Vrijdag 13 mei 2016

Agenda
15 mei 2016
17 mei 2016
22 mei 2016
23 mei 2016
24 mei 2016
27 mei 2016
31 mei 2016
3 juni 2016
6 juni 2016
3 juli 2016
4 juli 2016
8 juli 2016
15 augustus 2016
19 augustus 2016
22 augustus 2016
3 september 2016
5 september 2016
12 september 2016
17 september 2016
10 oktober 2016
15 november 2016
20 december 2016

en 16 mei: Pinksteren
rozenkrans bidden om 19.00 uur
Young Seven: Rondleiding door de Joodse buurt in Amsterdam
KBO: Afsluiting seizoen met Bram Groot over wijn maken
rozenkrans bidden om 19.00 uur
Steprace
rozenkrans bidden om 19.00 uur
19.30 uur: Heilig Hartfeest
TV Noord-end: Start stratentennis
Young Seven: Zomerfeest
laatste inlevering kopij voor zomervakantie
laatste Contact voor zomervakantie
eerste inlevering kopij na zomervakantie
eerste Contact na zomervakantie
t/m 25 augustus Kindervakantiespelen
40e editie Noordender Volksspelen
KBO: fietstocht
KBO: Cees Verkerke met lezing over zijn bijzondere tuin
t/m 22 september Lourdesreis
KBO: Marijke van Langen vertelt over haar voetreis naar Sint Petersburg
KBO: Jan Veenstra “De plaat en zijn verhaal” (avond)
KBO: Kerstmiddag met Webtheater

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 23 MEI 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 10 juni 2016.
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De nieuwe Husqvarna Accu Series zijn er:
een serie sterk presterende accuproducten.
U krijgt de resultaten van benzineproducten,
een perfect evenwicht, stille werking,
geen emissies, universele accu’s die in alle
handgereedschap passen en tal van unieke
Husqvarna eigenschappen.
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Welkom!

€ 459,-

Iedereen verdient een bank in de buurt. Kijk ook op www.husqvarna-actie.nl voor meer informatie.
Uw geautoriseerde Husqvarna dealer:
Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs
123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd 3
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
123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd 3
15-03-12 09:28
kantoor, via internet of app.
RegioBank is altijd dichtbij.

15-03-12 09:28

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

Pim Mooij		

072 571 5265
072 5744771
072 574 2241

072 574 2241
072 5712020

072 5715332

Copij voor het Contact namens de Parochie dient u te mailen naar Annet Kroon:
marcoannet@gmail.com. Gelieve voor zaterdag 12 uur.
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Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren voor 19 mei op het
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
In mei zijn de groepen van Toos Mooij en Ans van Langen aan de beurt om de kerk op orde te
maken.
Bloemengroep:
In mei wordt de kerk versierd door Els Dekker en Angela van Diepen.
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: GEBED VOOR DE ZOMER.
Dank U voor de warmte van de zon
die de kou in ons verjaagd
en ons weer doet opbloeien.
Dank U voor het licht
dat alles groeien doet,
dat het donkere in ons verjaagt
en ons vrolijk maakt.
Dank U voor de positieve dingen
in ons leven,
die ons moed geven en gelukkig maken.
Geef dat we ze altijd zullen zien.
Dank U voor de mensen om ons heen
die licht uitstralen en warmte geven.
Geef dat ze er altijd zullen zijn.
God, wees voor ons als de zon.
Verwarm ons met uw liefde. Maak ons leven licht.
Geef dat ook wij op onze beurt
de zon laten schijnen voor anderen.
UIT DE PAROCHIE – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” – 7 mei 2016.
Wat heerlijk: de zon schijnt, de temperatuur is aangenaam en de natuur barst open. Mensen zijn in
een prima humeur en het leven heeft zich veel meer naar buiten verplaatst. Ik geniet er van. Ik hoop
van u ook.
In de vorige Contact heb ik een fout gemaakt: ik heb deken Moltzer als voorganger in de Eerste
Communieviering genoemd. Maar dat moest natuurlijk pater Jan Molenaar zijn. Bijna 65, hè, dan
krijg je dat. Deken Moltzer gaat voor in de Eerste Communie van Waarland. Dat heb ik verward. Sorry,
Jan, we waren juist echt hartstikke blij met je! Ik wil Richard de Vos ook nog even bedanken voor het
bedienen van de beamer en het scherm.
We hebben nu een vaste beamer en een vast scherm in de kerk. Als wij of anderen daar gebruik
van willen maken, dan kunnen we Richard daarvoor vragen, of Jos Mooij. Tijdens de Vormselviering
op 24 april werden op dat scherm de foto’s van de vormelingen getoond, steeds drie: één als baby,
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één zo rond de Eerste Communie en één van nu. Erg leuk. Ook werden er foto’s geshowd van de
activiteiten van de vormelingen.
Vandaag (nu ik dit schrijf) lopen de vormelingen en de begeleiders de 40 MM, de veertig duizend
meter mars in en rond Venhuizen. Het weer is in elk geval prachtig; ik hoop niet tè warm voor het
lopen. Vanavond hebben zij hun afsluitende BBQ, na een mooi seizoen.
De begeleiders plus vrienden / vriendinnen (totaal 28) zijn inmiddels naar Rome geweest. Ik heb
gehoord dat ze het fantastisch hebben gehad.
Op 28 mei gaan de vormelingen naar Haarlem voor de Bavodag.
Op Hemelvaartsdag vierden we ook Bevrijdingsdag. Ik heb in de viering verteld dat het heel
verschillende feesten lijken te zijn, maar dat er toch raakvlakken zijn. Want vierden we niet dat Jezus
bevrijd werd uit Zijn aardse leven, toen Hij naar de hemel ging? En vierden we op Bevrijdingsdag niet
dat Nederland bevrijd werd uit de hel van de oorlog en van de hel in de hemel kwam? Misschien niet
helemaal in een hemel, want er zijn nog steeds heel veel situaties in Nederland en in de wereld, die
zeker niet hemels zijn. Wat dat betreft is er nog steeds heel veel werk aan de winkel. Hemelvaartsdag
geeft dan ook de opdracht: werk aan een hemel op aarde!
Op de brief over het Jaar van Barmhartigheid beginnen nu toch wat reacties binnen gekomen. Men
is er wel mee bezig. Dat is mooi. Ik hoor ook reacties als: er zijn in onze groep al zoveel mensen heel
actief voor anderen. Dat is prachtig. Dat moeten we koesteren.
Het rozenkrans bidden is weer in volle gang op de dinsdag. U bent allemaal van harte welkom
hiervoor. 19.00 uur.
Donderdag 12 mei is de Viering van Meeleven. Massala zingt.
Op 15 mei vieren we Pinksteren, het feest van de Geest. Hemelvaart wijst naar boven. Pinksteren
wijst naar beneden. Pinksteren is als een vuur waaraan je je warmen kunt. Is al een licht, dat je leidt
door de duisternis. Pinksteren is als een stormwind in een zeil, waardoor het schip meer vaart krijgt.
Als een regenbui die dorre grond weer vruchtbaar maakt. Een wegwijzer
die aan verdwaalden de juiste richting toont. Pinksteren heeft te maken met feest,
met bezieling en vernieuwing. Een heel zalig Pinksteren toegewenst!!!
Wat komen gaat:
17, 24 en 31 mei: rozenkrans bidden
12 mei: Viering van Meeleven met Massala.
15 mei: Pinksterviering met de Cantorij.
28 mei: Bavodag voor de vormelingen.
3 juni: Heilig Hartviering met Deo Vacare
17 tot en met 23 september: Lourdesreis.
Hartelijke groet,
Marion Bleeker – Burger
DONDERDAG 12 MEI
19.30 uur
Viering van meeleven met Marion Bleeker-Burger en Nel Zuurbier en zang van Massala.
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, Marco Ursem, in
liefdevolle herinnering Dennis vertoom, Nelly van Veen en overleden ouders Overtoom-Groen,
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 HooglandBleeker,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
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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 VeldmanOvertoom,Alie Idema-Van Diepen,Agie Borst-Eeken en Cor Borst, Ina,Sander en zegen over hun
gezin,
in liefdevolle herinnering Marie Molenaar-Spaansen en overleden familie,
Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen,In liefdevolle herinnering Jan en
de familie Oudeman-Groot ,Andre Cattermole, in liefdevolle herinnering Catharina WestmeijerBroersen en zegen over haar gezin,in liefdevolle herinnering Andre Veldman en Ank VeldmanDekker en om zegen om zegen over hun kinderen en kleinkinderen,Piet Bleeker en zegen over zijn
gezin,in liefdevolle herinnering Jaap Pronk, Jan en Sjanet,Riet Bleeker-Korver, Petra en overleden
familie Bleeker-Korver,Alex Weel en Bets Danenberg-Stoop,Riet Ursem-van Langen en overleden
familie,Luc en Ria van Gastel-Tesselaar.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
WEEKEINDE 14 EN 15 MEI
Pinksteren
Eerste lezing uit de Handelingen van de apostelen 2, 1-11(Het eerste Pinksteren: de leerlingen
vertolken wat de geesthun ingeeft,en allen verstaan hen, ieder in zijn eigen taa|)
Evangelie uit Johannes 14,15-16.23b-26 (De heilige Geest zal u alles leren)
ZONDAG 15 MEI
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van de Cantorij. Voorganger is Marion Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor: Jan Bleeker en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Jan OudemanGroot en zegen over zijn gezin en kleinkinderen, Cor Borst en Ria Borst-Groot, Agie Borst-Eeken en
Cor Borst en zegen over hun gezin, Alex Weel, Alie Idema- van Diepen, in liefdevolle herinnering
Jan en de familie Groot, Adriaan van Langen en zegen over zijn gezin,in liefdevolle herinnering
Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers, Cok Borst, Nel Smit-Houniet, in liefdevolle herinnering
Catharina Westmeijer-Broersen en zegen over haar gezin, Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman
en overleden familie, Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, Piet Zijp
en overleden familie Zijp-Braas, Willem Wester en Marie Wester-Kruijer en zegen over hun gezin,
in liefdevolle herinnering Andre Veldman en Ank Veldman-Dekker, Klaas en Geertje OudemanBruin en Piet, in liefdevolle herinnering Cok Borst en zegen over zijn gezin, Nic Klaver en Ineke en
zegen over hun gezin, Adrianus en Cornelia Moras-Pater en zegen over hun gezin, Gerbrand en
Jo Langedijk-Bekker en Piet en Ans de Klerk-Langedijk, Henk en Trien Groot en zegen over hun
gezin, in liefdevolle herinnering Jaap Pronk, Jan en Sjanet, Cees Meester, Riet Ursem-van Langen
en overleden familie, uit dankbaarheid voor het 60 jarig huwelijk van Jaap en Ali Burger-Beers,
Gre Ursem-Jong en overleden familie Ursem-Jong en zegen over haar gezin.
Lector:Marga van Langen. Misdienaars; Stijn Blankendaal en Maarten Beers.
Koster: Gon Meester.
De schaalcollecte is voor de Nederlandse missionarissen
DINSDAG 17 MEI
19.00 uur
Rozenkransgebed
WEEKEINDE 21 EN 22 MEI
Hoogfeest van de heilige Drie-eenheid
Eerste lezing uit het boek Spreuken8,22-31(De wijsheid van God, die Hem bijstond bij de schepping
vindt haar vreugde bij de mensen)
Evangelie uit Johannes 16, 12-15 (Gods Geest zal ons tot de volle waarheid brengen)
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ZONDAG 22 MEI
10.00 UUR
Woord- en communieviering met Theo Vertelman en zang van het ritmisch koor.
Gebedsintenties voor:Henk Borst, Agie Borst-Eeken en Cor Borst en zegen over hun gezin, Gert
Boerdijk en zegen over de kinderen en kleinkinderen, Piet Bleeker en zegen over zijn gezin,
Riet Bleeker-Korver en Petra en overleden familie Bleeker-Korver, uit dankbaarheid bij het 50
jarig huwelijk van Jan en Nel van Schagen, voor de levende en overleden familie van Schagenoudeman, voor onze vrienden Annie en Toon.
Lector:Marga van Langen. Misdienaars:Maud en Lau Berkhout. Koster: Kees Berkhout.
DINSDAG 24 MEI
19.00 UUR
Rozenkransgebed.
WEEKEINDE 28 EN 29 MEI
Hoogfeest heilig Sacrament
Eerste lezing uit het boek Genesis14, 18-20(Melchisédek deelt brood en wijn met Abraham.)
Evangelie uit Lucas 9, 11b-17( Jezus houdt maaltijd met een menigte mensen)
ZONDAG 29 MEI
10.00 UUR
Viering door de gebedsviering groep. De zang wordt verzorgd door het ritmisch koor.
Gebedsintenties voor: Cor en Ria Borst-Groot, Jaap Stoop en zegen over zijn gezin, in liefdevolle
herinnering Andre Veldman en Ank Veldman-Dekker en om zegen over hun gezin, Jan Bleeker en
zegen over zijn gezin,in liefdevolle herinnering Jaap Pronk, Jan en Sjanet, Riet Bleeker-Korver en
Petra en overleden familie Bleeker-Korver, Siemen Borst en geef ons kracht om door te gaan.
Koster: Rene van Langen.
DINSDAG 31 MEI
19.00 UUR
Rozenkransgebed.
VRIJDAG 3 JUNI
19.30 UUR
Heilig hart feest met Marion Bleeker-Burger en zang van Deo Vacare.
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Jaap Pronk, Jan en Sjanet.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars:Jip van den Berg en Syb Bakkum. Koster: Peter Danenberg.
Koster: Gon Meester.
ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP
Zondag 15 mei om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van de
veldrakkers.
Zaterdag 21 mei om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Zaterdag 28 mei om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-burger en zang
van interamvo
WAARLAND
Zaterdag 14 mei om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger.
Zondag 22 mei om 11.30 uur eerste communieviering met Eduard Moltzer en Marion BleekerBurger en zang van het kinderkoor
Maandag 23 mei om 19.00 uur Rozenkransgebed met Marion Bleeker-Burger
Zaterdag 28 mei om 19.00 uur Vormselviering met Toon Jorink en pastoor Wanna en zang van het
ritmisch koor.
NIEDORP
Zaterdag 14 mei om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van Timeless
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Zondag 22 mei om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van de
zonnezangers.
Zondag 29 mei om 10.00 uur woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger 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
JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID.
Barmhartig zijn is de hongerigen voeden en de dorstigen laven. Honger en dorst zijn over het
algemeen geen problemen waar wij nog mee te kampen hebben. Wereldwijd ligt dat anders. Nog
steeds lijden mensen honger en op veel plaatsen is de beschikbaarheid van schoon drinkwater
een probleem. Maar dat is dan toch ook ons probleem? Er zijn mogelijkheden om deze problemen
aan te pakken. Er zijn organisaties die dat kunnen en wij kunnen die steunen.
Uit: VNB.

