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Agenda
5 maart 2017 Young Seven: Modern monnikenwerk: workshop Handletteren
6 maart 2017 14:00 KBO Ko Schuurmans over afscheid en rouw
8 maart 2017 14:00-16:00 Hugo Girls Bingo voor de jeugd in het Rondeel
11 maart 2017 WGJ: Mini Playback en Spelshow
11 maart 2017 WGJ: ‘s avonds Disco
18 maart 2017 Stile omgang
20 maart 2017 13:30 KBO Excursie naar Amigoplant
21 maart 2017 20:00 Jaarvergadering Parochie in de pastorie
24 maart 2017 20:00 Hugo Girls Voorjaarskeezen in ‘t Rondeel
25 maart 2017 10:00 Zuster van Buurendag, zwerfvuil ruimen
31 maart 2017 19:00 Authentieke Dorpshuisveiling
5 april 2017 Young Seven: Paasintenties maken: je bent een engel
11 april 2017 20:00 lezing Veenlandschap in Heerhugowaard(Lia Vriend) in  de Veenhuizerkerk
23 april 2017 14:30 Blazersensemble uit HHW in de Heilig Hart kerk
24 april 2017 KBO Uitje
27 april 2017 Koningsdag
5 mei 2017 5 mei Fietstocht 
9 mei 2017 Stichting Dorpshuis Jaarvergadering
14 mei 2017 Young Seven: Workshop wereldtapas
19 mei 2017 18:15 Steprace
19 mei 2017 - 22 mei Kermis 
25 mei 2017 14:00 KBO Annemarie Hooijboer met een humoristische bloemlezing
4 juni 2017 Young Seven: Verhalen rond het kampvuur
2 juli 2017 Young Seven:Zomerfeest
4 september 2017 9:00 KBO Fietstocht
9 september 2017 41e editie Noordender Volksspelen
7 november 2017 19:00 KBO Jubileumfeest
15 november 2017 t/m 18 november “Loca draait door”: Cabaret, revue en toneel avond in zaal Bleeker
19 november 2017 “Loca draait door”: Cabaret, revue en toneel middag in zaal Bleeker
28 november 2017 19:30 KBO Bart Oud over de geschiedenis van Sinterklaas
19 december 2017 14:00 KBO Kerstmiddag

Vrijdag 17 februari 2017

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

Uw tekst voor de volgende uitgave van ‘t Contact dient u uiterlijk MAANDAG 27 FEBRUARI 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 17 maart 2017.
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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 

Pastor:
Toon Jorink, Veluweweg 56, 1738 BE te Waarland
(0226) 423 280 / 06 51494718   
t.jorink@gmail.com 
Toon heeft op dinsdag vrij

Diaken Hans Bruin
0654956924
hansbruin@outlook.com

Deken / pastoor E. Moltzer
Gedempte Gracht 64
1741 GD Schagen
0224 212357
don.eduard@planet.nl 

Heilig Hart raad
Vice-voorzitter   Gea Klercq  072 571 5265
Secretaris   Vacature 
Penningmeester   Siem van Langen    072 5744771
Bestuurslid   Kees van Langen  072 574 2241

Contactpersonen secties:
Sectie Catechese   Vacature
Sectie Liturgie   Marga van Langen 072 574 2241
Sectie Gemeenschapsopbouw Ted van Schagen  072 5712020
Sectie Diaconie en Pastoraat Vacature

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

Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren voor 23februari op  het 
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
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Kerkwerken
In februari   is de groep van mevrouw Jo Stam-van Schagen aan de beurt om de kerk op orde te 
brengen.

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

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

WEEKEINDE 18 EN 19 FEBRUARI
Zevende zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Leviticus 19, 1-2.17-18(Een kernachtige samenvatting van heel de Tora)
Evangelie uit Matteüs 5, 38-48( Jezus spreekt over de grotere gerechtigheid van het Koninkrijk 
Gods)

ZONDAG 19 FEBRUARI
Derde zondag van de maand
10.00 uur
Eucharistieviering met zang van Timeless uit Nieuwe Niedorp .Voorganger is Gerard Weel.
Gebedsintenties voor: Nel Smit-Houniet, Alex Weel, in liefdevolle herinnering Piet Borst, in 
liefdevolle herinnering Jaap en Anna Pronk, Jan en Sjanet, Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas, 
Adriaan van Langen en zegen over zijn gezin, uit dankbaarheid bij het 50 jarig huwelijk van Arie en 
Riet Groot, Afra de Wit- Plak en zegen over haar gezin en familie,Nic Commandeur en zegen over 
zijn kinderen en kleinkinderen, Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman en overleden familie .
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Sofie Kavelaar en Maarten Beers. Koster: Kees Berkhout.

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

WEEKEINDE 25 en 26 februari
Achtste zondag door het jaar
Eerste lezing uit Jesaja 49,14-15( We horen Jezus zeggen dat een mens geen twee heren kan 
dienen)
Evangelie uit Matteus 6 24-34

ZONDAG 26 FEBRUARI
10.00 UUR
Viering door de gebedsvieringengroep met zang van het ritmisch koor. Gebedsintenties voor: 
Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie, Riet Bleeker-Korver, Petra en overleden familie 
Bleeker-Korver, Cor Borst en Ria Borst-Groot, in liefdevolle herinnering Merie Klompstra-Bakker, 
haar overleden ouders en zegen over haar gezin, Cees Meester, Nic Klaver en Ineke en zegen over 
hun gezin, in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel, in liefdevolle herinnering Jaap en Anna 
Pronk, Jan en Sjanet, Pe Wester en Gerrit Schaafsma en zegen over hun gezin, Jaap Beers, Gina, 
broeder Patrick, overleden familie kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, Piet Beers en 
familie en voor een jarige.
Koster; Gon Meester

WEEKEINDE 4 EN 5 MAART
Eerste zondag van de vasten
Eerste lezing uit het boek Genesis 2, 7-9;3.1-7(het verhaal  over de schepping  en de zondeval van 
de mens)
Evangelie uit  Matteüs  4, 1-11( in de woestijn wordt Jezus op de proef gesteld)
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WOENSDAG 1 MAART
Aswoensdag/Vasten-en onthoudingsdag
16.30 uur Aswoensdagviering voor de kinderen.

19.30 uur Eucharistieviering  met zang van Deo Vacare. Voorganger is Gerard Weel.
Gebedsintenties voor: Henk en Trien Groot en zegen over hun gezin.
Koster: Rene van Langen.

ZATERDAG 4 MAART 
19.00 UUR
Installatieviering van Diaken Hans Bruin met zang van een gelegenheidskoor. Voorganger is 
Eduard Moltzer
Lector; Marga van langen.Misdienaars: Syb Bakkum en Bas Kavelaar. Koster: Rene van Langen

ZONDAG 5 MAART
10.00 UUR Kennismaking en vergevingsviering met de eerste communicanten en zang van  het 
kinderkoor. Voorganger is Toon Jorink.
Gebedsintenties voor:  in liefdevolle herinnering Annie van Schagen en overleden ouders, Gert 
Boerdijk en zegen over de kinderen en kleinkinderen, Kees en Truus Zuurbier-Groot en zegen over 
het gezin, in dierbare en dankbare herinnering onze ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom, Piet 
Overtoom en Emma Overtoom-Groenland en overleden familie, in liefdevolle herinnering Jaap en 
Anna Pronk, Jan en Sjanet
Lector: Marga van Langen. Misdienaars: Kirstin Plak en Maud Berkhout. Koster; Peter Danenberg.

DONDERDAG 9 MAART
19.30 UUR Viering van meeleven met zang van het kommmerkoor. Voorgangerszijn Nel Zuurbier-
van Langen en Marga van Langen.
Gebedsintenties voor; Kees Zuurbier  en Truus Zuurbier-Groot en zegen over hun gezin,Piet 
Luken en zegen over zijn gezin,Jan Bleeker en om zegen over zijn gezin,Nel Smit-Houniet,Alex 
Weel,Marco Ursem,In liefdevolle herinnering Dennis Overtoom, Nelly van Veen en overleden 
ouders Overtoom-Groen,
Toon en Annie Spaansen-Borst,In dierbare en dankbare herinnering onze lieve ouders Jaap en 
Truus Stam-Overtoom,Theo en Annie Hoogland-Bleeker, In liefdevolle herinnering Jan en Stephan 
Mulder,vader en moeder Groen en Atie,Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda 
Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart,Nol van Woerkom,Tiny Veldman-
Overtoom overleden ouders Veldman-Overtoom,Corrie Haverink,Riet Bleeker-Korver Petra en 
overleden familie Bleeker-Korver,Riet Entius-de Boer en zegen over hun gezin,In liefdevolle 
herinnering Nic Eeken en Michel,Agie Borst-Eeken en Cor Borst, Ina ,Cok, Sander en Piet en 
zegen over hun gezin,Riet Oudeman-Beers uit dierbare en dankbare herinnering ,In liefdevolle 
herinnering Jan en Tiny  Oudeman-Groot en om zegen over hun kinderen en kleinkinderen,
in liefdevolle herinnering Andre Veldman en Ank Veldman-Dekker en om zegen over hun kinderen 
en kleinkinderen,in liefdevolle herinnering Merie Klompstra-Bakker haar overleden ouders en 
zegen over haar gezin,
Siemen Borst en geef ons kracht om verder te gaan, Ali Idema-van Diepen,Piet Bleeker en om 
zegen over zijn gezin,In liefdevolle herinnering Jaap en Anna Pronk, Jan en Sjanet,Pe Wester en 
Gerrit Schaafsma en zegen over hun gezin
Adriaan van Langen en zegen over zijn gezin,Jaap beers, Gina, broeder Patrick overleden familie 
en voor de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Afra de Wit-Plak en zegen over haar gezin en familie,Nic Oudeman n overleden familie Oudeman-
Bakkum,In liefdevolle herinnering Piet en Afra Korver-Wester en dochter Helma, In liefdevolle 
herinnering Nic Commandeur 

Koster; Gon Meester.

Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
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ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP
T VELD
Zaterdag 18 februari om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en volkszang
Zaterdag 25 februari om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van 
interamvo. Er is kinderwoorddienst
Woensdag 1 maart om 19.00 uur aswoensdagviering met Theo vertelman
Zaterdag 4 maart om 19.00 uur presentatie 1e communicanten met Toon Jorink en zang van het 
kinderkoor
WAARLAND
Zaterdag 18 februari om 19.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer en zang van het 
gemengd koor.
Zaterdag 25 februari om 19.00 uur woord en communieviering met Theo vertelman en zang van 
het ritmisch koor.
Woensdag 1maart om 19.00 uur eucharistieviering met pastoor van der linden en zang van het 
ritmisch koor.
Zondag 5 maart om 10.00 uur  eucharistieviering met pastoor van der linden en zang van de 
vrienden van het gregoriaans
NIEDORP
Zondag 19 februari om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden
Zondag26 februari om 10.0 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het 
gemengd koor.
Woensdag 1 maart om 19.00 uur  aswoensdagviering met Toon Jorink
Zaterdag 4 maart om 19.00 uur Eucharistieviering met eduard moltzer en zang van Timeless

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

Overleden
Op 27 januari overleed op 95 jarige leeftijd Nic Borst
Op 1 februari vond de uitvaartdienst plaats in onze kerk waarna hij is begraven op de begraafplaats 
achter de kerk.

