Vrijdag 7 juli 2017

Agenda
7 juli 2017

laatste Contact voor zomervakantie

19 juli 2017

19:30 informatieavond buurt-whatsapp door wijkagent in Rondeel

14 augustus 2017

eerste inlevering kopij na zomervakantie

18 augustus 2017

eerste Contact na zomervakantie

4 september 2017 9:00 KBO Fietstocht
9 september 2017 41e editie Noordender Volksspelen
15 september 2017 Lourdesviering
17 september 2017 -22 sept: Lourdesreis
9 oktober 2017

14.00 KBO Ans Rendering vertelt over het Hospice; na de pauze film van Piet Kager

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

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 14 AUGUSTUS 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 1 september 2017.
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HUSQVARNA 136 LiC
TRIMMER

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.

KLINKENDE
MUNT WEKEN

100% Husqvarna.
0% Brandstof.

Inclu sief Accu
en snella der

€ 429,-
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0% Brandstof.
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€ 42
De nieuwe Husqvarna Accu
Series

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.

Inclu sief Accu, snella
en maaidek 85 cm.
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HEGGENSCHAAR
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en snella der
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geheel of in gedeeltes
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Kijk ook op www.husqvarna-actie.nl voor meer informatie.
Uw geautoriseerde Husqvarna dealer:

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 of 06 21904364
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 9.30 uur tot 17.00 uur
Diaken(eerst aanspreekbare)
Hans Bruin
0654956924
hansbruin@outlook.com
Deken / pastoor E. Moltzer
Gedempte Gracht 64
1741 GD Schagen
0224 212357
don.eduard@planet.nl
Heilig Hart raad
Vice-voorzitter			
Gea Klercq		
Secretaris			Vacature
Penningmeester			Vacature
Bestuurslid			
Kees van Langen		
Contactpersonen secties:
Sectie Catechese			Vacature
Sectie Liturgie			
Marga van Langen
Sectie Gemeenschapsopbouw
Ans Rendering		
Sectie Diaconie en Pastoraat
Vacature

Pim Mooij			

072 571 5265
072 574 2241

072 574 2241
072 5741589

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 10 augustus op
het secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden
secretariaat.
Kerkwerken
In juni en juli zijn de groepen van mevrouw Marijke Morsink en mevrouw Riet Berkhout aan de
beurt om de kerk op orde te brengen.
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Bloemengroep
In juli wordt de kerk versierd door Ada Borst en Agnes de Goede
In augustus wordt de kerk versierd door Nel van Schagen en Mieke Wolkers
SPREEKUUR vice voorzitter.
Op elke laatste donderdag van de maand van 19 uur tot 20 uur houd ik spreekuur voor alle vragen
die er zijn buiten de pastorale vragen.
Kom gerust, u bent van harte welkom!! In de pastorie!
Gea Klercq
DONDERDAG 6 JULI
19.30 UUR
Viering van meeleven met Marion Bleeker-Burger en Nel Zuurbier en zang van Spirit.
Gebedsintenties voor; Kees Zuurbier en Truus Zuurbier-Groot en zegen over hun gezin,Piet Luken
en zegen over zijn gezin,Jan Bleeker en om zegen over zijn gezin, Nel Smit-Houniet, Alex Weel,
Marco Ursem, in liefdevolle herinnering Dennis Overtoom, Nelly van Veen en overleden ouders
Overtoom-Groen,
Toon en Annie Spaansen-Borst, in dierbare en dankbare herinnering onze lieve ouders Jaap en
Truus Stam-Overtoom, Theo en Annie Hoogland-Bleeker,
in liefdevolle herinnering Jan en Stephan mulder,vader en moeder groen en Atie
Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie
Molenaar-Goedhart, Nol van Woerkom,Tiny Veldman-Overtoom overleden ouders VeldmanOvertoom, Corrie Haverink, Riet Bleeker-Korver Petra en overleden familie Bleeker-Korver, Riet
Entius-de Boer en zegen over hun gezin,in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel, Agie BorstEeken en Cor Borst, Ina ,Cok, Sander en Piet en zegen over hun gezin,Riet Oudeman-Beers uit
dierbare en dankbare herinnering ,in liefdevolle herinnering Jan en Tiny Oudeman-Groot en om
zegen over hun kinderen en kleinkinderen,
in liefdevolle herinnering Andre Veldman en Ank Veldman-Dekker en om zegen over hun kinderen
en kleinkinderen,in liefdevolle herinnering Merie Klompstra-Bakker haar overleden ouders en
zegen over haar gezin,Ali Idema-van Diepen,Piet Bleeker en om zegen over zijn gezin, Pe Wester
en Gerrit Schaafsma en zegen over hun gezin,Adriaan van Langen en zegen over zijn gezin, Afra
de Wit-Plak en om zegen over de kinderen en kleinkinderen,
Nic Oudeman en overleden familie Oudeman-Bakkum, In liefdevolle herinnering Piet en Afra
Korver-Wester en dochter Helma,in liefdevolle herinnering Nic Commandeur,in liefdevolle
herinnering Jan Oudeman en familie Oudeman-Groot, in liefdevolle herinnering Chris en Mien
Dekker-Groot en overleden familie,in liefdevolle herinnering Jan groenland en Jansie GroenlandUrsem en zegen over hun gezin,in liefdevolle herinnering Dina Oudeman-Ernst en Anita OudemanMuileboom, Jaap Burger en zegen over zijn gezin.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
VRIJDAG 7 JULI
15.15 UUR
Kinderkerk voor de bovenbouw
WEEKEINDE 8 EN 9 JULI
Veertiende zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Zacharia 9, 9-10 (de messiaanse koning zal een deemoedige vredesvorst
zijn)
Evangelie uit Mattheüs 11,25-30 (Jezus prijst zijn Vader en roept allen tot zich die uitgeput zijnen
onder lasten gebukt gaan)
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ZONDAG 9 JULI
10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van de vrienden van het gregoriaans. Voorganger is Jan Molenaar.
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Bets Westmeijer-Groot en zegen over haar gezin,
Cor Borst en Ria Borst-Groot, Jaap Way en Gre Way-de Boer en overleden familie, Tiny VeldmanOvertoom
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Miel en Lau Berkhout. Koster: Gon Meester
Na afloop bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
MAANDAG 11 JULI
10.00 UUR
Kinderkerk voor de onderbouw
WEEKEINDE 15 EN 16 JULI
Vijftiende zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 55, 10-11( God doet wat Hij zegt: zijn woord keert pas tot Hem
terug, als het zijn zending heeft vervuld)
Evangelie uit Matteüs 13,1-23( Een zaaier ging uit om te zaaien)
ZONDAG 16 JULI
10.OO UUR
Woord- en communieviering met Monica Wildeboer en zang van het ritmisch koor,
Gebedsintenties voor: Nel Smit-Houniet, Alex Weel, in liefdevolle herinnering Jan en Tiny OudemanGroot en zegen over hun kinderen en kleinkinderen, in liefdevolle herinnering piet Borst, Piet
Zijp en overleden familie Zijp-Braas, Adriaan van Langen en zegen over zijn gezin, in liefdevolle
herinnering ouders Komen-Schouten, Afra de Wit-Plak en zegen over haar gezin en familie, Nic
Commandeur en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman
en overleden familie, ter nagedachtenis aan Jaap en zegen over ons gezin.
Lector; Marga van Langen. Misdienaars: Stijn Blankendaal en Bas Kavelaar Koster; Kees Berkhout.
WEEKEINDE 22 EN 23 JULI
Zestiende zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Wijsheid 12, 13.16-19( Onze God is geen onverbiddelijke,straffende God:
Hij biedt steeds kans tot inkeer)
Evangelie uit Matteüs 13,24-43( Jezus vertelt de parabel van het onkruid tussen de tarwe: een
parabel over het geduld van God)
ZONDAG 23 JULI
10.OO UUR
Woord- en communieviering met Monica Wildeboer en volkszang.
Gebedsintenties voor; Alex Weel, in liefdevolle herinnering Jan en Tiny Oudeman-Groot en zegen
over hun kinderen en kleinkinderen, in liefdevolle herinnering Ank Veldman-Dekker en Andre
Veldman en om zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Merie Klompstra-Bakker, haar
overleden ouders en zegen over haar gezin, Cees meester, Tiny Veldman-overtoom en overleden
familie, Jaap Burger en zegen over zijn gezin, Jaap en Anna pronk, Jan en Sjanet.
Lector; Joke van der Voort. Misdienaars: Maarten Beers en Syb Bakkum.Koster: Peter Danenberg.
WEEKEINDE 29 EN 30 JULI
Zeventiende zondag door het jaar
Eerste lezing uit het eerste boek Koningen3, 5.7-12( Salomo vraagt God voor alles om wijsheid)
Evangelie uit Matteüs 13,44-52( met parabels verduidelijkt Jezus, waarom het in het Rijk der
hemelen gaat)
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ZONDAG 30 JULI
10.OO UUR
Woord- en communieviering met diaken Hans Bruin en volkszang
Gebedsintenties voor; Gert Boerdijk en zegen over kinderen en kleinkinderen, Maria en Catharina
van Langen, overleden ouders Buter-Bakker, Nic Borst, Afra Borst-Molenaar, Lida Borst en zegen
over hun gezin, Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie, voor een 80 jarige en overleden
familie Groot-Dekker en zegen over hun gezin.
Lector; Bert Bijvoet. Misdienaars: Jip van den berg en Lau Berkhout. Koster; Gon Meester
WEEKEINDE 5 EN 6 AUGUSTUS
Gedaanteverwisseling van de Heer
Eerste lezing uit de profeet Daniël 7,9-10.13-14( Het visioen van God en de mensenzoon)
Evangelie uit Matteüs 17, 1-9( Dit is mijn Zoon, de Welbeminde)
ZONDAG 6 AUGUSTUS
10.00 uur
Woord- en communieviering met diaken Hans Bruin en volkszang
Gebedsintenties voor; Riet Bleeker-Korver, Petra en overleden familie Bleeker-Korver, Kees en
Truus Zuurbier-Groot en zegen over het gezin, Nel Smit-Houniet, Afra de Wit-Plak en zegen over
haar gezin en familie
Lector; Marga van Langen Misdienaars: Kirstin Plak en Sofie Kavelaar. Koster: Rene van Langen.
WEEKEINDE 12 EN 13 AUGUSTUS
Negentiende zondag door het jaar
Eerste lezing uit het eerste boek Koningen 19,9a.11-13a( Elia ontmoet God op de berg Horeb)
Evangelie uit Matteüs 14,22-33( Jezus komt te voet over het meer naar zijn leerlingen toe. Hij redt
Petrus uit het water.
ZONDAG 13 AUGUSTUS
10.00 uur
Eucharistieviering met pater jan Molenaar en volkszang.
Gebedsintenties voor; in liefdevolle herinnering Bets Westmeijer-Groot en zegen over haar gezin,
Cor Borst en Ria Borst-Groot, uit dankbaarheid en zegen over ons gezin, Riet Entius- de Boer en
zegen over hun gezin, Henk en Trien Groot en zegen over hun gezin, in liefde volle herinnering Ton
Groot en zegen over zijn gezin.
Lector; Joke van der Voort. Misdienaars:Jip van den Berg en Lau berkhout Koster; Kees Berkhout
WEEKEINDE 19 EN 20 AUGUSTUS
Twintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 56, 1.6-7( de tempel van Jeruzalem wordt een huis van gebed
voor alle volken)
Evangelie uit Matteüs 15, 21-28( Vrouw; ge hebt een groot geloof )
ZONDAG 20 AUGUSTUS
10.00 uur
Woord- en communieviering met diaken Hans Bruin en volkszang en begeleiding van Trudy Hand
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Annie van Schagen en overleden ouders, Gert
Boerdijk en zegen over de kinderen en kleinkinderen, Nel Smit Houniet, Cor Borst en Ria BorstGroot, Alex Weel, Siemen Borst en geef ons kracht om verder te gaan, in liefdevolle herinnering Piet
Borst, Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas, Adriaan van Langen en zegen over zijn gezin, Afra
de Wit-Plak en zegen over haar gezin en familie, Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen en
kleinkinderen, Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman en overleden familie, in liefdevolle herinnering
Jan Oudeman en familie Oudeman-Groot in liefdevolle en dankbare herinnering Marie MolenaarSpaansen overleden familie en zegen over haar gezin, ter nagedachtenis aan Jaap en zegen over ons
gezin, Adrianus Moras en Cornelia Moras-Pater en zegen over hun gezin, Gerbrand en Jo LangedijkBekker en Piet en Ans de klerk-Langedijk, Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie.
Lector; Bert Bijvoet. Misdienaars: Stijn Blankendaal en Syb Bakkum.Koster; Peter Danenberg.
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WEEKEINDE 26 EN 27 AUGUSTUS
Eenentwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 22,19-23( Shebna wordt uit zijn ambt gestoten. In zijn plaats
wordt Eljakim aangesteld tot hofmaarschalk en paleisbestuurder)
Evangelie uit Matteüs 16,13-20( Simon belijdt zijn geloof in Jezus. Hij krijgt van Jezus een nieuwe
naam en een belangrijke taak)
ZONDAG 27 AUGUSTUS
10.00 UUR
Woord- en communieviering met diaken Hans Bruin en volkszang.
Gebedsintenties voor: Siemen en Nel Steur-Groot en overleden familie, in dierbare en dankbare
herinnering onze ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom, in liefdevolle herinnering Merie
Klompstra-Bakker, haar overleden ouders en zegen over haar gezin, Ali Idema van Diepen, Jan
Bleeker en zegen over zijn gezin, Cees meester, Jaap Burger en zegen over zijn gezin.
Lector; Jos Mooij. Misdienaars: Kirstin Plak en Maarten Beers. Koster; Rene van Langen.
ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP
T VELD
Zaterdag 8 juli om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor Tilma
Zaterdag 15 juli om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en volkszang
Zaterdag 22 juli om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden
Zaterdag 29 juli om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden
Zaterdag 5 augustus om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden
Zaterdag 12 augustus om 19.00 uur Woord- en communieviering met diaken Hans Bruin
Zaterdag 19 augustus om 19.00 uur Woord- en communieviering met diaken Toon Jorink
Zaterdag 26 augustus om 19.00 uur Woord- en communieviering met diaken Toon Jorink
WAARLAND
Zondag 9 juli om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Tilma
Zaterdag 15 juli om 19.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer
Zaterdag 23 juli om 19.00 uur
Zaterdag 29 juli om 19.00 uur woord- en communieviering met diaken Hans Bruin
Zondag 6 augustus Woord- en communieviering met Monica Wildeboer
Zondag 13 augustus om 10.00 uur woord- en communieviering met diaken Hans Bruin
Zaterdag 19 augustus om 19.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer
Zaterdag 26 augustus om 19.00 uur Viering met Piet Steur.
NIEDORP
Zaterdag 8 juli om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Stok
Zondag 16 juli woord- en communieviering met diaken Toon Jorink
Zondag 23 juli om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden
Zondag 30 juli om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden
Zaterdag 5 augustus om 19.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer
Zaterdag 12 augustus om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Stok
Zondag 20 augustus om 10.00 uur Woord- en communieviering met diaken Toon Jorink
Zondag 27 augustus om 10.00 uur Woord- en communieviering met diaken Toon Jorink
Dopen
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971
Openingstijden secretariaat
In de maanden juli en augustus zal het secretariaat alleen op donderdagochtend tussen 9.30 uur
en 11.00 uur geopend zijn.
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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

Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op

www.urmaprint.nl

Sterrenboschstraat 8, 1704 CN Heerhugowaard
t. 072 - 85 03 971

m. 06 - 229 204 87

• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing
Tel. 072 - 5711243
06 - 53557548
Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard
www.groottuinen.nl
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e. info@dick-tegel.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

Kort verslag van de parochievergadering van 21 juni 2017
Ted van Schagen is bedankt door de parochievergadering voor zijn werk voor de parochie.
We zijn hard op zoek naar een nieuwe penningmeester voor de parochie. Ook dringend gezocht:
iemand voor de werkgroep eerste communie en voor de doopgroep. Voor de meiden die er nu al
een hele tijd in hun eentje voorstaan zou dit erg prettig zijn!!
Er zijn verschillende gesprekken geweest met mensen die iets voor de parochie willen doen. We
hopen dat hier mooie dingen uit voortkomen!!
Op 9 september is er weer open monumentendag van 11 uur tot 16.00 uur . de kerk zal dan weer
open zijn voor het publiek.
Hans heeft met Gea een gesprek gehad en Hans heeft voor ons op papier gezet waar hij zijn uren
aan gaat besteden in de parochie.
In principe is Hans het laatste weekeinde van de maand vrij. In september zal Hans ook spreekuur
gaan draaien op de pastorie.
Jan Groen heeft de heilig hart penning ontvangen voor al het werk wat hij voor de parochie
gedaan heeft en nog steeds doet.
De misdienaars hebben hun jaarlijkse uitje gehad. Dit was erg leuk.
12 vormelingen zijn met hun ouders naar de Bavodag in Haarlem geweest.
Ook hebben de vormelingen de 40 mm gelopen, ondanks de hitte die dag. Super gedaan hoor!
Thomas heeft een facebook pagina aangemaakt voor de parochie. Neemt u allen eens een kijkje.
De voorbereidingen voor het nieuwe jaar zijn ook weer gestart. Thomas is op school geweest en
15 aanmeldingen zijn er binnen. Ook zijn er weer begeleiders gevraagd.
Jan Broersen is 60 jaar priester.
Pastoor Warnaar is overleden, er is een condoleance kaart naar de familie gestuurd.
Uit de parochie – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam”- 28 juni 2017
Afgelopen vrijdag 23 juni hebben we het Heilig Hartfeest gevierd.
We zijn daarmee gestart met een viering in de kerk.
In deze viering stelden verschillende groepen vrijwilligers zich voor en staken een kaars aan om zo
het vrijwilligerswerk in het licht te zetten. We waren heel blij dat er zoveel mensen in de kerk zaten,
maar het is toch jammer dat niet meer vrijwilligers zich hiertoe geroepen voelden.
Na de viering werd de avond voortgezet in het Dorpshuis. En daar was het een gezellige drukte.
Er was een prima bediening o.a. door Thomas en Amber van de Vormsel werkgroep.
Ans en Angèl van de sectie Gemeenschapsopbouw hadden nog een quiz georganiseerd. Deze quiz
werd gepresenteerd door Jos Mooij. De eerste vragen gingen over het kerkgebouw. Weet u hoeveel
banken er staan? Hoeveel zijn er bekleed? En hoeveel niet? Wat staat er op de glas in loodramen?
Het bleek best nog wel lastig om dit precies te weten.
De laatste vragen waren “denk-handigheidjes”. Ook weer leuk om te doen.
We opereerden in groepjes van 5 à 6, dus het was ook nog een genoeglijke samenwerking.
Kortom: een heel geslaagde avond.
25 Juni hebben we afscheid genomen van Gerard Weel. Hij was zichtbaar ontroerd door alle
aandacht.
Ook zijn er op 25 juni 3 kinderen gedoopt: Tess Nicci Gieling, Amy Zoë Louisse Someas en KateLynn Eliszabeth Duinmeijer.
Wat nog komen gaat:
9 juli : Viering met zang van de Vrienden van het Gregoriaans
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René Jonker