Samen Kerk – Samen Sterk
Zondag 15 mei is het weer de derde zondag van de maand en het is ook Pinksteren. Deze zondag
zingt de Cantorij en ze hebben speciaal voor Pinksteren enkele nieuwe liederen ingestudeerd.
U bent van harte welkom, en na afloop staat natuurlijk de koffie of thee klaar.

Nieuws van de Vormselgroep
We zijn in Rome geweest!
Van 29 april tot en met 4 mei zijn we met een grote groep van 28 vormselbegeleiders en werkgroep naar Rome geweest. De groep stond onder
leiding van pastoor Matthieu Wagemaker. We waren op ontdekkingstocht: op zoek naar de geschiedenis van het Katholieke geloof en op
zoek naar onze eigen spiritualiteit en hebben al het schone dat Rome te
bieden heeft gezien en zo goed als mee gemaakt.
Wat was het top in Rome. We zijn nog steeds aan het nagenieten.
Woensdagnacht zijn we weer thuis gekomen van vijf enerverende
dagen waarin we veel hebben gedaan en gezien.
Helemaal onder dit verslag zetten we globaal ons programma op een rijtje zodat u een beetje beter op de hoogte bent van wat de jongeren allemaal hebben meegekregen aan cultuur in Rome.
Het hart van de christelijke wereld.
We hopen dat iedereen naar de presentatie die door de jongeren wordt gemaakt over de Romereis komt kijken op vrijdag 03 juni tijdens het H.Hartfeest. om 19,30 uur wordt gestart met een
viering in onze parochiekerk waarna we naar het dorpshuis snellen voor een presentatie van de
Romereis onder het genot van een drankje aangeboden door het kerkbestuur van de H.Hart van
Jezusparochie.
We hebben niet alleen rond gekeken, we hebben ook gevierd in de Friezenkerk met heel veel
andere Nederlanders waarin de groep ook twee liederen hebben gezongen. En Jacky en Thomas
nog de inleiding en voorbeden hebben voorgelezen.
We hebben ook diepgang ervaren. B.v. In Santa Maria Maggiore waar de Dominicaanse pater
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Tiemen Brouwer, die daar een van de elf dagelijkse biechtvaders is ons het sacrament van de
biecht heeft uitgelegd, wat voor onze jongeren onbekend is. Iedereen die dit wilde heeft gebiecht
en of de persoonlijke zegen gevraagd. Het was vooraf spannend maar iedereen zei dat het reuze
mee viel en wat een mooi persoonlijk gesprek het was geweest.
Een stuk van de route op de oudste handelsweg ter wereld de ‘Via Appia Antica” liepen we twee
aan twee. Ieder had twee vragen getrokken en stelden deze aan degene waar men wat minder
contact mee had. Er ontsponnen zich mooi gesprekken.
Onze eigen viering in een van de kapelletjes in de crypte van de Sint Pieter waar ieder tijdens de
voorbeden om de beurt uitsprak waar hij of zij voor wilde bidden, waar we zelf samen zongen was
intiem en kostbaar om meegemaakt te hebben.
Het samen ontspannen bij de fontein op het pleintje van ons kloosterhotel onder het genot van
een drankje waar Remon met de gitaar het gezang begeleidde was super gezellig.
Kortom, de parochie kan deze reis met gouden letters opschrijven in de analen. .
Afgelopen zaterdag waren de jongeren alweer vroeg in touw voor de 40 MM. Om 06.00 uur stonden zij bij de kerk en ’s avonds was er een BBQ in de pastorietuin met de vormelingen (met een
blaartje hier en daar) maar wel allemaal een topprestatie geleverd. De BBQ als afsluiting van een
prachtig vormselseizoen ,, In het voetspoor van ….” .
PROGRAMMA JONGERENREIS ROME 2016
Zaterdag 30 april 2016
15.00	Verzamelen bij de H.Hartkerk, alle toilettassen in één koffer, koppie koffie /thee drinken
in de pastorie.
15.30
Vertrek met auto’s ouders naar Schiphol
16.45
Aankomst op Schiphol, zelf meegenomen broodje eten en koffie drinken
18.45
Ons vliegtuig kiest het luchtruim en zachtjes neuriën we het lijflied: We gaan naar
Rome toe..
20.55
Aankomst op vliegveld Fiumicino in Rome.
21.15	Als het goed is – maar je weet het maar nooit in Italië – staat onze taxi bus op ons te
wachten. We naderen Rome. Meegolvend met het langzaam voortbewegende verkeer
doemt na vele rotondes en opspuitende fonteinen de imponerende contouren van het
Colosseum voor ons op. We zijn in hartje Rome en bijna op onze bestemming.
22.15
Aankomst bij het kloosterhotel Casa Santa Sofia
22.15
Sleutels kamer ophalen, paspoort of ID kaart inleveren
22.45
Iets drinken voor ons hotel op het pleintje bij de fontein
00.00
De deuren van het klooster gaan op slot, we gaan naar bed!
Zondag 1 mei 2016
7.30
Opstaan en een rustig ontbijt in ons kloosterhotel.
8.00
Uitleg over het programma
9.00
Vertrek naar de Friezen kerk, denk aan passende kleding!
10.00
Rondleiding Friezen Kerk
10.30
Heilige Mis in de Friezenkerk. Dit is de huiskerk van de Nederlandse gemeenschap en
staat ook aan het Sint Pieterplein van het Vaticaan.
11.30
Koffie drinken in de Friezenkerk met andere kerkgangers.
12.00 	We spoeden ons naar het Sint Pieterplein voor de zegen van de paus. We turen 		
omhoog naar een klein balkon. De spanning zal voelbaar zijn. Zal de Heilige Vader er
zijn? zo ja, dan wordt het kijken naar de Paus en hij naar ons. Paus Franciscus zal dan
het Angelus gebed uit spreken.
13.00
Het is tijd om aan de inwendige mens te werken en daarom nuttigen we een simpele
pizza.
15.00
We verkennen de oude stad Forum Romanum en bezoeken het Colosseum. 		
Gelukkig zijn de leeuwen verleden tijd en zal niemand het gevecht hoeven aan te
gaan met de gladiatoren.
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18.00
19.00
20.00
22.00
22.30
00.00

Verzamelen bij het Colosseum
We gaan als groep genieten van het Italiaanse eten.
Feest vieren omdat het Primo Maggio is (1 mei), de dag van de Arbeid. Op naar één
van de vele festivals.
Terug naar het kloosterhotel
Biertje/wijntje drinken bij de fontein
Naar bed!

Maandag 2 mei 2016
07.00
Opstaan en ontbijten
08.30
Santa Maria Maggiore; rondleiding door de Dominicaanse pater Tiemen Brouwer die
tevens biechtvader is in deze monumentale basiliek met moment van bezinning.
10.30
We gaan het Vaticaans museum met een bezoek vereren. Gelukkig is onze Heilige
Vader paus Franciscus weliswaar op leeftijd maar wel ijzersterk en gezond. Voorlopig
dus nog lang geen conclaaf van kardinalen en het dagen en uren wachten van stad en
wereld op de verlossende witte rook. Daarom kunnen we gewoon de Sixtijnse kapel
bezoeken en ons verbazen over de prachtige schilderingen van Michelangelo.
12.30
Een snelle lunch. Rome heeft ons zoveel te bieden.
	In twee groepen hebben we een reservering weten te bemachtigen voor de Scavi. Dit
zijn de opgravingen onder de Sint Pieter. De Sint Pieter is op het graf van Petrus 		
gebouwd. We krijgen de kans om de opgravingen te bezoeken met een Nederlands
sprekende gids die ons bij zijn oorspronkelijk graf zal brengen. Dit is dus nog onder de
graven van de pauzen.
14.00

Een groep van 10 personen daalt af in de Scavi voor een rondleiding, 16 personen
naar de toren van de St. Pieter
15.30
een groep van 16 personen daalt af in de Scavi voor een rondleiding, 10 personen
naar de toren van de St. Pieter
19.30
Tijd voor ontspanning op deze lome avond. Het wordt tijd voor ‘cenare‘ de Italiaanse
betekenis voor goed eten. Daar weten de Italianen alles van en we gaan hun 		
kookkunsten met onze smaakpapillen optimaal testen.
21.00	Circus Maximus. Matthieu, laat de eeuwen van weleer herleven. En in gedachten
maken we deel uit van de strijd.
22.30
Biertje/wijntje drinken bij de fontein
00.00
Lekker slapen!
Dinsdag 3 mei 2016
06.00	Opstaan en een snel ontbijt. We moeten vaart maken want een crypte bij de pausgraven in de Sint Pieter is speciaal voor onze groep gereserveerd. Denk om passende kleding (zie hoofdstukje in dit informatieboekje).
07.00
We verzamelen ons in de tuinen van Castel ‘Angelo. Het startpunt voor de 		
pelgrimage naar Porta Santa.
07.30
Door de Porta Santa (heilige deur) de St. Pieter binnen.
08.00
Heilige Mis in de St. Pieter bij de pausgraven voor onze groep met pastoor Matthieu
Wagemaker als celebrant.
09.00
Daarna op ontdekkingstocht in, om, onder en rond een van de grootste kerken ter
wereld de St. Pieter.
10.30 	We gaan nu eerst op zoek naar een kop koffie, een Italiaans ontbijtje en even bijkletsen.
Daar zijn we wel aan toe.
11.00 	We nemen de Metro en stappen buiten de stad uit en lopen dan terug over de eeuwen
oude weg Via Appia terug naar Rome. Jouw voetsporen op een weg die 2500 jaar oud
is. We eindigen bij de Catacomben: de ondergrondse begraafplaatsen van Rome. Tientallen kilometers (of nog veel meer) aan gangen en tunnels. Heel indrukwekkend.
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19.00
21.00
00.00

Aankomst bij San Giovanni, lekker eten.
Biertje/wijntje drinken bij de fontein.
Lekker slapen!