Kinderkerk 
Op vrijdagmiddag 13 januari 2017 was er kinderkerk voor groep 4 t/m 8 en dat is nog even wen-
nen op de vrijdag. Er gingen 10  kinderen met me mee, want er waren toch wel aardig wat kin-
deren die al iets anders hadden afgesproken. 
Er was deze keer geen hulp, maar met dit kleine groepje ging dat uitstekend en zo kwam ook 
iedereen aan bod om wat te zeggen.
We hebben op de gebruikelijke manier geopend en ieder kind mocht ook een gebedje bidden. 
Een kind heeft gebeden voor al het onrecht en oorlog die er is. Ze wordt er heel verdrietig van. 
Een ander kind wilde bidden dat ze ook snel gedoopt mag worden. Er werd ook gebeden voor een 
gelukkig Nieuwjaar en zo begon het nieuwe jaar heel mooi.
We hebben ook nagepraat over het kerstspel en er waren toch wel wat kinderen die het moeilijk 
vonden om een schoenendoos weg te geven, omdat ze er al zo lang aan hadden gewerkt. We 
hebben besloten, om dit met kerst weer te doen, maar dan gaan we niet naar dezelfde locatie.
 Ik had een verhaal uitgekozen van een feest die niet doorging. Het is een verhaal die Jezus ver-
telde, het ging of een rijke man die een feest gaf, maar de mensen hadden allemaal iets anders 
te doen en daarom heeft hij heel veel mensen van de straat gehaald, die het feest mee mochten 
vieren. Hij werd er zelf gelukkig van en ook de mensen op het feest waren heel gelukkig.
Dat was een mooi opstapje naar de vraag: wat is geluk. Ja dat is moeilijk hoor om dat te verwoor-
den, maar met een beetje hulp kwam er toch wel wat uit, zoals een kriebel in je buik, een lach, 
dynamiet en vuur, ik vond het mooi gevonden.
Wat maakt ons nu gelukkig en dat heb ik voor ze opgeschreven.
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Verliefd zijn; goed nieuws; grapjes en moppen tappen; samen spelen; klavertje vier; cadeautjes 
krijgen; jarig zijn; klassenfeest; pannenkoeken eten; muziek maken en luisteren; schommelen; op 
de trampoline springen en op de fiets naar de kinderkerk.
Hierna mochten de kinderen een gelukstas tas versieren, want in deze tas komen alle geluksding-
en die we gaan maken of bespreken. Met de grote vakantie krijgen de kinderen hun gelukstas mee 
naar huis, zodat ze daar zelf nog een keer naar kunnen kijken, samen met hun ouders.
Het werd een gezellig samenzijn waarin veel werd geknutseld, gepraat en gelachen.  
We hebben tot slot nog een kaars bij Maria opgestoken voor iedereen en ook voor onszelf.

Op maandag 16 januari was er kinderkerk voor groep 1 t/m 3 en er waren deze keer 12 kinderen 
die met ons meegingen. Deze groep had hetzelfde programma als de oudere kinderen , maar de 
kleinste vinden het altijd geweldig als ik een verhaal voorlees. Ik heb het met eigen woorden nav-
erteld en ze hingen aan mijn lippen.
De kleinste vonden het kerstspel erg leuk, maar ze moesten steeds zolang wachten, daar gaan we de 
volgende keer aan werken.  De meerderheid wil graag weer een kerstspel en een schoenendoosactie. 
Wel grappig, want toen ik vroeg wat geluk was, wisten ze het niet. Ik ging met ze lachen en vroeg of 
ze nu iets anders voelde, maar ze keken me allemaal verbaasd aan, want ze voelde niets speciaals.
Op de vraag waar ze gelukkig van werden,  gaven ze als antwoord:
knuffelen met mijn knuffel, knuffelen met papa en mama, spelen met papa en mama, bij papa in 
bed slapen,  vakantie,  kinderkerk, schommelen, zwemmen, samen buiten spelen, jarig zijn en lief 
zijn voor elkaar.
Ook deze groep heeft heel hard gewerkt aan zijn gelukstas, het is een feest om naar te kijken hoe 
ze hun best hebben gedaan..

De volgende kinderkerk voor   groep 4 t/m 8 is op vrijdag 10 februari 
    groep 1 t/m 3 is op maandag 13 februari

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. 
Elma van Diepen en Gerda Zuurbier 

Inleveren Palmpasen takjes
Als u nog oude Palmpasen takjes hebt van vorig jaar kunt u deze meenemen naar de kerk.
U  kunt u ze inleveren achter in de kerk zodat ze op Aswoensdag kunnen  worden verbrand 

Resultaat Kerkbalans 2017

Afgelopen weken is er door een grote groep vrijwilligers behoorlijk 
veel werk verricht. Bedankt! Gelukkig viel het weer mee. Bij de 
meeste huizen ervaren ze een spontane medewerking en dan ver-
loopt alles soepel.
De opbrengst die we tot nu toe hebben is altijd een grote schatting. Er gaan ruim 100 enveloppen de 
deur uit naar parochianen buiten De Noord en deze toezeggingen zijn nog lang niet binnen. Maar met 
de gegevens van vorig jaar komen we tot de schatting van € 39.000,- Dat is ongeveer even veel als 
vorig jaar en dat is niet verkeerd. Er zijn minder enveloppen de deur uitgegaan omdat er weer heel wat 
parochianen zijn overleden (en over het algemeen zijn oudere parochianen gullere gevers), of verhuisd. 
Ook waren er dit jaar heel wat mensen niet thuis. We hopen dat die alsnog hun envelop inleveren. We 
zijn weer heel blij met de opbrengst. Als klein dorp springen we er met de Kerkbalans altijd ver boven 
uit! We willen iedereen bedanken voor de toezeggingen.

Werkgroep actie Kerkbalans, 
Karin Stoop, Sheila Borst, Lida Dekker, Jos Mooij
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Samen Kerk – Samen Sterk
Zondag 19 februari is het weer de derde zondag van de maand met ons vaste thema.
Deze keer hebben we als gastkoor Timeless.
Timeless is een katholiek kerkkoor met als thuisbasis de Kloosterkerk van Nieuwe Niedorp. Het 
koor bestaat uit ongeveer 30 leden en staat onder muzikale leiding van Amy Obdam. Zij worden 
begeleid door Marc op piano, Rosa Kruijssen op gitaar en André Vlaar op drums. Hun repertoire 
bestaat hoofdzakelijk uit gospels en bewerkte popmuziek.
U bent weer Van Harte welkom en na afloop staan de koffie en thee weer klaar.

“Wie als een mens wil leven”

Juut Meijer preekt in de Westfriese Ekklesia.
De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia is op zondag 5 maart 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 5 maart a.s. preekt Juut Meijer over:  “Wie als een mens wil 
leven”. Over Jezus van Nazaret als voorbeeldmens. Leven voor anderen, je leven geven en delen, 
ja ‘sterven voor elkander’. Dat is wat Jezus heeft gedaan. Is dat voor ons een optie? Hem achterna? 
Of is dat te hoog gegrepen? 
Juut Meijer studeerde theologie met predikantsopleiding en pastorale psychologie aan de VU, 
godsdienstonderwijs en vormingswerk aan de UvA.
Ze is als pastor verbonden aan de Dominicus gemeente in Amsterdam.
Ze woonde met haar gezin (man en drie kinderen) van 1994 tot 1996 in Zuid-India, waar zij geboeid 
raakte door deze volstrekt andere wereld vol tegenstellingen tussen godsdiensten en culturen, kasten en 
levenskansen. Ze werkte in het godsdienstonderwijs (Amsterdam), toerusting en volwasseneneducatie 
(Driebergen) en was 12 jaar studentenpredikant voor studenten en vluchtelingstudenten uit Azië, 
Afrika en Latijns Amerika in Amsterdam vanwege de Protestantse Kerken (PKN).
De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te 
Wognum. (De vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand.)
Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van Alwies Cock 
en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en thee en 
gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u  op 
5 maart te ontmoeten. U bent van harte welkom.

Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

Diaken Hans Bruin stelt zich voor en nodigt u uit. 
Beste parochianen van de heilig hart van Jezuskerk.

Enige tijd geleden werd ik door hulp-bisschop Mgr.Hendriks benaderd, met de vraag of ik mijn 
diaconaat in de gefuseerde parochie, H. Matteüs Hoorn, zou willen verplaatsen naar de parochies 
Heerhugowaard-Noord en Waarland. 

De Matteüsparochie kent zes vieringsplekken, t.w. Hoorn centrum, Hoorn Huesmolen, Zwaag, 
Westerblokker, Oosterblokker, Westwoud en verzorgt daarnaast de vieringen in twee verzorgingscentra.
Voor al deze vieringsplekken heb ik vier jaar mijn werkzaamheden als diaken mogen uitvoeren, en 
waar ik kan terugkijken op een mooie periode met fijne warme mensen. 
U zult begrijpen, dat ik even moest nadenken over de aan mij gestelde vraag. 

In het jaar 2012  heeft  bisschop Punt  mij in Haarlem gewijd voor het diaconaat, en waar ik  ten 
overstaan van God en Zijn volk volmondig “Ja, ik wil “  heb uitgesproken, om Zijn boodschap van 
geloof, hoop en liefde een stem te geven, in woord en gebaar. 
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Toen ik recentelijk deze belofte overdacht, dacht ik aan de woorden van Maria, “doe maar wat Hij 
u zeggen zal “ , woorden die ook op mijn wijdingskaart stonden afgedrukt en waardoor het voor 
mij meteen duidelijk was:  “Ja, ik wil “.
Het is mij een eer, uw diaken te mogen zijn. 

Via deze weg, wil ik mij graag aan u voorstellen. 
Mijn naam is dus Hans Bruin, woonachtig in Tuitjenhorn, ik ben 56 jaar en 33 jaar getrouwd met 
Helmine. 
Samen zijn wij gelukkig met onze vier kinderen, t.w. Jeroen, Michel, Jeffrey en Carlijn.
Ook mogen wij ons gelukkig  prijzen, dat mijn ouders van 88 en 86 nog in goede conditie zijn. Zij 
hebben  8 kinderen, 23 kleinkinderen en 10 achterkleinkinderen, met als bijkomstigheid dat ze 
nagenoeg allemaal in Tuitjenhorn wonen. Pure rijkdom dus. 

Mijn moeder, Truus Appelman is geboren en opgegroeid in Heerhugowaard Kruis, aan de 
Rustenburgerweg en mijn vader in het Waarland. 
Helaas hebben zij hun zoon en mijn broer, 23 jaar geleden door een ongeluk moeten missen 
en wat mogelijk het startpunt is geworden van een omwenteling in mijn leven en dus mede de  
aangezet is geweest tot mijn theologiestudie. 
Mijn broer Paul was ruim een jaar ouder als ikzelf en heeft mij door zijn overlijden de kwetsbaarheid 
van veel dingen laten zien, waardoor de draagkracht van mijn ondernemerschap onder druk 
kwam te staan. 
Dit heeft er uiteindelijk toe geleid, dat we ons bedrijf Versunie Heerhugowaard verkocht hebben, 
waar  ik mede-eigenaar van was. 

Mijn levensopdracht werd dus op de een of andere manier gewijzigd, van ondernemer naar 
permanent diaken, een roeping waar geen weerstand mogelijk leek. 

Wat is eigenlijk een diaken?
Wanneer u hier naar ‘googled’, dan zult u lezen dan diakens er al waren, voordat er priesters waren. 
Het waren mannen die ervoor moesten zorgen dat de apostelen tijd hadden om te bidden en hun 
pastorale opdracht goed konden blijven onderhouden.
Diakens vormen een ‘ brug ‘ tussen het volk en kerk.
Je hebt twee soorten diakens, t.w ‘ transuente en permanente’.
De eerste wordt ‘normaal’ gesproken, binnen vier maanden na zijn diakenwijding gewijd tot 
priester en de permanente dus niet. Deze laatste kan getrouwd zijn. 
De verschillen tussen een priester en een diaken zijn als volgt: Een diaken kan geen eucharistieviering 
voorgaan en gebruikt dus altijd het geconsacreerde brood in een woord en communieviering, een 
diaken kan geen ziekenzalving geven maar wel de ziekenzegening en een diaken kan de ‘ biecht’ 
niet afnemen.
Een diaken assisteert de priester en bisschop  in de eucharistieviering, vaart mensen uit, is 
bedienaar van de doop, sluit kerkelijke huwelijken en komt bij de mensen thuis. 
Een diaken heeft dus een breed aandachtsveld. 

Voor Heerhugowaard Noord en Waarland is mij gevraagd ‘eerst aanspreekbare ‘ te zijn, en wat ik 
met veel liefde invulling zal geven, tezamen met alle vrijwilligers en parochianen, want u weet: 
Samen kerk- samen sterk. 
Ik zou daar aan willen toevoegen: samen een gemeenschap – een gemeenschap die  verbondenheid 
als werkwoord inzet en dus oog heeft voor de naaste. 
In die levensopdracht spreekt Jezus tot ons; weet, wat u voor de ander doet, dat doet u voor Mij, 
uw beloning zal hemels zijn. Woorden van zaligheid, hoop en troost. 

Door bovenstaand stukje weet u een klein beetje wie ik ben. 
Mogelijk wilt u mij beter leren kennen?
Ik zie ernaar uit u te ontmoeten. 
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Daarom is er in overleg, een ‘ speciale ‘ presentatie-viering samengesteld.
Het thema zal zijn ‘ verbondenheid ‘. 
De viering zal plaatsvinden op zaterdag 4 maart,19.00 uur.
De celebrant is onze Deken Moltzer en con-celebrant pastoor Jongerden uit Hoorn, die mij min of 
meer officieel aan u overdraagt.

