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Agenda
2 & 3 juli 2016 13.30 tot 16.30 uur expositie reis van Reinoud van Brederode naar Zweden,
 in kerkje Veenhuizen 
3 juli 2016 Young Seven: Zomerfeest
4 juli 2016 laatste inlevering kopij voor zomervakantie
8 juli 2016 laatste Contact voor zomervakantie
9 & 10 juli 2016, 
16 & 17 juli 2016, 
30 & 31 juli 2016, 
6 & 7 augustus 2016, 
13 & 14 augustus 2016: 13.30 tot 16.30 uur expositie reis van Reinoud van Brederode naar Zweden,
 in kerkje Veenhuizen
15 augustus 2016 eerste inlevering kopij na zomervakantie
19 augustus 2016 eerste Contact na zomervakantie
20 & 21 augustus 2016 13.30 tot 16.30 uur expositie reis van Reinoud van Brederode naar Zweden,
 in kerkje Veenhuizen
22 augustus 2016 t/m 25 augustus Kindervakantiespelen
27 & 28 augustus 2016 13.30 tot 16.30 uur expositie reis van Reinoud van Brederode naar Zweden,
 in kerkje Veenhuizen
3 september 2016 40e editie Noordender Volksspelen
3 & 4 september 2016 13.30 tot 16.30 uur expositie reis van Reinoud van Brederode naar Zweden,
 in kerkje Veenhuizen
5 september 2016 KBO: fietstocht                                                   
12 september 2016 KBO: Cees Verkerke met lezing over zijn bijzondere tuin  
17 september 2016 t/m 22 september Lourdesreis
10 oktober 2016 KBO: Marijke van Langen vertelt over haar voetreis naar Sint Petersburg
5 november 2016 Humulus lupulus jubileumfeest bij Bleeker 
 (met ‘s middags Vossenjacht voor de kinderen van de Basisschool)
15 november 2016 KBO: Jan Veenstra  “De plaat en zijn verhaal”  (avond)
20 december 2016 KBO: Kerstmiddag met Webtheater
31 maart 2017 Authentieke Dorpshuisveiling

                                                  

Vrijdag 24 juni 2016

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 4 JULI 2016
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 vrijdag 19 augustus 2016.
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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
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 9.00 uur tot 18.00 uur 
Pastor:
Marion Bleeker-Burger 
(0226) 422 731
jnm.bleeker@quicknet.nl
Donderdagmorgen aanwezig op de Pastorie, vrije dagen op maandag en vrijdag-ochtend

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

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  30 juni op  het 
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.

 

Smuigelweg 4   1704 PX 
Heerhugowaard  / Waarland
T 0226 42 13 53 • F 0226 42 29 04
www.stooptuinmachines.nl

Tot ziens in onze showroom:

Kijk ook op www.husqvarna-actie.nl voor meer informatie.
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KLINKENDE
  MUNT WEKEN

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

op een nieuwe 
Honda grasmaaier! 

www.honda.nl

€ 80,-
kado*

op de Honda 
HRX-serie**

€100,-
kado*

op de Honda 
HRH/HRD-serie 

€40,-
kado*

op de Honda 
IZY-serie** 

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

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

en de HRG 415P.

Tot ziens in onze showroom:

Jos Kamp Assurantien
Middenweg 200
1701 GG Heerhugowaard
T 072 - 571 12 84
E info@joskamp.nl
I www.joskamp.nl

Altijd in de
buurt Welkom!

Iedereen verdient een bank in de buurt.
Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs
in dorpen en kleine steden. Gewoon, een
kantoor om de hoek met een bekend gezicht. Bij
ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt. Op
kantoor, via internet of app.
RegioBank is altijd dichtbij.
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In  juni en juli zijn de groepen van Marijke Morsink en Riet Berkhout  aan de beurt om de kerk op 
orde te maken. 

Bloemengroep:
In juni 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!

Vriendelijke groeten,
Gea Klercq

WEEKEINDE 25 EN 26 JUNI
Dertiende zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Koningen 19, 16b. 19-21( Elisa laat alles achter om d profeet Elia te volgen)
Evangelie uit Lucas 9, 51-62( Jezus gaat vastberaden op weg naar Jeruzalem. Hij roept zijn 
leerlingen ertoe op Hem radicaal te volgen)

ZONDAG 26 JUNI
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van het ritmisch koor. Voorganger is Monica Wildeboer.
Gebedsintenties voor: Cor en Ria Borst-Groot, in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel, Jaap 
Beers, Gina, broeder Patrick, overleden ouders, familie en zegen over de kinderen en kleinkinderen, 
Pe Wester, Gerrit Wester en zegen over hun gezin, Piet Beers en familie, Jan Bleeker en zegen 
over zijn gezin,in liefdevolle herinnering Jaap Pronk, Jan en Sjanet, Riet Ursem-van Langen en 
overleden familie, Riet Bleeker -Korver, Petra en overleden familie Bleeker-Korver, Henk en Geertje, 
Nol, Marga, Bert en Jose van Woerkom, uit dankbaarheid  bij het 25-jarig huwelijk van Jan Groot 
en Rina Zwemmer.
Lector: Jos Mooij. Misdienaars: Stijn Blankendaal en Lau Berkhout. Koster; Peter Danenberg

WEEKEINDE 2 EN 3 JULI
Veertiende zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 66, 10-14c ( een woord van vreugde en troost voor Jeruzalem)
Evangelie uit Lucas 10, 1-12.17-20(Onderweg naar Jeruzalem zendt Jezus zijn leerlingen  voor zich uit)

ZONDAG 3 JULI
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van de Cantorij. Voorganger is Marion Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor: Simon Stam en familie, Kees Zuurbier en Truus Zuurbier-Groot, Truus van 
Stralen-Overtoom, Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie.
Lector:Joke van der Voort. Misdienaars:  Jip van den berg en Syb Bakkum. Koster: Kees Berkhout

DONDERDAG 7 JULI
15.15 UUR
Kinderkerk voor de onderbouw

DONDERDAG 7 JULI
19.30 UUR 
Viering van meeleven met Marion Bleeker-Burger en Nel Zuurbier en zang van ?
Gebedsintenties voor:  Kees Zuurbier en Truus Zuurbier-Groot en zegen over het gezin, Piet Luken 
en zegen over zijn gezin, Jan Bleeker en zegen over zijn gezin, Nel Smit-Houniet, Alex Weel,Marco 
Ursem, in liefdevolle herinnering Dennis Overtoom, Nelly van Veen en overleden ouders 
Overtoom-Groen, 
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Toon en Annie Spaansen-Borst, in dierbare en dankbare herinnering aan onze lieve ouders Jaap en 
Truus Stam-Overtoom, Jan Beers en zegen over zijn gezin,
Theo Hoogland en Annie Hoogland-Bleeker,Nic Oudeman en overleden familie Oudeman-
Bakkum,Pe Wester en  Gerrit Schaafsma en zegen over hun gezin, 
in liefdevolle herinnering Jan en Stephan Mulder,vader en moeder Groen en Atie,Nol van Woerkom, 
Sander Borst en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Jan Oudeman-Groot en zegen 
over zijn gezin en kleinkinderen
Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie 
Molenaar-Goedhart, in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel, Tiny Veldman-Overtoom en 
overleden familie Veldman-Overtoom,
In liefdevolle herinnering Marie Molenaar-Spaansen en overleden familie
Alie Idema-Van Diepen, Agie Borst-Eeken en Cor Borst, Ina, Cok en Sander en zegen over hun 
gezin, Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, in liefdevolle herinnering 
Jan en de familie Oudeman-Groot ,
Andre Cattermole, in liefdevolle herinnering Catharina Westmeijer-Broersen en zegen over haar 
gezin, in liefdevolle herinnering Andre Veldman en Ank Veldman-Dekker en om zegen om zegen 
over hun gezin,Piet Bleeker en zegen over zijn gezin, Riet Bleeker-Korver, Petra en overleden 
familie Bleeker-Korver
Riet Ursem-van Langen en overleden familie, in liefdevolle herinnering Jaap Pronk, Jan en Sjanet. 
Koster: Gon Meester

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

VRIJDAG 8 JULI
15.15 UUR Kinderkerk voor de bovenbouw

WEEKEINDE 9 EN 10 JULI
Vijftiende zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Deuteronomium 30, 10-14( Gods woord is dicht bij u. Gij kunt het 
volbrengen)
Evangelie uit Lucas 10, 25-37(Jezus vertelt over een Samaritaan die het woord van God in daden 
omzet.) 

