Vrijdag 29 april 2016

Agenda
30 april 2016
3 mei 2016
5 mei 2016
5 mei 2016
5 mei 2016
7 mei 2016
10 mei 2016
12 mei 2016
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
22 augustus 2016
3 september 2016
5 september 2016
12 september 2016
17 september 2016
10 oktober 2016
15 november 2016
20 december 2016

t/m 8 mei 2016 Taizereis (Frankrijk, vanaf 15 jaar)
rozenkrans bidden om 19.00 uur
5 mei fietstocht
Hemelvaartsdag
10e keer fietstocht Dorcas
40 MM
rozenkrans bidden om 19.00 uur
19.30 uur: Viering van Meeleven
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
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 9 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 27 mei 2016.
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HUSQVARNA 136 LiC
TRIMMER

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.

KLINKENDE
MUNT WEKEN

100% Husqvarna.
0% Brandstof.

Inclu sief Accu
en snella der

€ 429,-

HUSQVARNA 136 LiC
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€ 3.599,100% Husqvarna.0% Brandstof.
0% Brandstof.
9,-zijn er:
€ 42
De nieuwe Husqvarna Accu
Series

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.

Inclu sief Accu, snella
en maaidek 85 cm.
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HUSQVARNA 136 LiHD50
HEGGENSCHAAR

Inclu sief Accu
en snella der

€ 40,-
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HUSQVARNA 136 LiHD50
HEGGENSCHAAR

der

€ 3.599,-

Altijd in de
buurt

123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd 3

HUSQVARNA
RIDER ACCU

Inclu sief Accu
en snella der
15-03-12 09:28

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 5 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.
TER OVERWEGING: HEMELVAARTSDAG
Het verhaal van de Hemelvaart is een zendingsverhaal.
In het spoor van de leerlingen
moeten ook wij de weg gaan die Jezus ons is voorgegaan:
de weg van liefde zonder maat
opdat het voor elkeen een hemel op aarde zal worden.
In zijn naam moeten we aan de slag.
Het goede nieuws is er voor iedereen.
Hemelvaart is ook de start van ons Kerkgemeenschap-zijn.
UIT DE PAROCHIE – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” – 23 april 2016.
Over de brief over het Jaar van barmhartigheid wordt wel gesproken, maar er zijn nog geen acties bij
ons gemeld. Sommigen vinden dat een beetje genant, maar dat hoeft echt niet. Het is alleen maar
mooi als we van elkaar weten dat we ons willen inzetten voor zoiets belangrijks.
De Eerste Communieviering werd een heel mooie en gezellige viering. De kerk was aardig gevuld.
Helaas was een deel van de boekjes niet achterin de kerk gezet, waardoor het leek alsof er tekort
boekjes waren. Dat was jammer. Maar de kinderen, eerste communicanten met broers en zussen,
zongen heel enthousiast onder leiding van Marion Berkhout, Maaike Bakker en Edo Beljaars. Deken
Moltzer reikte de Eerste Communie uit aan de kinderen. Het was allemaal heel feestelijk. Marga van
Langen en Angela Vessies hebben het project weer prima tot een einde gebracht.
De viering van de Derde Zondag met Entre Deux uit Obdam was ook gezellig, ook doordat de
liederen heel gezellig waren.
In de maand mei is er elke dinsdag rozenkrans bidden.
Volgende week is het Hemelvaartsdag en ook Bevrijdingsdag. Een bijzondere combinatie.
Op 8 mei, op Moederdag, worden er twee kindertjes van Diepen gedoopt in het kerkje van
Veenhuizen.
Wat komen gaat:
3, 10, 17, 24 en 31 mei: rozenkrans bidden
4 mei: dodenherdenking
5 mei: Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag
7 mei: 40 MM
8 mei: doop in het kerkje van Veenhuizen en Moederdag
12 mei: Viering van Meeleven
15 mei: Eerste Pinksterdag
3 juni: Heilig Hartviering
17 tot en met 23 september: Lourdesreis.
Hartelijke groet,
Marion Bleeker – Burger
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SPREEKUUR vice voorzitter.
Op elke laatste donderdag van de maand van 19 uur tot 20 uur houd ik spreekuur voor alle vragen
die er zijn buiten de pastorale vragen.
Kom gerust, u bent van harte welkom!! In de pastorie!
Vriendelijke groeten,
Gea Klercq
ZONDAG 1 MEI
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van het ritmisch koor. Voorganger is Toon Jorink.
Gebedsintenties voor: Maria en Catharina van Langen, Ineke Baars-Snoek, Kees Zuurbier en
Truus Zuurbier-Groot, Cor en Ria Borst-Groot, Truus van Stralen-Overtoom, levende en overleden
familie Jong-Schilder, in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel, 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.
Lector: uit de voorbereidingsgroep. Misdienaars: Syb Bakkum en Petros Tsiamparlis. Koster;
Peter Danenberg.
DINSDAG 3 MEI
19.00 UUR
Rozenkransgebed met Marion Bleeker - Burger
DONDERDAG 5 MEI
Hemelvaartsdag.
10.00 uur
Word- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en volkszang.
Gebedsintenties voor; Cor Borst en Ria Borst-Groot, in liefdevolle herinnering Wim Oudeman en
Tiny oudeman-Beers, in liefdevolle herinnering Jaap Pronk, Jan en Sjanet, Cees Meester.
Lector: Bert bijvoet. Misdienaars: Kirsten Plak en Lysandros Tsiamparlis. Koster; Gon Meester.
WEEKEINDE 7 EN 8 MEI
Zevende zondag van Pasen
Eerste lezing uit de handelingen van de apostelen7, 55-60( Stefanus ziet de verrezen Jezus en bidt
tot Hem in het uur van zijn dood)
Evangelie uit Johannes 17,20-26(Jezus bidt tot zijn Vader voor de gelovigen van alle tijden: dat zij
één mogen zijn, in liefde verbonden met Jezus en God)
ZONDAG 8 MEI
MOEDERDAG
10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is pater Jan Molenaar.
Gebedsintenties voor:Henk Borst, Toon en Annie Spaansen-Borst, Cor Borst en Ria Borst-Groot,
familie Molenaar-Stam, Koos en Magda van der Hulst- de Koning en overleden familie en zegen
over hun gezin, Antonius Aloysisus Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en
overleden familie Molenaar-Goedhart, in dierbare en dankbare herinnering onze ouders Jaap en
Truus Stam-Overtoom,,Agie Borst-Eeken en Cor Borst en zegen over hun gezin, Jaap way en Gre
way-de Boer en overleden familie, in liefdevolle herinnering Catharina Westmeijer-Broersen en
zegen over haar gezin, overleden ouders van Schagen- de Moel en familie, Jaap Beers,Gina,Broeder
Patrick overleden ouders en familieen zegen over de kinderen en kleinkinderen, in liefdevolle
herinnering Andre Veldman en Ank Veldman-Dekker, Henk en Trien Groot en zegen over hun
gezin,in liefdevolle herinnering Jaap Pronk Jan en Sjanet, Riet Ursem- van Langen en overleden
familie, Piet Luken en zegen over zijn gezin
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars;Sofie en Bas Kavelaar. Koster: Kees Berkhout
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MAANDAG 9 MEI
15.15 uur
Kinderkerk voor de bovenbouw
DINSDAG 10 MEI
19.00 uur
Rozenkransgebed met Gea Klercq
DONDERDAG 12 MEI
15.15 uur
Kinderkerk voor de onderbouw
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 Overtoom, 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
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 Westmeijer-Broersen en
zegen over haar gezin, in liefdevolle herinnering Andre Veldman en Ank Veldman-Dekker 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 taal|)
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
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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.
Lector:Marga van Langen. Misdienaars; Stijn Blankendaal en Maarten Beers.
Koster: Gon Meester.
DINSDAG 17 MEI
19.00 uur
Rozenkransgebed
ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP
Zaterdag 30 april om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Donderdag 5 mei om 11.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en volkszang
Zondag 8 mei om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het
gemengd koor.
Zondag 15 mei om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van de
veldrakkers.
WAARLAND
Zondag 1 mei om 10.00 uur woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang van
de vrienden van het gregoriaans
Donderdag 5 mei om 9.30 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het
gemengd koor.
Zondag 8 mei om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Tilma en zang van de vrienden van het
gregoriaans
Zaterdag 14 mei om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger.
NIEDORP
Zaterdag 30 april om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang
van het ritmisch koor.
Donderdag 5 mei om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden
Zaterdag 7 mei om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor Tilma
Zaterdag 14 mei om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van Timeless
Dopen
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971