Nu ik dit schrijf, denk ik aan uw vertrouwde Marion Bleeker. 
In haar laatste viering heb ik kunnen ervaren, dat u haar werk van liefde heeft gedragen.
Ik vertrouw op de werking van de heilige Geest, dat ook ik Zijn woord van vrede en vreugde onder 
u mag brengen,  opdat we samen mogen bouwen aan onze gemeenschap, Zijn kerk.

Hartelijke groet,
Diaken Hans Bruin

Parochie: Heilig hart van Jezuskerk 
Heerhugowaard Noord.

STILLE OMGANG JONGERENPROGRAMMA 18 MAART 2017

PERSBERICHT   //   JANUARI 2017   //   PERSBERICHT   //   JANUARI 2017   //

Save the date!
Het jaarlijks terugkerende evenement ‘de Stille Omgang’ staat weer voor de deur! Dit jaar zal het 
plaatsvinden op zaterdag 18 maart in de Mozes & Aäronkerk te Amsterdam. Op die avond zullen 
jongeren uit het hele land samenkomen om het Mirakel van Amsterdam te gedenken en hun ge-
loof te vieren. Deze keer zal het programma in het teken staan van het thema ‘LEEF!’

Waarom dit thema?
God heeft ons het leven gegeven. Zonder Hem zou het leven niet bestaan! Aan de hand van dit 
thema gaan we op zoek naar Gods aanwezigheid in ons leven en dat van anderen, en naar hoe we 
in kunnen gaan op Zijn uitnodiging aan ons om écht te leven. 

Het programma
Het programma zal beginnen met een kort introfilmpje en twee getuigenissen. Vervolgens zijn er 
vijf verschillende onderdelen waar je uit kunt kiezen, waaronder Aanbidding met gelegenheid tot 
biecht. Ook kun je een gesprek aangaan met mensen die hier speciaal voor klaar staan.

Het voorprogramma wordt afgesloten met de Heilige Mis, met als voorganger Mgr. Punt (de bis-
schop van Bisdom Haarlem-Amsterdam), waarna wij ons klaar zullen maken om de indrukwekken-
de Stille Omgang te lopen.

Het belooft weer een bijzondere avond te worden met een mooi programma op de agenda. Zorg 
ervoor dat je erbij bent!

WANNEER?
Zaterdag 18 maart 2017 (schrijf ‘m vast in je agenda!)

WAAR?
In de Mozes & Aäron Kerk, Waterlooplein 207, Amsterdam.

L E E F !
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HOE LAAT?
De inloop is vanaf 19:00. Het programma zal om 19:30 starten. Rond 23:30 zullen wij in groepjes 
gaan lopen, waarna wij rond 00:30 zullen terugkeren bij de kerk.

HOEVEEL KOST HET?
Deelname aan het jongerenprogramma (inclusief een leuke gadget en een heerlijk broodje tus-
sendoor) kost €8,-.

OVER DE STILLE OMGANG:
Ieder jaar trekken vanuit het hele land jongeren naar ‘Mirakelstad’ Amsterdam om het Eucharis-
tisch wonder van 1345 te herdenken en een krachtig signaal van geloof af te geven, te midden van 
deze grote stad. Als deelnemer loop je in stilte en gebed mee en laat je zien hoezeer God bij ons 
mensen betrokken en aanwezig is.
 
Het is ook indrukwekkend en bijzonder om ’s nachts met zó’n grote groep jongeren in stil-
te te lopen in de drukke hoofdstad van ons land, waar het normaal eigenlijk nooit stil is… 

Elk jaar is het weer bijzonder. Elk jaar komen er weer duizenden mensen bij elkaar, onder wie hon-
derden jongeren. Elk jaar maak je weer wat nieuws mee. Woorden schieten tekort… je zult het zelf 
mee moeten maken als je wilt voelen hoe bijzonder dit allemaal is.

Ben je al enthousiast geworden en zou je graag een keer mee willen doen? Kom dan langs!
Je kunt je aanmelden (niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd!) door een mailtje te sturen 
naar aanmelding@stille-omgang.nl.  

Heb je vragen of zou je meer informatie willen? De organisatie van het SO-programma helpt 
je graag verder! Stuur een e-mail met jouw vraag of vragen naar: info@stille-omgang.nl.   

Je kunt ook onze website raadplegen, www.so17.nl, 
of onze Facebookpagina: www.facebook.com/StilleOmgang.
 
Je kunt ons verder volgen op Twitter & Instagram @StilleOmgang en met de hashtag #SO17.

TOT ZIENS OP 18 MAART, IN AMSTERDAM!
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In memoriam Nic Borst
Als het leven niet meer is zoals het is geweest, als veel je wordt ontnomen van lichaamskracht en le-
vensvreugd, dan mag je gaan hoor….
Op 27 januari kwam een einde aan het 95 jarige leven van Nic Borst. De bovenstaande tekst die 
op de kaart stond was voor hem echt van toepassing.

Nic werd op 15 oktober 1921 geboren in Heerhugowaard aan de Veenhuizerweg als derde en 
jongste kind van Jan Borst en Neeltje Quant. Hij heeft al op jonge leeftijd zijn ouders verloren 
en is op 19 jarige leeftijd thuis gehaald hij de familie Borst aan de AC de Graafweg 8, waar hij als 
boerenknecht heeft gewerkt. In de oorlog heeft hij Afra Molenaar uit de Weere leren kennen en 
na een paar jaar verkering zijn ze in 1946 getrouwd. Ze gingen wonen aan de AC de Graafweg 12, 
in een klein boerderijtje waar hij zijn eerste bedrijfje begon met 3 hectare land, 4 koeien en wat 
aardappelen. Aan de AC zijn 6 kinderen geboren. In 1957 verhuisden ze naar Kerkweg 18 en kon 
Nic groter gaan boeren, daar is Frida nog geboren.
Behalve koeien had hij daar ook varkens en met een beste zeug is hij in ‘s-Hertogenbosch nog kam- 
pioen van Nederland geworden. Door de verkaveling zijn ze in 1966 aan de Groenedijk komen wonen.

Nic heeft met zijn vee heel wat prijzen gewonnen. In 1976 had hij met Gretha 7 zijn eerste 100.000 
liter koe, hij haalde daarmee zelfs de Telegraaf. Met andere koeien heeft hij ook veel prijzen ge-
wonnen waaronder  “de zilveren kaasdrager” in Schoorl. Bij de polderfeesten van Heerhugowaard 
350 jaar had hij de beste eigenaarsgroep, Nellie 55 werd daar algeheel Kampioen. In 1979 werd 
het bedrijf in de Wogmeer erbij gekocht zodat Hans en Pe allebei konden boeren, ze gingen toen 
verder onder Firma N. Borst en zonen.

Nic heeft meerdere bestuursfuncties gehad o.a. bij de melkfabriek en de fokvereniging. Verder was hij 
dijkgraaf van Veenhuizen en na de fusie dagelijks bestuurslid van Waterschap Groot Geestemer Am-
bacht. Zijn geliefde molen van Veenhuizen stond bij zijn overlijden in de rouw stand. Voor Veenhuizen 
heeft hij ook veel betekend. Hij zat jaren in het kermis comité en was bestuurslid van dorpshuis Veen-
huizen. In die tijd is ook het nieuwe dorpshuis gebouwd waar hij vele uren werk voor heeft verricht.

Ze gingen ook wel eens op vakantie. Met het kermis comité naar Valkenburg, ook ging hij op 
familiebezoek naar Canada en ze zijn ze een paar keer naar Oostenrijk geweest, kijken hoe het 
boeren in de bergdorpjes vergaat.
In 1981 zijn Afra en Nic van de boerderij verhuisd naar de Zicht 7. Tot 1991 kwam hij nog elke dag mee 
helpen op de boerderij daarna is hij uit het bedrijf gestapt. Hij kwam nog wel regelmatig aan op zijn 
fiets om te kijken hoe het met het bedrijf ging. Hij had toen meer vrije tijd, ging meer kaarten en biljar-
ten en was lid van de Culturele Club. Ook maaide hij de tuinen bij alleenstaande vrouwen in de Noord.

Nadat Afra in 1996 was overleden brak er een moeilijke tijd voor hem aan, hij kon slecht tegen het 
alleen zijn. Hij vroeg op een keer aan Riet Ursem-van Langen, waar hij altijd het gras maaide en ook 
mee kaartte, of ze met hem mee wilde naar een feestavond van de biljartvereniging in Veenhuizen. Hij 
vond ergens alleen naartoe gaan namelijk erg moeilijk. Riet zei natuurlijk ga ik met je mee en dit was het 
begin van een jarenlange LAT relatie. Nic had een fietsmaatje en ze hebben samen vele mooie jaren ge-
had. Ook gingen ze samen naar Canada en naar  Frankrijk. Toen het met de gezondheid van Riet minder 
ging verzorgde hij haar trouw en toen zij naar een verzorgingshuis moest, deed hem dat veel verdriet. 
In augustus 2015 is zijn vriendin Riet overleden en kwam er een einde aan een jarenlange vriendschap.

In 2007 is Lida zijn gehandicapte dochter overleden. Trouw bezocht hij haar iedere week of hij 
haalde haar naar huis om een of twee nachtjes te slapen. Het was zijn zorgenkind maar had er 
vrede mee dat ze rustig is ingeslapen..

Op 15 oktober 2016 heeft hij bij Bleeker nog zijn 95e verjaardag gevierd samen met zijn kinderen 
en de meeste van zijn 17 kleinkinderen en 19 achterkleinkinderen. Zijn gezondheid werd toen al 
minder. Na wat onderzoeken begin van dit jaar bleek dat hij een ongeneeslijke ziekte had. Daarna is 
het snel gegaan, zelf zei hij “ ’t is mooi weest’. In het bijzijn van zijn kinderen is hij rustig ingeslapen.

In een volle Heilig Hartkerk, de plek waar iedere zondag kwam en waar hij bij Maria veel troost  
vond, hebben we op 1 februari definitief afscheid van hem genomen. 
Zijn geloof was dat hij weer verenigd zou worden met zijn dierbaren. Moge dat zo zijn.
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   Hoge zwarte kruk

Wie heeft de hoge zwarte kruk die altijd in de sacristie  of in het bloemen hok staat meegeno-
men. Deze kruk is eigendom van het ritmisch koor en wordt gebruikt tijdens de repetities 
Wil die gene die het betreft hem daar weer terug zetten, daar zouden we heel blij mee zijn.

Ritmisch koor

BEDANKT!
Op 7 november 2016 werd bij Ans de diagnose lymfklierkanker vastgesteld.
Dat was wel even schrikken. Niet alleen voor ons maar ook voor onze kinderen.
Vanuit Alkmaar werden we doorgestuurd naar het VU in Amsterdam.
Hier werd ons beloofd dat Ans een zware, maar op dat moment de beste behandeling zou krij-
gen die er in Nederland beschikbaar was.
En nu, 3 maanden verder, hebben we de eerste goede berichten gehad.
De resultaten waren te zien op een PET-CT SCAN gemaakt op 26 januari in Amsterdam. De 
behandelende arts vertelde dat de kanker uit haar lichaam was verdwenen. Wij waren er beide 
stil van.
Ans moet wel haar kür afmaken, dat betekent nog 4 chemo behandelingen, om de 3 weken, 
eind april de laatste.
Ze heeft hiervoor nog wel de ruimte nodig, maar dat voelt iedereen wel aan.
We kunnen door dit bericht wel een ander verhaal laten horen, het is minder dramatisch. En we 
willen vooral iedereen hartelijk bedanken die Ans hebben gesteund, op wat voor manier dan 
ook. Talloze kaarten, bloemen, fruit, E-mails etc, etc. Ans werd overrompeld door de aandacht 
die haar plotseling overviel.
De goede afloop heeft hier zeker mee te maken.

Vriendelijke Groeten Joop en Ans Schotten.

De Kerkweg
 
Wekelijks wandelend naar Veenhuizen, is het op de Kerkweg oppassen geblazen. 
In de bermen zijn grote gaten en als je op de fiets bent en een grote wagen wil je passeren, 
dan is het echt gevaarlijk!!
Ik heb de gemeente benadert, de heer Wildenburg beloofde op korte termijn de gaten 
te zullen opvullen.
Het is de bedoeling dat in 2018 er op de Kerkweg groot onderhoud wordt gepleegd! 
Voordat het zover is, wil de gemeente een traject starten om samen met de bewoners te 
zoeken naar verbetering van de Kerkweg.
En nu maar hopen dat deze tijdelijke oplossing veiligheid biedt!