ZONDAG 10 juli
10.00 uur
Eucharistieviering met zang van de vrienden van het Gregoriaans. Voorganger is pater Jan Molenaar.
 Gebedsintenties voor:Cor Borst en Ria Borst-Groot, Jan Beers en zegen over  het gezin, overleden 
ouders Buter-Bakker, Jaap Way  en Gre Way-de  Boer en overleden familie, Antonius Aloysius 
Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Maarten Beers en Lysandros Tsiamparlis. Koster: Gon Meester
 
ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP:

T VELD
Zaterdag 25 juni om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van interamvo
Zaterdag 2 juli om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Zaterdag 9 juli om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor Tilma

WAARLAND
Zaterdag 25 juni om 19.00 uur woord- en communie viering met Monica Wildeboer en zang van 
het ritmisch koor.
Zondag 3 juli om 10 00uur  Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van de vrienden 
van het gregoriaans
Zondag 10 juli om 10.00 uur eucharistieviering met  pastoor tima en zang van het kinderkoor
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NIEDORP
Zondag 26 juni om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het 
gemengd koor. 
Zaterdag 2 juli om 19.00 uur eucharistieviering met  Eduard Moltzer 
Zaterdag 9 juli om 19.00 uur woord- en communieviering met Toon Jorink

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

Openingstijden pastorie in de zomermaanden
 In de maanden juli en augustus is het parochiesecretariaat alleen open op de donderdag van 9.30 
uur tot 11.00 uur

Nieuws uit de parochievergadering van 2 juni 
Het bord  van de vijfhoek hangt in de kerk. 
Na afloop van de vieringen van meeleven zal er een mandje staan achter in de kerk voor u vrijwil-
lige bijdrage.
De Commissie werk aan de kerk heeft veel klussen gedaan. 
Het bisdom  komt waarschijnlijk half juli met een uitslag over  mogelijke opvolging voor Marion.
Marion blijft tot 1 januari 2017.
We willen  heel graag dezelfde maat  van dienstverlening houden.
De Bavodag  met de vormelingen was geweldig. Jammer dat er 6  kinderen niet kwamen opdagen.
De vormsel werkgroep is al weer gestart en iedereen blijft in de werkgroep.
Ted  van Schagen en  Ans Rendering hebben de  wijkcontactpersonen   allemaal  een nieuwe map  
gegeven met de actuele ledenlijst van hun wijk.
We willen  heel  graag iemand voor begeleiding van een kinderkoor  en  de gezinsvieringen.
Ina  van Schagen gaat  alleenstaanden/ eenzamen/ ouderen bezoeken.
De PU is op zoek naar een financiële man/vrouw.
2 september is de jaarvergadering van de PU in t Veld.
Open monumenten dag  is  dit jaar op 10 September. De kerk  is weer open.

Kinderkerk voor de bovenbouw
Op 10 juni 2016 was er kinderkerk voor de bovenbouw. Er waren 6 kinderen die met me meegin-
gen, nou het duurde even voor iedereen er was, want er hadden twee kinderen klassendienst en 
een kind moest de hond nog uitlaten. We zijn alvast begonnen en hebben gepraat over het vorm-
selproject, waar een kind volgend jaar aan mee gaat doen.
De paus heeft dit jaar uitgeroepen tot het jaar van de barmhartigheid en daarom ging het deze 
keer over barmhartigheid. De kinderen hadden nog nooit van dat woord gehoord en ook het 
verhaal van de Barmhartige Samaritaan hadden ze nog nooit gehoord. Ik heb het verhaal uit de 
kinderbijbel gelezen, dat is best wel een mooi verhaal, want ze waren allemaal muisstil.
Na het verhaal hebben we nagepraat en we hebben geprobeerd om de 7 werken van Barmhartigheid bij 
elkaar te zoeken. Zo met elkaar kwamen we toch een heel eind. Dit zijn de werken van barmhartigheid.
Iemand die honger heeft te eten te geven..
Iemand die dorst heeft te drinken geven.
Iemand die weinig kleren heeft kleding geven.
Iemand die geen huis heeft onderdak geven
Iemand die ziek is blij maken en bezoeken
Iemand die gevangen zit bezoeken
Eerbied tonen voor iemand die gestorven is.
De laatste twee vonden ze wel erg moeilijk om te bedenken.
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We hebben het verhaal van de Barmhartige Samaritaan nagespeeld en ze hadden het verhaal 
allemaal heel goed onthouden en speelden dit goed na.
Tijdens het drinken en een koekje mochten ze een cijferpuzzel oplossen, die was makkelijk want 
ze waren allemaal zo klaar. Ik heb hierna aan ieder kind gevraagd wat ze wilde doen om een ander 
te helpen. Zo wilde ze wel zieken bezoeken en hun ouders helpen.
We hebben besloten om een kaart te maken voor iemand die ziek of eenzaam is en ze hebben in 
deze kaart zelf een tekst geschreven en geven/sturen dit naar iemand toe.
Ik ben benieuwd of ze volgende keer iets met hun werk van barmharigheid hebben gedaan.
Tot slot hebben we bij Maria een kaars aangestoken.
Het was een leerzame en zinvolle kinderkerk.

De volgende kinderkerk is op vrijdagmiddag 8 juli

Ik kom uw kind dan om 15.15 van school ophalen en zal dan ook met het bordje grote kinderkerk 
staan. Deze kinderkerk voor is voor groep 5 t/m 8 en duurt tot 16.15 uur.
Ik hoop weer op een grote opkomst.

Groetjes van Gerda Zuurbier
Mijn mailadres is jmzuurbier@hetnet.nl, telefoonnummer: 072-5740952/ 06-37359617

De Kinderkerk voor de onderbouw
Op woensdag 15 juni hadden we kinderkerk voor de onderbouw. De meeste kinderen zijn niet 
meer gewend en om op woensdag mee te gaan en wilde graag met een vriendje of vriendinnetje 
spelen,  daarom gingen er 9 kinderen met ons mee naar de pastorie.
We hebben de nodige stoelen en tafels aan de kant geschoven en zo werd het een knus groepje 
met elkaar en dat is ook wel weer eens prettig, want dan komen alle kinderen aan de beurt om 
hun verhaal te doen.
Voor vandaag had ik net als met de bovenbouw het verhaal van de barmhartige Samaritaan.
Ik heb uitgelegd wat barmhartig is: Dit is lief zijn voor elkaar en andere mensen helpen.
Nou dan snappen ze het wel, want ieder kind heeft wel eens een ander geholpen en ze proberen 
ook lief te zijn voor elkaar. Het verhaal vonden ze erg boeiend en in het gesprekje daarna hebben 
we ieder kind de gelegenheid gegeven om te vertellen hoe ze ander kunnen helpen en wanneer 
ze al eens een ander hebben geholpen.
Ik had 7 plaatjes van de zeven werken van barmhartigheid want zo spreekt het altijd het beste 
aan. Ja wat kunnen wij doen om barmhartig te zijn en na enig praten hadden ze wel een idee. Ze 
gingen op bezoek bij iemand die ziek is en namen dan een cadeau mee.
Ik had kaarten gemaakt voor de kinderen die ze mochten versieren en ieder kind heeft bedacht 
aan wie ze de kaart gingen geven. Terwijl we heerlijk aan het kleuren waren komen er altijd leuke 
verhalen naar boven en in een kleine groep kan je daar dan leuk op inspelen.
De tijd vloog voorbij en voor we het wisten was het een uur, tijd om nog een kaarsje op te steken. 
Ondanks of eigenlijk dankzij de kleine groep was het een hele goede kinderkerk.
 