Uit de parochievergadering van 20 april
Richard de Vos heeft ons uitleg gegeven over het gebruik van het digiboard dat in de pastorie
aanwezig is.
Het bord met het logo van de Vijfhoek wordt opgehangen boven het koor in de kerk.
Binnenkort gaat er begonnen worden met het ruimen van een aantal stenen op de begraafplaats.
Er komt een tekst op het hek te hangen zodat iedereen die komt op de begraafplaats op de hoogte is.
Er wordt druk overlegd over de invulling van Marion als zij stopt.
Van 6 tot en met 27 juni heeft Marion vakantie.
Ans Rendering komt de sectie gemeenschapsopbouw versterken. Hier zijn we ontzettend blij
mee! Ze gaat samen met Ted onder andere het heilig hart feest organiseren op 3 juni. Deo Vacare
zal zingen in de viering en de jongeren die naar Rome zijn geweest verzorgen een presentatie over
hun Rome reis in het dorpshuis.
Wil de Boer en Ans Groot zijn bedankt met een bloemetje vanwege hun werk voor de parochie.
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De eerste communieviering met 14 kinderen is mooi verlopen op 10 april.
Op 24 april was de vormselviering die ook goed is gegaan.
Er werd ook een meisje gedoopt in de viering. Zij deed daarna ook haar eerste communie en werd
tenslotte ook nog gevormd.
Er is nog steeds weinig respons op de brief in het kader van het jaar van de barmhartigheid binnengekomen. Alleen de cantorij heeft toe gezegd te willen zingen.
De jaarvergadering op 16 maart is goed en gezellig verlopen. Er was een goede opkomst en de
pastorie bleek een prima plek vergaderplek.
Er zal voortaan gecollecteerd worden na afloop van de viering van meeleven.

Vormselviering 2016
Wat was het een feest in de kerk afgelopen zondag! Zestien meisjes en jongens werden
gevormd. Één van die zestien, Fenny, werd in die viering eerst gedoopt; anders kon ze niet
gevormd worden. En later ontving ze ook voor het eerst de communie. Heel bijzonder. Fenny
en familie: nogmaals hartelijk gefeliciteerd. Ook alle andere vormelingen en families van harte
gefeliciteerd met het Vormsel.
De begeleiders vormden zoals gebruikelijk het koor. Wat hadden we dit jaar een
superenthousiast koor. Dat was echt genieten. De hulpbisschop, monseigneur van Burgsteden,
was erg onder de indruk van wat onze parochie hier voor elkaar had gekregen. We zijn daar dan
ook supertrots op.
Daarom:
- vormselwerkgroep en Gerrie: enorm bedankt voor wat jullie dit jaar allemaal weer hebben
georganiseerd en voor elkaar gekregen.
- begeleiders: enorm bedankt voor jullie inzet dit seizoen als begeleider, maar ook als koor. Dat
was van heel veel toegevoegde waarde. Liesbeth en Sara ook enorm bedankt voor het dirigeren
en begeleiden van dit koor. En dan nog Toine en Remon die I saw the light zo geweldig lieten
klinken.
- en natuurlijk ook nog de ouders die hebben meegeholpen met klusjes, rijden, foto’s
presenteren.
- Jos: bedankt voor het foto’s maken.
Het gevaar bestaat natuurlijk dat ik mensen vergeet. Daarom: iedereen die heeft mee geholpen
of bijgedragen aan het Vormselproject dit jaar en aan de Vormselviering: heel erg veel dank.
Ik wens de begeleiders een heel zinvolle, gezellige, indrukwekkende en mooie week toe in Rome.
Marion Bleeker - Burger

