeliciteerd! René gaat gelijk door voor het diploma van bondscheidsrechter waarbij 
Simone Drenth begeleider zal zijn. Heel fijn voor de club dat René door gaat. 
De scheidsrechterplicht wordt steeds strenger en er worden behoorlijke boetes uitgedeeld als 
daar niet aan wordt voldaan. Gelukkig is dat nog niet aan de orde.

Er wordt ook nog steeds gezocht naar een nieuwe hoofdtrainer voor het nieuwe seizoen. De 
spoeling is dun, maar we zoeken verder. Gelukkig heeft Joderick aangegeven dat hij volgend jaar 
ook keeperstraining wil blijven geven.

Door de vakantie zijn er minder wedstrijden en trainingen. 
Daarna wordt de draad weer opgepakt voor het laatste gedeelte van de zaalcompetitie. 
De planning en voorbereidingen voor de 2e helft van de veldcompetitie en bekerwedstrijden 
worden uitgevoerd. 
Succes met alle voorbereidingen en wedstrijden die volgen!

 
Hugo Girls kopij voor het Contact kan je sturen naar: hugogirlscopy@hotmail.com

Graag op zondag vóór 19:00 uur aanleveren.

HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Piet Oudeman Transport

JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman

HUGO GIRLS JARIGEN
Maud Buter 1-mrt
Mandy Plak 2-mrt
Frans Smit 3-mrt
Laura de Wit 4-mrt
Kaylee Drenth 6-mrt
Lynn Snoek 11-mrt

Afmelden lidmaatschap vòòr 1 april
Wil je stoppen met handballen het volgende seizoen 2018/2019? 
Afmeldingen voor het nieuwe seizoen dienen vòòr 1 april binnen te zijn bij de ledenadministratie.
Voor afmeldingen na deze datum volgt een boete van € 50,-
Bij afmeldingen na 1 augustus blijft contributie verschuldigd voor het volgende seizoen.
Afmelden kan via een email naar: hugogirls@handbal.nl

Cursus verantwoord alcohol gebruik
Op donderdag 8 maart wordt in het dorpshuis een avondgeorganiseerd over verantwoord alcohol 
gebruik. 
Deze avond wordt gehouden in het dorpshuis in de Noord en is bedoeld voor iedereen die in de 
kantine staat of in de toekomst zal gaan staan.
Omdat de handbal straks ook gebruik gaat maken van de kantine, en de leden dus in de kantine 
mee gaan draaien, is het belangrijk dat jullie deze cursus van 1 avond bij wonen.
Je kunt je aanmelden bij José Wolkers via hwolkers@planet.nl
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NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE

Sportieve middag voor de jeugd
Er zijn veel aanmeldingen voor de sportieve middag voor de jeugd op zaterdag 3 maart. We gaan 
er een gezellige middag van maken!

Plantenactie
Vrijdag 16 maart is de plantenactie. Van 17.00 uur tot ongeveer 19.30 uur kunt u de verkopers aan 
de deur verwachten. Vanuit Hugo Girls gaan de D1, E1 en E2 op pad om de plantjes te verkopen.

Lelieschubactie
In de week van 26 t/m 30 maart vindt de lelie schubactie plaats. Alle teams vanaf de C-jeugd 
worden één avond verwacht om te helpen. Natuurlijk mogen de ouders van de teams (ook van de 
jongere jeugd) ook meehelpen. De opbrengst zal zijn voor de opening van het nieuwe complex. 
Om ervoor te zorgen dat er iedere avond leden zijn, is ervoor gekozen de teams in te delen op een 
avond volgens onderstaand schema:

Maandag 26 maart  Dinsdag 27 maart  Woensdag 28 maart  Donderdag 29 maart  Vrijdag 30 maart
A1 C1 DS3 DS1 B1
 C2 DMW1 DS2 B2
   DMW2 
 
In de week van 26 maart is er geen (buiten)training voor alle jeugdteams! De leden/ ouders/ 
trainers kunnen op deze manier ook meehelpen met de schubactie.

Hugo Girls – Succes Schoonmaak/VOC  04-02-2018
Deze wedstrijd vond plaats op zondag 4 februari in het Noorderend. 
Aan het begin van de wedstrijd kwam het aardig goed op gang, we stonden zelfs nog voor. We 
hadden een goed plan voor de wedstrijd en voerden deze ook goed uit. Maar jammer genoeg 
werd dit niet volgehouden. Hierdoor kwamen we in de rust op achter te staan. 
Tijdens de tweede helft kwam er spanning te staan tussen ons en VOC. Wij bleven rustig maar 
alsnog liep het niet helemaal lekker bij ons. De spanning liep steeds hoger op… Dit resulteerde in 
een eindstand van 31-27 in het voordeel van VOC. 

Fiqas Aalsmeer – Hugo Girls   11-02-2018
Deze wedstrijd vond plaats op zondag 11 februari in het plaatsje Aalsmeer. We begonnen 
ijzersterk. Dit is de sterkste tegenstander die wij hebben getroffen in deze poule. Bij het begin 
liepen we gelijk op maar al gauw had Aalsmeer een kleine voorsprong opgebouwd van 10-14 in 
de rust. Tijdens de tweede helft strafte Aalsmeer al onze technische fouten af. Hierdoor werden 
wij overlopen. De wedstrijd was voor ons erg zwaar, maar we waren zeker tevreden over hoe wij 
hebben gespeeld. De eindstand was 28-18 in het voordeel voor Aalsmeer. 

