Vrijdag 26 mei 2017

Agenda
27 mei 2017
40MM
4 juni 2017
Young Seven: Verhalen rond het kampvuur
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

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 5 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 23 juni 2017.
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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
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€ 459,-

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			
Siem van Langen 		
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 5744771
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 1 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 mei wordt de kerk versierd door Els Dekker en Angela van Diepen.
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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
DONDERDAG 25 MEI
HEMELVAARSDAG
10.00 UUR Woord- en communieviering met volkszang. Voorganger is diaken Hans Bruin.
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Bets Westmeijer-Groot en zegen over haar gezin,
Cor Borst en Ria Borst-Groot, in liefdevolle herinnering Jaap en Anna Pronk, Jan en Sjanet, Cees
Meester, ter gedachtenis aan Jaap en zegen over ons gezin.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Kirstin Plak en Maud Berkhout. Koster: Gon Meester.
WEEKEINDE 27 EN 28 MEI
Zevende zondag van Pasen
Eerste lezing uit Handelingen 1, 12-14( Na Jezus’hemelvaart blijven de leerlingen eensgezind
volharden in het gebed)
Evangelie uit Johannes 17,1-11a( Het grote gebed van Jezus)
ZONDAG 28 MEI
10.00 UUR Viering door de gebedsviering groep en zang van het ritmisch koor.
Gebedsintenties voor: Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie, in liefdevolle herinnering
Annie van Schagen en overleden ouders, Riet Bleeker-Korver Petra en overleden familie BleekerKorver, Agie en Cor Borst-Eeken en zegen over hun gezin, Cor Borst en Ria Borst-Groot, in dierbare
en dankbare herinnering Andre Veldman en Ank Veldman-Dekker en om zegen over hun gezin, in
liefdevolle herinnering Merie Klompstra-Bakker haar overleden ouders en zegen over haar gezin,
in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel, Siemen Borst en geef ons kracht om verder te gaan.
Koster: Rene van Langen.
DINSDAG 30 MEI
19.00 UUR Rozenkransgebed met diaken Hans Bruin
WEEKEINDE 3 EN 4 JUNI
Eerste lezing uit de handelingen van de apostelen2,1-11( Het eerste Pinksteren: de leerlingen
worden vervuld van de heilige Geest en beginnen te spreken)
Evangelie uit Johannes 20, 19-23( Jezus zendt zijn apostelen en schenkt hun de heilige Geest)
ZONDAG 4 JUNI
Pinksteren
10.00 uur Viering met zang van het gemengd koor. Voorganger is diaken Hans Bruin
Gebedsintenties voor; Koos en Magda van der Hulst-de Koning en zegen over hun gezin en
overleden familie, in liefdevolle herinnering Bets Westmeijer-Groot en zegen over haar gezin,
Jan Bleeker en zegen over zijn gezin, levende en overleden familie Jong-schilder, in liefdevolle
herinnering jan en Tiny Oudeman-Groot en zegen over hun gezin en de kleinkinderen,, Cor Borst
en Ria Borst-Groot, Agie Borst-Eeken, Cor Borst en zegen over hun gezin, Alex weel, in liefdevolle
herinnering Bep, Dries en Eddy Keesom, Kees en Truus Zuurbier-Groot en zegen over hun gezin,
in liefdevolle herinnering Andre Veldma en Ank Veldman-Dekker, Siemen Borst en geef ons kracht
om verder te gaan, in liefdevolle herinnering Jaap en Anna Pronk, Jan en Sjanet, Adriaan van
Langen en zegen over zijn gezin, Siemen en Nel Steur-Groot en overleden familie, Jaap Way en Gre
Way-de Boer en overleden familie, Ali Idema van Diepen, voor een jarige en zegen over hun gezin,
Henk en Trien Groot en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Jan Oudeman en familie
Oudeman-Groot, Adrianus Moras en Cornelia Moras-Pater en zegen over hun gezin, Gerbrand en
Jo Langedijk-Bekker en Piet en Ans de klerk-Langedijk, Nic Borst, Afra Borst-Molenaar, Lida Borst
en zegen over hun gezin, Nic Klaver en Ineke en zegen over hun gezin, Jan en Adriaantje Beers-van
Langen,Nol, Jaap en Joke, voor een jarige en zegen over zijn gezin.
Lector:Jos Mooij. Misdienaars: Sofie Kavelaar en Lau Berkhout. Koster: Kees Berkhout
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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, kleinen 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
ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP
T VELD
Zaterdag 27 mei om 19.00 uur Woord- en communiedienst met diaken Toon Jorink en zang van
interamvo, er is kinderwoorddienst.
Zondag 4 juni om 10.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink en zang van het
kinderkoor.
Zaterdag 10 juni om 19.00 uur Vormselviering met pastoor van der Linden en diaken Toon Jorink
en zang van interamvo
WAARLAND
Donderdag 25 mei om 10.30 uur Cars en Bands met diaken Toon Jorink
Zaterdag 27 mei om 19.00 uur Woord- en communieviering met Monica Wildeboer en zang van
het ritmisch koor.
Zaterdag 3 juni om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der linden en zang van het
gemengd koor.
Zondag 11 juni om 10.00 uur Woord- en communieviering met diaken Hans Bruin en zang van de
vrienden van het gregoriaans
NIEDORP
Donderdag 25 mei om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden
Zondag 28 mei om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het
gemengd koor.
Zaterdag 3 juni om 19.00 uur Woord- en communieviering met diaken Toon Jorink
Zaterdag 10 juni om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Stok
Dopen
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971
Uit de parochie – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam”- 18 mei 2017
Op donderdag 4 mei zijn overleden Jacobus Petrus Burger en Dieuwertje Suzanna Oudeman Ernst.
Jaap Burger was 87 jaar en is de dag na de avondwake gecremeerd op dinsdag 9 mei. Dina Oudeman was bijna 79 jaar en is de dag na de afscheidsviering gecremeerd op woensdag 10 mei.
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We hebben twee belangrijke parochiefeesten achter de rug. Op 7 mei de vormselviering waarin
14 kinderen zijn gevormd door de hulpbisschop Hendriks en op 14 mei de viering van de Eerste
Communie waarin 11 kinderen de Eerste Communie kregen uitgereikt van pater Jan Molenaar.
Pater Jan was licht gehandicapt omdat hij op zijn fiets was aangereden, maar gelukkig
kon hij aanwezig zijn.
Het Eerste Communieproject is woensdag 17 mei afgesloten met brooddelen en een rondleiding
in de Abdij van Egmond. Doordat het prachtig weer was hebben we het brooddelen heerlijk in
de tuin van de pastorie kunnen doen.
De deelnemers van het vormselproject moeten hun afsluiting nog krijgen.
Zaterdag 27 mei is voor hen de 40 MM in Venhuizen en omstreken en de afsluitende bbq in de tuin
van de pastorie. Hierna zal het in de pastorie weer een periode heel rustig zijn.
De 40MM is een prachtige uitdaging voor zowel vormelingen als begeleiders als meelopende ouders.
Als je dat volbracht hebt kun je daar de rest van je leven met heel veel voldoening op terugkijken.
Het is ook een heel gezellig evenement met een geweldige sfeer.
Ik kan het aanbevelen aan iedereen die ook maar een beetje van wandelen houdt.
Je kunt verschillende afstanden lopen, ook korte afstanden speciaal voor kleine kinderen, in een
mooie omgeving. Je kunt de warmte voelen van al die bereidwillige vrijwilligers.
Bij stempelposten, maar ook gewoon langs de weg bieden mensen spontaan versnaperingen
aan en stellen hun WC beschikbaar.
Het is een sponsorloop en al het geld komt terecht bij projecten wereldwijd.
En het mooie is dat de 40MM ook wereldwijd gewandeld wordt, bv. in Kenia, Chili en in Indonesië.
Deze loop is een echte aanrader waar dan ook.
Wat nog komen gaat:
25 mei: Hemelvaart
27 mei: 40 MM
28 mei: Gebedsviering
4 juni : Pinksteren
23 juni: Heilig Hartfeest met de viering om 19.30u.
25 juni: Laatste viering van pastor Gerard Weel