De Kinderkerk voor de onderbouw
Op donderdag 14 april was er weer kinderkerk voor de onderbouw en er gingen 22 kinderen met
ons mee.
Een kind had klassendienst en daarom heeft Kirsten haar geholpen en zo kon die toch nog op tijd
aanschuiven.
We hebben voor Roos en Floor gezongen, omdat die zondag hun Eerste Heilige Communie hadden gedaan. Een aantal kinderen wisten niet wat dat was en Floor heeft het uitgelegd, wat ze heel
goed kon verwoorden.
We hebben geopend met het lied Geef mij je hand en we hebben het Onze Vader gebeden.
De kinderen mochten nu even geen gebedje bidden, want dat kwam na het verhaal.
Ik heb het verhaal verteld van een zondag, waarbij de pastor niet kwam en een kind, een mevrouw, een jongere en een deftige meneer verteld iets over God, over Jezus en over de Heilige
Geest. Hij eindige met een kruissteken en alle kinderen zeiden gelijk Amen.
Ans had een microfoon mee en iedereen die dat wilde mocht iets vertellen.
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Floor beet weer de spits af en verteld dat Jezus voor ons aan het kruis was gestorven en weer leefde. Er was ook een kind die vertelde over de voetwassing, ook vertelde er een over het brood dat
we delen, maar ook vertelde ze dat Jezus zijn moeder had verlaten en de wereld introk. Het was
best wel mooi om te horen wat ze allemaal te vertellen hadden.
Tot slot had Ans ook een verhaal over een meisje die in groep 4 zat en heel veel werd gepest. Ze
werd verdrietig want ze mocht nooit meespelen tot er een nieuw jongetje in de klas kwam die
heel stoer was en waar iedereen mee wilde spelen. Dat jongetje vond het zielig dat het meisje
nooit mocht meespelen en hij zorgde ervoor dat ze wel mocht meedoen. Het meisje ging weer
met heel veel plezier naar school en de papa en mama van het jongetje zieden tegen hem dat hij
heel goed had begrepen dat je andere kinderen moet helpen en niet links moet laten liggen. Alle
kinderen hingen aan Ans haar lippen, zo mooi vonden ze het verhaal en nu maar hopen dat de
boodschap goed over komt.
Toen was het tijd voor het drinken, het koekje en de kleurplaat. Er was een kleurplaat van een kerk
en enkele kinderen wilde wel weten welke kleur de ramen hebben.
Ja het zijn mooie gebrand schilderende ramen en toen we een kaarsje gingen opsteken in de kerk,
hebben we de ramen uitgebreid bewonderd. Tot slot zongen we weer het lied geef mij je hand.
Het was weer een goede en zinvolle kinderkerk
De volgende kinderkerk is op donderdag 12 mei om 15.15 uur
Wilt u kind ook meedoen met de kinderkerk, dan kan natuurlijk altijd. Ik kom uw kind om 15.15 uur
ophalen van school en u kunt uw kind om 16.15 uur ophalen uit de pastorie.
De kinderkerk is bedoeld voor alle kinderen van groep 1 t/m 4.
Wilt uw kind meedoen, dan stellen we dat heel erg op prijs, want hoe meer zielen hoe meer
vreugd. Heeft u vragen dan kunt u mij altijd bellen of mailen.
U kunt mij bereiken op dit mailadres jmzuurbier@hetnet.nl
Of op telefoonnummer 072-5740952, of app naar nummer 06-37359617.
Groetjes van de leidsters van de kinderkerk.
Ans de Wit en Gerda Zuurbier en ons hulpje Kirsten Plak