Groet van Anna Beers
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Haak je aan? Haken is verbinden!
Wat is de bedoeling?
In 2018 - als Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa is- willen we als Nederland de wereld 
laten zien wat “Iepen Mienskip”(het thema van dat jaar) is door de grootste gehaakte deken van 
de wereld neer te leggen die de kracht, warmte, diversiteit, verbondenheid en kleurrijkheid van 
onze samenleving visualiseert. 
 
Die grote deken bestaat uit (naar wij streven) 10.000 stuks gehaakte éénpersoonsdekens die op de hoe-
ken aan elkaar gekoppeld worden. Na de uitdaging worden de dekens geschonken aan Goede Doelen 
die de dekens rechtstreeks uitdelen aan mensen die ze nodig hebben. Op deze manier loopt de “rode 
draad” door van het bolletje wol waarmee je begint tot de mens die de deken ontvangt.
 
Waarom is het belangrijk?
 
In de vaart der welvaart zijn we het samen uit de samenleving vergeten mee te nemen. Juist nu 
ontdekken we als burger in de transformatie naar een participatie samenleving hoe belangrijk, 
nuttig en waardevol een sociaal netwerk is. 
Maar hoe deden we dat ook al weer? 
Hoe onderhoud je zo’n netwerk en wat kan je er mee? 
Door samen te haken deel je tijd en kennis met elkaar en leer je elkaar op zodanige wijze kennen dat 
je elkaar (indien nodig) hulp kan vragen en kan bieden.
 
Hoe kunnen mensen meedoen?
 
Je kan op 3 manieren meedoen:
Ten eerste kan je een of meedere granny squares (Beppes Blokjes) haken in de maat 10x10 cm en 
die opsturen naar de inleverpunten in de buurt. 
Zie hiervoor op de facebookpagina van Haak je aan? 
Haken is verbinden. en De Grootste Gehaakte Deken van de Wereld. Dat zijn bijvoorbeeld 
verzorgingshuizen waar haakgroepen zijn die er een deken van 140x200 cm van maken. 
Ten tweede kan je ook met een groep, je buren, vrienden, sportclub, zangkoor, tuinvereniging of 
collega’s samen een deken haken. 
Materiaal, kleur en patroon zijn vrij naar keuze als de maat van de deken van 140x200 cm is.
Ook deze dekens kan je inleveren bij de inleverpunten.
Tenslotte kan je je talent of netwerk inzetten als je niet kunt/wilt haken.
We zoeken naar mensen die ons helpen bij communicatie, logisitiek, etc.
Iedereen kan meedoen, iedereen is van waarde!
Kijk op de facebookpagina’s Haak je aan? 
Haken is verbinden. en De Grootste Gehaakte Deken van de Wereld voor informatie, events en 
foto’s van dekens die al klaar zijn.
 
Op de facebookpagina @samenhaken (alias voor Haak je aan? Haken is verbinden) staat alle info, 
events en weetjes.
Op de facebookpagina @GGDW2018 (alias voor De Grootste Gehaakte Deken van de Wereld) 
staan de foto’s van de dekens die al klaar zijn. Inmiddels 761 stuks.
Elke dag is er een “deken vd dag” op Twitter via #GGDW
Sinds dit weekend gebruiken we ook Instagram via GGDW2018, of mail naar annie@as.groen.nl
Ook bij ons in de Noord en Veenhuizen zijn we aktief! 
Haak aan en haak mee,

Marry
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Beste allemaal,
10 en 11 maart is het zover. Dan sta ik in de Vest met de nieuwe productie van Scala: Little Shop of 
Horrors. Kom je ook?

Little Shop of Horrors is een lekker gekke productie, met heerlijke muziek. Horror? Een beetje, met 
een dikke vette knipoog. Ongeschikt voor kinderen? Zeker niet (vanaf ongeveer 6 jaar). De muziek is 
geschreven door Alan Menken, die onder andere de muziek schreef van de disney’s: Aladdin en Beauty 
and the Beast. 

Een noodlijdende bloemisterij met een nerdy bloemenverkoper Simon dreigt failliet te gaan. Op een 
dag brengt Simon een hele vreemde plant mee naar de winkel. Wanneer hij per ongeluk ontdekt dat 
de plant zich enkel voedt met mensenbloed en deze zelfs begint te spreken, dan lokt voor hem roem 
en succes…….maar dan beginnen de problemen pas echt. 

Een musical over het verlangen naar roem, over hebzucht en liefde. 
En er is meer, want Scala verrast alle bezoekers met een hele bijzondere expositie van kunst en bloem-
werken in de foyer van het theater: “Little Arts of Horrors”. Gemaakt door cliënten van Stichting Es-
dégé-Reigersdaal en leerlingen van het Clusius college. Daar zit maanden hard werken in! Dat mag 
gezien worden. Voor de Clusius leerlingen met een wedstrijdelement!
Twee Alkmaarse bloemspecialisten (Wim van Assem en Ciska Strating) jureren de bloemstukken van 
de leerlingen. En tijdens de premiere van de voorstelling (10 maart) maken we de winnaars bekend. 
Bestellen kan via www.scala-alkmaar.nl Of bel mij 06-10714851.

Ik hoop je te zien, groet Dolf de Wit.

Cars ’n Bands, Stars & Stripes 2017
Cars ‘n Bikes wordt Cars ‘n Bands 
De Amerikaanse dag in Waarland gaat door onder een nieuwe 
naam en op een nieuwe locatie. Op Hemelvaartsdag 25 mei orga-
niseert de Stichting voor de negende keer weer een Amerikaan-
se dag in Waarland . Tussen 12.00 en 20.00 uur staan uitsluitend 
Amerikaanse auto’s opgesteld op het terrein. Daarnaast kan men 
de hele dag genieten van verschillende bands uit het buitenland 
en de uit Nederland afkomstige Rock & Roll DJ.

Nieuwe locatie
Vanwege de bouw van een supermarkt en woningen is het evenement verhuisd naar een prachti-
ge nieuwe locatie in Waarland. De nieuwe locatie ligt centraal in het dorp, is groter dan de vorige 
locatie en biedt de organisatie de mogelijkheid de kwaliteit van het evenement verhogen. Denk 
hierbij aan de muziek, entertainment en de faciliteiten. 
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Alle vastgelegde bands komen uit het buitenland en staan hoog aangeschreven in het genre Rock ’n 
Roll en Rockabilly. Er is een top Rock ’n Roll DJ geboekt die zorgt voor muziek bij aanvang en tussen de 
bands door. Vooraf het evenement wordt in de plaatselijke kerk een thematische kerkdienst “the KING 
in de Kerk” gehouden. Een Waarlandse gelegenheidsband met achtergrondkoor speelt tijdens de dienst 
live-gospelnummers van Elvis Presley. De hele middag rijdt een Greyhoundbus uit 1948 rond waar de 
mensen gratis in kunnen meerijden. Voor de kinderen ontbreekt het ook weer aan niets. Kinderdagver-
blijf ‘de Keet’ zorgt voor de allerkleinsten. En voor de wat oudere kinderen is er de Bungy-trampoline.
 
Nieuwe naam
Door strengere regelgeving en de ongeregeldheden na afloop van het evenement afgelopen jaar, 
heeft de organisatie in goed overleg met de gemeente Schagen besloten het accent van het evene-
ment te verleggen naar auto’s en muziek. De naamsverandering bevestigt dit. Tijdens het evenement 
worden dus geen motoren meer toegelaten op het evenemententerrein. Bezoekers die met de motor 
komen blijven van harte welkom en kunnen parkeren op een speciale parkeerplaats op loopafstand 
van het evenemententerrein. Verder is het niet meer toegestaan om op het evenemententerrein kle-
ding (jassen en vesten) te dragen met herkenbare uitingen van motorclubs met MC-colors.
Voor het gehele evenement geldt gratis toegang en kinderplezier.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met  Patrick de Waard (06 22603262) of kijken op 
de website www.cbsswaarland.nl.

Stille Omgang te Amsterdam
 
In het weekeinde van 18 op 19 maart vindt de jaarlijkse Stille Omgang naar Amsterdam weer 
plaats. De intentie is dit jaar :
 
 ”Voor U in ootmoed, met U in geloof, in U in stilte ”
 
Bij de Michael kerk in Zuid Schermer wordt een kort gebed gehouden. Daarna rijdt de bus naar Am-
sterdam. De Heilige Mis in de Krijtberg kerk is om 22u15. Daarna wordt de Stille Omgang gelopen. Na 
afloop van de Stille Omgang zijn er broodjes en koffie in de Lutherse kerk aan het Spui [tegen betaling]. 
 
De kosten voor deelname zijn  12 Euro per persoon. Graag gepast...in de bus te voldoen.  
Opgave voor deelname kan tot 13 maart.
 
Voor mensen in Noord-Scharwoude bij:   mevr. Fien Mooij - Commandeur, 0226-313665                                                                       
Voor mensen in Heerhugowaard Noord bij: Paul Mooij, 072-5711625
 
Vertrektijden:  kerk Noord Scharwoude..... 19u40.
  kerk de Noord.......................19u50.
                         kerk H.Dyonisius..................20u00.
                          kerk H.Familie [‘t Kruis]......20u05.
 
Ook dit jaar gaat er weer een grote groep pelgrims te voet vanaf de H. Hart kerk naar Amsterdam.
Inlichtingen bij....A.Botman …...072-5711861
Of bij Marjon Berkhout …..........072-5724814

VOLKSTUIN NIEUWS
 
Het voorjaar komt er weer aan en dat betekend dat er weer aan tuinen wordt gedacht.
En misschien wilt u dit jaar ook uw eigen groente en of bloemen telen, nou dat is mogelijk. 
Op het volkstuincomplex is er een tuin vrij gekomen en dit is een mogelijkheid om een volks-
tuin te beginnen. Voor inlichtingen kunt u contact met mij opnemen.
Piet Tesselaar  Tel.072-5715566
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Wat een mooie kaarten!
Hartelijk dank voor alle mooie kaarten en vriendelijke woorden tijdens mijn verblijf in het zie-
kenhuis. Het herstel zal nog enige tijd duren maar nu thuis gaat het de goede kant uit. En hopen 
we een ieder weer eens te ontmoeten.

Vriendelijke groeten van
Theo en Lida van Schagen

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

24 februari 2017 10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie
10 maart 2017  10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie
  voor de liefhebber knippen met Mary IJdema
23 maart 2017 17.30 uur maaltijd in het dorpshuis

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

Mini Playback en Spelshow!
Zaterdag 11 maart wordt de Playback en Spelshow georganiseerd, 
speciaal voor alle kinderen uit groep 1 t/m 5!
Laat jij een fantastisch playbackoptreden aan de bijzondere jury 
zien en/of doe jij mee aan de Spelshow?
Opgeven als je een playbackoptreden wilt geven, kan tot uiterlijk 1 
maart via wgjdenoord@gmail.com. Vermeld bij opgave het volgende:
·	 Je naam of jullie namen
·	 Titel en naam van de artiest.
Let op: bij de Playbackshow in 2015 werden te laat opgegeven acts 
vaak nog gehonoreerd. Voor de Mini Playback & Spelshow geldt: na 
1 maart is opgave echt niet meer mogelijk!

Doe je geen optreden, maar kom je wel voor de Spelshow en om de playbackoptredens te bewon-
deren? Opgeven is niet nodig. Iedereen, van 0 tot 100 jaar, is van harte welkom om te komen kijken!
·	 Dorpshuis open om 14:00 uur.
·	 Einde rond 16:00 uur.

Disco
Oefen je dansmoves, trek je mooiste kleren aan en zet je gezelligste glimlach op! Voor groep 6 t/m 
de brugklas wordt ‘de’ bekende discJ georganiseerd! 
De bar is geopend zodat je iets te drinken kunt kopen.
·	 Zaterdagavond 11 maart 2017!
·	 Deuren gaan om 20:00 uur open.
·	 Einde disco om 22:30 uur.
Voor groep 6 t/m 8 geldt: tussentijds de feestzaal verlaten is niet mogelijk. Voor brugklassers geldt: 
als je tussentijds de feestzaal verlaat, is het niet meer mogelijk om vervolgens weer binnen te komen.
Tot dan! Werkgroep Jeugd de Noord

Marlou Zuurbier, Dick van Schagen, Jerry Numan, Jos Pasveer, 
Arianneke Moraal, Sheila Borst, Lennart Baas, Annemiek Beers en Duco Stam
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Vrijdag 31 maart 2017  -  Dorpshuisveiling
INSCHRIJVEN KAVELS KAN VANAF NU OP 
WWW.HEERHUGOWAARDDENOORD.NL

Stappenplan voor de Veiling:
1. Schrijf uw kavel(s) in op de website: www.heerhugo-

waarddenoord.nl/dorpsveiling
2. Schrijf u gelijk in als bieder c.q. bezoeker van de veiling 

voor een biednummer
3. Breng uw kavel naar Jurgen Borst op Middenweg 506. 