Punten uit de parochievergadering van 10 mei 2017
Thomas Kunst en Toine Stoop hebben de vergadering bij gewoond, dit wordt als positief ervaren.
Er is een nieuwe tuinkabouter bijgekomen, Piet Pater. Van harte welkom Piet en we hopen dat je
het naar je zin zult hebben.
Er is nog geen nieuwe penningmeester gevonden voor Siem van Langen.
We hebben de bezinning dag geëvalueerd en er zijn punten naar voren gekomen waar we mee
aan de slag moeten. Ook zijn er ideeën voor de jongeren bedacht. Dit moet nog vorm gaan krijgen.
De sectie gemeenschapsopbouw is bezig met de voor bereidingen voor het heilig hart feest op
23 juni.
U bent hier allen voor uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Thomas kunst gaat de facebook pagina van de kerk nieuw leven in blazen.
De vieringen rondom Pasen zijn geëvalueerd.
25 juni is de laatste viering waarin Gerard Weel voorgaat en hij zal dan worden bedankt.
Op 7 mei zijn er 14 jongeren gevormd. De vormelingen hebben een mooi jaar gehad. Op 13 mei zijn
de Rome reizigers met Gerrie naar de abdij geweest om te helpen met een verhuizing van Matthieu.
Op zondag 14 mei hebben 10 kinderen hun eerste communie gedaan. Op 17 mei zijn ze naar de
abdij als afsluiting met brooddelen en een rondleiding.
We hebben dringend iemand nodig die Nathalie kan versterken in de doopgroep. Meld u aan!!!
Op 4,5 en 6 juli is het Zieken triduüm in Heiloo .
Heeft u belangstelling hiervoor kunt u zich voor 31 mei aanmelden bij Annie de Haan.
Telefoonnummer 072-5727278
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Kinderkerk
Op maandag 8 mei was er kinderkerk voor groep 1 t/m 3 en er waren deze keer 18 kinderen die
met ons meegingen.
Deze keer lagen de blijde tassen op de stoel en ook een werkstukje. We hebben aan de kinderen
uitgelegd, dat we op Vaderdag naar de kerk gaan en dat de papa’s dan in het zonnetje worden
gezet We komen dan op een ludieke manier op, maar dit verklappen we nog niet. We hopen wel
dat er heel veel parochianen komen kijken, want het is prachtig als de kinderen mogen optreden
voor een groot publiek van jong naar oud.
Er waren twee nieuwe kinderen en die hebben we met een applaus ontvangen.
Er had nog een kind zijn vastenspaarpot meegenomen en nu is het totaal bedrag € 137.50
Dat is per kind ruim 4 euro en daar zijn we natuurlijk heel blij mee.
We begonnen met een verhaal van Jezus, namelijk het verhaal van laat de kinderen tot mij komen.
Jezus hield heel veel van de kinderen en wij waren benieuwd van wie de kinderen hielden. Terwijl
de kinderen aan het knutselen waren ben ik rond gegaan met een blad waarop een jongen of een
meisje stond met allemaal hartjes om hen heen. Ik heb voor ze ingevuld van wie ze houden. Er
werden veel papa’s, mama’s, opa’s en oma’s ingevuld, maar ook vriendjes en vriendinnetjes en zelf
Jezus en God werd genoemd.
Ans ging bij de kinderen langs om te vragen wat ze van hun vader vonden, hier kunnen we weer
verder mee aan de slag.
Om kwart over 4 gingen we de kerk in om een kaarsje aan te steken en al even te oefenen hoe we
moeten lopen tijdens de viering van Vaderdag. Er werd op dat moment in de kerk geoefend voor
de avondwake van mevrouw Oudeman en daarom liepen alle kinderen heel rustig een rondje
door de kerk en hebben we bij het Maria altaar een kaars opgestoken.
We hebben de kinderkerk afgesloten met het lied van “geef mij je hand”
Op vrijdag 12 mei waren er 6 kinderen die met ons meegingen en ook bij dit griepje hebben we
hetzelfde programma gedaan. Het verhaal die ik heb voorgelezen was alleen iets anders want
dit ging over iemand die steeds chagrijnig keek en hij ging naar een maskermaker voor een blij
masker. Hij mocht hem niet steeds dragen van de maker, maar hij deed dat toch en toen kon hij
zijn masker niet meer afkrijgen. Hij ging terug en moest drie dagen en nachten in een grot blijven.
Toen hij terug kwam bij de maskermaker was hij heel blij en hij had zijn masker niet meer nodig,
want hij was tevreden met hoe hij was.
De kinderen zijn ook blij met wie ze zijn.
Terwijl we aan het knutselen waren hebben we twee liedjes laten horen van een cd en we hebben
we met de kinderen over de tekst gepraat.
We hebben ook met deze groep in de kerk geoefend en dat ging heel goed.
De volgende kinderkerk is voor
groep 4 t/m 8 op vrijdag 9 juni
groep 1 t/m 3 op maandag 12 juni
Ik kom uw kind dan om 15.15 van school ophalen en u kunt uw kind om 16.30 uur
ophalen uit de pastorie.
U kunt mij bereiken op dit mailadres jmzuurbier@hetnet.nl
Of op telefoonnummer 072-5740952, of app naar nummer 06-37359617.
Groetjes van de leidsters van de kinderkerk.
Ans de Wit en Gerda Zuurbier
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Wereldtapas
Zondagmiddag 13.00 uur druppelen de jongeren – en drie ouders
die komen helpen - binnen in de pastorie van Medemblik. Het is
mooi weer, maar helaas niet mogelijk om in de tuin te zitten. Het is
er vergeven van de muggen, die rond deze tijd van het jaar vanaf
het IJsselmeer Medemblik overspoelen. Maar niet getreurd, de pastorie is groot genoeg om een
feestje te bouwen en dat is precies wat we hebben gedaan J!
Na een korte inleiding leest Karin een West-Afrikaans scheppingsverhaal voor, waarin gelijk een
antwoord wordt gegeven op de vraag waarom er zoveel verschillende kleuren kinderen op de
wereld zijn. Een mooi begin van een heerlijke culturele middag!
Drie groepjes van vier jongeren werken, onder het genot van Zuid-Amerikaanse feestmuziek, aan
het maken van heerlijke wereldtapas, lekkere hapjes uit verschillende landen.
Te weten:
1. Pao de Queijo (Braziliaanse kaasbolletjes)
2. Spaanse empanadas
3. Mexicaanse tacochips met zelfgemaakte guacomole
4. Italiaanse spiesjes met mozzarella, cherrytomaatjes en verse basilicumblaades, overgoten
met een heerlijke dressing
5. Franse fruitspiesjes en
6. Hollandse rauwkost met een frisse yoghurtdip.
7. En Braziliaanse Brigadeiros (hagelslagballetjes) als het ‘zoete mondje’ ter afsluiting.
De begeleiders dekten en versierden de tafel en de kamer. De tafel vulde zich langzamerhand met
de overheerlijke gerechtjes.
Last-but-not-least werden er drie heerlijke, alcoholvrije cocktails gemaakt, die werden geserveerd
in speciale cocktailglaasjes met een glinsterend suikerrandje, een parapluutje, een schijfje sinaasappel en een gekleurd rietje. Er hing zelfs een superklein krijtbordje aan met daarop om welke
cocktail het ging. Prachtig en heerlijk!
Om half vier kwam Benito Kaarsbaan, de meneer die de Djembé-workshop kwam geven als afsluiting van de middag, maar wij waren nog niet eens aan eten toegekomen... Geen probleem, zo gaf
hij aan. Hij had alle tijd. Het was tenslotte zondag! En zo at hij gezellig met ons mee en was er tijd
genoeg om alles in alle rust te doen.
Beetje afruimen, beetje afwassen en toen was het tijd voor de Djembé! Wat een héérlijke workshop was dat! We trommelden dat het een lieve lust was. We zongen, gilden van plezier en Benito
kreeg ons met z’n allen ‘los’ op de vloer. Niet geweten dat de jongeren van YoungSeven zó goed
konden dansen! “Waar is het feestje? Hier is het feestje!” schreeuwde de een nog luider dan de ander.
Pastor Tilma heeft het geweten. Het doel was om hem naar beneden te krijgen. Het duurde even,
maar het bleek toch onweerstaanbaar. Hij trof een stralende groep dansers, zingers en trommelaars aan. Het workshop-uur was zó om!
En toen was het tijd om zéér voldaan naar huis te gaan! Met veel dank aan alle jongeren, zonder wie
het natuurlijk nooit zo’n feestje was geworden J. Maar ook met veel dank aan Jeannette, Marlinda en
Anouk, de moeders die zijn gebleven ter ondersteuning (die hard nodig was!). Met super veel dank
aan Benito, die er met zijn stralende aanwezigheid meteen een feest van maakte met ons! En natuurlijk met heel veel dank aan pastor Tilma en pastor Van Dril, die de pastorie (hun woonhuis!) aan ons
ter beschikking stelden. We hopen dat alle bakstenen nog veilig op elkaar staan J.
Op eerste Pinksterdag, 4 juni ’s avonds is de volgende activiteit: “Verhalen rond het kampvuur”.
Als het je leuk lijkt, kun je je opgeven door een mailtje te sturen naar karinblaauw@hetnet.nl
Namens de werkgroep YoungSeven
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Geweldige opbrengst vastenactie
De vastenactie stond dit jaar in het teken van ons vastenproject “de school in Niafrang” te Senegal.
De geweldige opbrengst is voor verbetering van vloeren en dak voor de school die vorig jaar is
gerealiseerd. Op verschillende manieren is er een bijdrage geleverd voor deze vastenactie. Er is gecollecteerd tijdens de kerkdienst, er is een maaltijd in de kerk georganiseerd en er is door kinderen
geknutseld aan een spaardoos, waardoor zij ook geld hebben ingezameld.
Het was een waarde- en betekenisvolle actie die in totaal €702,82 heeft opgebracht, waarvan :
Vastenmaaltijd De Noord € 272,50.
Spaardoosjes		
€ 134.50
De collecte		
€ 212,60
Gift 			
€ 100
Onkosten		€ 16,78			Een fantastisch resultaat!!!
Een ieder die er een bijdrage aan heeft geleverd, willen wij nogmaals heel hartelijk bedanken.
De MOV-De Noord