Hugo Girls – Nieuwegein  18-02-2018
Vol goede moed startten we aan de wedstrijd tegen Nieuwegein. De vorige keer hadden we 
verloren met 31-20, dus we moesten aan de bak! We begonnen goed, sterk in de dekking en ook 
het aanvalsspel liep lekker. Door afstandsschoten en hoekdoelpunten konden we goed mee blijven 
doen tot 9-9. Nieuwegein speelde ook goed, de opbouwers hadden een sterk afstandsschot. Na 
de rust duurde het lang voordat Hugo Girls tot scoren kwam, er stond een sterkere keeper op 
doel en onze schoten waren niet zuiver. Nieuwegein bleef wel gaan, beweeglijk in de aanval. Het 
laatste kwartier van de eerste helft kwamen de doelpunten vanuit Hugo Girls ook weer, maar we 
konden niet meer dichterbij komen tijdens deze sportieve wedstrijd. Einduitslag 24-35 in het 
voordeel van Nieuwegein.

25 februari en 4 maart zijn wij vrij, zaterdag 10 maart spelen wij om 20.00 tegen HVBS/FIDELITAS. 
Onze eerste thuiswedstrijd is zondag 18 maart 12.50 tegen Legmeervogels, tot dan!

Dames 1
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ZAALDIENST SPORTCENTRUM ’T NOORDEREND
Hierbij het overzicht van de zaaldiensten. Als je niet kunt zorg je zelf voor een ander en de wijziging 
geef je door aan Annet Kroon: tel nr. 072-5711428, via de mail: marcoannet@gmail.com of app 
naar 06-53105907.

TAKEN EN AANDACHTSPUNTEN VAN DE ZAALDIENST 
- Niet met buitenschoenen in de zaal. Neem je (zaal)sportschoenen mee! Iedereen bij de wed-

strijdtafel (coaches, geblesseerde spelers) dienen op “schone” sportschoenen of op sokken (ei-
gen of te verkrijgen in de kantine) te lopen. Tevens graag voorkomen dat het publiek (op bui-
tenschoenen) door de zaal gaat lopen.

- De eerste die komt zet de spullen  klaar  die nodig zijn voor het draaien van een zaaldienst en de 
laatste die zaaldienst heeft ruimt het weer op.

- Bakje met papieren e.d. staat in de handbalkast in de berging. De sleutel is te verkrijgen in de 
kantine.

- Tribunes, wisselbanken , tafel, stoelen en prullenbak klaarzetten.
- Kinderen in de gaten houden dat ze niet achter de groene doeken gaan spelen of onnodig te-

gen een doek ballen staan te gooien.
- Het wedstrijdschema goed laten verlopen. Bij de jongste jeugd: C, D ,E en F wordt geen rust 

(pauze) gehouden.
- In overleg met de scheidsrechters de speeltijd, de tijdstraffen, de stand en het correct wisselen 

bijhouden.
- Publiek of coaches aanspreken op ongewenst gedrag of beledigend taalgebruik (ook richting 

de scheidsrechter).
- Aangewezen scheidsrechter bellen als deze niet komt opdagen en zo nodig een andere 

scheidsrechter regelen.   

10 maart 9.50 uur tot 11.00 uur Ouders E2
10 maart 10.55 uur tot 12.00 uur  Ouders E1
10 maart 12.00 uur tot 13.00 uur  Ouders D1
11 maart 9.45 uur tot 11.45 uur Karen Ursem en Roos van Langen
11 maart  11.45 uur tot 13.15 uur  Marjon Berkhout en  Celine Thoonsen
18 maart 10.30 uur tot 11.30 uur Ouders E1
18 maart  11.30 uur tot 14.00 uur  Mariska Stoop en Ellen Kunst
24 maart 13.30 uur tot 14.30 uur Ouders E1
25 maart 9.45 uur tot 11.45 uur  Romy Pancras en Maud Doodeman
25 maart  11.45 uur tot 14.15 uur Danielle Konijn en Denise Potveer

UITSLAGEN 12 T/M 25 FEBRUARI     
Dames 1 Hugo Girls DS1 Nieuwegein DS2 24 - 35
Dames 2 Jupiter ‘76 DS1 Hugo Girls DS2 33 - 21
Dames 3 Hugo Girls DS3 KSV DS3 22 - 6
A1 Hugo Girls DA1# VVW DA2 21 - 22
B1 Hugo Girls DB1 Victoria O DB1 12 - 13
B2 SSV/Sporting S DB1 Hugo Girls DB2 18 - 13
C2 Hugo Girls DC2 Tonegido DC2 11 - 13
D1 Tornado D1 Hugo Girls D1 19 - 15
E1 Hugo Girls E1# Westfriesland/SEW E1 9 - 9
E2 Hugo Girls E2 DSS E2 2 - 22
F1 Hugo Girls F1# DTS ‘48 F1 2 - 19
F2 Tornado F2 Hugo Girls F2 6 - 8
F3 DSS F6 Hugo Girls F3 17 - 7
Recr. 1 Hugo Girls DMW1 DSO DMW1 18 - 16
 Hugo Girls DMW1 Tornado DMW2 12 - 10
Recr. 2 Dynamo DMW2 Hugo Girls DMW2 23 - 12
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PROGRAMMA ZATERDAG 3 MAART T/M VRIJDAG 9 MAART (ZAAL)
         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1   VRIJ        
DAMES 2   VRIJ        
DAMES 3   VRIJ        
A1 4-mrt Westfriezen DA1-HG DA1# Zwaag 14:30 13:30  
B1   VRIJ        
B2   VRIJ        
C1   VRIJ        
C2   VRIJ        
D1   VRIJ        
E1 4-mrt Con Zelo E1#-HG E1# Harenkarspelhal 11:45 10:45  
E2   VRIJ        
F1   VRIJ        
F2   VRIJ        
F3   VRIJ        
RECR. 1 5-mrt Kleine Sluis DMW1-HG DMW1 Veerburg, de 19:00 18:00  
RECR. 2 6-mrt HG DMW2-Spartanen DMW1 Noorderend 19:00 18:30 
 
