Vrijdag 10 juni 2016

Agenda
3 juli 2016

Young Seven: Zomerfeest

4 juli 2016

laatste inlevering kopij voor zomervakantie

8 juli 2016

laatste Contact voor zomervakantie

15 augustus 2016

eerste inlevering kopij na zomervakantie

19 augustus 2016

eerste Contact na zomervakantie

22 augustus 2016

t/m 25 augustus Kindervakantiespelen

3 september 2016

40e editie Noordender Volksspelen

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

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 20 JUNI 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 8 juli 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 te 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		
Secretaris			Vacature
Penningmeester			
Siem van Langen
Bestuurslid			
Kees van Langen		
Contactpersonen secties:
Sectie Catechese			Vacature
Sectie Liturgie			
Marga van Langen
Sectie Gemeenschapsopbouw
Ted van Schagen		
Sectie Diaconie en Pastoraat
Vacature

072 571 5265
072 5744771
072 574 2241

072 574 2241
072 5712020

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 16 juni op het
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
3

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
TER OVERWEGING: VAKANTIE.
Vakantie is: doen wat je graag doet
en toch niet leven ten koste van anderen.
Leren luisteren naar een andere mening.
Mensen interessanter vinden dan afstanden.
Zomaar een dienst bewijzen.
Blootsvoets lopen door het natte gras.
Naar muziek luisteren en dansen vanuit jezelf.
Vragen, praten en luisteren naar het dagelijkse leven.
De sierlijke vlucht van meeuwen volgen
en met je voeten in het water bengelen.
Verloren dorpjes en een vlinder ontdekken.
Je als een blad laten dragen door het water,
de adem van de aarde voelen.
Een oud mens de kans geven
om te vertellen hoe het vroeger was.
Het is ook de weg zoeken
naar het hart van andere mensen.
UIT DE PAROCHIE – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” – 4 JUNI 2016.
Afgelopen vrijdag was het Heilig Hartfeest. Deo Vacare zong in de viering de sterren van de hemel.
Heel mooi om te horen. In het Dorpshuis gaven de Romegangers een prachtige en ook heel leuke
presentatie van hun reis. Dat hebben ze ontzettend goed gedaan. Romereizigers: enorm bedankt!!!
Na de presentatie bleef het nog lang gezellig in het Dorpshuis. Weer een geslaagd Heilig Hartfeest.
Op 26 mei overleed Afra de Wit – Plak op 83-jarige leeftijd nadat zij de laatste maanden erg ziek
was geweest. Op 31 mei was de afscheidsviering. Familie de Wit: van harte gecondoleerd met dit
verlies. Heel veel sterkte toegewenst.
Sam en Gré Mors waren 50 jaar getrouwd. Zij zullen nog een bloemetje ontvangen. Sam en Gré:
van harte gefeliciteerd en nog vele mooie en gelukkige jaren samen!
Zaterdag 28 mei was in Haarlem de Bavodag in de prachtig gerenoveerde Bavokathedraal. Dat
was weer een superleuke dag. Het begon heel spectaculair. In de openingsceremonie riepen
we met zijn allen: “Vuur ons aan!!!”. Toen kwamen er trommelaars de kerk binnen, die met hun
opzwepende geluid al aardig de toon zetten. Vervolgens werd het heel spannend, want er
kwamen vier abseilers uit de 65 meter hoge koepel naar beneden zeilen. Voor dat ze allemaal
beneden waren, kwamen er metershoge vlammen uit het podium.
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De jongeren zaten met open monden te kijken.
Daarna werden de vijfhonderd vormelingen verdeeld in drie groepen die rouleerden over drie
onderdelen: theater, lopen over de gewelven en gesprekken met mensen met bijzondere beroepen.
In het theater werd gespeeld dat een jongen een naaktfoto van zijn vriendinnetje op Internet
zette, voor de grap. Maar het meisje vond het vreselijk. Op zeker moment werd het spel stop gezet
en mochten de jongens en meisjes vertellen hoe het stuk verder gespeeld moest worden. Dan zie
je dat jongeren van deze leeftijd al heel goed weten wat kan en wat niet kan. Er werd heel druk
gereageerd op de vragen van de gespreksleider. Erg mooi om te zien.
Om bij de gewelven te komen moesten we eerst 250 treden omhoog naar de klokkentoren.
Onderweg werden we op twee verdiepingen opgewacht door twee monniken uit de zevende
eeuw: Alvin en Adelbertus. Zij vertelden over hun roeping en over de boodschap van liefde die
zij wilden uitdragen. We kwamen daarna bij gigantische klokken die zwaarder wegen dan een
vrachtwagen en als je er met je hand op sloeg, galmden ze al.
Een stukje lager kwamen we boven de gewelven. Sommigen vonden dat heel eng: “houden die
planken ons wel?” “Kunnen we niet naar beneden vallen?” Maar alles was natuurlijk veilig.
Bij de gesprekken met mensen met bijzondere beroepen kwamen we van alles tegen: diaken Toon
Jorink, nonnen, een uitvaartleidster, loverboys en nog heel veel meer. Onze groep had eerst een
indrukwekkend gesprek met een uitvaartleidster. Persoonlijke ervaringen werden er verteld. Het
was jammer dat we na een kwartier naar de volgende moesten. Maar ook dat werk leuk, want dat
waren de zusters van Moeder Teresa uit Amsterdam, waar de vormelingen waren geweest op hun
dagje Amsterdam. Er was meteen herkenning. Iedereen kreeg van de zusters een medaillon.
In de gezamenlijke slotviering werd heel mooi gezongen. En de kinderen moesten zogenaamd
een vuurpijl afsteken. Dat lukte met veel kabaal.
Een heel groot compliment voor de organisatie. Want het was echt super.
Twee groepen hebben nu concreet iets verteld over hun voornemens in het Jaar van Barmhartigheid.
Het Jonge Heerenconvent heeft zich voorgenomen om bij activiteiten in de gemeenschap goed
vertegenwoordigd te zijn om zo het gemeenschapsgevoel te versterken. En de Zeeverkenners
willen deze zomer af en toe gaan varen met alleenstaande ouderen. Prachtige initiatieven.
Wat komen gaat:		
			

19 juni: Vaderdag en het Laurentiuskoor uit Oudorp
17 tot en met 23 september: Lourdesreis.

Hartelijke groet,
Marion Bleeker – Burger.

WEEKEINDE 11 EN 12 JUNI
Elfde zondag door het jaar
Eerste lezing uit het tweede boek Samuël 12, 7-10.13( De Heer heeft u zonde vergeven; ge zult
niet sterven)
Evangelie uit Lucas 7, 38-8( Haar zonden zijn haar vergeven, al zijn ze nog zo talrijk, want ze heeft
veel liefde betoond)
ZONDAG 12 JUNI
10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van het Gemengd Koor. Voorganger is pater jan Molenaar.
Gebedsintenties voor: Cor Borst en Ria Borst-Groot, Jan Bleeker en zegen over zijn gezin, Antonius
Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie MolenaarGoedhart, Agie Borst-Eeken en Cor Borst en zegen over hun gezin, Jaap Way en Gre Way-de Boer
en overleden familie, in liefdevolle herinnering Jan en Stephan Mulder en vader en moeder Groen
en Atie, overleden ouders van Schagen-de Moel en familie, Piet Beers en familie, in liefdevolle
herinnering Marie Molenaar-Spaansen en overleden familie en zegen over haar gezin, Tiny
Veldman-Overtoom en overleden familie, Gert Groot en Cornelia Groot-Barhorst, Pietertje GrootMoras, zuster Cornelia Groot, Aris en Lies Groot-Vlaar, Dora en Jan Stet-Groot, Henk en Trien GrootGroot, Gerard en Annie Groot-Tak, Muus Bakker, Frans Groot, Ben Loos.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Maud Berkhout en Sofie Kavelaar. Koster: Kees Berkhout.
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WOENSDAG 15 JUNI
12.00 UUR Kinderkerk voor de onderbouw.
WEEKEINDE 18 EN 19 JUNI
Twaalfde zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Zacharia 12, 1-11( Het volk zal tot inkeer komen. Zij zullen opzien naar
hem, die zij doorstoken hebben)
Evangelie uit Lucas 9, 18-24( Petrus belijdt zijn geloof in Jezus. Deze kondigt zijn lijden, dood en
verrijzenis aan en roept zijn leerlingen op tot navolging)
ZONDAG 19 JUNI - VADERDAG
10.00 UUR Woord- en communieviering met zang van het Laurentiuskoor uit Oudorp.
Voorganger is Monica Wildeboer.
Gebedsintenties voor: Toon en Annie Spaansen-Borst, in liefdevolle herinnering Cok Borst en zegen
over zijn gezin, Alex Weel, in dierbare en dankbare herinnering onze lieve ouders Jaap en Truus
Stam-Overtoom, Nic Oudeman en overleden familie Oudeman-Bakkum, Nel Smit-Houniet, Nic
Commandeur en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman
en overleden familie, Piet zijp en overleden familie Zijp-Braas, in liefdevolle herinnering Jan en de
familie Oudeman-Groot, Adriaan van Langen een zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering
Andre Veldman en Ank Veldman-Dekker, Henk en Trien Groot-Groot en zegen over hun gezin, in
liefdevolle herinnering Jaap Pronk, Jan en Sjanet, Jan Groenland en zegen over zijn gezin, Siemen
Borst en geef ons kracht om door te gaan, Gre Ursem-Jongen overleden familie Ursem-Jong en
zegen over haar gezin, Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars:Maarten Beers en Bas Kavelaar. Koster: Rene van Langen.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
WEEKEINDE 25 EN 25 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 justitiepastor
Wim Timmer.
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
ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP
T VELD
Zaterdag 11 juni om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden
Zaterdag 18 juni om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van de veldrakkers
Zaterdag 25juni om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van interamvo
WAARLAND
Zondag 12 juni om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van het
gemengd koor.
Zaterdag 18 juni om 19.00 uur woord- en communie viering met Monica Wildeboer en zang van
het kinderkoor.
Zaterdag 25 juni om 19.00 uur woord- en communie viering met Monica Wildeboer en zang van
het ritmisch koor.
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NIEDORP
Zaterdag 11 juni om 19.00 uur eucharistieviering met pastoor van der Stok en zang van het gemengd
koor.
Zondag 19 juni om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van de zonnezangers
Zondag 26 juni om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het gemengd
koor.
Dopen
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971
Geboren
Op 17 mei is Derek geboren.
Hij is de zoon van Marco en Marit Kuiper en het broertje van Lianne.
Bij het Heilig Doopsel ontvangt hij de namen Derek Bowen.
Hun adres is Middelloo 42 1713CN Obdam.
Van harte gefeliciteerd.
Overleden
Op 26 mei overleed op 83 jarige leeftijd Afra de Wit-Plak
Op 31 mei vond de afscheidsviering plaats in onze kerk.
De crematieplechtigheid was op 1 juni in crematorium de Waerdse landen.