“De geest die levend maakt”
Alex van Heusden preekt in de Westfriese Ekklesia.
De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia is op zondag 4 juni 2017 om 11.00 uur
in de Protestantse kerk te Wognum.
Het jaarthema voor het seizoen 2016-2017 van de Westfriese Ekklesia luidt:
“Leven op aarde”. In de viering van 4 juni a.s. preekt Alex van Heusden over: “de geest die levend maakt”. Over een nieuw begin gaat het verhaal van Pinksteren: een oproep tot onderlinge
solidariteit, elkaar bevrijden.
Alex van Heusden (1956) studeerde filosofie in Nijmegen en theologie in Amsterdam.
Van 1974 tot 1980 behoorde hij tot de orde der jezuïeten. Hij heeft zich toegelegd op bijbelwetenschappen, judaica en de geschiedenis van het vroege christendom. Als studentassistent van de
vakgroep bijbelwetenschappen van de Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam vond hij
leermeesters in de nieuwtestamentici Ben Hemelsoet en Wim Weren. Rabbijn Yehuda Aschkenasy
was de eerste die hem wegwijs maakte in oude rabbijnse en andere joodse bronnen. Politieke
bijbellezing leerde hij voornamelijk van Ton Veerkamp.
Sinds 1997 werkt hij als studiesecretaris en vaste uitlegger mee aan het project ‘De hele bijbel
gelezen en uitgelegd’. Met Huub Oosterhuis vertaalde hij de bijbelboeken Genesis, Exodus, Numeri en Het evangelie van Lukas. In 2002 kwam hij als studiesecretaris in dienst van Stichting Leerhuis
& Liturgie, sinds 2011 is hij in dienst van De Nieuwe Liefde.
Alex van Heusden is verbonden aan het liturgisch team van de Ekklesia Amsterdam. Hij verzorgt
leerhuizen en voordrachten, in De Nieuwe Liefde en op vele plaatsen in het land, in Vlaanderen
en in Duitsland. Van zijn hand verschenen artikelen in verschillende periodieken, onder andere in
Werkschrift, Roodkoper, Nieuwe Liefde magazine en Ekklesia Maandbrief
De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te
Wognum. (De vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand.)
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Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van Alwies Cock
en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en thee en
gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u op
4 juni te ontmoeten. U bent van harte welkom.
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

In Memoriam Dina Oudeman- Ernst
Op 4 mei is, toch nog vrij plotseling, Dina Oudeman-Ernst op 78 jarige leeftijd overleden.
Dina is geboren op 25 mei 1938 te Den Helder als 3e dochter van het gezin Ernst.
Haar vader was melkrijder van beroep. Haar moeder overleed jong, toen Dina nog maar 3 jaar
was. Opa en oma Ernst kwamen inwonen om voor de kinderen te zorgen. Haar vader hertrouwde later en kreeg nog 2 kinderen.
In de oorlog werd het gezin geëvacueerd naar Heerhugowaard, zoals zoveel mensen uit Den
Helder in die tijd van bommendreiging op de belangrijke Marine haven. Zij gingen wonen in
een verbouwde kippenschuur aan de Rustenburgerweg bij Kout. Later woonde het gezin aan
de Lindenlaan 10 te Heerhugowaard, waar nieuwe woningen waren gebouwd. Na de lagere
school raakte Dina te werk in de huishouding. Zij was toen al een eigenzinnig meisje, vastbesloten om haar leven zelf te bepalen.
Dina ontmoette Piet tijdens een dansavond, ze raakten aan de praat en daarna is de liefde
opgebloeid. Ze trouwden op 28 december 1962 in Heerhugowaard de Noord, het feest werd
gevierd in Café Bleeker. Dina is toen ook gedoopt, want ze was nog niet katholiek en wilde
dat wel graag worden. Ze stopte toen met werken en ze gingen wonen aan de Middenweg
469b, Oma Oudeman woonde bij hen in op de bovenverdieping. In 1964 werd Piet jr. geboren, de eerste zoon. Daarna werden er nog 2 zoons geboren, Ruud in 1967 en Jeroen in 1974.
Piet was vaak weg met de vrachtauto en Dina zorgde voor het gezin. Dat deed zij met veel liefde. De mannen van Oudeman kwamen niets tekort, ze kookte lekker eten en bakte elke week
een lekkere cake. Ze zorgde als een echte moederkloek voor haar jongens.
Later kwamen de schoondochters. Ze had veel verdriet bij het overlijden van Anita, met wie zij
een sterke band had en die zij vreselijk miste. Net als haar eigen zoons werden ook de kleinkinderen verwend met veel aandacht en lekker eten. De vakanties werden op de camping doorgebracht vlakbij de TT van Assen. Ook ging ze vaak mee te motor-crossen en motorracen.
Zomers elke zondag barbecueën, vaak met vrienden of familie. Ze was altijd bezig het anderen
naar hun zin te maken. Niets was te gek, alles kon. Op zaterdagavond bleven ze nog lang
op, tot diep in de nacht. Toen Piet stopte met werken hadden ze meer tijd voor elkaar en deden ze alles samen. Ze gingen graag naar de caravan in Beekbergen, waar ze ook weer veel gezelligheid hadden met de mede campinggasten; barbecueën, uitstapjes en zingen in het koor.
Zo’n 10 jaar terug ging haar gezondheid achteruit, ze had last van vaatvernauwing en ook
haar longen werden slecht. Ze had altijd gerookt, maar stopte daar toen onmiddellijk mee.
Toch bleef ze sterk en wilde ze alles zelf doen. Dit jaar werd er een ontsteking in haar bloedvaten geconstateerd en was een operatie noodzakelijk. Op 21 april werd ze geopereerd en haar
bloedvat in haar lies werd vervangen door een bloedvat uit haar been. Een risicovolle operatie, maar ze was er fit genoeg voor. Dina ging er voor, in de wetenschap dat zij na de operatie
zouden verhuizen naar een huisje aan De Zicht in de Noord. Daar had ze zo’n zin in, alles gelijkvloers en dicht bij het centrum van het dorp, dan kon ze lopend naar de Dagwinkel. In haar
hoofd was ze al bezig met de inrichting en de verhuiskaartjes. Maar niet te duur hoor, want ze
was zuinig en hield niet van luxe. Helaas heeft ze na twee weken vechten in het ziekenhuis de
ingreep niet overleefd en is ze na de ziekenzalving op 4 mei rustig ingeslapen, in het bijzijn van
Piet, de kinderen en schoondochters.
We moeten afscheid nemen van een zorgzame vrouw die trots was op haar gezin en het transportbedrijf. Het zal een gemis zijn voor Piet, de kinderen en kleinkinderen.
Rust zacht.
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In Memoriam Jaap Burger
Op 4 mei luidden de klokken om 3 uur en al snel werd duidelijk dat Jaap Burger overleden was.
Hij is 87 jaar geworden.
Jaap werd op 25 maart 1930 in Heerhugowaard geboren als het zevende kind in het gezin
Burger. Drie broers en zussen gingen hem voor en nog drie broers en zussen zouden volgen.
Hij vertelde over zijn jeugd als uit een spannend jongensboek. De oorlog, de smederij van zijn
vader met zijn spannende plekken en altijd genoeg mensen om zich heen.
Op twintigjarige leeftijd leerde hij Ali Beers op dansles kennen. Ze trouwden op 16 mei 1956
en gingen wonen op Middenweg 512. Een lang en gelukkig leven; bijna 61 jaar getrouwd. Ze
kregen vier dochters en een zoon. Nauwgezet, plichtsgetrouw met plezier en overgave was hij
altijd aan het werk. Zoals gewoon in zijn tijd begon hij vroeg met werken. Hij wilde een vak leren, hij wilde schilder worden. Gelukkig woonde schilder Breed aan de overkant en daar ging
hij in de leer. Omdat het bedrijf van zijn vader de BUBO sorteermachines ging maken, werd hij
zevenmaker. Een bijzonder beroep. Achter de smederij was zijn domein.
Op zijn veertigste werd hij weer schilder bij IJdema het schildersbedrijf in de Noord. Hij had
leuke collega’s en er was genoeg werk: de spuiterij, veel renovatieschilderwerk en toen hij het
wat rustiger aan mocht doen de kleine storingen en speciale gevallen van de woningbouw.
Toen in 1990 het 80 jarig bestaan van de kerk gevierd werd, heeft Jaap de letters ‘Eerbied in
Gods huis’ ,die te lezen zijn op de voorkant van onze kerk, weer heel nauwkeurig ‘opgefrist’.
Hij kreeg zijn auto mee toen hij in maart 1990 mocht stoppen. Precies op tijd om zijn nieuwe
taak op zich te nemen. Die van trotse opa want inmiddels waren de eerste en de tweede van
de dertien kleinkinderen geboren. De kinderen waren blij met zijn vrije tijd en hij met hen.
Waar nodig kwam hij langs voor een klusje en koffie. De koffiepot raakte vaak leeg, het klusje
niet af; hij had dan immers weer een reden om naar ze toe te gaan. Jaap was altijd buiten in
de tuin en zijn schuur bezig. Hij gooide nooit iets weg en kon alles hergebruiken. Hij heeft
veel geschilderd niet alleen huizen maar ook prachtige schilderijen. Op zijn kaart stond een
afbeelding van zijn schilderij ‘de molen aan de Langereis’.
Om 8 uur in de ochtend van Koningsdag stapte Jaap uit zijn bed en dat ging niet goed en
moest hij naar het ziekenhuis. Een zwaar herseninfarct in de rechterkant van zijn hoofd maakte dat alles aan de linkerkant van zijn lichaam niet meer functioneerde. In de dagen daarna
ging hij in stappen steeds verder van zijn naasten af en is hij in hun bijzijn rustig overleden.
Jaap begreep het leven in al zijn eenvoud. Samen met Ali, zijn vrouw, de kinderen en kleinkinderen heeft hij een prachtig leven gehad. Hij leeft in hen voort.