Stationslaan 1
1704 PN Heerhugowaard
T: 0226-426616
M: 06-20914446

www.jonkerhov.nl

10

Je bent een engel!
In april 2017 hebben we de activiteit “Je bent een engel” gehouden. Zo’n 9 jongeren hebben voor
hun “Engel” een bedankje gemaakt, omdat ze speciaal zijn. De opdracht was om niet te groot te
denken. Je vader, moeder, opa, oma, tante, oom, buurman, buurvrouw, vriendin, vriend, meester,
juf kan al een “Engel” zijn.
We hebben eerst een engelen quiz gedaan om te kijken hoeveel we weten over engelen en om
goed in het thema te komen.
Vervolgens zijn de jongeren aan de gang gegaan.
Ze hebben een bedankje gemaakt in de vorm van een potje met aarde en een (magische) boon erin.
Aan of op dat potje zaten nog allerlei lekker dingen zoals; douchegel, chocola en thee.
We hopen dat alle engelen hebben genoten van hun bedankje!

Onze slotdag op Texel
Zondag 2 juli hebben wij ons 5de seizoen feestelijk afgesloten op
Texel! Om 9.30 uur vertrok de boot vanuit Den Helder met aanboord 29 jongeren en 7 begeleiders die mee waren met YoungSeven. Eenmaal op Texel stond de fietsenverhuur al klaar met alle
fietsen. De meeste onder ons kozen voor een tandem. Fietsen op
een tandem is een vak apart! Na enige oefenrondjes vertrokken we naar onze eerste stop. Daar
werd de groep voorzien van drinken en iets lekkers. Vervolgens ging een ieder in groepjes verder
fietsen naar Den Burg. Daar werden de groepjes weer opgevangen en kregen ze per groepje uitleg
over de speurtocht die ze lopend door Den Burg gingen doen. Er was namelijk een moord gepleegd en het was aan elk groepje om uit te zoeken wie de moordenaar was en met welk moordwapen hij/zij de moord gepleegd had.
Nadat de moord was opgelost, zijn we vanuit Den Burg naar het strand gefietst. Het was niet koud,
maar er stond wel een aardig windje. Waardoor de zee aardige golfslag had. De meeste jongeren
zagen dit als uitdaging en dus trokken die snel hun zwemkleding aan. Verder dan ‘pootje baden’
mocht niet, maar nat werden zij zeker! Degene die daar niet van hielden, gingen lekker een potje
voetballen of genieten van de zon.
Om 16.00 uur stond het eten klaar en kon een ieder genieten van soep en broodjes knakworst.
Na het eten werden de fietsen weer gepakt en vertrok de groep richting de boot. Dit verliep vlot,
waardoor we de boot van 17.30 naar Den Helder konden nemen. Op de boot werden de gadgets
voor alle jongeren die vaker aan een activiteit van YoungSeven hadden meegedaan, uitgedeeld.
De flyers met daarop het nieuwe programma van komend seizoen werden aan iedereen uitgedeeld. Alle jongeren werden bedankt voor hun deelname en tot slot werd Janneke Denneman
(een van de werkgroepleden) bedankt voor al haar creativiteit, inzet, enthousiasme en gezelligheid tijdens alle seizoenen van YoungSeven. Janneke stapt uit de werkgroep maar heeft ons beloofd om ons nog regelmatig te willen ondersteunen. Hier zijn wij natuurlijk heel blij mee! Verder
zullen we haar nog binnen de werkgroep op een passende manier bedanken.
Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag!
Wij wensen iedereen een mooie en gezellige vakantie toe en hopen vele jongeren ook weer na de
zomer terug te zien bij YoungSeven.
Namens de werkgroep van YoungSeven,
Karin Blaauw, Jim Kuijper, Rianne Nooder, Pastor Tilma, Janneke Denneman,
Nico Quaedvlieg, Jeanette van Vilsteren en Linda Tesselaar
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v Garage Co Borst BV
v Co Borst Bedrijfswagens
v Airco Service

v Co Borst Autoschade
v C.B. Lease
v Piaggio LTV-dealer

Telefoon 072 - 571 90 10 • E-mail: info@coborst.nl • www.coborst.nl

Administratiekantoor

DEKKER

Voor sierhekwerk en kennelbouw op maat
Automatische Draai/Schuifpoorten voorzien
van intercom, camera, verlichting e.d.
Tevens voor uw paardenboxen,
hondenkennels & dierenverblijven
Middenweg 598 1704 BS Heerhugowaard
072-5715927 fax 072-5721059 of 06-53716161
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Voor uw:
* bedrijfsadministratie
* belastingzaken
* salarisadministratie
* automatiseringsbegeleiding in- of
exclusief het betalingsverkeer
* algehele bedrijfsadvisering
liere

van particu
Tevens verzorging
aangiftebiljetten

Hectorlaan 2, 1702 CL Heerhugowaard
Telefoon 072 - 574 11 44

Een impressie van Geestelijke Verzorging in Noordwest
“Ik heb nog wel een patiënt voor jullie”, zo spreekt een verpleegkundige me aan, terwijl ik over de
afdeling loop. “Meneer heeft het moeilijk met wat hem overkomt en wil graag met iemand van
jullie praten…”
In het gesprek met mij uit hij zijn verdriet om alles wat niet meer kan. Hij is een ‘doener’ en nu
afhankelijk van de zorg van anderen… Dat vindt hij moeilijk….” Wat helpt u in deze periode”, vraag
ik hem. Hij wijst naar kaarten en foto’s van zijn kleinkinderen en vertelt over zijn vrouw, die elke
dag de reis naar Alkmaar maakt om samen te zijn. “Fijn om met u te praten, dat lucht weer even
op”, zegt hij aan het eind van het gesprek. We maken een vervolgafspraak.
Een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk van ons werk als geestelijk verzorger. Werk, waarbij de
aandacht voor de patiënt centraal staat.
We zoeken bewust contact met de verpleegafdelingen door o.a. aanwezig te zijn bij het wekelijks
overleg tussen artsen, verpleegkundigen en andere betrokken disciplines .We laten van ons horen
in de Nieuwsbrieven van de verschillende afdelingen, om zo ons werk onder de aandacht te
brengen. We zijn, waar mogelijk, betrokken bij scholingsdagen van verpleegkundigen en artsen.
Elke zondag is er, zowel in Alkmaar als Den Helder (op deze locatie in juli en augustus niet), een
oecumenische viering.
We kunnen een beroep doen op een groep trouwe vrijwilligers.
Zij komen elke vrijdag op alle afdelingen om patiënten (en hun naasten) uit te nodigen voor de
viering en helpen zondags met alles wat rond de viering gedaan moet worden. De eerste zondag
van de maand is er in Alkmaar een Taizéviering. Daarin is ruimte voor stilte, voor het opschrijven
van een persoonlijke bede.
Deze stilte en rust is ook te vinden in het Stiltecentrum. Mensen kunnen er even gaan zitten, een
kaarsje aansteken of wat opschrijven.
In deze ruimte bieden we, in het ziekenhuis in Alkmaar, wekelijks een korte Stiltemeditatie aan
voor de medewerkers. We doen dat, omdat we beseffen hoe belangrijk het is voor iedereen, om af
en toe ‘even stil te staan’.
Zoals een oude tekst ( gevonden in de kerk in Baltimore) zegt:
‘Wees kalm te midden van het lawaai en de haast en bedenk, welke vrede er in stilte kan heersen’.
Tenslotte: iedereen die wordt opgenomen in Noordwest (locatie Alkmaar of Den Helder) of komt
op één van de poliklinieken, kan een beroep doen op een geestelijk verzorger.
U of uw naaste kan zelf contact leggen.
U kunt ook vragen of een verpleegkundige, arts of één van de andere medewerkers, contact legt
met ons.
Met vriendelijke groet,
Marijke Geerse, geestelijk verzorger Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar,
mede namens de collega’s van locatie Den Helder (Gert Scholten)
en locatie Alkmaar (Annerien Groenendijk, Nel Huibers-Kouwen (secretaresse),
Maria Luyckx, Jos Timmerman).
Contactgegevens:
Locatie Alkmaar: 072 548 44 44, vragen naar sein 5111 of GV-Alkmaar@nwz.nl
Locatie Den Helder: 0223 69 6231 of GV-DenHelder@nwz.nl
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www.hypotheekshop.nl/ander-huis-kopen

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.