Onze tante: zuster Clarina Groot, 70 jaar geprofest
Onze tante, zuster Clarina (Jo) Groot is geboren en getogen in De Noord. Zij komt uit een gezin van 12
kinderen en woonde op de Hasselaarsweg. Zij trad, in navolging van haar 3 jaar oudere zus Annie,
die de kloosternaam Corneliana kreeg, in bij de zusters Augustinessen van Heemstede. Dit jaar is zij
zeventig jarig geprofest.
Reden voor een feestje dachten haar neven en nichten en dat vieren we op zondag 12 juni. Eerst sluiten
we ons aan bij de wekelijkse viering en daarna naar café Bleeker voor koffie en gebak.
Onze tante is niet de enige uit De Noord die is ingetreden in een klooster. Liefst 16 meisjes uit
ons dorp voelden zich, tot nu toe, aangetrokken tot het religieuzenleven. Ook zes priesterzonen
en een franciscaner broeder zijn van Noordeinder origine. Zo is dit terug te lezen in het fraaie
boekwerk over 75 jaar geschiedenis van onze H. Hartparochie, welke auteur Jos Beers in 1985
heeft samengesteld.
Dit zijn de namen:
Zuster Canuto (Marie) Zut – Fransiscanes
Zuster Veronia (Maria) Jonker – zuster van Voorzienigheid
Zuster Georgia Marie) Smit – Augustines
Zuster Marca (Trien) Danenberg – Augustines
Zuster Pauline (Nelie) Oudhuis – zuster van het Heilig Hart
Zuster Josina (Trien) de Wit – Augustines
Zuster Corneliana (Annie) Groot – Augustines
Zuster Avila (Pietertje) Smit – Augustines
Zuster Clarina (Jo) Groot - Augustines
Zuster Methodia (Trien) Westmeijer – Augustines
Zuster Ancillina (Agaath) Plak – Augustines
Zuster Genoveva (Afra) van Langen - zuster van Voorzienigheid
Zuster Theresa (Nel) Dekker – Augustines
Zuster Predentiana (Cornelia) Molenaar – Augustines
Zuster Prisca van Langen
Zuster Robertha Beers
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De meesten uit ons dorp De Noord, net als onze tante, traden in bij de zusters Augustinessen. Die
laten zich leiden door de regel van Augustinus. In deze regel staat liefde centraal.
Elke tijd kent haar eigen problemen. In een tijd dat er enorme armoede was en gebrek aan alles,
hebben vele zusters- en broeders-congregaties vorm gegeven aan toen nieuwe initiatieven:
ouderenzorg, ziekenhuiszorg, psychiatrische zorg, onderwijs. De overheid had daar nauwelijks
ruimte voor en zag dit niet als haar kerntaak. De zusters Augustinessen van Heemstede waren
vooral actief in ziekenhuiszorg en bejaardenzorg in Noord- en Zuid-Holland.
Sint Elisabethziekenhuis Alkmaar
In 1897 werd een klein ziekenhuis gebouwd in Alkmaar: het Sint Elisabethgesticht was een gasthuis met 24 bedden. Tegenwoordig zouden we zeggen dat het om een gastenhuis of medisch
centrum gaat. Het gasthuis werd gebouwd in opdracht van de overste van de Augustinessen van
Barmhartigheid uit Delft later beter bekend als de zusters Augustinessen van Heemstede. Deze
zusters hebben een belangrijke rol gespeeld bij de katholieke ziekenhuizen in Noord- en Zuid-Holland.
Na dertig jaar bleek het gasthuis te klein. In 1927 werd een nieuw Sint Elisabeth Ziekenhuis aan de
van Everdingenstraat geopend met 200 bedden.
De verpleging was volledig in handen van de zusters.
Het Sint Elisabethziekenhuis is samen met het stadsziekenhuis (Centraal) in 1974 opgegaan in het
huidige M.C.A.
De begrippen dienstbaarheid en ambitie
Zuster Clarina heeft vele jaren gewerkt in het Sint Elisabethziekenhuis eveneens zoveel andere
zusters Augustinessen. De meeste afkomstig uit West-Friesland. Zij hebben een arbeidzaam leven geleid volledig in dienstbaarheid aan de samenleving. Wat betreft het onderwijs denk ik ook
aan de zusters Ursulinen te Bergen die zelfs een eigen pedagogische academie hadden opgericht. Het zijn taken die later stuk voor stuk onder de titel verzorgingsstaat door de overheid zijn
overgenomen. En nu zijn we met deze massieve centraliseringsoperatie de weg wat kwijt geraakt
en spreken we uit verlegenheid over particulier initiatief, marktwerking, participatiesamenleving,
mantelzorg en blijven er heel wat mensen in de kou staan.
Zuster Clarina en zoveel anderen komen uit een tijd van geven. Er waren mensen die zich door
idealen geroepen voelden, die de stem van God daarin herkenden, en die hard hebben gewerkt
en daar weinig voor terugvroegen. Deze generatie is het fundament van de welvaart waar wij
vandaag de dag in mogen leven.
Het is de generatie die vertrouwd was met het begrip dienstbaarheid, zoals onze generatie dat
is met het begrip ambitie. Maar we hoeven Joris Luyendijk over de bankencrisis er maar op na te
lezen om te constateren dat ambitie alleen grenzeloos en zelfs amoreel is, geen norm kent. Wat
kunnen wij, die erg vertrouwd zijn met de letter I en K, het beste doen. luisteren, beseffen en ons
voeden met wat de oudere generaties voor anderen hebben betekend waar wij tot op de dag van
vandaag de vruchten mogen plukken.
Kloostergeloftes.
Iemand die het klooster ingaat leeft onder het juk van geloften.
Welke geloften zijn dit eigenlijk?
Wat belooft iemand eigenlijk die het klooster ingaat?
Allereerst: de gelofte van gehoorzaamheid. Die houdt een mens voor dat zijn eigen wil zonder
dienstbaarheid geen vrucht zal dragen.
De gelofte van zuiverheid. Die houdt een mens voor dat hij beschikbaar is voor anderen. Dat onbaatzuchtige liefde het grootste is.
De gelofte van armoede. Die houdt een mens voor dat bezit niet de weg naar geluk en overgave
wijst, maar dat een rijke weg voor de mens die van het leven in gemeenschap is.
We mogen ons daarom de vraag stellen: is hier wel sprake van een juk? Of is hier sprake van vrijheid en overgave?

8

In 1985 bestond onze H. Hartparochie 75 jaar.
Er was een prachtige veelzijdige feestweek t.g.v. het 75 jarig bestaan.
Onder andere was er ook een revue ‘Tussen Helwig en Moonen’. Het werd een doorslaand succes.
Vier keer is het opgevoerd en de mensen zaten tot aan de middenweg in zaal Bleeker. Want
niemand wilde het missen.
Op een van de revue avonden waren ook alle religieuzen uitgenodigd die uit ons dorp vandaan
kwamen. Wat hadden de nonnen een lol toen in een act moeder-overste Joke v.d. Voort met een
rits zusters, vroom vanachter de zaal in kwamen lopen naar het toneel begeleid door stemmige
kerkmuziek. Maar toen de moeder-overste even weg was nam een ondeugende non (Irma van
Zelm) het roer over.
De habijten werden omhoog getrokken en dansend op een rap gingen de nonnen los tot natuurlijk
de moeder-overste terug kwam.
Er leefden toen nog 14 zusters van de totaal 16 meisjes uit De Noord die het klooster zijn ingegaan.
Ik had de behoefte dit te schrijven opdat we niet vergeten.
Voor mij het besef tot dankbaarheid en een aansporing om regelmatig aan mijzelf de vraag te
stellen wat kan ik voor de gemeenschap betekenen, voor mensen dichtbij en verder weg.
Gerrie Groot

Begraafplaats
Op de begraafplaats staan een aantal stenen van overledenen waar geen betrokkenheid meer voor is.
Deze stenen zullen deze zomer geruimd worden.
Nabestaanden voor zover die bekend zijn , zullen geïnformeerd worden.
Er komen zo weer nieuwe plaatsen bij en het zal er verzorgder uitgaan zien.
			

Rondleiding door de Joodse buurt in Amsterdam
Zondag 22 mei gaf Monica Wildeboer ons een rondleiding door
de Joodse buurt in Amsterdam. Er waren zes jongeren die die
middag meeliepen. De wandeling liep o.a. langs het Huis De Pinto,
de Montelbaanstoren, langs diverse synagogen (letterlijk “plaats
van samenkomst”) en het Rembrandthuis. We hebben ook een
tentoonstelling bezocht over de joodse gemeenschap ten tijde van
de Tweede Wereldoorlog. Het was voor ons allemaal een indrukwekkende middag.
Volgende activiteiten:
In juni wordt de laatste jaren de Katholieke Jongerendag (KJD) georganiseerd. Dit jaar heeft de
organisatie ons laten weten dat het festival dit jaar komt te vervallen.
Ons vierde jaar zit er al bijna op! We sluiten ook dit jaar weer af met een gezellig slotfeest waarmee
we weer feestelijk de zomer in gaan. Dit keer gaan we zeehonden spotten, met de boot mee en
wandelen of te wel: ‘Wad lopen’! Lijkt het jou leuk om mee te gaan? Geef je dan op! Mailen kun je
naar secretariaat@youngseven.nl Meer informatie kun je vinden op www.youngseven.nl
Namens de werkgroep YoungSeven
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Collecte Nederlandse Missionarissen brengt € 333.30 op
Mede door uw bijdrage kan WNM honderden missionarissen en
missionair werkers wereldwijd een welverdiende steun in de rug geven.
Hartelijk dank voor uw bijdrage namens het MOV.
De 40MM is in een mooie zonnige dag gelopen. Ook dit jaar was
alles weer prima geregeld.
Om 7.00 uur in de ochtend werd het startsein gegeven waar velen
zich van een goed plaatsje verzekerden. Onderweg waren allerlei
versnaperingen en drinken beschikbaar
Midden op de dag was het warm wandel weer
Ook waren weer veel wandelaars uit de “Noord”aanwezig Vormelingen, begeleiders,ouders
en andere bekenden
Alle lopers uit de “Noord” werden onthaald met Lelies Gesponsord door Adrie Entius
waarvoor onze hartelijke dank.