De volgende kinderkerk is op donderdag 7 juli om 15.15  uur

Wilt u kind ook meedoen met de kinderkerk, dan kan natuurlijk altijd. Ik kom uw kind om 15.15 uur 
ophalen van school en u kunt uw kind om 16.15 uur ophalen uit de pastorie.
De kinderkerk is bedoeld voor alle kinderen van groep 1 t/m 4. 
Wilt uw kind meedoen, dan stellen we dat heel erg op prijs, want hoe meer zielen hoe meer vreu-
gd. Heeft u vragen dan kunt u mij altijd bellen of mailen.

U kunt mij bereiken op dit mailadres  jmzuurbier@hetnet.nl
Of op telefoonnummer 072-5740952, of app naar nummer 06-37359617.
Groetjes van de leidsters van de kinderkerk. 
Ans de Wit en Gerda Zuurbier 
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Aanwinst……………………
Tijdens de viering van de eerste communie en ook die 
van de vormselviering hebben de aanwezige parochia-
nen en de vele gasten  al kunnen zien wat voor moge-
lijkheden er zijn doordat onze kerk een vaste beamer 
heeft. Maar de mogelijkheden zijn nu nog groter. Het 
is nu ook mogelijk om geluid via de kerkinstallatie en 
beeld via het scherm vanaf een laptop in de kerk te la-
ten zien. Dit is misschien een idee voor een avondwake. 
Daarnaast kunnen we nu ook directe filmbeelden via 
de beamer de kerk in sturen.
Als u van deze mogelijkheden gebruikt wenst te ma-
ken, kunt u contact opnemen met Richard de Vos of Jos 
Mooij.

Afscheid nemen bestaat niet !
Ik ga wel weg, maar verlaat U niet
Is dat niet de begintekst uit een bekend liedje van Marco Borsato?
Zo geldt dat ook een beetje voor mij wanneer ik per 1 juli met pensioen ga. Ik sta zeker niet te trappe-
len om te stoppen met werken, maar wordt min of meer gedwongen door lichamelijke ongemakken 
het wat rustiger aan te doen. Nooit had ik kunnen vermoeden, dat, na coassistent in januari 1977 bij 
dr. Hageman Sr. Ik zo lang hier zo blijven. In de zomer van dat jaar, ik was toen 25, de eerste vakantie-
waarneming om te kijken of het beviel en  later als assistent bij dr. Koolhaas, om mij op 1 november 
1978 definitief in Waarland te vestigen in de nieuwe praktijk, die gebouwd werd aan de Veluweweg. 
Het werden 38 fijne jaren waarbij lief en leed met de patienten werd gedeeld. Ik ben in die tijd dan 
ook een echte Waarlander geworden samen met mijn vrouw Annette en natuurlijk mijn kinderen, 
die inmiddels al lang weer het huis uit zijn!
Vanaf 1 juli neemt dr. van Beek de meeste werkzaamheden van mij over. Bij de meesten is hij 
natuurlijk al bekend van zijn waarnemingen en invalwerkzaamheden, van de afgelopen 3 jaar. : 
hij gaat samen met dr. Hageman, mijn vrouw, de maatschap vormen. Zij blijft in ieder geval tot 1 
januari aan, daarna zien we verder.
Dr. Hofkamp gaat gewoon verder met zijn werk. Dr. Elbers, die bij ons de opleiding heeft gevolgd, 
maar nu klaar is als huisarts, gaat invallen als waarnemer.
Ikzelf, ga na 1 juli werkzaamheden verrichten als SCEN arts (de dokter die geconsulteerd wordt bij 
verzoeken om euthanasie) en val zo nu en dan in (bijvoorbeeld vakanties), wanneer nodig. 
Dr. van Beek gaat op dezelfde voet verder als ik, veel veranderingen zullen er voorlopig dus wel niet zijn.
Wij blijven gewoon wonen naast de praktijk en hebben, ook voor de toekomst, geen verhuisplannen.
Er komt ook geen afscheidsreceptie: immers ik blijf gewoon wat werkzaamheden doen net zo als 
mijn schoonvader in het verleden ,bovendien hebben de meesten van ons allang kennis gemaakt 
met dr. van Beek in de afgelopen jaren.
En zoals ik boven al schreef : afscheid bestaat niet!!! 
Groet u allen                          Eugene Steenvoorde
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De Hoogwouder Dansers bestaan 50 jaar!!!
Dit willen graag samen met u vieren met een feestelijke voorstelling op zondagmiddag 10 juli 
in “de Opstap” , Herenweg 60, 1718 AG Hoogwoud. Het wordt een gezellige middag waarbij we 
voor u dansen in ons mooie Westfriese pak, met daarbij muziek en verhalen en gedichten in onze 
mooie Westfriese taal.

De zaal gaat open om 13.30 uur.  
Om 14.00 uur begint de voorstelling en die duurt tot 16.00 uur. 

Kaarten voor de voorstelling kosten € 7,50 en daarvoor krijgt u ook koffie of thee met wat lekkers erbij.
Kaarten kunt u bestellen door te mailen of te bellen naar:
-Else Pranger e-mail: em.pranger@quicknet.nl         tel. 0226-355257 of 06-30451263
- Carla Glas   e-mail: hoogwouderdansers@gmail.com tel.    0226-755828

De kaarten betaalt u door het bedrag over te maken 
op bankrekeningnummer NL83INGB 0001760046 ten name van E.M. Pranger 
Vermeld daarbij dan uw naam en het aantal kaarten.
De kaarten liggen bij aanvang van de voorstelling voor u klaar bij de ingang.

Wat oôs anbelangt, tot zundegmiddeg 10 juli. Wai hebbe d’r zinnighoid an en houpe 
dat d’r ’n zoôt van jullie op ofkomme.

De Hoogwouder Dansers.
Onze website: http://www.dehoogwouderdansers.nl 

Forum VerkeersVeiligheid Heerhugowaard.
Tijdens de H 300 in Heerhugowaard , de bijeenkomst waarbij 300 burgers hun wensen aan de 
gemeente konden spuien, bleek dat er vanuit de Heerhugowaardse burgers een grote behoefte 
bestaat aan inbreng van hun kant uit over bepaalde verkeerssituaties. Onze burgers zijn onze er-
varingsdeskundigen. Zij rijden, fietsen of lopen regelmatig over deze verkeerspunten.
Uit vele reacties van hen kwam ook naar voren dat er weinig bekend is van de activiteiten die de 
verkeersdeskundigen en gemeenteraad op dit gebied ontplooien. Met andere woorden : de com-
municatie op dit gebied naar de burgers toe wordt door hen als verbeterpunt ervaren.
Naar aanleiding van die bijeenkomst zijn wij als Forum met een groep van 10 vrijwilligers gestart.
Tijdens alle bijeenkomsten die wij tot nu toe hebben gehad met Veilig Verkeer Nederland , de 
Fietsersbond en de verkeersdeskundigen en gemeente raadsleden van de Gemeente is ons wel 
gebleken dat die activiteiten er wel degelijk zijn, maar dat die grotendeels onzichtbaar zijn voor 
de burgers.
Daarom zien  wij als onze  kernactiviteit : Communicatie tussen inwoners en gemeente ter verbe-
tering van het verkeersbeleid.
Als een burger een onveilige situatie meldt willen wij daar naar toe gaan en de situatie ter plekke 
bekijken. Indien gewenst zullen wij ,  in samenwerking met de Fietsersbond en Veilig Verkeer Ne-
derland, een advies naar de verkeersdeskundigen sturen en aandacht vragen voor deze situatie. 
Daarna willen wij ook de reactie van ons als panel en de reactie van de Gemeentedeskundigen 
terugkoppelen met de melder van de situatie.
Ook als de Gemeente Verkeersdeskundigen bezig zijn met een project willen wij proberen de 
overwegingen van de beslissingen terug te koppelen naar de Heerhugowaardse burgers, door 
middel van een artikel in het Stadsblad of via andere media. Wij zullen ook regelmatig een over-
zicht van onze activiteiten publiceren in de lokale media.
De verkeersdeskundigen van de Gemeente , net als de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland , 
zullen ons Forum gebruiken als klankbord.
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Wij zullen ook, indien er relevante onderwerpen op de agenda staan , de raadsvergaderingen 
bezoeken en input geven.
Overigens zoeken wij nog een forumlid uit “de Noord” voor onze groep!
Wij zijn bereikbaar via Facebook : https://www.facebook.com/VerkeersforumHeerhugowaard/ en 
via mail : verkeersforumheerhugowaard@gmail.com