Aan het einde van de Paardeboslaan. Wanneer u daarin 
niet in staat bent kunt u de kavel ook aan de wijkloper 
meegeven die bij u langs de deur komt.

4. Kom vooral naar de veiling om gul te bieden op de te veilen kavels. Daarvan wordt iedereen blij!

De veiling
Op vrijdag 31 maart 2017 kunt u zich vanaf 19:00 uur inschrijven, een plaatsje zoeken en een kopje 
koffie drinken. U kunt zich ook van tevoren ONLINE inschrijven. Dat scheelt tijd op de avond zelf! 
U hoeft dan alleen nog uw biedbordje op te halen. Om 20:00 zal de veiling starten. De eindtijd is 
bereikt wanneer de laatste kavel geveild is.

Kavels
Een kavel kan bestaan uit 1 item/produkt/dienst of meerdere items. Bijvoorbeeld: 1 avond oppassen 
– 2 flessen wijn en 1 Edammer kaas. (al is dat wel een bijzondere combinatie). De kopers in de zaal 
kunnen per opbod bieden op de te veilen kavels en de hoogste bieder gaat er met de kavel vandoor.  
 
Voorbeelden uit eerdere veilingen zijn:
Een luxe brievenbus, gereedschapssets, groente/fruit/zuivelpakketten, VIP kaarten voor een AZ 
thuiswedstrijd, een geit, een ton kool, een avondje barbecueën, een etentje, een avondje gour-
metten, een fiets, een betonmolen, verschillende diensten / dagjes werken, 1 x hypotheekadvies, 
5 keer boodschappen doen… Wees vooral origineel, alles wat waarde heeft kan een leuke kavel 
vormen. (Noot: de veiling is geen rommelmarkt, dus liever geen tweedehands spullen is gebruikte 
staat. Wij vertrouwen hierbij op uw eigen inzicht).

Catalogus / Website/Online Catalogus
We zijn heel veel dank verschuldigd aan Robbert Jongkind van JK-Webdesign. Zijn bedrijf heeft 
het online platform verzorgd voor de veiling. Dit staaltje digitale techniek maakt de veiling voor u 
en ons een heel stuk leuker! Tot 17 Maart kunt u op www.heerhugowaarddenoord.nl/dorpsveiling 
kavels digitaal  inbrengen. U kunt uw gegevens invullen met een beschrijving van het item (maxi-
maal 180 tekens) en een foto of plaatje. (Net zoals iets op “Marktplaats” zetten.) De site zal tot en met 
de veiling online blijven zodat u kavels kunt toevoegen en inzien. Zo vormt zich een catalogus die u 
van tevoren kunt bekijken. De catalogus zal ook in gedrukte vorm huis-aan-huis worden verspreid 
vlak voor de veiling. Als u problemen heeft met online aanmelden stuur dan een mailtje naar 
 
Wijklopers / papieren aanmeldformulieren
Mensen die liever een papieren formulier willen invullen kunnen dat doen na het bezoek van 
de wijkloper. U ontvangt het formulier dus gewoon thuis in de bus. Tussen 13 en 20 febru-
ari worden de formulieren door vrijwilligers van Hugo Girls huis-aan-huis verspreid.  
2 weken daarna (tussen 27 februari en 12 maart) worden de door u ingevulde formulieren 
weer bij u opgehaald. Wanneer u een klein item heeft kunt u die gelijk meegeven met de wijkloper.
Wanneer u geen formulier heeft ontvangen, u meer formulieren nodig heeft of een andere vraag 
heeft kunt u die stellen per e-mail op dorpsveiling@hotmail.com
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Bieders/Kopers
U kunt zich als koper / bezoeker van de veiling ook op deze pagina inschrijven voor een biednum-
mer. Met dit nummer kunt u tijdens de veiling op meerdere kavels bieden. U ontvangt daarna 
netjes een factuur per e-mail. Natuurlijk kunt u zichzelf ook inschrijven bij Bleeker op de avond 
zelf, maar we proberen de wachtrijen zo kort mogelijk te maken. Dat verhoogt de feestvreugde!

Authentieke sfeer
Een Noordender Dorpsveiling hoort vooral een heel gezellige avond gaat worden, en dat er hopelijk 
veel geld wordt opgehaald voor het dorpshuis zou een heel prettige bijkomstigheid zijn. We zullen 
de kavels dan ook verdelen op een manier waarop het voor iedereen mogelijk moet zijn om een 
kavel te kunnen “scoren”. Kom dus vooral ook als bezoeker van de veiling op 31 maart naar Bleeker. 
 
We hopen dat u alvast de datum in uw agenda kunt reserveren. 
Vraag het ook uw familie en vrienden om dit te doen. (De wintersportvakantie is toch vaak minder ge-
zellig, blessuregevoeliger en veel duurder dan een echte Noordender Dorpshuisveiling ;-)  
 
We zullen u middels het Contact, Facebook en de website www.heerhugowaarddenoord.nl op de 
hoogte houden. Mocht u toch nog vragen, opmerkingen of tips hebben met betrekking tot de 
dorpshuisveiling dan horen wij die natuurlijk graag. 
U kunt ons bereiken per e-mail op dorpsveiling@hotmail.com

Met vriendelijke groet!

De Dorpshuisveilingcommissie

Remon Drenth 06-51 32 67 88
Roderigh Groenland 06-51 22 85 69

Marco Neeft 06-53 59 96 55
Niels Zuurbier 06-54 74 15 23

 
 
 “Blik op de weg” in Zuid …(5 febr. 2017)
Beste mensen,

Deze keer geen wandeling vanuit De Noord, maar een winterwan-
deling in de omgeving van het Strand van Luna. In de krant werd 
deze wandeling, onder leiding van drie I.V.N.-gidsen, aanbevolen 
en nieuwsgierig geworden, meldde ik mij op zondagmorgen om 
10.00 u. bij een groepje natuurliefhebbers. Na betaling van € 2,50 
mochten we ons aansluiten en waren benieuwd, wat ons op deze 
mistige zondagmorgen te wachten stond.
Allereerst werden we gewezen op het monumentale blok cement, 
waarin de letters N.A.P. waren uitgehouwen. Nooit was me dit ex-
emplaar opgevallen, maar de streep boven de letters gaf wel aan dat we hier op 2,10 m. beneden 
Nieuw Amsterdams Peil stonden. Dus als de dijken breken, weet u dat je hier niet moet blijven 
staan!
Dan gaan we de Middenweg over en lopen het natuurgebied in, waar zich een grote hoeveelheid 
meerkoeten op het water bevinden. Evenals een grote ronde schijf, die dienst deed als waterzui-
vering, maar inmiddels niet meer werkt. De reden wist men helaas niet.
Lopend over het pad werden we attent gemaakt op de naaldbomen en berken, die daar toch met 
hun “voeten” in het water stonden. De naaldbomen bleken dennen te zijn en men liet de dubbele 
naald zien. Dat berken in het water kunnen staan heb ik reeds tijdens onze reis door Zweden erva-
ren. Dennen doen het hier toch minder goed! 
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Ook werden we gewezen op de lariks en de moerascypres. De laatste stond er ook wat treurig bij 
en had veel last van wind en vocht.
Grappig zijn de betonsculpturen, waar de kunstenaar tuinstoelen in verwerkt heeft. 
Het moet een soort fossiele uitstraling worden, maar of dat helemaal gelukt is? U moet het zelf, te 
zijner tijd, maar eens beoordelen.
Op het water zien we baltsende futen. Een prachtig gezicht en een teken, dat het voorjaar nadert!
We lopen een heuvel op en op de “top” kun je tussen de bomen door naar de vier windrichtingen 
kijken. Leuk gevonden en op deze mistige ochtend doet het wel geheimzinnig aan! De dennen 
doen hier trouwens beter! Nu houden ze droge voeten!
We lopen nu over de fiets-/wandelbrug. Hij heeft de uitstraling van een golf en ook hierbij moet ik 
denken aan onze reis door Noorwegen. Ook daar zie, met name op de Lofoten, vele eilanden door 
zulk soort bruggen verbonden.
Dan zien we voor ons cirkels van water. Hier vindt waterzuivering plaats en dit gebied wordt dan 
ook gescheiden  gehouden van de grote ringvaart. Een sloot daartussen houdt beide wateren 
gescheiden. Ook het riet heeft hier een functie, om het water te reinigen. 
De gidsen hadden ook verrekijkers uitgedeeld en we werden voortdurend op ganzen en eenden 
gewezen. In mijn geheugen zitten nu de grauwe gans, de brandgans, de krakeend, de smient en 
de slobeend. 
Na twee uur waren we weer terug bij het beginpunt, een ervaring rijker! In juni wordt er in dat 
gebied weer een wandeling gehouden. Dan zal de natuur er heel anders uitzien! Misschien wat 
voor u?

Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol
072-5726170/06-18110970
email: gerritvanderkrol@outlook.com
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LIEFDE OP ’T OIS
1. ’t Is een barre, kouwe winter. ’t Ois leit dik op de slôte. Ok ’t kenaâl is 
hillegaar dichtvroren. De joôs en moide hewwe ’n hoop krante onder 
hunnie dunne jassies daan. Maar koud hewwe ze ’t niet. Ze benne al-
legaar an ’t skase met mekaar, dicht boi mekaar en om mekaar heen. 
Skoônraie noeme ze dat.

Aat is alle dage op ’t ois te vinden, ze ken ’t den ok bar best. En de joôs wete dat ok al te goed. 
Genien die zo met ze meedraait as Agie. 
Aat heb ze om ’t uitzoeke en dat weet ze heêl best. D’r is ‘r ientje boi weer ze ’n ougie op heb, maar 
hoi dorst ‘r niet te vragen.
Den komt ’n joôn van ’n aar durp op ‘r ofskaast. Hai steekt z’n hand uit, Aat groipt ‘m en  
d’are joôs hewwe ’t neikoiken. Dat staat ze hillegaar niet an, vezelf.
’t Is aars wel ’n mooi plaatje om te zien, Aat met die vreemde hapsnurker. 

Nei ’n paar weke leit ie z’n oigen niet meer zien, dat are joôs kroige weer kanse boi Aat.
‘Weer of ie bloift? Of ie niet meer durft te komme?’, vrage ze heur.
Dat Aat gaat heen te koiken weer of ie bloift. Nei z’n ouwelui. 
Die vinde ’t maar raar, dat zo’n moidje uit ’n aar durp zommaar bai hunnie op de wurft is. Van z’n 
moeder mag ze amperam binnen komme, maar z’n vader begroôt ’t voor ’t moidje dat ze ’t hêle 
end nei hunnie toe is kommen lope. 
Dat ze mag ‘r oigen efkes bai de houtkachel warme. As de vrouw hout gaat hale, zoit de vader teu-
gen Aat: ‘Moidje, kijk maar efkes achter ’t skot. Oôs Jan is nagal grieperig en loit te bed. As je maar 
trug benne voordat moeder de vrouw d’r weer is’…

Aat heb ’t gauw bekeke met Jan: hai leit met een bleek smoeltje onder ’t dek, dorst ‘r amper an te 
koiken, al hillegaar gien zoentje te geven. Nei, ’t snot drupt uit z’n gokkerd en ’t ienigste wat ie zoid, 
is: ‘Hoe ben je hier komme? Mag dut wel van me moeder?’
’t Valt ‘r verskrikkelijk of dat ie geniese d’r hand effies vasthouwe heb. Nei, hillegaar niks. 
Ze zoit: ‘Noh, ik gaan maar weer voor je moeder ’t deur heb dat ik hier benne’ en hai zoit: ‘Ja, da’s 
goed. Dag ‘oor’. 
Z’n ouwe heer begroôt ’t nag voor ’t moidje en zoit: ‘Bloif nag maar efkes boi de kachel je hande 
warme’. Maar ze is op huis angaan en ze heb ‘m nooit meer zien.

Ze is weer bloid gaan skase met de joôs uit heur oigen durp en ze heb zellef die joôn vroegen die 
heur niet dorst te vragen want ze had allang al zien dat ie barrebest skase ken. 
Ze hewwe samen nag heel wat mooie tochies maakt.
’n Paar jaar later benne ze trouwd. 