Dankbetuiging
Lieve mensen,
Dankbaar zijn wij voor uw belangstelling rond het overlijden van mijn lieve man,
onze geweldige vader, schoonvader en trotse opa
Jaap Burger
Uw medeleven was voor ons een grote steun en zal in onze herinnering blijven.
Ali Burger-Beers, kinderen en kleinkinderen.
De Noord, mei 2017
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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

Caritas De Noord
Ja meestal schrijven wij stukjes onder de noemer van de PCI maar dat is veranderd. De PCI werkt
nu samen in de vijfhoek en wij zijn werkgroep geworden. Voor ons doel maakt dat niets uit, naasten helpen of een steuntje in de rug geven, alleen de naam veranderd. Wij hebben 2 nieuwe leden
mogen verwelkomen zodat we weer op volle sterkte zijn en wel Mary van der Burg en Cees Smit,
zij willen ook actief bijdragen aan een sterke gemeenschap waar hulp word geboden aan zieken
of zwakkeren. Wij gaan er van uit dat we fijn met elkaar kunnen samenwerken en u kunt ook aan
hen mensen of adressen doorgeven voor wie wij wat kunnen betekenen.
Jan van Schagen, werkgroep Caritas.

Gevonden!
Zondag 14 mei, na de viering van de eerste communie hebben we een huissleutel gevonden
op het voetpad ter hoogte van Dirks hoeve. De eigenaar viel niet te achterhalen dus is hij afgegeven bij de balie in het gemeentehuis. Mocht het uw sleutel zijn dan is hij daar af te halen.
Jan van Schagen.

Katorze, de verandatour “een super belevenis”!
En op een mooie zaterdagmiddag in mei was het eindelijk zo ver. De verandatour van Katorze. Op
uitnodiging van mijn vriendin Anita mocht ik ook mee. Wat leuk. Wij Hanneke, Emmy, Anita en
ondergetekende werden om half 4 verwacht bij de Fam. Jos en Anna Beers. Bij aankomst werden
wij hartelijk ontvangen door de dames van Katorze, vage blikken van herkenning. Ja en ja… het ijs
was gebroken. Op de veranda werden wij heerlijk verwend met koffie en gebak, ook een likeurtje
erbij, aan alles was gedacht. Na een rondleiding door de tuin mocht ik zelfs het huis al kopen! Toch
even de boot afgehouden, het was tenslotte pas ons eerste adres! Zo stapten we na een uurtje
weer op de fiets naar de Fam. Frits en Gerda Zuurbier. Daar aangekomen gelijk aan de borrel met
overheerlijke amuses, wat een feest! Rond het haardvuur heerlijk gekletst en zo vloog de tijd weer
om. Na het belletje (ja, ja tijd vliegt voorbij als het gezellig is) moesten we weer gaan. Nieuwsgierig
vervolgende we onze weg naar de Fam. Johan en Joke Groen. Daar aangekomen werden we weer
verrast. We konden zo aanschuiven aan de prachtige aangeklede tafels. De soep smaakte heerlijk
en met een wijntje erbij werden de tongen al losser. Maar ja wel hoor, het belletje klonk alweer
en na een zware fietstocht kwamen we aan bij de Fam. Harm en Ria Beers. Uit betrouwbare bron
hadden wij vernomen dat de Fam. Beers best wel “uithuizig” was. Gelukkig ze waren nu thuis! Na
een wijntje (of 2) werden we uitgenodigd voor het diner/buffet. Wat een keus zeg, het was super
lekker, complimenten aan de kok! Maar ja jullie raden het al, nee niet het belletje (onderweg kwijtgeraakt), we moesten wel weer naar het laatste adres. Dus op naar de Fam. Wolkers om de avond
af te sluiten. Na een fantastisch grand dessert en koffie met bonbons toe was het tijd om naar huis
te gaan. Moe maar voldaan fietste ik naar huis en in mijn hoofd klonk de melodie van het dorp
van Wim Sonneveld. Lieve dames van Katorze het was in één woord geweldig! Bedankt voor jullie
gastvrijheid.
Groeten, Carla Zut
P.S. Sorry Jos moet helaas het aanbod toch afslaan, mijn echtgenoot wil ook niet weg uit zijn “dorp”.
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René Jonker

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

www.jonkerhov.nl
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Beste Noordenders
Na een heel lang verblijf in het ziekenhuis wil ik jullie allemaal bedanken voor het bezoek en
vele kaartjes en de vele telefoontjes.
Groeten Siem Mors

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
Vorige week vrijdag zijn we met de groep om de koffie gegaan bij
een mede Noord-ender, namelijk Gerrie Groot. Omdat het buiten te
winderig was, hebben we binnen van de koffie genoten.
Gerrie en Aaltje kregen versterking van Carla en Ans de Wit, toen zij
weg moesten.
Zij hebben de groep erg verwend. Het was heel gezellig.
Ook werd nog geprobeerd om buiten bij het Mariakapelletje een
kaarsje te branden, maar de wind was te hevig.
Gerrie, Aaltje, Carla en Ans, enorm bedankt.
Wilt u wanneer u niet kan 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.
De data voor de komende tijd:
2 juni 2017
10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie
15 juni 2017
17.30 uur maaltijd in het dorpshuis
30 juni 2017
10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie
Janet Wester
(5719382)
Tonnie Rozing
(5741684)
Gea Klercq
(5715265)
Tiny van Stralen

Riet Beers
Ria Boekel
Toos Mooij

(5714705)
(5719919)
(5710193)

U bent van harte welkom!

NIET VERGETEN! Dorcas Fietsdag 25 mei, Hemelvaartsdag
Deze prachtige fietstocht mag u niet missen. Maak er zelf, met uw
partner, met uw gezin of met vrienden een gezellig dagje uit van.
Dit jaar bezoeken we op de route het geheel vernieuwde In- en
Exportbedrijf van Boekel uit Oudkarspel (bedrijventerrein Breekland)
en korenmolen “de Hoop” in Oude Niedorp. Bovendien steunt u
er en goed doel mee, namelijk de verzorging en de opleiding van
weeskinderen in Arusha, Tanzania.
Opstapplaatsen zijn:
Waarland: “de Boereplaats”, Jonkerstraat 31,
Heerhugowaard de Noord: Plaza Hugo, Middenweg 544,
Nieuwe Niedorp: de Roode Eenhoorn, Dorpsstraat 173,
Oudkarspel: Boekel In- en Export, Berrie 1 (Bedrijventerrein Breekland).
Starten kan tussen 10.00 en 13.00 uur.
Deelname € 7,50 voor volwassenen en kinderen gratis.