Woensdag 4 mei 2016
6.30
Opstaan en koffer inpakken
7.00
Ontbijt
8.00	Vandaag bezoeken we een aantal kerken en bezienswaardigheden in Rome. Het Pantheon vanzelf en ook de beroemde Trevi-fontein. En jullie weten het : als je een muntje
met je linkerhand over je rechter schouder in de fontein gooit dan kom je zeker in Rome
terug.
16.00
Terug bij het hotel
17.00
ons galgenmaal laten we goed smaken
18.00
Vertrek met de taxi’s richting het vliegveld Fiumicino
19.00
Aanwezig op het vliegveld
21.00
Vliegtuig vertrekt naar Schiphol Amsterdam.
23.55
aankomst Schiphol Amsterdam. Ouders staan klaar met auto’s om ons veilig in ons
eigen vertrouwde bedje af te leveren.
 ieronder de sponsors van de jongeren parochiereis Rome.
H
We zullen onze tegenprestaties met de grootst mogelijke zorg uitvoeren of hebben dit reeds gedaan.
In ieder geval nodigen we iedereen graag uit op de PowerPoint presentatie van onze Rome reis op
vrijdagavond 03 juni op het H.Hartfeest. Met uw bijdrage heeft u het mogelijk gemaakt dat we deze
jongerenreis konden organiseren. Zij hebben veel nieuwe inzichten opgedaan die hun zullen helpen op
hun verdere levensweg.
• E en sponsor draagt 25 euro p.p. bij en de tegenpresentatie voor de jongeren is dat zij tijdens
het Heilig Hart feest op vrijdagavond 03 juni een presentatie over de Rome reis verzorgen in het
dorpshuis.
• Een anonieme sponsor sponsort de entree van 13 euro p.p. voor de Scavi. De gevraagde tegenprestatie is de muzikale ondersteuning als koor voor de viering op een 3e zondag van de maand.
• Een anonieme sponsor sponsort de maaltijd van jl. 02 april en de restkosten die overblijven voor
vliegreis, overnachtingen hotel, ontbijt, transferkosten v.v. Rome vliegveld en toeristenbelastingen. Tegenprestatie: de jongens zingen mee in het adhoc mannenkoor op 2e kerstdag incl.
2 repetities) en de dames verzorgen de warme glühwein en chocolademelk.
• Pastoraal werkster Marion sponsort voor alle deelnemers: kop koffie en ticket openbaar vervoer.
• Medisch pedicure Heerhugowaard sponsort voor alle deelnemers drie dagen een Italiaans ijsje.
• Her Tesselaar, Nic Groot, Erik Stoop, José Dekker, Killian Beers hebben een financiële bijdrage
geschonken.
• De overgebleven pot van €. 70,00 hebben we gekregen van de Vormsel Romereisgroep 2012.
• Bakker – Schoon Makelaardij heeft een financiële bijdrage geschonken.
• De meiden van Spaansen bloemen hebben een financiële bijdrage geschonken. De tegenprestatie is dat alle deelnemers hun facebook pagina liken.
• Een anonieme sponsor draagt 60 euro bij voor een ijsje. Als tegenpresentatie vraagt de schenker
‘dat jullie een kaars opsteken in Rome met de volgende intentie namelijk’:
Dat de kinderen van de toekomst uit ieder land en afkomst, elkaar gaan vinden en in het licht van
Jezus Christus hun warmte en respect mogen verspreiden, zodat het leven voor ieder kind de moeite
waard gaat worden.
• Jan & Femmy Veenstra hebben een financiële bijdrage geschonken. De tegenpresentatie dat
iedereen de Facebookpagina van ‘stichting de Veenhuizerhoeven’ liked en deelt.
• Denise Loos & Stefan Brink hebben een financiële bijdrage geschonken. De tegenpresentatie is
dat het koor van vormselbegeleiders zingen tijdens hun kerkelijke huwelijk plechtigheid in 2017.
• Gré & Siem Mors hebben een financiële bijdrage geschonken.
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• Stefan Slijkerman van Slijkerman kalanchoë sponsort voor elke deelnemer een diner.
• Edwin Groen, Jan Blom, ouders Naomi, Aad Zuurbier, Cor & Irma en Jan & Riet Entius hebben een
financiële bijdrage geschonken.
• Jos& Anita Beers, Annerose &Jesper, de opa en oma van Marlou Oudeman, Jan & Rina hebben
een financiële bijdrage geschonken.
• Liesbeth Wijnker de enthousiaste koordirigente van deze jongeren gaf ook een financiële bijdrage
met het verzoek een kaars voor haar en gezin op te steken.
• De Vormelingen (en ouders) gaven afgelopen zondag in de vormselviering een zakcentje mee
voor Rome uit dank voor de begeleiding in een fantastisch seizoen.
• J.P.Mooij, Klaas Oudeman, Gerrit Veldman, Marco en Brigitte van Veen vis specialiteiten, opa en
oma Cees van Veen, opa en oma Ton en Wilma Groot, Hans Pater.
Beknopt Programma onderdelen Jongerenreis Rome 2016
Hieronder beknopt programma onderdelen van onze tocht door Rome.
Maar kom gewoon even kijken op de PowerPointpresentatie die onze jongerenpresenteren tijdens het
H.Hartfeest in het dorpshuis op vrijdagavond 03 juni 2016. We vinden het leuk als u er bij bent.
• h
 et kloosterhotel Casa Santa Sofia ligt in het oude centrum aan een pittoresk pleintje met fontuin en op steenworp afstand van het Colloseum.
• Heilige Mis in de Friezenkerk. Dit is de huiskerk van de Nederlandse gemeenschap en staat ook
aan het Sint Pieterplein van het Vaticaan. Zeven priesters gingen voor waar Matthieu Wagemaker
de hoofdcelebrant was. Onze jongeren zongen in de overvolle kerk daar nog twee liederen.
• Op het Sint Pieterplein kregen we de zegen van de paus.
• Colosseum, Gelukkig waren de leeuwen verleden tijd en zal niemand het gevecht hoeven aan te
gaan met de gladiatoren..
• Het Pantheon en het beroemde Trevi-fontein.
• Op Primo Maggio (1 mei), de dag van de Arbeid. bezochten we ook nog even een groot festival
op een kerkterrein.
• Santa Maria Maggiore; rondleiding door de Dominicaanse pater Tiemen Brouwer die tevens een
van de elf biechtvaders is in deze monumentale basiliek. met moment van bezinning.
• Vaticaans museum met o.a. de Sixtijnse kapel.
• SCAVI. Dit zijn de opgravingen onder de Sint Pieter. De Sint Pieter is op het graf van Petrus gebouwd. We krijgen de kans om de opgravingen te bezoeken met een Nederlands sprekende gids
die ons bij zijn oorspronkelijk graf zal brengen. Dit is dus nog onder de graven van de pauzen.
• Circus Maximus ontbrak ons helaas de tijd en zijn we slechts langs gelopen.
• Heel vroeg in de morgen op weg naar de Sint Pieter naar de tuinen van Castel ‘Angelo. Het startpunt voor de pelgrimage naar Porta Santa.
• Door de Porta Santa (heilige deur) de St. Pieter binnen.
• Heilige Mis in de St. Pieter bij de pausgraven voor onze groep.
• Daarna op ontdekkingstocht in, om, onder en rond een van de grootste kerken ter wereld de
St. Pieter.
• naar de toren van de St. Pieter
• Met tram en trein buiten de stad uitgestapt en lopen dan terug over de eeuwen oude weg Via
Appia terug naar Rome. Jouw voetsporen op een weg die 2500 jaar oud is. We eindigen bij de
Catacomben: de ondergrondse begraafplaatsen van Rome. Tientallen kilometers (of nog veel
meer) aan gangen en tunnels.
• de oorspronkelijke oude stad Forum Romanum uit de tijd van de keizers o.a. Julius Cesar.
• Nog een keer naar de beroemde Trevi-fontein.om een muntje met je linkerhand over je rechter
schouder in de fontein te gooien want hier in deze stad, Rome willen we graag terug. komen en
ons herinneren wat voor goede tijd we hier samen hebben gehad.
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YoungSeven
YoungSeven is een jongerengroep met allerlei leuke, vormende,
actieve, gezellige en inspirerende activiteiten voor jongeren van
12 tot ongeveer 18 jaar binnen de regio Schagen.
25 april 2016: Iets doen voor dieren
Om 13.30 uur verzamelden we op de parkeerplaats van Dierenpark Hoenderdaell. Hier gingen we
iets doen voor dieren, maar wat, dat was nog een verrassing. Door verzorgster Andra werden we
meegenomen naar de nieuwe weide van de Walibi’s. Dat zijn soort minikangoeroe’s. Zij hadden
net de week ervoor een nieuwe weide gekregen als vrijloopgebied, waar bezoekers doorheen
kunnen lopen. Hier moesten de takken opgeruimd worden en in houtwallen gelegd worden. In
de houtwallen en met stammetjes mochten we schuilplaatsen maken waar de walibi’s ‘s nachts of
met slecht weer een plekje konden vinden. Enthousiast ging iedereen aan de slag. Er werd met
takken gesleept en verschillende plekjes in de houtwallen gemaakt, terwijl de walibi’s gewoon vrij
langs ons hupten. Bijzonder hoor! Er was er zelfs eentje met een kleintje in de buidel. De jongens
maakten zelfs een heuze hut voor ze. Ondertussen mochten we ook nog genieten van een primeur voor het park: er werden net kangoeroe’s binnengebracht die ook in deze weide gaan leven!
Daarna mochten we met het karretje mee naar de loods waar al het voedsel wordt opgeslagen.
Daar moesten alle bakken voor de dieren weer gevuld worden met voedsel, maar welk dier eet
wat? Dat was even zoeken. En sommige dieren eten ook vis, of kuikentjes…. Daarnaast krijgen ze
veel voedsel wat over datum is van de supermarkt. Dit mocht allemaal uitgepakt en klaargemaakt
voor de dieren. Nadat de verzorgster nog wat uitgelegd had, gingen we op pad om in het stiltegebied dit eten naar de dieren te brengen. En wat kwamen ze dichtbij! Daarna mochten we nog mee
naar de beren om die hun appels toe te gooien. Het was een hele belevenis, en ondanks het koude
weer bleef het gelukkig wel droog en hebben we een unieke middag gehad!
De volgende activiteit is op 22 mei, we krijgen dan een rondleiding door de Joodse buurt, in
Amsterdam.
Ga voor meer informatie naar onze website: www.youngseven.nl
Opgeven kun je doen door te mailen naar: secretariaat@youngseven.nl
Hartelijke groeten
Namens de werkgroep YoungSeven

Adressen wijkcontactpersonen
Hieronder vindt u de lijst met namen van de 25 wijkcontactpersonen van onze parochie.
Aan hen kunt u een wijziging door geven.
Dit kan zijn: geboorte, verhuizen, trouwen, samenwonen, overlijden of een nieuwe bewoner
			
Naam en adres
Email en telefoonnummer

Welke Wijk
Leliehofstraat 2-8
Torenburgplein 1-13
Bosweg 1-17 en Bosweg 2
Middenweg 548-576 en 543-559
Rozenhoutstraat 2
Harlingerstraat 1-22
Middenweg 493-525
Middenweg 490-526
Hasselaarsweg 1-15

1

Piet Stam
Leliehofstraat 2

pietjostam@quicknet.nl
072-5716483

2

Jan Groen
Middenweg 562

072-5742439

3

Ria Boekel
Middenweg 504
Ria Beers
Hasselaarsweg 6
Marijke Zuurbier
Middenweg 484c

jgm.boekel1@quicknet.nl
072-5719919

marijkezuurbier@quicknet.nl
072-5713208

Middenweg 469-489a
Middenweg 482-490

Irma Entius
Middenweg 569
Anja Hooiveld

enti65@quicknet.nl
072-5744317
hooi67@planet.nl

Middenweg 563-573
Middenweg 584-594
Veenhuizerweg 45-53 en 44a-48

4
5

6
7

13

Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.00-17.30 uur
zaterdag 10.00-16.00 uur

Titanialaan 2
1702 AZ Heerhugowaard
072-5717611
info@urmaprint.nl
www.urmaprint.nl

✦ GEBOORTEKAARTJES ✦ ROUWDRUKWERK
✦ POSTERS (t/m A0-formaat)
✦ HUWELIJKSKAARTEN ✦ ZAKELIJK DRUKWERK ✦ CANVASPRINTS

Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op

www.urmaprint.nl

Sterrenboschstraat 8, 1704 CN Heerhugowaard
t. 072 - 85 03 971

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

m. 06 - 229 204 87

e. info@dick-tegel.nl

Plaetmanstraat 39,
1704 CA Heerhugowaard
39,	
  •1704	
  
CA	
  Heerhugowaard	
  
T:Plaetmanstraat	
  
06 25 39 86 93
E: rikappelmaninstallatietechniek@outlook.com
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T:	
  06	
  25	
  39	
  86	
  93	
  
E:	
  rikappelmaninstallatietechniek@outlook.com	
  

Hasselaarsweg 6
Marijke Zuurbier
Middenweg 484c

marijkezuurbier@quicknet.nl
072-5713208

Middenweg 469-489a
Middenweg 482-490

Irma Entius
Middenweg 569
Anja Hooiveld
Frik 9

enti65@quicknet.nl
072-5744317
hooi67@planet.nl
072-5719839

Annet Kroon
Kerkweg 6
Ineke Hoogland
Middenweg 462d
Evelien Plak
Laanderweg 8a
Rene van Langen
Middenweg 447
Wilma Molenaar
Veenhuizerweg 24a

marcoannet@gmail.com
072-5711428
p.hoogland@quicknet.nl
072-5741533
evelienplak@kpnmail.nl
0226-421765
06-25443440
renetineke@live.nl
072-5741479
jufwilma@gmail.com
072-5743358