© Marry

Er is weer ruimte!
Ja door de verhuizing van onze secretaris, Ted van Schagen, is er 
weer ruimte voor 1 a 2 nieuwe leden bij BZN.
BZN staat voor Biljartclub Zonder Naam. Wij spelen op de donder-
dagmiddagen in Sportcentrum Noorderend van 13.00 uur tot onge-
veer 16.30 uur.  Wanneer het u wat lijkt om te gaan biljarten, het is 
een leuke hobby, dan kan u altijd eens komen kijken. U kan ook bv. 
tot mei proberen of het is wat u zoekt om de tijd leuk te besteden.
Van begin mei tot begin september is er geen biljarten. 
Kom een keer langs of neem contact op met:
Piet Tesselaar  072 5715566
Jb. Bleeker  072 5713879 of
Jan van Schagen  072 5711238



28 29



28 29

Eerste Over Rood toernooi was groot succes.
Het eerste over rood toernooi was afgelopen week zeer succes-
vol verlopen. Mooie partijen werden er gespeeld en er waren 
veel enthousiaste reacties. Hier moeten we toch een terugke-
rend toernooi van kunnen maken.
Afgelopen zondag waren de tribunes niet toereikend voor het massaal opgekomen publiek bij de 
handbalwedstrijd tussen Hugo Girls en Victoria O uit Obdam. Het publiek stond rijen dik te kijken 
naar deze wedstrijd.
Op 20 februari is er weer vrij biljarten voor de liefhebbers. Aanvang is weer om 13.00 uur.
Er zijn nog mogelijkheden voor een leuke sportieve middag of avond in het sportcentrum. Voor 
meer informatie neem dan contact met ons op.
De komende weken is het wat rustiger in het Sportcentrum als gevolg van de voorjaarsvakantie.

Carla en Henk 
06 21 11 62 93  / 072 5823254 

sportcentrumnoorderend@gmail.com 
www.sportcentrumnoorderend.nl

Over Rood-toernooi
Van 6 tot en met 11 februari is in het sportcentrum “Noorderend” een biljarttoernooi georganiseerd. 
Alle ballen moesten eerst over rood gespeeld worden. Het aantal caramboles wat de spelers moesten 
spelen was ⅓ van wat ze zouden moeten maken bij het libre-spel. Het minimum aantal caramboles 
was op 7 gezet. Als men de rood miste dan raakte men zijn punten niet kwijt. Er hadden 45 spelers 
zich opgegeven, waarvan de meesten lid zijn van een biljartvereniging, maar het toernooi stond open 
voor iedereen die mee wilde doen. Men was ingedeeld in 3 categorieën en per categorie waren er 3 
groepen van 5 spelers. De voorronden bestond uit 4 wedstrijden. De beste twee van een groep gingen 
door naar de finale-middag op zaterdag 11 februari. Arjon Bleeker die het beste percentage van alle 
spelers had gehaald (236,45%), ging niet door omdat hij maar twee partijen had gewonnen en er waren 
twee anderen die drie partijen hadden gewonnen.  Soms zit het niet mee in een partij. Zo was er op 
vrijdagavond een partij waarbij beide spelers in 11 beurten nog de laatste carambole of los of via een 
driebandstoot moesten maken. Voordat de partij uit was waren er door ieder 25 pogingen ondernomen.
Dat het soms meezit ondervond Paul Dekker. In de 4e beurt maakte hij 6 caramboles en hij moest 
er 7 maken.
Peter Bleeker zag het vrijdagavond helemaal zitten. Hij zou eventjes kampioen worden in categorie 
II, maar zijn broer Jan dacht daar in de eerste partij op zaterdagmiddag anders over. In de uitslag 
ziet u Peter Bleeker niet terug. Henk Brinkmann speelde de groepswedstrijden zoals een sportman 
betaamt. Hij won alle wedstrijden. Op zaterdag ging het goed tot hij om de 1e en 2e prijs het tegen 
Silver Snoek moest opnemen.  Silver ging voortvarend van start en was in 4 beurten uit.
Op zaterdagmiddag was het heel spannend in categorie I, want alle 6 deelnemers hadden 1 partij 
gewonnen en 1 verloren. Degenen die het hoogste percentage hadden behaald, mochten om de 
prijzen gaan spelen.
De uitslag is als volgt: Categorie I Categorie II Categorie III
   1 Henk Driessen 1  Silver Snoek 1  Jos Hagen
   2 Harry Yntema 2 Henk Brinkmann 2 Arie Botman
   3 Jan Quak 3 Jan Bleeker 3 Cor Beers

Aan het eind hebben de drie winnaars in een wedstrijd met zijn drieën uitgemaakt wie de 
kampioen “Over Rood” zou worden. Het was Henk Driessen die dat is geworden.
Henk Brinkmann en Ab Klomp deelden de prijzen uit, waarbij Henk Driessen de prijs voor het 
kampioenschap kreeg omgehangen door Henk Brinkmann. 
De organisatie werd bedankt evenals de bediening, want op zijn tijd een natje en een droogje is van 
groot belang. Het was een geslaagd toernooi en volgend jaar zal het weer georganiseerd worden.

Ab Klomp
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Nieuws van Hugo Girls
Jammer, vandaag heeft Dames 1 van Victoria O verloren. Er was ont-
zettend veel publiek om ze aan te moedigen maar het lukte net niet. 
Het kampioenschap is daardoor ook ver weg maar de competitie is 
nog niet afgelopen. 
 
Andere kampioenschappen wordt ook moeilijk. De meeste teams 
draaien in de middenmoot mee. Alleen de D1 staat bovenaan, maar 
wel samen met CSV en die hebben een wedstrijd minder gespeeld. 
 
Er is ook goed nieuws. Vorige week heeft het bestuur een gesprek ge-
had met Jos. We wilden graag verder met Jos en gelukkig wilde hij dat ook. Jos blijft dus nog een 
jaar hoofdtrainer van Hugo Girls. 
 
De komende weken is er even geen handbal in verband met de vakantie. Dus iedereen een pret-
tige vakantie gewenst! 

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

HUGO GIRLS JARIGEN
Zoë Zuurbier 16-feb
Mabel Ursem 18-feb
Simone Drenth 21-feb
Carola Wijnker 26-feb
Pascal Heij 26-feb
Bo Bleeker 28-feb
Monique Beers 1-mrt

Winterkeezen10 februari
Het had gesneeuwd op 10 februari, dus het ideale decor voor het winterkeezen! De verwarming 
kwam maar moeilijk op gang maar dankzij de inspanningen van circa 6 mensen die naar de ther-
mostaat en/of de ketel stonden te loeren is de verwarming toch op gang gekomen en werd het 
heerlijk warm in het Rondeel.

Rond 20.00 uur konden we van start. Na elke ronde werd er doorgeschoven naar een andere tafel. 
Het ging er fanatiek aan toe. Elke ronde was er wel een tafel waar het spel veel langer duurde dan 
bij de andere tafels, maar dat was niet erg want er was genoeg bij te praten. Na vier rondes werden 
de punten geteld. De uitslag was:

1e plaats: Nel Zuurbier met 46 punten
2e plaats: Nel Borst met 45 punten
3e plaats: Anna Beers met 43 punten
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Nel kreeg een lekkere taart en werd gekroond tot winterkeezkampioen van Hugo Girls. Waar win-
naars zijn, zijn ook verliezers. Deze keer was het de eer aan Annemiek van Kleef om de poedelprijs 
in ontvangst te nemen. Als er een prijs was geweest voor de meest behaalde punten in één potje 
dan ging de prijs naar Anna Beers. Maar liefst 24 punten behaalde ze. Een eervolle vermelding is 
wel op zijn plaats. Bij deze.

Tenslotte werden er lootjes voor de loterij verkocht. Door alle keezers werden lootjes gekocht, 
maar zoals altijd ging één tafel met bijna alle prijzen aan de haal. Deze prijzen werden opnieuw in 
de verloting gedaan waardoor bijna iedereen met een prijsje naar huis ging.

Het was weer een gezellige avond. Iedereen bedankt voor de komst. De volgende keer is op vrij-
dag 24 maart. Voor de allerlaatste keer in ons vertrouwde Rondeel. Dan gaan we voorjaarskeezen. 
Graag tot dan!

Nel, Irma en Jella

Handbalster van de week
Hugo Girls Dames 1  -  Lacom
Zondag 22 Januari was ik handbalster van de week.
Ik mocht mee warm lopen.
En als eerste op doel gooien bij Lakom.
Het was een spanende wedstrijd.
Ik vond dat de meiden hard konden gooien.
Ze wonnen.
Het stond 28 – 21.
Ik mocht ook nog mee naar de kleedkamer.
Ik kreeg een pakje en snoep en nog een handoek met mijn naam erop.
Dat vond ik allemaal heel erg leuk.
Ik werd heel erg verwend ik vond het in begin een beetje spannend maar het was een superleuke 
middag.
Alle meiden bedankt,

Groetjes Summer Groot

Zondag 12 Februari   Handbalster van de week
Hugo Girls Dames 1  -  Victoria O
Ik was handbalster van de week.
Ik mocht mee warmlopen .
En ik mocht als eerste op doel gooien en dat was een doelpunt.
En ik zat de hele wedstrijd op de bank om ze aan te moedigen.
En ik vond het heel leuk .
En er waren heeeeeeeeeeeeel veel mensen te kijken.
En de eind stand was  Victoria O  22 -16 Hugo Girls.
Ik vond het jammer dat ze hebben verloren en het was een spannende wedstrijd.
ik kreeg nog een mooie handdoek en allemaal lekkers,
bedankt voor de leuke middag.

Groetjes Sidney

Dames 1 wint en blijf in race voor kampioenschap (5-02-2017)
Op zondag 5 februari speelde dames 1 in de sporthal Sport aan zee tegen JHC. Hugo Girls en JHC 
zijn geen onbekende ploegen voor elkaar. De vraag was welk team van JHC er klaar zou staan voor 
de Heerhugowaardse dames. 

De wedstrijd begon slordig naar het idee van Hugo Girls. Door wat uitprobeersels met het oog op 
volgende week begon de wedstrijd wat slordig. Na een minuut of 5 hadden de dames van Hugo 
Girls zich herpakt en hebben ze de overwinning geen seconde meer uit handen gegeven. De wed-
strijd was al vrij snel beslist.
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Na een minuut of 10 te hebben gespeeld stond er een voorsprong van 5-9 op het scorebord in 
het voordeel van Hugo Girls. De dames van JHC wilden de dekking van Hugo Girls wegspelen 
door veel te passeren. Dit zorgde ervoor dat de dames van Hugo Girls in een 6-0 opstelling gingen 
staan. Na deze actie kwamen de dames van JHC er niet meer aan te pas. Alleen met afstandsscho-
ten bleven ze succesvol. De ruststand was 9 – 19 in het voordeel van Hugo Girls. 

Na rust probeerde Hugo Girls het eigen spelletje op te pakken. Een snelle omschakeling en spelen 
vanuit binding moest zorgen voor vergroting van de marge. Hugo Girls had goede momenten 
waarin werd gescoord. JHC liet zich niet kennen en bleef vechten. De Heerhugowaardse dames 
bleven hun eigen spel spelen en wisten daardoor de marge te vergroten naar uiteindelijk 13 doel-
punten verschil. De eindstand was 21 – 34 in het voordeel van Hugo Girls. 

Volgende week zondag, 12 februari, maakt Hugo Girls zich klaar voor Victoria O uit Obdam. Dit zou 
dé kraker van het seizoen moeten worden. Het is een belangrijke wedstrijd voor beide teams. We 
zien u ontzettend graag langs de lijn. Om 13.30 uur zal de wedstrijd starten! Tot dan!

Dames 1 kan kampioenschap waarschijnlijk wel vergeten (12-02-2017)
Waar je hierboven nog een enthousiast verhaal leest in de aanloop naar de spannende wedstrijd 
die toen nog gepland stond, wordt dit verslag met een kater geschreven. Het is ons niet gelukt om 
Victoria O te verslaan. 

In de weken voorafgaand aan de belangrijkste wedstrijd van het seizoen werd er goed getraind, 
alle wedstrijden werden ruim gewonnen, we waren scherp en gebrand op een overwinning. De 
zaal was ijskoud, maar leeg omdat er een wedstrijd was uitgevallen, dus er was voldoende ruimte 
voor een goede warming-up. De tribunes stonden klaar met zelfs extra banken en die bleken no-
dig te zijn ook, want vanaf 13 uur kwam het eerste publiek al binnen druppelen. Amber en Lisan 
werden ingegooid, maar toen kregen we ook de eerste tegenvaller te verwerken. Jet was twee 
weken geleden op haar knie gevallen en zakte er weer doorheen. Omdat Laura onderweg was 
naar Mexico, moesten we het met een halve cirkel stellen, maar dat was nog geen man overboord. 