Stilstaan bij mezelf en elkaar
Weekend voor jezelf en je partner of een vriend/vriendin
Wanneer:
		
		
Waar:		
Kosten: 		
Door:
Aanmelden:

Je wordt vrijdag 30 september 2016 verwacht om 18.00; we starten met een
broodmaaltijd. We eindigen zondag 2 oktober om 15.30 uur met thee of
koffie en Limburgse vlaai.
In het St Michaelklooster te Steyl, bij Venlo.
175 euro per persoon all-in; eten, drinken en verblijf.
Kees Maas en Annemiek Wijnker Hoedjes
Voor 21 juni 2016

We zijn druk met van alles; gezin, carrière, de buitenwereld / sociale contacten. Daarmee zijn we zo
druk dat we vaak niet aan onszelf toekomen. Zou het daarom niet prettig zijn eens een weekend
ver van alle hectiek door te brengen, om eens met nieuwe ogen te kijken naar onszelf, naar wat
ons dierbaar is?
Er wordt je een weekend aangeboden, in een gastvrij klooster, in een schitterende omgeving, met
een groep mensen, ongeveer 20 personen. Een weekend van rust, bezinning, ontspanning, waarin
we met elkaar optrekken.
Waar hebben we het dan over?
We staan stil bij de vragen: Wie ben ik? Wie ben ik voor de ander? Wat is de grond van mijn bestaan? Wie of wat inspireert mij? Dat zijn stevige vragen, waar we op een ontspannen manier mee
omgaan.
Voor verdere informatie kun je terecht bij:
Annemiek Wijnker-Hoedjes, 0226-422070, a_wijnker_hoedjes@hotmail.com
Marret Wijnker, 06-47132284, marretwijnker@gmail.com
Kees Maas, 076-5784236, c.maas@bzht.nl
Je bent van harte welkom bij dit prachtige weekend.
Graag tot ziens in Steyl!

Een hartelijke groet van
Annemiek Wijnker-Hoedjes en Kees Maas svd
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In memoriam Afra de Wit-Plak 1932-2016
Afra is geboren op 6 augustus 1932. Ze was het 3e kind en de oudste dochter van Cor Plak en Geertje
Smit. Ze groeide op in huize ‘Sterrenbosch’ aan de Middenweg.
Na de lagere school ging ze naar de naaischool in ’t Veld. Hierna is ze gaan werken bij verschillende
gezinnen als hulp in de huishouding.
Toen Afra 16 jaar was leerde ze Vok de Wit kennen. Dit was een ietwat moeilijke situatie omdat in
het gezin De Wit de meiden van Kager nogal populair waren. Vanwege de hoge woningnood werd
het een lange verkeringstijd. Afra was in die jaren ook Akela bij de scouting in De Noord, dat was net
opgericht.
In 1954 werd het tijd om een eigen huis te bouwen op het Vrouwen Verdriet. Vok was tuinder en kon
daar voor zichzelf beginnen. Yvonne is in dit huis geboren. Een paar jaar later vertrokken een aantal
van vaders broers naar Brasil. Vok had graag mee gewild maar Afra hielt hem tegen. Ze ruilden hun
mooie nieuwe woning in voor de boerderij van de vertrokken broers De Wit. Daar waar nu de Zicht is
gebouwd. Deze boerderij was oud en stoffig. Als het hard regende bleek het ook erg te lekken. De kinderen moesten vaak alle potten en pannen op een rijtje in de kamer zetten, daar hadden ze dan veel
lol om. Maar Afra niet. In deze boerderij zijn Frits, Charl, Silvia, Dolf, Huub en Miranda geboren. Helaas
is Miranda vrij kort na de geboorte overleden. Gelukkig had Afra veel afleiding door de drukte van haar
overige kinderschaar. Ze kreeg hulp van onder andere Marijke de Wit en Tiny van Langen.
11 Jaar na de verhuizing naar de boerderij werd de Alton Stichting opgericht. Hier stapte Vok en Afra in
en daar kwam hun kassenbedrijf met nieuwe woning te staan. Vlak voor de verhuizing naar de Altonstraat kwam zoon Huub te overlijden. Dit was een moeilijke periode in Afra haar leven, maar zij putte
kracht uit haar gezin en de reuring rondom het bedrijf.
Na dit alles werd dochter Monique in 1969 nog geboren en kwam er voor Afra wederom een drukke
maar ook mooie tijd. Ze vond het geweldig, een nieuw huis, veel jeugd en aanloop. Niets was haar te
veel. Er logeerden veel familie en was vaak een kostganger in huis.
De kinderen werden groter, er brak een tijd aan van vakanties naar het buitenland georganiseerd door
de LTB. Hieruit zijn mooie vriendschappen ontstaan die heel waardevol waren voor Afra. Ook zijn Vok
en Afra een aantal keer samen naar Brasil gereisd om familie te bezoeken. In 2012 hebben ze dit voor
de laatste keer gedaan met de reünie reis van de familie De Wit. Hier heeft Afra volop van genoten.
In 1980 werd ze voor het eerst oma. Een nieuwe hoofdstuk in haar leven. Eind jaren tachtig verhuisde
Vok en Afra weer naar de Middenweg, tegenover het Sterrenbosch. De kinderen waren toen op Monique na allemaal het huis uit.
Het aantal kleinkinderen groeide gestaag. Afra paste op en organiseerde kleinkindermiddagen. Ze
was erg betrokken bij verjaardagen, Sinterklaasfeesten, musicals en later diploma uitreikingen. Met
kermis werd traditie getrouw de kermis spaarpot omgedraaid en kreeg ieder kleinkind kermisgeld.
Aan de Middenweg hebben ze circa 10 jaar gewoond, toen kwam de wens om naar een huis te gaan
met minder onderhoud. Ze gingen verhuizen naar een nieuw gebouwde woning aan De Wieder. Hier
hebben ze tien mooie jaren gehad, veel erop uit met de fiets en vlakbij het dorpshuis en het voetbalveld. Daar heeft Afra menig uurtje genoten van sport en spel. Ze richtte er zelfs een koersbalclub op,
wat echt haar ding werd. Iedere vrijdagmiddag samen met andere dames veel plezier beleven aan
het sportief bezig zijn. Hier was ze heel trots op. Ook ging Afra graag naar de gym en de soos in het
dorpshuis, lekker bezig zijn en een praatje maken, daar genoot ze van.
De laatste 7 jaar hebben Vok en Afra samen op het Groote Geldebosch gewoond. Dit was hun 7e verhuizing binnen een straal van 1 kilometer, dus Noordenders puur sang. Op deze laatste stek heeft Afra
nog heerlijk genoten van het gemak dat alles op de benedenverdieping aanwezig was. Als het maar
even kon zaten ze samen koffie te drinken op de veranda en genoot Afra nog volop van de vele activiteiten waarbij ze betrokken was.
Helaas werd de gezondheid van Afra op de proef gesteld toen ca. 6 jaar terug borstkanker werd geconstateerd. Na behandeling heeft ze gelukkig nog een aantal goede jaren gekend. Er was begin vorig
jaar zelfs nog een reis geboekt naar IJsland. Helaas liet haar gezondheid dat uiteindelijk niet meer toe.
Haar kracht ging achteruit. Ze moest steeds meer inleveren. Een paar weken terug ging Afra steeds
vaker zeggen ‘ik wil rust…’.
En dat heeft ze nu gevonden…..
11

BELANGRIJK NIEUWS
Uw Attent gaat sluiten?
Geen paniek!.... We gaan wel
even dicht, maar dat is om de
winkel te verbouwen, zodat
we u kunnen verrassen in
onze nieuwe sfeervolle winkel met de vertrouwde service en kwaliteit.
Op zaterdag 11 juni om 15.00 uur sluiten wij de deuren en wordt de hele winkel leeg gehaald. Op
maandag 13 tot en met woensdag 15 juni is de winkel gesloten voor de verbouwing. Er is alleen
een mogelijkheid om vers brood te bestellen en op te halen tussen 8 en 10 uur.
Op donderdag 16 juni zijn we weer voor u open met de nieuwe Dagwinkel formule.
Dagwinkel en openingsaanbiedingen:
De Attent formule verdwijnt en maakt plaats voor de eigentijdse en frisse “Dagwinkel” formule. De
naam zegt het al. Dagwinkel voor uw dagelijks verse producten en uw dagelijkse boodschappen
in de buurt. Een frisse eigentijdse inrichting en een overzichtelijke indeling, waardoor het prettig
winkelen is. Anders dan bij de grote supermarkten krijgt u hier nog persoonlijk aandacht en
kennen wij uw specifieke wensen.
Wij bakken zelf dagelijks voor u de verse broodjes, snijden verse Jisper Kaas en grillen onze
ambachtelijke grillworsten. Er is nog meer aandacht voor dagelijks vers. Maak ook kennis met ons
nieuwe, smakelijke en voordelige huismerk “Everyday.”
Wekelijks verspreiden wij onze folder met voordeel voor u en zijn er gedurende het jaar diverse
spaaracties. Elk seizoen kunt u ons Lekker Makkelijk magazine GRATIS afhalen in de winkel.
Op donderdag 16 juni is de Dagwinkel weer open en kunt u profiteren van de vele scherpe
openingsaanbiedingen. Houd uw brievenbus in de gaten voor onze feestelijke openingsfolder.
Win een gratis gevulde tas met boodschappen:
Hang de meegeleverde Dagwinkel poster vandaag nog voor uw raam. Tot en met woensdag 15
juni zal een onafhankelijk persoon foto’s in de omgeving maken van de huizen waar de poster
zichtbaar is opgehangen. Wij presenteren daarna een fotocollage met een lijst van bijbehorende
adressen. Staat uw foto en adres erbij, dan kunt u meteen de gratis gevulde tas met boodschappen
meenemen! Kom dus langs in de Dagwinkel aan de.
(Bezorg)service, Pick up point en online bestellingen:
Uiteraard blijven de voorzieningen zoals PostNL gewoon bestaan, maar breiden we onze
bezorgservice verder uit met de mogelijkheid om vanaf de week 25 ook online te bestellen. Deze
bestellingen bezorgen we zoals vanouds graag bij u thuis, of u haalt deze zelf bij ons op. Uw
bestelling staat dan ingepakt voor u klaar in onze winkel.
Onze online webwinkel vind u op: www.denoord.lekkermakkelijk.nl
Persoonlijke uitnodiging Open Huis:
Kom alvast een kijkje nemen in de nieuwe Lekker Makkelijk tijdens ons
Open Huis op: woensdag 15 juni van 19.00 tot 21.00 uur.…iedereen is welkom…ook u!
Graag tot ziens in úw Dagwinkel!
Dagwinkel Groen
Middenweg 552, De Noord (Heerhugowaard)
Tel: 072-5711325 ajgroen@quicknet.nl
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Dankbetuiging
Voor altijd in ons hart…
De warme belangstelling die wij van u mochten ontvangen, in welke vorm dan ook,
bij het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma
Afra de Wit-Plak
heeft ons goed gedaan en zal ons kracht geven om samen verder te gaan.
Wij willen u oprecht bedanken voor de vele hartelijke blijken van medeleven.
Vok de Wit en (klein)kinderen.