Duidelijk verhaal
De Hypotheekshop Heerhugowaard | Dennis Zuurbier | Stationsplein 34 - 36 | Heerhugowaard
T. 072-20 101 14
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Leo Fijen krijgt hoge pauselijke onderscheiding
De directeur van uitgeverij Adveniat, Leo Fijen, ook al vele tientallen jaren werkzaam als
televisiemaker en afdelingshoofd van KRO-RKK, thans van KRO-NCRV, heeft zaterdag 24 juni een
hoge pauselijke onderscheiding gekregen. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Sint-Gregorius
de Grote. Fijen ontving de onderscheiding tijdens de KRO-NCRV Inspiratiedag in Utrecht uit handen
van bisschop Frans Wiertz van Roermond, die binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie
referent is voor communicatie en media.
Het is een van de hoogste eretekenen die de Heilige Stoel aan leken toekent. De onderscheiding
wordt verleend aan mensen vanwege opmerkelijke verdiensten voor kerk en maatschappij, ongeacht hun geloofsovertuiging. De Orde van de heilige Gregorius de Grote is genoemd naar paus
Gregorius I en werd in 1831 ingesteld.
Leo Fijen krijgt de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de katholieke Kerk en het
geloofsleven. Hij is bij veel mensen bekend als presentator van het tv-programma Geloofsgesprek
en voormalig presentator van programma’s als Kruispunt en de Kloosterserie. Daarnaast is hij
al vele jaren eindverantwoordelijke binnen KRO (en voorheen ook RKK) voor godsdienstige en
levensbeschouwelijke programma’s. Sinds vorig jaar is Leo Fijen ook directeur van de katholieke
uitgeverij Adveniat in Baarn. Fijen is verder bekend als columnist en schrijver van vele boeken over
religieuze onderwerpen, waaronder recentelijk ‘Loslaten en thuiskomen’, een briefwisseling met
mgr. Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch. Ook treedt hij veel in het land op als gastspreker.
Leo Fijen werd geboren op 5 augustus 1955 in Halfweg, Noord-Holland. Hij studeerde geschiedenis
aan de Rijksuniversiteit Leiden en was werkzaam in onderwijs en journalistiek. Vorig jaar behaalde
hij bovendien zijn bachelor theologie. In zijn vrije tijd is hij al vele jaren als vrijwilliger actief in de
plaatselijke parochie in zijn woonplaats Maartensdijk. Fijen is getrouwd, vader van twee kinderen
en grootvader van twee kleinkinderen.
De onderscheiding bestaat uit een roodgeëmailleerd gouden achtpuntig kruis met gouden ballen
op de acht punten. Op het blauwe medaillon is aan de voorzijde in goud paus Gregorius de Grote
afgebeeld. Op de keerzijde staat ‘Pro Deo et Principe’. Het lint is rood met brede gele biezen.
Baarn, 26 juni 2017 met dank aan kro.nl/katholiek

Met uw parochie op Bisdombedevaart naar Assisi in 2018!
Bisdom Haarlem-Amsterdam gaat in de meivakantie van 2018 op bedevaart naar Assisi. Deze
bedevaart zal in het teken staan van de Heilige Franciscus en Clara uit Assisi. Het leven van deze
twee heiligen heeft een grote indruk op de stad achtergelaten die tot op de dag van vandaag
velen inspireert. Voor ons bisdom de kans om aan de hand van deze voorbeelden op weg te
gaan. Ook voor uw geloofsgemeenschap is het een impuls die zal bijdragen aan een grote
verbondenheid onder elkaar, ons bisdom en met de wereldkerk. Maar natuurlijk ook een manier
voor een persoonlijke ontmoeting met God.
De reis zal plaatsvinden in de meivakantie van 2018. Er komt een busreis en een vliegreis. De
busreis is van 28 april tot met 6 mei 2018. De vliegreis is van 30 april tot en met 5 mei 2018.
Tijdens de bedevaart zal er een aantal gezamenlijke vieringen zijn. Voor jongeren en tieners is er
een apart programma. Ook voor jonge gezinnen is er een specifiek aanbod. Iedereen is welkom,
van jong tot oud, kerkelijk of minder kerkelijk betrokken.
Voor deze bedevaart zoekt het bisdom enthousiaste ambassadeurs die de bedevaart in de
eigen parochie willen promoten. Als ambassadeur bent u de contactpersoon voor het bisdom
en voor uw parochie. In september zijn er informatiebijeenkomsten voor ambassadeurs waar het
laatste nieuws over de bedevaart zal worden bekendgemaakt, zoals het programma en praktische
reisinformatie.
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Voor de bedevaart zijn ook reisleiders en gidsen nodig. Kennis over Assisi en ervaring als reisleider
is niet direct vereist. Vooraf krijgen reisleiders en gidsen een training, waarbij ze van alle informatie
worden voorzien. Opgeven kan via onderstaande contactgegevens,
Mgr. Punt en Mgr. Hendriks nodigen u van harte uit om mee te gaan op een reis tussen tijd en
eeuwigheid die u en uw parochie niet snel zullen vergeten!
Wilt u in uw parochie ambassadeur zijn voor deze bedevaart of ziet u een rol als reisleider of gids wel
zitten? Meld u aan via assisi2018@bisdomhaarlem-amsterdam.nl. Voor vragen over de bedevaart
kunt u ook op dit adres terecht of bellen met de projectleider Lyanne Blonk via: 023-5112636. Meer
info vindt u op www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl of www.facebook.com/bisdombedevaart.

Een hand, een woord, een gebaar
doet je zo goed
Als je iemand die je liefhebt,
verliezen moet
De overweldigende belangstelling na het overlijden van onze

Johanna Bakker-Koeman
Hannie
heeft ons diep geraakt en enorm goed gedaan.
Wij willen u oprecht danken voor alle blijken van medeleven.
Familie Bakker en Familie Koeman
Winkel, juli 2017

Informatie door wijkagent in het Rondeel
Als gevolg van een eerder bezoek van onze wijkagent in de bibliotheek in de Noord hebben wij een
nieuwe bijeenkomst belegd:
Op woensdag 19 juli a.s. komt onze wijkagent, Afra de Boer, naar het Rondeel om alle inwoners van
de Noord informatie te verstrekken over buurt-whatsapp.
Een belangrijk onderwerp, zeker met de zomer voor de deur en het feit dat diverse bewoners hun huis
en haard tijdelijk verlaten.
U bent welkom om meer te weten te komen over het gebruik van buurt-whatsapp. Het doel hiervan
is om via het gebruik van uw mobiele telefoon uw buurt te informeren over verdachte situaties in uw
omgeving, middels één berichtje, die snel iedereen bereikt die hierbij aangesloten is. Daar gaat het om.
Suleika van Holland en Louise Karpes, sociaal werkers van MET-welzijn en Afra de Boer, wijkagent
zijn aanwezig om alle vragen te beantwoorden en iedereen uitleg te geven. Wij zien graag een grote
opkomst, de avond begint om 19.30 uur in het Rondeel. U bent van harte welkom.
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Wie heeft mijn groene batavus damesfiets gezien?
Het is een grote fiets met een kussen, rugsteun en losse, zwarte fietstas achterop. Hij is tijdens het
pinksterweekend meegenomen achter ons huis vandaan. Heeft u hem ergens gezien, wilt u dan
contact met mij opnemen? Ik zou hem graag terug willen hebben.
Astrid Tesselaar, Middenweg 489a, 06-48935541

Wij gaan verhuizen.....
Na Jan 68 jaar en Ans 39 jaar met veel plezier in de Noord te hebben gewoond,
Gaan wij 1 Augustus verhuizen naar de
Charlotte de Bourbonstraat 27
1723KH Noord-Scharwoude telefoonnummer 0226-426151
tot ziens in Noord-Scharwoude

Groeten Jan en Ans van Langen -Wever

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
De data voor de komende tijd:
14 juli 2017
koffieochtend bij Anna en Jos Beers,
		
vertrek om 10.00 uur vanaf de pastorie
27 juli 2017
17.30 uur maaltijd op de pastorie
Janet Wester
Tonnie Rozing
Gea Klercq
Riet Beers
Ria Boekel
Toos Mooij
Tiny van Stralen

5719382
5741684
5715265
5714705
5719919
5710193

U bent van harte welkom!