Met wat aanwijzingen van Jos had de bond een goede scheidsrechter aangesteld. In een wedstrijd 
waarin het er fel aan toe gaat is dat erg fijn. Hij floot om half 2 de wedstrijd in en we konden einde-
lijk beginnen aan waar we zo lang naar uit hebben gekeken. Meestal is de eerste klap een daalder 
waard, dus Ilja scoorde de 1-0. Via 1-1 werd het 2-1 door een penalty voor ons, maar toen zette 
Victoria O de eerste stappen om wat afstand te nemen. Het feit dat we in de eerste 20 minuten vier 
penalty’s toegekend kregen en Victoria O niet één en wel een aantal tijdstraffen, zegt misschien 
iets over de wijze van verdedigen van de Obdammers, wat overigens niet persé onsportief was. 
Desondanks wist Victoria O uit te lopen naar 12-6, met nog zo’n vijf minuten te spelen in de eerste 
helft. Yvon scoorde nog via een afstandsschot en Deanne, onze hoek die maar een metertje van 
de achterlijn nodig heeft om te scoren, maakte er vlak voordat de eerste dertig minuten verstre-
ken waren ook nog twee goals. De schade was dus ingelopen, we waren wat feller geworden en 
konden gaan rusten met 9-12. 

In de rust werd een aantal afspraken gemaakt en vol goede moed begonnen we aan de tweede 
helft. Als je dan echter niet net zo fel uit de startblokken komt als je de eerste helft geëindigd bent, 
sta je dus weer in no-time zes punten achter. Tot overmaat van ramp werd Deanne weer onge-
oorloofd verdedigd, waardoor zij een tijdstraf kregen, maar wij haar de rest van de wedstrijd kwijt 
waren door een blessure. In de wedstrijd van het jaar helpt het niet mee als je twee vaste waardes 
mist, maar we gaven de strijd zeker nog niet op. Echter was Victoria O iets slimmer in hun aanval 
en wij kwamen tekort in de afronding. Bij een stand van 16-22 floot de scheidsrechter af en vierde 
Obdam een feestje. 

Helaas overkomt het ons nu voor het tweede seizoen achtereen dat we het kampioenschap nét 
niet halen en dat maakt de druiven extra zuur. Het is jammer dat je een heel seizoen ‘mindere’ te-
genstanders hebt waar je goed tegen speelt en waar je regelmatig makkelijk van wint, maar dat je 
de strijd om de eerste plek maar met één team uitvecht. 
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En als je dan op het moment suprême net tekort komt, is je goede seizoen, naast veel speelplezier 
natuurlijk, niet zoveel meer waard.. 
In de eerste klasse kom je veel teams tegen waartegen het spannend is en dat zijn leukere wed-
strijden om te spelen én om te kijken. We hopen nog op een misstap van Victoria O, of een extra 
promotiewedstrijd, waardoor we alsnog promotie naar de eerste klasse kunnen afdwingen. En 
anders spelen we volgend jaar weer met opgeheven hoofd in dezelfde klasse en gaan we weer vol 
voor die felbegeerde eerste plek! 

Er was ontzettend veel publiek op deze wedstrijd afgekomen, wat we enorm waardeerden en ons 
een heel goed gevoel gaf! We hopen dat jullie er ondanks de afloop van genoten hebben en we 
hopen iedereen nog veel vaker te zien! 
We mogen twee weken rusten en dan beginnen we op 4 maart aan de staart van het zaalseizoen, 
waarin we die tweede plek moeten zien vast te houden. 

Groetjes,
Dames 1  

SCHOONMAKEN ’T RONDEEL
13 – 15 februari : Recreanten 2

ZAALDIENSTEN SPORTCENTRUM ‘T NOORDEREND
Hieronder vinden jullie de indeling voor de zaaldiensten.
Het kan zijn dat je bent ingedeeld maar dat je toch met een ander team moet mee handballen. Ik 
dat geval moet je zelf wilt ruilen. 
Dames 3 en de Recreanten draaien hun eigen zaaldiensten.
Ook bij jullie kan het gebeuren dat je toch een keertje door mij wordt ingedeeld. 
Graag de wijziging aan mij doorgeven. 
Via de mail marcoannet@gmail.com, telefonisch  072-5711428, of via de app 06 53105907.

Met vriendelijke groet,
Annet Kroon, planning zaaldiensten

28 februari 20.45 uur  tot 22.00 uur Recreanten 1
4 maart  13.30 uur tot 14.45uur Ouders E1
4 maart  14.45 uur tot 15.30 uur Ouders D1
5 maart  9.45 uur tot 12.00 uur Fleur de Boer en Demi Plak 
5 maart  12.00 uur tot 13.15 uur Jenny Zuurbier en Romy Snoek
11 maart  18.15 uur tot 20.30 uur  Dames3
12 maart  9.45 uur tot 10.45 uur  Ouders D1
12 maart  10.45 uur tot 13.15uur Janine Oudeman en Lisa Appel
12 maart  13.15 uur tot 15.30 uur Kirsten Zijp en Brit Stoop
12maart   15.30 uur tot 16.15 uur Ouders E2
14 maart  20.45 uur tot 22.00 uur  Recreanten 2
18 maart  13.30 uur tot 14.30 uur  Ouders E1
18 maart  14.30 uur tot 15.30 uur Ouders D2 
19 maart  10.45 uur tot 13.15 uur Ineke Schot en Maud Berkhout
26 maart  9.45 uur tot 12.15 uur Astrid Tesselaar en Remke Zuurbier
26 maart  12.15 uur tot 14.45 uur Shelly van Poorten en Naomi bakker
26 maart  14.45 uur tot 15.30 uur  Ouders E2
26 maart   15.30 uur tot 16.40 uur Carin Dekker en Iris van der Loos
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Uitslagen 30 januari t/m 12 februari     
Dames 1 JHC DS2   Hugo Girls DS1  21 - 34
 Hugo Girls DS1  Victoria O DS1  16 - 22
Dames 2     
Dames 3 Hollandia T DS2  Hugo Girls DS3  15 - 16
A1 Victoria O DA1  Hugo Girls DA2  15 - 13
 Spartanen DA1  Hugo Girls DA1  15 - 15
A2 Hugo Girls DA2  Monnickendam DA1 17 - 20
B1 Hugo Girls DB1  Schagen DB1#  12 - 16
 Geel Zwart DB1#  Hugo Girls DB1  21 - 10
B2 SSV DB1   Hugo Girls DB2  7 - 13
 Hugo Girls DB2  Wijk aan Zee DB1# 13 - 12
C1 Hugo Girls DC1#  Tonegido DC1  13 - 22
 Dynamo DC1  Hugo Girls DC1#   - 
C2 Hugo Girls DC2  D.S.O. DC3#  28 - 8
 Aeno DC1  Hugo Girls DC2  13 - 16
D1 Hugo Girls D1  CSV D2   18 - 11
 KRAS/Volendam D4 Hugo Girls D1  10 - 20
D2 Graftdijk D2  Hugo Girls D2  11 - 6
 Hugo Girls D2  Tornado D2#  8 - 10
E1 Hugo Girls E1  Tonegido E1  20 - 6
E2 DWOW E2  Hugo Girls E2  6 - 10
 JHC E4   Hugo Girls E2  8 - 7
F1 Hugo Girls F1  VZV F1   15 - 27
F2 Hugo Girls F2  DWOW F1  8 - 2
 Lacom ‘91 F2  Hugo Girls F2  10 - 8
F3 Hugo Girls F3  Vrone F2   1 - 7
F4 Lacom ‘91 F3  Hugo Girls F4  18 - 1
 Hugo Girls F4  Tonegido F2  0 - 8
Recr 1 Tonegido DMW1  Hugo Girls DMW1  24 - 8
Recr 2 Hugo Girls DMW2  Geel Zwart DMW2 7 - 14
 Tonegido DMW2  Hugo Girls DMW2  12 - 14

PROGRAMMA ZATERDAG 18 FEBRUARI T/M VRIJDAG 24 FEBRUARI (ZAAL)
                    AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV  VERTREK RES.SH.
DAMES 1   VRIJ        
DAMES 2   VRIJ        
DAMES 3   VRIJ        
A1   VRIJ        
A2   VRIJ        
B1   VRIJ        
B2   VRIJ        
C1   VRIJ        
C2   VRIJ        
D1   VRIJ        
D2    VRIJ        
E1   VRIJ        
E2   VRIJ        
F1   VRIJ        
F2   VRIJ        
F3   VRIJ        
F4   VRIJ        
RECR. 1   VRIJ        
RECR. 2   VRIJ       
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PROGRAMMA ZATERDAG 25 FEBRUARI T/M VRIJDAG 2 MAART (ZAAL)

         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1   VRIJ        
DAMES 2 28-2-2017H.V.S. DS1-HG DS2 Molentocht, de 20:30 19:30 RES.SH.
DAMES 3   VRIJ        
A1   VRIJ        
A2   VRIJ        
B1   VRIJ        
B2   VRIJ        
C1   VRIJ        
C2   VRIJ        
D1   VRIJ        
D2    VRIJ        
E1   VRIJ        
E2   VRIJ        
F1   VRIJ        
F2   VRIJ        
F3   VRIJ        
F4   VRIJ        
RECR. 1 28-2-2017 HG DMW1-KSV DMW1 Noorderend 21:00 20:30 ------
RECR. 2 27-2-2017 Geel Zwart DMW3-HG DMW2 Multitreffer, de 19:00 18:00 ------
 
     
WIJZIGING: 28 febr: HVS DS1-HB DS1 om 20:30 uur (ipv 12 febr)     

PROGRAMMA ZATERDAG 3 MAART T/M VRIJDAG 10 MAART (ZAAL)
         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1 4-3-2017 Westfriesland/SEW DS4-HG DS1 Dres, de 19:00 17:30 RES.SH.
DAMES 2 5-3-2017 HG DS2-KRAS/Volendam DS3 Noorderend 12:00 11:30 ------
DAMES 3 5-3-2017 Schagen DS2-HG DS3 Spartahal, de 11:50 10:50 ------
A1 5-3-2017 Kleine Sluis DA1-HG DA1 Veerburg, de 11:50 10:50 ------
A2   VRIJ        
B1 5-3-2017 HG DB1-Hollandia T DB2 Noorderend 11:00 10:30 ------
B2 4-3-2017 Meervogels’60 DB1-HG DB2 Lelie, de 14:20 13:20 ------
C1   VRIJ        
C2 5-3-2017 HG DC2-DSS DC2# Noorderend 10:00 9:30 ------
D1 4-3-2017 HG D1-S.C. Dynamo D2 Noorderend 14:45 14:15 ------
D2  5-3-2017 A & O D2#-HG D2 Oosterhout 11:35 10:35 ------
E1 4-3-2017 HG E1-Schagen E1# Noorderend 13:45 13:15 ------
E2 4-3-2017 Lacom ‘91 E2-HG E2 Geestmerambacht 16:15 15:30 ------
F1 4-3-2017 HG F1-KSV F1 Noorderend 13:00 12:30 ------
F2 4-3-2017 Kleine Sluis F1-HG F2 Veerburg, de 10:00 9:00 ------
F3 4-3-2017 HG F3-Hollandia T F2 Noorderend 13:00 12:30 ------
F4 4-3-2017 HG F4-Maedilon/VZV F4 Noorderend 12:15 11:45 ------
RECR. 1 7-3-2017 HG DMW1-Kleine Sluis DMW1 Noorderend 21:00 20:30 ------
RECR. 2 7-3-2017 Zwaluwen K DMW1-HG DMW2 Niedorphal 19:00 18:15 ------
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PROGRAMMA ZATERDAG 11 MAART T/M VRIJDAG 17 MAART (ZAAL)

