Vrijdag 12 mei 2017

Agenda
14 mei 2017
Eerste communie
15 mei 2017
14:00 KBO Annemarie Hooijboer met een humoristische bloemlezing
19 mei 2017
18:15 Steprace
19 mei 2017
- 22 mei Kermis
21 mei 2017
10:00 Lourdesviering in de Martinuskerk ’t Veld
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
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 22 MEI 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 9 juni 2017.
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Kijk ook op www.husqvarna-actie.nl voor meer informatie.
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Multi functioneel kantoor/productie/opslag lokatie. Ideaal gelegen in driehoek,
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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 18 mei op het
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
Kerkwerken
In mei zijn de groepen van Toos Mooij en Ans van Langen 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
VRIJDAG 12 MEI
15.15 UUR Kinderkerk voor de bovenbouw
WEEKEINDE 13 EN 14 MEI
Vijfde zondag van Pasen
Eerste lezing uit de Handelingen van de apostelen 6,1-7( De apostelen stellen zeven mannen aan
voor de dagelijkse ondersteuning van de hulpbehoevenden in de gemeenschap)
Evangelie uit Johannes 14,1-129 Jezus is de weg, de waarheid en het leven)
ZONDAG 14 MEI
MOEDERDAG
10.00 UUR
Eerste communieviering met zang van het kinderkoor. Voorganger is pater Jan Molenaar.
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Bets Westmeijer-Groot en zegen over haar gezin,
Cor Borst en Ria Borst-Groot, Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda MolenaarGoedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart, in dierbare en dankbare herinnering 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
Ank Veldman-Dekker en Andre Veldman, in liefdevolle herinnering Jaap en Anna Pronk, Jan en
Sjanet, Adriaan van Langen en zegen over zijn gezin, Afra de Wit-Plak en zegen over haar gezin en
familie, Jan Bleeker en zegen over zijn gezin, Nic Borst en Afra Borst-Molenaar Lida Borst en zegen
over hun gezin,in liefdevolle herinnering Gre Ursem-Jong en overleden familie Ursem-Jong en
zegen over haar gezin, Riet Entius-de Boer en zegen over hun gezin, Siem en Riet van Diepen-Smit
en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Jan Groenland en Jansie Groenland-Ursem en
zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Lieke, Sandra Valent en oom Piet.
Lector; Marga van Langen. Misdienaars: Koster: Kees Berkhout
DINSDAG 16 MEI
19.00 UUR Rozenkransgebed met Kees Berkhout
WEEKEINDE 20 EN 21 MEI
Zesde zondag van Pasen
Eerste lezing uit Handelingen 8,5-8,14-17(Filipus verkondigt met goed gevolg de blijde boodschap
in Samaria)
Evangelie uit Johannes 14, 15-21( Jezus neemt afscheid van zijn leerlingen, maar Hij belooft hem
een andere helper, die voor altijd bij hen zal blijven)
ZONDAG 21 MEI
10.00 UUR
Viering met zang van het mannenkoor uit Heerhugowaard t Kruis. Voorganger is Piet Steur.
Gebedsintenties voor: Gert Boerdijk en zegen over de kinderen en kleinkinderen, Nel SmitHouniet, Alex Weel, in liefdevolle herinnering Piet Borst, Piet Bleeker en om zegen over zijn gezin,
Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas, vader en moeder van Schagen-de Moel en familie, Nic
Commandeur en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman
en overleden familie.
Lector: Jos Mooij. Misdienaars:Stijn Blankendaal en Syb Bakkum Koster:Peter Danenberg.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
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DINSDAG 23 MEI
19.00 UUR Rozenkransgebed met 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
Koster: Rene van Langen.
DINSDAG 30 MEI
19.00 UUR Rozenkransgebed met diaken Hans Bruin
ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP
T VELD
Zondag 13 mei om 11.30 uur eerste communieviering met deken Eduard Moltzer en diaken Toon
Jorink en zang van de veldrakkers.
Zondag 21 mei om 10.00 uur Lourdesviering met Theo Vertelman en zang van het ritmisch koor
uit Heerhugowaard noord
Zaterdag 27 mei om 19.00 uur Woord- en communiedienst met diaken Toon Jorink en zang van
interamvo, er is kinderwoorddienst.
WAARLAND
Zondag 14 mei om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Tilma en zang van het gemengd koor.
Zondag 21 mei om 11.30 uur eerste communieviering met Eduard Moltzer en diaken Hans Bruin
en zang van het kinderkoor.
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.
NIEDORP
Zaterdag 13 mei om 19.00 uur Vormselviering met pastoor van der Linden en diaken Toon Jorink
en zang van Timeless
Zondag 21 mei om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
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.
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Dopen
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971
Overleden
Op 4 mei overleed op 87 jarige leeftijd Jacobus Petrus Burger
Op 8 mei vond de avondwake plaats in onze kerk. De afscheidsplechtigheid was op 9 mei in
crematorium Waerdse landen
Op 4 mei overleed op 78 jarige leeftijd Dieuwertje Suzanna Oudeman-Ernst.
Op 9 mei was de avondwake in onze kerk en op 10 mei vond de crematieplechtigheid plaats in
crematorium Waerdse landen.
Uit de parochie – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam”- 4 mei 2017
Geloven
Geloven betekent
geluk vinden in jezelf,
en in dat geluksgevoel
iets bespeuren
wat niet van deze aarde is.
(Toon Hermans)
We zijn woensdag 26 april naar het Julianaklooster in Heiloo geweest.
Een sfeervol klooster zonder Juliaantjes, maar met een kinderschare overal vandaan die een vakantiekamp had. Het was er gezellig rumoerig. Een jongetje vertelde vol verwachting en een spannend gevoel uit te zien naar de komende nacht, want dan ging hij God ontmoeten. En door al die
kinderen kon het ook zomaar gebeuren dat er een verdwaald jongensonderbroekje midden in de
gang lag. Ontroerende gebeurtenissen in een voormalig klooster.
Maar wij zijn ons gaan bezinnen. Bezinnen op de toekomst van onze parochie onder deskundige
en prettige leiding van ArieJan Kuin.
We zijn ons in groepjes gaan buigen over drie prangende vragen.
Hoe zou je de gemeenschap in en om de kerk graag willen zien, waar zijn we tevreden over en wat
kan beter en hoe denken we over de toekomst van de kerk.
We zijn tot verschillende conclusies gekomen en één daarvan was, dat er een hele verloren generatie rondloopt. De generatie tussen de 25 en 45 - 50 jaar. Zelfs in de koren zijn ze niet aanwezig.
En we hebben ze hard nodig om de toekomst van onze kerk te waarborgen.
Er is nog veel werk te verzetten. We waren in ieder geval erg blij met de aanwezigheid en inbreng
van Thomas.
Een jongere met verfrissende ideeën.
Vanavond de viering van meeleven met daarin de dodenherdenking. Een mooie verstilde viering en
om 20u. 2 minuten stilte. De viering was goed bezocht en het is altijd fijn om daarin aanwezig te zijn.
Wat komen gaat:
14 mei: Viering van de Eerste Communie
17 mei: Met de kinderen van de Eerste Communie naar de Abdij in Egmond
21 mei: 3e zondag Samen kerk, samen sterk met als gastkoor; het Mannenkoor uit ’t Kruis
25 mei: Hemelvaartsdag
27 mei: 40MM
4 juni: Pinksteren
23 juni: Heilig Hartfeest
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Van Diaken Hans Bruin
Wat gaat de tijd toch snel
Half februari ben ik begonnen met mijn diaconaat in uw parochies, waarna ik 4 maart jl. aan u ben
voorgesteld.
Als diaken van de parochies Waarland en De Noord ben ik ‘’ eerst aanspreekbare ‘’ geworden.
Deze verantwoordelijkheid houdt in, dat ik moet proberen om snel thuis te zijn in alle parochiële
werkvormen, om een goede gesprekspartner te kunnen zijn. Uit mijn eerste kennismakingen kan ik
meedelen, dat uw parochie een gemeenschap is om trots op te zijn.
Nu ik dit schrijf hebben we de Paasdagen weer achter de rug. Palmpasen heb ik in Waarland mogen
vieren. Met meer dan 70 prachtig versierde Palmpaasstokken, liepen de kinderen te showen met
hun zelfgemaakte cadeaus en waardoor mij het Paasgevoel al overviel. Hij is niet dood Hij leeft !
De jeugd heeft de toekomst, maar vraagt ons wel dit te begeleiden, ook al is dit niet altijd gemakkelijk. Daarom schrijf ik de wens uit, dat alle scholen meer open zouden moeten staan voor
de universele boodschap van het leven …… De Liefde …… , want waar liefde is kan geen haat
zijn, en daarom is het zo belangrijk dat over die liefde gesproken wordt, dat we naast wiskunde ook gemotiveerd worden om te luisteren naar de stem in ons hart, wie we van binnen zijn.
Liefde zou wat dat betreft opgenomen moeten worden in het lesrooster, opdat naast de ontwikkeling van het I.Q , ook het E.Q ( emotie intelligentie ) wordt gestimuleerd.
Na Palmpasen heb ik met vele parochianen de Goede Week gevierd, een week waarin we telkens
worden geraakt. Christus wist dat zijn einde kwam en wilde op Witte Donderdag nog maaltijd houden met Zijn vrienden, waarin Hij de Eucharistie heeft ingesteld. ‘’Doe dit om Mij te gedenken ‘’.
Die opdracht is ook onze opdracht geworden, dat ook wij Hem als Brood mogen uitdelen,
aan iedereen die het maar wil horen.
Hierna heeft de dood van Jezus op Goede Vrijdag ons sprakeloos gemaakt, als échte
vrienden kan je dan geen hap meer door je keel krijgen, we voelen ons dan klein en nietig
waarna we stil zijn, in overdenking op de ‘’ stille Zaterdag ‘’.
En dan arriveert het Licht, Jezus staat op uit de dood waarna we zingen, ‘’ Laat juichen ‘’ in de
Paaswake. Jezus heeft ons daarmee laten zien dat de dood niet het einde is maar dat we mogen doorleven, over de dood heen, waarna we opnieuw onze doopbelofte uitspreken, want we
willen in Zijn liefde zijn.
God is de God van geloof, de God van de hoop en de God van de liefde, waarvan de grootste is,
‘de liefde. Hij heeft zich in puurheid aan ons laten zien, door Zijn leven te geven voor Zijn vrienden.
God leeft in Zijn Zoon Jezus Christus, welke fluistert in uw hart; volg Mij, wordt een beetje zoals Mij,
laat Mij in u opstaan, open uw hart en wek Mij ten leven, in U, in jou, in ons, want dan is het écht Pasen.
Soms moeten mensen nog een beetje wennen, hoe ze God vorm willen geven in hun leven.
Daarom zijn we 50 dagen onderweg naar Pinksteren, het is een tijd die we nodig hebben om
te kunnen groeien in Zijn boodschap; hebt elkander lief.
Vier jaar geleden heeft mijn zoon Michel een aantal maanden ontwikkelingshulp gedaan in Oeganda.
5 mei a.s. vergezel ik hem terug naar die plek. Ook mogen we daar genieten van vrije dagen, om
iets van het land te kunnen zien. In mijn volgende stukje zal ik hier iets over schrijven.
Ik wens u alle goeds en Gods vrede.
Diaken Hans Bruin
H. Wulframparochie Waarland en H.Hart van Jezuskerk Heerhugowaard Noord.
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Op zondag 14 mei: Eerste Communieviering
En dat betekent: Groot feest. De vlaggen kunnen uit.
U bent allen van harte uitgenodigd om deze feestelijke viering
met ons mee te vieren.
De viering begint om 10u. en de voorganger is pater Jan Molenaar.
Het kinderkoor zal de viering opluisteren in samenzang met de kinderen van de Eerste Communie.