Even geen gym
Ook de gymgroep gaat even op non actief. Dus even geen drie kwartier
op onze leeftijd aangepaste oefeningen onder leiding van Emmy Rood.
Even geen competitie kegelen en een gezellige nazit.
De competitie kegelen was, omdat enkele deelnemers al met vakantie
gingen, eind mei al afgesloten met voor iedereen een, door Mary IJdema
mooi ingepakte, prijs. Wel gym in juni, maar geen kegelen, dat kan niet
dacht Emmy Rood. Zodoende kon zij 3 leuke prijsjes uitdelen aan de
winnaars van de door haar georganiseerde minicompetitie. Anita zou
wel zeggen: Waar vind je zo’n GYMJUF ?
Emmy, namens de groep bedankt!

Richard
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TRIMSALON
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER
MARLIES BROERS
Hét adres voor:

Hét adres voor:

woningbouw
woningbouw
utiliteitsbouw
utiliteitsbouw
Betonvloeren

betonvloeren

kelders
kelders
kozijnen
kozijnen
verbouw
verbouw

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

Middenweg 494
Tel.:BM
072Heerhugowaard
- 5711254
1704
E-mail:
mail@rhbeers.nl
Tel:072-5711254 / Fax:072-5743170
Internet:
www.rhbeers.nl
Email: mail@rhbeers.nl
Internet: www.rhbers.nl

Margret de Boer ‘Haarstyliste’
Leliehofstraat 16
Heerhugowaard-Noord
072-5716154
Uitsluitend op afspraak!
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Openingstijden:
Dinsdag 13.00-21.00
Woensdag 09.00-21.00
Donderdag 09.00-21.00
Vrijdag 09.00-17.00

“Blik op de weg” in De Noord …( 12 juni, 2017)
Beste mensen,
Vanmorgen is het tegen half acht, als ik de wijk uitloop. Voordat
ik de Middenweg nader, bewonder ik de bloemen en planten,
die sinds enige tijd de Zeis een stuk mooier maken! Zo kun je van
kleine dingen genieten! Op de Middenweg heeft het verkeer zich
in beweging gezet en ook de scholieren fietsen gezellig met z’n
tweeën, of met z’n drieën richting centrum. Allemaal in luchtige
kledij, want vandaag zal het zeer warm worden!
Op het water heeft zich veel kroos gevormd. Zo beschermt het
water zich tegen het felle zonlicht! Vroeger, toen ik klein was, dacht
ik, dat ik er over kon lopen. Nu weet ik inmiddels beter!
Bij de fam. Snoek gaan de handen omhoog. De kinderen moeten
naar school en de zaak is vandaag in ruste. Alles op z’n tijd. Als ik de Hasselaarseweg nader, ga ik
rechtsaf. Vandaag wandel ik de noord-west route. Een claxon gaat en Paul steekt zijn hand op. Het is
tegen achten en onze fysiotherapeut moet natuurlijk wel op tijd zijn!
Enkele stukken zijn nog niet gemaaid. Prachtig zijn dan de bermbloemen. Vooral smalle
weegbree, maar ook rode en witte klaver, boterbloemen en vogelwikke sieren de berm. Verderop
is gemaaid en dat staat gewoon netjes. Als ik naar de sloot kijk, zie ik, dat het riet zich ook aardig
vermenigvuldigt, maar dat is van later zorg. Even moet ik wachten voordat de trein naar Den
Helder voorbij is. Zou hij nog steeds op tijd zijn? Dan rechtsaf de Noordscharwouderpolderweg
in. Aan de linkerkant valt mij een houten stellage op. Zou het iets van een buitenverblijf worden?
In de kassen wordt gewerkt. De temperatuur zal daar vandaag wel naar grote hoogte stijgen. De
lampen hoeven in ieder geval niet aan! Het Schouterbosje ligt onder een dicht bladerdek verscholen.
Als ik er doorheen loop zijn de paden redelijk begaanbaar. Ook de bruggetjes zijn nog in takt.
Midden op de plas zijn grote groepen ganzen aanwezig. Een futenjong piept, maar hij moet nu
zelf voor zichzelf zorgen.
Ik steek de Westerweg over en loop via de Roskamsluis naar de Waarddijk-Noord. Hotel-Restaurant
de Buizerd ligt er zonnig bij. Enkele bezoekers zitten al aan de waterkant. Volgens mij staan er ook
fietsen, die je kunt huren. Dat is natuurlijk voor een bootbezitter, die aanmeert.
Langs de Waarddijk kom ik valeriaan tegen. Dat geurt heerlijk en volgens mij werd daar vroeger
een medicijn van gemaakt. Een verlaten en vervallen boerderij zie ik aan de rechterkant. Hij zal
zeker niet meer bewoond worden, maar de kippen hoor ik nog wel. Meerkoeten verschuilen zich
tegen de rietkraag. Ook hier moet een piepend jong voor zijn eigen eten zorgen!
Voordat ik de Westerweg oversteek, deponeer ik eerst mijn afval in de daarvoor bestemde bak bij
de bushalte. Dan naar de overkant en de Laanderweg af.
Op de Middenweg blokkeert een grote zandauto even het verkeer. Hij moet van zijn lading af en
dat is binnen enkele ogenblikken gebeurd.
Dan ontmoet ik Joop. Hij vraagt hoe het ermee gaat. Het antwoord is: Naar omstandigheden
redelijk. En … we moeten er gewoon wat van maken!
De kerkklok slaat inmiddels 10.30 u. Tijd om aan de koffie te denken!!







21 blikjes
12 drinkbakjes
8 plastic flessen
4 pk. sigaretten
0 pk. shag
1 fles

Met vriendelijke groet, Gerrit van der Krol
072-5726170 / 06-18110970
email: gerritvanderkrol@outlook.com
p.s. Nog foto’s zien van Kaeskoppenstad? Kijk dan
even op mijn website: www.gerritvanderkrol.nl
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TE KOOP HUIS De Eg 4

Te koop geheel gerenoveerd woonhuis in top staat
aan De Eg 4 te Heerhugowaard- De Noord
voorzien van een in 2014 geheel vernieuwde tuin
op 163 m2 eigen grond,
de woning heeft een oppervlakte van 120 m2
en een inhoud van ca. 360 m3.
Prijs: €199500,Voor vragen kunt u bellen op 06-51577206
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Voortgang Volksspelen 2017
Iedereen kijkt weer uit naar ieders welverdiende vakantie, maar in ons
achterhoofd kijken we ook alweer uit naar de 41e Noordender Vakanttiespelen.
Juli en augustus zijn voor vele coachen ook weer de maanden om iedereen in de
wijk weer op te trommelen voor de Volksspelen. Voor je het weet is het alweer
zaterdag 9 september 2017 waarop we het 41 jarig jubileum gaan vieren van
de Noordender Volksspelen. Weten de Volkstuinders voor de 5e keer op rij de
1e plaats te bemachtigen……???? Zij zullen goed hun best moeten doen want
de andere teams staan op scherp. We hebben namelijk al vele onderwerpen
binnengekregen dus er zal een grote strijd gaan plaatsvinden om de 1e plaats. Sommige coaches
werden al ongeduldig, wanneer is de 1e coachen bijeenkomst kregen wij veelvuldig te horen. Deze
heeft afgelopen donderdag 6 juli plaatsgevonden. Zowel leeft het erg bij de ploegenpresentatie als de
spellen dus dat beloofd weer een groot spektakel op zaterdag 9 september 2017.
Sponsors
Deze periode worden de sponsors weer benaderd met het verzoek of zij ook dit jaar de Volksspelen
weer (financieel) willen ondersteunen. Velen hebben hun sponsoring weer toegezegd. Hiervoor onze
grote dank. Mede dankzij hun bijdrage lukt het ons weer om er een hele mooie dag van te maken.
Vrijwilligers
Zonder de vele vrijwilligers is het onmogelijk de volksspelen te organiseren. Iedereen hierbij alvast
hartelijke dank.
Ploegenpresentatie
Enkele ploegen hebben hun onderwerp al aan ons doorgegeven. Om te voorkomen dat het
onderwerp al aangemeld is, is het verstandig om het onderwerp tijdig aan te melden. Degene bij
wie u dit kunt doen is Toon Duijn via 06-53196348 of duijntoon@gmail.com.
Tapijt
Vanaf heden kan uw overtollige vloerbedekking weer worden ingeleverd bij de familie Van
Schagen aan de Middenweg 523. Bij voorkeur in stroken van maximaal 1 meter breed.
Wel willen wij u verzoeken even van tevoren te bellen (072-5711238) zodat het direct op de juiste
plaats komt te liggen. Namens het GV4 alvast bedankt.
Vragen of opmerkingen
Mochten er bij de coaches nog of opmerkingen zijn in aanloop naar de Volksspelen of belangrijke
mededelingen waarvan wij op de hoogte gebracht moeten worden dan kan dit via stichtinggv4@
hotmail.com of telefonisch bij Danny Overtoom 06-54762196.
Voorlopig is dit de laatste informatieverstrekking van het GV4 middels het contact voor de
vakantie, aangezien de volgende editie van het contact in augustus weer verschijnt. Aan de
coaches het verzoek om de mail wel regelmatig in de gaten te houden want vanaf nu zullen
we jullie de informatie verstrekken via de mail. We proberen ook om regelmatig een bericht te
plaatsen op Facebook.
Datum en Feestavond
De 41e Noordender Volksspelen zal plaatsvinden op zaterdag 9 september 2017.
De feestavond zal wederom gehouden worden in Café Partycentrum Bleeker. Dit jaar zal, na een
jaar van afwezigheid, 8-PM Dé Coverband (www.8-pm.nl) weer de muziek gaan verzorgen. Het
beloofd net als voorgaande jaren weer een fantastisch feest te worden.
Wij wensen iedereen een hele goede vakantie en uiteraard heel veel plezier en succes toe met de
voorbereidingen van de 41e Volksspelen.
Namens de 6 van het GV4
Mandy de Git, Linda Vlaar, Rik Appelman
Toon Duijn, Kevin Hof, Danny Overtoom
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STERK IN PRIJS VERLAAGD!