Adri Wijnker, 06 12308275.
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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
re

van particulie
Tevens verzorging
aangiftebiljetten

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

Beste Noordenders,
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor hun deelname en fantastische inzet aan de Steppenrace 2017.
Wederom was het weer prachtig en zat de sfeer er goed in om het
parcours. Wij als organisatie hebben onwijs genoten van alle blije
gezichten en de onderlinge sportiviteit.
Het was weer een zeer geslaagd evenement met een fantastische sfeer, en natuurlijk maken we er
volgend jaar weer een groot feest van met veel nieuwe gezichten in het bestuur.
Winnaars volwassen Steppenrace 2017:
Heren:
1. Claus Snel, Roel Reus (47 ronden)
2. Thijs Snel, Freek Reus (47)
3. Paul Groot, Jesse Rood (45)
Dames:
1. Floor Snel, Sanne Smit (39)
2. Janine Bakker, Marit Stoop (38)
3. Laura de Wit, Ilse Hooiveld (37)
Gemengd:
1. Evelien Plak, Johan Bruin (35)
2. Patrick van Hall, Angela Sondagh (29)
Groep:
1. Kjell Zutt, Moos van den Berg, Mandy Smit (42)
2. Dave Borst, Jan Groot, Sil Slikker (38)
3. Merel van der Loos, Renée Peerdeman , Sam Groot, Devi Bakkum (38)
Ludiek:
Thomas Kunst, Rico Dekker, Iep Stam, Luuk Stam, Sjors van der Vliet, Bart van der Burg
Ferry Slijkerman (Make De Noord Great Again)
Winnaars kinderen Steppenrace 2017:
Traptrekker:
1e Manche		
1. Jesse Ursem
2. Saar van Langen
3. Pem Ursem
2e Manche
1. Cato Borst
2. Keet Zuurbier
3e Manche
1. Finn Duijn
2. Dirk Duijn
3. Jord van Langen
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Skelter:
1e Manche
1. Nick Borst
2. Levi Groot
3. Nikki Groot

Step:
1e Manche
1. Eline Dekker
2. Fienne Overtoom
3. Sammy Borst

2 Manche
1. Femke Oudhuis
2. Luuk Groot
3. Joeri Neeft

2 Manche
1. Leen Drenth
2. Jan Mooij
3. Lieke Zuurbier

3 Manche
1. Ross Berkhout
2. Lars Duijn
3.Nathan Hof

3 Manche
1. Lisa Neeft
2. Jesse Put
3. Maud Tesselaar

4 Manche
1. Mac Vendel
2. Chiem Borst
3. Daan Tesselaar

4 Manche
1. Roos van Langen
2. Donna Grootkarzijn
3.Thijs Overtoom

e

e

e

e

e

e

5 Manche
1. Kaleb Baas
2. Ties Overtoom
3. Marije Smit
e

6e Manche
1. Syb Bakkum
2. Giel Veldman
3. Sen Vendel
7e Manche
1. Maarten Beers
2. Deborah Baas
3.Rens Tesselaar
8e Manche
1. Sjeel Doodeman
2.Thabitha Baas
3.Sarena de Rooij
9e Manche
1. Lau Berkhout
2.Demi van Langen
3. Iris van der Loos
10e Manche
1. Diesel Groot
2.Storm Groot
3.Leo Groot

Wij willen natuurlijk al onze sponsors bedanken. Zonder deze sponsors was dit evenement niet
mogelijk. Daarom willen wij de volgende sponsors bedanken voor hun inzet en vertrouwen:
DK steigerhout
Piet de Goede Witgoed
Aannemersbedrijf R&H Beers B.V.
Ant. Duijn Keukens
Garage Co Borst BV
H.M. Tesselaar Alstroemeria
Beers Totaalonderhoud B.V.
Café Partycentrum Bleeker
J. van Schagen Hoveniersbedrijf
Van Langen Dienstverlening
Rik Appelman
Mankracht GWW B.V.
Reinigings- en Straalbedrijf Stef Kuilboer B.V.
Auto Molenaar
Jan Blom Rietdekkersbedrijf
Skuur 44
B & S Hekwerk en Kennelbouw
Sjoelclub Glai em d’r in
Straatgereedschap.nl
van Westen Keukens
Groot Tuinen
Aannemersbedrijf Hof Bouw B.V.
Tegelzetbedrijf Dick van Schagen
Bakkum’s boetje
M. Berkhout Installatietechniek
KDV Pinkeltje
Fa. Ursem - Zuurbier
Aannemersbedrijf R. Blankendaal
Egmond en van der Laan
Beers Klimaattechniek B.V.
Slijkerman Agri Techniek Service
Kapsalon Frank
SRB Uitvoering & Timmerbedrijf
Stukadoorsbedrijf Overtoom
Mindfuck
René Jonker
Paul Dekker Vouwwagenstalling
Oudeman Transport
Ateco
Timmerbedrijf Snel
SV administratie
Grondverzet Veldman Waarland
Snoek Motoren
Blankendaal Bloemdecoratie
Dagwinkel Groen

Tot volgend jaar!
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Stichting Steprace de Noord,
Marco Neeft, Fiona Veldman, Miranda Overtoom, Richard Groot,
Rik Pancras, Petra Overtoom, Esmée Mooij en Sander Bakker.

Koningsdag 2017
Donderdag 27 April 2017 – 09.00 uur. Net als alle jaren starten we ook dit
jaar weer met koffie en een tompouce voor het Oranje Comité in het
dorpshuis. De avond hiervoor samen met bijna het voltallige comité alle
voorbereidingen die konden worden gedaan uitgevoerd en nu op naar
een mooie en gezellige Koningsdag. De weergoden lijken ons goed gezind,
mogelijk wel doordat Jordy weer een hoeveelheid euro’s in de zonnemeter heeft gegooid. Straks als eerste de kinderoptocht met aansluitend
het vlaghijsen door de Zeeverkenners op het voetbalveld van Hugo Boys.
Hopelijk blijft het weer goed en kunnen daarna ook de kinderen buiten op de springkussens hun kunsten vertonen. Op voorhand en met de voorspellingen in het achterhoofd gekozen om het grootste gedeelte van de kinderkermis binnen in het dorpshuis te houden.
Langzamerhand komen ook de juryleden voor het beoordelen van de kinderoptocht binnen en worden
er felicitaties vanwege de verjaardag van de Koning uitgewisseld.
Ook hiervoor een lekkere tompouce bij de koffie. Ondertussen is het comité bezig met de laatste
versieringen, zowel binnen als buiten.
10.30 uur – de eerste kinderen met versierde fietsen melden zich voor de optocht net als de fanfare.
Buiten ontstaat al een mooie kinderschare met versierde fietsen en hun ouders.
De jury begint met hun moeilijke taak. Het beoordelen van de versierde fietsen en het zoeken van
de meest originele en mooiste creatie.
11.15 uur – de optocht van start. Onder aanvoering van de fanfare wordt er met een kleine 60
deelnemers een ronde gedaan door het dorp en eindigt de optocht rond de vlaggemast op het
voetbalveld. Hier voegt Hou en Trouw zich bij het geheel en na een inspirerende toespraak van
Burgemeester Blase wordt onder het spelen van het Wilhelmus de nationale driekleur gehesen.
Na de laatste klanken van het volkslied, een driemaal hoera met het gezelschap – Burgemeester,
Wethouder en gedecoreerde langs de deelnemers van de optocht om prijzen uit te delen en de
mooie versierde fietsen bewonderen.
Hierna met een ieder aanwezig in het dorpshuis een toost op de Koning.
Na een 1 ½ uur gezellig samenzijn tijd voor de kinderkermis.
14.00 uur – start kinderkermis. Een 12 tal spellen en activiteiten voor de kinderen van 0 tot 12 jaar.
van springkussen, knikkers raden, tatoo’s en suikerspin tot stormbaan en springkussen.
Ruim twee uur lang kunnen de ca.160 zich vermaken in het dorpshuis met als afsluiting een verloting
van een 15 stuks Intertoys waarde bonnen.
16.15 uur – start middag / avond programma onder muzikale begeleiding van DJ Bo.
Dit is een gezellig feest voor jong en oud wat loopt tot 21.00 uur. Tijdens deze middag / avond wordt
nog een keer een verloting gehouden met ‘vette’ prijzen- altijd een lekker succes.
Na een prachtig verlopen en zeer gezellig feest om 21.00 uur einde.
Ook dit jaar weer een zeer geslaagde dag met een mooi aantal deelnemers aan zowel de optocht als
bij de kinderkermis en s’middags een leuke groep mensen die er een goed feest van hebben gemaakt.
Al met al een zeer geslaagde Koningsdag 2017

Kom naar het zomerfeest van Stichting Veenhuizer Hoeven!
Op zondag 11 juni van 10.00 tot 15.00 organiseert Stichting Veenhuizer
Hoeven een gezellig zomerfeest. In tegenstelling tot de familieochtenden die we 4x per jaar organiseren is deze dag bedoeld voor
iedereen: man of vrouw, jong of oud, gezond of met beperking….
iedereen is welkom!
Er is van alles te doen zoals een aantal demonstraties begeleid paardrijden.
Er is een loterij met mooie prijzen, mede mogelijk gemaakt door Edwin
Groen Tweewielers en Dagwinkel Arno Groen.
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spelletjes en de brandweer staat er met een echte brandweer auto. Uiteraard
zijn de paarden ook aanwezig en kan er een ritje gemaakt worden op de rug
van een paard of een ritje meerijden in de menwagen.
De innerlijke mens wordt ook niet vergeten, er is gratis koffie, thee en
limonade.
Daarnaast is een grote rommelmarkt met veel paardenspullen, maar ook met allerlei andere
Er worden
zelfgemaakte
cupcakes
verkocht
en de
echte
mooie spullen.
Alle kinderen
kunnen
meedoen
aan
leukeVeenhuizer
spelletjes enHoeven
de brandweer staat er met
jameen
zal echte
ook te
koop zijn auto.
in vele
smaken.zijn de paarden ook aanwezig en kan er een ritje gemaakt
brandweer
Uiteraard

worden op de rug van een paard of een ritje meerijden in de menwagen.