Gratis weg te halen
bij Ted van Schagen, Veenhuizerweg 31 een hardhouten windscherm met thermopane beglazing. Lengte 9 meter, hoogte 1,50 m.
En 200 trottoir tegels 30 bij 30 cm.
Tel. 5712020

Gemeentegids Heerhugowaard 2016/2017, nieuwe editie
De gemeente Heerhugowaard en uitgeverij Akse Media te Den Helder, zijn gestart met de voorbereidingen van de nieuwe gemeentegids. Ook dit jaar is de gids weer een handige leidraad bij
het zoeken naar informatie over uw gemeente. Zowel in de papieren versie als in onze gebruiksvriendelijke digitale gemeentegids vindt u informatie over de meest uiteenlopende organisaties,
verenigingen en bedrijven.
Vanaf 6 juni 2016 (week 23) worden instellingen en verenigingen met een redactionele vermelding benaderd om de juistheid van de gegevens te controleren.
Indien u in de vorige editie een vermelding heeft, ontvangt u van ons een e-mail. Deze e-mail
bevat een unieke, persoonlijke inlogcode waarmee u de gegevens op elk gewenst moment kunt
wijzigen. Is er bij ons geen mailadres bekend, dan wordt er komende weken telefonisch contact
met u opgenomen. Wilt u zelf een wijziging doorgeven of staat uw vereniging/ organisatie nog
niet in de gids? Geef dit dan door via redactie@aksemedia.nl (onder vermelding van gemeentegids Heerhugowaard) of bel (0223) -673 010
Bent u benaderd en twijfelt u over de echtheid van uw gesprek, neemt u dan zeker contact met ons
op. Wij kunnen dan indien nodig door middel van ons adressenbestand en sociale media andere
organisaties binnen uw gemeente op de hoogte stellen. Als officiële uitgever van de gemeentegids Heerhugowaard 2016/2017 bezitten onze publiciteitsadviseurs een aanbevelingsbrief van
uw gemeente. Hier kunt u te allen tijde naar vragen.
Yana Spelt | Relatiebeheer.
Tel: 06 46078852 / 0223-673062
E-mail:yana.spelt@aksemedia.nl

15

Schoolreünie
Don Bosco, Waardse Kil en Johannes Bosco
op vrijdag 8 juli 2016
Aanmelden voor 1 juli a.s., entree € 5,Meer info: reuniejohannesbosco.nl
072-5741021

We hebben het gevierd!
En we hebben er van genoten dat we 50 jaar getrouwd waren. Genoten van alle felicitaties,
goede wensen en mooie kaarten heel erg bedankt daarvoor.
Onvergetelijk om het mee te maken en we gaan gewoon door op naar…… wie zal het zeggen.
Nogmaals dank.
Jan en Nel van Schagen.

Wie heeft mijn Zijdehoender gevonden?
Mijn parelgrijze Zijdehoender hen, is uit onze tuin ontsnapt, en misschien heeft iemand haar
gevonden en meegenomen. Mocht ze gevonden worden? Mensen kunnen mij bellen via dit
telefoonnummer 072-5111986. Wij wonen ook in de Noord, beetje aan het eind van de Middenweg.
Met vriendelijke groet A. Knol.

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
Afgelopen vrijdag zijn de senioren bij Gerrie Groot op bezoek
geweest. Het was weer erg gezellig. Toch leuk om af en toe eens
bij een Noordender op bezoek te mogen. Wij danken Gerrie voor
zijn gastvrijheid.
De data voor de komende tijd:
Donderdag 9 juni 2016
maaltijd in het dorpshuis
Vrijdag 24 juni 2016
koffie-ochtend op de pastorie
Vrijdag 8 juli 2016		
koffie-ochtend op de pastorie
			
Mary IJdema komt knippen
Janet Wester
Tonnie Rozing
Gea Klercq
Tini van Stralen
Riet Beers
Ria Boekel
Toos Mooij

(5719382)
(5741684)
(5715265)
(5714705)
(5719919)
(5710193)
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Sponsorloop St. Josephschool
Wij bedanken de inwoners en hun
familieleden van de Heerhugowaard de Noord voor hun financiële bijdrage aan de sponsorloop
van 18 maart 2016!
De kinderen van de St. Josephschool hebben enorm hun best gedaan om de sponsorkaarten gevuld te krijgen. Op 18 maart hebben ze een enorme inzet getoond, door vele ronden te rennen. Ze
genoten ervan, hadden rode wangen, hadden soms pijn, maar gingen vooral door!
Ongelofelijk wat het totale resultaat van deze sponsorloop heeft opgeleverd!
Met dank aan de super sportieve inzet van de kinderen, U uit de Noord die de kinderen heeft gesponsord en in groten getale aangemoedigd, is het een enorm succes gebleken.
We hebben totaal €5000,- opgehaald voor de stichting Opkikker!
De stichting Opkikker is ons allen erg dankbaar met deze enorme bijdrage.
Ze gebruiken de opkikkerdagen voor gezinnen met een langdurig ziek kind. Een langdurig ziek
kind heeft grote impact op het hele gezin en hun omgeving. De stichting Opkikker zorgt ervoor
dat het hele gezin, samen, een dag plezier kan hebben. Alles doen wat leuk is, maakt dat er even
vergeten wordt dat een kind ziek is.
Met vriendelijke groeten,
Leerkrachten en Ouderraad Sint Josephschool.

Steppenrace de noord
Hallo allemaal,
Vrijdagavond 27 mei, steppenrace de noord!
Wat hadden we mooi weer en wat was het een geslaagde avond!
Een super aantal deelnemers, en een hele gezellige sfeer rondom
het parkoer met veel publiek om de deelnemers aan te moedigen.
Bij de jeugd deden zo’n 90 kinderen mee, ruim aantal meer dan vorig jaar, mooi dat jullie weer
allemaal meededen! Iedereen heeft weer enorm zijn/haar best gedaan om een podium plek te
behalen, prachtig om te zien!
Alle winnaars van harte gefeliciteerd met jullie medaille!
Alle deelnemers kregen een vaantje en een kaartje van de Zweef, gesponsord door Andre Veldman en Klaas Braak.
Bij de volwassenen deden uiteindelijk 23 steps mee! Super aantal!
Deze zijn onder verdeeld in 4 categorien; heren, dames, gemengd en groepen.
En ook voor de “ludieken”onder ons hadden we een prijs!
Er is hard gestreden om de titels en bij sommige is er maar een verschil van enkele secondes!
Na een mooie steprace van maar liefst een uur lang, kunnen we devolgende winnaars bekent
maken!
Heren
Nr 1 Claus Snel, Roel Reus
Nr 2 Paul Groot, Dion Bleeker
Nr 3 Thijs Snel, Freek Reus
Dames
Nr 1 Ineke Bergen, Dorien Dekker
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Gemengd
Nr 1 Floor Snel, Bob de Wit
Nr 2 Amber Groot, Max Groot
Nr 3 Rogier Blom, Nathalie v Apeldoorn
Groepen
Nr 1 Marjon, Marco, Arthur, Richard, Walther
Nr 2 Roos Snel,Mandy Smit, Chloe Tiggeler, Moos v d Berg
Nr 3 Bram Stoop, Joep Zuurbier, Bart Zuurbier, Sven Blankendaal
Ludiek
groep van Thomas Kunst
Van harte gefeliciteerd met jullie prijs, en alle deelnemers ontzettend leuk dat jullie mee deden,
hopelijk tot volgend jaar!
Natuurlijk bedanken wij alle sponsors! Mede door hen, kunnen we de steprace tot een groot succes maken! Hardstikke bedankt!!
Sponsors 2016
J van Schagen Hoveniers bedrijf
Firma Ursem- Zuurbier
Dinner Events
KDV Pinkeltje
Kapsalon Frank
Beers Totaalonderhoud
Garage Co Borst
M Berkhout Instalatie techniek
Bakkums Boetje
Skuur 44
DK steigerhout
Paul Dekker vouwwagenstalling
Rik Appelman Instalatie techniek
Tim Slijkerman
SRB
Mindfuck
Slijkerman Kalanchoe
Kapsalon Favoriet
Aannemersbedrijf Hof Bouw B.V
B&S Hekwerk Kennelbouw
Groot Tuinen
Blankendaal Bloemdecoratie
Attent Groen
Jan van Langen Timmerbedrijf
Dick van Schagen Tegelzetbedrijf
Joosten Staalbouw
R Blankendaal Aannemersbedrijf
Auto Molenaar

Piet de Goede
Anton Duijn Keukens
Rene Jonker
Timmerbedrijf Richard Groot
H.M Tesselaar Alstoemeria”s
Straalbedrijf Kuilboer b.v
Sjoelclub glai en d’r in
Stukadoorsbedrijf Overtoom
Cafe Party Centrum Bleeker
Auto Molenaar
Mankracht G.W.E B.V
van Westen Keukens
R & M van Langen Diensverlening
Marco Zweed
Snoek Motoren
Gebr Stoop Tuinmachines
Loonbedrijf Veldman
Timmerbedrijf Snel
Piet Oudeman Transport
Grondverzet Veldman Waarland
Straatgereedschap.nl
S V Administratie
Beers Klimaattechniek B.V
Jan Blom RietDekkersbedrijf
De Plantgigant
Ateco
Aannemersbedrijf R & H Beers

We willen graag alle omwonende bedanken voor hun medewerking en
iedereen bedankt voor jullie aanmoediging en gezellige sfeer langs het parkoer!!
Tot volgend jaar!
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Groetjes Fiona Veldman, Richard Groot, Rik Pancras, Sander Bakker,
Miranda Groot, Marco Neeft en Petra Overtoom

Tentoonstelling Reinout van Brederode als diplomaat
de heer van Veenhuizen op reis naar Rusland
Kerkweg 26, Heerhugowaard
Te bezoeken in het kerkje van Veenhuizen aan de kerkweg 26 in
Veenhuizen.
Geopend in de weekenden vanaf 2 juli tot en met 10 september
van 13.30 uur tot 16.30 uur, muv 23 en 24 juli
www.brederodejaar2016.nl
In de winter van 1615/1616 is Reinout van Brederode de leider van een delegatie, die tracht te
bemiddelen in de Ingrische Oorlog tussen Zweden en Rusland.
Er is een delegatie benoemd van 42 personen, waarvan er drie gezant zijn. Naast
Reinout van Brederode van Veenhuizen zijn dit Diederick Bas, burgemeester van Amsterdam en
Aelbert Joachimi, afgevaardigde van de Staten Generaal namens het gewest Zeeland.
Hun expeditie is een van de eerste internationale vredesmissies uit naam van de
Nederlandse regering. Van de reis is een verslag gemaakt door Anthonis Goeteeris, eerste deurwaarder ordinaris van de Hoge Raad in Holland. Als ooggetuige houdt hij een journaal bij en maakt meer
dan twintig unieke tekeningen, die voor het eerst Rusland en de Russen in beeld brengen in Nederland. Op basis van het verslag van Goeteeris en zijn tekeningen is in het kerkje van Veenhuizen door
Ab Klomp een tentoonstelling gemaakt die het leven tijdens de reis goed in beeld brengt.
Ook is het praalgraf van Reinout van Brederode te bewonderen, als mede een korte film over zijn
leven. Als laatste kunt u een impressie krijgen van de opgravingen.