Waarland inline skate cup.
Op zondag  3 juli wordt de 6e wedstrijd van de KNSB Marathon Cup gehouden in het Noord-Hol-
landse Waarland. 
In juli bestaat de skeeler- en schaatsvereniging Noordkop Skating net één jaar. Om de vereni-
ging te laten groeien en te laten zien hoe mooi en spectaculair de skeelersport is, wilde Noordkop 
Skating i.s.m. IJsclub Waarland voor de plaatselijke-en regionale jeugd  een wedstrijd organise-
ren. Daarnaast hebben de samenwerkende verenigingen de Ooms Skeelercup en het Gewestelijk 
Kampioenschap Marathon voor pupillenen  en kadetten op zich genomen. 
Vanuit de KNSB kwam de vraag of het ook mogelijk was de landelijke toppers in Waarland te laten 
starten. Met enthousiasme werd deze vraag beantwoord. 
Zo wordt het op 3 juli een groot skeelerfeest in Waarland met drie verschillende wedstrijden en 
een recreatieve Elfstedentocht voor de jeugd. Alle niveaus komen aan bod.  Het parcours is voor 
de rijders prettig, het is mooi asfalt en 1,4 km lang. 

Programma:
http://www.schaatsen.nl/kalender/2016/7/knsb-marathon-cup-7/ 

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
De data voor de komende tijd:
 
Vrijdag 24 juni 2016 koffie-ochtend op de pastorie
Vrijdag 8 juli 2016  koffie-ochtend op de pastorie
   Mary IJdema komt knippen
Donderdag 21 juli 2016 maaltijd op de pastorie

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

ZO. 3 JULI 
IERSE MUZIEKSESSIE 

VANAF 15.00 UUR 
EN CARVERY VANAF 17.00 UUR.

VOOR DE CARVERY RESERVEREN AUB

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

ZAT. 16 JULI, 
LIVE MUZIEK IN DE [PUB

VANAF 20.30 UUR, VRIJ ENTREE

-.-.-.-.-.-.-.-.-

ZONDAG 31 JULI 
DE 51STE WHISKYPROEVERIJ

AANVANG 14.30 UUR, RESERVEREN AUB

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

EN ALVAST VOORUIT PLANNEND 
 

ZATERDAG 28 OKTOBER 
VIERING 15-JARIG BESTAAN

MET 4 OPTREDENS VAN 
GEWELDIGE MUZIEKGROEPEN

THE IRISH COTTAGE, VOOR 
HEERLIJK A LA CARTE,

 LEKKKERE PUBGERECHTEN, 
SNACKTOWERS ....,

 
SPECIAAL BIERTJES, KEUZE UIT 

500 WHISKEY’S,

HIGH TEA, KOFFIETAFEL, 
BUFFET, BARBEQUE

EN EEN GROTE TUIN MET

RUIME KEUZE AAN TERRASTAFELS.
ALLE DAGEN OPEN VANAF 10.30 UUR,

 WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL
0226 421486

VERLAAT 4 1734 JN OUDE NIEDORP

• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing

Tel. 072 - 5711243 
06 - 53557548

Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard

www.groottuinen.nl

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

Dopplerstraat 6 
1704 SR Heerhugowaard

TEL: 072-5740859
Fax nr. 072-5721659

Internet: www.automolenaar.com
Email: postmaster@automolenaar.com



12 13

Update Dorpshuis en sporthal
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de sporthal en de 
plannen voor de herhuisvesting van Hugo Girls met bijkomende werk-
zaamheden. Ter informatie kunnen wij  het navolgende vermelden.

Ontwikkelingen sporthal 

Vrijdag 17 juni heeft de levering van de sporthal plaatsgevonden. 
Hiermede is de Stichting Dorpshuis eigenaar van de sporthal ge-
worden. Wij kunnen nu de contracten met Carla en Henk Brinkman 
afronden. 
In de sporthal wordt al weken hard gewerkt om noodzakelijke re-
paraties uit te voeren, de elektrische installatie aan de huidige eisen te laten voldoen, te schilderen 
en de keuken met barruimte te moderniseren. 

Ontwikkelingen Rondeel/Dorpshuis

De afgelopen periode zijn de volgende besluiten genomen: 
1. Dinsdag 14 juli is het vervreemden van het Rondeel in de commissie Stadszaken besproken. 

Er kwamen vanuit de politieke partijen weinig vragen en het raadsvoorstel werd breed on-
dersteund. Alleen door het aankondigen van een motie door Duurzaam Heerhugowaard is 
het geen   hamerstuk geworden voor de raadsvergadering van dinsdag 28 juni. Wij hebben 
wethouder Dickhoff toegezegd informatie te verstrekken over de reeds genomen duurzaam-
heidsmaatregelen. Wij verwachten dat op 28 juni de instemming door de gemeenteraad ge-
geven voor collegevoorstel. Dit betekent onder meer dat de opbrengst van het Rondeel naar 
de Stichting Dorpshuis gaan, de benodigde gemeentegrond om niet wordt verstrekt en de 
gemeente de engineering van het handbalveld gaat verzorgen. 

2.   Ook is op  dinsdag 14 juli Hugo Girls tijdens de jaarvergadering unaniem akkoord gegaan met 
een verhuizing naar het Dorpshuis.

3.  Hetzelfde geschiedde afgelopen vrijdag 17 juli bij Hugo Boys. Ook daar unaniem.
4.  Met de parochie is alles soepel verlopen en er zijn geen belemmeringen meer.
5.   Met de Stichting Kinderopvang Heerhugowaard zijn wij nog niet tot een definitieve afronding 

gekomen. Er vindt op dit moment regelmatig overleg plaats om ervoor te zorgen dat de Ukke-
hut eerder dan contractueel  overeengekomen  datum van 1 juli 2017 het gebouw verlaat. Het 
is de bedoeling dat de Ukkehut wordt gehuisvest in de Sint Joseph-school. 

6.  Vanuit de Jeu de Boules teams hebben wij vernomen dat zij graag een luifel hebben aan de 
oostzijde. Deze wordt meegenomen in de uitwerking.

Na het afregelen van bovenstaande zaken is de weg vrij om de herhuisvesting van Hugo Girls met 
bijkomende werkzaamheden uit te gaan voeren. Wij verwachten dat voor de vakantieperiode de 
bouwvergunning wordt aangevraagd.

Johan Groen 
Voorzitter Stichting Dorpshuis

Open monumentendag 10 september 2016
Ook dit jaar is het kerkje van Veenhuizen weer open met open 
monumentendag van 11.00 uur tot 16.00 uur.
Dit jaar staat open monumentendag geheel in het teken van  de 
opgraving van de grafkelder van Reinout van Brederode.
U kunt zijn praalgraf bewonderen en er is een korte film te zien 
over zijn leven.

René Jonker 
Stationslaan 1

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

www.jonkerhov.nl
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U kunt ook  een PowerPoint presentatie bekijken van de opgraving van de grafkelder wat in april 
2016 gebeurt is.
De grafkelder is nog te zien, evenals de restanten van funderingen van 3 vorige kerken.
In de kerk vindt u de tentoonstelling van Reinout Ook zal net als vorig jaar een aantal 
wichelroedelopers een demonstratie geven.

De tentoonstelling: Reinout van Brederode als diplomaat,
de heer van Veenhuizen  op reis naar Rusland is in het kerkje te zien.

Dit alles is weer de moeite waard en we hopen dat u allen weer een kijkje komt nemen.

Stichting Veenhuizer Hoeven derde familie-ochtend
Op 26 juni organiseert Stichting Veenhuizer Hoeven haar derde familie-ochtend van 2016!