Het hele programma met de juiste tijden komt binnenkort op facebook te
De innerlijke mens wordt ook niet vergeten, er is gratis koffie, thee en limonade.
staan,
worden
dusErhou
die inzelfgemaakte
de gaten! cupcakes verkocht en de echte Veenhuizer Hoeven jam zal ook te koop

zijn in vele smaken.

Het hele programma met de juiste tijden
komt binnenkort op facebook te staan,
dus hou die in de gaten!
We zien jullie graag op 11 juni:
Veenhuizerweg 11b,
1704 DM Heerhugowaard Noord.
Femmy Veenstra,
Stichting Veenhuizer Hoeven
We zien jullie graag op 11 juni:
Veenhuizerweg 11b
1704 DM Heerhugowaard Noord.

VEENHUIZERKERK OPEN OP ZONDAG IN DE ZOMER
Op de zondagmiddagen van 21 mei tot en met 3 september zal de

Femmy Veenstra,
Veenhuizerkerk van 13.30 uur tot 16.30 uur open zijn voor publiek. Op
Stichting Veenhuizer Hoeven

21, 22 en 23 juli is er kermis in Veenhuizen en zal de Veenhuizerkerk op
zondagmiddag gesloten blijven. Wat is er te zien:
Naast de ingang buiten kunt u zien en horen een film van Reinout van
Brederode (duur ± 7 minuten)
In het voorportaal ligt het beeld van Reinout van Brederode.
In het kerkje hangt de tentoonstelling van de sloop van de Waterstaats-kerk uit 1862 en de bouw
van de Veenhuizerkerk. Op een televisiescherm zijn te zien de opgravingen gedaan in april en mei
2016. Buiten is de klokkenstoel en de klok uit 1460 te bewonderen.
Op het kerkhof liggen in de graven 55 en 56 de drie Engelse vliegers, die op 2 juli 1940 in
Veenhuizen zijn verongelukt.
Het graf van Reinout van Brederode is weer dichtgemetseld en is in de tuin te zien aan de oostkant
van de Veenhuizerkerk.
Het bruggetje in de Kerkweg en het schoolhuis Kerkweg 28 zijn gemeentelijke monumenten.
In de maanden juli en augustus is de tentoonstelling Reinout van Brederode, de Heer van
Veenhuizen, op reis naar Rusland en Zweden te zien.
Kom gerust langs want er is heel wat te zien en te horen.
www.praalgrafveenhuizen.nl

“Blik op de weg” in De Noord …( 22 mei. 2017)
Beste mensen,
Vandaag is het prachtig weer en ik sta weer te popelen, om de vrije
natuur in te stappen. Om 7.45 u. is alles gereed: een fototoestel,
plastic zak, grijper en wat drinken is alles wat een mens voor een
wandeling nodig heeft.
Buurvrouw Nel zwaait nog even en dan loop ik vol goede moed de
wijk uit. Op de Middenweg is het nog niet zo druk, dus dat valt mee.
De bermen zijn voor een groot deel gemaaid en dat ziet er een stuk
netter uit, hoewel bloemen in de berm ook wel erg mooi zijn.
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Een grote kastanjeboom draagt nu vele bloemen en zal later zijn vruchten wel weer afwerpen.
Maar zover is het nu nog niet!
Bij de Hasselaarseweg sla ik rechtsaf. Vandaag wandel ik de zuid-oost route en deze is toch tussen
de 11 en 12 km. lang.
Marion rijdt me inmiddels voorbij en laat dat horen ook. Ja, je hebt wandelaars en mensen, die de
auto nemen. Ook Edwin, onze fietsspecialist in De Noord, trapt nog even op de rem en wenst me
een fijne wandeling toe. Heerlijk is dat, zoveel geestelijke ondersteuning!
Op het Apollomeer zitten weer allerlei watervogels. Aalscholvers zitten op de pier met uitgestrekte vleugels, genietend van de warme zon.
De Westerweg steek ik over en hier is nog helemaal niet gemaaid. Overal zie ik fluitenkruid, boterbloemen, witte en paarse smeerwortel, koolzaad en witte dove netel en zuring. Het is de afgelopen tijd enorm gegroeid en eventueel zwerfafval wordt door deze aanwas compleet aan het oog
onttrokken!
Het water weerspiegelt in de zon, een boot met vakantiegangers vaart voorbij en beneden mij
raast het verkeer, soms zelfs rijdend in een file.
Het fietstunneltje veel ga ik onderdoor en bijna altijd liggen hier blikjes, of flesjes. Dan spreken we
nog niet van de graffiti, waar sommigen veel “plezier” aan menen te beleven.
Bij de ING-bank staat een bak, waar ik de rommel in kan deponeren.
Zo beland ik weer op de Westtangent. Altijd uitkijken bij het oversteken, want hier liggen niet voor
niets herinneringen aan een tragisch ongeval.
Even verderop kom ik “collega’s” tegen. Het blijken mensen van de GGZ te zijn, die ik ook bij het
jaarlijkse bedankje van de Gemeente zie. Zo houden we Heerhugowaard toch wel heel erg schoon!
Wandelen langs deze weg is nu erg mooi. Veel verschillende bomen en struiken, die in bloei staan.
Op de rotonde ben ik weer op de Middenweg. De fa. Heijermans is inmiddels actief. We hoeven
geen ommetje meer te lopen of te rijden. Wie weet komt die W-Frisiaweg nog eens af.
Op het voetpad nadert, met boodschappentas, Arie. Hij informeert naar mijn gezondheid en ik
deel hem mede, dat na de chemo en bestraling er nu niets meer aan te doen is, helaas! Zolang als
ik me goed voel, blijf ik de dingen doen! Hij wenst me veel sterkte in de komende tijd!
Een kopje koffie staat bij Jo Borst klaar. Ze is vandaag 83 geworden en dat is een felicitatie waard!
En ik ben niet de enige, die haar komt feliciteren!
Na de koffie (met gebak!) is het nog maar een klein stukje. Annie rijdt me achterop en loopt het
laatste stuk met me mee. Als de klok twaalf uur slaat wordt het tijd, om aan de lunch te denken!
27 blikjes
9 drinkbakjes
8 plastic flessen
4 pk. sigaretten
0 pk. shag
2 flessen

Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol
072-5726170 / 06-18110970
email: gerritvanderkrol@outlook.com
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www.hypotheekshop.nl/eerste-huis-kopen

Nooit gedacht dat de lage
rente mij zóveel kansen biedt

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

Duidelijk verhaal
De Hypotheekshop Heerhugowaard | Dennis Zuurbier | Stationsplein 34 - 36 | Heerhugowaard
T. 072-20 101 14
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Bibliotheek Kennemerwaard De Noord,
De volgende activiteiten vinden plaats, toegang gratis
en aanmelden niet nodig:
Vrijdag 2 juni van 14.30 – 15.30 uur
Aan tafel met ……. Kleuren voor Volwassenen
Kleuren is weer helemaal hip! Met een kleurboek voor volwassenen kun je even een moment voor jezelf nemen, rust creëren in een drukke dag!
Wij zouden het leuk vinden als u uw ervaringen met ons hierover wilt delen.
De thee/koffie staat klaar!
Woensdag 7 juni om 15.00 uur:
Voorlezen uit het boek “Slapen met Fien en Milo”
Kom je ook? Neem je knuffeltje mee?
Leeftijd: 2 - 4 jaar.
Maandag 19 juni van 14.30 – 15.30 uur
Aan tafel met ….. wijkagent Afra de Boer
Op maandagmiddag komt wijkagente Afra de Boer.
Thema van deze keer is het oprichten van WhatsApp- groepen in
Heerhugowaard De Noord. Natuurlijk is er ook gelegenheid om eventuele
andere vragen te stellen!
Vrijdag 30 juni van 14.30 – 15.30 uur
Aan tafel met ….. Marry Overtoom, Westfries uurtje.
Op vroidegmiddeg 30 juni houwe we in de bied in De Noord een dialectemiddeg. Dut is vezelf
een mooie kans om die dialecte nog weer’rs te horen. ’t Belooft een pracht middeg te worren. Je
komme toch ok?
Dit allemaal in Bibliotheek Kennemerwaard, locatie De Noord,
Torenburgstraat 2, telefoon 072-5712004

Nieuws van Hugo Girls
Nog één vol weekend en een paar ‘losse’ wedstrijden en het seizoen
zit erop. Het laatste volledige seizoen in het Rondeel.
Als het meezit worden de F1 en de F2 kampioen. Het NHV heeft wel
de stand van de site gehaald omdat ze vinden dat F’jes niet kampioen
mogen worden. Maar wij gaan het toch lekker vieren als ze de laatste wedstrijden winnen, want dan hebben ze alles gewonnen. De F2
moet zaterdag om 13.00 uur thuis tegen Tornado. De F1 moet zaterdag om 10.00 uur uit tegen ZAP.
De C2 kan ook nog kampioen worden, ze staan samen met Schagen
en Tonegido bovenaan maar hebben het beste doelsaldo (+62 om
+49 en +17). Maar ze moeten alledrie, volgende week zondag, nog
een wedstrijd. De C2 moet zondag om 10 uur thuis tegen A&O. Kom ze aanmoedigen!
En Dames 1 mag zomaar aanstaande zondag spelen voor promotie naar de 1e klasse in de zaal
waar vier teams voor in aanmerking komen. Eén team heeft zich teruggetrokken en toen kwam de
vraag of ze dat wilden. Ze moeten in de Bloemhof in Aalsmeer drie wedstrijden spelen. De winnaar
na die wedstrijden mag promoveren.
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Op zondag 25 juni willen we met z’n allen feestelijk het seizoen afsluiten en ook eigenlijk afscheid
nemen van het Rondeel en het veld aan de Rozenhoutstraat. Waarschijnlijk zullen we er na de
zomer nog wel even gebruik van maken omdat het nieuwe veld dan misschien nog niet klaar is,
maar we hebben nu alvast een afsluitend feest. Er zal daarbij eerst een toernooi zijn met gemixte
teams en daarna een barbecue waarbij ook alle gezinsleden welkom zijn.
Iedereen veel succes.