UITGAANSDAG VROUWEN VAN NU
Afdeling Oude Niedorp en Veenhuizen, 26 mei ’16
Het belooft een zonnige dag te worden. In Oude Niedorp staat
een groepje dames de bus van Peereboom op te wachten. Die
arriveert mooi op tijd en dan gaan we door naar Veenhuizen
waar een grote groep dames uitgezwaaid worden door Adrie en Hennie, op naar Garderen. Tot
zover gaat alles prima. Dan gebeurt het, Riet verdraait haar been bij het opstaan in de bus, veel pijn
en ongemak zijn het gevolg. Els vindt een rolstoel en Riet wordt vanaf dat moment gereden, maar
hoe erg zal het zijn? We krijgen koffie en gebak in een grote zaal, binnen is er veel moois te zien,
tekeningen van Rien Poortvliet zijn overal te bewonderen en we lopen naar buiten. We ontmoeten
Vrouwen van Nu uit Woudrichem en maken kennis. We lopen langs prachtige bouwwerken van
speciaal zand en kijken onze ogen uit, zoveel moois als er te zien is. Daarna vullen we een formulier
in met spreekwoorden en gezegdes, die binnen uitgebeeld staan van speciaal zand. Hoge ogen
gooien, een gegeven paard niet in de bek kijken enz. wie weet wint iemand van ons een prijs. Het
wedstrijdelement verbindt ons allemaal, iedereen wil winnen en gaat bij elkaar informeren.
Om 12.30 uur vertrekken we naar Harskamp waar we de lunch zullen gebruiken, we zitten weer
heerlijk, soep, broodjes en allerhand beleg. Daarna lopen we naar de filmzaal, er wordt driemaal
met licht geknipperd, maar geen bitterbal wat wij in Veenhuizen zo gewend zijn. We kijken naar een
film van een half uur met uitleg over het ontstaan van de Passiflorahoeve. Velen van ons hebben
die gedeeltelijk met dichte ogen gezien, als u begrijpt wat ik bedoel. Geheel uitgerust vervolgen wij
onze weg en krijgen informatie van Piet, de eigenaar. Hij wijst naar een vlinder die een eitje legt op
een plant. Hij laat rupsen zien in allerlei kleuren en grotes en vertelt er boeiend over in een tropische
temperatuur. Vlinders in de mooiste kleuren vliegen ons om de oren. Een hele mooie blauwe vlinder
heeft een plekje gevonden op Corries vest en blijft haar lange tijd trouw.
We nuttigen nog een aperitiefje buiten op het plein en vertrekken om 16.00 uur naar Hilversum.
Onderweg genieten we van een traditie, een blokje belegen of oude kaas, getrakteerd door Anna.
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Om 17.00 uur staat een driegangendiner voor ons klaar, we zoeken een plekje aan tafel buiten in
de zon, het is een zon overgoten dag en we praten bij voor zover we dat nog niet gedaan hebben.
We kijken naar vliegtuigen die opstijgen want we zitten in het restaurant bij vliegveld Hilversum
en naar ganzen die twee kontjes hoog vliegen in het lange gras. We genieten van het heerlijke
eten wat allemaal op een groot bord geserveerd is en krijgen ijs met slagroom toe. Dan lopen
we naar de bus voor het laatste stukje naar huis en verwonderen ons over de files op de weg, ook
nog om half acht ’s avonds. Onze chauffeur John blijft er rustig onder en heeft ons weer keurig
teruggebracht naar Veenhuizen en Oude Niedorp.
Namens iedereen die mee geweest is, wil ik Riet een goed herstel toewensen, John bedanken voor
het rijden en vooral Anna en Annet van de reiscommissie. Jullie hebben een groot compliment
verdiend, we hebben allemaal genoten van een prachtige dag!
Marry

“Blik op de weg” in De Noord …(6 juni 2016)
Beste mensen,
Vanmorgen schijnt al vroeg de zon en ik besluit, om half zes het
bed uit te gaan. Na een goed ontbijt stap ik om half zeven de buitenlucht in en dat is een heerlijk gevoel. Hoewel het, na een blik
op de thermometer, nog maar 12 graden is, laat ik mijn jack toch
maar thuis. Een dun veiligheidshesje lijkt me wel verstandig en zo
wandel ik, na een groet van Els, de Doorbraak uit.
De rust heerst nog op de Middenweg en het ziet er ook nog eens
schoon uit.
Op veel plekken is het gras gemaakt en ik kom nog een enkel blikje
en pakje sigaretten tegen.
Als ik naar het oosten kijk, schijnt de zon al wel, maar er hangt toch
nog een waas over de velden. In de verte zie ik zelfs de sproeiers aanstaan, want de pas geplante
stekjes moeten wel vochtig blijven!
Op de kruising met de Hasselaarseweg ga ik rechtsaf.
Vandaag wandel ik de noord-west route. Ook hier zijn de bermen gemaaid door de gemeente of
belanghebbenden, maar ik vermoed de laatsten. Uit de greppel haal ik nog wat rommel en dankzij
een grijper hoef ik niet helemaal door de knieën.
De spoorbomen gaan omlaag en de trein naar Den Helder raast voorbij. Als de bomen weer omhoog gaan schiet er direct een auto onderdoor. Ik wijs en de man steekt zijn hand omhoog en
snapt wat ik bedoel. Zo’n ongeval wil ik liever niet meemaken en het is ook geen voorbeeld naar
anderen toe!
Ik steek over naar de Noordscharwouderpolderweg en zie rechts een veld met pioenrozen. Links
het Apollomeer, waar op dit moment erg weinig vogels zitten. Is het de nog frisse noordoosten
wind, of spelen er andere zaken? Dan het grote kassencomplex, wat hier in korte tijd is neergezet.
Het is nog niet klaar, maar er wordt hard aan gewerkt!
Een wandeling door het Schoutenbosje is altijd leuk en meestal verrassend. Het pad dreigt overwoekerd te worden door allerlei planten en het begint al een beetje op een oerwoud te lijken,
waar je je met een groot kapmes een weg moet banen.
Het bruggetje is nog niet gerepareerd, u bent dus gewaarschuwd als het een beetje glad is. Voor
de rest is het natuurlijk een prachtige omgeving, waar je de vogels nog in grote getale hoort fluiten. Gele lissen groeien langs de waterkant en even verderop liggen waterlelies, die straks, als ze
in bloei komen, nog meer uitstraling aan dit meer geven.
Bij de Roskamsluis steek ik over en wandel dan langs de Waarddijk-Noord. Een enkele auto rijdt
voorbij, vissers worden wakker langs de waterkant en aan de overkant zie ik de Schotse Hooglanders, die nog niet veel activiteit vertonen. Ook hier groeit het riet heel snel en dat ontneemt toch
een beetje het zicht over het water.
22

Aan de andere kant is het weer een mooie schuilplek voor de watervogels.
Bij de fa. Stoop steek ik de N242 over, nadat ik mijn plastic zak bij de bushalte voor het grootste
deel heb geleegd. De Laanderweg ligt er zonnig bij en ik hoor de kikkers kwaken.
De Middenweg wordt het laatste stuk.
Annie komt me op de fiets tegemoet, even een praatje en beiden vervolgen we onze weg. We
hebben nog meer te doen!
Bij de fa. Groen staan de fietsen al weer buiten en bij het veld van Hugo Boys vind ik nog een paar
plastic bierglazen. Dat heb je, als je promoveert. Jongens, nogmaals van harte gefeliciteerd en veel
succes in de 3e klasse!
Thuis staat de koffie al weer klaar en dat gaat er zeker in!
32 blikjes
0
23 drinkbakjes				
8 plastic flessen		
12 pk. sigaretten					
3 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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Humulus lupulus 20 jarig jubileum
Beste Noordenders
Humulus lupulus bestond op 15 maart 2016 precies 20 jaar. De eerste
bijeenkomst van onze culturele club is geweest op 15 maart van het
vruchtbare jaar 1996. Voor ons een mijlpaal waar we trots op zijn. En
deze mijlpaal willen we niet ongemerkt in de grond knallen.
Voor velen van u zal de groep wel min-of-meer bekend zijn. Hoewel
we regelmatig worden verward met andere culturele clubs als Hommellus lupudupulos of Hopeless loneliness (geen familie) denken we
dat we voor sommigen in het verleden best mooie momenten hebben kunnen brengen. De “spreuk van de weuk”, de jaarfeesten met
kindermiddag en topothema (Amerika, Duitsland, Afrika, India, Ierland), de Dorpshuisveiling, het
terugbrengen van “Het eerste deuntje” bij Bleeker met de kermis, de Winterkermis, de Battle of
the Bands, de Sportdagen bij Handbal, Zeeverkenners, Tennis/Sporthal en Etui de la Tiet … allen
trofeeën in ons kabinet.
We weten ook dat er heel veel mensen zullen zijn die geen idee hebben waar dit stukje over gaat.
Voor hen hieronder een zeer beknopte introductie:
De naam “Humulus lupulus” (latijn voor Wolfs-hop) werd aangereikt door de houder van onze
stamtafel te Café Bleeker in Heerhugowaard-de Noord. Het kruid Humulus lupulus brengt
smaak aan het bier. De groep Humulus lupulus tracht smaak te brengen aan het leven.
Humulussen zijn dus in de eerste plaats levensgenieters… Om een groep met “levensgenieters”
op te gaan richten was ons echter iets te simpel. Vandaar dat we eerst statuten hebben samengesteld. Daarin staan onder andere onze doelstellingen en regels in beschreven. De regels zullen we u besparen, maar de doelstelling is tweeledig en als volgt te omschrijven:
1. Het houden van bijeenkomsten voor de leden met een gezellig, ontspannend, maar zeker ook
sterk inhoudelijk karakter en bijdragend aan het vergroten van kennis en inzicht op het gebied van
de huidige maatschappij, onze en andere culturen en het sociale leven in welke vorm dan ook.
2. Het streven naar zo groot mogelijke saamhorigheid binnen dorpsgemeenschap van Heerhugowaard-de Noord.
Deze doelstellingen zijn behoorlijk utopisch. “Jôôs...we vinden het nooit!”, stelt onze groepscynicus soms terecht. Maar tóch willen we in ieder geval onze acties binnen het kader van onze
twee doelstellingen houden.
Met bovenstaande bagage in de kofferbak moet er ook nog ruimte overblijven voor pret-artikelen. Dan kan je 2 dingen doen. Een deel van de bagage thuis laten, of een groter vervoersmiddel
regelen. Wij hebben gekozen voor optie 2. We laten de solex in de schuur en pakken dit jaar de
Humulus lupubus! Dit is onze manier om aan te geven dat we in dit jubileumjaar veel gaan doen,
naast onze reguliere Humulus avonden.
-