Met vele producten o.a. Pavo, Havens, Kasper Faunafood,
Royal Canin, Eukanuba, Pro Plan, Hills, Smolke, enz.

GER BRUIN
GARAGE / LPG INBOUW

€ 51,95

JAN
GROOT
MEDIUM

- Onderhoud & Reparatie van alle
15 kilo:
merken
auto's.
- Banden, Uitlaten, Accu's etc.
- Airco Service
- APK met Viergas- of Roetmeting.
- Dealer
van: IN PRIJS VERLAAGD VOOR DE KA
STERK
vele
o.a. Pavo, Havens, Kasper Faunafoo
BRC Met
enRoyal
GFiproducten
LPG installaties
Canin, Eukanuba, Pro Plan, Hills, Smolke, enz.
- Autodiagnose
15 kilo: specialist

BOUWKUNDIG
TEKENBUREAU

Tel. 072-5726237
Schapenweg 2a 1704 DS
Heerhugowaard - Noord

€ 48,95

m MAXI
ONTWERP
BROK
m NIEUWBOUW
m VERBOUW
Ind.terr.
Winkelerzand 36
FIT 32
m UITBREIDINGEN
1731 LZ Winkel
m BOUWVERGUNNINGEN STERK IN PRIJSTel:
VERLAAGD
VOOR DE KAT
0224 - 540835
Met vele producten o.a. Pavo, Havens, Kasper Faunafood,
10
kilo:
€Smolke,
49,95
WWW.GERBRUIN.NL
m BOUWBEGELEIDING
Royal Canin, Eukanuba,
Pro Plan, Hills,
enz.

LABRADOR/RETRIEVER

12 kilo:

OUTDOOR
10 kilo:

€ 52,95

€ 52,95

STERK IN PRIJS VERLAAGD!

HUISMERK
BROKKEN KAT

SENSIBLE
OUTDOOR

FIT 32

STERK
IN PRIJS VERLAAGD
VOORHavens,
DE KAT
Met vele
producten
o.a. Pavo,
Kasper Faunafood,
Met vele producten o.a. Pavo, Havens, Kasper Faunafood,
Canin, Eukanuba,
Pro Plan,
Hills,
enz.
10
€ 54,95
10 kilo:
€Smolke,
49,95
10 kilo:
kilo:Smolke,
52,95 enz.20 kilo: € 8,95
RoyalRoyal
Canin,
Eukanuba,
Pro
Plan,
Hills,

HERDER
FIT 32
MEDIUM
10 kilo:

€ 49,95

SENSIBLE
GIANT
10 kilo:

€ 54,95

MAXI BROK
WHISKAS
BROK
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3,8 kilo:

€ 13,95

WHISKAS

BROK
12
kilo:

OUTDOOR
SENSIBLE
10 kilo:
10 kilo:

€ 51,95

I’AMS
CHICKEN

HUISMERK
BROKKEN KAT

€ 51,95 € 34,95

3,8 kilo: € 13,95
€
€ 52,95
54,9515 kilo:
20 kilo: € 8,95

I’AMS
CHICKEN

WHISKAS
BROK
HUISMERK
BROKKEN KAT

15 kilo:

10 kilo:

Zandloper 9, 1731 LM Winkel. Tel. 0224-541593
www.ruiterendierzeeman.nl | info@ruiterendier.nl
Geopend: ma. t/m do. 9.00-18.00 | vr. 9.00-20.00 | za. 9.00-17.00
Koopzondag (laatste v.d. maand): 11.00-16.00 uur.

€ 49,95

10 kilo: € 34,95
€€13,95
8,95
15 kilo:
Zandloper 9, 1731 LM Winkel. Tel. 0224-541593

3,820
kilo:
kilo:

€ 48,95

I’AMS
www.ruiterendierzeeman.nl | info@ruiterendier.nl
Geopend: ma. t/m do. 9.00-18.00 | vr. 9.00-20.00 | za. 9.00-17.00 uur
www.ruiterendierzeeman.nl
| info@ruiterendier.nl
CHICKEN
Koopzondag (laatste v.d. maand): 11.00-16.00 uur.
Zandloper 9, 1731 LM Winkel. Tel. 0224-541593

Geopend: ma. t/m do. 9.00-18.00 | vr. 9.00-20.00 | za. 9.00-17.00 uur
Koopzondag (laatste v.d. maand): 11.00-16.00 uur.

10 kilo:

€ 34,95

AT

od,

0 uur

Nieuws van Hugo Girls
We hebben vorige week zondag een ontzettend leuke handbaldag
gehad. Met gemixte team met F-jeugd tot en met de senioren en als
afsluiting een heerlijke BBQ van Freek met muziek van DJ Bo. Dank je
wel jeugdcommissie voor de organisatie van dit geslaagde feest als
afsluiting van het seizoen en als afscheid van het Rondeel.
Waarschijnlijk kunnen we nog niet meteen na de vakantie op het
nieuwe veld beginnen maar ze gaan in augustus wel beginnen met
het aanleggen van het nieuwe veld. We zullen het zien.
We zijn het infoblad aan het samenstellen. Als er adressen niet goed
zijn, zouden jullie dat dan willen doorgeven?
We zijn nog aan het puzzelen met de A-team(s) en senioren. We hebben er vorige week met een aantal
mensen over vergaderd en waren er uit, maar meteen de volgende dag kwam er een afmelding voor
de A’s. En daardoor kon onze mooie oplossing niet doorgaan. Dus wordt het weer allemaal aangepast.
En we zoeken een voorzitter. Dus wie wil er 10 keer per jaar de vergaderingen van het bestuur
voorzitten, om de week een stukje schrijven voor het Contact en soms problemen oplossen, en
wil je wat voor Hugo Girls doen omdat je zelf handbalt of omdat je één of meer handballende
kinderen hebt? Meld je aan bij Ingrid!
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
JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman
Kleding en tassensponsors
Ook dit seizoen hebben alle teams weer gesponsorde shirts. En er zijn ook teams met gesponsorde
trainingspakken en tassen. Dank je wel alle sponsors!
Hieronder staan alle teams en alle sponsors:
F4
F3
F2
F1
E2
E1
D2
D1
C2
C1
B2
B1
A2
A1

Hugo’s vrienden
V/d Burg
Timmerbedrijf Snel
Loonbedrijf Veldman
		
KWS
Aannemersbedrijf R. Blankendaal
Reinigings- & straalbedrijf Stef Kuilboer BV
Snoek motoren
Partycentrum Bleeker 			
Ateco
Trainingsjasjes: SMP
Dagwinkel Arno en Silvia Groen
SHW
				
Autowaard
Kwekerij A. Bakker en Zn. B.V.
Autoservice Bakker - 			
Trainingsjasjes: Autoservice Bakker

www.loonbedrijfveldman.nl
www.stefkuilboer.nl
www.caferestaurantbleeker.nl

www.straalbedrijfhollandwest.nl
www.autoservicebakker.nl
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Dames 3 Snack & Eethuis Hugo
www.snackeethuishugo.nl
Dames 2 Timmerbedrijf Snel
Dames 1 Loonbedr. en machineverhuur Danenberg www.loonbedrijfdanenberg.nl
Transportbedrijf Piet Oudeman
www.pietoudemantransport.nl
Trainingspakken: Transportbedrijf Piet Oudeman
Tassen Groot tuinen
Recr 1 JK Webdesign
Trainingspakken: R&H Beers
Recr 2 Loonbedrijf Veldman
www.loonbedrijfveldman.nl
Afsluitingstoernooi en BBQ
Ondertussen is het alweer even geleden, maar eindelijk was het zondag 25 juni zover!
Wat was het afsluitingstoernooi een groot succes! Het was leuk om te zien hoe familieleden met
elkaar aan het handballen waren, hoe de jeugdteams samen met de damesteams en coachen
speelden. Het ging er sportief en fanatiek aan toe.
Na het toernooi was de dag nog niet voorbij. Vanaf 17.00 uur was het tijd voor de BBQ.
Leden mochten hun familie meenemen om samen te komen eten.
De BBQ werd geregeld door Freek Reus.
Ondertussen werd de muziek verzorgd door DJ Bo, een gezellig avondprogramma.
Rond 21.30 was het dan toch echt afgelopen.
Wij willen graag iedereen die aan deze geslaagde dag heeft meegeholpen bedanken:
leden, niet leden, vrijwilligers, Freek, DJ Bo en alle andere aanwezigen, bedankt!
Wij wensen jullie een fijne vakantie en tot volgend seizoen!
								