Het bestuur

Hugo Girls kopij voor het Contact moet naar: hugogirlscopy@hotmail.com
Graag op zondag vóór 19:00 uur aanleveren.
HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Piet Oudeman Transport
Groot tuinen
JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman
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
Rozenkwekerij vd 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

Dames 3 Snack & Eethuis Hugo
Dames 2 Timmerbedrijf Snel
Dames 1 Loonbedr. en machineverhuur Danenberg
Transportbedrijf Piet Oudeman
Trainingspakken: Transportbedrijf Piet Oudeman
Tassen Groot tuinen
Recr 1
JK Webdesign
Trainingspakken: R&H Beers
Recr 2
Loonbedrijf Veldman
24

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

www.straalbedrijfhollandwest.nl
www.autoservicebakker.nl
www.snackeethuishugo.nl
www.loonbedrijfdanenberg.nl
www.pietoudemantransport.nl

www.loonbedrijfveldman.nl

HUGO GIRLS JARIGEN
27-mei Maureen Borst		
1-jun
Ilja Groot		
4-jun
Caroline Bakker		
5-jun
Lois Bleeker		

30-mei
3-jun
4-jun
6-jun

Joyce Heij-op ‘t Veld
Marleen Borst
Anna Ursem
Jella Limmen

Handbalster van de week
Floor Drenth

Donderdag 1 juni
bij de wedstrijd:
Hugo Girls – St. George
Dames 1 kan nog promoveren!
Afgelopen week kregen we het goede nieuws dat er een plek in de 1e klasse is vrijgekomen, waardoor er beslissingswedstrijden gespeeld worden tussen de nummers twee uit de tweede klasse
om alsnog te promoveren. Hier hebben wij natuurlijk wel oren naar! In de eerste klasse tref je
technisch vaardigere teams en betere scheidsrechters, wat resulteert in meer spannende en leuke
wedstrijden. Wij gaan de strijd dus vol aan om deze dag winnend af te sluiten!
We spelen as. zondag 28 mei drie wedstrijden van 2 x 15 minuten tegen Quick, Monnickendam en
We Have. De winnaar heeft de plek in de eerste klasse te pakken.
HG – Monnickendam:
HG – We Have:		
HG – Quick:		

11:10 uur (zaal 1)
12:20 uur (zaal 2)
13:40 uur (zaal 1)

Het adres is: Bloemhof Hornweg 167 1432 GH Aalsmeer
Dus, vind je het komend weekend veel te warm en zit je liever in een schaduwrijke sporthal: kom
ons dan aanmoedigen!
Groetjes, Dames 1
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ZONDAG 4 JUNI
GEEN MIDDAGSESSIE
IVM FIDDLERS WEEKEND,
WEL OPEN SESSIE
VANAF 21.00 UUR
-.-.-.-.-.-.-.-.-.VRIJDAG 9 JUNI
MUSIC-DINNER MET DE
WHEELBARROWBAND
AANVANG 19.30 UUR,
3 GANGEN € 38.50
RESERVEREN AUB
-.-.-.-.-.-.-.-.-.ZONDAG 11 JUNI
IERSE MUZIEKSESSIE
VANAF 15.00 UUR
EN CARVERY TUSSEN
17.00 EN 18.30 UUR,
RESERVEREN VOOR
DE CARVERY AUB
-.-.-.-.-.ZONDAG 18 JUNI
VADERDAG, TRAKTEER VADER
OP EEN HEERLIJKE HIGH BEER
VANAF 2 PERSONEN, RESERVEREN
-.-.-.-.-.-.-.-.-.ALLE DAGEN OPEN
VANAF 10.30 UUR,
GROTE TUIN EN TERRAS,
HEERLIJKE HIGH TEA’S,
OOK IN DE TUIN GESERVEERD
WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL
INFO@THEIRISHCOTTAGE.NL
VERLAAT 4 1734 JN OUDE NIEDORP
0226 421486

-.-.-.-.-.-.-.-.-.WE HEBBEN PLEK VOOR EEN
PUBMEDEWERKER
VOOR 1 A 2 WEEKENDAVONDEN,
STUUR EEN MAIL OF BEL
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Hét adres voor:

Hét adres voor:

woningbouw
woningbouw
utiliteitsbouw
utiliteitsbouw
Betonvloeren

betonvloeren

kelders
kelders
kozijnen
kozijnen
verbouw
verbouw

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

TRIMSALON
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER
MARLIES BROERS
Veenhuizerweg 57
1704 DR Heerhugowaard - De Noord
tel. 06 - 13108895

Aanmelden handbal
Heb je (weer) zin om te handballen?
Aanmelden kan bij Simone Drenth.
Nieuwe leden kunnen een aanmeldingsformulier van de website www.hugogirls.nl downloaden.
Heb je al eens gespeeld, dan kan je een email versturen naar: simone.drenth@quicknet.nl
Aanmelden kan altijd, maar om de teams voor het komende seizoen goed te kunnen samenstellen
is het fijn als je aanmelding bekend is.
Zijn je gegevens gewijzigd?
Ben je verhuisd of heb je een ander tel.nr dan nu vermeld staat in het infoblad?
Geef dan de juiste gegevens door aan Simone.
Nieuwe pasfoto voor digitaal wedstrijdformulier
Is je foto in Sportlinked of het digitale wedstrijdformulier verouderd of vind je deze niet mooi?
Stuur dan een nieuwe foto met je naam via de mail naar: simone.drenth@quicknet.nl of via
WhatsApp: 06 22300454
Je kan je foto tot 1 juli doorgeven.
Victoria O – Hugo girls 7 mei 2017
Op een zonnige zondag moesten we het duel aangaan tegen Victoria O.
Voor Victoria O was dit een belangrijke pot, voor hun was dit namelijk de kampioenswedstrijd.
Naderend naar het beginsignaal stroomde de zijlijn al aardig vol met publiek.
Nadat de wedstrijd ingefloten was, werd de toon meteen gezet door beide partijen. We hadden
deze keer een iets andere opstelling als de vorige keer dat we tegen Victoria O moesten spelen, in
het begin had Victoria O er moeite mee en wisten zich daar geen raad mee, ons eerste doel was
behaald, maar ondanks dat stond HG al snel met 3- 0 achter.
HG had mooie kansen op doel, maar ze wilden er gewoonweg niet in en Victoria O deed dat wel,
daardoor werd de rust ingegaan met 9 – 6 in het voordeel van Victoria O.
Na de rust gingen beide partijen er weer fel tegenaan, want HG had de wedstrijd nog niet verloren,
Er werden aan beide kanten mooie acties gemaakt waar prachtige doelpunten uit verschenen,
maar er werden ook mooie reddingen verricht door de keepsters. Af en toe werden beide partijen
hard aangepakt, waardoor er aardig wat schaafwondjes of blessures werden gemaakt en ook de
nodige penalty’s.
Waardoor het publiek ook hun mening liet horen.
Al met al was het een leuke pot en er werd hard gestreden, maar helaas kon HG het niet winnen,
waardoor Victoria O nu kampioen is geworden met een eindstand van 21- 10.
SCHOONMAKEN ’T RONDEEL
1 – 2 juni Recreanten 1
BUFFETDIENSTEN ‘T RONDEEL
Hieronder vinden jullie de indeling voor de buffetdiensten in ‘t Rondeel.
Het kan zijn dat je bent ingedeeld maar dat je toch met een ander team moet mee handballen, of
om en andere reden niet kan. In dat geval moet je zelf ruilen. Graag doorgeven met wie je geruild
hebt via de mail marcoannet@gmail.com, telefonisch 072-5711428, of via de app 06-53105907.
Met vriendelijke groet,
Annet Kroon, planning buffetdiensten
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27 mei 11.45 uur tot 14.00 uur
14.00 uur tot 15.45 uur		
Irma Entius en 		
Annet Kroon en Marjet Groot
Kristie van der Hulst		