PROGRAMMA ZATERDAG 10 MAART T/M VRIJDAG 16 MAART (ZAAL)
DAMES 1 10-mrt HVBS/Fidelitas-HG DS1 Stormvogel 20:00 17:45 ------
DAMES 2 11-mrt HG DS2-Schagen DS2 Noorderend 12:00 11:30 ------
DAMES 3 10-mrt H.C.V.’90 DS1-HG DS3 Kinheimhal 20:20 19:05 ------
A1 11-mrt Niedorp/VZV DA2-HG DA1# Zijveld, ‘t 12:15 11:30 ------
B1 11-mrt Westfriezen DB2-HG DB1 Zwaag 12:00 11:00 ------
B2 11-mrt HG DB2-VVW DB2 Noorderend 11:00 10:30 ------
C1 11-mrt HG DC1#-Z.A.P. DC2 Noorderend 10:00 9:30 ------
C2 11-mrt Kleine Sluis DC1-HG DC2 Veerburg, de 10:00 9:00 ------
D1 10-mrt HG D1-Schagen D1 Noorderend 12:00 11:30 ------
E1 10-mrt HG E1#-Geel Zwart E1# Noorderend 11:00 10:30 ------
E2 10-mrt HG E2-Con Zelo E2 Noorderend 10:00 9:30 ------
F1 10-mrt VVW F1#-HG F1# Dars, de 11:30 10:30 ------
F2   VRIJ       ------
F3 10-mrt HG F3-C.S.V. Handbal F3 Noorderend 12:50 12:20 ------
RECR. 1 14-mrt HG DMW1-Petten DMW1 Noorderend 19:00 18:30 ------
RECR. 2 12-mrt VVW DMW2-HG DMW2 Dars, de 21:00 20:00 ------

PROGRAMMA ZATERDAG 17 MAART T/M VRIJDAG 23 MAART (ZAAL)
DAMES 1 18-mrt HG DS1-Legmeervogels DS1 Noorderend 12:50 11:45 ------
DAMES 2   VRIJ       ------
DAMES 3 17-mrt HG DS3-Zwaluwen K DS1 Noorderend 19:00 18:30 ------
A1   VRIJ       ------
B1 18-mrt HG DB1-Excelsior ‘53 DB1 Noorderend 11:45 11:15 ------
B2 18-mrt D.S.O. DB2-HG DB2 Slenk, de 12:55 11:55 ------
C1 18-mrt A & O DC1#-HG DC1# Oosterhout 13:10 12:10 ------
C2 18-mrt Geel Zwart DC2-HG DC2 Multitreffer, de 12:40 11:40 ------
D1 18-mrt J.H.C. D1-HG D1 Sport aan Zee 1 11:05 10:05 ------
E1 18-mrt HG E1#-Schagen E2# Noorderend 10:45 10:15 ------
E2 18-mrt Jupiter ‘76 E1-HG E2 De Trije 10:30 9:15 ------
F1 18-mrt HG F1#-Westfriezen F2# Noorderend 10:00 9:30 ------
F2 18-mrt Zaanstreek F1-HG F2 Zaanstad Zuid 10:00 9:00 ------
F3 18-mrt DSS F5-HG F3 Waterakkers, de 9:30 8:30 ------
RECR. 1 19-mrt Con Zelo DMW1-HG DMW1 Zijveld, ‘t 21:30 20:45 ------
RECR. 2   VRIJ       ------
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PROGRAMMA ZATERDAG 24 MAART T/M VRIJDAG 30 MAART (ZAAL)
         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1 25-mrt HG DS1-DSOV DS1 Noorderend 13:00 12:00 ------
DAMES 2 25-mrt Vrone DS2-HG DS2 Oostwal, de 11:05 10:05 ------
DAMES 3 24-mrt HG DS3-Zwaluwen ‘30 DS2 Noorderend 19:00 18:30 ------
A1 25-mrt St. George DA1-HG DA1# Koggenhal 12:00 11:00 ------
B1 25-mrt HG DB1-Lacom ‘91 DB1# Noorderend 12:00 11:30 ------
B2 25-mrt HG DB2-Hollandia T DB1 Noorderend 11:00 10:30 ------
C1 25-mrt Con Zelo DC1-HG DC1# Harenkarspelhal 16:45 15:45 ------
C2 25-mrt HG DC2-D.S.O. DC3 Noorderend 10:00 9:30 ------
D1 24-mrt HG D1-H.C.V.’90 D1 Noorderend 14:45 14:15 ------
E1 24-mrt HG E1#-Maedilon/VZV E2 Noorderend 13:45 13:15 ------
E2 25-mrt Schagen E1-HG E2 Spartahal, de 10:50 9:50 ------
F1 24-mrt HG F1#-Sporting Andijk F1 Noorderend 13:00 12:30 ------
F2 24-mrt Vrone F2-HG F2 Oostwal, de 10:35 9:35 ------
F3 24-mrt HG F3-H.C.V.’90 F2 Noorderend 13:00 12:30 ------
RECR. 1 28-mrt HG DMW1-Hollandia T DMW1 Noorderend 19:00 18:30 ------
RECR. 2 26-mrt Victoria O DMW2-HG DMW2 Stap, de 19:00 18:15 ------