Middenweg 563-573
Middenweg 584-594
Veenhuizerweg 45-53 en 44a-48
Schapenweg, Frik en
AC de Graafweg
Groenedijk, Kerkweg, Dijkweg

13

Ria Borst
Torenburgplein 1

rborst@quicknet.nl
072-5743145

14

Piet Tesselaar
Bosweg 23
Sandra Oudeman
Ans Rendering
De Zeis 17
Nic de Wit
Torenburgplein 3

piettesselaar@hotmail.com
072-5715566
sandra.oudeman@quicknet.nl0725742675
ansrendering@gmail.com
072-5741589
njjdewit@quicknet.nl
072-5725407

18

Nel Borst
Middenweg 540

c.borst@quicknet.nl
072-5727907

19

Marry Overtoom
Middenweg 610
Riet Plak
Verlaat 14
Mieke Wolkers
Nrd
schrwoudepolderweg 4
Alma Danenberg
Donkereweg 2a
Tineke Borst
Leliehofstraat 23
Walther Tesselaar
Wieder 17
Cees Oudeman
Groote Geldebosch 15

mabru@outlook.com
072-5716453
0226-421570

De Zeis 1-37
De Strekel 2-10
Plaetmanstraat 2-49
Sterrenbosstraat 1-9 oneven
Altonstraat2-23
De Zicht 1-21,
Middenweg 526a-542
Middenweg 531-533
Middenweg 575-591a
Middenweg 598-610
Verlaat 1-32

mhwolkers@planet.nl
0226-315881

Nrd Scharwoudepolderweg
Schoutenbosweg

p.danenberg@planet.nl
072-5719434
coentinekeborst@ziggo.nl
072-5719685
Walther-anna@hetnet.nl
072-5714400
c.oudeman@ziggo.nl
072-5711587
06-22234087

Donkereweg

5

6
7
8
9
10
11
12

15
16
17

20
21
22
23
24
25

Middenweg 460a-478c
Middenweg461a-469
Laanderweg 1-21,
Stationslaan1-4
Smuigelweg
Middenweg 433a-461
Middenweg 450a-456
Veenhuizerweg 1-43
Veenhuizerweg 8c-42
Witte klaverweide 39
Torenburgstraat 1-15
Plaetmanstraat 5-33
Rozenhoutstraat 4-14
Bosweg v.a. 10-32 even en 23-35 oneven
Sterrenbosstraat 6-28
Dorsvlegel 9-17, De Eg 1-33 even en oneven

Leliehofstraat 1-25 en 16-18
De Wieder, De Riek, De Ploeg, Annaplein, de Eg
41-45
Groote Geldebosch,
Driecantebosch, Kleine Geldebosch,
Lutkebosch

Brederode lezing
Op 19 mei vertelt historica Carly Misset over de illustere familie van Brederode
Aanvang om 20.00 uur
Aanmelden via www.bibliotheekheerhugowaard.nl
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Burgemeester opent asperges seizoen bij
Bakkums Boetje

21 april kwam burgemeester Han ter Heegde bij ons langs om het asperges seizoen te openen.
De burgemeester kreeg uitleg over de groei van asperges, heeft de eerste asperges gestoken
en daarna werd hem een proeverij aangeboden.
Maar helaas kwamen er extreme koude dagen waardoor de groei van de asperge stil kwam
te staan.
Gelukkig duurde dit een aantal dagen en nu groeien de asperges weer goed. En kunt ook u
er heerlijk van genieten.
Voor kook ideeën zijn er recepten te vinden in de winkel of op onze website. Tevens zijn er
leuke presentjes verkrijgbaar voor vele gelegenheden en div. prijzen.
Denkt u wat leuk ik wil ook graag iets meer weten over de groei van asperge, ze proeven
of leren wat u allemaal kan met deze veelzijdige groente kom dan ook op 22 mei langs op
onze proef- en beleefdag in samenwerking met de Boerenplaats uit Waarland.
We zijn dagelijks geopend. Kijk voor meer info en openingstijden op onze vernieuwde
website. www.bakkumsboetje.nl
Tot ziens bij, Bakkums Boetje, Middenweg 452, Heerhugowaard.
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Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
Onze kok heeft een lintje gekregen!! Al 13 jaar kookt ze voor het
NOC, voor een club van zo’n 20 mensen elke 6 weken. Ze zorgt dan
overal voor en bereidt thuis al het een en ander voor. En wat kan
ze lekker koken.
Elke keer genieten de mensen er weer van. Van harte gefeliciteerd
Tini, je hebt het verdiend, want naast dit vrijwilligerswerk doe je
nog veel meer.
Een dikke zoen van ons en een bos bloemen.
De data voor de komende tijd:
Vrijdag 13 mei 2016

koffie-ochtend op de pastorie

Vrijdag 27 mei 2016

koffie-ochtend op de pastorie

Donderdag 9 juni 2016

maaltijd in het dorpshuis

Janet Wester
Tonnie Rozing
Gea Klercq
Tini van Stralen

Riet Beers
Ria Boekel
Toos Mooij

(5719382)
(5741684)
(5715265)

(5714705)
(5719919)
(5710193)

10e Dorcas Fietsdag brengt Euro 8.000,00 op
De tiende editie van de jaarlijkse Dorcas Fietsdag is dankzij uitstekend
fietsweer en een kleurrijke tocht door Westfriesland een groot succes
geworden. Bijna 600 deelnemers meldden zich bij de vier opstapplaatsen.
Samen met de sponsors in het programmaboekje leverde dit het bedrag
op van € 8.000,00. Er werd weer volop genoten van de prachtige route
door de Westfriese dorpen, waar de kleurenpracht van de tulpen de
landelijke aanblik nog een extra dimensie gaf. Voor deze jubileumtocht
hadden we ons geen beter decor kunnen wensen.
Veel belangstelling was er voor de kwekerij van de Gebroeders de Boer uit
’t Veld. Op het inderhaast ingerichte terras voor de grote hallen was het de
gehele dag een gezellige drukte. De ene rondleiding was nog niet afgelopen of de volgende groep
stond alweer te wachten. Er was koffie, thee, gebak en broodjes en de Gebroeders de Boer stelden
nog producten uit eigen kwekerij beschikbaar, die gretig van de hand gingen. Allemaal voor het
goede doel. Ook manege “Bucephalus” in Barsingerhorn, waar de Stichting “Dupla” paardrijden voor
gehandicapten organiseert, had over belangstelling niet te klagen.
De opbrengst is bestemd voor een groep van 39 weeskinderen uit Arusha, Tanzania. Deze kinderen
worden door onze Dorcas Ondernemersgroep al sinds 2002 ondersteund en kunnen ook dit jaar,
mede dankzij deze sponsortocht, weer rekenen op onze hulp.
We bedanken onze sponsors, die via hun advertenties in ons programmaboekje een belangrijke
bijdrage aan het eindbedrag hebben geleverd. Ook alle deelnemers aan deze Dorcas Fietsdag
worden bedankt. We hopen jullie volgend jaar op Hemelvaartsdag weer te mogen begroeten voor
de elfde editie van de Dorcas Fietsdag.
Namens de Dorcas Ondernemers NHN
Adri Wijnker
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KBO Heerhugowaard Noord
Het seizoen loopt en ten einde voor de KBO en die gaan we
gezellig afsluiten.
Maandag 23 mei, onze laatste thema middag, gaan we alles horen
over wijn maken en wijntjes proeven voor wie dat wil. Ook gaan
we loten verkopen en hebben leuke prijzen om te winnen.
We hopen op een goede opkomst.
Rabo fietstocht:
Door een miscommunicaties met de bank hebben we nog geen
bericht gehad of we mee mogen doen. Wij gaan ervan uit van wel en hopen dat 10 mensen zich
willen opgeven voor deze fietstocht.
Dit kan bij Cor Neeft: tel no. 072 5713628
In het volgende contact leest u daar meer over.
Soos en gym
De soos en de gym gaan nog wel even door en u kunt zich nog steeds aanmelden voor deze
activiteiten. De beide groepen kunnen nog wel wat mensen gebruiken. Vooral de Soos hoopt op
nieuwe leden.
Met vriendelijke groet:
Truus van den Berg

Beste Noordenders,
Het duurd nog maar een paar weken en dan is het zover!!!
De 25 e editie van de Noordender Steppenrace
We hebben al wat aanmeldingen binnen, maar we willen er
nog wel graag wat koppels/teams bij!
Dus mensen, twijfel niet en geef je op,
met je vriend of vriendin, broer of zus, vader of je moeder, je oom of tante, een deel van de
familie, Je vriendengroep, hand of voetbalteam, of gezellig met de buren, of ludiek
het maakt niet uit met wie je mee doet!
We hopen dat we jullie hiermee op ideeen brengen en de kriebels krijgen om mee te doen!
Het is dit jaar de 25 e , dat is al een reden om mee te doen.
Voor de jeugdige deelnemers komen we na de mei vakantie weer op school. Hier worden de
briefjes uitgedeeld waar de kinderen zich op kunnen geven,
en vervolgens weer opgehaald.
Het programma op 27 mei is als volgt; (houd het contact in de gaten voor evt kleine weizigingen)
18:15 uur:
20:00 uur:
21:00 uur:

Traptrekkerrace en springkussen op het torenburgplein
Skelterrace
Steprace voor 6 t/m 12 jaar
Steprace vanaf 12 jaar
Finish steprace
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Wacht dus niet langer en meld je aan via stepracedenoord@hotmail.com
Ook hebben we nog een paar mensen nodig die gedurende de avond ons een handje helpen,
We hopen dat jullie jezelf aanmelden.
Alvast bedankt!

Wij hebben er al erg veel zin in, groetjes
Stichting steprace de Noord
Fiona Veldman, Richard Groot, Marco Neeft, Sander Bakker
Miranda Groot, Rik Pancras, Petra Overtoom

Steppen voor de :
Mijn broer en ik doen ook dit jaar weer mee met de steprace.
Zoals u van ons gewend bent, steppen wij ieder jaar voor een
goed doel.
Jaren was dit de KWF, afgelopen jaar Hospice Schagen en dit jaar
hebben wij besloten te steppen voor Wensenambulance Amsterdam e.o.
( www.wensenambulance.nl )
Zij verzorgen een onvergetelijke dag voor mensen in de laatste levensfase.
Zij maken de laatste wens voor deze mensen werkelijkheid en onvergetelijk.
Zij kunnen niet zonder de hulp van talloze vrijwilligers en zijn volledig afhankelijk van giften.
Vanuit mijn werk in het Hospice , mag ik hun belangeloze inzet steeds van dichtbij meemaken.
Vol overgave leveren deze mensen hun vrije tijd in om de ander gelukkig te maken, geweldig!!
Ik vraag dus uw hulp voor het inzamelen van een mooie donatie aan de wensenambulance.
Het zou geweldig zijn als iedereen tijdens de steprace even aan ons denkt en dus iets aan de
wensenambulance schenkt.
Het zou mooi zijn als wij het bedrag van vorig jaar( € 190.-)voorbij gaan…
Kunt u niet bij steprace kijken? Kom dan een klein bedrag langs brengen bij mij thuis…brengt u
€ 10.- of meer zet ik ook nog een lekker bakkie, als u dit wilt.
Groetjes Evelien Plak, Laanderweg 8a, 06 25443440

Koningsdag en 5 mei fietstocht grandioos.
We hebben dit jaar ook weer 2 schitterende evenementen mogen
organiseren.
Koningsdag was groots ondanks de wat pessimistische weersvoorspellingen. Uit voorzorg was de optocht wat ingekort maar met evengoed
47 deelnemers had niemand, incluis de vele toeschouwers langs de
weg en op het voetbalveld, spijt dat hij niet thuis gebleven was! Gewoon de winterjas nog maar even aan en deze goed dicht knopen. Met
als vanouds feestelijk versierde fietsen, steppen, skelters en driewielers
was de optocht, die werd voorgegaan door drumband Soli Deo Gloria, weer een pracht gezicht.
De burgemeester kwam ook dit jaar weer graag naar de Noord om de gedecoreerde Tiny van
Stralen, Ronald Beers en Jan de Wit verdienstelijk toe te spreken. Alle lof voor de volhardende
inzet voor de gemeenschap van deze mooie mensen. Vervolgens was het, onder begeleiding van
Hou en Trouw, de beurt aan de Zevenkenners, aangevuld met de gidsen Demi Plak, Iris Borst en
Jenny Zuurbier, om de vlag te hijsen. Het geheel werd afgesloten met toost op de koning met een
oranjelikeurtje.
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De kinderkermis was tevens wegens onheilspellende weersberichten voornamelijk in het
dorpshuis ondergebracht. Ook dat verliep gesmeerd en met 155 deelnemers had iedereen de
grootste lol. Het spookhuis was dit jaar vervangen voor een fun house en een regelrecht succes.
De afsluitende borrel werd spetterend begeleidt door DJ Bo, die ondertussen een vaste bijdrage
levert aan het avondprogramma.
De 5 mei fietstocht viel dit jaar gelijk met Hemelvaartsdag. Een zonnige dag wat 122 deelnemers
op de pedalen bracht. De mooie route liep langs het graf van Brederode waar de recentelijk opgravingen de aandacht trokken. Ook het kerkje was door Tina van Breugel opengesteld wat veel
nieuwsgierige deelnemers deed besluiten binnen even een kijkje te nemen. Natuurlijk was de
tocht voorzien met uitdagende opdrachten en vragen. Hier volgen de antwoorden.
Het volkstuinencomplex aan de Middenweg: VTC Molenkrocht De Groene Waard.
De nieuwe weg door de Molenweg: Westfrisiaweg of N23
Zustergemeente Heerhugowaard: de Poolse stad Kalisz
Kerktorens rechts van de Kerkweg: Hensbroek en Obdam
2 dieren aan het kerkje van Brederode: Zwaan en Leeuw
Groente: Gele en witte biet
Grondwallen aan de Zuiderweg: baggerdepot
Kroningsboom: Linde
Dorpstraat 28: Fietsenwinkel Stet
Rolpaal: paal op de hoek van twee vaarten om het touw van de trekschuiten te begeleiden.
Vaart langs de Waarddijk: Niedorpervaart
Pand net na de spoortunnel aan de Laanderweg: Cafe Wolfswinkel
We hadden hier 2 winnaars dit jaar:
Karin Oudhuis en Iris van der Loos.
Zij hebben reeds ontvangen een waardebon a € 10,-- te besteden bij Snackbar Hugo.
Rest ons de vele vrijwilligers en de vele gulle gevers aan de collecte heel hartelijk te bedanken
voor hun bijdrage! Wij hopen volgend jaar weer op u te mogen rekenen!
Tot volgend jaar!
Oranje Comité De Noord.

