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Agenda
23 juni 2017 Heilig Hart feest
25 juni 2017 Bijeenkomst (varen met excursie) vrienden ZV St Joris.
2 juli 2017 Young Seven:Zomerfeest
3 juli 2017 laatste inlevering kopij voor zomervakantie
7 juli 2017 laatste Contact voor zomervakantie
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

Vrijdag 9 juni 2017

Contact verschijnt tweewekelijks onder redactie van Angèl Mooij, Pim Mooij, Jos Beers, Robbert Jongkind 
en Paul Mooij. Email: RedactieContactDeNoord@gmail.com Telefoon:  072-5715332
distributie/abonnementen: 072-5711625  financiën: 072-5718737
Adres: Groote Geldebosch 48, 1704 CP Heerhugowaard-De Noord. Rekeningnr:  NL06RABO0386950989

Uw tekst voor de volgende uitgave van ‘t Contact dient u uiterlijk MAANDAG 19 JUNI 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 7 juli 2017.
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Smuigelweg 4   1704 PX 
Heerhugowaard  / Waarland
T 0226 42 13 53 • F 0226 42 29 04
www.stooptuinmachines.nl

Tot ziens in onze showroom:

Kijk ook op www.husqvarna-actie.nl voor meer informatie.
Uw geautoriseerde Husqvarna dealer:

100% Husqvarna.
    0% Brandstof.

De nieuwe Husqvarna Accu Series zijn er: 
een serie sterk presterende accuproducten. 
U krijgt de resultaten van benzineproducten, 
een perfect evenwicht, stille werking, 
geen emissies, universele accu’s die in alle 
handgereedschap passen en tal van unieke 
Husqvarna eigenschappen. € 429,-

Inclusief Accu 
en snellader

€ 459,-
Inclusief Accu 
en snellader

€ 3.599,-
Inclusief Accu, snellader 

en maaidek 85 cm.
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KLINKENDE
  MUNT WEKEN

Tot E 100,- kado* 
bij de Honda-dealer 

op een nieuwe 
Honda grasmaaier! 

www.honda.nl

€ 80,-
kado*

op de Honda 
HRX-serie**

€100,-
kado*

op de Honda 
HRH/HRD-serie 

€40,-
kado*

op de Honda 
IZY-serie** 

 *) Actie geldig van 
             t/m 30 juli 2012. 

Bedragen zijn inclusief BTW.
**) Uitgezonderd de HRX 476SD 

en de HRG 415P.

Tot ziens in onze showroom:

Te Huur 
geheel of in gedeeltes

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

Gastvrij en inspirerend in Godsnaam!

Parochiecentrum:
Middenweg 541
1704 BE  Heerhugowaard
(072) 57 113 34 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  072 571 5265
Secretaris   Vacature 
Penningmeester   Siem van Langen   072 5744771
Bestuurslid   Kees van Langen  072 574 2241

Contactpersonen secties:
Sectie Catechese   Vacature
Sectie Liturgie   Marga van Langen 072 574 2241
Sectie Gemeenschapsopbouw Ans Rendering  072 5741589
Sectie Diaconie en Pastoraat Vacature

Pim Mooij 072 5715332 
 
Copij voor het Contact namens de Parochie dient u te mailen naar Annet Kroon: 
marcoannet@gmail.com. Gelieve voor zaterdag 12 uur. 

Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren voor 15 juni 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.

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

VRIJDAG 9 JUNI
15.15 uur Kinderkerk voor de bovenbouw

WEEKEINDE 10 EN 11 JUNI
Heilige Drie-eenheid
Eerste lezing uit Exodus 34, 4b-6.8-8(De heer is barmhartig en medelijdend, groot in liefde en trouw)
Evangelie uit Johannes 3, 16-18( Uit liefde heeft God zijn Zoon gezonden om de wereld te redden)

ZONDAG 11 JUNI
10.00 UUR 
Eucharistieviering met zang van de Cantorij. Voorganger is pater Jan Molenaar. 
Gebedsintenties voor; Cor Borst en Ria Borst-Groot, Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda 
Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart, in liefdevolle herinnering Merie 
Klompstra-Bakker haar overleden ouders en zegen over haar gezin, vader en moeder van Schagen-de 
Moel en familie, Jaap Beers, Gina, broeder Patrick overleden familie en zegen over de kinderen, klein- 
en achterkleinkinderen, Jan Bleeker en zegen over zijn gezin, Tiny Veldman-Overtoom
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars:  Bas Kavelaar en Miel Berkhout. Koster: Gon Meester.

MAANDAG 12 JUNI
15.15 UUR Kinderkerk voor de onderbouw

WEEKEINDE 17 EN 18 JUNI
Hoogfeest van het heilig Sacrament
Eerste lezing uit Deuteronomium 8, 2-3.14b-16a Blijf denken aan de tocht van veertig jaar door de 
woestijn, toen God aan Israël het manna te eten gaf )
Evangelie uit Johannes 6, 51-58 Jezus is het levende brood. Zijn vlees is echt voedsel en zijn bloed 
is echte drank)

ZONDAG 18 JUNI
10.00 UUR
Woord- en communieviering met diaken Hans Bruin.
Gebedsintenties voor; Nel Smit-Houniet, Alex weel, in  dierbare en dankbare onze lieve ouders 
Jaap en Truus Stam-Overtoom, Toon en Annie Spaansen-Borst, in liefdevolle herinnering Jan en 
Tiny Oudeman-Groot en zegen over hun kinderen en kleinkinderen, in liefdevolle herinnering 
Andre Veldman en Ank Veldman-Dekker, Siemen Borst en geef ons kracht om verder te gaan, 
in liefdevolle herinnering Piet Borst, Pe Wester, Gerrit Schaafsma en zegen over hun gezin, in 
liefdevolle herinnering Jaap en Anna Pronk, jJn en Sjanet, Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas, 
Afra de Wit-Plak en zegen over haar gezin en familie, Henk en Trien Groot en zegen over hun 
gezin, 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, Nic Borst, Afra Borst-Molenaar, Lida Borst en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering 
Jan Groenland, Jansie Groenland-Ursem en zegen over hun gezin.
Lector: Jos Mooij. Misdienaars; Stijn Blankendaal en Maarten Beers. Koster: Rene van Langen.

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

VRIJDAG 23 JUNI
19.30  UUR Heilig hart feest
Viering met de gebedsviering groep en zang van het ritmisch koor.
Gebedsintenties voor; in liefdevolle herinnering Jaap en Anna Pronk, Jan en Sjanet.
Lector: uit de voorbereidingsgroep. Koster; Peter Danenberg
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WEEKEINDE 24 en 25 JUNI
Twaalfde zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jeremia 20, 10-13 In lijden en tegenkantingen vertrouwt Jeremia 
rotsvast op zijn Heer)
Evangelie uit Matteüs 10, 26-33 Weest niet bevreesd voor hen die het lichaam kunnen doden)

ZONDAG 25 JUNI 
10.00 UUR 
Eucharistieviering waarin Gerard Weel voor de laatste keer voorgaat samen met diaken Hans Bruin. 
De zang wordt verzorgd door het ritmisch koor.
Gebedsintenties voor; in liefdevolle herinnering Annie van Schagen en overleden ouders, Riet 
Bleeker-Korver Petra en overleden familie Bleeker-Korver, Agie en Cor Borst-Eeken en zegen over 
hun gezin, Cor Borst en Ria Borst-Groot, in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel, Adriaan 
van Langen en zegen over zijn gezin, Cees Meester, Tiny Veldman-Overtoom, Henk en Geertje van 
Woerkom, Nol, Mary, Bert en Jose.
Lector; Joke van der Voort. Misdienaars: Jip van der Berg  en Syb Bakkum. Koster; Kees Berkhout.

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

ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP

T VELD
Zaterdag 10 juni om 19.00 uur Vormselviering met pastoor van der Linden en diaken Toon Jorink 
en zang van interamvo
Zaterdag 17 juni om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en volkszang.
Zaterdag 24 juni om 19.00 uur Woord- en communieviering met diaken Hans Bruin en zang van 
interamvo. Er is kinderwoorddienst

WAARLAND
Zondag 11 juni om 10.00 uur Woord- en communieviering met diaken Hans Bruin en zang van het 
gemengd koor de noord\waarland en een koor uit Heerhugowaard
Zaterdag 17 juni om 19.00 uur vormselviering met deken Moltzer en diaken Toon Jorink en zang 
van het kinderkoor.
Zaterdag 24 juni om 19.00 uur Woord- en communieviering met Monica Wildeboer en zang van 
het ritmisch koor.