De familie-ochtenden in mei ging niet door vanwege het slechte 
weer, het regende pijpenstelen en het werd pas om 11 uur een 
beetje droog.
De verrassing was dan ook groot dat het Jongeheerenconvent om 
half 12 op de stoep stond. De mannen (en vrouwen) waren toch 
op de fiets gestapt. Als we geweten hadden dat jullie toch zouden 
komen hadden we natuurlijk de koffie klaar gehad….……. Het is 
vele malen leuker om langs te komen als de ochtend wel doorgaat, 
dus jullie zijn van harte welkom op onze volgende familie-ochtend, 
of op 11 september, mits het weer het toelaat natuurlijk.
Ook vrouwengroep Kenze nodigen wij van harte uit om eens langs 
te komen op een van deze 2 ochtenden, zij hebben ons gesponsord 
met een mooi bedrag, hartelijk dank daarvoor!!!

Op zondag 26 juni van 10.00 tot 12.00 organiseren we de derde familie-ochtend, dit is de laatste 
voor de zomervakantie.
Deze ochtend is bedoeld voor gezinnen waarvan een of meerdere personen een beperking 
hebben. Iedereen is welkom, ongeacht het aantal gezinsleden of de aard van de beperking. 
Wie het wil mag op 1 van onze paarden rijden, u kunt ook samen met uw kind op 1 paard rijden. 
We maken er weer een gezellige ochtend van!!

Deze ochtend wordt u aangeboden door Stichting Veenhuizer Hoeven en is geheel gratis!
Graag wel van te voren aanmelden, want het aantal deelnemers is beperkt.
De laatste datum van de familie-ochtend in 2016 is op zondag 11 september

Aanmelden kan via de mail: 
info@veenhuizerhoeven.nl, via Facebook dmv een pb, of via telefoonnummer: 06-37376332.
Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.veenhuizerhoeven.nl

Tot gauw op:
Veenhuizerweg 11b
1704 DM Heerhugowaard Noord.

De koffie staat klaar! Duimen voor mooi weer J

Femmy Veenstra,
Stichting Veenhuizer Hoeven
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 “Blik op de weg” in De Noord …(20 juni 2016)
Beste mensen,
Als je om tien voor half zes wakker wordt, dan slaap je toch zo gauw 
niet meer in. Dus sta ik op en na een heerlijk ontbijt loop ik om kwart 
over zes de buitenlucht in. Het is nog erg stil, nergens zie ik een te-
ken van leven en wandel de Doorbraak uit. Uit voorzorg heb ik mijn 
regenbroek aangetrokken, want de weersvoorspelling belooft niet 
veel goeds. Het motregent nu al! De schapen bij de boerderij kijken 
verrast op! Nu al een wandelaar zie je ze denken. Sander rijdt zwaai-
end voorbij. Ook hij moet blijkbaar vroeg aan de slag!
Op de Middenweg is het nog erg rustig. Er is wel wat verkeer, maar de 
grote getale aan fietsers ontbreekt tot nog toe. Zo bewandel ik de Mid-
denweg tot aan het Chinees restaurant. Dan de Hasselaarseweg op, want vandaag is de zuid-west route 
aan de beurt. De bermen zijn gemaaid en hier en daar pik ik nog wat zwerfvuil op. Op het Apollomeer 
is weinig beweging. Voor de watervogels is er nu ook geen lolletje aan. Inmiddels krijg ik nu te maken 
met een stevige zuidwesten wind. Met de regen erbij heb ik nu niet het idee, dat het lente en zelfs bijna 
zomer is! Bij het restaurant Babylon is het nog erg rustig. De stoeltjes aan de waterkant nodigen nu niet 
bepaald uit, om er te gaan zitten. Dan moet eerst de zon gaan schijnen! Als ik de Westerweg oversteek, 
moet ik altijd weer wennen aan het lawaai. In de auto zul je daar niet zoveel last van hebben, maar als 
wandelaar komt het toch erg luid naar binnen. Met koplampen aan rijden auto’s, vrachtwagens en mo-
toren(!),soms in file, naar hun bestemming. Ik wandel door en ben blij met de bomen en struiken aan 
de rechterzijde, die me toch een beetje uit de wind en de ergste regen houden. Tegen een boom staat, 
helemaal verlaten, een herenfiets. Aan het plaatje, achterop het spatbord, zie ik, dat hij bij Edwin Groen 
is gekocht. Mocht iemand zijn fiets missen? Hij staat tegenover het bedrijf van de fa. Stokman.
Op een andere boom ontdek ik grote zwammen. Een wonder van de natuur. Ondanks de regen 
kan ik het niet nalaten, om er een foto van te maken.
In het fietstunneltje is het even droog. Aan een kleine versnapering ben ik wel toe! Jammer, dat 
sommigen menen hier de spuitbus te moeten hanteren. Dat kun je,volgens mij, beter thuis op je 
slaapkamerwand doen!
Bij de ING-bank ontdoe ik me van blik en ander afval. Ook nu is de hoeveelheid plastic weer over-
dadig. Sommigen kunnen niet wachten om het thuis in hun eigen bak te gooien.
Via de stoplichten kom ik op de Westtangent en ik voel me steeds natter worden. Een aangereden 
meeuw haal ik bij de wegkant vandaan en leg hem onder een struik. Dat voelt beter!
Ook zie ik een Turkse kornoelje, die nu prachtig in bloei staat. Wij kunnen in onze voortuin daar ook 
heel erg van genieten! Na de bloei vormen zich dan allemaal rode vruchtjes, die op frambozen lijken. 
Het laatste stuk, de Middenweg, dient zich aan. Nog steeds is men aan het viaduct, onderdeel van 
de W-Frisiaweg, bezig en ik zou daar graag eens een kijkje in willen nemen.
Bij Jo Borst word ik naar binnen gewenkt. De natte broek uit en de schoenen bij de deur en dan 
staat er een heerlijk kop koffie voor me klaar. We praten bij en dat is altijd erg gezellig!
Dan is het tijd voor het laatste stuk naar huis. Alle drukte is verdwenen en ik leeg nog wat afval bij 
de gele bakken. Even na tienen kom ik thuis als een verzopen kat. Gelukkig mag ik binnenkomen 
voor mijn tweede kop koffie!

47 blikjes      36 drinkbakjes    
11 plastic flessen 13 pk. sigaretten     
1 pk. shag 0 flessen

Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol
072-5726170/06-18110970
email: der.van.krol@quicknet.nl
website: www.gerritvanderkrol.nl
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BARPRAAT
Hai zit weer peut-an op z’n vaste plekkie an de bar, Aike. Overall, 
klompe, jas met hier en deer ’n sloitplekkie, rafelige manchette en 
’n allemachtig vette kraag. ’t Glimt teugen je an.  As je dat hoofd 
van ‘m ziene: skeve rafelige here, dat zal z’n vrouw wel dein hewwe 
en hai hew ok wel ’n dunnig dakkie, as je goed koike. Maar deer is 
ie zuinig op, want meist altoid heb ie’n pet op. 
Hai is vroiwulliger, hai houdt de sportvelde gnappies. Deer valt 
niks van te zegge, al moet je niet  boi z’n oigen  koike hoe ’t deer 
uitziet. Deer heb ie gien toid voor. Nei, hai is meistens an de flort. 
Hai maakt met iederien ’n praatje. Ze kenne ‘m vezelf ôk allegaar in 
’t durp. Dat z’n joônje op voeballe zat, ging ie elke wedstroid koike. 
Dat ientje van ’t bestuur had vroegen:
‘Aike, al hew je d’rs toid over, ken je oôos wel helpe met wat klussies op ’t voebalveld. Den doene 
we deernei efkes ’n koppie in de kantine om warm te worren.’
Deer bloive  vezelf ôk wat jongelui anzitte.Die hewwe hillegaar gien praat over voor Aike. Welnei, 
ze hale die mobieltjes uit hullie diesek, tikke  d’r wat op en  bemoeie d’r oigen met gien ien. Deer 
is woinig an vongen vezelf. Van dat  ken ie wel thuis bloive ok.
Maar Bertus is onderhand bai ‘m anskove, die ken ’t wel pratende houwen.  Ze nippe van ’n jonkie, 
alliendig om warm te worren vezelf en ze hewwe ’t verdiend, miene ze zo. 
Den zoit Aike inienen: ‘Bertus, hew jij d’r wel ‘ns hoord, van I Phone en I pad en weet ik veul hoe of 
die dinge hiette?’
Dat Bertus gloimt ’s wat en zoit den: 
‘Nôh Aike, dat zal jij toch wel wete, docht ik zo!’
Geloik gaat ie staan, stroikt Aike over z’n pet en zoit: 
‘Jij hewwe zelf al jare ’n aaipet op je hoofd’ en metien  neemt ie de spat op.