De jeugdcommissie
Nieuwe bal nodig?
Voordat iedereen gaat genieten van een welverdiende vakantie graag jullie aandacht voor het
volgende:
Wil je voor komend seizoen een nieuwe bal hebben en gebruik maken van een mooie korting?
Bestel er dan nu één via de vereniging.
-

Maak uiterlijk maandag 21 augustus €17,- voor E t/m Recreanten en €13,50 voor F-jeugd over
naar NL30RABO 0326802894 t.n.v. Hugo Girls
Vermeld hierbij de naam van de speelster, de balmaat en het team.
BV: Ilja Groot, balmaat 2, Dames 1

Alle coaches kunnen de ballen in de week van 1 september ophalen in ’t Rondeel (of t.z.t. mogelijk
het Dorpshuis). Je ontvangt je nieuwe bal dus via je coach.
Let op: niet op 21 augustus betaald = geen bal
Balmaat per team
Kabouterbal: F-jeugd
Balmaat 1: C-jeugd, D-jeugd, E-jeugd
Balmaat 2: Recreanten, Dames, A-jeugd, B-jeugd

Groetjes, Ilja Groot

Kantinediensten
Op zaterdag 8 juli begint het Kerkepadtoernooi.
Het zal deze dagen weer gezellig druk worden op de banen, met allerlei spelers van andere
verenigingen. Kijk of je op de lijst staat om kantinedienst te draaien.
Kom je niet opdagen, dan word je tijdens dit drukke toernooi écht gemist achter de bar!
KUN JE NIET? DAN KUN JE RUILEN MET IEMAND DIE OP DE LIJST STAAT VOOR EEN ANDERE DAG.
LET op: deze week kunnen er GEEN ‘Ga je mee op baan twee’-wedstrijden gespeeld worden!
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Kerkepadtoernooi
zaterdag 8 juli 2017
zaterdag 8 juli 2017
zaterdag 8 juli 2017
zaterdag 8 juli 2017
zaterdag 8 juli 2017
zaterdag 8 juli 2017
zaterdag 8 juli 2017
zaterdag 8 juli 2017
zaterdag 8 juli 2017
zondag 9 juli 2017
zondag 9 juli 2017
zondag 9 juli 2017
zondag 9 juli 2017
zondag 9 juli 2017
zondag 9 juli 2017
zondag 9 juli 2017
zondag 9 juli 2017
zondag 9 juli 2017
zondag 9 juli 2017
zondag 9 juli 2017
zondag 9 juli 2017
maandag 10 juli 2017
maandag 10 juli 2017
maandag 10 juli 2017
maandag 10 juli 2017
maandag 10 juli 2017
maandag 10 juli 2017
maandag 10 juli 2017
dinsdag 11 juli 2017
dinsdag 11 juli 2017
dinsdag 11 juli 2017
dinsdag 11 juli 2017
dinsdag 11 juli 2017
dinsdag 11 juli 2017
dinsdag 11 juli 2017
woensdag 12 juli 2017
woensdag 12 juli 2017
woensdag 12 juli 2017
woensdag 12 juli 2017
woensdag 12 juli 2017
woensdag 12 juli 2017
woensdag 12 juli 2017
donderdag 13 juli 2017
donderdag 13 juli 2017
donderdag 13 juli 2017
donderdag 13 juli 2017
donderdag 13 juli 2017
donderdag 13 juli 2017
donderdag 13 juli 2017
vrijdag 14 juli 2017
vrijdag 14 juli 2017
vrijdag 14 juli 2017
vrijdag 14 juli 2017

		
Dia Mors
Bardienst
08.30 - 11.30
Dia Mors
Bardienst
11.30 - 14.30
Josje Harte-Pouw
Bardienst
13.00 - 16.00
Marc Baas
Bardienst
15.00 - 18.00
Evy Blom
Bardienst
17.00 - 20.00
Marc Baas
Bardienst
17.00 - 20.00
Angelique Witte
Bardienst
20.00 - 23.00
Kenny Beers
Bardienst
20.00 - 23.00
Joost Wolkers
Bardienst
21.00 - 24.00
Brenda Plak-van Oostwaard Schoonmaak
09.00 - 11.00
Annie Stammis
Schoonmaak
09.00 - 11.00
Jan Anne Meijer
Bardienst
11.30 - 14.30
Dion van `t Padje
Bardienst
11.30 - 14.30
Ronald Plak
Bardienst
13.00 - 16.00
Kenny Beers
Bardienst
13.00 - 16.00
Wout Beers
Bardienst
15.00 - 18.00
Evy Blom
Bardienst
17.00 - 20.00
Daphne Beers
Bardienst
17.00 - 20.00
Joost Wolkers
Bardienst
20.00 - 23.00
Daphne Beers
Bardienst
20.00 - 23.00
Tys Borst
Bardienst
21.00 - 24.00
Mieke Wolkers
Schoonmaak
09.00 - 11.00
Ria Danenberg
Schoonmaak
09.00 - 11.00
Lyda Kat
Bardienst
15.00 - 19.00
Mitchel Assendelft
Bardienst
19.00 - 22.00
Manuel Villena
Bardienst
19.00 - 22.00
Ina Dekker
Bardienst
20.00 - 23.00
Dion van `t Padje
Bardienst
21.00 - 24.00
Annie Stammis
Schoonmaak
09.00 - 11.00
Ineke Vaandrager
Schoonmaak
09.00 - 11.00
Jeltje Karman Nauta
Bardienst
15.00 - 19.00
Gerda Zuurbier-Smit
Bardienst
19.00 - 22.00
Manuel Villena
Bardienst
19.00 - 22.00
Ronald Plak
Bardienst
20.00 - 23.00
Jan Anne Meijer
Bardienst
21.00 - 24.00
Brenda Plak-van Oostwaard Schoonmaak
09.00 - 11.00
Mieke Wolkers
Schoonmaak
09.00 - 11.00
Ria Danenberg
Bardienst
15.00 - 19.00
Dia Mors
Bardienst
19.00 - 22.00
Manuel Villena
Bardienst
19.00 - 22.00
Marc Baas
Bardienst
20.00 - 23.00
Jan Anne Meijer
Bardienst
21.00 - 24.00
Mieke Wolkers
Schoonmaak
09.00 - 11.00
Ineke Vaandrager
Schoonmaak
09.00 - 11.00
Gerda Zuurbier-Smit
Bardienst
15.00 - 19.00
Ronald Plak
Bardienst
19.00 - 22.00
Monique Komen
Bardienst
19.00 - 22.00
Siem Komen
Bardienst
20.00 - 23.00
Bram Schuijt
Bardienst
21.00 - 24.00
Brenda Plak-van Oostwaard Schoonmaak
09.00 - 11.00
Wil Wolkers-van Weerdenburg Schoonmaak
09.00 - 11.00
Ria Danenberg
Bardienst
11.00 - 14.00
Siem Komen
Bardienst
14.00 - 17.00
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vrijdag 14 juli 2017
vrijdag 14 juli 2017
vrijdag 14 juli 2017
vrijdag 14 juli 2017
vrijdag 14 juli 2017
vrijdag 14 juli 2017
vrijdag 14 juli 2017
vrijdag 14 juli 2017
vrijdag 14 juli 2017
zaterdag 15 juli 2017
zaterdag 15 juli 2017
zaterdag 15 juli 2017
zaterdag 15 juli 2017
zaterdag 15 juli 2017
zaterdag 15 juli 2017
zaterdag 15 juli 2017
zaterdag 15 juli 2017
zaterdag 15 juli 2017
zaterdag 15 juli 2017
zaterdag 15 juli 2017
zaterdag 15 juli 2017
zaterdag 15 juli 2017
zaterdag 15 juli 2017
zondag 16 juli 2017
zondag 16 juli 2017
zondag 16 juli 2017
zondag 16 juli 2017
zondag 16 juli 2017
zondag 16 juli 2017
zondag 16 juli 2017
zondag 16 juli 2017
zondag 16 juli 2017
zondag 16 juli 2017
zondag 16 juli 2017
zondag 16 juli 2017
zondag 16 juli 2017
zondag 16 juli 2017

Wout Beers
Jenny van Leijen
Peter Bijvoet
Sandra Oudeman
Jenny van Leijen
Jill Zuurbier
Bram Schuijt
Karel Oosenbrug
Mitchel Assendelft
Mieke Wolkers
Karin Stoop
Josje Harte-Pouw
Josje Harte-Pouw
Mariska Rinkel
Rachel Groen
Richard Groen
Kenny Beers
Marith Potter
Gerda Zuurbier-Smit
Jenny van Leyen
Rachel Groen
Tys Borst
Dion van `t Padje
Brenda Plak-van Oostwaard
Ineke Vaandrager
Jeltje Karman Nauta
Rachel Groen
Marith Potter
Mariska Rinkel
Mitchel Assendelft
Dia Mors
Ronald Plak
Karel Oosenbrug
Marith Potter
Aad Duys
Manuel Villena
Evy Blom

Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Schoonmaak
Schoonmaak
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Schoonmaak
Schoonmaak
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst

Hugo Boys seizoen 2017-2018
Trainingstijden Hugo Boys 2017-2018
Onder voorbehoud van wijzigingen
Maandag		
O11-2
18.30-19.30 Ruud/Duncan/Niels / Peter
O13-1
18.15-19.30 ?
O15-1
18.30-19.45 Sander/?
O17-1
19.15-20.30 ?