NIEDORP
Zaterdag 10 juni om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Stok 
Zondag 18 juni om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het 
kinderkoor.
Zondag 25 juni om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het 
gemengd koor.

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

Overleden
Op 25 mei overleed op 93 jarige leeftijd Jans Zuurbier-Veldman
Op 30 mei was de afscheidsviering in onze  kerk waarna zij is gecremeerd in crematorium de 
Waerdse landen.

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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Uit de parochie – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam”- 1 juni 2017
De afgelopen week hebben we 2 uitvaarten gehad in onze kerk van niet-parochianen. 
Jans Zuurbier-Veldman kwam wel uit de Noord. Zij is geboren op 9 juli 1923 en overleden op 25 mei. 
De afscheidsviering was op 30 mei waarna de crematie in de Waerdse Landen was. 
Op 2 juni was de afscheidsviering van Frederika Anna Lucia de Vries. Zij kwam uit Amsterdam en is 
na de afscheidsviering begraven op de algemene begraafplaats aan de Kruzemanslaan.
Op zaterdag 3 juni is Jordy Borst gedoopt in het kerkje van Veenhuizen. Jordy woont met zijn 
ouders Sjon en Stefanie en broertje Davy aan de Groenedijk 4.
Op 7 juni zijn we uit geweest met de misdienaars. Op dit moment kan ik daar nog niets over 
zeggen, maar in het volgende Contact hoort u daar meer van.
De voorbereidingen voor het Heilig Hartfeest zijn in volle gang en wij hopen op veel belangstelling. 
Het Heilig Hartfeest is een feest voor alle parochianen.
En verder is er dat prachtige zonnige warme weer waar we heerlijk van kunnen genieten om weer 
genoeg energie op te doen voor alles wat gedaan moet worden.

Wat nog komen gaat: 
21 juni: De Parochievergadering komt bijeen. 
23 juni: Heilig Hartfeest met de viering om 19.30u. 
25 juni: Laatste viering van pastor Gerard Weel

Van diaken Hans Bruin,
Alweer 14 dagen geleden zijn mijn zoon Michel en ik teruggekomen van twee weken Oeganda. 
Michel heeft daar 6 jaar geleden voor de duur van twee maanden vrijwilligerswerk gedaan en 
wilde graag weer terug. 
Dit Afrikaanse land ligt niet om de hoek van de deur en stond ook niet altijd bekend als een 
eenvoudig land. Daarom had ik even tijd nodig om ja te zeggen toen Michel mij meevroeg, 
het moest even bezinken, even rijpen, maar we zijn na twee weken teruggekomen met 
enorme ervaringen. 
Wat een bijzondere wereld daar en wat een volledig andere cultuur als de onze. 
Naast mooie wegen zie je dat heel veel wegen hard toe zijn aan onderhoud, waardoor we extra goed 
moesten opletten toen we door de dorpjes reden. 
In die dorpjes zie je ontzettend veel bedrijvigheid en wat mij de uitspraak ontlokte dat het overal 
op een braderie leek. De mensen telen daar meestal hun eigen groente en fruit en proberen die 
dan ook te verkopen. Taxi’s zie je daar bijna niet, maar je kunt je laten vervoeren achterop 
brommers, de zogenaamde Boda Boda’s. 
Oeganda wordt de parel van Afrika genoemd, ik zei tegen Michel dat het land mij emotioneel  
maakte en zeker toen ik in alle rust een blik mocht werpen op Gods Schepping, want wat 
is de natuur daar prachtig.
Ik zag een land met trotse mensen, arm, maar ook een saamhorig volk met een groot Gods 
vertrouwen. Eens hoop ik daar weer te mogen zijn. 
Afgelopen zondag hebben we de paasperiode van 50 dagen afgesloten met het hoogfeest van 
Pinksteren. Vijftig dagen geleden heeft God, met de gezegende Paaskaars Zijn licht onder ons 
verspreid in de paasviering en laten merken dat échte liefde onsterfelijk is, zelfs voorbij de dood. 
Na 40 dagen kwam Jezus Zijn Hemelvaart, het vormde een periode waarin Christus Zijn apostelen 
moest voorbereiden op hun opdracht, om de boodschap van geloof, hoop en liefde te verspreiden  
in de hele wereld. Daarna werd het op de vijftigste dag Pinksteren, de dag dat de kerk werd  
geboren, de dag dat de apostelen de heilige Geest over zich kregen uitgestort, maar ook  
de dag dat alle christenen de opdracht kregen om de liefde van Christus niet te verbergen, 
maar er trots over te spreken.
Getuig van Mij, wees trots op Mij als u over Mij spreekt, deel mij uit -als was Ik brood- aan de ander. 
Dit hoeft u niet alleen te doen zei Jezus, de kracht van de heilige Geest is met u. 
Ik wens u allen de vrede van Christus, dat we vervuld mogen zijn van Zijn liefde.
Diaken Hans Bruin 
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In het voetspoor van..... 
VORMSELPROJECT SEIZOEN 2016-2017

Tel je zegeningen.
Dat besefte ik toen ik aan deze kopij begon.
Opnieuw sluiten we weer een mooi vormselseizoen af.
De Vormselviering op zondag 07 mei was mooi. De Vormheer was 
hulpbisschop Jan Hendriks.
Hij deed het hartstikke leuk naar de vormelingen toe. Duidelijke taal 
gericht op deze jongeren.
De vormselbegeleiders van dit seizoen vormden ook weer een eigen koor. Knap hoor !
Want het is niet een volleerd koor. Gelukkig wel onze pianiste Sara Pater. Het enthousiasme van 
deze jongeren spat er van af. Dat is waar het omgaat. Boven horen ze het. De engelen glimlachen 
want ze horen dat het uit hun hart komt en dat straalt ook af op iedereen hier op aarde. Ook 
dirigente Liesbeth Wijnker die de jongeren steeds voor elke viering moet klaarstomen staat telkens 
weer voor een pittige taak. De jongeren lopen met haar weg. De vormelingen zijn echt lieverdjes. 
Ze zijn nieuwsgierig wat er nu weer verwacht wordt van ze. Ze hongeren naar kennis. Samen zijn 
ze aan de slag gegaan en ze hadden lol met elkaar want dat is ook belangrijk. 
Zaterdag 27 mei is de 40 MM in Venhuizen en afsluitende BBQ in pastorietuin.
Verschillende doe-activiteiten zijn er in een vormseljaar zoals:
• De survival;
• Zorgstages en samen eten in de kerk;
• Amsterdam ‘op zoek naar de mensen die de stad leefbaar houden’.
• De Bavodag in Haarlem komt er nog aan maar nu eerst…
• de 40 MM a.s. zaterdag. 

Zaterdag 27 mei liepen we mee met de 40 MM. Pffff….. Wat was het warm deze zaterdag. Om 07.00 
s ’morgens liep iedereen! Proberen zoveel kilometers te maken voordat de zon helemaal alles uit 
de kast haalt om iedereen te verhitten.   ALLE VORMELINGEN HEBBEN VEERTIG KM GELOPEN. EEN 
TOPPRESTATIE ! De meeste begeleiders trouwens ook. Drie gingen voor de 27 km. 
Drie begeleiders waren als eerste binnen bij de finish. Ze moesten slechts één voor laten gaan die 
alles rennend deed !
Ook liepen een aantal ouders mee met de 40 MM. Hartstikke leuk en ook een goede stimulans voor 
de jongeren. Onze vormeling William kwam met een groepje rond 15.30 uur binnen. Aangekomen 
was hij redelijk uitgeput. De EHBO ploeg pakte hem op en kalefaterde hem weer op de been. Dat is 
daar in Venhuizen allemaal gelukkig goed geregeld. Ook William had de veertig kilometer volbracht. 
 
Door de 40 km te lopen ben je ook je wilskracht aan het trainen. Onderweg denk je wel eens ‘ben 
ik er nu nog niet‘;  Je leert mooi door te zetten en karakter te tonen om die 40 km uit te lopen.
Je leert dat je met doorzetten verder komt dan dat je van te voren had gedacht.
Daarna de voldoening ervaren als je bij de eindstreep bent en wat zal de BBQ je heerlijk smaken.  
 