© Marry 

Het is volop renovatie in Sportcentrum Noorderend. 
Er wordt met man en macht gewerkt aan een vernieuwde kantine. Al verschillende mensen die 
langs zijn geweest en hulp hebben aangeboden. 
Leuk dat iedereen zo mee leeft met het wel en wee van het sportcentrum. 
Ook de verbouwborrels op vrijdagmiddag zijn gezellig dus kom eens langs rond 15.30 uur en dan 
is er direct gelegenheid om een beetje rond te kijken.
Op verzoek zal er op vrijdagavond 2 september een open huis gehouden worden zodat iedereen 
kan zien hoe het is geworden. 
Dus noteer alvast in de agenda dat we dan open zijn vanaf 18.00 uur.

sportcentrumnoorderend@gmail.com  

06 21 11 62 93
Henk en Carla

v Garage Co Borst BV v Co Borst Autoschade
v Co Borst Bedrijfswagens v C.B. Lease
v Airco Service v Piaggio LTV-dealer

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

Administratiekantoor
DEKKER
Voor uw:
 * bedrijfsadministratie
 * belastingzaken
 * salarisadministratie
 * automatiseringsbegeleiding in- of 
  exclusief het betalingsverkeer
 * algehele bedrijfsadvisering

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

Tevens verzorging van particuliere 

aangiftebiljetten

 
 

 

 

 

   

 

 

 
 

    Voor  sierhekwerk en kennelbouw op maat 

 

  Automatische Draai/Schuifpoorten voorzien 

       van intercom, camera, verlichting e.d. 

 

            Tevens voor uw paardenboxen, 

           hondenkennels & dierenverblijven 

 

    Middenweg 598  1704 BS  Heerhugowaard 

   072-5715927 fax 072-5721059 of  06-53716161 
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Nieuws van Hugo Girls
Vorige week hebben we een goede ledenvergadering gehad. Er wa-
ren gelukkig redelijk wat leden aanwezig. Vanuit Stichting Dorpshuis 
waren Kees Dekker, Nic Buter en later Johan Groen aanwezig. 
Deze vergadering was nodig omdat de gemeente het Rondeel sa-
men met het handbalveld heeft verkocht. Het gevolg hiervan is dat 
de buitenaccommodatie dus ergens anders moet komen. Stichting 
Dorpshuis heeft hiervoor samen met de besturen van Hugo Boys en 
Hugo Girls mooie plannen voor ontwikkeld maar hiervoor was wel in-
stemming van de leden nodig.

Kees Dekker heeft de plannen voor de verplaatsing van het veld en de kantine en kleedkamers 
naar Hugo Boys toegelicht. Deze plannen zien er heel goed uit. De bedoeling is dat er een hand-
balveld wordt gemaakt op het trainingsveld en dat de Ukkehut wordt omgebouwd tot 4 kleedka-
mers en opslagruimte voor Hugo Boys en Hugo Girls. Verder zullen er nog scheidsrechterskleed-
kamers en een massageruimte voor Hugo Boys worden gemaakt. En als er geld over is zal op de 
bovenverdieping van de Ukkehut een bestuurskamer voor Hugo Boys worden gemaakt.
Alle aanwezige leden hebben ingestemd met de plannen. Dus dat wil zeggen dat Stichting 
Dorpshuis samen met de bouwcommissie en stuurcommissie de plannen verder gaan met uit-
werken, aanvragen van vergunning e.d. Of de verbouwing van de Ukkehut al na de zomer kan 
beginnen hangt af van de peuterspeelzaal. De aanleg van het veld zal voorjaar 2017 plaatsvinden. 
Het zou mooi zijn als dan na de vakantie, bij het begin van het nieuwe seizoen, ook de kleedka-
mers klaar zijn maar mocht dat nog niet zo zijn dan zullen we even wat anders moeten verzinnen. 
Het ziet er in ieder geval allemaal heel positief uit.
Wel zullen we allemaal ons steentje moeten bijdragen om de kosten zo laag mogelijk te houden 
en om de teambuilding hoog te houden. Dat zal inhouden dat van de A-jeugd en de senioren-
teams gevraagd zal worden om allemaal 1 dag mee te helpen.
Hier stemde ook iedereen in mee.

Samen met de ouderraad van de St Josephschool hebben we de Rabofietstocht gefietst met in 
totaal 20 mensen. Dus 2 keer 300 euro! Dank je wel Nelleke, Iris, Derk, Robbert, José, Denise, Yvon-
ne, Lizet, Mariska, Lianne, Martine, Roos, Demi, Marjon, Lau, Maud, Sjeel, Carina, Linda en Ingrid.

En we zoeken nog mensen. Er zal nog een mail worden verstuurd met uitgebreidere info over 
wat je allemaal zou kunnen doen bij Hugo Girls, maar hier volgt even een korte opsomming.  
Wij zoeken nog een voorzitter, een penningmeester, iemand voor de TC, een scheidsrech-
terscontactpersoon, mensen die willen fluiten en training willen geven zijn ook altijd wel-
kom, iemand die het wedstrijdschema klaar wil zetten voor het Contact, mensen die af en 
toe kantinedienst willen draaien of zaaldienst.

Het bestuur

Hugo Girls kopij voor het Contact moet naar: hugogirlscopy@hotmail.com
Graag voor zondagavond 19:00 uur aanleveren

HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Piet Oudeman Transport

JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman

Duidelijk verhaal

www.hypotheekshop.nl/eerste-huis-kopen

Nooit gedacht dat de lage 
rente mij zóveel kansen biedt

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

De Hypotheekshop Heerhugowaard | Dennis Zuurbier | Stationsplein 34 - 36 | Heerhugowaard
T. 072-20 101 14
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Ook dit seizoen hebben alle (18!) teams weer prachtige gesponsorde shirts. En er zijn er ook die ge-
sponsorde trainingspakken en trainingsjasjes hebben. Hieronder staan alle teams met de sponsors.
Sponsors ontzettend bedankt dat jullie ervoor zorgen dat alle teams er weer mooi en professio-
neel uitzien.

F3 Familie v.d. Burg
F2 Timmerbedrijf Snel
F1 Hugo’s vrienden
E2 Aannemersbedrijf R. Blankendaal
 Reinigings- & straalbedrijf Stef Kuilboer BV         www.stefkuilboer.nl
E1 Snoek motoren
D2 KWS
D1 Loonbedrijf Veldman                                               www.loonbedrijfveldman.nl
 Trainingsjasjes: SMP
C2 Partycentrum Bleeker                                               www.caferestaurantbleeker.nl
C1 SHW                                                                         www.straalbedrijfhollandwest.nl
B2 Dagwinkel Arno en Silvia Groen
B1 Autoservice Bakker -                                               www.autoservicebakker.nl
 Trainingsjasjes: Autoservice Bakker
A2 Autowaard
A1 Timmerbedrijf Snel
Dames 3 Snack & Eethuis Hugo                                             www.snackeethuishugo.nl
Dames 2 Kwekerij A. Bakker en Zn. B.V.
Dames 1 Loonbedr. en machineverhuur Danenberg               www.loonbedrijfdanenberg.nl
 Transportbedrijf Piet Oudeman                               www.pietoudemantransport.nl
 Trainingspakken: Transportbedrijf Piet Oudeman
Recr 1 Loonbedrijf Danenberg
 Trainingsjasjes: R&H Beers
Recr 2 Loonbedrijf Veldman                                               www.loonbedrijfveldman.nl

Hugo Girls Jarigen
Roos Wagenaar 24-jun Hua-Lu Kuilboer 26-jun
Bente Zuurbier 29-jun Janine Bakker 30-jun
Kirsten Zijp 1-jul Sidney Groot 2-jul
Summer Groot 2-jul Lianne Riemersma 5-jul
Monique Plak 6-jul Sjeel Doodeman 6-jul
Donna Grootkarzijn 6-jul

Handbaluitje  F1
Wij gingen als eerste een rondje 
fietsen en daarna gingen we naar 
iemands huis. We gingen daar een 
tekening maken van houtskool   en 
dan moet je allemaal strepen op dat 
blaadje doen en kijken of je er een fi-
guur in ziet en toen gingen we eten 
en  drinken en daarna gingen we naar 
de bolle buik en het was heel leuk we 
kregen ook een ijsje het was lekker . We 
deden echt alles bij de bolle buik . Rond 
draaien van de glijbaan rond draaien 

in een soort  buis het was heel leuk . Iedereen wou in die ene buis want iedereen wou zo ronddraai-
en. Het was een super leuk uitje.  