1e communie
Op zondag 14 mei a.s. is er om 10.00 uur de viering van de 1e communie. 10
kinderen zullen voor het eerst samen aan tafel gaan. Dit is een feest voor de
kinderen, de gezinnen maar eigenlijk voor de hele parochie. We kunnen deze
dag extra feestelijk maken door allemaal de vlag uit te hangen. Doet u ook
mee?

Samen Kerk – Samen Sterk
Zondag 21 mei is het weer de derde zondag van de maand. Als gastkoor hebben we dit keer Het
Mannenkoor uit Heerhugowaard ’t Kruis. U bent weer Van Harte welkom om dit samen met ons te
vieren. Na afloop staan de koffie en thee weer klaar.

EEN BIJZONDERE MARIAVIERING
OP ZONDAG 21 MEI 2017 om 10.00 uur
De meimaand is vanouds de Mariamaand. Extra aandacht wordt er dan
gegeven aan Jezus’ moeder Maria.
De Lourdesgroep ’t Veld – Heerhugowaard wil op zondag 21 mei ook extra
aandacht geven aan Maria.
Daarom zal er die zondag om 10.00 uur in de Martinuskerk te ’t Veld een
bijzondere Mariaviering plaatsvinden.
Voorganger is pastor Theo Vertelman en het ritmisch koor van Heerhugowaard
- De Noord o.l.v. Trudy Hand zal de zang verzorgen. Houd nu alvast deze
datum vrij, want het is natuurlijk geweldig om met een volle kerk stil te staan
bij Maria.
Ook in Lourdes staat men dit jaar extra stil bij Maria, want het thema is ontleend aan het Magnificat,
de lofzang over de hoop die Maria zingt als ze haar nicht Elisabeth bezoekt.
Wil u dit thema dit jaar ook meemaken in Lourdes? Dat kan want we hebben nog een aantal
plaatsen vrij.
Van zondag 17 t/m vrijdag 22 september 2017
gaan we per vliegtuig naar Lourdes.
Wilt u mee? Geeft u dan snel op bij de hotelleider Jan Verkroost, tel. 072 – 57 42 743 of bij de
begeleidende pastor Theo Vertelman: tel. 0226 – 42 05 14
Lourdesgroep ’t Veld – Heerhugowaard.
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Ik moet. Het is mijn roeping.
Vrijdag 16 juni 2017, 15.00 uur – 16.00 uur
Stevenskerk, Sint Stevenskerkhof 62, 6511 VZ Nijmegen
Het is een bijzonder voorrecht dat wij dit jaar Huub Oosterhuis in Nijmegen mogen verwelkomen.
Voor velen binnen en buiten de Kerk is hij, na meer dan een halve eeuw engagement in religie en
samenleving, nog steeds een lichtend voorbeeld en spiritueel ankerpunt. Zijn uitzonderlijk poëtisch talent is verantwoordelijk voor vele van de prachtigste liederen die via het Liedboek voor de
Kerken onze liturgische diensten decennia lang hebben opgeluisterd. Ook de opvolger, Liedboek
– zingen en bidden in huis en kerk, put rijkelijk uit Oosterhuis’ religieuze liederen. Daarnaast is
theoloog Oosterhuis ook als dichter steeds actief gebleven. Bundels als ‘Zien soms even’ en ‘Hoever is de nacht’ werden klassiekers binnen de Nederlandstalige religieuze poëzie. Het recentere
‘Kom bevrijden – 150 gebeden’ is goed op weg dat te worden.
Het Titus Brandsma Instituut is bijzonder verheugd ‘dichter en doener’ Huub Oosterhuis als gast te
mogen ontvangen en kijkt uit naar de Titus Brandsma Lezing die hij bereid is voor ons te houden.
Wij nodigen u van harte uit om deze bijzondere lezing bij te wonen.
Met het oog op de organisatie zouden wij u willen vragen om u voor de lezing op te geven, via
deze link: http://wp.titusbrandsmainstituut.nl/nl/?page_id=150
Graag begroeten wij u vrijdag 16 juni aanstaande in de Stevenskerk te Nijmegen.
Inigo Bocken,
wetenschappelijk directeur

Abonnementsgeld 2017
Herhaalde oproep: Het is weer de periode dat de jaarlijkse
abonnementsgelden van Contact betaald mogen worden.
De hoogte van het bedrag is hetzelfde als in het afgelopen
jaar: de bijdrage bedraagt voor een volledige jaargang € 20,-.
Helaas heeft nog een flink aantal abonnees deze bijdrage tot
nu toe niet overgemaakt.
Wil iedereen die nog niet betaald heeft, het bedrag van € 20,- vóór 15 mei 2017 overmaken
op rekeningnummer NL06 RABO 03869 50989 (Contact) onder vermelding van
- naam
- straat
- huisnummer
We zouden u vriendelijk willen verzoeken om bovenstaande extra informatie op te nemen
in uw betalingsomschrijving - omdat er soms veel mensen in De Noord wonen met dezelfde
achternaam.
Indien u Contact niet meer wilt lezen, kunt u dit doorgeven aan Paul Mooij (072-5711625),
of via een email naar RedactieContactDeNoord@gmail.com.
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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

Dankbetuiging
Wij willen u van harte bedanken voor uw belangstelling na het overlijden van mijn lieve man
Henk Kroon
De vele reacties, mooie woorden, bloemen en kaarten hebben onsveel steun gegeven.
Uw medeleven heeft ons goed gedaan.
				