Kinderkerk voor de bovenbouw
Op 11 april was er weer kinderkerk voor de bovenbouw en er gingen 5 kinderen met me mee.
Twee kinderen kwamen wat later, daarom begonnen we eerst met wat drinken en een koekje. Al
snel kwamen de andere ook en kon ik het verhaal vertellen van een zondag, waarbij de pastor niet
op kwam dagen. In de kerk zat een kind, een jongere, een man en een vrouw die iets vertelde over
God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Ik heb de kinderen uitgedaagd, om na te denken wat ze zelf zouden vertellen als ze voor de microfoon
gingen staan. Eerst was het even giechelen, maar al snel waren ze serieus iets op papier aan het zetten.
Het eerste kind zei: Ik wil graag, dat jullie allemaal geloven in God en daarna bad hij het Onze Vader. Het tweede kind zei ook iets in die trant en bad ook het Onze Vader.
Het derde kind zei:Ik weet niet veel over God, maar hij heeft ons gemaakt, het begon met Adam en
Eva en bomen en de dieren. Ik wil graag dat jullie geen ruzie maken en dat er vrede blijft en komt.
Bedankt voor jullie aandacht.
Het vierde kind zei: Ik weet niet veel over God, maar ik ga er wel wat over vertellen. God is in de
hemel, Hij is er en zorgt voor kracht, maar je hoeft niet in Hem te geloven. Maar denk er wel aan,
God heeft Jezus gemaakt en die heeft de mensen gered. In de naam van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest amen..Dank u wel dat u naar me wou luisteren.
Het vierde kind heeft een stukje uit de bijbel gelezen over Abraham.
Zo zie je iedereen kijkt op zijn eigen manier naar het geloof.
Ik had ook een aantal stellingen uitgeknipt en de kinderen mochten zeggenwaar de stelling bij
hoorde : Waardoor word je belangrijk/ Wanneer ben je niet belangrijk.
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Het waren stellingen van: de baas zijn, met iemand spelen, iets voor iemand doen, flink zijn, de
beste zijn, ruzie goedmaken, een wedstrijd winnen, je best doen enz.
Zo kwamen er heel wat leuke gesprekken voort uit de stellingen. Dit leidde tot een gesprek over
regels en we hebben de bijbel erbij gepakt om de tien geboden op te zoeken.
Tot slot hebben we een kaars aangestoken in de kerk en hebben de kinderen
een slotlied gezongen. Bij Maria heb ik voor ze het Wees Gegroet gebeden.
Het was weer een zinvolle kinderkerk, hoewel de kinderen toch wel graag nog een toneelstukje
hadden gespeeld, dat doen we volgende keer maar weer.
De volgende kinderkerk is op maandagmiddag 9 mei
Ik kom uw kind dan om 15.15 van school ophalen en zal dan ook met het bordje grote kinderkerk
staan. Deze kinderkerk voor is voor groep 5 t/m 8 en duurt tot 16.15 uur.
Ik hoop weer op een grote opkomst.
Groetjes van Gerda Zuurbier
Mijn mailadres is jmzuurbier@hetnet.nl
telefoonnummer: 072-5740952/ 06-37359617

Nieuws van de Vormselgroep
We gaan naar Rome toe!
Van 29 april tot en met 4 mei gaat een grote groep van inmiddels
28 vormselbegeleiders en werkgroep op reis naar Rome. De groep gaat
onder leiding van pastoor Matthieu Wagemaker op ontdekkingstocht:
op zoek naar de geschiedenis van het Katholieke geloof en op zoek naar
onze eigen spiritualiteit en al het moois dat Rome te bieden heeft.
Nog maar een paar nachtjes slapen en dan reizen we af naar Rome.
Afgelopen zondag was de bekroning van het vormselseizoen met
de Vormselviering waarin hulpbisschop mgr. Jan van Burgsteden
de Vormheer was. Zaterdag 07 mei volgt nog de wandeltocht van de 40 MM met een afsluitende
BBQ met de vormelingen. Maar nu eerst, nog een paar nachtjes slapen, de culturele zoektocht
voor de vormselbegeleiders in Rome.
Iedereen heeft het informatie boekje ontvangen met de geschiedenis van Rome, de wetenswaardigheden, de cultuur, het geloof en het programma. Zo kan iedereen zich vooraf verder verdiepen
en voorbereiden op deze culturele reis. Het fraaie Romeboekje is ook een mooi naslagwerkje
geworden.
Rome staat voor een manier van leven, voor een cultuur, voor het DNA van onze westerse (Europese
en Amerikaanse) manier van leven.
Sponsors gezocht voor de jongerenreis Rome!
In eerdere edities van ’t Contact hebben we geschreven over de zoektocht naar sponsors. De doelstelling is om álle begeleiders, ongeacht zijn of haar financiële situatie, de kans te bieden om mee
te gaan naar Rome. Iedereen is inmiddels hard aan het sparen geslagen en we reizen low-budget:
toch blijft de reis naar Rome een behoorlijk grote uitgave voor alle jongeren. Daarom zijn we op
zoek gegaan naar een creatieve oplossing om de kosten voor de jongeren wat te beperken. Dat
loopt hartstikke goed.
Inmiddels komen er meer toezeggingen binnen.
Hieronder de tot nu toe bekende lijst van toezeggingen. Hopelijk kunnen we in het volgende
Contact melden dat de lijst weer verder uitgebreid is.
• E en sponsor draagt 25 euro p.p. bij en de tegenpresentatie voor de jongeren is dat zij tijdens het
Heilig Hart feest een presentatie over de Rome reis verzorgen.
10

• E en 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.
Jongeren hebben 350 euro betaald. 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.
• 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.
Wilt u ook een (kleine) bijdrage geven in ruil voor een tegenpresentatie?
Iedereen die dit initiatief leuk vindt en dit tot uiting wil brengen door een (kleine) bijdrage te
leveren aan deze unieke ervaring voor de jongeren, nodigen we graag uit. De tegenpresentatie
bepaald u zelf en anders belt u ons voor een idee (tel. 06-54978278).
Wie wil één of meerdere toegangskaartje(s) sponsoren of iets anders uit onderstaand rijtje ?
- Entree Vaticaans museum á €. 12,- Entree Catacomben á €. 8,- Koffie á €. 2,50,- Italiaans ijsje á €2,-. (uitverkocht.)
- Diner á 15,- Lunch á €. 7,50,- Losse ticket openbaar vervoer á €. 1,50,- Dagkaart openbaar vervoer á €. 6,00,Dus één of enkele kopjes koffie zou ook al prachtig zijn.
De Romereis commissie van de vormselgroep,
Gerrie Groot
Marita van Langen
Toine Stoop
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40MM 40MM 40MM 40MM 40MM 40MM 40MM
Zaterdag 7 mei start voor de 43e keer de 40 MM
De organisatie voor de 43e keer is weer in volle gang. We starten zoals altijd in het hart van
Venhuizen bij het dorpshuis”Het Centrum”U kunt ook deze keer naast de volle 40 km weer een
aantal korte routes lopen en op verschillende tijden starten Ook is er een kinderroute. We lopen
door de mooie West-Friese dorpen Venhuizen, Hem, Wijdenes,Oosterleek en Schellinkhout. Langs
bloeiende boomgaarden door dorpskernen en polderwegen.
De routes en starttijden kunt u in de infokrant vinden. U kunt ook zelf een aantal routes verbinden
om zo uw eigen afstand te bepalen. Vele stempelpunten bieden versnaperingen aan tot en met
een pannenkoek.
De 40 MM organisatie staat er voor garant dat het sponsorgeld voor 100% wordt besteed aan
de projecten. De onkosten die wij voor de wandeling maken worden namelijk betaald uit de
startgelden, rente, en donaties waarvoor we zeer dankbaar zijn.
Wilt u meer informatie over de projecten? kijk dan op de website www.40 MM.nl
Inschrijfformulieren en de te lopen routes kunt u afhalen bij:
G.Klercq
Middenweg 460 D
Ook achter in de kerk en in de bibliotheek liggen inschrijfformulieren en routes
40MM 40MM 40MM 40MM 40MM 40MM 40MM