WIE FLUIT WANNEER?

TEAM DATUM WEDSTRIJD AANVANG SCHEIDRECHTER
DMW2 6-mrt HG DMW2-Spartanen DMW1 19:00 Amber Groot
E2 10-mrt HG E2-Con Zelo E2 10:00 Recreanten 1
E1# 10-mrt HG E1#-Geel Zwart E1# 11:00 A1
D1 10-mrt HG D1-Schagen D1 12:00 ?
F3 10-mrt HG F3-C.S.V. Handbal F3 12:50 Fenny Borst
DC1# 11-mrt HG DC1#-Z.A.P. DC2 10:00 Jochem Blankendaal + Dilara Top
DB2 11-mrt HG DB2-VVW DB2 11:00 Amber Groot
DS2 11-mrt HG DS2-Schagen DS2 12:00 René Buter
DMW1 14-mrt HG DMW1-Petten DMW1 19:00 ?
DS3 17-mrt HG DS3-Zwaluwen K DS1 19:00 Joyce/Pascal Heij
F1# 18-mrt HG F1#-Westfriezen F2# 10:00 Kirstin Plak
E1# 18-mrt HG E1#-Schagen E2# 10:45 Kirstin Plak
DB1 18-mrt HG DB1-Excelsior ‘53 DB1 11:45 Dames 3
DS1 18-mrt HG DS1-Legmeervogels DS1 12:50 Bond (dhr. P. Nuijens)
F1# 24-mrt HG F1#-Sporting Andijk F1 13:00 Jill Kavelaar
F3 24-mrt HG F3-H.C.V.’90 F2 13:00 Fenny Borst
E1# 24-mrt HG E1#-Maedilon/VZV E2 13:45 Jill Kavelaar + Fenny Borst
D1 24-mrt HG D1-H.C.V.’90 D1 14:45 Dilara Top
DS3 24-mrt HG DS3-Zwaluwen ‘30 DS2 19:00 René Buter
DC2 25-mrt HG DC2-D.S.O. DC3 10:00 Bente Zuurbier + Pien van der Berg
DB2 25-mrt HG DB2-Hollandia T DB1 11:00 Dames 1
DB1 25-mrt HG DB1-Lacom ‘91 DB1# 12:00 Nel Borst
DS1 25-mrt HG DS1-DSOV DS1 13:00 Bond (Dhr M. Bakker
DMW1 28-mrt HG DMW1-Hollandia T DMW1 19:00 Dames 2

16 maart tussen vijf en zeven
dan gaat u het beleven

mooie plantjes voor een goed doel
dat geeft pas een fijn gevoel 

  
  

Abonnementsgeld  2018  
  
Het  is  weer  de  periode  dat  de  jaarlijkse  
abonnementsgelden  van  Contact  betaald  mogen  worden.  De  hoogte  van  het  
bedrag  is  hetzelfde  als  in  de  afgelopen  jaren:  de  bijdrage  bedraagt  voor  een  
volledige  jaargang  €  20,-‐.  
  
Wilt  u  het  bedrag  van  €  20,-‐  vóór  1  april  2018  overmaken  op  
rekeningnummer  NL06  RABO  03869  50989  (Contact)  onder  vermelding  van    

-‐ naam    
-‐ straat  
-‐ huisnummer  

We  zouden  u  vriendelijk  willen  verzoeken  om  bovenstaande  extra  informatie  
op  te  nemen  in  uw  betalingsomschrijving  -‐  omdat  er  soms  veel  mensen  in  De  
Noord  wonen  met  dezelfde  achternaam.    
  
Indien  u  Contact  niet  meer  wilt  lezen,  kunt  u  dit  doorgeven  aan  Paul  Mooij  
(072-‐5711625),  of  via  een  email  naar  RedactieContactDeNoord@gmail.com.  
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Beste mensen uit de Noord, 
Enige jaren geleden werden de nieuwe bewoners in de Noord bezocht door een Welkomstcomité. 
Door gebrek aan vrijwilligers is dit komen te vervallen. Wij als parochie willen hierin toch weer 
voorzien. Het is namelijk gebleken dat nieuwe bewoners niet bekend zijn met het ‘reilen en 
zeilen’ in ons dorp, niet weten wat er te beleven valt en niet op de hoogte gebracht worden van 
activiteiten. 
Het idee is om een envelop met allerlei informatie af te geven aan de nieuwe bewoners. Daarvoor 
willen wij van alle instellingen, verenigingen of organisaties een flyer of informatietekst op A5 
formaat in de envelop voegen. Wij willen niet voorzien in commerciële belangen, daarin voorziet 
namelijk o.a. ’t Contact of de website www.heerhugowaarddenoord.nl. 