Op 22 mei organiseert Stichting Veenhuizer Hoeven
haar tweede familie-ochtend van 2016!
De eerste familie-ochtend in april was heel goed bezocht! We hebben
een paar gezinnen al ingeschreven voor de maand mei, omdat we
vol zaten!!
Het was koud, maar heel gezellig, met veel positieve reacties!
Wij bieden oa. begeleid paardrijden aan voor iedereen met een lichamelijke of geestelijke beperking. De familie-ochtenden organiseren
wij omdat wij iedereen de gelegenheid willen geven kennis te maken
met het paardrijden en om te ervaren of paardrijden misschien iets
voor u en/of uw kind(eren) is
Op zondag 22 mei van 10.00 tot 12.00 organiseren we de tweede familie-ochtend. 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!!
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v Garage Co Borst BV
v Co Borst Bedrijfswagens
v Airco Service

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

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

Administratiekantoor

DEKKER

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

van parti
Tevens verzorging
aangiftebiljetten

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

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 andere datums van de familie-ochtenden in 2016 zijn: 26 juni en 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!

Femmy Veenstra,
Stichting Veenhuizer Hoeven

“Blik op de weg” in De Noord …(2 mei. 2016)
Beste mensen,
Vanmorgen is het kwart voor zeven, als ik “de wijde wereld” instap.
De lucht is blauw, de temperatuur toch nog aan de frisse kant,
maar voor een vroege ochtendwandeling is het zeer aangenaam.
Vanuit de Doorbraak wandel ik over het kerkplein en zie, dat de
zon al boven de Attentwinkel uitkomt. Vandaag loop ik de noordoost route en ook deze keer zal het erg rustig zijn, want de scholen
hebben nog steeds vakantie: geen grote groepen, kwebbelende
scholieren en geen moeders met kroost, fietsend richting school.
Ook de fietsen bij Edwin Groen staan nog niet buiten, dus rustiger
kan het bijna niet zijn!
De bermen zien er inmiddels frisgroen uit en in de tuinen staan prachtige bloemen, struiken en
bomen met hun mooie voorjaarsbloesem. Het is dus wandelen en genieten! Ook het zwerfafval is
niet in grote getale aanwezig, behoudens een paar lege pakjes sigaretten en zo willen we het ook
eigenlijk heel graag hebben.
Bij de A.C. de Graafweg steek ik, met behulp van de verkeerslichten, over. Bij het tankstation
gaat een hand omhoog. Ja, mensen, ik ben weer aan het rondje begonnen het wordt nog steeds
gewaardeerd!
Als ik het witte bruggetje nader, zie ik hoe mooi het zonlicht door de takken speelt. Even het fototoestel erbij en een aantal mooie opnames zijn weer gemaakt. Zo verenig ik dan toch het één met
het ander. De Dorpsstraat in Oude-Niedorp is zo goed als verlaten. Narcissen staan langs de kant
nog in volle bloei. In de verte, richting de A.C. de Graafweg, zie ik een bollenveld in vele kleuren.
Te ver weg om het plaatje te vereeuwigen. Een vrachtwagen rijdt voorbij en verder gebeurt er
hier niets.
Ik sla de Zuiderweg in. Een vrouw met hond loopt op mij af en de hond ziet mij niet als vriend.
Gelukkig is er de riem, die kort wordt gehouden en ik knipoog naar de vrouw. Zo gaat het goed!
Lammetjes dartelen in de wei en soms zie je ze nog even naar hun moeder sprinten. Er moet
blijkbaar nog even bijgetankt worden. Na de bocht zie ik grote buizen over de weg, die lijden naar
een wateropslag. Hoge wallen zijn er gemaakt, om het water bij elkaar te houden en bij mij rijst de
vraag, waar dit allemaal voor dient.
Opnieuw steek ik de weg over en wandel terug via de Kerkweg. Een prachtig bollenveld zie ik aan
de rechterkant. Het is een waar genoegen, om hier even bij stil te staan!
Even verder is het kerkje, waar men aan opgravingen bezig is. Momenteel wordt er niet gewerkt.
Enkele planken liggen over de gaten. In de krant heb ik wat gelezen over opgegraven beenderen,
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www.caferestaurantbleeker.nl • Als het om feestelijke verzorging gaat.

PRES
ENTE

ERT
:

Kermis de Noord 27-28-29-30 mei
Vrijdag 27 mei

ZANGER BERNARD KARSTEN
Alleen 18+. Aanvang 21:00 uur

Zaterdag 28 mei

SYNERGY Aanvang 21:00 uur
Zondag 29 mei

HIJGENDE HERTEN Aanvang 17:00 uur

s’Avonds

STAGELINE Aanvang 21:00 uur
Maandag 30 mei 1e deuntje

DJ MAARTEN Aanvang 11:00 uur

Katknuppelen aanvang 14:00 uur
s’Middags

PAUL VLAAR Aanvang 16:00 uur
s’Avonds

STAGELINE Aanvang 21:00 uur
Mart, Hans en medewerkers wensen u prettige kermisdagen
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maar daar is op dit moment niets van te zien! Dan neem ik maar een slok en een reep, want dat
geeft energie voor het laatste stuk.
Links weer een prachtig geel bollenveld en de eigenaar loopt er controlerend tussendoor. Zijn
hand gaat omhoog en ik groet terug. Ik wil “mooi man” roepen, maar de afstand leent zich daar
niet voor!
Op de Kroontjeshoeve staan de koeien binnen. Ik hoor wel de geluiden, maar ik zie niet veel!
Dan rechtsaf de Veenhuizerweg op. Een man haalt z’n vuilnisbak binnen. “Al veel opgehaald?”,
vraagt hij. En ik vertel hem, dat het erg meevalt. Ook hij houdt z’n omgeving schoon en dat kan ik
waarderen!
In de Harlingerstraat is het ook rustig. Ik zie de crossbaan, die door Jos keurig in gereedheid was
gebracht voor Koningsdag, maar helaas, toch werd afgekeurd. Jammer voor al die crossenthousiastelingen, die zich er natuurlijk erg op hadden verheugd.
De tennisbaan is inmiddels ook geopend en de eerste partijtjes worden reeds gespeeld. Tegenover de tennisbaan grazen wel zo’n honderd koeien, die vandaag een extra maaltje kool hebben
gekregen. Zelfs een grote stier ontwaar ik tussen al het vrouwelijk schoon!
Als ik de Middenweg oversteek is het tegen tienen. Met Joop houd ik bij het voetbalveld nog
even een praatje. We hebben het over wederzijdse hobby’s en hoe je daarvan kunt genieten. En
nog even over de overwinning gisteren van Hugo Boys. Wel een stevige partij vond Joop, maar de
winst is binnen.
Zo gaat ieder weer zijns weegs. De koffie wacht en daar heb ik ook erg veel zin in!
• 9 blikjes
• 5 drinkbakjes				
• 0 plastic flessen		
• 5 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

Sportcentrum Noorderend
Nu het indoorseizoen is geëindigd kunnen we terugkijken
op een mooi seizoen.
Op 1 mei werd de doorstart van Sportcentrum Noorderend
gevierd, onder aanwezigheid van veel belangstellenden.
Burgermeester ter Heegde was ook van de partij en hij verzorgde de heropening om drie uur.
Hierna was het een gezellig samenzijn onder het genot van een borrel en wat hapjes.
Afgelopen week is de kantine leeggehaald en is er een begin gemaakt aan de make-over. Mocht
je interesse hebben om te helpen neem dan contact op of kom eens langs bij de verbouwborrel
elke vrijdagmiddag om 16.00 uur.
sportcentrumnoorderend@gmail.com
06 21 11 62 93
Henk Brinkmann
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Attent word Dagwinkel
Vanaf 8 juni gaan wij verder onder de vlag van Dagwinkel i.p.v. Attent.
Dit is een samenwerkingsverband tussen van Tol en Versunie.
Verdere informatie volgt in het volgende contact.
WE HEBBEN WEER DE OVERHEERLIJKE AARDBEIEN, VERS VAN DE KWEKER.
ELKE DAG VERS GELEVERD.
Zaterdag 14 mei zijn wij geopend van 8 uur tot 15 uur.
Tot ziens Arno en Sylvia groen

0725711325

Nu verkrijgbaar verse
groene asperges!
We zijn elke dag geopend!
Ook voor leuke cadeau pakketten!
Dus kom gezellig langs.
Op zondag 22 mei organiseren we
een asperge proef- en beleefdag!
Kijk voor meer info en
openingstijden op onze
(vernieuwde) website.
www.Bakkumsboetje.nl
Middenweg 452,
Heerhugowaard.
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Nieuws van Hugo Girls
Dit weekend is het Berdos toernooi. De C1 en de B2 gaan heen, de B2
blijft ook lekker slapen en doen ook mee met het beachhandbal. We
hopen op hetzelfde weer als dit weekend!
Het weekend erna is er weer gewoon competitie. En daarvoor moet
de A1 nog bekeren tegen Dynamo, dit zijn altijd spannende wedstrijden.
Er zal binnenkort nog een ledenvergadering zijn over de verhuizing
uit ’t Rondeel. Maar we weten nu nog even niet alles vanuit de gemeente en de Stichting. Waarschijnlijk zal het begin juni worden.
Wie wil er op 11 juni meefietsen met de Rabofietstocht? We starten in Langedijk bij de Rabobank.
Het is altijd een leuke en gezellige fietstocht.
Veel succes weer iedereen.