					
				
					
Heerhugowaard, mei 2017

Andrea Kroon-Bak
en familie

Verandatoer Katorze
Zaterdag 6 mei hebben 14 gasten genoten van de Verandatoer van Katorze.
De 14 gasten, die deze toer tijdens de Dorpsveiling hadden gekocht, meldden zich
op zaterdag 14 augustus bij de eerste veranda van Anna en Jos.
Ze werden daar getracteerd op koffie en gebak. Na een korte fietstocht langs de
Middenweg kwamen ze bij de veranda van Gerda en Frits. Daar stonden een prosecco
op ze te wachten met heerlijke amuses. De fietstocht die daarna volgde was van korte duur.
In de veranda van Johan en Joke kregen de gasten een heerlijke champignonsoep of kippensoep
geserveerd. De wijn en andere drankjes werden ook niet vergeten.
De hoofdmaaltijd werd na wederom een korte fietstocht bij Harm en Ria in de veranda genuttigd.
Een verrukkelijk Indonesische maaltijd, met wilde rijst en alles wat daarbij hoort.
Als laatste stond de veranda van Henne en Wil open voor de gasten. Met een toetje, zeg maar toet,
van ijs, slagroom, chococake.
De dames van Katorze hebben met veel plezier deze Verandatoer voor de 14 gasten verzorgd, en
jawel, zelf konden ze er ook lekker van meegenieten.
Namens de gasten en de Katorzevrouwen, Gemma

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
De data voor de komende tijd:
19 mei 2017
		
2 juni 2017
15 juni 2017

10.00 uur verzamelen op de pastorie,
dan om de koffie bij Gerrie Groot
10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie
17.30 uur maaltijd in het dorpshuis

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!
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René Jonker

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

www.jonkerhov.nl
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KBO Heerhugowaard Noord
Voorzitter:
Secretaris:
2e secr.
Penningm:
Lid
Lid
Lid

Wout Beers
Toos Mooij-Wijnker
Truus vd Berg-de Boer
Cor Neeft
Annie Groenland -Groot
Nel Zuurbier-v.Langen
Trudy Ursem- Houtman

Middenweg 566
Middenweg 525
Rozenhoutstraat 6
Dorsvlegel 9
Middenweg 465D
Donkereweg 7
Middenweg 467

tel: 5714705
tel: 5710193
tel: 5719852
tel: 5713628
tel: 5717551
tel: 5716087
tel: 5719168

A.s. maandag 15 mei is het alweer onze laatste thema middag van dit seizoen.
We maken er een gezellige middag van met Annemarie Hooijboer en misschien, als er nog tijd
voor is, een leuke quiz.
We sluiten de middag en daarmee het seizoen af met een glaasje van het één of ander en hopen
op een goede opkomst
15 mei: 14.00 uur
10 juni			
4 sept. 9.00 uur
9 okt. 14.00 		
7 nov. 19.00 uur
28 nov. 19.30 uur
19 dec. 14.00 uur

Annemarie Hooijboer met een humoristische bloemlezing over alledaagse
dingen en liedjes
Rabo fietstocht
Fietstocht KBO
Ans Rendering over het Hospice en na de pauze film van Piet Kager
Jubileumfeest
Bart Oud over de geschiedenis van Sinterklaas met quiz
Kerstmiddag
Met vriendelijke groet:
Truus van den Berg

Van het Water
Rommelmarkt
De op 22 april gehouden rommelmarkt is zeer goed verlopen. We
hadden redelijk weer met een klein buitje. Velen wisten ons te vinden en er werd gezellig gestruind. Het eerste uur is het altijd veel
mensen en is het opletten geblazen. Dan tref jede koopjesjagers,
maar dezen gaan doorgaans met veel spullen naar huis. Uiteindelijk
is er heel veel verkocht. Het gevolg was een mooi resultaat van €
1.235,85. Alle schenkers de van de rommeltjes en natuurlijk ook degenen die meegeholpen hebben met uitstallen en verkopen van de
spullen hartelijk dank.
De overgebleven spullen werden door Rataplan opgehaald.
Voorjaarskamp
Van donderdag ( Hemelvaartsdag) 25 mei tot en met zaterdag 27 mei houden we traditiegetrouw
het voorjaarskamp. We zetten de tenten op bij De Roef. We hopen dat het weer mee zit, zodat we
lekker het water op kunnen. Om erin te gaan zal het nog wel te koud zijn. De meisjes, die aanwezig
waren bij het hijsen van de vlag op Koningsdag zijn, zoals beloofd hierbij uitgenodigd om een
stukje te varen met aansluitend een verrassing. Kom vrijdag 26 mei rond 14.00 uur naar de Roef.
Maar ook andere jongens en/of meisjes, die een kijkje bij ons zouden willen nemen, zijn van harte
welkom.
De leiding

13

v Garage Co Borst BV
v Co Borst Bedrijfswagens
v Airco Service

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

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

Administratiekantoor

DEKKER

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

van particu
Tevens verzorging
aangiftebiljetten

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

Beste Noordenders,
Inmiddels zijn we de maand april voorbij en dat betekent dat de
kermis weer voor de deur staat.
De kermis kan natuurlijk niet starten zonder de oude vertrouwde
steprace dat inmiddels voor de 26e keer wordt georganiseerd. Het
weer wordt langzamerhand steeds beter en wij gaan er natuurlijk
weer vanuit dat het zonnetje zal schijnen op vrijdag 19 mei.
Het aantal deelnemers neemt al lekker toe en daar kan natuurlijk altijd meer bij. Bij de volwassen zitten
we al op 42 deelnemers. Dus bij deze, voel jij je geroepen en wil je kijken of je conditie nog op peil is?
Geef je dan op via stepracedenoord@hotmail.com of via onze Facebookpagina Steprace De Noord.
Het programma op vrijdag 19 mei:
18:15 beginnen we met de traptrekkerrace aansluitendde skelterrace en vervolgens de steprace.
20:00 aanvang steprace vanaf 12 jaar
21:00 finish steprace
21:10 prijsuitreiking
Wij zoeken nog iemand die voor de avond de EHBO op zich wil nemen. Laat het ons weten via:
stepracedenoord@hotmail.com.
Wij hebben er al super veel zin in! We hopen nog veel extra aanmeldingen binnen te krijgen.
Wij gaan weer voor een geslaagde editie.
Stichting steprace de Noord
Marco Neeft, Fiona Veldman, Miranda Groot, Petra Overtoom,
Richard Groot, Rik Pancras, Esmée Mooij en Sander Bakker

Samen haken en naar gedichten luisteren
Op 10 april hadden wij onze laatste avond van het seizoen.
Dini vroeg om deelnemers voor de fietssponsortocht van de Rabobank.
Onze eigen fietstocht is eind augustus: waarschijnlijk donderdag de
31ste, wil je informatie hierover, dan kun je Marry Overtoom bellen.
Er liggen gelezen tijdschriften op een tafel, te koop voor 50 cent: duurzaam en het spekt de kas.
Hierna gingen we vierkantjes haken voor de grootste deken aller tijden, deze moet in het Guinness
Book of Records komen. Deze deken wordt volgend jaar in Leeuwarden, dan culturele hoofdstad
van Europa, tentoongesteld.
Tijdens het haken kregen we een voordracht van Tineke de Geus. Zij is geboren in Terdiek. Zij
schijft gedichten, geïnspireerd door wat ze meemaakte tijdens haar werk in het verzorgingshuis.
Commentaar van onze leden:
- Volgens mij wordt het een bijzonder en kleurrijk geheel
- Bij de een gaat et beter dan bij de ander
- Nooit te oud om wat te leren
- Vele handen maken licht werk
Na een drankje en de bitterbal las Tineke de Geus nog een paar gedichten voor die te maken
hadden met de gesprekken die ze met onze leden had gevoerd.
Zoals onze leden zeiden:
- Al met al een creatieve en gezellige avond
Dini bedankte Tineke de Geus en wenste iedereen een goede zomer. Tot 18 september!