Het doel van de 40 MM wandeltocht is: stilstaan bij de minder bedeelde mens in de derde wereld 
en het stimuleren van de werkers in de derde wereld. Jou opgehaalde sponsorgeld samen met 
die van alle andere mensen zorgen er voor dat de activiteiten daar een financiële impuls krijgen.
Het geld helpt de uitgezonden werk(st)ers daarbij, maar de morele steun van jullie daadwerkelijke 
inzet door méé te wandelen is een nog grotere stimulans voor deze mensen om door te gaan. 
Zij geven het beste wat zij in zich hebben ten dienste aan anderen.
Zo geven zij vorm aan hun levensideaal aan een betere wereld in de voetsporen van Jezus.
 
De organisatie voor De Noord van de 40 MM ligt in handen van de werkgroep M.O.V. (Missie –
Ontwikkeling –Vrede) van onze parochie.
Begin van de avond strompelde de een na de ander de parochietuin in voor de afsluitende BBQ.  Al 
waren er ook nog enige die heel goed liepen. Maar opvallend veel slippers dat wel. J.
Om plm. 21.30 uur werd de BBQ afgesloten.
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De begeleiders komen nog een keer bij elkaar voor het ontvangen van hun getuigschrift en dan 
zit het Vormselseizoen 2016 / 2017 er weer op.
Bedankt iedereen die zich een seizoen lang ingezet hebben om er weer een geslaagde editie van 
te maken.
 
Voorbereiding nieuw vormselseizoen 2017/2018.
Ook zijn de voorbereidingen alweer opgestart voor het nieuwe vormselseizoen 2017/2018.
Het jaarprogramma opzetten enz.
• 24 begeleiders hebben zich al aangemeld
• De groep Acht kinderen kunnen zich ook weer aanmelden voor het nieuwe seizoen die in 

september van start zal gaan met een survival. 

Zaterdag 13 mei met oud-begeleiders naar de abdij van Egmond
 
Met 20 jongeren (oud-vormselbegeleiders seizoen 2015/2016) vertrokken we s ‘morgensvroeg 
naar de abdij van Egmond.
400 strekkende meter aan boeken verplaatsen o.l.v. broeder Stijn.
Het was een hele operatie en kwamen door het hele klooster heen.  
Monniken kampen met ruimtegebrek door sterke groei aan roepingen.
 
Onder het werk door leefde we mee met het ritme van de monniken. 
Dus als de klokken gingen luiden spoeden we ons samen met de monniken weer naar de kapel.
Zo vierden we de Eucharistie; de sext en de Vespers met de monniken mee. Elke dag komen ze zes 
keer bij elkaar in de kapel. Onder de middag kregen we een lunch met soep en abdijbrood. 
Jonge monniken kookten s’ avonds een super maaltijd voor ons met een goed glas Sancta Adel-
berti bier erbij. Veel gelachten en goede gesprekken.
Waar verlangt een mens nog meer naar. 
 
Er is een impressie door de jongeren van deze bijzondere dag gemaakt.
 
Dit filmpje kunt u vinden op YouTube onder de zoekterm: boekenverhuizing Sint-Adelbertabdij.
Eventueel kunt u ook de volgende link openen (maar bovenstaande is handiger):
https://youtu.be/XmNxvxRhsQQ
 
de muziek die er onder staat is een Taizélied die we graag zingen. Dus dat vonden we wel passend.
 
Het was trouwens druk in Egmond want leden van Deo Vacare uit De Noord hadden een klusdag 
in het Sint Liobaklooster.

Hieronder nog wat uitspraken van jongeren hoe ze deze kloosterdag hebben ervaren.
• Er zijn ook moderne monniken die qua leeftijd helemaal niet zoveel verschillen met ons. 

Interessante vragen kunnen stellen en mooie en eerlijke antwoorden gekregen.
• Interessant, ze hebben een bijzonder leven. Ze hebben ons super leuk ontvangen en ik heb erg 

veel gelachen tijdens het boeken sjouwen.
• Ik vond het een hele bijzondere ervaring! Ben blij dat ik dit mee mocht maken. Dit is echt een 

ervaring.
• Super indrukwekkend om te zien hoe er in het klooster geleefd wordt. Deze dag was echt een 

‘eye-opener’ voor vele van ons!
• Onverwacht. Indrukwekkend.
• Operatie boeken festijn met broeder Stijn.
• Niet verwacht dat het weer zo’n leuke dag zou worden, ook al waren we de hele dag boeken aan 

het sjouwen. Bovendien ook heel bijzonder om een dagje mee te leven met de monniken in het 
klooster.

• Indrukwekkend en een unieke kans om een kijkje te nemen in een monnik zijn leven.
 

Werkgroep Vormsel
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Zondag 11 juni.
Gemengd koor Heerhugowaard/ Gemengd koor St. Cecilea Heerhugowaard de Noord/ 
Waarland voeren de Missa Brevis in G. van W. A. Mozart uit.
Zondag 11 juni om 10.00 wordt de boven genoemde mis door beide koren samen gezongen in 
de Katholieke kerk te Waarland. Het bijzondere aan deze uitvoering is, dat 2 heel verschillende 
koren deze mis in hun repertoire hebben. Eveneens brengen beide koren afwisselend liederen uit 
eigen programma ten gehore, waaronder ‘Locus Iste’ van A. Bruckner en ‘Haec Dies’ van A. Giesen. 
Ook het geliefde koorstuk ‘Ave verum corpus’ van W.A. Mozart wordt gezamenlijk gezongen. Als 
slotliederen zingen wij ‘An Irish Blessing’ en ‘Mnogajaljeta’.
Het geheel staat onder leiding van Anneke Breukel, vaste dirigente van het Gemengd koor St. 
Cecilea Heerhugowaard de Noord/ Waarland. Beide koren worden begeleid door Dick Schouten, 
vaste organist van het bovengenoemde koor.
Ook benieuwd naar hoe beide koren samen klinken, dan bent u van harte welkom om toeschouwer 
te zijn van dit prachtige gebeuren. 
De toegang is gratis.

1 minuut boodschappen doen!
Eind maart is er bij ons hier in De Noord een grootse Dorpshuisveiling geweest. Het doel was om 
het bestaande complex uit te breiden zodat het geschikt zal zijn voor Hugo Girls en Hugo Boys. De 
veiling was een groot succes en heeft totaal ruim € 150.000 opgebracht. 
Er kon geboden worden op tal van ludieke activiteiten. Eén ervan was 1 minuut gratis winkelen 
in de plaatselijke Dagwinkel van Arno Groen, aangeboden door het Jongeheerenconvent. Verine 
Stam had voor € 900 deze ‘buit’ binnengehaald en afgelopen week was het zover dat ze kon strui-
nen. Na een slopende minuut had zij 2 karren vol en toen er afgerekend moest worden mocht het 
Jongeheerenconvent maar liefst € 409,- betalen. Een geweldige opbrengst voor haar, al was het 
wel niet helemaal het bedrag dat ze ervoor geboden had. Maar het Dorpshuis is er wel beter van 
geworden…

Het resultaat van 1 minuut winkelen wordt getoond aan het publiek.
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Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op www.urmaprint.nl

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

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

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

✦ HUWELIJKSKAARTEN  ✦ ZAKELIJK DRUKWERK ✦ CANVASPRINTS

Sterrenboschstraat 8,   1704 CN Heerhugowaard

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

• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing

Tel. 072 - 5711243 
06 - 53557548

Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard

www.groottuinen.nl

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

Dopplerstraat 6 
1704 SR Heerhugowaard

TEL: 072-5740859
Fax nr. 072-5721659

Internet: www.automolenaar.com
Email: postmaster@automolenaar.com
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HugoHopper toont met trots haar nieuwe rolstoelbus
Vervoersvereniging HugoHopper toont met trots 
haar nieuwe rolstoelbus
Op donderdag 1 juni was het dan zover. 
Het wagenpark van de HugoHopper werd uitgebreid 
met een nieuwe rolstoelbus. Deze nieuwe rolstoelbus 
wordt ingezet voor het dagelijkse vervoer van deur 
tot deur en voor groepsvervoer in de avond. Onze dienstverlening voor dit type vervoer kan nu 
nog beter daar we de huidige rolstoelbus houden en inzetten als reserve bus. Met de toename 
voor deur tot deur aanvragen is deze aanvulling voor het wagenpark van de Hugo-Hopper zeer 
wenselijk. 

Voor meer informatie: 
Ilona Pieterse, Coördinator wagenpark, 072 737 02 17
www.hugohopper.nl

Wie heeft ons uiltje?
Helaas, heeft ons kleine bruine uiltje weten te ontsnappen uit onze volliere.
Mocht iemand hem gezien hebben, of hebben kunnen vangen, wilt u dan astublieft contact 
opnemen, en naar dit tel. Nummer bellen,
Tel: 06-40840303
Wij zijn erg aan hem gehecht !