Vriendelijk vragen wij u uw informatie vóór 1 april aanstaande in ons bezit stellen. 
Voor een compleet beeld van alles zou het fijn zijn als ook ú uw informatie inlevert. 
Dit kunt u doen per email of af te geven bij Angèl Mooij, Groote Geldebosch 48. 

Heeft u ideeën, opmerkingen of vragen, laat het ons weten. 
Met vriendelijke groeten, 

    Ans Rendering   Angèl Mooij 
    ansrendering@gmail.com  angel.mooij@quicknet.nl
    072-5741589   072-5715332
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www.zeemanreclamegroep.nl

GROTE GROEP LOKALE 
ONDERNEMERS OF CONSU-
MENTEN BEREIKEN?

LANGEDIJK
De Mossel 15E

T. +31 (0) 226 31 88 41
info@drukkerette.nl

WARMENHUIZEN
Dorpsstraat 165

T. +31 (0) 226 39 36 10
warmenhuizen@drukkerette.nl

DEN HELDER
Pastoor Koopmanweg 21
T. +31 (0) 223 66 88 38

frans@zrgbv.nl

SCHAGEN
Witte Paal 212

T. +31 (0) 224 29 60 07
schagen@zrgbv.nl

DEN HELDER
Industrieweg 27

T. +31 (0) 223 52 30 06
denhelder@zrgbv.nl

SPANDOEKEN, DRUKWERK, WEBSITES, 
GEVELRECLAME, TEXTIELFRAMES, 
XL-PRINTS, PRINTWERK, BEDRIJFSKLE-
DING, FOTOGRAFIE, LOGO ONTWERP. 

DENK EENS AAN:   DEN HELDER KUST DE ZEE 

KRANT, NOORDKOP IN ZAKEN MAGAZINE, 

AGRIBUSINESS MAGAZINE, RAVELIJNKRANT, 

OFSCHAGEN MAGAZINE, ZAKENCLUBKRANT 

WIERINGERWERF. 

  OOK EEN EIGEN KRANT OF 

MAGAZINE BEHOORT TOT DE   

 MOGELIJKHEDEN

BEL SABINE

  06 14 23 84 10
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Nieuws van Tennisvereniging ’t Noord-End 

CONTRIBUTIE-INNING 2018
Rond 1 maart innen wij weer automatisch de contributie voor 
seizoen 2018. Senioren betalen € 95,- en  jeugdleden € 45,- . 
Heb je geen machtiging afgegeven? Maak dan per omgaande 
€ 100,- (senior) of € 50,- (jeugd) over naar: Tennisvereniging ‘t 
Noord End, IBAN-nummer NL 59 RABO 0326 8010 14.

Wil je lid worden van ‘t Noord-End voor het seizoen 2018? Geef je 
dan voor 1 maart op!  Ga naar de website tvnoordend.nl/leden en 
vul online het inschrijfformulier in (of print het uit). 

INDELEN KANTINEDIENSTEN: 17 maart 
Op zaterdag 17 maart van 12.00 tot 14.00 zit Ans Komen in de tenniskantine, om jouw 
wensen voor de kantinediensten te noteren. Je weet dan gelijk wanneer je bent ingedeeld. 
Dus kom langs als je voor seizoen 2018 voorkeuren hebt. Maakt het je niet uit, dan roostert Ans 
je willekeurig in en ontvang je later bericht wanneer je wordt verwacht.

Met vriendelijke groet, kantinecommissie 

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING:  27 maart 
Op dinsdag 27 maart 2018 vindt de Algemene Ledenvergadering van Tennisvereniging ‘t 
Noord-End plaats. Wij nodigen je van harte uit om deze vergadering bij te wonen. Zet de datum 
in je agenda. De vergadering start om 20.00u, om kwart voor acht kun je alvast een kopje koffie 
komen drinken. Hopelijk tot dan!

Met vriendelijke groet, bestuur TV ’t Noord-End

Wil je lid worden van ‘t Noord-End voor het seizoen 2018? Geef je dan voor 1 maart op!  Ga naar de 
website tvnoordend.nl/leden en vul online het inschrijfformulier in (of print het uit). 

Goede vrijdag 30 maart:  2018 Openingstoernooi
Hoewel het buiten nog koud is, denken wij alweer aan buiten tennissen! Schrijf dus alvast in je 
agenda: vrijdagavond 2 april het openingstoernooi bij TV ’t Noord-End. 
Op deze supergezellige avond krijgt iedereen de kans om de hobbels in de banen de baas te worden.  
Het belooft weer een toptoernooitje te worden!
Om 19.00 uur inloop met koffie, om 19.30u spelen 
We beginnen met een koppie, daarna gaan we wedstrijden van een half uur spelen. 

Op deze avond ligt in de kantine voor iedereen het KNLTB-pasje 
en een adreslijst voor de leden klaar  

Geef je voor 20 maart op, zodat wij weten of je er bij bent: via toernooicommissie@
tvnoordend.nl.  

 

Hartelijke groet, de toernooicommissie 
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16 maart doet de jeugd hun best
Doet u de rest?

Koopt u een plantje?
Dank u wel namens Hugo-Boys en Hugo-Girls.