Abonnementsgeld 2016
In februari hebben we u verzocht om uw abonnementsbijdrage voor 2016 aan Contact te willen overmaken, in maart
hebben we een tweede oproep laten uitgaan. Toch hebben
nog altijd zo’n 80 abonnees hun bijdrage tot nu toe niet overgemaakt.
Vandaar onze laatste oproep voor deze trage betalers: zou u per ommegaande alsnog uw
bijdrage willen overmaken? Anders zijn wij genoodzaakt de bezorging van Contact per 1 juni
2016 te staken. De hoogte van het bedrag is hetzelfde als in het afgelopen jaar: de bijdrage
bedraagt voor een volledige jaargang € 20,-.
Wil iedereen die tot nu toe nog niet betaald heeft, het bedrag van € 20,- vóór 15 mei 2016
overmaken op rekeningnummer NL06 RABO 03869 50989 (Contact) onder vermelding van
naam
straat
huisnummer
U hoeft niet aan te geven dat het om abonnementsgeld gaat. Maar wel hebben we heel graag
dat u bovenstaande informatie opneemt in uw betaling - omdat er soms veel mensen in
De Noord wonen met dezelfde achternaam.
Indien u Contact niet meer wilt lezen, kunt u dit doorgeven aan Paul Mooij (072-5711625),
of via een email naar RedactieContactDeNoord@gmail.com.
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Bedankt
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten, attenties en bezoeken
na mijn hartoperatie.
Met vriendelijke groet,
Henk Kroon
Plaetmanstraat 9

Gratis af te halen: Ploeg
(of wat het ook is) voor decoratie in uw tuin.
Vrij zeldzaam want hij stond niet in het agrarisch museum.
Mijn vrouw heeft er lang genoeg omheen geschoffeld en wil er vanaf.
Groeten Piet de Goede, Verlaat 25. 0637136440

Vermist!
Tijdens de laatste playbackshow in het plaatselijke etablissement Bleeker is een rode ijsmuts
met het opschrift “Bleeker transport” kwijt geraakt, (De Kenny B. muts).
Deze muts vertegenwoordigt geen enkele waarde maar toch willen wij hem graag terug.
Ligt deze muts toevallig bij u thuis of weet u waar deze huist? Wilt u het dan mij melden of
retour bezorgen?
Groeten Piet de Goede, 0637136440

EEN GOEDE TRADITIE MOET JE KOESTEREN!
En dat geldt in het bijzonder ook voor de jaarlijkse Stille-Omgangloop vanuit Heerhugowaard-de Noord naar Amsterdam. De 26e alweer! De opzet: een pelgrimstocht van 55 km
waarin de lopers via een gezamenlijk sportieve prestatie, onderbroken door ingrediënten
als kerkbezoek met overwegingen over het thema van de tocht, toelichtingen en muzikale
intermezzi - ook ditmaal door het organiserend trio uitstekend voorbereid - zich een goede
basis trachten te verwerven voor een optimale beleving van de nachtelijke Stille Omgang in
Amsterdam, de moedertocht van alle stille tochten, met het Eucharistiewonder van 1345 als
historische en religieuze achtergrond.
Zes kerken van diverse gezindten werden er aangedaan. De start onder ideale weersomstandigheden met zestig deelnemers in de H. Hart-kerk van De Noord met de bemoedigende wegzending (reisgebed en zegen) door de Langedijker pastoor Bruno Sestito; de eerste pauze in
de Bavokerk van Ursem, gevolgd door bezoeken aan kerken in Midden-Beemster, Landsmeer
en Amsterdam-Noord om ten slotte te eindigen in de prachtige Krijtbergkerk aan de Singel
in Amsterdam met een indruk-wekkende Eucharistieviering die aan de Stille Omgang voorafging. Inte-ressante toelichtingen door betrokkenen over hun kerken en overwegin-gen over
het thema van de tocht: Gods barmhartigheid en hoe die te rijmen valt met alle ellende op de
wereld; met het vluchtelingenprobleem en de aanslagen als hot items. 		
>>
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Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.00-17.30 uur
zaterdag 10.00-16.00 uur