Angelina Koningskind
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René Jonker 
Stationslaan 1

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

www.jonkerhov.nl
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Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
De data voor de komende tijd:
15 juni 2017 17.30 uur maaltijd in het dorpshuis
30 juni 2017  10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie
14 juli 2017 10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie

Wilt u, wanneer u niet kunt komen met de maaltijd, 
dit telefonisch doorgeven aan Tiny van Stralen?
Dan kan zij er rekening mee houden met de inkoop en met het koken.

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

U bent van harte welkom!

11e Dorcas Fietsdag brengt Euro 9.000,00 op.
De elfde editie van de jaarlijkse Dorcas Fietsdag is dankzij uitstekend 
fietsweer en een kleurrijke tocht door Westfriesland een groot succes 
geworden. Bijna 550 deelnemers meldden zich bij de vier opstapplaatsen. 
Samen met de sponsors in het programmaboekje leverde dit het bedrag 
op van € 9.000,00. Veel belangstelling was er voor In- en Export bedrijf 
A.N. Boekel uit Oudkarspel. De ene rondleiding was nog niet afgelopen 
of de volgende groep stond alweer te wachten. In de kantine werden 
koffie, thee, gebak en broodjes verkocht, waarvan de opbrengst ook ten 
goede komt aan onze weeskinderen. 
Ook Korenmolen de Hoop kon op veel belangstelling rekenen en de twee molenaars Peter en 
Sander Boersma moesten alle zeilen bijzetten. De opbrengst is bestemd voor een groep van 39 
weeskinderen uit Arusha, Tanzania. Deze kinderen worden door onze Dorcas Ondernemersgroep 
al sinds 2002 ondersteund en kunnen ook dit jaar, mede dankzij deze sponsortocht, weer rekenen 
op onze hulp. We bedanken onze sponsors, die via hun advertenties in ons programmaboekje een 
belangrijke bijdrage aan het eindbedrag hebben geleverd. Ook alle deelnemers aan deze Dorcas 
Fietsdag worden bedankt.  We hopen jullie volgend jaar op Hemelvaartsdag weer te mogen 
begroeten voor de twaalfde editie van de Dorcas Fietsdag.

Namens de Dorcas Ondernemers NHN
Adri Wijnker, Telefoon 06 12308275

René Jonker 
Stationslaan 1

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

www.jonkerhov.nl
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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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Fietstocht 5 mei 2017
Vrijdagmiddag 16.00 uur – Oranje Comité volop in de voorbereiding  
van de jaarlijkse fietstocht ter ere van bevrijdingsdag. Staan geheel 
onverwachts de eerste deelnemers voor de deur van de Rabozaal 
van het dorpshuis en vragen of ze kunnen starten. Na een paar 
snelle blikken van een aantal comité leden naar elkaar komt de aap 
uit de mouw. Wat blijkt; in het contact de aanvangstijd op 16.30 
uur gezet en op de bordjes buiten 16.00 uur. Hilarisch en vooral 
omdat onze chef fietstocht lekker op vakantie is naar Spanje. Geen 
probleem want de eerste die zich melde heeft gewoon nog even 
geholpen met de voorbereidingen alvorens we om 16.30 uur van 
start zijn gegaan.
Het was een droge maar toch wel iet wat koude dag. 
Jammer genoeg net niet warm genoeg voor een lekkere fietstocht in een overhemd of t-shirt. 
De route voerde ons langs de Middenweg richting het zuiden, via Molenweg en Berkmeer door 
Obdam naar Zandwerven en daarna via de Lagehoek en Veenhuizen weer terug naar de Noord. 
Een rondje om de Oost.
Onderweg weer de gebruikelijke posten – bemand door comité leden, oud comité leden en 
bekende Noordenders waar een te nemen hindernis (kippebruggetje – met hulp) met als 
beloning een koekje, drinken – zaadraden en in Veenhuizen bij de kerk een vraag over de route 
en voor de vermoeide een verkorte route.
Dit jaar een kleine 100 deelnemers op de fiets. Een keurig resultaat zo voor de vrijdagavond.
Onderweg waren er ook nog een heel aantal vragen te beantwoorden. Hieronder de goede 
antwoorden op de gestelde vragen:

Vraag 1 Wat stond er vroeger op nr 481/481A? Lagere school
Vraag 2 Bij Bakkums Boetje (stop bij nr 449)  Wat is het grote verschil tussen groene en witte 
asperges? Groene groeien boven en witte onder de grond
Vraag 3. Hoe heet wijk die je ten zuiden achter het spoor ziet? Heemradenwijk
Vraag 4: Hoe heet zo’n bruggetje? Kippebruggetje
Vraag 5: wat voor bloemen staan er rechts van deze weg (na de Molenweg)? Pioenrozen
Vraag 6: Hoe de voetbalclub rechts van u aan het einde van de Noorderbrug? Victoria O
Vraag 7: Hoe heet het huis aan de linkerkant van dorpstraat op de kruising met de Lutkedijk? 
Cosy Corner
Vraag 8: Wat staat er op de gevelsteen van de monumentale boerderij rechts (in de flauwe 
bocht, nr 45)? De Donderende Storm Sloeg My Omveer Maer Sprins en Slants Herstel Herbout My Weer
Vraag 9: Hoeveel zonnepanelen heeft nr 35? 26
Vraag 10: wat betekent de naam van het huis op nr 4a? Nieuwe betovering
Vraag 11: Wat zijn dit voor zaden? Aardappelzaad
Vraag 12: Wat is de kleur van het Streekpad geel/rood

De prijswinnaars hebben inmiddels hun prijs ontvangen.
Ook dit jaar konden de kinderen een kleurplaat inleveren. Uit de ingeleverde kleurplaten heeft 
de jury in de verschillende leeftijdscategorieën een top 3 uitgekozen. Deze kinderen hebben 
inmiddels ook hun prijs in ontvangst mogen nemen.
Verder willen wij een ieder die meegeholpen heeft om deze fietstocht te organiseren, posten te 
bemannen en de route voor te fietsen onwijs bedanken.
Op naar 2018.

Met Oranje groeten,
Oranje Comité de Noord
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Ik had niet in de gaten 
dat nu hét moment is om 

te verhuizen 

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

www.hypotheekshop.nl/ander-huis-kopen

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

T. 072-20 101 14
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Beste parochianen en andere geintersseerden,

Binnenkort, vrijdag 23 juni, viert onze parochie het  jaarlijkse patroonsfeest.
Dit Heilig Hart feest is een samenzijn van vele mensen betrokken zijn bij onze parochie. 

Groot, klein, jong en oud.

Een ieder die dit leest wordt hiervoor bij deze VAN HARTE UITGENODIGD.

We starten dit feest om 19:00 uur met een mooie viering in onze H.Hart kerk. 
Er zal speciaal aandacht worden besteed aan de vele vrijwilligers die op voortreffelijke 

wijze de handen uit de mouwen steken voor onze parochie.

Na de viering zullen we de avond voortzetten in het Dorpshuis 
waar de koffie klaar staat en waarna we zullen proosten op onze mooie parochie.

Tijdens de avond zal er een quiz gehouden worden.
Wie weet het meeste af van onze parochie?

Kortom: Van harte welkom op het Heilig Hart feest van vrijdag 23 juni aanstaande. 

Hoe meer ziel hoe meer vreugd!

Namens de parochie Heilg Hart van Jezus

Sectie Gemeenschapsopbouw
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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

TRIMSALON 
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER 
MARLIES BROERS

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

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

Nu verkrijgbaar verse 

groene asperges 

van Heerhugowaardse bodem!
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De Kapsalon bij u 
aan huis en in de salon

knippen, kleuren, styling en meer.

Flexibele openingstijden
overdag en ‘s avonds.

Hair Xpress
De Eg 8, 1704 AW Heerhugowaard

0657667426
Bel of laat een bericht achter 

voor meer informatie.

Knippen dames en heren € 15,-                                    
Uitgroei kleuring      € 25,-                         
Gehele kleuring  € 30,-
Kinderen t/m 13       € 12,50  

MEDIUM

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 uur
 Koopzondag (laatste v.d. maand): 11.00-16.00 uur.

STERK IN PRIJS VERLAAGD!
Met vele producten o.a. Pavo, Havens, Kasper Faunafood, 

Royal Canin, Eukanuba, Pro Plan, Hills, Smolke, enz.