Kompas op de Noord 2.0

Om ons steentje bij te dragen aan de continuïteit van de leefbaarheid in de Noord zullen wij zeker
ons burgerinitiatief voortzetten, en niet eerder rusten voordat er in de Noord ruimte gemaakt is
voor een kleinschalig nieuwbouwplan voor de korte termijn. En een strategische visie voor ons
dorp in de toekomst. Iets meer woningen = meer vestigingskansen voor de jeugd = meer mooie
gezinnen = meer lieve kinderen = meer leden voor de school, verenigingen en clubs = meer kwaliteit van leven = meer saamhorigheid.
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Dorpshuisveiling (Vrijdag 31 MAART 2017)
Het zal een ieder niet ontgaan zijn dat er in de Noord aardig wat werkzaamheden aan zitten te
komen om de voorzieningen waar we allemaal zoveel plezier en trots van beleven weer toekomstbestendig te maken. Het dorpshuis en omliggende delen en terreinen zullen flink moeten worden aangepakt. Dat raakt iedere Noordender die wel eens gebruikt maakt van het dorpshuis, de
voetbal, de handbal, de ukkehut, de basisschool, de kinderopvang, de sporthal en het Annaplein.
(iedereen dus). Wij zijn zo geïnspireerd geraakt door de initiatieven vanuit de gemeenschap (de
leden van Stichting Dorpshuis en de Investeerders die reeds de eerste klappen hebben opgevangen in het bijzonder, maar zeker ook de vrijwilligers en de leden van alle clubs die al hebben
aangegeven de schouders er gezamenlijk onder te zetten) dat we besloten hebben ook met Humulus lupulus ons steentje bij proberen te dragen. Een mooiere manier om dat te doen binnen
onze eigen bestaanskaders is er niet… Plezier met het noodzakelijke combineren. We zullen het
initiatief van een heuse, authentieke Dorpshuisveiling graag en met trots op ons nemen. Daarbij
zullen we uiteraard veel hulp nodig hebben. We hopen op de steun van velen zodat er uiteindelijk
allereerst en bovenal een prachtige avond zal gaan plaatsvinden, met effecten die nog lang zullen
na-ebben. En uiteindelijk hopen we dat deze avond een mooie financiële peiler kan worden die
volledig aan ons eigen dorpshuis kan worden besteed.
Schrijf de datum van vrijdag 31 maart alvast in de agenda, en probeer de ski-vakantie eromheen
te slalommen ;-)
Humulus lupulus jubileumfeest (zaterdag 5 november 2016)
Op 5 november 2016 willen wij graag de Noord en andere betrokkenen hartelijk bedanken voor
de mooie momenten die wij hebben mogen beleven tot nu toe. Het jubileumfeest zal bestaan uit
2 delen. De Kindermiddag komt in aangepaste vorm voor 1 keer weer terug. Op deze zaterdagmiddag wordt namelijk een heuse grootse VOSSENJACHT georganiseerd voor de kinderen van de
lagere school. En in de avond, als de kinderen eindelijk tot rust zijn gekomen, zal Café Bleeker het
toneel worden van een grote FEESTAVOND. U hoeft zich geen zorgen te maken over verkleden,
spreekbeurten, loterijen of een of ander vaag thema! Nee…het wordt gewoon gezellig bier drinken onder het genot van een topband in de zaal bij Bleeker. Voelt u zich gerust alvast uitgenodigd!
Wij beseffen dat dit stuk platte tekst eigenlijk te lang is geworden voor het legendarische, kleine,
oranje, heldhaftig standhoudende, papieren communicatiemiddel dat “Contact” heet. Maar net als
Humulus lupulus voor ons zelf…men mag afhaken waar men wil. U hoeft niet mee te doen…maar
die mensen lezen deze zin waarschijnlijk toch al niet meer!
Met hele hartelijke culturele groet verblijven wij;
Humulus lupulus
Rober Pater
Remon Drenth
Rene de Vries
Rob Plak
Sander Groot
Dick van Schagen
Marco Neeft
Martijn Tesselaar
Dennis Zuurbier
Niels Zuurbier
Wilfred de Wit
Erik Beers
Roderigh Groenland
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Voortgang Volksspelen 2016
Alle competities lopen weer naar het einde toe, van sjoelen tot voetbal,
van keezen tot handbal en noem zo maar op. Het Nederlands elftal
doet dit jaar helaas niet mee met het aankomende toernooi dus alle
ogen kunnen gericht worden op de Noordender Volksspelen. Achter
de schermen zijn we dan ook druk bezig met de voorbereidingen voor
een bijzondere editie van de Noordender Volksspelen. Dit jaar vieren we
namelijk het 40 jarig jubileum. We hebben alweer enkele vergaderingen
achter de rug, de spellen zijn zo goed als klaar en ook hebben we weer
een zeer speciaal en uniek persoon kunnen vastleggen voor de opening
van de spelen. Al met al zijn we weer lekker “an de gang”!
De Noordender kermis is al weer geweest. Dit is een fantastisch evenement waarbij iedereen elkaar weer
opzoekt voor een hoop gezelligheid. Vele vrienden- en buurtborrels worden weer georganiseerd. Wellicht
een prima mogelijkheid geweest om na te gaan denken over het idee voor de ploegenpresentatie.
Om te voorkomen dat je onderwerp al aangemeld is, is het verstandig om het onderwerp tijdig aan te
melden. Degene bij wie u dit kunt doen is Edwin Redder via de email: info@bouwbedrijfredder.nl
Sponsors
De komende tijd zullen de sponsors weer worden benaderd met het verzoek of zij ook dit jaar de
Volksspelen weer (financieel) willen ondersteunen. Mede dankzij hun bijdrage lukt het ons weer
om er een hele mooie dag van te maken. Alvast bedankt voor uw bijdrage.
Tapijt
Vanaf heden kan uw overtollige vloerbedekking weer worden ingeleverd bij de familie van
Schagen aan de Middenweg 523. Bij voorkeur in stroken van maximaal 1 meter breed.
Wel willen wij u verzoeken even van tevoren te bellen (072-5711238) zodat het direct op de juiste
plaats komt te liggen. Namens het GV4 alvast bedankt.
Springkussen
Zoals velen van jullie weten heeft Stichting GV4 via het Rabobank Coöperatief Dividend de
beschikking gekregen over een prachtig springkussen. Wij willen jullie onder de aandacht
brengen dat het springkussen enkel en alleen beschikbaar zal worden gesteld aan verenigingen,
werkgroepen en stichtingen welke zich belangeloos inzetten met het organiseren van
evenementen in de gemeenschap van de Noord.
Het springkussen zal dus NIET ter beschikking worden gesteld aan particulieren, organisaties van
buurtfeesten en voor het gebruik van commerciële doeleinden en dergelijke.
U kunt de huurovereenkomst, waarin alle voorwaarden en kosten staan vermeld, vinden op de
website www.heerhugowaarddenoord.nl . Vervolgens zoekt u onder het kopje werkgroepen de
stichting GV4.
Mocht u het springkussen willen gebruiken dan kunt u contact opnemen met Edwin Redder.
Edwin is bereikbaar onder telefoonnummer 06-53675620 of email: info@bouwbedrijfredder.nl
Datum en Feestavond
De 40e editie van de Noordender Volksspelen wordt gehouden op zaterdag 3 september 2016.
De feestavond wordt gehouden in Café Partycentrum Bleeker waarbij de muziek verzorgd gaat
worden door de Coverband Stageline. De band is de laatste jaren een vertrouwd gezicht tijdens de
Noordender Kermis.De aankomende weken zullen ook de sponsors weer benaderd gaan worden.
Zonder de vele sponsors kunnen wij dit niet gaan organiseren. Alvast een groot woord van dank.
Blijf de komende tijd facebook, het contact en het zwaantje in de gaten houden voor meer nieuws.
Groeten de 6 van het GV4
Mandy de Git, Linda Vlaar, Rik Appelman, Edwin Redder, Kevin Hof, Danny Overtoom
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Nieuws van Hugo Girls
De A1 is vanmiddag kampioen geworden! Na een spannende wedstrijd tegen naaste concurrent Dynamo, die zelf bij winst kampioen
zouden worden, is het gewoon gelukt. De A1 speelde prima en stond
de hele wedstrijd een paar doelpunten voor. Uiteindelijk werd het 1813 en dus een prima overwinning en het kampioenschap.
Gefeliciteerd meiden en natuurlijk de coachen Nico en Rob die jullie
het hele seizoen zo fantastisch hebben gecoacht en Jos, de trainer die
jullie weer veel geleerd heeft dit seizoen.

En nu zijn alle wedstrijden voor dit seizoen gespeeld. Wij zullen nog even bezig zijn met het indelen van de wedstrijden, het info blad etc. Als er wijzigingen zijn in adresgegevens zouden jullie die
dan aan Simone willen doorgeven? Dan staan ze volgend jaar weer goed in het infoblad.
De ledenvergadering planning waarin informatie over de verhuizing uit ’t Rondeel gegeven zal
worden is op 14 juni en niet op 15 juni. Maar er volgt nog een uitnodiging via de mail.
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 scheidsrechterscontactpersoon, mensen die willen fluiten en training willen geven zijn ook altijd welkom, iemand die
het wedstrijdschema klaar wil zetten voor het Contact, mensen die af en toe kantinedienst willen
draaien of zaaldienst.
En natuurlijk fietsers voor de Rabofietstocht van a.s. zaterdag 11 juni. Wie gaat er mee? Het levert
toch weer 300 euro op en dat kunnen we goed gebruiken.
Veel succes weer iedereen.