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

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

Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op

www.urmaprint.nl

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

m. 06 - 229 204 87

e. info@dick-tegel.nl

Een beter milieu begint bij je zelf
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Met als hoopvolle conclusie dat we vol-gens het bijbels woord eenmaal alles met andere ogen
zullen zien.
Jan Nanne wordt de nieuwe route-uitzetter, als opvolger van Vronie van der Molen die
20 jaar in de organisatie zat. Vera Manshanden en Jan Gieling van de EHBO hadden weinig
werk: ervaren lopers zonder uitvallers. Jan Bleeker bestuurde de bagage- en bezemwagen,
maar bleef alleen. Arie Botman, ook al 20 jaar in de organisatie, blijft een expert in goedgekozen welkomst- en dankwoorden en voerde zonder enige schroom vanaf de preekstoel in
de Krijtberg het woord. Hartelijk was ook de ontmoeting met de 67 lopers uit Nibbixwoud.
Onder onze lopers viel de vijfkoppige delegatie uit Zuid-Holland op. Als de formule van
de tocht je pakt, blijf je zelfs van verre komen. Dan wil je , zolang je benen het toelaten, zo’n
puik georganiseerde combinatie van lichamelij-ke inspanning en geestelijke beleving niet
missen. Dat ervoer ik dit jaar ook weer; zelfs na de 22e keer.
Reacties: j.tamis@ziggo.nl		

Jan Tamis

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
De data voor de komende tijd:
Donderdag 28 april 2016

maaltijd in het dorpshuis

Vrijdag 13 mei 2016

koffie-ochtend op de pastorie

Vrijdag 27 mei 2016

koffie-ochtend op de pastorie

Janet Wester
Tonnie Rozing
Gea Klercq
Tiny van Stralen
Riet Beers
Ria Boekel
Toos Mooij

(5719382)
(5741684)
(5715265)
(5714705)
(5719919)
(5710193)

NIET VERGETEN! 10e Dorcas Fietsdag 5 mei,
Hemelvaartsdag
Deze prachtige 10e Dorcas fietstocht mag u niet missen. Maak er zelf, met
uw partner, met uw gezin of met vrienden een gezellig dagje uit van.
Dit jaar hebben we op de route twee bedrijven, die we kunnen
bezichtigen. De kwekerij van de Fa. A.S. de Boer in ’t Veld en Manege
“Bucephalus” in Barsingerhorn, waar de Stichting “Dupla” actief is met
paardrijden voor gehandicapten.
Bovendien steunt u er en goed doel mee, namelijk de verzorging en de
opleiding van weeskinderen in Arusha, Tanzania.
15
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Opstapplaatsen zijn:
Waarland: “de Boereplaats”, Jonkerstraat 31,
Heerhugowaard de Noord: Café Bleeker, Middenweg 550,
Nieuwe Niedorp: de Roode Eenhoorn, Dorpsstraat 173,
’t Veld: Fa. A.S. de Boer, Valbrugweg 6.
Starten kan tussen 10.00 en 13.00 uur.
Deelname kost 5,00 euro voor volwassenen en voor kinderen 2,50 euro.
Adri Wijnker,
06 12308275.

Kindervakantiespelen 2016
De voorbereidingen voor dé week van het jaar zijn weer in volle gang.
Dit jaar worden de Kindervakantiespelen gehouden van maandag 22
tot en met donderdag 25 augustus: wederom in de laatste zomervakantieweek. De uitnodigingen zullen in de eerste week van juni uitgedeeld worden op de Sint Josephschool. Ook verschijnt de uitnodiging
op www.kindervakantiespelen.blogspot.com.
Eind vorig jaar zijn wij verrast met een gulle gift van de Jeu de Boules-vereniging. Zij hebben
tijdens de sport- en activiteitenmiddag van Humulus Lupulus geld ‘verdiend’ en willen dit graag
teruggeven aan het dorp. Wij zullen er voor zorgen dat de kinderen veel plezier aan deze bijdrage zullen beleven. Bedankt!
Per abuis zijn wij vorig jaar vergeten een sponsor te vermelden. Stammis Horeca Verhuur,
bedankt voor jullie bijdrage aan de KVS 2015.
Namens alle crewleden,
Duco Stam

Beste Noordenders,
April is inmiddels al bijna halverwege, het weer wordt zo langzamerhand steeds beter, en het duurd nu nog een week of 4 voordat de steppenrace van start gaat!
We hebben al een aantal aanmeldingen binnen, maar we hopen
natuurlijk op nog meer koppels en/ of teams die mee
gaan doen!
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,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.
Tevens zijn we ook druk bezig met het zoeken van sponsors en we krijgen veel positieve reacties
hierop, daar zijn we super blij mee!
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Het programma op 27 mei is als volgt; (houd het contact in de gaten voor evt kleine weizigingen)
18:15 uur:

Traptrekkerrace en springkussen op het torenburgplein
Skelterrace
Steprace voor 6 t/m 12 jaar
20:00 uur:
Steprace vanaf 12 jaar
21:00 uur:
Finish steprace
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