Dini Erich
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www.hypotheekshop.nl/ander-huis-kopen

Ik had niet in de gaten
dat nu hét moment is om
te verhuizen

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

Duidelijk verhaal
De Hypotheekshop Heerhugowaard | Dennis Zuurbier | Stationsplein 34 - 36 | Heerhugowaard
T. 072-20 101 14
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“Blik op de weg” in De Noord …( 8 mei 2017)
Beste mensen,
Vandaag leek het me leuk, om eens een vroege wandeling te maken.
Dus, om kwart over zeven loop ik de wijk uit en zie, dat enkele mensen
al bezig zijn met hun ontbijt. Er lopen nog meer vroege vogels rond!
Op de Middenweg rijdt toch al het nodige verkeer en de grote tractoren laten zich, ondanks het vroege uur, ook al zien.
Van fietsers is nog weinig te bekennen, maar het is wat dat aangaat
ook nog geen spitsuur. Hier en daar zijn de bermen gemaaid en volgens mij is dat veel eigen initiatief. Zo houden we De Noord schoon en
gemaaid. Wat een ijver! Tot aan de Hasselaarseweg vind ik geen blik of
plastic. Fantastisch, ik kan dus zo maar doorlopen en genieten van alle
bloemen, die nu de tuinen sieren.
Op de Hasselaarseweg ligt meer afval, hoewel het één en ander toch verborgen blijft onder het hier en
daar hoge onkruid. Uit een droge slootkant pik ik nog wat op en dat staat al een stuk netter.
Sjaak ziet mij uit de verte aankomen en steekt zijn duim omhoog. We kennen elkaar van het fietsen,
maar nu doen we even wat anders!
Als ik de spoorbomen passeer, is mijn plastic zak zijn al bijna vol. Zo snel gaat dat over nog geen twee
kilometer! Mevr. Kooy zet de vuilnisbak buiten. We maken even een praatje. Zij snapt ook niet, waarom
de mensen al dat afval langs de kant van de weg gooien.
Dan steek ik de Hasselaarseweg over en loop langs het Apollomeer, dat altijd in beslag wordt genomen
door eenden, ganzen en zwanen. Kom je dichterbij, dan zwemt de hele groep naar het midden. Ze zijn
op hun hoede!
Bij All-plant brandt de verlichting nog. Het is inderdaad een bewolkte ochtend, dus moet er bijgelicht
worden. De computers zullen dat wel regelen. Verder is hier nu weinig verkeer. Ik kan dus niet zien, wie
hier de flesjes en blikjes in de berm gooien. Nu is het in ieder geval weer schoon!
Dan de wandeling door het Schoutenbosje. Het is schitterend zoals het fluitenkruid zich heeft vermenigvuldigd en reikt tot een hoogte van zeker 1.80 m. De leuning van het bruggetje is inmiddels gerepareerd. Wel met “gewone” stammetjes. Eerder schreef ik, dat een vandaal hier de zaag had gepakt …!
Bij de Roskamsluis staat een afvalbak, zodat ik hier mijn afvalzak wat lichter kan maken.
De wandeling langs de Waarddijk is altijd heerlijk: water, bootjes, dieren, bootjes, die langsvaren en een
enkele wandelaar.
Halverwege zie ik recht een geel en rose bollenveld. Aan de overkant is het één en al rood. Een prachtig
gezicht dus naar beide kanten. Even verderop verzorgt een vrouw haar dieren. Ze steekt haar hand op
en groet. Ja, we zien elkaar regelmatig.
Bij de fa. Stoop steek ik over. Verschillende maaimachines staan klaar, om opgehaald te worden. De
wapperende kaartjes geven dat aan.
Als ik op de Middenweg kom, dan is de rust weer helemaal teruggekeerd. De zon begint door te
komen en dicht bij de kerk hoor ik de klok slaan. Het is tien uur en tijd voor een lekkere kop koffie
17 blikjes
16 drinkbakjes
5 plastic flessen
14 pk. sigaretten
1 pk. shag
0 flessen
Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol
072-5726170/06-18110970
email: gerritvanderkrol@outlook.com
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GER BRUIN
GARAGE / LPG INBOUW

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

- Onderhoud & Reparatie van alle
merken auto's.
- Banden, Uitlaten, Accu's etc.
- Airco Service
- APK met Viergas- of Roetmeting.
- Dealer van:
BRC en GFi LPG installaties
- Autodiagnose specialist
Ind.terr. Winkelerzand 36
1731 LZ Winkel
Tel: 0224 - 540835
WWW.GERBRUIN.NL

TRIMSALON
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER
MARLIES BROERS
Veenhuizerweg 57
1704 DR Heerhugowaard - De Noord
tel. 06 - 13108895
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Bibliotheek Kennemerwaard De Noord
Activiteiten
Dinsdag 16 mei 2017 van 15.30 – 16.30 uur
U in de digitale wereld.
Nieuwsgierig naar E-books? Vragen over de werking van uw tablet? Of een tablet uitproberen?
Kennismaken met ‘social media’ zoals facebook, twitter of You Tube: wat vinden mensen nou zo
leuk aan dat internet? Wat zijn 21e eeuwse vaardigheden? Hoor ik daar iets vanaf te weten? Wat
zijn de huidige digitale ontwikkelingen waar we mee te maken krijgen? Bibliotheekmedewerker/
mediacoach Tanja de Reus zit aan tafel en kan al uw vragen beantwoorden.
Vrijdag 19 mei 2017 van 14.30 – 15.30 uur
Aan tafel met ….. Daniëlle van den Hoff
Wilt u een origineel cadeautje geven? Of iets hebben om leuke spulletjes in te bewaren? Kom dan
zelf een doosje maken. Daniëlle laat zien hoe u heel eenvoudig de leukste doosjes zelf kunt maken.

Nieuws van Hugo Girls
We hebben gelukkig al aanmeldingen binnen, maar zoeken nog
steeds fietsers, dus wie wil er op 10 juni meefietsen met de Rabofietstocht? Graag melden bij ingridenandre@quicknet.nl
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

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

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

www.straalbedrijfhollandwest.nl
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A2
A1

Kwekerij A. Bakker en Zn. B.V.
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
HUGO GIRLS JARIGEN
15-mei Jet Beers
16-mei Lisa Dekker
18-mei Lisanne Oudeman
18-mei Sam Groot
19-mei Pascalle Beers
19-mei Naomi Bakker
20-mei Inger Smit
23-mei Amber Groot
23-mei Dilara Top
23-mei Liane Borst
Handbalster van de week
Floor Drenth

Zondag 28 mei
bij de wedstrijd:
Hugo Girls – St. George
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.
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.
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Dames 1 Hugo Girls tegen Excelsior
Zondag 30 april kwam Excelsior bij Hugo Girls op bezoek.
Voorgaande wedstrijd werd onnodig verloren door ons, dat mocht vandaag niet gebeuren.
De buitenwedstrijden verlopen nog niet geheel vlekkeloos.
Het doel van de wedstrijd was winst en de vorm van het team weer terug vinden.
De zon scheen en het veld was droog dus de wedstrijd kon met goede moed worden begonnen.
Ster van de week Roos van Langen begon met een mooi doelpunt!
Vanaf het begin werd er gelijk gas gegeven en dat resulteerde in een goede voorsprong.
Er werd geconcentreerd gespeeld en goede acties gemaakt.
De doelpunten werden door verschillende speelsters gemaakt en de verdediging stond goed.
Excelsior wist zich geen raad en begon al snel op elkaar te mopperen.
De rust werd ingegaan met 14-5.
Het notitieboekje van Jos was helemaal leeg en dat was positief!
De 1e helft was goed en dit wilde iedereen in de 2e helft ook neerzetten.
Vaak blijkt dat best lastig te zijn, maar gelukkig wisten we goed door te pakken.
Er werden mooie doelpunten gemaakt en de Amber hield meerdere breaks.
Dat gaf het team een goed gevoel.
Er werd uiteindelijk met ruime cijfers gewonnen: 25-13.
SCHOONMAKEN ’T RONDEEL
16-18 mei
Dames 2
23-24 mei
Dames 3
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
13 mei 13.15 uur tot 15.15 uur
18.15 uur tot 20.45 uur
Shelly van Poorten en Noa Renshof Lisa Dekker en Sam Groot
			
14 mei 9.15 uur tot 12.30 uur
12.30 uur tot 16.15 uur
Jessy Blom en Amber Molenaar
Debby Rummens en Romy Snoek
			
15 mei 18.45 uur tot 21.15 uur		
Martina van Langen		
			
20 mei 11.45 uur tot 14.45 uur
14.45 uur tot 17.30 uur
18.15 uur tot 20.45 uur
Susan Buter-Ligthart en Isa Zuurbier Carina Borst,Maud Doodeman Jocelyn Berkhout
			
22 mei 18.45 uur tot 21.30 uur		
Kirsten Ligthart		
			
27 mei 11.45 uur tot 14.00 uur
14.00 uur tot 15.45 uur
18.45 uur tot 21.30 uur
Irma Entius en Kristie van der Hulst Annet Kroon en Marjet Groot 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 Brit de Wit
Bianca Groot en Monique Plak Carin Dekker en Isa Groot
			