Het bestuur

Hugo Girls kopij voor het Contact moet naar: hugogirlscopy@hotmail.com
HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Piet Oudeman Transport
JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman
Hugo Girls jarigen
Lisa Dekker
Lisanne Oudeman
Sam Groot
Pascalle Beers
Naomi Bakker
Amber Groot

16-mei
18-mei
18-mei
19-mei
19-mei
23-mei

Liane Borst
Dilara Top
Pleun Stoop
Carla Koomen
Astrid Snel

23-mei
23-mei
25-mei
25-mei
26-mei

Floor Peters

Zondag 22 mei om 13.00 uur
bij de wedstrijd: Hugo Girls – Hollandia T
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www.hypotheekshop.nl/ander-huis-kopen

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

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

Duidelijk verhaal
De Hypotheekshop Heerhugowaard | Dennis Zuurbier | Stationsplein 34 - 36 | Heerhugowaard
T. 072-20 101 14
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SCHOONMAKEN ’T RONDEEL
Recreanten 2: 9 mei tot 10 mei
Dames 1: 17 mei tot 19 mei
Dames 2: 23 mei tot 24 mei
Dames 3: 30 mei tot 1 juni
Verslag dames 1 Schagen – Hugo Girls
De wedstrijd tussen Schagen en Hugo Girls werd op een mooie doordeweekse avond gespeeld
omdat Schagen voor de zaal zou spelen om degradatie. Deze wedstrijd is uiteindelijk niet doorgegaan, nu kon voor Schagen ook de veldcompetitie beginnen.
Voor een aantal speelsters van Hugo Girls was het weken geleden dat zij hadden gespeeld.
Hugo Girls was toe aan een overwinning en sprak af om dat vanaf de eerste minuut te laten zien.
Vanuit de basis spelen en goede aanvallen opzetten.
In de eerste aanval werd de cirkelspeelster direct gevonden en kon deze het eerste doelpunt op
haar naam schrijven. Hugo Girls had er duidelijk zin in en nam in het begin van de wedstrijd meteen een voorsprong naar 0-3.
Schagen kwam ook in de wedstrijd en scoorden ook doelpunten.
Zij kwamen dichterbij tot 5-7. Er volgden mooie aanvallen, maar ook werd er balverlies geleden
aan beide kanten door een laag zonnetje en het ontbrak soms aan balvaardigheid.
Een speelster van Hugo Girls viel ongelukkig achterover en bleek uiteindelijk op 2 plekken haar
pols te hebben gebroken. De wedstrijd lag daardoor enige tijd stil.
Iedereen moest weer even warm worden en in de wedstrijd komen. De ruststand was 11-13.
Na de rust pakten Hugo Girls de draad weer goed op. Er werd een gaatje geslagen naar 12-17.
De doelpunten kwamen vanaf allerlei plekken en werden door verschillende speelsters gemaakt.
Er werd in de verdediging hard gewerkt om het dicht te houden. Beide keepsters van Hugo Girls
verrichten goed keeperswerk, waarbij het aan Schagen kant soms zwakker was.
Schagen gaf zich niet gewonnen en kwamen tot 16-20 terug, maar Hugo Girls speelden als team
sterk en sleepten de overwinning binnen met 19-28.
Een blij team die goed had samengewerkt, 8 speelsters maakten de doelpunten. Hugo Girls hield
een goed gevoel aan de wedstrijd over, maar een hele nare nasmaak aan de blessure van hun
medespeelster. Zij kan de rest van het seizoen niet meer spelen.
UITSLAGEN 25 APRIL TM 08 MEI
Dames 1
Schagen DS1
E1
Vrone E1
Recr 1
Schagen DR1
Recr 2
Hugo Girls DR2

Hugo Girls DS1
Hugo Girls E1
Hugo Girls DR1
Petten DR1

PROGRAMMA ZATERDAG 14 MEI T/M VRIJDAG 20 MEI (VELD)
	 	 	 	 	
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
DAMES 1
VRIJ
DAMES 2
VRIJ
DAMES 3
VRIJ
A1
19-mei Dynamo A1-HG A1
Ursem
A2
VRIJ
B1
VRIJ
B2
VRIJ
C1
VRIJ
C2
VRIJ
D1
VRIJ

19
11
8
3

-

28
13
8
12

AANW./	 
AANV. VERTREK RES.SH.

19.00

18.00

beker
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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

• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing
Tel. 072 - 5711243
06 - 53557548
Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard
www.groottuinen.nl

GER BRUIN
GARAGE / LPG INBOUW

- Onderhoud & Reparatie van alle
merken auto's.
- Banden, Uitlaten, Accu's etc.
- Airco Service
- APK met Viergas- of Roetmeting.
- Dealer van:
BRC en GFi LPG installaties
- Autodiagnose specialist
Ind.terr. Winkelerzand 36
1731 LZ Winkel
Tel: 0224 - 540835
WWW.GERBRUIN.NL
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Medisch Pedicure Heerhugowaard
De praktijk staat ingeschreven
in het kwaliteitsregister voor pedicures
*
Diabetes en Reuma aantekening
*
Praktijk op de begane grond
*
www.pedicureheerhugowaard.nl
*

Altonstraat 15
1704CC, heerhugowaard
tel. 06-42307499

D2
E1
E2
F1
F2
F3
RECR. 1
RECR. 2

17-5

VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ
Zwaluwen K DR1-HG DR2

Kolhorn

PROGRAMMA ZATERDAG 21 MEI T/M VRIJDAG 27 MEI (VELD)
TEAM
DAMES 1
DAMES 2
DAMES 3
A1
A2
B1
B2
C1
C2
D1
D2
E1
E2
F1
F2
F3
RECR. 1
RECR. 2

DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
22-5
HG DS1-Hollandia T DS1
De Noord
VRIJ
21-5
Zwaluwen K DS1-HG DS3
Kolhorn
22-5
HG DA1-C.S.V. Handbal DA1# De Noord
22-5
Sporting S DA1-HG DA2
Schermerhorn
22-5
S.C. Dynamo DB1-HG DB1 Ursem
22-5
HG DB2-Wijk aan Zee DB1# De Noord
22-5
HG DC1-HVS/Petten DC1
De Noord
22-5
D.S.O. DC2-HG DC2
Den Helder
22-5
A & O D1#-HG D1
Alkmaar
22-5
HG D2-Tornado D2
De Noord
VRIJ
22-5
De Blinkert E1-HG E2
Haarlem
22-5
D.E.S. F1-HG F1
Sint Maarten
21-5
SEW F3-HG F2
Nibbixwoud
21-5
Tornado F3-HG F3
HHW
25-5
HG DR1-Meteoor DR1
De Noord
23-5
HG DR2-Geel Zwart DR2
De Noord

19:00

18:00

------

AANW./
AANV VERTREK RES.SH.
13:00 12:30
-----19:00
14:15
11:30
11:15
12:00
11:00
11:00
15:30
10:00

18:00
13:45
10:30
10:15
11:30
10:30
10:00
14:30
9:30

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

10:15
15:00
12:00
10:30
20:00
19:30

9:00
14:00
11:00
9:45
19:30
19:00

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

AANW./
VERTREK
13:15
13:45
19:00
15:00
12:30
11:30
9:50
11:30
13:00
10:15

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

PROGRAMMA ZATERDAG 21 MEI T/M VRIJDAG 27 MEI (VELD)
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV
DAMES 1 29-5
Berdos DS2-HG DS1
Bergen
14:15
DAMES 2 29-5
HG DS2-D.E.S. DS1
De Noord
14:15
DAMES 3 28-5
HG DS3-KSV DS3
De Noord
19:30
A1
29-5
Spartanen DA1-HG DA1
Spartanen
16:00
A2
29-5
HG DA2-Westfriezen DA1
De Noord
13:00
B1
29-5
HG DB1- Valken DB1
De Noord
12:00
B2
29-5
Berdos DB1-HG DB2
Bergen
10:50
C1
29-5
Kleine Sluis DC1-HG DC1
Annapaulowna
12:30
C2
29-5
Schagen DC1-HG DC2
Schagen
14:00
D1
29-5
KSV D1#-HG D1
t Kruis
11:00
D2
VRIJ
E1
28-5
HG E1-Z.A.P. E1
De Noord
15:00
E2
28-5
HG E2-KSV E2#
De Noord
14:00
F1
28-5
J.H.C. F1-HG F1
Julianadorp
11:00
F2
29-5
VZV F3-HG F2
t Veld
10:30
F3
28-5
HG F3-Lacom F2
De Noord
13.00
RECR. 1 1-6
Tornado DR1-HG DR1
HHW
19:30
RECR. 2 30-5
Lacom ‘91 DR2-HG DR2
N-Scharw
19:30
						
WIJZIGING:
Zat 28 mei F3-Lacom om 13.00 uur (ingelast)			

14:30
13:30
10:00
9:45
12.30
18:45
18:45

---------------RES.SH.
-----------
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Margret de Boer ‘Haarstyliste’
Leliehofstraat 16
Heerhugowaard-Noord
072-5716154
Uitsluitend op afspraak!

PSALO
N

KA

Openingstijden:
Dinsdag 13.00-21.00
Woensdag 09.00-21.00
Donderdag 09.00-21.00
Vrijdag 09.00-17.00

TRIMSALON
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

JAN GROOT
BOUWKUNDIG
TEKENBUREAU

Tel. 072-5726237
Schapenweg 2a 1704 DS
Heerhugowaard - Noord

m ONTWERP
m NIEUWBOUW
m VERBOUW
m UITBREIDINGEN
m BOUWVERGUNNINGEN
m BOUWBEGELEIDING
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UW TRIMSTER
MARLIES BROERS
Veenhuizerweg 57
1704 DR Heerhugowaard - De Noord
tel. 06 - 13108895

KANTINEDIENST
22 mei

9.15 uur tot 11.45 uur
11.45 uur tot 14.00 uur
Carina Borst en Mandy Smit Caroline Bakker
			
23 mei
18.45 tot 21.15 uur		
Ilja Groot		
			
25 mei
19.15 uur tot 21.45 uur		
Jorine de Moes		
			
28 mei
12.15 uur tot 14.15 uur
14.15 uur tot 16.30 uur
Susan Duijn en
Shelly Poorten en
Devi Bakkum
Chantal van der stoop
			
29 mei
11.15 uur tot 13.45 uur
13.45 uur tot 16.30 uur
Kelly Zuurbier en
Carola Wijnker en
Jolijn Brouwer
Noor Blankendaal
		
4 juni
9.15 uur tot 12.15 uur
12.15 uur tot 15.30 uur
Irma Entius
Sabine Zuurbier
			
5 juni
9.15 uur tot 11.45 uur
11.45 uur tot 14.00 uur
Laura de Wit en
Marjon Berkhout en
Deni westmeijer
Isa Groot

14.00 uur tot 16.15 uur
Margareth van den Berg en
Mandy Plak

18.00 uur tot 21.15 uur
Astrid Tesselaar

14.00 uur tot 16.15 uur
Mariska Stoop en 		
Bo Bleeker

WANNEER FLUITEN DE SCHEIDSRECHTERS?
TEAM
D2
C1
B2
DS1
A1
R2
R1
F3
E2
E1
DS3
B1
A2
DS2
F1
F2
D2
D1
C2
C1
B2
DS1
A1

DATUM
22-mei
22-mei
22-mei
22-mei
22-mei
23-mei
25-mei
28-5
28-mei
28-mei
28-mei
29-mei
29-mei
29-mei
4-jun
4-jun
4-jun
4-jun
5-jun
5-jun
5-jun
5-jun
5-jun

WEDSTRIJD
HG D2-Tornado D2
HG DC1-HVS/Petten DC1
HG DB2-Wijk aan Zee DB1#
HG DS1-Hollandia T DS1
HG DA1-C.S.V. Handbal DA1#
HG DR2-Geel Zwart DR2
HG DR1-Meteoor DR1
HG F3-Lacom F2
HG E2-KSV E2#
HG E1-Z.A.P. E1
HG DS3-KSV DS3
HG DB1- Valken DB1
HG DA2-Westfriezen DA1
HG DS2-D.E.S. DS1
HG F1-VZV F2
HG F2-S.C. Dynamo F3
HG D2-Vrone D1#
HG D1-Tonegido D1
HG DC2-Lacom ‘91 DC2
HG DC1-Con Zelo DC1
HG DB2-Geel Zwart DB2
HG DS1-Tonegido DS1
HG DA1-S.C. Dynamo DA1

AANV.
10:00
11:00
12:00
13:00
14:15
19:30
20:00
13.00
14:00
15:00
19:30
12:00
13:00
14:15
13:00
13:00
14:00
10:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:15

SCHEIDRECHTER
Mabel Ursem-Evie Tiel
Bregje de Wit-Pien van den Berg
Karin Oudeman
bond
Joyce/Pascal Heij
Monique Beemsterboer
Nel Borst
?
Evie Tiel
?
Mats Bakker
Dames 3
Dames 2
Karin Oudeman
Fenny Borst
Kirstin Plak
Nadine Hoppen-Dilara Top
?
Bente Zuurbier-Evi Blankendaal
?
Annie Groenland
bond
Monique Beemsterboer
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Puinhoop United tafeltennis
Puinhoop 3 had al tegen alle 9 tegenstanders gespeeld en kreeg
de laatste week van de competitie dus een vrije dag. Een prima
derde plaats werd hun deel. De beste man van het team werd uiteindelijk George Brandsma. Hij won twee derde van zijn partijen.
Met vlak achter zich Tjalling van den Berg. De voorzitter, Ad Elsendoorn, presteerde dit jaar wat minder constant.
Team 2 won nu met 9-1 van A-merk. Vorige week verloren ze nog
met 9-1 van hun degradatie concurrent en dan nu een monsterwinst op het hoger aangeschreven A-merk. De wegen van de tafeltennissport zijn soms ondoorgrondelijk. Maar al met al staan de
mannen op de laatste plaats met maar 1 punt achterstand, bijna
niets dus in de tafeltennistelling, waarin met elke wedstrijd 10 punten verdeeld worden. Op het
beslissende moment hebben Dirk Sijm, Jan van de Berg en Adil Groot net een puntje laten liggen.
Maar niet getreurd, volgend jaar staan de bloemen vast weer klaar.
Team 1 deed nog volop mee in de strijd om de plaatsen twee t/m vier. De mannen wonnen de
laatste wedstrijd met 7-3 van het op de vijfde plaats geeindigde Disnierats. Maar het bleek niet
voldoende, het is plaats 4 geworden met 1 punt achterstand op nummer 3 en drie punten op
nummer 2. Het maakt in principe niet uit, want de lijstaanvoerder, het erg sterke Noordkop 2,
promoveert en de hekkensluiter, DOV 6 op de zesde plaats degradeert. Puinhoop 1 speelt in
principe derde klasse, ware het niet dat team 1 besloten heeft om in de tweetallen competitie te
gaan spelen.
Puinhoop United