Hugo Boys seizoen 2017-2018
Van de bestuurstafel
Op zondag 25 februari bereikte ons het trieste nieuws dat Nic Oudeman 
is overleden. Nic Oudeman heeft heel veel betekend voor Hugo Boys 
o.a. door het feit dat Nic 15 jaar voorzitter is geweest van Hugo Boys. 
We wensen (klein)kinderen, familie en vrienden sterkte om dit verlies 
een plaats te geven.  De nieuwe verlichtingskast is geplaatst, geen 
overbodige luxe gezien de staat waarin de oude kast verkeerde. In de 
nieuwe kast is de optie mee genomen om in de toekomst verlichting aan 
te leggen voor het B-veld. Op de aansluitkosten hebben we flink kunnen 
besparen door de ondersteuning van HKT en Groot tuinen. Edwin, Nic en 
Jos ontzettend bedankt voor jullie hulp en inzet. 

Resultaten
Afgelopen weken kwamen zowel Jo 19-1 als het vierde niet in actie.
Hugo Boys 3  
Speelde de uitwedstrijd tegen JVC 4. Ondanks een 1-0 voorsprong werd er met 3-2 verloren.
Hugo Boys 2
Speelde vorige week tegen DTS 2. Vlak voor tijd stond men met 3-1 achter. Echter wederom dit 
seizoen toonde het 2e wilskracht en wist men er een 3-3 gelijkspel uit te slepen. 
Hugo Boys 1
Behaalde in de uitwedstrijd tegen VZV een 6-1 overwinning. Al met al een geflatteerde overwinning.
In de laatste vijf minuten scoorde Hugo Boys drie keer. 
Het was zo wie zo een goed weekeinde voor het eerste. Zowel De Rijp als Koedijk verloren en 
daardoor kwamen de top vier dichter bij elkaar en is de spanning weer terug in de vierde klasse B. 
Afgelopen week is er niet gespeeld vanwege het winterweer. 

Bestuur Hugo Boys
  
Nieuws van de bouwcommissie Dorpshuis
Hierbij een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de ver-/aanbouw van het 
dorpshuis ten behoeve van Hugo Girls en Hugo Boys.
In het algemeen liggen de werkzaamheden op schema. Dat is nodig, want de openingsdatum is 
gepland op 8 april. Diverse werkzaamheden zowel binnen als buiten zijn afgerond.
Zo zijn de tegelzetters klaar maar liefst 900 m2 tegels zijn er geplaatst. 
Opslagruimte tribune is in zijn geheel klaar. Doelen en dug-outs staan op het veld. Zo ook de 
trap naar de ruimte boven. Deze ruimte was oorspronkelijk geoormerkt als bestuurskamer het 
wordt een ruimte voor algemeen gebruik. Op dit moment is men druk bezig met ideeën om deze 
in te richten. In de planning staat het afronden van het Electra, schilder, loodgieter werk en het 
binnenwerk van de ruimte boven. Al eerder benoemd is openingsdatum gepland op 8 april. 
Een commissie bestaande uit leden van de handbal, voetbal en stichting Dorpshuis is hard bezig om 
er een mooi programma van te maken voor jong en oud. Tevens een mooie gelegenheid om te kijken. 
Zoals u leest is er wederom veel werk verzet en is het meeste klaar Dit is alleen mogelijk door de inzet 
van Gemeente Heerhugowaard, Stichting Dorpshuis, vele bedrijven en vrijwilligers. Het resultaat 
hiervan is dat men niet alleen op schema ligt maar dat ook de bouwkosten binnen budget blijven. 
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De lijn om extra zaken aan te pakken heeft men door kunnen zetten. Dit komt de kwaliteit en 
duurzaamheid ten goede. Dit tot grote tevredenheid van de bouwcommissie.

Hierbij een overzicht van bedrijven en vrijwilligers, die tot nu toe hun medewerking hebben verleend:

Bouwkundig tekenbureau Jan Groot Tekeningen maken en bouwvergunning aanvragen
Gemeente Heerhugowaard Realisatie rioolwerk
Stichting NUT
Andre Stammis Straatgereedschap  Lenen van machines
Loonbedrijf Danenberg Sloopwerkzaamheden +uitgraven
Mankracht G.W.W. Sloopwerkzaamheden + uitgraven 
Vrijwilligers Humulus Lupulus en Hugo Boys Diverse werkzaamheden.
Bouwbedrijf R&H Beers Onderbouw en kozijnen sponsering dug-out
Kevin Hof    Metselen binnenmuren
Hans Dekker en Ferdinand Ursem Metselen buitenmuren 
Beers totaal onderhoud Beglazing 
Ben Loos voegwerk Voegwerk
M.A.F. stukadoorsbedrijf Stukadoren binnenmuren 
Bouwbedrijf Van Raamsdonk Dakkapel en dakpannen
Dekker Electro Electra
Installatiebedrijf Ted Slijkerman Loodgieterswerk 
Pim Boots Dak & Timmerwerken Timmerwerk
Aannemersbedrijf Blankendaal Timmerwerk  en sponsering dug-out
Loonbedrijf Veldman
Joosten Staalbouw
Transportbedrijf Oudeman
Rijvo vloer en wandtegels Leveren tegels 
Marco Berkhout instalatie
Hugo Pronk
Hugo’s vrienden Pannaveld, hekwerk, banken en digitale infoborden. 
Dura Vermeer asfaltering handbalveld
Pilkes Verlichting
Grondbalans
Mebu Trappen
West Friesland Dakbedekking
Sijs handelsonderneming
Loonbedrijf Mol Grondverzet
Pontmeijer Houthandel
Ijdema Poedercoating
Roderigh Groenland Van Westen Keukens
Groenhart alles voor de bouw
Frenk Stoop Woninginrichting
Siska de Goede Interieurarchitect 
Cor Beers tekeningen maken van de leidingen en ventilatie
Dick van Schagen tegelwerk
Niels en Leon Snoek tegelwerk
Bas de Koning tegelwerk
Van Langen dienstverlening bestrating
Sander Groot     
opzichterswerkzaamheden
Siem en Niek Buter  te veel om op te noemen
Nic de Wit  Koffiezetten voor de bouwploegen
Bouwcommissie Ondersteuning planning en budget