31 mei 19.15 uur tot 21.45 uur 		
Reinalda Bakker		
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Uitslagen 24 april t/m 07 mei		
			
Dames 1 Hugo Girls DS1
Excelsior ‘53 DS1
25 - 13
Victoria O DS1
Hugo Girls DS1
21 - 10
Dames 2 HVS DS1
Hugo Girls DS2
17 - 16
Hugo Girls DS2
Vrone DS2
13 - 19
Dames 3 Hugo Girls DS3
Kleine Sluis DS2
25 - 14
Con Zelo DS2
Hugo Girls DS3
20 - 18
A1
VVW DA1
Hugo Girls DA1
42 - 23
A2
Hugo Girls DA2
Victoria O DA1
7 - 19
B1
Hugo Girls DB1
Schagen DB1#
13 - 15
Westfriesland/SEW DB2 Hugo Girls DB1
25 - 15
B2
Hugo Girls DB2
SSV DB1
12 - 8
Con Zelo DB1
Hugo Girls DB2
16 - 6
C1
Hugo Girls DC1#
Geel Zwart DC2
6 - 39
Vrone DC2#
Hugo Girls DC1#
16 - 13
C2
Zap DC2
Hugo Girls DC2
10 - 18
D1
Hugo Girls D1
Graftdijk D1#
9 - 12
CSV D1
Hugo Girls D1
12 - 13
D2
HCV ‘90 D1
Hugo Girls D2
6 - 15
Hugo Girls D2
Lacom ‘91 D1
27 - 8
E1
Hugo Girls E1
Tornado E1
13 - 10
E2
Hugo Girls E2
JHC E4
16 - 1
Tonegido E1
Hugo Girls E2
17 - 5
F1
Hugo Girls F1
HCV ‘90 F1
15 - 14
DSO F1
Hugo Girls F1
9 - 27
F2
Schagen F1
Hugo Girls F2
12 - 13
Hugo Girls F2
DWOW F1
17 - 3
F3
Hugo Girls F3
Tonegido F2
7 - 11
Niedorp F2
Hugo Girls F3
5 - 8
F4
Hugo Girls F4
Schagen F2
17 - 3
Recr 1
Kleine Sluis DMW1
Hugo Girls DMW1
7 - 9
PROGRAMMA ZATERDAG 13 MEI T/M VRIJDAG 19 MEI (VELD)
			
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV VERTREK
DAMES 1
VRIJ
DAMES 2 14 mei HG DS2-Tonegido DS2
De Noord
13:15 12:45
DAMES 3 13 mei HG DS3-Zwauwen’30 DS2
De Noord
19:00 18:30
A1
VRIJ
A2
14 mei HG DA2-S.S.V. DA1
De Noord
12:00 11:30
B1
14 mei Tonegido DB1-HG DB1
Hippolytushoef
11:15 10:15
B2
14 mei HG DB2-S.C. Dynamo DB1
De Noord
14:30 14:00
C1
14 mei HG DC1-Lacom’91 DC1
De Noord
11:00 10:30
C2
14 mei HG DC2-Jupiter’76 DC1
De Noord
10:00 9:30
D1
VRIJ
D2
13 mei KSV D2-HG D2
‘t Kruis
14:00 13:15
E1
VRIJ
E2
13 mei HG E2-Lacom’91 E1
De Noord
14:00 13:30
F1
13 mei Toernooi Lacom’91
Noord-scharwoude 10:00 9:15
F2
13 mei Toernooi Lacom’91
Noord-scharwoude 11:30 10:45
F3
13 mei Toernooi Lacom’91
Noord-scharwoude 13:15 12:30
F4
13 mei Toernooi Lacom’91
Noord-scharwoude 13:00 12:15
RECR. 1 17 mei Geel Zwart DMW4-HG DMW1 ‘t Zand
20:00 19:00
RECR.
2
15
mei
HG
DMW2-Hollandia
T
DMW1
De
Noord
19:30
19:00
						
Wijziging 13-mei F1, F2, F3 en F4 toernooi Lacom’91
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RES.SH.
--------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMMA ZATERDAG 20 MEI T/M VRIJDAG 26 MEI (VELD)				
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1 21-mei Vido DS1-HG DS1
Purmerend
11:40 10:25
-----DAMES 2 21-mei Petten DS1-HG DS2
Petten
11:20 10:20
-----DAMES 3 20-mei HG DS3-KSV DS3
De Noord
19:00 18:30
-----A1
21-mei Spartanen A1 -HG DA1
Wognum
12:20 11:20
-----A2
VRIJ
-----B1
VRIJ
-----B2
21-mei Tornado DB3-HG DB2
Heerhugowaard
12:00 11:15
-----C1
20-mei HG DC1-Hollandia T DC1
De Noord
16:00 15:30
-----C2
21-mei D.S.O DC2HG DC2
Den Helder
12:10 11:00
-----D1
20-mei Tornado D2-HG D1
Heerhugowaard
13:30 12:45
-----D2
20-mei HG D2-Graftdijk D2
De Noord
15:00 14:30
-----E1
21-mei A & O E1-HG E1
Alkmaar
11:10 10:10
-----E2
20-mei HG E2-Vrone E2
De Noord
10:00 9:30
-----F1
20-mei HG F1-C.S.V. Handbal F1
De Noord
13:15 12:45
-----F2
VRIJ
-----F3
VRIJ
-----F4
20-mei Hollandia T F3-HG F4
Tuitjenhorn
10:00 9:15
-----RECR. 1 23-mei Tornado DMW1-HG DMW1
Heerhugowaard
20:00 19:15
-----RECR. 2 22-mei HG DMW2-Tonegido DMW2 De Noord
19:30 19:00
-----PROGRAMMA ZATERDAG 27 MEI T/M VRIJDAG 2 JUNI (VELD)
TEAM

DATUM WEDSTRIJD

PLAATS

AANW./
AANV VERTREK RES.SH.

DAMES 1
DAMES 2
DAMES 3
A1
A2
B1
B2
C1
C2
D1
D2
E1
E2
F1
F2
F3
F4
RECR. 1
RECR. 2

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

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

14:30
19:30
19:15
13:10
12:00
12:10
11:00
9:00
10:00
15:45
10:45
14:00
10:15
10:00
13:00
9:15
12:30
20:00
19:30

PLAATS
Anna Paulowna

AANW./
AANV VERTREK RES.SH.
11:00 10:00
------

HG DS1-St. George DA1
HG DS2-Lacom’91 DS2
Hollandia T DS2-HG DS3
HG DA1-St. George DA1
HG DA2-Vrone A1
D.S.O. DB1-HG DB1
HG DB2-J.H.C. DB1
HVS/Petten DC1-HG DC1
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

PROGRAMMA 11 JUNI (VELD)
TEAM
A2

DATUM WEDSTRIJD
11-juni Kleine Sluis DA1-HG DA2

14:00
19:00
18:30
12:40
11:30
11:00
10:30
8:00
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.
----------RES.SH
--------------------------
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Medisch
pedicure
Heerhugowaard