TV ’t Noord End
Verslag van 7 mei, zaterdag herenteam
Op deze zonovergoten dag moesten we spelen tegen de Kloek
uit Middenbeemster. We dienden om 11.30 uur aanwezig te zijn.
Ronald Plak mocht dit keer thuis blijven. Kwam goed uit want zijn
vrouw was jarig. Vanaf deze plek, namens het hele team, nog van
harte! We werden opgehaald door Paul. Als vijfde man hadden
we onze voorzitter Wim Wijnker mee. Ondergetekende durfde het
nog niet aan om te enkelen. Dit hiaat werd door Wim opgevuld.
Ook fungeerde hij als bijrijder, dit om kop/staart botsingen
te voorkomen. Precies op de afgesproken tijd arriveerden we
bij het complex van onze tegenstanders. Ook zij hadden vijf
spelers tot hun beschikking waaronder een oude bekende, nml. onze oud tennisleraar, Laurens
Vredenburg. Bij de kennismaking kwam naar voren dat we tegen de kleinste club van Nederland
moesten spelen. Dit was namelijk de hele club met Laurens als leraar/speler. De club was dit jaar
opgericht. Zij hadden wel de beschikking over drie gravelbanen en drie indoorbanen! Door een
wirwar van gangen en deuren waren de gravelbanen te bereiken. De tegenstanders noem ik
vanaf nu Laurens en Kloek 2,3,4 en 5.
Na het omkleden werden de diverse banen opgezocht voor de enkelpartijen. Wim had de eer
om als eerste man te fungeren. Hij moest aantreden tegen Laurens. Dit werd de kortste partij van
deze competitie. 6-0 6-0. Als excuus geldt het leeftijdsverschil, de lichamelijke gesteldheid van
Wim (knie) en de capaciteiten van de tegenstander.
Op baan twee nam Ronald H. het op tegen Kloek 2. Zoals gewoonlijk werd dit een
marathonpartij. Meestal komt Ronald dan als overwinnaar uit de bus maar nu liep dit even
anders. Na drie!!! uur spelen werd hij verslagen. 6-4 3-6 3-6. Wij zaten toen met een zwaar
aangeslagen teamgenoot.
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In de tussentijd hadden Harry en Paul (in de hal) vakkundig afgerekend met Kloek 3/4. Harrie met
duidelijke cijfers: 6-2 6-1. Paul won met 6-4 6-3. Ook het eerste dubbel was toen al afgelopen.
Wim en Henk speelden tegen Laurens en Kloek 5. We wisten in beide sets de eer te redden. Maar
daar is ook alles mee gezegd. Kloek 5 had net zo goed op een stoel kunnen gaan zitten, want
Laurens had het in zijn eentje ook wel gered. 6-1 6-1.
De tussenstand was dus 3-2 in ons nadeel zodat het tweede dubbel moest beslissen over
verliezen of gelijkspelen. Maar wie gingen het tweede dubbel vormen? Na lang twijfelen en
beraadslagen besloot Ronald om toch weer de baan op te gaan. Dit was ook de enige manier
om zijn teleurstelling weg te slaan. Ze speelden tegen Kloek 2 en 3. De eerste set kregen ze een
setpoint tegen maar werd de set toch gewonnen. Het spel golfde op en neer met prachtballen
en ongelooflijke missers. De tweede set ging verloren. In de derde set werd de partij na een
kleine twee uur naar ons toe getrokken. 7-5 4-6 6-2. Ronald heeft dus vijf! uur op de baan
gestaan. Daarvoor vanaf deze kant de complimenten van je teamgenoten! Eindstand dus 3-3.
De nazit verliep ook in een prettige sfeer. De catering was in goede handen bij onze
tegenstanders. Om kwart voor zeven waren we weer in de Noord en kon Wim aan de asperges.
Henk Beers

Hugo Boys seizoen 2015-2016
Van de bestuurstafel
De plannen voor de samenwerking Hugo Girls/Hugo Boys verlopen
goed. In de afgelopen weken zijn er diverse gesprekken geweest
met de gemeente over de financiële afspraken. Binnenkort zullen er
ledenvergaderingen worden gehouden bij zowel de handbal als de
voetbal. Verwachting is dat dit eind mei/begin juni zal plaatsvinden.
Leden die het lidmaatschap willen beëindigen dienen dit voor 15 mei
a.s. opgezegd te hebben. Via ledenadministratie@hugoboys.nl dient dit
schriftelijk geregeld te worden.
Het programma voor kermiszaterdag (28 mei a.s. ) is in grote lijnen ook rond. Naast een selektie
van oud-Volendam zal er ook een jeugdteam van Volendam spelen tegen een selektie van Hugo
Boys onder de 24 jaar. Na afloop zal er ook een band uit Volendam (Midlife) optreden.
2e pinksterdag speelt Hugo Boys de laatste wedstrijd van de reguliere competitie. VZV is dan
de tegenstander op ons eigen complex. Na afloop zal de speler van het seizoen bekend worden
gemaakt. Tevens is het de laatste wedstrijd van onze keeper Kenny Beers. Na een groot aantal
jaren en vele wedstrijden zet Kenny een punt achter zijn mooie carrière.
Resultaten
Hugo Boys 1 heeft zich inmiddels geplaatst voor de na-competitie. Op zondag 22 mei a.s. start
de na-competitie. De tegenstander is nog niet bekend. Het betreft een thuis- en een uitwedstrijd.
De winnaar van deze 2 wedstrijden plaatst zich voor de volgende ronde.
Hugo Boys 2 speelt ook na-competitie. Zoals het er nu voorstaat speelt men a.s. zaterdag
(Pinksterdag) om 17.00 uur de thuiswedstrijd en 2e Pinksterdag de uitwedstrijd. Alles is nog even
onder voorbehoud. De definitieve info volgt via de website.
Van de overige teams had Hugo Boys 6 nog kans op het kampioenschap maar afgelopen zondag
verloor men tegen naaste concurrent Dirkshorn 3. Na een prima seizoen wisten ze de titel
jammer genoeg niet binnen te halen.
De reguliere competitie eindigt voor alle teams op zondag 22 mei a.s.
Allen weer veel succes gewenst tijdens de laatste wedstrijden.
Klaas Oudeman
voorzitter
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Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 14 mei
Hugo-Boys
jeugdtoernooi
Gerrit / Carin/ Jose / Annet

Zaterdag 21 mei
Hugo- Boys
9.30 uur
13.00 uur

Zondag 15 mei
1e pinksterdag

Zondag 22 mei
9.45 uur
13.00 uur
Leden :

Maandag 16 mei
2e pinksterdag
9.45 uur Hanneke/ ???
13.00 uur Joris / Barry
Leden: ????

Maandag 23 mei
Tafeltennis Puinhoop
Dinsdag 24 mei
Kbo en Seniorengym

Dinsdag 17 mei
Kbo en Seniorengym

Woensdag 25 mei

Woensdag 18 mei

Donderdag 26 mei
Training Hugo Boys

Donderdag 19 mei
Hugo- Boys

Vrijdag 27 mei
koersbal

Vrijdag 20 mei
koersbal

Hugo Boys Senioren
Nacompetitie HUGO-BOYS 1 en 2 : 						
Zaterdag 14 mei 2016 : 						
wedstr. Omschrijving 		
aanv.
vertr.
Scheidsrechter
0
Hugo-Boys 2
Alkmaarsche Boys 2 17:00
Maandag 16 mei 2e Pinsterdag 							
wedstr. Omschrijving 		
aanv.
vertr.
Scheidsrechter
Alkmaarsche Boys 2 Hugo-Boys 2 11:00
Zondag 22 mei
Donderdag 26 mei

14.00 uur
19.00 uur

Hugo-Boys 1 					
Hugo-Boys 1

Hou de website in de gaten voor nadere informatie! 					
Competitie:
							
PROGRAMMA HUGO-BOYS 16 mei 2016 (2e Pinksterdag) 					
Terreindienst:
Paul v.d. Fluit, Oscar Boekel 						
wedstr. Omschrijving 		
aanv.
vertr.
Scheidsrechter
7821
Hugo-Boys 1
VZV 1
14:00		
B. Ari
133738 Hugo-Boys 4
DWB 2
10:45
10:00
Marcel Numan
138265 Hugo-Boys 7
KSV 6
14:00
13:15
G. Vinke 161275
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PROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 22 mei 2016						
Terreindienst:
Frans Dekker							
wedstr. Omschrijving 		
aanv.
vertr.
Scheidsrechter
160968 Nieuwe Niedorp 3

Hugo-Boys 5

11:00

10:00

Hugo Boys Jeugd
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd
zaterdag 14 mei 2016
Terreindienst ‘s ochtends:
Terreindienst ‘s middags:
wedstr.
Omschrijving
aanv
Vertr/aanw
Hugo Boys B1
- Vrij ivm jeugdtoernooi			
Hugo Boys B2
- Zie programma jeugdtoernooi			
Hugo Boys C1
- Zie programma jeugdtoernooi			
Hugo Boys D1
- Zie programma jeugdtoernooi			
Hugo Boys E1
- Zie programma jeugdtoernooi			
Hugo Boys E2
- Zie programma jeugdtoernooi			
Hugo Boys F1
- Zie programma jeugdtoernooi			
Hugo Boys MP1
- Zie programma jeugdtoernooi			
Hugo Boys MP2
- Zie programma jeugdtoernooi			
Hugo Boys MP3
- Zie programma jeugdtoernooi			
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd		
woensdag 18 mei 2016
Terreindienst ‘s avonds:
NNB
wedstr.
Omschrijving
aanv
Vertr/aanw
199224
Hugo Boys C1
- Wieringermeer C2
19:00 18:00
185657
Alcmaria Victrix E2 - Hugo Boys E2
18:30 17:45
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd		
zaterdag 21 mei 2016		
Terreindienst ‘s ochtends:
Richard Borst
Terreindienst ‘s middags:
Thijs Wolkers
wedstr.
Omschrijving
aanv
Vertr/aanw
Hugo Boys B1
- Vrij
Hugo Boys B2
- Vrij
199215
FC Den Helder C5 - Hugo Boys C1
12:00 10:30
Hugo Boys D1
- Vrij
178731
Nieuwe Niedorp E1 - Hugo Boys E1
10:00 9:15 185672
Hugo Boys E2
- SVW 27 E9
11:00 10:30
Hugo Boys F1
- Vrij
Hugo Boys MP1
- Vrij
Hugo Boys MP2
- Vrij
Hugo Boys MP3
- Vrij

Scheidsrechter

Scheidsrechter
NNB
-

Scheidsrechter
Coach

Houdt de website en het bord in de gaten ivm gewijzigde wedstrijden!
www.hugoboys.nl
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JEUGDTOERNOOI: 14 mei 2016
SPORTVRIENDEN,
Namens voetbalvereniging Hugo Boys heten wij U van harte welkom op ons HUGO BOYS
JEUGDTOERNOOI 2016. Zoals ieder jaar hebben wij het geluk om een mooi toernooi te mogen
organiseren. Binnen dit toernooi proberen we altijd zoveel mogelijk ploegen uit de buurt te
krijgen en dat is dit jaar ook weer uitstekend gelukt. Hopelijk barst er een geweldige strijd los en
kunnen we gaan genieten van een paar mooie potten voetbal.
Aansluitend aan dit toernooi wordt het Hugo Boys Penalty Bokaal gehouden, waar onze jeugdspelers het op gaan nemen tegen een keeper van het hoogste niveau!
Wij wensen jullie veel succes en een sportieve strijd toe.
Hugo Boys jeugdcommissie
Accommodatie Hugo Boys:
Middenweg 539A (achter de kerk in Heerhugowaard-Noord)
1704 BE Heerhugowaard
Tel. kantine: 072-5711585
Contact tijdens toernooi:
Ivan Zuurbier		
06-22161059		