15 kilo: € 51,95

MAXI BROK 15 kilo: € 48,95

LABRADOR/RETRIEVER 12 kilo: € 52,95

HERDER 12 kilo: € 51,95

GIANT 15 kilo: € 49,95

MEDIUM

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 uur
 Koopzondag (laatste v.d. maand): 11.00-16.00 uur.

STERK IN PRIJS VERLAAGD!
Met vele producten o.a. Pavo, Havens, Kasper Faunafood, 

Royal Canin, Eukanuba, Pro Plan, Hills, Smolke, enz.

15 kilo: € 51,95

MAXI BROK 15 kilo: € 48,95

LABRADOR/RETRIEVER 12 kilo: € 52,95

HERDER 12 kilo: € 51,95

GIANT 15 kilo: € 49,95

Wij zijn sterk in prijs verlaagd!
Met vele producten o.a. Pavo, Havens, Kasper Faunafood, 

Royal Canin, Eukanuba, Pro Plan, Hills, Smolke, enz.

LEGKORRELS 
OF MEEL 
Kasper Faunafood 

20 kilo: € 9,90
MULTIGRAAN 
KIP 
Kasper Faunafood 

20 kilo: € 9,80
ANSERES III 
EENDEN 
ONDERHOUD 

20 kilo: € 11,75
GALLUS III 
SIERHOENDER 
ONDERHOUD 

20 kilo: € 12,50

SCHAPEN-
KORRELS  
Kasper Faunafood 

20 kilo: € 7,95
SCHAPEN
MUESLI 
Kasper Faunafood 

15 kilo: € 7,30
GEITEN-
KORRELS  
Kasper Faunafood 

20 kilo: € 9,45
GEITEN
MUESLI 
Kasper Faunafood 

15 kilo: € 12,75
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 uur
 Koopzondag (laatste v.d. maand): 11.00-16.00 uur.

Wij zijn sterk in prijs verlaagd!
Met vele producten o.a. Pavo, Havens, Kasper Faunafood, 

Royal Canin, Eukanuba, Pro Plan, Hills, Smolke, enz.

LEGKORRELS 
OF MEEL 
Kasper Faunafood 

20 kilo: € 9,90
MULTIGRAAN 
KIP 
Kasper Faunafood 

20 kilo: € 9,80
ANSERES III 
EENDEN 
ONDERHOUD 

20 kilo: € 11,75
GALLUS III 
SIERHOENDER 
ONDERHOUD 

20 kilo: € 12,50

SCHAPEN-
KORRELS  
Kasper Faunafood 

20 kilo: € 7,95
SCHAPEN
MUESLI 
Kasper Faunafood 

15 kilo: € 7,30
GEITEN-
KORRELS  
Kasper Faunafood 

20 kilo: € 9,45
GEITEN
MUESLI 
Kasper Faunafood 

15 kilo: € 12,75
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 uur
 Koopzondag (laatste v.d. maand): 11.00-16.00 uur.

      dag

Zondag 18 juni........

VADER
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Glasvezelnetwerk
Het bestuur van Veenglas is druk bezig met overleg met verschil-
lende overheden met als doel het verkrijgen van de noodzakelijke 
vergunningen en een gunstiger financiering voor de aanleg van het 
glasvezelnetwerk. 
De contacten met de provincie zijn zover, dat er nu een formeel ver-
zoek tot ondersteuning  bij de provincie is ingediend. De diverse 
betrokken gemeenten hebben tot nu toe niet veel meer gezegd 
dan dat zij willen kijken of ze kunnen faciliteren.  
Ondanks dat alle partijen het algemene beleid onderschrijven dat ook in de buitengebieden er 
snel internet moet zijn, moeten we druk blijven uitoefenen om hen zover te krijgen dat ze ons 
initiatief omarmen en zo hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.
Voor informatie van Veenglas: www.veenglas.nl of www.veenglas.eu 

Onderstaand artikel komt van NOS.nl . Een vraag die we vaker tegen komen
Waarom zou je glasvezel aanleggen als je straks met 5G supersnel mobiel internet hebt?
De opvolger van 4G laat je veel sneller internetten, maar is volgens experts nog geen volwaardige 
vervanger voor vast internet. “Om hoge snelheden te halen, heb je hoge frequenties nodig. Maar 
die werken alleen op heel korte afstanden”, zegt Toon Norp, expert draadloze technologie bij TNO. 
Bovendien ben je bij mobiel internet altijd afhankelijk van andere gebruikers; meer gebruikers 
betekent trager internet. Ook zijn draadloze signalen gevoelig voor obstakels: grote muren of zelfs 
hele gebouwen kunnen het signaal blokkeren. 
En bovendien: het duurt nog wel even tot 5G er is. “De komende jaren zien we waarschijnlijk wel 
een vroege versie van 5G”, aldus Bart Smolders van de TU Eindhoven. “Maar voordat we die hoge 
snelheden gaan halen, is het wel 2025.”

“Blik op de weg” in De Noord …( 29 mei. 2017)
Beste mensen,
Vandaag zou het erg warm worden, dus ik sta bijtijds op. Om 7.10 
u. sta ik klaar, maar er komt een donkere lucht aan en even later 
stroomt het water naar beneden. Goed voor de tuin, maar het 
doorkruist mijn wandeling. Dan nog maar even wachten en ik vouw 
alvast de was op!
Om 8.10 u. is het bijna droog en ik waag het erop. Het is nu heerlijk 
weer en er zit veel zuurstof in de lucht. Dat zegt mijn zoon altijd na 
een regenbui!
Als ik over het Annaplein loop zie ik Arno al druk aan het werk. 
Bij de fa. Groen staan de fietsen al weer buiten, klaar om van 
eigenaar te verwisselen!
Vandaag loop ik de noordoost route, dus ik wandel richting het Verlaat. De auto’s, die ik tegenkom 
hebben allemaal hun lichten aan. Ze komen dus, zo te zien, uit het slecht weer gebied.
Tot aan de A.C. de Graafweg is het redelijk schoon. Weinig afval kom ik tegen, dus een compliment 
voor De Noord!
De weg steek ik over en loop richting de Irish Cottage. Dit is altijd erg gezellig en het doet zo lekker 
dorps aan! Dan ga ik rechtsaf de Dorpsstraat in. Twee auto’s kom ik hier tegen. Wat een rust!
Door het centrum en dan de Zuiderweg in. Bij Thea en Piet klop ik letterlijk twee keer. De koffie 
staat al gauw klaar en we zitten heerlijk over allerlei zaken te keuvelen. Zelfs een tweede kop kan 
er nog in, maar dan moet ik toch echt verder. Ook hier weer een landweg omgeven door rust en 
een trimmer is het enige, die ik hoef te groeten.
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Aan het eind kom ik op de ovatonde. Er wordt hard gewerkt en een grote kraan legt de delen op 
zijn plek. Het is volgens mij millimeterwerk, maar men gaat gestaag door en laat zich zeker niet 
door mij afleiden.
Dan rechtsaf de Kerkweg op. Hier zaten enkele weken geleden zwanen op een nest. Ik zie er nu wel 
twee in het weiland, maar er is geen jong te bekennen. 
Bij het Veenhuizerkerkje pauzeer ik even. Een reep en wat water doen wonderen en geven het 
lichaam weer de nodige energie.
Dan het laatste stuk en nu is het heerlijk, om te wandelen. Gelukkig nog niet te warm en de bermen 
worden steeds groener. Boterbloemen zie ik nu het meest, maar ook rode klaver, zuring en gele 
lis kom ik tegen.
Een stukje Veenhuizerweg en dan de Harlingerstraat. Inmiddels is hier het crossterrein ook met de 
grond gelijk gemaakt. Voor goed? Ik zou het niet weten.
Als ik Annaplein wil oversteken, zie ik Paul, onze dorpsfysiotherapeut, in de deuropening staan. 
Hij wenkt en we praten gezellig bij. Er is natuurlijk de laatste tijd wat veranderd, qua gezondheid.
Nu is het niet ver meer en ik heb zin in een boterham. De route was vrij schoon en dat kunt u 
hieronder zien!

15 blikjes
5 drinkbakjes

2 plastic flessen
4 pk. sigaretten

0 pk. shag
0 flessen

Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol

072-5726170 / 06-18110970
email: gerritvanderkrol@outlook.com
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Nieuws van Hugo Girls
We hebben weer kampioenen. De C2 en de F2 hebben hun laatste 
spannende wedstrijden gewonnen en konden dus het kampioenschap 
vieren. Gefeliciteerd meiden, coachen en trainers! 
 