Medisch Pedicure Heerhugowaard

JAN GROOT
BOUWKUNDIG
TEKENBUREAU

De praktijk staat ingeschreven
in het kwaliteitsregister voor pedicures

Tel. 072-5726237

*
Diabetes en Reuma aantekening

Schapenweg 2a 1704 DS
Heerhugowaard - Noord

*
Praktijk op de begane grond
*
www.pedicureheerhugowaard.nl
*

Altonstraat 15
1704CC, heerhugowaard
tel. 06-42307499

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

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

- GRATIS CLINIC - GRATIS CLINIC - GRATIS CLINIC TEDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEHHHHHHHHHHHHHH
Hier is ie dan! (de verrassing waar jullie allemaal op hebben gewacht)
Voor alle tennissers die zich aangemeld hebben voor het Stratentennistoernooi (OF DIT NOG GAAN DOEN) organiseert de commissie:
DE STRATENTENNISCLINIC
Deze clinic is GRATIS!!!!!! en wordt gehouden op donderdag 1 juni
• Van 18.30u – 21.00u voor onervaren tennissers
• Van 21.00u – 22.30u voor meer ervaren tennissers
(Aanmelden kan op het eerder verstuurde aanmeldformulier)
-GRATIS CLINIC- GRATIS CLINIC- GRATIS CLINIC- GRATIS CLINIC- GRATIS CLINIC- GRATIS CLINICStratentennis Toernooi 2017-2
Dit jaar organiseert TV ’t Noord End op haar 4 gravelbanen
weer het succesvolle, prestigeuze en (soms) fanatieke
(maar altijd gezellige) Stratentennistoernooi. Dit
toernooi vindt plaats op 6-7-8-9 juni 2017. Tijdens dit
toernooi strijden om de eer van
‘De beste tennisstraat van Heerhugowaard de Noord ‘.
Hoe werkt het
Een stratenteam moet uit minimaal 6 personen van 18
jr of ouder bestaan. De spelers hoeven geen lid te zijn
van TV ’t Noord End.
* Er mogen meerdere teams per straat meedoen
De wedstrijden zullen doordeweeks (tussen 18.00 uur
en 21.00 uur) in de avonduren plaatsvinden.
De finalewedstrijden zullen op vrijdagavond gespeeld worden.
Er wordt in pouleverband getennist, dit betekent dat ieder team meerdere wedstrijden speelt.(op
1 avond) De wedstrijden worden gespeeld in dubbels d.w.z. je speelt altijd met een ander teamlid
tegen twee tegenstanders
Oefenen
Zoals iedereen inmiddels weet (want er is zeer veel over gesproken in diverse supermarkten,
op straat, bij Bleeker, op de voetbalvereniging en de handbalvereniging) is de verrassing per
mail reeds onthuld. Voor iedereen die zich heeft opgegeven voor het stratentennis is er de
mogelijkheid om op 1 juni een tennisclinic bij te wonen. Geef je hieronder op. Het belooft een
onvergetelijke ervaring te worden!
Kijk voor meer informatie op de website (www.tvnoordend.nl)
of neem contact op met onderstaande personen van de organisatie.
Roos Beers 06-38204095
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Roos  Beers  06-‐38204095  
  
"-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐afknippen  en  inleveren-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐"  
  
“------------------------------------------------afknippen
en inleveren------------------------------------------------»
Opgaveformulier  
Opgaveformulier
Inleveren  bij  Sterrenboschstraat  20  of  ingevuld  e-‐mailen  naar  pezu@quicknet.nl    
Inleveren bij Sterrenboschstraat 20 of ingevuld e-mailen naar pezu@quicknet.nl
  
Naam  van  onze  straat     
  
Namen  spelers  
Deelname   Onervaren  tennisser  
Clinic  
(18.30u)  /  Meer  ervaren  
tennisser  (21.00u)  
1. Team  Captain     
ja/nee  
  
2. Speler  
  
ja/nee  
  
3. Speler  
  
ja/nee  
  
4. Speler  
  
ja/nee  
  
5. Speler  
  
ja/nee  
  
6. Speler  
  
ja/nee  
  
7. Reserve  Speler     
ja/nee  
  
8.
Reserve  Speler  
  
ja/nee  
  
  
“------------------------------------------------afknippen en inleveren------------------------------------------------»

  

Voorjaarscompetitie: Verslag heren zaterdag, 15 april
Op
     15 april werden we om 10 uur in Anna Paulowna verwacht. Ed zou die dag als chauffeur fungeren,
maar had geen auto. Paul
was bereid
omzaterdag,
als zijn vervanger
(Bob) op te treden. Later meldde Ed
Voorjaarscompetitie:
Verslag
heren
15 april
zich ook nog eens grieperig af, zodat we met vier man op pad gingen. Bijkomend voordeel was wel
Op 15 april werden we om 10 uur in Anna Paulowna verwacht. Ed zou die dag als
dat we nu lekker ruim konden zitten! Om kwart voor tien arriveerden we en onze tegenstanders
chauffeur fungeren,
maar
had geen
auto.
Paulzijwas
alsinzijn
vervanger (Bob)
druppelden
een voor een
binnen.
Gelukkig
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quabereid
leeftijdom
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overeenstemming
met de
op
te
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ook
nog
eens
grieperig
af,
zodat
we
met vier
op
onze. Heel wat anders dan het team van Schagen. Ook over onze gezondheid hoefden
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druppelden een
binnen.De
80
bunder
werd voornamelijk
verhuurd,
o.a. aan Zuurbier/Ursem,
onsvoor
allen een
welbekend.
Gelukkig
waren zij met
qua suikerbieten.
leeftijd meerMaar
in overeenstemming
met
de onze.
Heel
wathad
anders
rest
werd verbouwd
dit terzijde want we
dwalen
af. Hun
team
wel het
voordeel
dat ze van
konden
beschikken
vijfde,
verse, speler.
Paul speelde
Ronald
H enteHardan het team
Schagen.
Ook over
overeen
onze
gezondheid
hoefden
we onsmet
geen
zorgen
rie
met Henk.
speelde een driesetter
vanhun
ruim
twee Ook
uur, die
wonnen
maken
want Laatstgenoemden
er zaten twee gepensioneerde
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Maar dithelemaal
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want we zodat
Paul
en
Ronald
het
betrekkelijk
eenvoudig
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hen
hadden.
De
laatste
games
hebben
Harrie en
dwalen af. Hun team had wel het voordeel dat ze konden beschikken over een vijfde,
ik vanaf de kant ook meegekeken,. Want het grote nadeel van die lange partij was, dat wij zelf ook
gesloopt waren en dat we, mede door die verse speler, er kansloos werden af getikt. Ik meen met
twee maal 6-2. De eindstand was dus 1-3 in ons voordeel. Ronald H gaf te kennen dat hij slecht had
gespeeld maar wat ik er van heb gezien viel dat erg mee. Bovendien win je geen twee partijen als je
slecht sta te spelen! En hij mag, als Feyenoord-fan, helemaal niet klagen!
Na een gezellige nazit zijn we weer veilig thuis gekomen en konden we gaan genieten van extra
rust. Op 22 april waren we namelijk vrij.
Verslag heren zaterdag, 29 april
Op 29 april moesten we weer aan de bak tegen Topspin uit Den Helder. Voor het eerst in mijn carrière moest ik de wekker zetten voor een thuiswedstrijd! Door omstandigheden was deze wedstrijd
op de onchristelijke tijd van negen (!) uur gepland. Op weg naar de baan kwam ik Paul tegen met
een tennistas en een plastic zak met een verschoning. Ik vertelde hem dat hij volgens mij deze
dag niet mee hoefde te doen. Geen probleem volgens Paul, hij had nog zat te doen. Hij ging dus
rechtsomkeert! Wel zou hij misschien nog even komen kijken. Waarschijnlijk hebben onze wedstrijden te kort geduurd want wij hebben hem niet meer gezien!
Ook onze tegenstanders vonden 9 uur blijkbaar te vroeg want zij kwamen pas even na half 10
aankakken. Bij het zien van hen bekroop me al weer het gevoel van een déja-vu.
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Ongeveer 15-20 jaar jonger en waarschijnlijk ook 15-20 jaar fitter.
Aangezien wij met vijf man waren, hebben Ed en ondergetekende ieder 1 wedstrijd gespeeld.
Over het verloop van de wedstrijden kan ik kort zijn:
Harrie-Henk tegen Vincent en John: 1-6 2-6 Ronald-Ronald tegen René en Arie: 1-6 3-6 Harrie-Ed
tegen René en Arie: 1-6 0-6 Alleen de vierde wedstrijd, tussen de Ronaldo’s en Vincent/John, was
het vermelden waard. Wel ging deze, zij het eervol, verloren: 6-4 1-6 4-6 . De eindstand was dus
0-4. Wel nog een tijdje gezellig nagezeten. Toen hoorden we ook dat er in Den Helder nog een
team is, waarvan de spelers een speelsterkte drie en/of vier hebben. Daar moeten we nog naar toe!
Ik kijk er nu al reikhalzend naar uit! Dit was het weer voor deze keer.
Groeten van Henk.
GEEF JE OP VOOR LADIESDAY
Dit jaar is de Ladiesday op VRIJDAG 2 JUNI bij tennisvereniging ’t Noord-End.