5 mei fietstocht!! Kleurplaat!
Ook dit jaar hebben we weer een mooie tocht uitgezet voor jong en
oud en wel op donderdag 5 mei (hemelvaartsdag).
Het is weer een gevarieerde tocht met onderweg weer diverse posten met versnaperingen en de welbekende breinbrekers.
Voor de (mee) rijdende jeugd hebben we weer een verkorte route en
ook dit jaar weer een kleurwedstrijd!
Lever de kleurplaat uit het Contact bij de inschrijving in en maak kans op een leuke prijs.
De kleurplaat wordt ook op school uitgedeeld!!
Start tussen 16.00 uur en 18.00 in het dorpshuis.
Tot dan!
Het Oranje Comité
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Vrouwen van Nu
Ledenavond van de Vrouwen van Nu, 18 april 2016
Dini heet ons welkom, ook aan de dames Gery Vermeer en
Nel Nooter van de Pieter Raatstichting. Deze dames wijzen ons
op het nut van vrijwilligerswerk binnen hun stichting, ook dat het niet vrijblijvend is maar zeer waardevol en ondersteunend. De dames gaan de tafels langs met folders en aanmeldingsformulieren.
Daarna is de tweede ronde van koffie en thee en gaan we aan de slag met fietsbanden, kralen,
schaar en naald. Gaandeweg ontstaan de mooiste sieraden. Ook wordt ons een bitterbal aangeboden, zonder dat het licht knippert.
Dini heeft enkele medelingen:
a) Deelnemers RABO-fietstocht 11 juni zijn Rika Dekker, Riet Zuurbier, Rina Borst, Margret van
Stralen, Alie van Langen, Cora Bakker, Maria Bergen, Dini Erich, Gré van Stralen. De 10e fietsster
kan zich aanmelden bij Dini Erich
b) Heeft u zich al opgegeven bij Anna en betaald voor de uitgaansdag op 26 mei a.s.?
c) Op 3 mei hebben we een excursie naar de ZintuigenTuin om 13.30 uur, opgeven bij Dini
d) Dini en Coby gaan namens onze afdeling naar de Provinciale Vergadering, Marry namens de
commissie Public Relations en Redactie; Dini is onze stemgerechtigde
e) De jubileumcommissie voor ons 80 jarig bestaan wordt gevormd door Annet Kroon, Els Ursem,
Corrie Neeft, Maria Bergen, Truus Breed
f ) Onze fietstocht, uitsluitend voor eigen leden, wordt gehouden op woensdag 31 augustus en
wordt georganiseerd door Marry Overtoom, Carolien Stuijt, Marry van Langen, Corrie Neeft.
Omdat het de laatste avond van het seizoen is, nemen we met een borrel afscheid.
Dini sluit de avond af en wenst ons een mooie zomer, tot ziens bij onze uitgaansdag, fietsdag en
onze eerste bijeenkomst op de derde maandag in september.
Marry

De “Blik op de weg” in De Noord …(25 apr. 2016)
Beste mensen,
Vanmorgen toch wel even vroeg opgestaan, want het wordt steeds
vroeger licht en dan begint het toch te kriebelen! Om zeven uur
stap ik de deur uit en het is gelukkig droog, maar wel fris. Daarom heb ik mijn gemeentewinterjas toch maar weer aangetrokken,
want kou lijden is geen pretje.
Als ik de wijk uitloop en de schapen, lammetjes en kippen bij de
fam. van Schagen zien mijn plastic tas, dan rennen ze direct achter
mij aan tot aan het eind van de tuin. Helaas, ik heb niets, maar het
is wel een erg vermakelijk gezicht! Voorbijrijdende fietsers moeten er ook erg om lachen! Ik maak
nog even een foto en dan druipt het hele stel teleurgesteld af!
Op de Middenweg is het erg rustig. O ja, het is meivakantie en de kinderen kunnen even tot rust
komen, zonder de stress van sommen uitrekenen, huiswerk maken en toetsen invullen.
Overal zie je in de tuintjes de bloemen opkomen. Nieuw blad vormt zich en vele kleuren vrolijken
de perken op. Zelfs de bermen worden gemaaid en van zwerfafval is tot aan de Hasselaarseweg
weinig te merken! Geweldig!
Bij het Chinees restaurant ga ik rechtsaf en wandel vandaag de zuidwest route. Twee paar handen
gaan omhoog als gebruikelijke groet en ik haal nog even twee plastic flessen uit de greppel, want
met elkaar houden we De Noord schoon, nietwaar?
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Links zie ik vele plantjes in de aarde gezet. Dat moet nog groot worden. Wat het is? De tijd zal
het leren. Op het Apollomeer zwemmen een stel zwanen, veel eenden, waaronder de grappige
zwart-witte kuifeenden en vele ganzen.
Voor de spoorbomen wacht ik even voor de trein naar Den Helder. Wat mij opvalt is, dat ieder toch
geduldig wacht totdat de bomen helemaal omhoog en de lichten gedoofd zijn.
Langs het restaurant Babylon wandel ik naar de Westerweg. Hier is het zoals gebruikelijk erg druk,
maar dankzij de stoplichten kan ik toch veilig over.
Wat zijn de bermen links en rechts begroeid! Paardenbloemen, boterbloemen, witte dovenetel,
smeerwortel, zuring, hondsdraf en fluitenkruid komen uit hun schulp en versieren onze aarde,
waar we een beetje zuinig op moeten zijn!
In de verte hoor ik sirenes en inderdaad blijkt er op een zijweg een ongeluk te zijn gebeurd. Veel
politie, een ziekenauto en onthutste bestuurders van twee auto’s, die flink met elkaar in aanraking
zijn gekomen. Toeschouwers druipen af, want ook dat hoort er blijkbaar bij.
Aan de overkant van het water zijn werklui met een hek bezig. Komt daar, aan de kant van Langedijk, een wandelpad? Het lijkt er wel op!
Dan loop ik het fietstunneltje in. Het is altijd leuk, om hier een paar foto’s van voorbijrijdende fietsers te maken. Ook ligt er altijd zwerfafval. Natuurlijk neem ik dat mee, want anders nodigt het nog
meer uit ...! Bij de ING-bank staat een afvalbak en daar kan ik de troep in kwijt.
Zo kom ik aan de Westtangent en een waterig zonnetje probeert mij een beetje te verwarmen.
Gelukkig loop ik nu niet meer zo in de wind, maar ik ben er op gekleed.
Altijd kom ik hier mensen met hondjes tegen. Soms ben ik even benieuwd, waar ze hun metgezel
hun behoefte laten doen. De milieubewuste personen nemen het natuurlijk mee, want er staan
niet voor niets blauwe bakken voor hondenuitwerpselen!
Op de Middenweg gekomen zie je, dat er nog steeds aan het viaduct wordt gewerkt, hoewel er
ook veel aan het oog wordt onttrokken. Ik zou graag eens een kijkje “van binnen” willen nemen!
In de wei zie ik ganzen lopen met daartussenin een paar zeer kleine nakomelingen. Wat een prachtig gezicht. Schapen daarachter met een paard op de achtergrond en de trein die voorbijrijdt. Het
plaatje is compleet!
U heeft vast wel het mooi bollenveld langs de Middenweg gezien. Een paar foto’s zijn zo gemaakt,
want voor je het weet is de kleur weer verdwenen.
Bij Jo Borst drink ik een kopje koffie met een kokoskoek. We praten even bij en na een poosje vervolg ik mijn wandeling. Bij de laatste afvalbak kijk ik nog even in mijn tas wat er in kan. Dan naar
huis, want het tweede kopje koffie staat te wachten!
•
•
•
•
•
•