Dames 1 is het niet gelukt om te promoveren. Ze wonnen 2 van de 
3 wedstrijden maar de verliespartij tegen Quick had niet gemoeten 
want Quick had zelf alles gewonnen. En dus promoveert Quick en 
blijft Dames 1 in de tweede klasse spelen. 
 
We zoeken nog een paar fietsers voor de Rabofietstocht op 10 juni. 
Dus wil je meefietsen meld je 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
   Groot tuinen

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 Hugo’s vrienden
F3 Rozenkwekerij vd Burg
F2 Timmerbedrijf Snel
F1 Loonbedrijf Veldman                www.loonbedrijfveldman.nl
E2 KWS
E1 Aannemersbedrijf R. Blankendaal
 Reinigings- & straalbedrijf Stef Kuilboer BV  www.stefkuilboer.nl
D2 Snoek motoren
D1 Partycentrum Bleeker        www.caferestaurantbleeker.nl
C2 Ateco
 Trainingsjasjes: SMP
C1 Dagwinkel Arno en Silvia Groen
B2 SHW                        www.straalbedrijfhollandwest.nl
B1 Autowaard
A2 Kwekerij A. Bakker en Zn. B.V.
A1 Autoservice Bakker -                                        www.autoservicebakker.nl
 Trainingsjasjes: Autoservice Bakker
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
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HUGO GIRLS JARIGEN
Carina Borst 9-jun
Linda Rezelman 14-jun
Femke Zuurbier 15-jun
Jenny Zuurbier 18-jun
Mieke Kroon 18-jun
Isa Boekel 19-jun
Jasmijn Niewold 20-jun

Feestelijke seizoensafsluiting  Hugo Girls op zondag 25 juni
Een feestelijke seizoensafsluiting? 
Jazeker, u leest het goed. Het kan wel eens het laatste feestje worden op het huidige terrein van 
Hugo Girls. 
Daar moet je bij zijn!!

Hoe ziet de feestelijke seizoensafsluiting er dan uit?

Start  ± 13:00 uur
Overdag is er een toernooi voor leden van Hugo Girls. Heb je altijd al eens samen willen spelen 
met je moeder, tante, nicht of grote voorbeeld uit dames 1? Dat kan tijdens dit toernooi!
De wedstrijden tijdens het toernooi worden gespeeld op het hele veld. Geef je zo snel mogelijk op 
via je coach of via jchugogirls@gmail.com. 
De teams voor het toernooi worden gemaakt door de leden van de JC en zullen gemixte teams 
zijn (jong en oud met elkaar). 

± 17:00 uur
Nadat het toernooi is afgelopen en we allemaal zijn gedoucht en opgeknapt begint het grote 
feest! Het feest is voor leden en niet-leden. 
Er wordt een barbecue georganiseerd. De kosten p.p voor de barbecue zijn €10,-. 
We zullen samen eten en feesten tot in de kleine uurtjes!

Het is ontzettend belangrijk voor jou en voor de organisatie dat je je eventjes opgeeft voor deze 
geweldige dag! Dit omdat de organisatie dan rekening kan houden met hoeveelheden voor de 
barbecue. 

Hoe en waar geef je je op?  
 
Je kunt kiezen uit drie verschillende opties voor 25 juni: 
Toernooi   (alleen leden)
Barbecue  (leden en niet-leden) 
Toernooi en barbecue  

Opgeven voor het toernooi en de barbecue kan via jchugogirls@gmail.com tot zondag18 juni. 

We hopen op een geweldige seizoensafsluiting! 

Namens de jeugdcommissie,
Paulien, Laura, Yvon, 

Deanne en Anna
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Seizoensafsluiting Hugo Girls D1  
Afgelopen zondag was er de laatste wedstrijd thuis tegen A & O. 
De laatste loodjes wegen het zwaarst. Dat was ook vandaag van toepassing, net als de dag ervoor 
bij de 40MM. Het liep stroef en A&O was gewoon beter. Zelfs de invallers Sophie Kavelaar, Demi 
van Langen en Tess van Schagen konden hier geen verandering in brengen. De uitslag was 12-17. 
Na het kampioenschap in de zaal was er nu een plek in de middenmoot voor onze meiden. 
Na afloop werden we uitgenodigd bij onze sponsor Mart en Hans Bleeker om op het terras te genieten 
van een heerlijke hamburger met patat incl. ijs en drinken. Dit was de kampioenspremie die we nog 
tegoed hadden. De meiden zaten prinsesheerlijk in de zon en genoten met volle teugen van alle 
aandacht. Namens speelsters en coaches willen we Mart en Hans bedanken; het was tip top voor elkaar. 

We vroegen ons af of Mart en Hans ons volgend jaar ook willen sponsoren…..?? :-)
 Groetjes,

Speelsters en coaches van Hugo Girls D1 

Ster van de week 

Hoi, 
Ik was ster van de week bij dames 1. 
Ze hadden gewonnen met 30-26. 
Het was de laatste wedstrijd van 
mijn moeder bij dames 1 en heel 
leuk dat ik ster was. 
Aan het einde vertelde jos een 
spiets voor mij, (mama) simone en 
anna en de volgende dag was het 
schoolreisje. 

 Doei,
groet Floor 
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F2 kampioen 

Hoi, 
Ik heb het heel leuk gehad met 
mijn tiem. 
Het stond 10-4 voor ons dus zijn 
we kampioen voor de eerste keer. 
We gingen met ons kleren onder 
de does. 
Toen we weer aangekleed waaren 
gingen we een rondje met de 
vlag en toeter door het dorp. 
Britt riep: sluit u kind aan bij Hugo 
Girls. Dat is echt heel leuk. 
We waaren heel blij dat we kam-
pioen zijn geworden. 

 
Groet Floor 

Uitslagen 22 mei t/m 04 juni     
     
Dames 1 Hugo Girls DS1 George St. DS1  30 - 26
promotiewedstrijden:     
 Hugo Girls DS1 Monnickendam DS1 15 - 8
 WeHaVe DS1 Hugo Girls DS1  13 - 14
 Hugo Girls DS1 Quick DS1  11 - 15
     
Dames 2 Hugo Girls DS2 Lacom ‘91 DS2  14 - 19
Dames 3 Hollandia T DS2 Hugo Girls DS3  15 - 17
A1 Hugo Girls DA1 George St. DA1  18 - 18
A2 Hugo Girls DA2 Vrone DA1  15 - 32
B1 D.S.O. DB1# Hugo Girls DB1  39 - 6
B2 Hugo Girls DB2 JHC DB1   4 - 17
C1 HVS/Petten DC1 Hugo Girls DC1#  16 - 15
C2 Hugo Girls DC2 Aeno DC1  26 - 10
D1 Hugo Girls D1 Aeno D2   12 - 17
D2 Blinkert D1 Hugo Girls D2  12 - 14
E1 Hugo Girls E1 DSO E1   12 - 4
E2 DSO E2 Hugo Girls E2   5 - 6
F1 Zap F1 Hugo Girls F1   11 - 12
F2 Hugo Girls F2 Tornado F3  10 - 4
F3 Schagen F2 Hugo Girls F3  5 - 11
F4 Hugo Girls F4 Tonegido F2  2 - 18
Recr 1 Tornado DMW1 Hugo Girls DMW1  23 - 8
 Hugo Girls DMW1 HCV ‘90 DMW2  7 - 21
Recr 2 Hugo Girls DMW2 Tonegido DMW2  7 - 8
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Hugo Boys seizoen 2016-2017
Van de bestuurstafel
De competitie ligt al weer enige weken achter ons en dat betekent dat de 
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen al weer in volle gang zijn. Denk 
aan de elftalindelingen en de opgave van het aantal teams bij de KNVB. 
Vast staat dat Hugo Boys geen zaalvoetbalteam meer zal inschrijven 
i.v.m. tekort aantal leden. Zoals de zaken er nu voorstaan zal er ook één 
seniorenteam (veldvoetbal) minder worden ingeschreven dan afgelopen 
seizoen. Dat betekent dat er dus geen Hugo Boys 5 meer zal zijn.
Het onderhoud aan de velden is afgelopen week start gaan waarbij het de 
komende maanden verboden is om de velden te betreden. Wij rekenen op 
een ieders medewerking zodat we in augustus weer kunnen beschikken over goede velden.
Ondanks diverse oproepen voor vrijwilligers  voor de zaterdag zijn er geen aanmeldingen 
ontvangen. Om alles toch door te kunnen laten draaien heeft het bestuur besloten dat met ingang 
van komend seizoen de ouders van de jeugdleden zullen worden ingedeeld voor vrijwilligerswerk 
op de zaterdag. Denk hierbij aan kantine-dienst, optreden als scheidsrechter etc. De komende 
maanden zal dit verder worden uitgewerkt en begin van het nieuwe seizoen wordt dit dan 
ingevoerd. De jeugdcommissie zal dit dan verder oppakken. 
Vrijdagavond 29 september zal de jaarlijkse ledenvergadering plaatsvinden in het Dorpshuis. 
Aanvang is 20.00 uur.
Voor de komende periode wens ik u allen een prettige vakantie en tot in het nieuwe seizoen.
Namens het bestuur,