We beginnen 9.00 uur met koffie/thee en wat lekkers, waarna we lekker gaan tennissen. Tussendoor is er een geheel verzorgde lunch. En we sluiten de dag om 15.00 uur met een prijsuitreiking/
loterij, waarna we nog gezellig samen een toast kunnen uitbrengen op hopelijk weer een geslaagde dag.
Iedereen die tennist of heeft getennist mag zich opgeven, je hoeft geen lid te zijn van een/onze
vereniging. Jong en oud (vanaf 18 jaar) is welkom.
Kosten voor deze dag zijn € 15,00 inclusief lunch, één keer koffie/thee met wat lekkers en een lot.
Op te geven via ladiesday@tvnoordend.nl. De inschrijving is pas compleet na overmaking van €
15,00 op NL59 RABO 0326 8010 14 t.n.v. Tennisvereniging ’t Noord-End o.v.v. ladiesday +
naam. Geef je snel op want vol = vol.
Wij hebben er zin in en het belooft weer een leuke ongedwongen dag te worden.
Mariska Rinkel, Sandra Oudeman, Annemiek van Kleef, Mirjam Molenaar.
KANTINEDIENSTEN
zaterdag 13 mei 2017
dinsdag 16 mei 2017
woensdag 17 mei 2017
donderdag 18 mei 2017
vrijdag 19 mei 2017
vrijdag 19 mei 2017
zaterdag 20 mei 2017
dinsdag 23 mei 2017
woensdag 24 mei 2017
donderdag 25 mei 2017
vrijdag 26 mei 2017
vrijdag 26 mei 2017
zaterdag 27 mei 2017
dinsdag 30 mei 2017
woensdag 31 mei 2017
donderdag 1 juni 2017

Kantinecommissieweek
Bonny Kok		
Johanna Beke		
Charlotte de Wit		
Marian Visser-Lantman
Coby de Graaf-Stam
Kantinecommissieweek
Bonny Kok		
Richard Groen		
Hemelvaartsdag
Coby de Graaf-Stam
Mandy Loos		
Kantinecommissieweek
Bonny Kok		
Wil Beers		
Herman Sol		

Gerie Beers
Bardienst
Bardienst
ardienst		
Schoonmaak
Schoonmaak
Gerie Beers
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Schoonmaak
Schoonmaak
Gerie Beers
Bardienst
Bardienst
Bardienst

19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
09.00 - 11.00
09.00 - 11.00
19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
09.00 - 11.00
09.00 - 11.00
19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
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JUNI
		
vrijdag 2 juni 2017
Nel Smit-Beers		
vrijdag 2 juni 2017
Mandy Loos		
vrijdag 2 juni 2017
Ladiesday
vrijdag 2 juni 2017
Cor Zonneveld		
vrijdag 2 juni 2017
Cor Zonneveld		
zaterdag 3 juni 2017
Kantinecommissieweek
dinsdag 6 juni 2017
Jeltje Karman-Nauta
			Stratentoernooi
dinsdag 6 juni 2017
Gidget Zuurbier-Kooij
dinsdag 6 juni 2017
Roos Beers		
dinsdag 6 juni 2017
Dick van Schagen		
woensdag 7 juni 2017
Gidget Zuurbier-Kooij
woensdag 7 juni 2017
Roel Wolkers		
woensdag 7 juni 2017
Mandy Loos		
donderdag 8 juni 2017
Roel Wolkers		
donderdag 8 juni 2017
Roos Beers		
donderdag 8 juni 2017
Karel Oosenbrug		
vrijdag 9 juni 2017
Dick van Schagen		
vrijdag 9 juni 2017
Jill Zuurbier		
vrijdag 9 juni 2017
Fenny Zuurbier Pancras
vrijdag 9 juni 2017
Tys Borst			
vrijdag 9 juni 2017
Nel Smit-Beers		
vrijdag 9 juni 2017
Ria Borst Dudink		
zaterdag 10 juni 2017
Kantinecommissieweek
dinsdag 13 juni 2017
Fenny Zuurbier Pancras
woensdag 14 juni 2017
Jörn Job Klaver		
donderdag 15 juni 2017 Herman Sol		
vrijdag 16 juni 2017
Karin Stoop		
vrijdag 16 juni 2017
Marian Bos		
		
Midzomernacht
vrijdag 16 juni 2017
Jenny van Leijen		
vrijdag 16 juni 2017
Jill Zuurbier		
maandag 19 juni 2017
Nel Smit-Beers		
maandag 19 juni 2017
Coby de Graaf-Stam
zaterdag 17 juni 2017
Kantinecommissieweek
dinsdag 20 juni 2017
Fenny Zuurbier Pancras
woensdag 21 juni 2017
Wil Beers		
donderdag 22 juni 2017 Gerrie Sol		
zaterdag 24 juni 2017
Marijke Zuurbier-Burger
dinsdag 27 juni 2017
Greet Klaver-Huting
zaterdag 24 juni 2017
Kantinecommissieweek
dinsdag 27 juni 2017
Wil Beers		
woensdag 28 juni 2017
Jörn Job Klaver		
donderdag 29 juni 2017 Gerrie Sol		
vrijdag 30 juni 2017
Ria Borst Dudink		
vrijdag 30 juni 2017
Marian Bos		

Schoonmaak
Schoonmaak

09.00 - 11.00
09.00 - 11.00

Bardienst
Bardienst
José Wolkers
Bardienst

9.00 - 12.30
12.00- 15.00

Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Schoonmaak
Schoonmaak
José Wolkers
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Schoonmaak
Schoonmaak
Bardienst
Bardienst
Schoonmaak
Schoonmaak
Tineke Borst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Schoonmaak
Schoonmaak
Tineke Borst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Schoonmaak
Schoonmaak

19.30 - 23.00

09.00 - 11.00
09.00 - 11.00
19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
09.00 - 11.00
09.00 - 11.00
18.00 - 24.00
18.00 - 24.00
09.00 - 11.00
09.00 - 11.00
19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
09.00 - 11.00
09.00 - 11.00
19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
09.00 - 11.00
09.00 - 11.00

Heren zaterdag 50+ in goeden doen!
Op de zaterdagen 29 april en 6 mei boekten de mannen van captain Frans Smit twee mooie zeges!
Nadat in de eerste 2 wedstrijden maar 1 punt wed gehaald kwamen er nu 7 (van de 8) bij. Op 29
april bestreden we de mannen van Groetincke uit, op hun mooi gelegen park in Groet. In tegenstelling met ons team (waar we gelukkig onze voorzitter Wim Wijnker voor deze wedstrijd konden
strikken) konden de Groeters uit zo’n 8 man hun team formeren.
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Na het zich later liet aanzien waren de 5 gekozen luitjes wel de gezelligsten , vonden wij. Na de
koffie en traditionele appeltaart gingen we aan de slag op de zeer goede gravelbanen, net zo goed
als die van ons. Na zo’n anderhalf uur konden we de eerste twee punten in de tas stopen en dus
lonkten lonkten er na de gebruikelijke pauze vier punten aan de horizon! Dat moest natuurlijk nog
wel even waargemaakt worden, en de duo’s Wim/Peter en Martien/Cees stroopten de mouwen
flink op en na het optrekken van de gravelwolken konden we inderdaad twee punten toevoegen
aan de al vergaarde twee punten en zodoende vier punten in de tas. Alle reden voor ons om trots
te zijn op dit resultaat en de derde helft en de derde helft was dan ook uiterst plezierig voor ons en
de tegenstanders gedroegen zich ook uiterst sportief en zorgden voor een goeie hap ( een schaal
boordevol kibbeling en zoute haring). Een middag dus waar we met plezier op terug konden kijken en Wim nog bedankt voor het invallen.
Johan, Martien, Gerard en Cees namen het op 6 mei op tegen de mannen van Santana uit Hoogkarspel. Ze kwamen met 5 man opdraven zodat 2 van hen maar 1 partij kon spelen. Nadat Martien
de goed smakende appeltaart had rondgedeeld en de koffie er ook goed inging konden we de
baan op. Martien speelde deze keer met Gerard en Johan dus met Cees, allemaal voor het eerst in
deze samenstelling, spannend dus, De banen lagen er goed bij en Johan en Cees begonnen voorvarend, 1ste set 6-2, de tweede set liep toch anders, maar werd met 7-5 in de acht gesleept. Martien
en Gerard moesten de eer aan hun tegenstander laten, met een 1-1 tussenstand als logisch vervolg. Na bijgetankt te hebben met koffie en een broodje gingen Martien en Gerard er eens goed
voor staan en ze wisten het toch wel favoriete koppel Jan en Piet met 6-2 7-5 aan de zegekar te
binden, proficiat! Johan en Cees moesten alles uit de kast halen om Jos en de ingevallen Karel van
het lijf te houden en pas na 3 zware sets (4-6 6-4 6-3) konden zij de felicitaties in ontvangst nemen.
Derhalve een mooie 3-1 eindscore en ook nu weer was het nazitten ’n feestje op zich met Martien
als cateraar en de zon die gezellig scheen. Voor Frans komt zijn operatie nu dichtbij en we wensen
hem veel succes.
Groet Cees

Steeds opnieuw leuke dingen!!!
Geopend: di-wo-do-vrij 9.30 - 17.00 uur
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www.caferestaurantbleeker.nl • Als het om feestelijke verzorging gaat.