Het bestuur
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Hugo Girls kopij voor het Contact moet naar: hugogirlscopy@hotmail.com
HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
			Piet Oudeman Transport
JEUGDSPONSOR

Kalanchoëkwekerij Slijkerman

Ook dit seizoen hebben alle (18!) teams weer prachtige gesponsorde shirts. En er zijn er ook die gesponsorde 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 professioneel uitzien.
F3
F2
F1
E2

Rozenkwekerij
Timmerbedrijf Snel
Hugo’s vrienden
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
Attent 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
Carina Borst
9-jun
Linda Rezelman 14-jun
Femke Zuurbier 15-jun
Mieke Kroon
18-jun
Jenny Zuurbier 18-jun
Jasmijn Niewold 20-jun
Jeugdtrainer?
Aan het eind van dit seizoen is er helaas geen kampioen bij de jeugd. Dit ondanks de trainingen
van Anita. Helaas gaat Anita na jaren training geven stoppen. Anita bedankt voor de trainingen en
je inzet de afgelopen jaren!!
Een nieuwe jeugdtrainer is er nog niet. Bij deze een oproep om een nieuwe jeugdtrainer te vinden:
Ben of ken jij iemand die training wil geven aan de jeugdteams? Dan graag een email
naar jchugogirls@gmail.com
De jeugdcommissie
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Teamindeling Hugo Girls
Dames selectie
Coach: Jos Mienes + Jan Stoop		
Simone Drenth		
Amber Groot		
Floor Snel
Ilja Groot		
Janine Oudeman		
Amber Molenaar (K)
Laura Rendering		
Jocelyn Berkhout		
Marit Stoop
Charelle Oudeman
Britt de Wit		
Malissa Groot
Yvon Rendering		Jet Beers			Joy Vonk
Anna Ursem		
Sanne Smit		
Monique Plak
Déanne Molenaar		
Kelly Zuurbier		
Jessy Blom
A selectie
Coach: Janet Schot + Jurgen Borst		
Bo Bleeker		
Nikki Borst		
Ilse Hooiveld
Britt Stoop		
Noor Blankendaal		
Lisanne Oudeman
Ineke Schot		
Laura de Wit (K A1)
Isa Groot
Lisa Dekker (K A2)		
Inge Entius		
Romy Snoek
Janine Bakker		
Jet van den Berg
Kirsten Zijp		
Rebeca Lunier Souza Costa Wolter
B-jeugd
B1 Coach: Monique Beers
Jonna Spek		
Mandy Smit		
Femke Hooiveld		
Bregje de Wit		
Lynn Dekker		
Pascalle Beers		
Marleen Borst		
Pien van den Berg		

B2 Coach: Irma Kuilboer + Monique Bleeker
Evi Blankendaal
Zoë Zuurbier
Lois Bleeker
Sen Kuilboer
Mandy Plak
Bente Zuurbier
Nadine Hoppen
Lindsey Snoek

C-jeugd
C1 Coach: Nel Borst
Chantal van der Stoop
Fenny Borst		
Yara de Vries		
Merel van der Loos
Devi Bakkum		
Sam Groot		
Pleun Stoop		
Marjet Groot		
Dilara Top		

C2 Coach: Liane Borst + Nicole Zuurbier + Mirjam Klaver
Maud Doodeman
Mabel Ursem
Senna van Schagen
Hua-Lu Kuilboer
Kristie van der Hulst
Isa Zuurbier
Inde Groot
Jill Kavelaar
Evi Tiel

D-jeugd
D1 Coach: Sylvia Borst
D2 Coach: Nathalie v. Schagen + Anouk Kavelaar
Noa Renshof		
Maud Berkhout
Melanie van der Stoop
Lynn Snoek
Jenny Zuurbier		
Tess van Schagen
Amanda Groot		
Sofie Kavelaar
Patricia Groot		
Marit Rummens
Roos van Woerkom
Iza Drenth
Demi Plak		
Anouk Duijn
Iris Borst			
Demi van Langen
			Naomi Bakker
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E-jeugd
E1 Coach: Cindy Blankendaal + Paulien Oudeman
Jently van Renswoude		
Mirthe Blankendaal		
Femke Zuurbier		
Sjeel Doodeman		
Floor Peters		
Iris van der Loos		
Joy Overtoom		
F-jeugd		
F1 Coach: Helen Smit
Marijne Smit
Roos Wagenaar
Sidney Groot
Summer Groot
Donna Grootkarzijn
Roos van Langen

E2 Coach: Annie Groenland + Moniek Niewold
Jessica Groenland
Jasmijn Niewold
Sem Numan
Fiene van Schagen
Amber Duijn
Celina Thoonsen
Iris Niewold

F2 Coach: Ilona Drenth + Simone Drenth
Yara Hof
Kaylee Drenth
Mette Blankendaal
Anouk Rummens
Georgette Levering
Floor Drenth
Britt Snoek

Westfriesland/SEW F3 - Hugo Girls F 2
Ik vond het een leuke wedstrijd.
Het stond 15 – 4 op het einde.
Het was niet zo spannend.
Want de tegen partij zat pas net dit jaar op handbal.

F3 Coach: René Buter
Lisa Neeft
Maud Tesselaar
Fenna Pasveer
Kate Snoek
Eva van Diepen
Lynn Buter
Isa Boekel

Groetjes Sidney

Dames 1 sluit seizoen met zege af
Op zondag 5 juni speelde dames 1 op de velden van Hugo Girls tegen Tonegido. Hugo Girls en
Tonegido troffen elkaar al vier keer eerder dit seizoen. Door wat veranderingen in beide teamsamenstellingen wisten beide teams niet precies wat ze moesten verwachten.
De eerste goal werd gescoord door onze geweldige ster van de week Sofie Kavelaar. Met een sprongschot stormde ze op doel af en scoorde. Geweldig! Daarna ging men over op het serieuze werk.
De wedstrijd kende een felle start en binnen no time stond Hugo Girls met 4 -1 voor. Daarna knokte Tonegido zich terug in de wedstrijd en kwamen knap terug tot 11 – 8 . Door mooi samenspel
en prachtige afstandsschoten was het voor het publiek een leuke wedstrijd om te zien. Hugo Girls
bouwde haar voorsprong uit met een marge van 5 doelpunten. De ruststand was 16-11 in het
voordeel van Hugo Girls.
Na rust probeerde Hugo Girls met meer rust in het spel, maar toch op hoog tempo, goede aanvallen op te zetten. Echter, door de lange aanvallen van Tonegido zakte Hugo Girls wat in. De dekking
van Hugo Girls begon steeds sterker te staan en er was geen doorkomen meer aan voor Tonegido.
Met afstandsschoten bleef Tonegido nog wel succesvol. Hugo Girls bleef haar eigen spel spelen
en wist daardoor de marge te vergroten tot uiteindelijk 7 doelpunten verschil. De eindstand was
25-18 in het voordeel van Hugo Girls.
Dit was tevens de laatste wedstrijd van het seizoen. Wij hebben buiten de tweede plaats kunnen
bemachtigen, hier zijn wij erg blij mee! Wij willen onze coach Jos bedanken voor een top seizoen.
Volgend seizoen komen we weer sterker terug dan ooit! Daarnaast willen we al onze invallers
bedanken. Waar zouden we zijn zonder jullie? Als allerlaatst bedanken wij Marijn en Ellen. Marijn,
onze keepster, vertrekt voor een jaar naar Australië en gaat ons dus verlaten. Marijn, we zullen je
missen, veel plezier! Ellen, bedankt voor al je adviezen in de dug-out en de coach die je voor ons
bent geweest! Super!
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Uitslagen 23 mei t/m 05 juni		
			
Dames 1
Berdos DS2
Hugo Girls DS1
20
- 20
Dames 2
Hugo Girls DS2
Des DS1
11
- 25
Dames 3
Hugo Girls DS3
KSV DS3
18
- 8
A1
Spartanen DA1
Hugo Girls DA1
6
- 15
A2
Hugo Girls DA2
Westfriezen DA1
22
- 24
B1
Hugo Girls DB1
Valken DB1
9
- 20
B2
Berdos DB1
Hugo Girls DB2
14
- 7
C1
Kleine Sluis DC1
Hugo Girls DC1
12
- 12
C2
Schagen DC1
Hugo Girls DC2
21
- 15
D1
KSV D1
Hugo Girls D1
18
- 10
E1
Hugo Girls E1
Zap E1
8
- 6
E2
Hugo Girls E2
KSV E2#
14
- 7
F1
JHC F1
Hugo Girls F1
7
- 13
F2
VZV F3
Hugo Girls F2
3
- 22
F3
Hugo Girls F3
Lacom ‘91 F2
7
- 7
Recr 1
Hugo Girls DR1
Meteoor DR1
5
- 20
Recr 2
Lacom ‘91 DR2
Hugo Girls DR2
12
- 2
					
Dames 1
Hugo Girls DS1
Tonegido DS1
25
- 18
Dames 2
Con Zelo DS2
Hugo Girls DS2
21
- 18
Dames 3
Hollandia T DS2
Hugo Girls DS3
13
- 8
A1
Hugo Girls DA1
Dynamo DA1
18
- 13
A2
KSV DA1
Hugo Girls DA2
15
- 10
B2
Hugo Girls DB2
Geel Zwart DB2
15
- 24
C1
Hugo Girls DC1
Con Zelo DC1
9
- 5
C2
Hugo Girls DC2
Lacom ‘91 DC2
17
- 23
D1
Hugo Girls D1
Tonegido D1
13
- 10
D2
Hugo Girls D2
Vrone D1#
9
- 14
E1
VZV E1
Hugo Girls E1
17
- 5
E2
DSS E1
Hugo Girls E2
26
- 6
F1
Hugo Girls F1
VZV F2
13
- 17
F2
Hugo Girls F2
Dynamo F3
20
- 3
F3
Niedorp F2
Hugo Girls F3		
Recr 1
Tornado DR1
Hugo Girls DR1
17
- 3

Ladiesday donderdag 2 juni 2016
We begonnen om 9 uur met een warme kop koffie/thee met een
lekkere zelf gebakken appelcake. De weergoden waren niet echt
met ons, er stond een stevig windje maar de echte sportievelingen
lieten zich daar niet door beïnvloeden.
Na het openingswoordje werd er eerst een stevige warming up gedaan.
De dames waren er klaar voor, de eerste groep ging tennissen de andere groep kon zich inschrijven voor een massagebehandeling, voetbehandeling of workshop. Voetmassage werd gegeven door Erika, rug en
gezichtsmassage door Anita en Marjo en drukpuntmassage door José
van (Booms Masseurs). Mylène was aanwezig met allerlei producten en
gaf een voetbehandeling, heerlijk na een stevig potje tennis.
De workshop werd gegeven door Anita en Petra van Schuur 44. Zij hadden ook een tafel met leuke
geschenken met tekst en kaarten die gekocht konden worden. Iedereen ging naar huis met een leuk
bord om lief kaartje of foto aan op te hangen. Ook stonden er kaarten met zelfgemaakte foto’s en
gedichten erop, gemaakt door Sandra (zie ook www.mijnwebwinkel.nl/winkel/PicturesandPoems).
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Na de eerste tennispartij van een half uur werden de dames verrast met een heerlijke fruitspies. Om
12 uur stond er een uitgebreid lunchbuffet klaar om gezellig met elkaar bij te praten en om 13.00 uur
moest er weer getennist worden en gerelaxt. Tussendoor een verfrissend ijsje met aardbeien en om
15.00 uur alweer de laatste partij en tijd voor een borrel met hapje met aansluitend de loterij. Het was
een geslaagde en gezellige dag en iedereen ging tevreden en enthousiast naar huis.
Dit werd mede mogelijk gemaakt door de deelnemers en niet te vergeten de sponsors:
Hammamdoek.nl		
Schuur 44
Myléne			
Pictures and Poems
Sauna Oase
Wij van de organisatie hebben erg genoten en hopen jullie volgend jaar graag weer terug te zien!
Sandra, Mirjam, Mariska en Annemiek
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Kantinediensten JUNI 2016
woensdag 1 juni 2016 Monique Komen
Ladiesday
donderdag 2 juni 2016 Nel Dingerdis
donderdag 2 juni 2016 Gerrie Sol
vrijdag 3 juni 2016 Greet Klaver-Huting
vrijdag 3 juni 2016 Marijke Zuurbier-Burger
Kantinebegeleiding Agnes de Goede
Stratentoernooi 6 t/m 11 juni
maandag 6 juni 2016 Johanna Beke
maandag 6 juni 2016 Roos Beers
dinsdag 7 juni 2016 Gidget Zuurbier-Kooij
dinsdag 7 juni 2016 Ingrid Smit
woensdag 8 juni 2016 Johanna Beke
woensdag 8 juni 2016 Agnes de Goede-van Langen
donderdag 9 juni 2016 Gerrie Sol
donderdag 9 juni 2016 Anneloes Bakker
vrijdag 10 juni 2016 Marian Visser-Lantman
vrijdag 10 juni 2016 Nel Smit-Beers
vrijdag 10 juni 2016 Dick van Schagen
vrijdag 10 juni 2016 Alma Danenberg
Kantinebegeleiding José Wolkers
zaterdag 11 juni 2016 Mike Degeling
zaterdag 11 juni 2016 Daphne Beers
dinsdag 14 juni 2016 Tossavond
dinsdag 14 juni 2016 Ingrid Smit
woensdag 15 juni 2016 Monique Komen
donderdag 16 juni 2016 Wil Beers
Midzomernachttoernooi
vrijdag 17 juni 2016 Nel Smit-Beers
vrijdag 17 juni 2016 Marian Bos
vrijdag 17 juni 2016 Rachel Groen
vrijdag 17 juni 2016 Evy Blom
vrijdag 17 juni 2016 Yvonne Slijkerman
dinsdag 21 juni 2016 Tossavond
dinsdag 21 juni 2016 Wil Beers
woensdag 22 juni 2016 Mitchel Assendelft
donderdag 23 juni 2016 Bram Schuijt
vrijdag 24 juni 2016 Marian Bos
vrijdag 24 juni 2016 Carola Groen
Kantinebegeleiding Tineke Borst
dinsdag 28 juni 2016 Tossavond
dinsdag 28 juni 2016 Charlotte de Wit
woensdag 29 juni 2016 Karel Oosenbrug
donderdag 30 juni 2016 Aad Duys