Pim Wolkers		
06-13048859		

Frans van Breugel
06-13947958

REGLEMENTEN HUGO BOYS JEUGDTOERNOOI:
• Alle verenigingen melden in de bestuurskamer.
• Er wordt gespeeld volgens de reglementen die gelden in de K.N.V.B. afdeling West 1
• Het team dat het eerste in het programma staat vermeld moet, indien dit nodig is, zorgen voor
hesjes af te halen bij de wedstrijdleiding. Uitspelende team in het programma draagt de hesjes.
• Op het toernooi zijn er 4 prijzen beschikbaar per poule.
• De wedstrijden worden gespeeld in een halve competitie.
• Het begin-, rust- en eindsignaal wordt door de scheidsrechters aangegeven.
• Bij een gelijke eindstand telt het onderlinge resultaat, is ook dit gelijk dan telt het doelsaldo.
• De voetbalvereniging Hugo Boys stelt zich niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of vermiste kleding en/of eigendommen. Noch de organisatie noch de vereniging Hugo Boys kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, diefstal of het beschadigen van eigendommen.
De kleedkamers gaan om praktische redenen niet op slot. Wij adviseren u en de kinderen dan
ook om waardevolle spullen ( sieraden, dure kleding enz.) zoveel mogelijk thuis te laten, maar
in ieder geval niet in de kleedkamers achter te laten. Denkt u eraan dat meerdere teams gebruik
maken van de kleedkamers. Probeer dan ook zoveel mogelijk kleding in een voetbaltas te doen.
Dit kan problemen voorkomen, zeker wanneer het ochtendprogramma overgaat in het middagprogramma en de kleedkamers dubbel bezet zijn.
• In de gevallen waarin het reglement niet voorziet of van het reglement moet worden afgeweken
beslist de toernooileiding.
• Op het complex is E.H.B.O. aanwezig (bestuurskamer en naast het veld).
• Deelname aan het toernooi betekent akkoord gaan met dit reglement.
ZATERDAG 14 MEI
Hugo Boys Jeugdtoernooi Mini- en F-pupillen 9:00-11:00 uur
In de schema’s staan achtereenvolgend per kolom: begintijd, eindtijd, thuisploeg, uitploeg, veld en
ruimte voor de uitslag.
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Poule F1
Hugo Boys F1
Winkel F2
Nieuwe Niedorp F1
VVS ‘ 46 F4
F1
F1
F1
F1
F1
F1

9:00
9:20
9:40
10:00
10:20
10:40

9:20
9:40
10:00
10:20
10:40
11:00

Hugo Boys F1
Winkel F2
Hugo Boys F1
Winkel F2
Hugo Boys F1
Nieuwe Niedorp F1

Nieuwe Niedorp F1
VVS ‘46 F4
VVS ‘46 F4
Nieuwe Niedorp F1
Winkel F2
VVS ‘46 F4

A1
A1
A1
A1
A1
A1

9:12
9:12
9:36
9:36
10:00
10:00

Hugo Boys MP1
Victoria O. MP1
Hugo Boys MP1
Victoria O. MP1
Hugo Boys MP1
Con Zelo MP1

Con Zelo MP1
csv BOL MP1
csv BOL MP1
Con Zelo MP1
Victoria O. MP1
csv BOL MP1

M1
M2
M3
M1
M2
M3

9:24
9:24
9:48
9:48
10:12
10:12

Hugo Boys MP2
Victoria O. MP2
Hugo Boys MP2
Con Zelo MP2
Hugo Boys MP2
Con Zelo MP2

Con Zelo MP2
VVS ‘46 MP1
Victoria O. MP2
VVS ‘46 MP1
VVS ‘46 MP1
Victoria O. MP2

M1
M2
M3
M1
M2
M3

Nieuwe Niedorp MP1
VVS ‘46 MP2
Nieuwe Niedorp MP1
Hugo Boys MP3
Nieuwe Niedorp MP1
Hugo Boys MP3

Hugo Boys MP3
CSV BOL MP2
VVS ‘46 MP2
CSV BOL MP2
CSV BOL MP2
VVS ‘46 MP2

M3
M3
M2
M2
M1
M1

Poule mini 1
Hugo Boys MP1
Con Zelo MP1
Victoria O. MP1
CSV BOL MP1
M1
M1
M1
M1
M1
M1

9:00
9:00
9:24
9:24
9:48
9:48

Poule mini 2
Hugo Boys MP2
Con Zelo MP2
Victoria O. MP2
VVS ’46 MP1
M2
M2
M2
M2
M2
M2

9:12
9:12
9:36
9:36
10:00
10:00

Poule mini 3
Hugo Boys MP3
Nieuwe Niedorp MP1
CSV BOL MP2
VVS ’46 MP2
M3
M3
M3
M3
M3
M3

9:00
9:12
9:24
9:36
9:48
10:00

9:12
9:24
9:36
9:48
10:00
10:12
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ZATERDAG 14 MEI
Hugo Boys Jeugdtoernooi E-pupillen 11:30 – 13:30 uur
In de schema’s staan achtereenvolgend per kolom: begintijd, eindtijd, thuisploeg, uitploeg, veld en
ruimte voor de uitslag.
Poule E1
Hugo Boys E1
VVS ’46 E1
Reiger Boys E3
LSVV E2
E1
E1
E1
E1
E1
E1

11:30
11:30
12:10
12:10
12:50
12:50

11:50
11:50
12:30
12:30
13:10
13:10

Hugo Boys E1
Reiger Boys E3
Hugo Boys E1
VVS ‘46 E1
Hugo Boys E1
VVS ‘46 E1

VVS ‘46 E1
LSVV E2
Reiger Boys E3
LSVV E2
LSVV E2
Reiger Boys E3

A1
A2
A1
A2
A1
A2

12:10
12:10
12:50
12:50
13:30
13:30

VVS ‘46 E5
Hugo Boys E2
LSVV E3
Hugo Boys E2
LSVV E3
Hugo Boys E2

Reiger Boys E5
LSVV E3
Reiger Boys E5
VVS ‘46 E5
VVS ‘46 E5
Reiger Boys E5

A2
A1
A2
A1
A2
A1

Poule E2
Hugo Boys E2
VVS ’46 E5
Reiger Boys E3
LSVV E3
E2
E2
E2
E2
E2
E2

11:50
11:50
12:30
12:30
13:10
13:10

ZATERDAG 14 MEI
Hugo Boys Jeugdtoernooi middag C1/D1 14:00 – 16:00 uur
In de schema’s staan achtereenvolgend per kolom: begintijd, eindtijd, thuisploeg, uitploeg, veld en
ruimte voor de uitslag.
Poule C1
Hugo Boys C1
Nieuwe Niedorp C2
Reiger Boys C3
LSVV C3
C1
C1
C1
C1
C1
C1
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14:00
14:20
14:40
15:00
15:20
15:40

14:20
14:40
15:00
15:20
15:40
16:00

Hugo Boys C1
Reiger Boys C3
Hugo Boys C1
Nieuwe Niedorp C2
Hugo Boys C1
Reiger Boys C3

Nieuwe Niedorp C2
LSVV C3
Reiger Boys C3
LSVV C3
LSVV C3
Nieuwe Niedorp C2

A
B
A
B
A
B

Poule D1
Hugo Boys D1
Winkel D1
Winkel D2
LSVV D2
D1
D1
D1
D1
D1
D1

14:00
14:20
14:40
15:00
15:20
15:40

14:20
14:40
15:00
15:20
15:40
16:00

LSVV D2
Hugo Boys D1
vv Winkel D2
Hugo Boys D1
vv Winkel D2
Hugo Boys D1

vv Winkel D1
vv Winkel D2
vv Winkel D1
LSVV D2
LSVV D2
vv Winkel D1

B
A
B
A
B
A

Toernooien voor de Jeugd
Uittoernooien		
		
Wie:			
Hugo Boys D1		
Hugo Boys E1		
Hugo Boys E2		
Hugo Boys F1		
Hugo Boys MP1		
Hugo Boys MP2		
Hugo Boys MP3		

Waar:		Wanneer:
LSVV		
28-5-2016
LSVV		
28-5-2016
LSVV		
28-5-2016
LSVV		
29-5-2016
LSVV		
21-5-2016
LSVV		
21-5-2016
LSVV		
21-5-2016

Let op: de teams spelen niet allemaal in hetzelfde weekend bij LSVV!!!

Eigen toernooi: 14 mei 2016!
Het Hugo Boys Jeugdtoernooi wordt gehouden op 14 mei. Dit valt wederom in het Pinksterweekend en is op een enkel team na alweer helemaal volgeboekt. Een toernooi die zijn plaatsje op de
toernooienkalender heeft gevonden en op veel publiek kan rekenen.
Aansluitend aan het toernooi zal het Penalty Bokaal weer worden gehouden. Hier wordt gestreden om de grootst mogelijke eer en natuurlijk die grote beker. Er zal worden geschoten op een
bekende keeper die zijn sporen heeft verdiend in de voetballerij.
Al met al een zeer leuke dag om als supporter te komen kijken en om als sporter aan mee te
mogen doen!

Van de Sponsorcommissie
Hugo Boys dankt haar volgende shirt sponsoren;
Hugo Boys 1 Edwin Groen Tweewielers
Hugo Boys 2 Loon & Grondverzetbedrijf Danenberg
Hugo Boys 3 Paul Dekker Vouwwagenstalling
Hugo Boys 4 R&H Beers Aannemersbedrijf
Hugo Boys 5 Groentekwekerij Ursem - Zuurbier
Hugo Boys 6 Beers Totaal Onderhoud
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Hugo Boys 7 Travellin Band & Maatschappij P & J Borst
Hugo Boys B1 Aannemersbedrijf R. Blankendaal
Hugo Boys B2 Dansschool Schavemaker
Hugo Boys C1 Bleeker Transport
Hugo Boys D1 R&H Beers, Kay Timmerwerken, Iene Miene Mud
Hugo Boys D2 Ted Slijkerman Installatiebedrijf
Hugo Boys E1 Kids Sportswear / SMP Sportscare
Hugo Boys E2 R.W. de Vries Amarylles
Hugo Boys F1 Mankracht

Kermis Zaterdag
In het laatste weekend van mei is het weer tijd voor Kermis in de Noord. En op de zaterdag 28 Mei
beloofd het weer een spektakel bij Hugo Boys te worden.
Op ons hoofdveld worden de volgende wedstrijden gespeeld:
17:00 uur Hugo Boys >24 - FC Volendam Junioren.
19:00 uur Hugo Boys <24 - Oud FC Volendam.

We hebben de Hugo Boys selectie opgesplitst in de jongens onder de 24 jaar, en boven de 24
jaar. HB U24 zal spelen tegen FC Volendam junioren. En de jongens van boven de 24 zullen spelen
tegen Oud FC Volendam. Zodra we namen bekend hebben van de selectie die komt, zullen we u
uiteraard op de hoogte houden.
We zijn weer bezig om op het B veld alweer de zoveelste editie van de Zwagermancup te organiseren. De eerste teams hebben zich ondertussen alweer aangemeld. Te weten Con Zelo, NSV Nispen
en Hugo Boys. Met een vierde team zijn we nog in gesprek.
Voor de muzikale afsluiting hebben we een top duo gevonden uit Volendam !.
Dit is Midlife geworden. Ze spelen Engelstalige toppers uit het Volendamse repertoire en uiteraard ook van ver daarbuiten.
Raad de minuut
Hugo Boys – Dirkshorn 3-0 Peter Bleeker / Ton Groot, Rinus Wolkers, Wil Groenland.
Hugo Boys – Nieuwe Niedorp 2-1 Arjan Dekker en Jose Wolkers.
Allen van harte gefeliciteerd !.
Alex Overtoom, Koen de Koning, Mariët Ursem, Giel Borst, Wim Haisma en
Melvin Tesselaar. De sponsorcommissie; sponsorcommissie@hugoboys.nl
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René Jonker

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

www.jonkerhov.nl

ALGEMENE INFORMATIE

Kopij voor deze pagina? Mail Redactiecontactdenoord@gmail.com of bel Angèl Mooij
072-5715332
Voor een klachtenmelding bij de gemeente over wegen, riolering, verlichting, plantsoen en
reiniging, kunt u bellen met:			
14072
Algemeen nummer van de politie is:			
0900 – 8844 (Bij spoed 1 1 2 )
Telefoonnummer Huisartsenpost Alkmaar:		
072 – 5180618
Telefoonnummer regionale Spoedapotheek:		
072 - 5673000
Telefoonnummer Dierenambulance:		
072 – 5150085
Red een dier: 1 44 (ook voor zwerfdieren)

Begrafenis vereniging St. Tekla
Uitvaartleidster Gerda Roozendaal
		

0226-422110
b.g.g. 06-51039032

of
Anita Messelaar 		 06-20915051
		
Secretariaat
Penningm.

Truus van den Berg
072-5719852
Cees Molenaar		 072-5712488

Gezinsveranderingen en/of verhuizingen doorgeven aan de penningmeester a.u.b.
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• Timmerwerk
• Onderhoud
• Renovatie
• Verbouwing
• Nieuwbouw
Tel. 06 27088407
Heerhugowaard

E-mail: info@bakkerijbeemsterboer.nl
Internet site:www.bakkerijbeemsterboer.nl

Veluweweg 17, Waarland
tel. 0226 - 42 13 40
Zwarteweg 3, ‘t Veld
tel. 0226 - 42 13 70
Dorpsstraat 26 Tuitjenhorn
tel. 0226 - 39 46 56

Reclame voor zaterdag 14 mei

Kwarkbolletjes 4 + 2 GRATiS
Pinksterstol voor maar 3,95
Aardbeienslof van 8,50 voor 6,95
Elke dag 3 broden naar keuze € 6,10
5,75
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