PRES
ENTE

ERT
:

KERMIS DE NOORD
Vrijdag 19 mei:

Zanger Bernard Karsten
Toegang: 18+
Aanvang 21:00 uur
Zaterdag 20 mei:

Synergy

Aanvang 21:00 uur
Zondag 21 mei:

Hijgende herten
Aanvang 16:00 uur

‘s Avonds: Stageline
Aanvang 21:00
Maandag 22 mei:

1e deuntje DJ Maarten
Aanvang 11:00 uur

‘s Middags: katknuppelen
Aanvang 14:00 uur
Vanaf 16:00 uur Paul Vlaar
‘s Avonds Stageline
Aanvang 21:00 uur

Mart, Hans en medewerkers wensen u prettige kermisdagen!
Hemelvaartsdag gesloten
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Hugo Boys seizoen 2016-2017

KERMISVOETBAL
Zaterdag 20 mei
19.00 uur

Hugo Boys 1
tegen

Con Zelo 1
Na afloop DJ RenÉ VERKERK
(Bekend van Radio 10 "De grootste hits aller tijden)

Ook deze avond:

ZWAgerman-CUP

HUgo Boys 4
Con Zelo 3

Van de bestuurstafel
Zondag 14 mei is de laatste officiële speeldag van de reguliere competitie. Een aantal teams hebben nog wedstrijden in te halen en deze worden gespeeld op zondag 21 mei of op een doordeweekse avond. Ondanks dat Hugo Boys 1 al een aantal weken geleden is gedegradeerd worden er
de laatste weken toch nog punten gehaald. Een prima prestatie van de mannen van Gosse Bosma.
Op deze wijze wordt er toch op een waardige wijze afscheid genomen van dit seizoen.
Op kermiszaterdag (20 mei) worden er een aantal wedstrijden gespeeld waaronder de wedstrijd
Hugo Boys 1 tegen Con Zelo 1. Er zal gespeeld worden om de Zwagerman Cup. Daarna is er muziek in het Dorpshuis. Iedereen is van harte welkom.
Leden die zich willen afmelden dienen dit uiterlijk voor 15 mei a.s. te doen en dan uitsluitend
via het mailadres ledenadministratie@hugoboys.nl Afmeldingen via een appje of via de coach
worden dus niet geaccepteerd !
Nieuwe leden dienen zich te melden via het aanmeldingsformulier op de website. U kunt dit vinden onder het kopje ledenservice op de website.
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Vanuit de gemeente is het beleid ten aanzien van de controle op het drankgebruik aan personen
jonger dan 18 jaar aangescherpt. Uit de praktijk blijkt dat de controles in kantines en dorpshuizen
zijn toegenomen. Er worden direkt boetes opgelegd en dat zijn geen misselijke bedragen. In onze
kantine zijn de regels ook aangescherpt en zullen de vrijwilligers bij twijfel gaan vragen om een
legitimatiebewijs. Wij rekenen daarbij op de medewerking als daarom wordt gevraagd.
Het onderhoud aan de velden zal begin juni van start gaan. Het C-veld is inmiddels al voorzien van
een nieuwe toplaag en het is ook ingezaaid.
Voor de meeste teams resteren er nog enkele wedstrijden. Vanaf deze plaats veel succes gewenst.
Namens het bestuur, Klaas Oudeman, voorzitter

Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 13 mei
Hugo-Boys
Hans

Zaterdag 20 mei
Hugo- Boys
Corina

Zondag 14 mei
9.45 uur Miranda / Verine
13.00 uur Frans / John K
Leden : Alex Kroon / Laurens Leegwater / Tom van Veen

Zondag 21 mei
9.45 uur ????
13.00 uur
Leden :

Maandag 15 mei
Tafeltennis Puinhoop United

Maandag 22 mei
Tafeltennis Puinhoop
Dinsdag 23 mei
Kbo en Seniorengym

Dinsdag 16 mei
Kbo en Seniorengym
Woensdag 17 mei
Revas
Donderdag 18 mei
Training Hugo Boys
Vrijdag 19 mei
koersbal

Woensdag 24 mei
Revas
Donderdag 25 mei
hemelvaartdag
Vrijdag 26 mei
koersbal

Hugo Boys Senioren

Zondag 14 mei 2017
							
Terreindienst: Siem Hand
				
wedstr 		aanv
Scheidsrechter
7088
DWOW 1
Hugo-Boys 1
14:00 		
63483 Sint Boys 2
Hugo-Boys 3
11:30 		
61918 Vrone 5
Hugo-Boys 4
10:00 9:00
63859 Hugo-Boys 5
RK EDO 5
10:45 10:00
Marco van Woerkom
162788 Berkhout JO19-1
Hugo-Boys JO19-1 11:30 10:00
								
Zaterdag 20 mei 2017 (kermiswedstrijden)
				
Terreindienst : Vincent Plak, Siem Hand
				
Hugo-Boys 1
Con Zelo 1
19:00
Marco van Woerkom
Hugo-Boys 4
Con Zelo 4
19:00
Kees Molenaar
								
Zondag 21 mei 2017
						
Terreindienst: Vincent Plak, Siem Hand
				
64449 Sporting S 2
Hugo-Boys 3
13:00 12:00
63854 Hugo-Boys 5
HSV 8
10:45 10:00
Jan Eeken
69990 Hugo-Boys JO19-1 Kwiek 78 JO19-1
10:45 9:45
Arie Strijbis
Siem Hand tel. 072-5740761
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Hugo Boys Jeugd

Saturday, May 13, 2017
Terreindienst ‘s ochtends:
Terreindienst ‘s middags:

		
Joost Wolkers
			
Rob Zuurbier
					

wedstr.
203588
183690
195908
168635
-

		
- Zie programma zondag
- Vrij
- WSV 30 JO15-2
- Vrij
- Reiger Boys JO13-5
- Hugo Boys JO11-1
- Vrij
- Hugo Boys JO9-2
- Mini-comp bij Kwiek’78
- Mini-comp bij Kwiek’78

Omschrijving
Hugo Boys JO19-1
Hugo Boys JO17-1
Hugo Boys JO15-1
Hugo Boys JO13-1
Hugo Boys JO13-2
Apollo 68 JO11-1
Hugo Boys JO9-1
Dynamo JO9-1
Hugo Boys MP1
Hugo Boys MP2

aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
		
		
14:00 13:00
Pim Mooij
		
11:00 10:15
NNB
10:45 10:00
- 		
		
9:30 8:45
- 		
9:30 8:45
- 		
9:30 8:45
- 		

Saturday, May 20, 2017
		
Terreindienst ‘s ochtends:
Marco Borst
					
Terreindienst ‘s middags:
Thomas Kunst
					
Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag
		
Hugo Boys JO17-1 - Vrij
		
203583 Hugo Boys JO15-1 - Assendelft JO15-2
14:00 13:00
NNB
Hugo Boys JO13-1 - Vrij
		
182442 Berkhout JO13-1
- Hugo Boys JO13-2
11:30 10:00
- 		
193868 Hugo Boys JO11-1 - AFC 34 JO11-3
11:00 10:30
Coach
Hugo Boys JO9-1
- TOERNOOI bij SVW’27 ??
??
- 		
175167 Hugo Boys JO9-2
- Sporting S JO9-1
11:00 10:30
Coach
Hugo Boys MP1
- Vrij
- 		
Hugo Boys MP2
- Vrij
- 		
								
Houdt de website en het bord in de gaten ivm gewijzigde wedstrijden! www.hugoboys.nl
								

De Hugo Boys jeugdcommissie is op zoek naar scheidsrechters voor bij de wedstrijden van de
mini-pupillen. Hiervoor is geen scheidsrechters diploma benodigd, en dus is het mogelijk voor
meerdere mensen!
Lijkt dit je wat? Spreek een van ons dan aan, of e-mail naar zaterdag@hugoboys.nl, zodat je kunt
bekijken of het iets voor je is.
Hugo Boys Jeugdcommissie;
(Nic de Wit, Carola Dekker, Mitchel Assendelft, Mike Zuurbier,
Joey Beers, Dion van ‘t Padje en Pim Wolkers)
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Hugo Boys Jeugdtoernooi & Penaltybokaal 2017
Helaas hebben wij voor het Hugo Boys Jeugdtoernooi tekort aanmeldingen 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!

De Jeugdcommissie

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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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 13 mei

Kwarkbolletjes 4 + 2 gratis
Moederdagstol voor maar € 3,95
Aardbeienslof van € 8,95 voor € 7,95
Elke
Elkedag
dag 33 broden
broden naar
naar keuze
keuze€€5,75
6,25
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