18.45 uur tot 21.30 uur
Joy Vonk

28 mei 9.15 uur tot 12.00 uur
12.00 uur tot 14.30 uur 		
14.30 uur tot 17.30 uur
Kelly Zuurbier en 		
Bianca Groot en Monique Plak
Carin Dekker en
Brit de Wit						Isa Groot
1 juni

18.45 uur tot 21.15 uur 		
Nog niet bekend		

6 juni

18.45 uur tot 21.15 uur		
Reinanda Bakker

Uitslagen 08 t/m 21 mei		
Dames 1 Vido DS1
Dames 2 Hugo Girls DS2
Petten DS1
Dames 3 Hugo Girls DS3
Hugo Girls DS3
A1
Spartanen DA1
A2
Hugo Girls DA2
B1
Tonegido DB1
B2
Hugo Girls DB2
Tornado DB3
C1
Hugo Girls DC1#
Hugo Girls DC1#
C2
Hugo Girls DC2
Hugo Girls DC2
D.S.O. DC2#
D1
Tornado D2#
D2
KSV D2
Hugo Girls D2
E1
Aeno E1
E2
Hugo Girls E2
Hugo Girls E2
F1
Hugo Girls F1
Hugo Girls F1
F3
Hollandia T F3
F4
Hollandia T F3
Recr 1
Hugo Girls DMW1
Geel Zwart DMW4
Recr 2 Geel Zwart DMW3
Hugo Girls DMW2

							
Hugo Girls DS1
28 - 29
Tonegido DS2
19 - 4
Hugo Girls DS2
17 - 17
Zwaluwen ‘30 DS2
9 - 10
KSV DS3
16 - 13
Hugo Girls DA1
28 - 17
SSV DA1
15 - 28
Hugo Girls DB1
25 - 20
Dynamo DB1
7 - 18
Hugo Girls DB2
14 - 10
Lacom ‘91 DC1#
21 - 25
Hollandia T DC1#
24 - 23
Tonegido DC1
18 - 9
Jupiter ‘76 DC1
28 - 3
Hugo Girls DC2
15 - 28
Hugo Girls D1
22 - 2
Hugo Girls D2
9 - 17
Graftdijk D2
17 - 6
Hugo Girls E1
6 - 14
Lacom ‘91 E1
10 - 6
Vrone E3
15 - 1
Aeno F1
16 - 4
CSV F1
11 - 15
Hugo Girls F3
3 - 9
Hugo Girls F4
15 - 1
Geel Zwart DMW1
7 - 13
Hugo Girls DMW1
27
13
Hugo Girls DMW2
18
10
Hollandia T DMW1
8
13

PROGRAMMA ZATERDAG 27 MEI T/M VRIJDAG 2 JUNI (VELD)
		
AANW./
TEAM DATUM WEDSTRIJD		
PLAATS
AANV VERTREK
DAMES 1 01-jun HG DS1-St. George DA1
De Noord
19:30 18:30
DAMES 2 27-mei HG DS2-Lacom’91 DS2
De Noord
19:30 19:00
DAMES 3 27-mei Hollandia T DS2-HG DS3
Tuitjenhorn
19:15 18:30
A1
28-mei HG DA1-St. George DA1
De Noord
13:10 12:40
A2
28-mei HG DA2-Vrone A1
De Noord
12:00 11:30
B1
28-mei D.S.O. DB1-HG DB1
Den Helder
12:10 11:00
B2
28-mei HG DB2-J.H.C. DB1
De Noord
11:00 10:30
C1
28-mei HVS/Petten DC1-HG DC1 Petten
9:00
8:00
28

RES.SH.
-----------------------------------RES.SH

C2
D1
D2
E1
E2
F1
F2
F3
F4
RECR. 1
RECR. 2

28-mei
28-mei
28-mei
27-mei
28-mei
27-mei
27-mei
28-mei
27-mei
31-mei
31-mei

HG DC2-A & O DC1
HG D1-A & O D2
De Blinkert D1-HG D2
HG E1-D.S.O. E1		
D.S.O E2-HG E2		
Z.A.P. F1-HG F1		
HG F2-Tornado F3
Schagen F2-HG F3
HG F4-Tonegido F2
HG DMW1-H.C.V.’90 DMW2
Tornado DMW2-HG DMW2

De Noord
De Noord
Haarlem
De Noord
Den Helder
Breezand
De Noord
Schagen
De Noord
De Noord
Heerhugowaard

10:00
15:45
10:45
14:00
10:15
10:00
13:00
9:15
12:30
20:00
19:30

9:30
15:15
9:15
13:30
9:15
9:00
12:30
8:30
12:00
19:30
18:45

----------RES.SH.
----------RES.SH
--------------------------

PROGRAMMA 11 JUNI (VELD)
AANW./
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS		
AANV VERTREK RES.SH.
A2
11-juni Kleine Sluis DA1-HG DA2 Anna Paulowna 11:00 10:00
------

Hugo Boys seizoen 2016-2017
Hugo Boys Jeugdtoernooi & Penaltybokaal 2017
Helaas hebben wij voor het Hugo Boys Jeugdtoernooi tekort aanmel-dingen
gehad en een aantal afmeldingen. Het jeugdtoernooi zal daarom worden
omgezet naar een onderling mixtoernooi op zaterdag 3 juni 2017.
We starten om 12.30 uur in de volgende categorieën:
- Mini’s
- JO9 en JO11
- JO13 en JO15
Het toernooi is om ongeveer 15.00 uur afgelopen.
Aansluitend zal om 15.30 uur gestart worden met het Penaltybokaal 2017.
Hiervoor wordt in de volgende categorieën gestreden:
- Mini’s 1
- Mini’s 2
- JO9-1
- JO9-2
- JO11-1
- JO13-1
- JO13-2
- JO15-1
De deelnemers zijn door de coaches op de hoogte gebracht.
Het blijft nog even een verrassing wie dit jaar het doel zal verdedigen!
Laten we er met z’n allen een mooie middag van maken!
We kregen zaterdagmiddag training van Michael Buskermolen.
Hij heeft heel veel wedstrijden bij AZ gespeeld.
Ik vond het heel leuk om met hem te trainen.
Ik heb er veel van geleerd.
We hebben leuke en leerzame oefeningen gedaan.
Snel met je voeten spelen trucjes en hoog schieten.

De Jeugdcommissie

Groetjes Thomas Beers.
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De training
Michael Buskermolen was er bij de training. dat is een oude speler van AZ.
We hadden geleerd trucjes, verdedigen, aanvallen, nadenken en snel wisselen. We hebben laddertjes geleerd en we moesten zo ver mogelijk schieten en het net raken. Er was ook een televisiecamera en veel publiek. We kregen ook nog een handtekening op onze schoenen. Ik vond het heel
leuk en leerzaam. Ik vind Michael een goede voetballer.
Groetjes Tije.

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.
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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

e
r vers
a
a
b
g
j
kri
es
Nu ver ene asperg e bodem!
MEDIUM
gro owaards
erhug
e
H
n
va

MAXI BROK

€ 51,95

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

€ 48,95

FIT 32
10 kilo:

€ 49,95

Ind.terr. Winkelerzand 36
1731
LZ Winkel
OUTDOOR
Tel: 0224 - 540835
STERK IN PRIJS VERLAAGD VOOR DE KAT
WWW.GERBRUIN.NL
Met vele producten o.a. Pavo, Havens, Kasper Faunafood,

LABRADOR/RETRIEVER

€ 52,95
12 kilo:

€ 52,95

10 kilo:
Royal
Canin, Eukanuba, Pro Plan, Hills, Smolke, enz.

STERK IN PRIJS VERLAAGD!
SENSIBLE

FIT
32
HUISMERK

WHISKAS
BROK
OUTDOOR

I’AMS
CHICKEN

OUTDOOR

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

HERDER
FIT 32

MEDIUM€ 49,95
10 kilo:

SENSIBLE
GIANT
10 kilo:

€ 54,95

SENSIBLE

€ 52,95
13,95

HUISMERK
BROKKEN KAT

MAXI
BROK
WHISKAS

20 kilo:

€ 51,95

HUISMERK
BROKKEN KAT

€ 51,95€ 8,95

10 kilo:
kilo: €
€ 54,95
34,95
1510 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 uur
Koopzondag (laatste v.d. maand): 11.00-16.00 uur.

€ 8,95

WHISKAS
BROK

15 kilo:

3,8 kilo:

I’AMS
CHICKEN

€ 49,95

€ 13,95

15 kilo:

20 kilo:

€ 34,95

€ 48,95
10 kilo:

I’AMSZandloper 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
CHICKEN
www.ruiterendierzeeman.nl | info@ruiterendier.nlKoopzondag (laatste v.d. maand): 11.00-16.00 uur.

BROK

3,8 kilo:

10 kilo:
3,8
kilo:

12 kilo:

€ 13,95

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

Zandloper 9, 1731 LM Winkel. Tel. 0224-541593
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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 27 mei

Gevulde koeken 3 + 1 gratis
Tompoucen 3 + 1 gratis
Kwarkbol van € 2,95 voor € 1,95
Elke
Elkedag
dag 33 broden
broden naar
naar keuze
keuze€€5,75
6,25
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