1e training
4 september
4 september
4 september
4 september

Dinsdag
O11-1
O19-1/O19-2
Selectie

5 september
is bekend
is bekend
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18.30-19.30 Erik/Ron
18.30-20.00 Mike/Stefan
20.00-21.30 Jurgen/Cees

14.00 - 17.00
16.00 - 19.00
16.00 - 19.00
18.00 - 21.00
19.00 - 22.00
19.00 - 22.00
21.00 - 24.00
21.00 - 24.00
21.00 - 24.00
09.00 - 11.00
09.00 - 11.00
08.30 - 12.00
12.00 - 15.00
12.00 - 15.00
14.00 - 17.00
14.00 - 17.00
16.00 - 19.00
17.00 - 20.00
17.00 - 20.00
19.00 - 22.00
20.00 - 23.00
20.00 - 23.00
21.00 - 24.00
08.00 - 10.00
08.00 - 10.00
08.30 - 12.00
08.30 - 12.00
12.00 - 15.00
12.00 - 15.00
14.00 - 17.00
14.00 - 17.00
15.00 - 18.00
15.00 - 18.00
17.00 - 20.00
17.00 - 20.00
19.00 - 22.00
19.00 - 22.00

Woensdag
Mini’s
O9-2
O9-1
O11-2
O17-1
Vrije training

18.00-19.00 Jordi/?
18.00-19.00 Rick/Remco
18.00-19.00 Dick/Siem
18.30-19.30
19.15-20.30
20.30-21.30 Rob

6 september
6 september
6 september

Donderdag
O11-1
18.30-19.30
O19-1 /O19-2 18.30-20.00
Selectie
19.30-21.00
We zoeken nog mensen die training willen gevenGraag aanmelden bij Nic de Wit of Nic Groot
Voorlopige Teamindeling 2017-2018
JO19-1
Zondag 2e klasse
Joep Zuurbier
Joeri Tuinman [ disp]
Erik Schot
Maik Jonker
Moos v/d Berg
Kjell Zut
Pieter Bet
Bart Zuurbier
Nick Koopman [disp]
Max Groot
Rick Borst
Milan Oud
Dylan Beers
Sven Blankendaal [steunend lid]
Trainer/coach/vlagger
Mike Eyzinga
Stefan Oudeman
Tim Jonker

JO19-2
Zondag 3e Klasse
Lucas de Haan
Jorn Zut
Martijn Veldman
Cas Groot
Max Ursem
Stef Zuurbier
Kenley Raap
Luuk Tiel
Kai Baars
Roy Eyzinga
Jelle van Stralen
Wytze de Groot
Perry Entius [steunend lid]
Kevin de Jager [steunend lid]
trainer/coach/vlagger
Stefan Oudeman
Mike Eyzinga
Johan de Haan

JO17-1
Zaterdag 4e Klasse
Dave Borst
Jim Borst
Mark Groot
Morris Groot
Jan Groot
Luuk van der hulst
Daan Jonker
Jordi Kay
Mats Kruijer
Ian Oudeman
Daan Veldman
Tjibbe van Woersem
Mark Zuurbier
Jelle Grootkarzijn
Trainer ?
Coach ?

JO15-1
Zaterdag 4e Klasse
Derk Bakkum
Jay Beers
Kay Bleeker
Mick Boudens
Kasper Cjaikoski
Chris Dekker
Diesel Groot
Storm Groot
Ids Kruijer
Terence Olukoja
Robert van der Loos
Finn Zut
Wessel Kay
Kick de Moel [steunend lid]
Trainer/coach Sander Groot
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De vakantie gaat bijna beginnen, lekker weg of heerlijk thuis, wij hebben alles in
huis voor een gezellige barbecue of een lange avond in de tuin met gezelschap.

Gekoeld bier, wijn, frisdrank, stokbrood, salades en BBQ vlees
Kom kijken in de winkel en vraag naar de mogelijkheden.
Ps. Tijdens de bouwvak hebben we gewijzigde openingstijden.
Kijk hiervoor in de winkel of op Facebook onder Dagwinkel Groen
Wij wensen iedereen een prettige vakantie toe
Arno en Sylvia Groen

Uurtje verliefd
Op 1 juli is onder mijn pseudoniem
‘Thomas’ mijn nieuwe bundel
‘Uurtje verliefd’ uitgekomen.
De verhalen en gedichten in deze
bundel zijn fantasierijk, ontroerend
en soms ondeugend. Ze gaan over
mensen, het leven en de liefde.
‘De stakende hond’, ‘Het wolkentheater’ en ‘Erotische tijdbom’; het is
zomaar een greep uit het rijke aanbod.
Eén ding hebben de anekdotes en avonturen met elkaar gemeen:
ze lezen allemaal lekker gemakkelijk weg. En dat is precies de bedoeling!
De bundel is te bestellen bij www.bol.com en www.lecturium.nl
Alvast veel leesplezier gewenst!
Tom Schotten
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JO 13-1
Zaterdag 4e klasse
Lau Berkhout
Stijn Blankendaal
Jip van den Berg
Sem van Diepen
Wessel Grootkarzijn
Joppe Leumans
Devin Raap
Mac Vendel
Trainer ?
Coach Sandra Weel
JO11-1
Zaterdag 3e klasse
Syb Bakkum
Maarten Beers
Chiem Borst
Rick Dekker
Thijs Klaver
Sam Oudeman
Jurre Redder
Mike Snoek
Trainer/Coach
Erik Beers,Ron Oudeman
O9-1 [6x6]
zaterdag 4e klasse
Kaleb Baas
Thomas Beers
Lars Duijn
Tije Jillings
Sven Klaver
Ties Overtoom
Aaron Bakker
Dirk van Schagen
Geert Zuurbier
Trainer/coach
Dick van Schagen, Siem Bakker
Mini’s
Zaterdag
Eline Dekker
Leen Drent
Finn Duin
Jan Mooij
Kay Top
Dave Buter
Joeri Neeft
Jari Numan
Pieter Kooij
Lars Jonker
Luuk Groot
Nick Borst
Trainer Jordy Hof

Rafael de Vries
Nathan Baas
Bas Vessies

JO11-2
zaterdag 5e klasse
Miel Berkhout
Dylan Boon
Jayden Boon
Thomas Dekker
Bas Kavelaar
Nick Tesselaar
Rens Tesselaar
Sen Vendel
Delano Vermons
Trainer/Coach
Ruud Tesselaar, Duncan Kavelaar
Niels Tesselaar
O9-2 [6x6]
zaterdag 5e Klasse
Ross Berkhout
Noél Bruin
Stan Jonker
Tygo van der Laan
Jesse Put
Jeremy Sprenkeling
Moos Ursem
Trainer/coach
Rick Bruin,Remco van der Laan
Dispensatie leeftijden:
1998 onder 19
2000 onder 17
2002 onder 15
2004 onder 13
2006 onder 11
2008 onder 9
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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		
Secretariaat
Penningm.

b.g.g.

Truus van den Berg
072-5719852
Cees Molenaar		 072-5712488

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

30

06-

TE KOOP

Torenburgstraat 1 - Heerhugowaard De Noord

“Vrij wonen voor de prijs van een rijtjeshuis ?”
Dat kan ! Want deze zeer fraai gelegen hoekwoning, incl. garage komt vrij.
Unieke locatie:





grote tuin op het zuiden, met meerdere terrassen
veel privacy en rust
rondom het huis volop groen en ruimte
centraal in De Noord

Goed onderhouden en gemoderniseerd:





sfeervolle, fijne woning met open haard
volledig dubbel glas
spouw- en dakisolatie
ruime badkamer incl. 2e toilet

Prijs: nader overeen te komen.
Interesse? Bel: 06 – 51.54.00.84 voor inlichtingen en / of een afspraak.
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Ti m m e r b e d r i j f

Snel

Tel. 072 53 47 173

• Timmerwerk
• Onderhoud
• Renovatie
• Verbouwing
• Nieuwbouw
Tel. 06 27088407
Heerhugowaard

Heerhugowaard

Timmerwerk - Onderhoud - Renovatie - Verbouwing
bord_70x100Snel.indd 1

06-07-2009 10:24:31

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

Reclame voor zaterdag 8 juli

€ 3,Vruchtenslof van € 4,25 voor € 2,95
Aardbeienslof van € 8,95 voor € 7,95
Hoogbruin 2 voor

Elke
Elkedag
dag 33 broden
broden naar
naar keuze
keuze€€5,75
6,25
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