         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1 12-3-2017 HG DS1-Graftdijk DS1 Noorderend 13:00 12:00 ------
DAMES 2 12-3-2017 HG DS2-Petten DS1 Noorderend 14:15 13:45 ------
DAMES 3 11-3-2017 HG DS3-J.H.C. DS3 Noorderend 19:30 19:00 ------
A1 12-3-2017 HG DA1-S.C. Dynamo DA1# Noorderend 11:50 11:20 ------
A2 12-3-2017 S.S.V. DA1-HG DA2 Mijse, de 13:30 12:30 ------
B1   VRIJ        
B2 11-3-2017 HG DB2-Tornado DB3 Noorderend 18:30 18:00 ------
C1 11-3-2017 KSV DC1-HG DC1# De Draai 13:30 12:45 ------
C2 12-3-2017 HG DC2-S.C. Dynamo DC2 Noorderend 10:45 10:15 ------
D1 12-3-2017 HG D1-DSS D4# Noorderend 10:00 9:30 ------
D2  12-3-2017 Meervogels’60 D2#-HG D2 Lelie, de 15:25 14:25 ------
E1 11-3-2017 KSV E1-HG E1 De Draai 11:20 10:35 ------
E2 12-3-2017 HG E2-Schagen E3 Noorderend 15:30 15:00 ------
F1   VRIJ        
F2   VRIJ        
F3 12-3-2017 D.E.S. F1-HG F3 Molentocht 9:30 8:30 ------
F4 11-3-2017 Schagen F3-HG F4 Spartahal, de 15:25 14:40 ------
RECR. 1 13-3-2017 Tornado DMW2-HG DMW1 Waardergolf 21:15 20:30 ------
RECR. 2 14-3-2017 HG DMW2-Schagen DMW1 Noorderend 21:00 20:30 ------

PROGRAMMA ZATERDAG 18 MAART T/M VRIJDAG 24 MAART (ZAAL)

         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
             
DAMES 1 18-3-2017 Graftdijk DS1-HG DS1 Oosterven, de 20:00 18:30 RES.SH.
DAMES 2 19-3-2017 Z.A.P. DS2-HG DS2 Zwaluwenvlucht, de 12:00 11:00 RES.SH.
DAMES 3 18-3-2017 Zwaluwen K DS1-HG DS3 Niedorphal 19:00 18:15 ------
A1 19-3-2017 Vrone DA1-HG DA1 Oostwal, de 15:30 14:30 ------
A2 19-3-2017 HG DA2-H.C.V.’90 DA1# Noorderend 12:00 11:30 ------
B1   VRIJ        
B2   VRIJ        
C1 19-3-2017 HG DC1-Hollandia T DC1# Noorderend 11:00 10:30 ------
C2 18-3-2017 KRAS/Volendam DC3-HG DC2 Opperdam 13:10 11:40 ------
D1   VRIJ        
D2  18-3-2017 HG D2-Vido D1 Noorderend 14:45 14:15 ------
E1   VRIJ        
E2 18-3-2017 HG E2-Tonegido E2 Noorderend 13:45 13:15 ------
F1 18-3-2017 HG F1-Westfriesland/SEW F1 Noorderend 13:00 12:30 ------
F2 18-3-2017 Tornado F1-HG F2 Waardergolf 9:45 9:00 ------
F3 18-3-2017 HG F3-Schagen F2 Noorderend 13:00 12:30 ------
F4 19-3-2017 HG F4- KSV F3 Noorderend 10:00 9:30 ------
RECR. 1 23-3-2017 Con Zelo DMW1-HG DMW1 Harenkarspelhal 20:00 19:00 ------
RECR. 2 20-3-2017 Tornado DMW3-HG DMW2 Waardergolf 21:15 20:30 ------
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PROGRAMMA ZATERDAG 25 MAART T/M VRIJDAG 31 MAART (ZAAL)
         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1 26-3-2017 HG DS1-J.H.C. DS2 Noorderend 13:30 12:30 ------
DAMES 2   VRIJ        
DAMES 3   VRIJ        
A1 26-3-2017 HG DA1-Spartanen DA1 Noorderend 12:15 11:45 ------
A2 26-3-2017 HG DA2-Victoria O DA1 Noorderend 11:00 10:30 ------
B1   VRIJ        
B2 26-3-2017 HG DB2-S.S.V. DB1 Noorderend 10:00 9:30 ------
C1   VRIJ        
C2 26-3-2017 HG DC2-H.C.V.’90 DC2# Noorderend 15:45 15:15 ------
D1   VRIJ        
D2    VRIJ        
E1   VRIJ        
E2 26-3-2017 HG E2-Koedijk E2 Noorderend 14:45 14:15 ------
F1   VRIJ        
F2   VRIJ        
F3   VRIJ        
F4   VRIJ        
RECR. 1   VRIJ        
RECR. 2   VRIJ       

WIE FLUIT WAAR?
TEAM DATUM  WEDSTRIJD  TIJD Scheidsrechter
RECR. 1 28-2-2017 HG DMW1-KSV DMW1 21:00 Dames 2

Hugo Boys seizoen 2016-2017
Dorpshuis / Hugo Boys

Zaterdag 18 februari   
Hugo-Boys
Hans

Zondag 19 februari
9.45 uur    Ria/ Erna
13.00 uur  John B/ Manus
Leden : Neal Blom / Rick Groenland/ 
Thijs Zuurbier

Maandag 20 februari
Tafeltennis Puinhoop

Dinsdag  21 februari
Kbo  en Seniorengym 

Woensdag 22 februari
Revas 

Donderdag 23 februari
Training Hugo Boys 

Vrijdag  24 februari
koersbal

Zaterdag  25 februari
Hugo- Boys
Jose

Zondag  26 februari
9.45 uur Annet / Carin
13.00 uur  Ineke 
Leden : ?????

Maandag 27 februari
Tafeltennis Puinhoop

Dinsdag 28 februari
Kbo  en Seniorengym

Woensdag 1 maart
Revas 

Donderdag 2 maart
Training Hugo Boys

Vrijdag  3 maart
koersbal                                                                     
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Hugo Boys Senioren
Zondag 19 februari 2017       
Terreindienst :  Jeff Beers        
wedstr   aanv  Scheidsrechter 
6712 Hugo-Boys 1  Kleine Sluis 1  14:00  A. Hussaarts 
16233 Hugo-Boys 2  SVW 27 2 10:45  F.F.C. Bakker 
63870 Hugo-Boys 3  de Foresters 7  10:45 10:00 M. van Woerkom
63879 Hugo-Boys 4  Nieuwe Niedorp 4  10:45 10:00 Arie Strijbis 
65567 DTS 5  Hugo-Boys 5  11:00 10:00 
69563 De Valken JO19-1  Hugo-Boys JO19-1  11:00 9:30 
       
Zondag 26 februari 2017       
Terreindienst:  Joost Dekker en Erwin Hand      
wedstr   aanv  Scheidsrechter
63875 Hugo-Boys 4  Vrone 5  10:45 10:00 Jan de Wit 
66324 Kolping Boys 12  Hugo-Boys 5 10:00 9:00 
62150 SVW’27 5 Hugo-Boys 3 11:00 10:00 
       
Zondag 5 maart 2017       
Terreindienst:  Stefan Brink       
geen programma       
  

Pupil van de week

Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:

19 Februari

Hugo Boys 1 – Kleine Sluis 1 

Aaron Bakker

( 12:45  aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)

Hugo Boys Jeugd
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Saturday, February 18, 2017    
Terreindienst ‘s ochtends: Thijs Zuurbier     
Terreindienst ‘s middags: Rens Hoogland      
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
- Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag         
- Hugo Boys JO17-1 - Vrij         
- Hugo Boys JO15-1 - Vrij         
- Hugo Boys JO13-1 - Vrij         
- Hugo Boys JO13-2 - Vrij         
- Hugo Boys JO11-1 - Zie programma SZVV - - -   
- Hugo Boys JO9-1 - Zie programma SZVV - - -   
- Hugo Boys JO9-2 - Zie programma SZVV - - -   
- Hugo Boys MP1 - Zie programma SZVV - - -   
- Hugo Boys MP2 - Zie programma SZVV - - -   
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Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Saturday, February 25, 2017    
Terreindienst ‘s ochtends: Tim Beke      
Terreindienst ‘s middags: Rob Zuurbier      
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
- Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag         
- Hugo Boys JO17-1 - Vrij         
203587 Hugo Boys JO15-1 - Monnickendam JO15-1 14:00 13:00 NNB  
183656 Hugo Boys JO13-1 - Reiger Boys JO13-3 11:00 10:15 NNB  
181462 ST SSV/Sporting S JO13-1 - Hugo Boys JO13-2 12:30 9:15 -   
193868 AFC 34 JO11-3 - Hugo Boys JO11-1 12:15 11:30 -   
169129 Castricum JO9-2 - Hugo Boys JO9-1 9:00 8:00 -   
175165 Hugo Boys JO9-2 - SSV 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        
 

Programma SZVV Zaalvoetbal
 18 Februari Finale Sporthal Doorbraak Warmenhuizen    
JO9 - 2 NUMMER 5 - NUMMER 6 9:00 
JO9 - 2 NUMMER 3 - NUMMER 4 9:20 
JO9 - 2 NUMMER 6 - NUMMER 5 9:40 
JO9 - 2 NUMMER 4 - NUMMER 3 10:00 
JO9 - 2 NUMMER 1 - NUMMER 2 10:20 
JO9 - 2 NUMMER 2 - NUMMER 1 11:00 
     
 18 Februari Finale Sporthal Groeneweghal in Schagen    
JO8 - 1 NUMMER 5 - NUMMER 6 13:00 
JO8 - 1 NUMMER 3 - NUMMER 4 13:20 
JO8 - 1 NUMMER 6 - NUMMER 5 13:40 
JO8 - 1 NUMMER 4 - NUMMER 3 14:00 
JO8 - 1 NUMMER 1 - NUMMER 2 14:20 
JO8 - 1 NUMMER 2 - NUMMER 1 15:00 
     
 18 Februari Finale Sporthal Noorderend    
JO8 - 3 NUMMER 5 - NUMMER 6 10:00 
JO8 - 3 NUMMER 3 - NUMMER 4 10:20 
JO8 - 3 NUMMER 6 - NUMMER 5 10:40 
JO8 - 3 NUMMER 4 - NUMMER 3 11:00 
JO8 - 3 NUMMER 1 - NUMMER 2 11:20 
JO8 - 3 NUMMER 2 - NUMMER 1 12:00 
JO10 - 1 Hugo Boys JO10-1 - De Hypotheekfirma JO10-1 13:00 
JO10 - 1 De Hypotheekfirma JO10-1 - Hugo Boys JO10-1 13:40 
     
 18 Februari Finale Sporthal ‘t Zijveld in ‘t Veld    
JO6/7 - 1 NUMMER 3 - NUMMER 5 10:00 
JO6/7 - 1 NUMMER 4 - NUMMER 3 10:20 
JO6/7 - 1 NUMMER 5 - NUMMER 4 10:40 
JO6/7 - 1 NUMMER 1 - NUMMER 2 11:00 
JO6/7 - 1 NUMMER 2 - NUMMER 1 11:40
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RICHTLIJNEN VOOR KOPIJ ‘Contact’ 
- Aanleveradres(mail): redactiecontactdenoord@gmail.com. 
- Gegarandeerd geaccepteerde bestandstypen: txt, doc, docx, jpg en xlsx. Alle overige bestandstypen 

worden niet gegarandeerd. PDF bestanden worden als advertentie bestanden afgehandeld. 
- Bij het onderwerp de naam van de betreffende vereniging of instelling vermelden. 
- U kunt te allen tijde een briefje inleveren op het redactie-adres: Groote Geldebosch 48 te 

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

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

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

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

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

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

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

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

apart verzoek aan de redactie per e-mail. 

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

Personeel(zwar t/wit):
 1/6 pag € 11,25
Advertentietarieven (full color):
Nader te bevragen bij contacthhw@gerja.nl

Abonnementstarieven:
- bezorgd bij u thuis € 20.00
- bezorgd via de post in Nederland € 57.00
 
Contact verschijnt twee wekelijks op oneven weken onder redactie van Angèl Mooij, Pim Mooij, 
Paul Mooij, Jos Beers en Robbert Jongkind. 
Redactie-adres: Groote Geldebosch 48, 1704 CP, Heerhugowaard-Noord. 
Pim en Angèl Mooij: 072-5715332 / Jos Beers: 072-5718737 / Paul Mooij: 072-5711625 
Redactiecontactdenoord@gmail.com
Voor het aanleveren van advertenties: 
Drukkerij Gerja:  e-mail:   contacthhw@gerja.nl 
  telefoon:  0226-421520 
  fax:   0226-421550 
Rekeningnummer Contact: NL06RABO0386950989
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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  Gerda Roozendaal 0226-422110
  b.g.g. 06-51039032

of Anita Messelaar     06-20915051
  

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

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