Klaas Oudeman, voorzitter

Van de Sponsorcommissie
Kermisvoetbal geslaagd!
Op 20 mei was er wederom kermisvoetbal op het complex van Hugo Boys.
Editie 2017 telde maar liefst vier wedstrijden. Om 17.00 uur waren er twee reguliere 
competitiewedstijden namelijk JO-19 spelde tegen Kwiek Jo-19 en Hugo Boys 3 nam het op tegen 
Sporting-S 2. Om 19.00 uur speelde Hugo Boys 4 tegen Conzelo3 om de Zwagerman-cup.
Tegelijkertijd speelde Hugo Boys 1 tegen Con Zelo 1 met als balsponsor Willem Zwagerman.
Al snel ging het gerucht dat Edwin Groen Tweewielers de nieuwe sponsor was van Con Zelo.
Dit omdat Con Zelo 1 in het zwarte uitshirt van Hugo Boys 1 speelde. De reden was echter dat onze 
gasten uit het Waarland vergeten waren om wedstrijdkleding mee te nemen.   

De wedstrijden werden onder prima weersomstandigheden gespeeld. Er werd sportief gestreden 
om de punten en om de eer. Jammer genoeg raakte Thomas Ursem geblesseerd. Thomas namens 
de sponsorcommissie beterschap en succes met het herstel. 

Na afloop van de wedstijden waren er voor alle teams broodjes die met liefde bereid waren door 
de José, Ineke en Annet. Mede door het warme weer bleef men in eerste instantie buiten staan en 
genieten van het zonnetje. Binnen stond de apparatuur al klaar van DJ René Verkerk (bekent van 
radio 10). Deze DJ heeft een reputatie om overal een feestje te kunnen bouwen. Dit maakte René 
absoluut waar in no time was er een gezellige sfeer en zat de stemming er best in.
Het was bijna jammer om René Verkerk te onderbreken vanwege de uitreiking van de Zwagerman-
cup  en de  trekking van de verloting. Uiteraard was het Willem Zwagerman die dit jaar de cup met 
zijn naam mocht overhandigen aan Hugo Boys 4. Nadat de prijswinnaars bekend waren ging het 
feest onverminderd door.
Als sponsorcommissie kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde avond.
Dit is mede te danken aan de vrijwilligers van de kantinecommissie, DJ René Verkerk en het publiek 
die er een feestje van hebben gemaakt.
Ook een woord van dank aan onze sponsors voor het beschikbaar stellen van vele mooie prijzen.
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Deze sponsor waren: Bakkums Boetje, Dagwinkel Groen, Blankendaal bloemen, Sportief Gezien, 
Laus Klaver, Vishandel Marco van Veen, Willem Zwagerman, Kwekerij de Buitenka(n)s en MindsZ 
onderdelen van AC Heiloo, Boersen Biketotaal, Rabobank, Hugo Boys, Urmaprint sponsoren van de 
posters en  Edwin Groen Tweewielers die wederom een fiets ter beschikking stelde voor de verloting.

Namens de sponsorcommissie Alexander, Giel, Marriet, Derek, Koen, Melvin en Wim.

Verslag Ladiesday 2017
Wat hadden we weer een prachtige dag. Waar het vorig jaar af en 
toe regende, moesten we dit keer de schaduw opzoeken. Maar de 
deelnemers waren echte die-hards en dronken gewoon wat extra 
water in hun bidon van Univé.
We begonnen met koffie of thee plus zelfgebakken appelcake 
met slagroom. Na het openingswoord  deed Sylvie Appelman 
een warming-up op het centercourt, wat ze heel leuk deed met 
tennisballen en frisbees.
Er waren ook dames van andere verenigingen, dus we hadden 
een heel gemêleerd gezelschap, wat een hoop lol gaf.  Tussendoor 
werden de dames nog opgefrist met een fruitspies. Om twaalf uur 
hadden we een gezamenlijke lunch met soep en een broodbuffet. De gehele dag stond ‘onze’ Cor 
achter de bar, die ons geweldig heeft geholpen. Voor Cor ook niet geheel verkeerd: als enige man 
tussen al die mooie en sportieve vrouwen.
We hebben getennist tot 15.00 uur. Tussendoor kon je bij Erica een voetmassage of nekmassage 
krijgen. Erica heeft zitten buffelen, want iedereen wilde wel zo’n massage. Marina van Mylene was 
er ook, met allerlei gezichts- en zonneproducten. Ze had voor iedereen een pakketje samengesteld 
dat we na afloop ontvingen, heerlijk.
Na afloop kreeg iedereen nog ijs met aardbeien en slagroom. Daarna nog lekker nazitten met 
lekkere hapjes en de prijsuitreiking. De dame die het eerst prijs had mocht het eerst uit de prijzen 
kiezen. Iedereen ging moe maar voldaan en met een grote glimlach huiswaarts.  
Deze dag is mede mogelijk gemaakt door onze sponsors:
Univé Verzekeringen, Myléne, Hammamdoek.nl (Manuel Villena), Pictures and Poems (Sandra 
Oudeman)

Verder bedanken we Sylvie voor de warming-up, Erica voor de  voetreflex/rugmassage, Marina 
van Mylene, Cor voor het verzorgen van de inwendige mens en Kees (van Mirjam) voor het werk 
achter de schermen.

Wij van de organisatie Ladiesday hebben erg genoten en hopen iedereen volgend jaar graag weer 
terug te zien! 

Annemiek, Mirjam, Mariska en Sandra
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Voorjaarscompetitie: Verslag heren zaterdag, 27 mei
Zaterdag, 27 mei, moesten we de laatste competitie wedstrijd spelen tegen Daalmeer. Onderge-
tekende mocht ditmaal als chauffeur fungeren. Passagiers waren Harry en Ronald H. Ed kwam 
rechtstreeks van zijn vakantieadres in Callantsoog. Ook Paul en Ronald P vierden vakantie zij het 
in het buitenland. Paul zat in Griekenland bij een temperatuur van 21 graden en een verkoelend 
buitje. Ronald zat in een ander oord, ik weet niet waar. Wat ik wel weet is dat we twee dubbels 
moesten spelen in een temperatuur van bijna 30 graden. Gelukkig stond er nog wel een beetje 
wind, dat bracht nog wel wat verkoeling. Ook een natte handdoek in de nek, tijdens de baanwis-
selingen, was geen overbodige luxe. Er stond deze laatste wedstrijd nog heel wat op het spel, 
namelijk de titel “best off the rest”. De ploegen boven ons waren echt te sterk. Daalmeer stond vlak 
onder ons qua punten. Zonder Paul en Ronald P, ik moet dat eerlijk bekennen, spelen we niet in 
de sterkste opstelling. Harry speelde met Ronald H en Ed trof het niet erg. Hij moest met mij, een 
speler die niet in vorm is, spelen. De tegenstanders waren weer met vijf spelers. Hier volgen de 
namen: Sjaak, Leo, Erik, Kees en Ernst. Deze keer geen setstanden. Kees had heel veel hulpstukken 
aan zijn benen, dat zie je ook op de drafbaan van Alkmaar of Wolvega. Een sulky erachter en gaan 
met die banaan. Hij speelde maar 1 potje. Een ander verhaal was Erik. Hij had eerst een uurtje 
Padel, een mix van tennis en squash, gespeeld. Nadat hij twee driesetters had gespeeld vertrok 
hij direct omdat hij nog anderhalf uur moest Padellen. (Is dit een goed woord?) Over het tennis 
kan ik kort zijn. We hebben een tweesetter en drie driesetters gespeeld. Harry en Ronald hebben  
nog een potje gewonnen. De eindstand was 3-1 ln ons nadeel. We zijn dus in ieder geval achter 
Daalmeer ge�indigd. Onder een grote parasol hebben we nog tot zeven uur nagezeten, Ed en Erik 
uitgezonderd. De hapjes en de visschotels waren bij Kees in goede handen en ook wij hebben 
flink ons best gedaan om het een en ander weg te werken. Ernst vertelde me dat hij wel eens de 
tuin van een schoonzus in de Noord opknapte. Bleek die schoonzus een paar honden te hebben 
en naast mijn moeder te wonen! Wat is de wereld toch klein. Ik heb hem wel voorzichtig gezegd 
dat hij dan wat beter zijn best mocht doen! Zo netjes ziet die tuin er niet uit! Beste mensen, de 
competitie zit er weer op. Ik wens alle lezers, ook namens mijn teamgenoten, een hele mooie en 
zonnige vakantie toe!