Groetjes Celina Thoonsen 
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Kantinediensten Tennisvereniging ‘t Noord-End
   
Als je als eerste op een dag bardienst hebt, dan kun je de sleutel afha-
len op een van de volgende sleuteladressen: 
  
dinsdag: Cees Smit, Plaetmanstraat 25    
woensdag: Tineke Borst, Leliehofstraat 23   
donderdag: Gery Beers, Plaetmanstraat 45   
 
  
dinsdag 28 juni 2016 Charlotte de Wit Bardienst 19.30 - 23.00
woensdag 29 juni 2016 Karel Oosenbrug Bardienst 19.30 - 23.00
donderdag 30 juni 2016 Aad Duys Bardienst 19.30 - 23.00
dinsdag 5 juli 2016 Lyda Kat Bardienst 19.30 - 23.00
woensdag 6 juli 2016 Wout Beers Bardienst 19.30 - 23.00
donderdag 7 juli 2016 Gerda Zuurbier-Smit Bardienst 19.30 - 23.00
Kerkepadtoernooi   
zaterdag 9 juli 2016 Richard Groen Bardienst 08.30 - 11.30
zaterdag 9 juli 2016 Dia Mors Bardienst 11.30 - 14.30
zaterdag 9 juli 2016 Josje Harte-Pouw Bardienst 13.00 - 16.00
zaterdag 9 juli 2016 Marc Baas Bardienst 15.00 - 18.00
zaterdag 9 juli 2016 Mitchel Assendelft Bardienst 17.00 - 20.00
zaterdag 9 juli 2016 Roel Wolkers Bardienst 17.00 - 20.00
zaterdag 9 juli 2016 Joost Wolkers Bardienst 20.00 - 23.00
zaterdag 9 juli 2016 Manuel Villena Bardienst 20.00 - 23.00
zaterdag 9 juli 2016 Angelique Witte Bardienst 21.00 - 24.00
zondag 10 juli 2016 Jan Anne Meijer Bardienst 11.30 - 14.30
zondag 10 juli 2016 Roel Wolkers Bardienst 11.30 - 14.30
zondag 10 juli 2016 Ronald Plak Bardienst 13.00 - 16.00
zondag 10 juli 2016 Kenny Beers Bardienst 13.00 - 16.00
zondag 10 juli 2016 Jeltje Karman-Nauta Bardienst 15.00 - 18.00
zondag 10 juli 2016 Marc Baas Bardienst 17.00 - 20.00
zondag 10 juli 2016 Daphne Beers Bardienst 17.00 - 20.00
zondag 10 juli 2016 Evy Blom Bardienst 20.00 - 23.00
zondag 10 juli 2016 Daphne Beers Bardienst 20.00 - 23.00
zondag 10 juli 2016 Siem Komen Bardienst 21.00 - 24.00
maandag 11 juli 2016 Lyda Kat Bardienst 15.00 - 19.00
maandag 11 juli 2016 Mitchel Assendelft Bardienst 19.00 - 22.00
maandag 11 juli 2016 Evy Blom Bardienst 19.00 - 22.00
maandag 11 juli 2016 Derek Ursem Bardienst 20.00 - 23.00
maandag 11 juli 2016 Roel Wolkers Bardienst 21.00 - 24.00
dinsdag 12 juli 2016 Lyda Kat Bardienst 15.00 - 19.00
dinsdag 12 juli 2016 Johanna Beke Bardienst 19.00 - 22.00
dinsdag 12 juli 2016 Marieke Hoedjes Bardienst 19.00 - 22.00
dinsdag 12 juli 2016 Ronald Plak Bardienst 20.00 - 23.00
dinsdag 12 juli 2016 Jan Anne Meijer Bardienst 21.00 - 24.00
woensdag 13 juli 2016 Ria Danenberg Bardienst 15.00 - 19.00
woensdag 13 juli 2016 Dia Mors Bardienst 19.00 - 22.00
woensdag 13 juli 2016 Tys Borst Bardienst 19.00 - 22.00
woensdag 13 juli 2016 Marc Baas Bardienst 20.00 - 23.00
woensdag 13 juli 2016 Jan Anne Meijer Bardienst 21.00 - 24.00
donderdag 14 juli 2016 Gerda Zuurbier-Smit Bardienst 15.00 - 19.00
donderdag 14 juli 2016 Ronald Plak Bardienst 19.00 - 22.00
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donderdag 14 juli 2016 Monique Komen Bardienst 19.00 - 22.00
donderdag 14 juli 2016 Siem Komen Bardienst 20.00 - 23.00
donderdag 14 juli 2016 Bram Schuijt Bardienst 21.00 - 24.00
vrijdag 15 juli 2016 Alma Danenberg Bardienst 11.00 - 14.00
vrijdag 15 juli 2016 Alma Danenberg Bardienst 14.00 - 17.00
vrijdag 15 juli 2016 Wout Beers Bardienst 14.00 - 17.00
vrijdag 15 juli 2016 Jenny van Leijen Bardienst 16.00 - 19.00
vrijdag 15 juli 2016 Jill Zuurbier Bardienst 16.00 - 19.00
vrijdag 15 juli 2016 Sanne Groot Bardienst 18.00 - 21.00
vrijdag 15 juli 2016 Jenny van Leijen Bardienst 19.00 - 22.00
vrijdag 15 juli 2016 Jill Zuurbier Bardienst 19.00 - 22.00
vrijdag 15 juli 2016 Sanne Groot Bardienst 21.00 - 24.00
vrijdag 15 juli 2016 Petra Groot-Wijnker Bardienst 21.00 - 24.00
vrijdag 15 juli 2016 Joost Wolkers Bardienst 21.00 - 24.00
zaterdag 16 juli 2016 Josje Harte-Pouw Bardienst 08.30 - 12.00
zaterdag 16 juli 2016 Josje Harte-Pouw Bardienst 12.00 - 15.00
zaterdag 16 juli 2016 Marieke Hoedjes Bardienst 12.00 - 15.00
zaterdag 16 juli 2016 Marieke Hoedjes Bardienst 14.00 - 17.00
zaterdag 16 juli 2016 Giel Bruin Bardienst 14.00 - 17.00
zaterdag 16 juli 2016 Kenny Beers Bardienst 16.00 - 19.00
zaterdag 16 juli 2016 Marith Potter Bardienst 17.00 - 20.00
zaterdag 16 juli 2016 Gerda Zuurbier-Smit Bardienst 17.00 - 20.00
zaterdag 16 juli 2016 Kenny Beers Bardienst 19.00 - 22.00
zaterdag 16 juli 2016 Dion van ‘t Padje Bardienst 20.00 - 23.00
zaterdag 16 juli 2016 Anneloes Bakker Bardienst 20.00 - 23.00
zaterdag 16 juli 2016 Piet de Goede Bardienst 21.00 - 24.00
zondag 17 juli 2016 Johanna Beke Bardienst 08.30 - 12.00
zondag 17 juli 2016 Angelique Witte Bardienst 08.30 - 12.00
zondag 17 juli 2016 Petra Groot-Wijnker Bardienst 12.00 - 15.00
zondag 17 juli 2016 Sanne Groot Bardienst 12.00 - 15.00
zondag 17 juli 2016 Piet de Goede Bardienst 14.00 - 17.00
zondag 17 juli 2016 Charlotte de Wit Bardienst 14.00 - 17.00
zondag 17 juli 2016 Petra Groot-Wijnker Bardienst 15.00 - 18.00
zondag 17 juli 2016 Marith Potter Bardienst 15.00 - 18.00
zondag 17 juli 2016 Yvonne Slijkerman Bardienst 17.00 - 20.00
zondag 17 juli 2016 Marith Potter Bardienst 17.00 - 20.00
zondag 17 juli 2016 Charlotte de Wit Bardienst 17.00 - 20.00
zondag 17 juli 2016 Yvonne Slijkerman Bardienst 19.00 - 22.00
zondag 17 juli 2016 Manuel Villena Bardienst 19.00 - 22.00
dinsdag 23 augustus 2016 Karel Oosenbrug Bardienst 19.30 - 23.00
woensdag 24 augustus 2016 Wout Beers Bardienst 19.30 - 23.00
donderdag 25 augustus 2016 Wil Beers Bardienst 19.30 - 23.00
zaterdag 27 augustus 2016 Nikki Bruin Bardienst 15.00 - 18.00
zaterdag 27 augustus 2016 Rachel Groen Bardienst 18.00 - 21.00
zaterdag 27 augustus 2016 Ciska de Goede Bardienst 15.00 - 18.00
zaterdag 27 augustus 2016 Nikki Bruin Bardienst 18.00 - 21.00
zaterdag 27 augustus 2016 Rachel Groen Bardienst 15.00 - 18.00
zaterdag 27 augustus 2016 Ciska de Goede Bardienst 18.00 - 21.00
dinsdag 30 augustus 2016 Tys Borst Bardienst 19.30 - 23.00
woensdag 31 augustus 2016 Arjen Visser Bardienst 19.30 - 23.00
donderdag 1 september 2016 Manuel Villena Bardienst 19.30 - 23.00
dinsdag 6 september 2016 Jill Zuurbier Bardienst 19.30 - 23.00
woensdag 7 september 2016 Sandra Oudeman Bardienst 19.30 - 23.00
donderdag 8 september 2016 Boy Zomerdijk Bardienst 19.30 - 23.00
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dinsdag 13 september 2016 Tys Borst Bardienst 19.30 - 23.00
woensdag 14 september 2016 Arjen Visser Bardienst 19.30 - 23.00
donderdag 15 september 2016 Mariska Rinkel Bardienst 19.30 - 23.00
dinsdag 20 september 2016 Dion van ‘t Padje Bardienst 19.30 - 23.00
woensdag 21 september 2016 Bram Schuijt Bardienst 19.30 - 23.00
donderdag 22 september 2016 Nikki Bruin Bardienst 19.30 - 23.00
dinsdag 27 september 2016 Jeltje Karman-Nauta Bardienst 19.30 - 23.00
woensdag 28 september 2016 Richard Groen Bardienst 19.30 - 23.00
donderdag 29 september 2016 Aad Duys Bardienst 19.30 - 23.00
dinsdag 4 oktober 2016 Aad Duys Bardienst 19.30 - 23.00
woensdag 5 oktober 2016 Fred Zuurbier Bardienst 19.30 - 23.00
donderdag 6 oktober 2016 Jenny van Leijen Bardienst 19.30 - 23.00
zaterdag 15 oktober 2016 Mariska Rinkel Bardienst 19.30 - 23.00
zaterdag 22 oktober 2016 Fred Zuurbier Bardienst 19.30 - 23.00
dinsdag 25 oktober 2016 Fred Zuurbier Bardienst 19.30 - 23.00
   