Bouwcommissie, Richard, Ronald, Erik, Niek, Jurgen, Adrie en Wim
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Kantinedienst 2018
   
 Datum Vrijwilliger 
Zaterdagochtend  3/03/18 Laura 
Zaterdagmiddag 3/03/18     
Zondagochtend 4/03/18 Carola Dekker en Monique Beemsterboer 
Zondagmiddag 4/03/18 Andre Zuurbier en Arnold Duijn    
Zaterdagochtend 10/03/18 Gerard 
Zaterdagmiddag 10/03/18     
Zondagochtend 11/03/18 Carin Dekker, Ronald Mooij en Monique Beemsterboer 
Zondagmiddag 11/03/18 Manus /John    
Zaterdagochtend 17/03/18 Corina 
Zaterdagmiddag 17/03/18     
Zondagochtend 18/03/18 Liesbeth/ Jeanet 
Zondagmiddag 18/03/18 Joke    
Zaterdagochtend 3/24/2018 Hans  Borst en Alwin Jillings 
Zaterdagmiddag 3/24/2018     
Zondagochtend 3/25/2018 Margreth/ Cindy 
Zondagmiddag 3/25/2018 Chris/ Ron    
Zaterdagochtend 3/31/2018  Gerard Klercq en Linda Scholtes 
Zaterdagmiddag 3/31/2018     
2e paasdag 4/2/2018 Hanneke / Andre zuurbier 
2e paasdag 4/2/2018 ?    
Zaterdagochtend 4/7/2018 Jose 
Zaterdagmiddag 4/7/2018     
Zondagochtend 4/8/2018 Annet/ Carin 
Zondagmiddag 4/8/2018 Paul / Jacobi Baas en Carola Dekker.    
Zaterdagochtend 4/14/2018 Carla 
Zaterdagmiddag 4/14/2018     
Zondagochtend 4/15/2018 Erna/ Ria 
Zondagmiddag 4/15/2018 Miranda/Verine    
Zaterdagochtend 4/21/2018 Gerard 
Zaterdagmiddag 4/21/2018     
Zondagochtend 4/22/2018 Verine / Miranda 
Zondagmiddag 4/22/2018 Joke    
Zaterdagochtend 4/28/2018 Corina 
Zaterdagmiddag 4/28/2018     
Zondagochtend 4/29/2018  Mariska Rinkel en Arnold 
Zondagmiddag 4/29/2018 Chris / Ron    
Zaterdagochtend 5/5/2018 carla 
Zaterdagmiddag 5/5/2018     
Zondagochtend 5/6/2018 Hanneke en Monique Beemsterboer 
Zondagmiddag 5/6/2018 Ineke en Jacobi Baas       
Zaterdagochtend 5/12/2018 Hans en Alwin 
Zaterdagmiddag 5/12/2018     
Zondagochtend 5/13/2018 John Groot en Carola Keesom 
Zondagmiddag 5/13/2018 Paul en ? 
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Zaterdagochtend 5/19/2018 Laura 
Zaterdagmiddag 5/19/2018     
Zondagochtend 5/20/2018 Liesbeth /Jeanet 
Zondagmiddag 5/20/2018 Ineke    
Zaterdagochtend 5/26/2018 Irma en Linda Scholtens  
Zaterdagmiddag 5/26/2018     
Zondagochtend 5/27/2018 Ronald Mooij, Marion Berkhout en Carola Dekker 
Zondagmiddag 5/27/2018 Manus/ John    
Zaterdagochtend 6/2/2018 Marion Berkhout 
Zaterdagmiddag      
Zondagochtend   
Zondagmiddag      
Zaterdagochtend 6/9/2018 Carola Keesom 
Zaterdagmiddag      

Hugo Boys Senioren
       
Wedstijdprogramma  4 maart 2018    
Terreindienst : Stef Bakker, Tom van Veen     
71028 Vesdo 2  Hugo-Boys 3  12:00  
       
Wedstijdprogramma  11 maart 2018    
Terreindienst : Gerrit Veldman, Paul Groot     
43090 Hugo-Boys 1  Alcmaria Victrix 1  14:00  
47709 Hugo-Boys 2  Alcmaria Victrix 2  10:45  
72008 Hugo-Boys 3  FC Den Helder  10:45 10:00 Arie Strijbis 
0 Hugo-Boys 4  vrij    
153230 Alw Forward JO19-3 Hugo-Boys JO19-1 12:00  