Groetjes van Henk. 

Verslag Heren zaterdag 50+
Op zaterdag 27 mei de laatste competitiedag voor ons. De tegenstanders kwamen uit 
Hippolytushoef. Een team dat we eerder  tegengekomen zijn in voorgaande jaren. Na de koffie 
met heerlijk gebak van Johan, het was inmiddels half tien, kon de strijd beginnen. We hoefden niet 
al te lang in te slaan om warm te worden, want zelfs op de vroege ochtend was het al behoorlijk 
warm. Cees had de sproeiers eerst nog even aangezet want het was behoorlijk droog op de banen. 
Gerard speelde samen met Peter en Johan met Cees. Eerstgenoemden speelden een puike partij 
tegen Siem en Joosten na een aanvankelijk makkelijke voorsprong werd de 1ste set ternauwernood 
op tiebreak binnengehaald, de tweede set ging hen iets makkelijker af, eindstand 7-6 6-3. Johan 
en Cees begonnen wat moeizaam aan hun partij, beiden geen mooi weer spelers, de eerste set 
ging met 6-3 naar Gertjan en Arie, maar zij herstelden zich daarna en met 2x 6-3 werd toch de 
partij gewonnen, het kostte hen wel ruim 2 uur. Na een rondje koffie begonnen we aan de overige 
2 dubbels, nadat Piet en Frans even de sfeer hadden opgesnoven. Het werd steeds warmer, Gerard 
en Peter lieten er geen gras over groeien en snelden met goed spel naar een 2 x 6-3 overwinning. 
Johan en Cees moesten met 3-6 6-7 de eer aan hun tegenstanders laten. Evengoed 3-1 winst dus 
en dat was voor de laatste wedstrijd lang niet slecht. Een goed einde van de competitie dus en we 
kunnen met een gerust hart uitkijken naar het volgende seizoen.

Cees
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KANTINEDIENSTEN
zaterdag 10 juni 2017 Kantinecommissieweek José Wolkers 
dinsdag 13 juni 2017 Fenny Zuurbier Pancras Bardienst 19.30 - 23.00
woensdag 14 juni 2017 Jörn Job Klaver Bardienst 19.30 - 23.00
donderdag 15 juni 2017 Herman Sol Bardienst 19.30 - 23.00
vrijdag 16 juni 2017  Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 16 juni 2017  Schoonmaak 09.00 - 11.00
 Midzomernacht  
vrijdag 16 juni 2017  Bardienst 
vrijdag 16 juni 2017  Bardienst 
maandag 19 juni 2017 Nel Smit-Beers Schoonmaak 09.00 - 11.00
maandag 19 juni 2017 Wil Wolkers-van Weerdenburg Schoonmaak 09.00 - 11.00
zaterdag 17 juni 2017 Kantinecommissieweek Tineke Borst 
dinsdag 20 juni 2017 Fenny Zuurbier Pancras Bardienst 19.30 - 23.00
woensdag 21 juni 2017 Wil Beers Bardienst 19.30 - 23.00
donderdag 22 juni 2017 Gerrie Sol Bardienst 19.30 - 23.00
zaterdag 24 juni 2017 Marijke Zuurbier-Burger Schoonmaak 09.00 - 11.00
dinsdag 27 juni 2017 Greet Klaver-Huting Schoonmaak 09.00 - 11.00

Voorjaarscompetitie: Verslag heren zaterdag, 13 mei
Op zaterdag, 13 mei, togen we opnieuw richting Den Helder om voor de derde keer een Helders 
team te bestrijden. De voorgaande keren had dit, door twee dikke nederlagen, slecht uitgepakt. 
Maar met het idee “ de aanhouder wint “ gingen we vol goede moed die kant op. 
Dit keer was Harry de betrouwbare chauffeur van dienst. In de auto werd besloten dat Paul met 
Harry en Ronald H met Henk zou spelen. De enige reden daarvoor  was het feit dat we dit seizoen 
nog niet eerder met elkaar hadden gespeeld. Een strategische gedachte zit hier dus niet achter. Ed 
zat dit weekend niet in de wedstrijdselectie en Ronald P had de voorkeur gegeven aan de kampi-
oenswedstrijd van BOL, omdat zijn zoon in dat team speelt. Helaas voor hem, maar ook voor ons, 
is die strijd nog niet beslist. Voor ons vervelend omdat we Ronald hoogstwaarschijnlijk ook op 
kermiszaterdag moeten missen. Maar ik denk dat eenieder van ons, in die situatie, hetzelfde zou 
doen. Ik in ieder geval wel. 
Voor deze wedstrijd had ik pen en papier thuis gelaten. Uiteraard wel de tennisspullen en de knip 
meegenomen. Ruim voor 15.00 uur, het tijdstip waarop we werden verwacht, waren we aanwezig. 
Het team van Zeemacht bestond uit zes heren. Twee verse wissels dus. Een van hen, een zestiger, 
had eerst nog even anderhalf uur gekickbokst! Het weerhield hem er niet van om van ons te win-
nen, samen met zijn maat. 
Hoewel we heel matig stonden te spelen, was de nederlaag niet echt nodig. In de tweede set zelfs 
nog met 5-3 voorgestaan. Ook op de baan naast ons verging het onze teammaten niet veel beter, 
zij het dat deze pot iets ruimer verloren ging. De setstanden zal ik iedereen besparen. Bovendien 
weet ik die standen ook niet meer!  Wat Ronald en mij in de tweede partij niet lukte, lukte Paul en 
Harry wel. Zij wisten zich wel te herpakken en hun pot te winnen. De eindstand was dus 3-1 in het 
voordeel van Zeemacht. Na het douchen in de sporthal smaakten de flesjes Amstel en vooral de 
gemarineerde kippenpootjes er niet minder om! 
Volgens mij waren we rond 21..00 uur weer thuis. Mocht dit niet zo zijn hoor ik het graag. Er resten 
ons nu nog twee wedstrijden tegen naaste concurrenten, namelijk Sluis en Daalmeer. Hopelijk 
kunnen we nog wat punten aan ons totaal toevoegen. 
Tot wederhoren!

Henk Beers
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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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Margret de Boer ‘Haarstyliste’
Leliehofstraat 16
Heerhugowaard-Noord
072-5716154

Uitsluitend op afspraak!

Openingstijden:
Dinsdag 13.00-21.00
Woensdag 09.00-21.00
Donderdag 09.00-21.00
Vrijdag 09.00-17.00

K
AP

SALON

JAN GROOT
BOUWKUNDIG 

TEKENBUREAU
Tel. 072-5726237

Schapenweg 2a  1704 DS
Heerhugowaard - Noord

m ONTWERP
m NIEUWBOUW
m VERBOUW
m UITBREIDINGEN
m BOUWVERGUNNINGEN
m BOUWBEGELEIDING

Medisch Pedicure Heerhugowaard

De praktijk staat ingeschreven 
in het kwaliteitsregister voor pedicures

*
Diabetes en Reuma aantekening

*
Praktijk op de begane grond

*
www.pedicureheerhugowaard.nl

*
Altonstraat 15

1704 CC Heerhugowaard
Tel. 06-42307499

Medisch       pedicure
Heerhugowaard
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Ti m m e r b e d r i j f

Snel
Tel.  072 53 47 173          Heerhugowaard

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

• Timmerwerk
• Onderhoud
• Renovatie
• Verbouwing
• Nieuwbouw

 Tel. 06 27088407
 Heerhugowaard

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

Hoogbruin 2 voor € 3,-
Krentenbollen 4 + 2 gratis

Koffiebroodjes van € 1,75 voor € 1,-

Reclame voor zaterdag 10 juni  

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