   
   
Hugo Boys seizoen 2015-2016
Leden Hugo Boys akkoord met plannen samenvoeging Hugo Girls/Hugo Boys !

Tijdens de extra ledenvergadering op 17 juni j.l. heeft de meerderheid van 
de leden voorgestemd voor de plannen om de handbal en de voetbal sa-
men te voegen in de accommodatie van het Dorpshuis en op de velden 
van Hugo Boys. 
De huidige accommodatie van het Dorpshuis zal o.a. worden uitgebreid 
met 4 kleedkamers voor de handbal. Verder zullen er nog een aantal extra 
ruimten worden bijgebouwd. Denk aan opslagruimten voor de voetbal, 
de handbal, alsmede een wasruimte voor de voetbal en een ruimte voor 
de fysio. Op het huidige trainingsveld (achter de tribune) zal bovendien 
een nieuw asfaltveld voor de handbal worden aangelegd.
Het voorstel voor de investering in een lichtinstallatie op het B-veld is niet behandeld omdat er 
nog een aantal zaken nader uitgezocht dienen te worden. Het bestuur komt daar in de jaarverga-
dering van 23 september a.s. verder op terug.

Verder is door de leden ingestemd met het voorstel van het bestuur dat alle seniorleden als-
mede de A-junioren één dag werkzaamheden zullen verrichten tijdens de verbouwing van het 
Dorpshuis. Door een groot aantal werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren kan er veel be-
spaard worden op de kosten. Ook de leden van de handbal zullen één dag werkzaamheden gaan 
verrichten.

Tevens zal er een Dorpshuisveiling worden gehouden op 31 maart 2017 waarvan de opbrengst in 
de verbouwing van het Dorpshuis zal worden gestopt.

De planning is erop gericht dat in augustus 2017 de verbouwing gereed is en het handbalveld in 
gebruik kan worden genomen bij de start van de competitie. Dit is nog wel onder voorbehoud van 
een aantal zaken waaronder de verhuizing van de Ukkehut naar de St. Josephschool.

Namens het bestuur,

Klaas Oudeman
voorzitter
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Indeling Jeugd Hugoboys 2016-2017
Hierbij de voorlopige indeling voor het komende seizoen, het is mogelijk dat er nog een aantal 
verschuivingen plaatsvinden  
 
O19 O17-1
Jack Stoop Perry Entius
Tim Jonker Fransybe van Woersem
Nick Koopman Stef Zuurbier 
Niek Melten Brian Stoop
Sven Blankendaal Lucas de Haan
Bart Zuurbier Kai Baars
Joep Zuurbier Lucas de Haan
Max Groot Luuk Tiel
Kjell Zut  Cas Groot
Erik Schot Martijn Veldman
Maik Jonker Kevin de Jager
Dylan Beers Jorn Zut
Bram Stoop  Max Ursem
Jan Bleeker 
Moos van den Berg 
Pieter Bet  
Rick Borst 
Joeri Tuinman 
 
O17-2  O13-1
Tjibbe van Woersem Kay Bleeker
Daan Jonker Chris dekker
Luuk van der Hulst Robbert van der Loos
Mark Groot Wessel Kay
Kenley Raap Stijn Adrichem
Jim Borst Ids Kruijer
Mark Zuurbier Jay Beers
Jan Groot Derk Bakkum
Mats Kruijer Diesel Groot
Daan veldman Storm Groot
Dave Borst Kacper Czajkoski
Morris Groot Mick Boudens
Jordi Kay 
 Kick de Moel
 steunend lid
 
O13-2 O11
Nathan Baas Rick Dekker
Finn Zut Sam Oudeman
Sem van Diepen Jurre Redder
Devin Raap Mike Snoek
Raphael de Vries Chiem Borst
Wessel grootkarzijn Maarten Beers
Mac Vendel Syb Bakkum
Bas Vessies Thijs Klaver
Joppe Leumans Bart Kuijs
Stijn Blankendaal 
Jip van den Berg 
Lau Berkhout 

O9-1 O9-2
Dylan Boon Aaron Bakker
Sen Vendel Lars Duijn
Miel Berkhout Ties Overtoom
Rens Tesselaar Thomas Beers
Thomas Dekker Geert Zuurbier
Jayden Boon Sven Klaver
Nick Tesselaar Kaleb Baas
Bas Kavelaar Tije Jillings
Delano Vermons Dirk van Schagen
  
Mini’s  
Noel Bruin 
Tigo van der laan 
Jeremy Sprenkeling 
Ross Berkhout 
Jesse Put 
Finn Duijn 
Eline Dekker 
Moos Ursem 
Nathan Hof 
Leen Drent 
Stan Jonker 
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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. 
- opij 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