Wedstijdprogramma  18 maart 2018     
Terreindienst : Tim Koomen, René Zwagerman     
43219 KSV 1  Hugo-Boys 1  14:00  
48579 SVW 27  2  Hugo-Boys 2  11:00  
72335 Hollandia T 3  Hugo-Boys 3  13:00 12:00 
72486 Hugo-Boys 4  Victoria O 4  10:45 10:00 G. Vinke 
153493 Hugo-Boys JO19-1 Flevo JO19-1  10:45  Marco v Woerkom 
       
Wedstijdprogramma  25 maart 2018    
Terreindienst : John Beers, Manus v.d. Vliet     
43820 Hugo-Boys 1  Nieuwe Niedorp 1  14:00  
48452 Hugo-Boys 2  Swift 2  10:45  
72603 Hugo-Boys 3  Sint Boys 2  10:45 10:00 Kees Molenaar
72820 Kolping Boys 5  Hugo-Boys 4  12:00 11:00 
152952 Victoria O JO19-1 Hugo-Boys JO19-1 10:30  

Siem Hand tel. 072-5740761

Onze Girls en Boys
komen langs de deuren met wat moois

een gekleurd plantje voor uw raam
dat gaat zeker mooi staan
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Pupil van de week
Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:

11 Maart

Hugo Boys 1 – Alcmaria Vitrix 1 

Stan Jonker

( 12:45  aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)

Pupil van de week
Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:

25 Maart

Hugo Boys 1 – Nieuwe Niedorp 1 

Tygo van der Laan

( 12:45  aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)

Hugo Boys Jeugd
      
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Saturday, March 03, 2018 
Terreindienst ‘s ochtends: Erwin Hand   
Terreindienst ‘s middags: Ivan Zuurbier   
wedstr. Omschrijving   Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
- Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag      
- Hugo Boys JO17-1 - Vrij      
- Hugo Boys JO15-1 - Vrij      
171180 Berkhout JO13-1 - Hugo Boys JO13-1 12:00 11:00 -
187640 BOL JO11-1 - Hugo Boys JO11-1 10:15 9:15 -
- Hugo Boys JO11-2 - Vrij      
146996 Hugo Boys JO9-1 - BOL JO9-1 9:30 9:00 Coach
- Hugo Boys JO9-2 - Vrij      
- Hugo Boys MP-1 - Vrij      
         
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Saturday, March 10, 2018 
Terreindienst ‘s ochtends: Joey Beers   
Terreindienst ‘s middags: Thijs Snel   
wedstr. Omschrijving   Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
- Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag      
181723 Hugo Boys JO17-1 - Koedijk JO17-3 14:00 13:15 ??
182579 Hugo Boys JO15-1 - ST Schagen/SRC JO15-6 14:00 13:15 ??
171216 Woudia JO13-1 - Hugo Boys JO13-1 10:00 8:45 -
187606 HCSC JO11-1 - Hugo Boys JO11-1 10:00 9:00 -
190744 Hugo Boys JO11-2 - Dirkshorn JO11-2 11:00 10:30 Coach
206736 Hugo Boys JO9-1 - FC Den Helder JO9-2 11:00 10:30 Coach
162371 HCSC JO9-2 - Hugo Boys JO9-2 8:45 7:30 -
0 Hugo Boys MP - Mini-comp bij DTS 9:30 9:00 -
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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  Mevr. Gerda Roozendaal 0226-422110
  b.g.g. 06-51039032
of
 Anita Messelaar  06-20915051  b.g.g. 06- 
 

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

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

 

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

bestandstypen worden niet gegarandeerd. PDF bestanden worden als advertentie bestanden 
afgehandeld. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

apart verzoek aan de redactie per e-mail. 

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

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

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

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

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

Rekeningnummer Contact: NL06RABO0386950989
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www.caferestaurantbleeker.nl • Als het om feestelijke verzorging gaat.

PRESENTEERT:

16E EDITIE VAN HET 
NOORDENDER SJOELKAMPIOENSCHAP 2018! 
STAAT WEER VOOR DE DEUR EN DAARVOOR NODIGEN WIJ U UIT! 

PLAATS: CAFÉ BLEEKER 
DATUM: ZATERDAG 14 APRIL 2018

AANVANG: 19.00 UUR 

EN MET NA AFLOOP SJOELBAKKENBAL! M.M.V. PAUL VLAAR!!
HOE GEEF IK ME OP? 

HEEL GEMAKKELIJK! U STUURT EVEN EEN EMAIL NAAR: 
GLAIEMDRIN@LIVE.NL 

MET UW NAAM EN DAN REGELEN WIJ DE REST!

WIJ ZIEN U GRAAG ZATERDAG 14 APRIL 2018 IN CAFÉ BLEEKER!

Anna en Irma spelen weer in de buurt!!

Op zaterdag 14 april om 20.00 uur spelen 
Anna en Irma hun voorstelling “Op herhaling”  
in Het behouden huis in Oudkarspel. 
Het programma bestaat uit hoogtepunten
uit de afgelopen drie voorstellingen.
Kaarten à € 10: www.annaursem.nl

Op zondag 30 september verzorgen
Anna en Irma i.s.m. de Burg Gastvrij
in Noord-Scharwoude een muzikaal diner.
Aanvang 17.00 uur. 
Informatie en reserveren via:
www.deburg.nl.

Graag tot ziens bij een van onze optredens!!



40 PB

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

voor een beetje 
gewoon geluk