Bardienst

19.30 - 23.00

Bardienst
Bardienst
Schoonmaak
Schoonmaak

08.30 - 17.00
19.30 - 23.00
09.00 - 11.00
09.00 - 11.00

Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Schoonmaak
Schoonmaak
Bardienst
Bardienst

19.30 - 23.00
18.00 - 23.00
18.00 - 23.00
19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
08.00 - 11.00
08.00 - 11.00
18.00 - 23.00
18.00 - 23.00

Bardienst
Bardienst

18.00 - 23.00
18.00 - 21.00

Bardienst
Bardienst
Bardienst

19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
19.30 - 23.00

Schoonmaak
Schoonmaak
Bardienst
Bardienst
Bardienst

09.00 - 11.00
09.00 - 11.00
18.30 - 23.00
18.30 - 23.00
18.30 - 23.00

Bardienst
Bardienst
Bardienst
Schoonmaak
Schoonmaak

19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
09.00 - 11.00
09.00 - 11.00

Bardienst
Bardienst
Bardienst

19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
19.30 - 23.00

Zaterdag heren, 4 juni 2016
Op zaterdag 4 juni moesten we de laatste competitie wedstrijd van het seizoen spelen, tegen
Assumburg. Geen idee waar die gasten vandaan kwamen. Het bijzondere was dat we op deze dag
kampioen konden worden! Iets wat de dames en de jongens die op de vrijdagavond spelen al
gelukt was. We hadden deze dag wel personele problemen. Ronald P. had deze dag een bridgemiddag met vrienden ingelast en kon derhalve tot 12 uur spelen. Vandaar dat we om 10 uur begonnen. Twee uurtjes is voor hem tijd genoeg om de tegenstander te slopen, hetgeen ook gebeurde.
Maar we hadden nog meer problemen.
35

Ed is het hele seizoen geblesseerd, wat de resultaten misschien wel ten goede is gekomen!? We
zullen dat nooit weten. Paul lag op deze dag met een Zijdewindse schone op het strand in Griekenland. We moesten daarom een vervanger hebben die minimaal 35 jaar was. We zijn bij onze
voorzitter, Wim Wijnker, uitgekomen. Ondanks zijn slechte ervaringen, eerder in het seizoen, was
hij bereid om ons een handje te helpen. Wat heet helpen. Stond hij tegen de Kloek in twee verloren potjes ongeveer anderhalf uur op de baan, nu trok hij in vier uur spelen zowel de enkelpartij
als de dubbel naar zich toe. Chapeau! Om een lang verhaal kort te maken, we zijn kampioen geworden, mede doordat de grootste concurrent had verloren. Zelf hebben we met 6-0 gewonnen.
We werden door Cindy in het zonnetje gezet met een leuk presentje. Zij had een druk weekend
met al die kampioenen. De foto’s stonden in no time op Facebook. Deze geste werd door ons en
de andere kampioenen zeer gewaardeerd!
Zaterdag heren, 21 mei 2016
Het is nu ruim negen uur op de avond van 21 mei 2016.
Tijd om een verslag te tikken over de competitiewedstrijd van vandaag. We moesten aantreden
tegen Westerzijdeveld 5, uit Koog a/d Zaan. Dit team kwam met vier man opdagen, wij waren met
vijf spelers. De catering was in handen van Henk. Op het moment dat de koffie was in getapt ,
kwam ik er achter dat er geen gebak was! Wel aan hapjes gedacht, niet aan gebak. Het toeval wilde
dat Gery de dag ervoor jarig was geweest. Snel naar huis en appelgebak en een slagroomspuit
opgehaald. Toch nog geregeld.
Na de koffie en een babbeltje vooraf, hebben we ons in ons tennistenue gehesen.
Zoals gebruikelijk noemen we de tegenstanders WZV 1,2,3 en 4.
Roald H bood zelf aan om alleen te enkelen. Als hij dit niet had gedaan hadden wij hem wel fijntjes
gewezen op het feit dat hij de vorige wedstrijd vijf uur van onze kostbare tijd in beslag had genomen.
Omdat er op dat moment maar twee banen beschikbaar waren werd er,in goed overleg, besloten
om eerst de dubbels te spelen. Harrie en Henk namen het op tegen WZV 1 en 2. Paul en Ronald
P tegen WZV 3 en 4. Deze partijen werden in een record tijd afgewikkeld. Wij wonnen met 6-1
6-3. Paul en Ronald met 6-1 6-1. Wat moet je hier verder nog van zeggen? Duidelijke cijfers toch?
Na een zeer korte pauze werden de enkels gespeeld. Ronald H nam het op tegen WZV
1. Dit werd, zoals we wel gewend zijn, de langste partij. Helaas niet met het gewenste resultaat. Onze maat werd er met 3-6 2-6 afgetikt. Een tegenvaller. Een bijkomstigheid was
dat dit de eerste overwinning van zijn tegenstander in de enkel was! Volgende keer beter.
In de tussentijd waren de andere potjes al lang en breed afgelopen. Harrie maakte gehakt van
zijn opponent. 6-1 6-2. Paul had iets meer moeite, maar dat komt ook door het feit dat hij te
snel wil scoren. Bij het ouder worden sluipt de rust er hopelijk ook een beetje in! Uitslag: 6-3 6-2.
Dan rest nog onze maat uit een zeer gelovige hoek. (Broek op Langedijk) Bij ons is niet bekend
of Ronald P voorafgaande aan een wedstrijd een schietgebedje doet. Hij liet in ieder geval geen
spaan heel van zijn linkshandige tegenstander: 6-0 6-1. De einduitslag was dus 5-1 in ons voordeel.
Na afloop van zo’n enerverende middag heb je nog het officiële gedeelte. De papieren moeten
ingevuld worden. Dit kunnen we met een gerust hart aan Harrie overlaten. Daarna komt het
allerbelangrijkste. De nazit. Ook dit verliep prima met deze gezellige tegenstanders. Maar zij vonden
het na een paar uurtjes wel genoeg en gingen terug naar Koog a/d Zaan.
Een ervaring rijker en een illusie armer!
Wij hebben er nog eentje toe genomen en zijn toen ook naar huis gegaan.
Beste lezers, tot de volgende keer!
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Henk Beers.

Hugo Boys seizoen 2015-2016
Van de bestuurstafel

Afgelopen zondag is Hugo Boys 1 na een 3-0 overwinning op SRC gepromoveerd naar de 3e klasse. Na een prima 2e seizoenshelft en een goed gespeelde na-competitie was de promotie een feit. Nogmaals gefeliciteerd met deze
prima prestatie.
Hugo Boys 2 wist afgelopen zondag de promotie niet te bewerkstelligen. In
een beslissingswedstrijd tegen KGB 2 werd met 2-1 verloren. Jammer maar
men kan terugkijken op een goed seizoen met een 3e plaats in competitie en
goed gespeelde na-competitie waarbij ploegen als Alkmaarse Boys en Zaanlandia werden uitgeschakeld.
Donderdag 9 juni a.s. is de evaluatie met de selektie en met de trainers en zal er ook worden vooruitgekeken naar de start van de trainingen en het oefenprogramma.
Voor de overige teams is de competitie al een aantal weken geleden geëindigd waarbij Hugo Boys 6
nog lang in de race was voor de titel maar het uiteindelijk moest afleggen in een rechtstreekse confrontatie tegen concurrent Dirkshorn.
Het onderhoud aan de velden zal deze week van start gaan waarbij het de komende maanden verboden is om de velden te betreden. Wij rekenen op een ieders medewerking zodat we in augustus weer
kunnen beschikken over goede velden.
Verder zijn de jeugd- en seniorencommissie inmiddels gestart met het maken van de (voorlopige) indelingen van de diverse teams. De aanvoerders en coachen van de senioren worden hierbij betrokken.
Voor de jeugd zal dit in overleg gaan met de trainers.
Op vrijdagavond 17 juni om 20.00 uur zal er een extra ledenvergadering worden georganiseerd
in verband met de samenwerking tussen Hugo Boys en Hugo Girls. De plannen zullen verder
worden toegelicht en er officieel om toestemming van de leden worden gevraagd. De complete
agenda treft u elders in dit contact aan en staat ook op de website.
Klaas Oudeman, voorzitter

Ledenvergadering v.v. Hugo Boys
Agenda: Ledenvergadering v.v. Hugo Boys
Datum: 17 juni 2016 Tijd: 20.00 uur, in het Dorpshuis
1.Opening
2.Mededelingen
3.Toelichting plannen samenwerking Hugo Girls/verbouwing Dorpshuis
4.Voorstel investering lichtinstallatie B-veld
5.Goedkeuring leden plannen samenwerking Hugo Girls en investering lichtinstallatie B-veld.
6.Rondvraag
7.Sluiting
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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
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