29 blikjes
26 drinkbakjes				
14 plastic flessen		
16 pk. sigaretten			
2 pk. shag				
1 fles

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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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

Oproep: Trouwfoto’s voor expositie
Heeft u trouwfoto’s van uzelf, uw ouders, grootouders of andere familieleden? En vindt u het leuk om deze aan anderen te laten zien? Stuur uw foto’s
dan voor 15 mei naar de bibliotheek in Heerhugowaard Centrum en laat ook
uw trouwfoto’s schitteren op de multitouch tafel in Heerhugowaard Centrum.
In de bibliotheek van Heerhugowaard Centrum start op 1 juni een speciale trouwexpositie. Deze expositie wordt geplaatst op de multitouch tafel in de bibliotheek. Op die
manier kunt u door alle afbeeldingen heen swipen en de daarbij behorende informatie
lezen. Naar aanleiding van deze expositie volgt op korte termijn een lezing. Hierover binnenkort meer informatie.
Aanleveren van beeldmateriaal
Lever uw foto’s voor 15 mei digitaal aan bij Edith Braak via e.braak@bknw.nl. Wilt u hierbij de namen, trouwdatum en locatie/plaats vermelden? Heeft u de foto’s niet digitaal? U kunt uw foto’s ook
afgeven bij de Klantenservice in Heerhugowaard Centrum, Parelhof 1a. Wij scannen de afbeeldingen
dan voor u. De foto’s kunt u vanaf 1 juni weer ophalen bij de Klantenservice op de eerste etage.
Extra oproep
Heeft u uw trouwjurk en/of trouwpak nog in de kast hangen? En mag deze ook tentoongesteld
worden? Wilt u dit dan bij uw bericht melden? Dan nemen wij contact met u op.
Rita van Muiswinkel
Communicatie en PR
Bibliotheek Kennemerwaard
Telefoon 072 – 576 48 37 of 06 – 102 816 65
Of met: Edith Braak
Cultureel Erfgoed
Bibliotheek Kennemerwaard
e.braak@bknw.nl

14e editie ‘Noordender Sjoelkampioenschap 2016’
was weer volle bak!
De Noord.
Sjoelclub ‘Glai em d’r in’ sjoelt dan al een heel seizoen, maar
houden het beste voor het laatst. Het ‘Noordender Sjoelkampioenschap’ is voor elke sjoelliefhebber toch wel de kers
op de taart. Al enkele maanden geleden kwam het bestuur van de club bijeen voor de eerste
vergadering. Wie regelt de sponsors, wie regelt de prijzen en wie regelt de advertenties? Alles was
gereed voor een perfecte voorbereiding en was het tijd om deelnemers te gaan zoeken.
Zaterdag 09 april ’16. Na een hele lijst aan deelnemers beloofde het een prachtige dag te gaan
worden. De zaterdag begon al vroeg voor de mannen van Sjoelclub ‘Glai em d’r in’, want er werd
al om 10.00 uur ’s ochtends verzameld in Café Bleeker. Het was tijd om de gehele kroeg om te
toveren naar een waar sjoelpodium. We begonnen met een bakkie koffie en gebak van Bakkerij
Jonker, zodat we daarna hard aan de gang konden. Na enkele uurtjes was alles gereed en kwam,
zoals elk jaar, de vis van Vishandel Marco en Brigitte van Veen op tafel met daarbij uiteraard het
openingsbiertje.
23

www.hypotheekshop.nl/eerste-huis-kopen

Nooit gedacht dat de lage
rente mij zóveel kansen biedt

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

Duidelijk verhaal
De Hypotheekshop Heerhugowaard | Dennis Zuurbier | Stationsplein 34 - 36 | Heerhugowaard
T. 072-20 101 14
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De mannen van sjoelclub ‘Glai em d’r in’ verzamelden zich om 16.30 uur in het café. Het weer was
net niet goed genoeg voor een plaats op het terras, maar binnen zitten was voor de mannen ook
geen enkel probleem. Na enkele goudgele rakkers genuttigd te hebben kwam het voorgerecht
op tafel. Mart had voor ons een heerlijke tomatensoep voorgeschoteld en niet veel later kwam het
hoofdgerecht. Dit jaar was de keus gevallen op biefstuk met gebakken aardappelen en salade. Als
toetje een ijsje en met nog een paar biertjes toe kwamen om 19.00 uur de eerste deelnemers al
binnendruppelen. Na een kort voorwoordje van onze voorzitter Koen de Koning, met de bekende
huisregels en uiteraard het niet in gevaar brengen van de sjoelbakken door er geen drankjes naast
te zetten, konden alle deelnemers plaats nemen aan hun bak. Zowel de kampioen van vorig jaar
bij de dames (Ina Dekker), als bij de heren (Jurgen Wester) waren er dit jaar allebei weer bij. Zouden ze hun titel kunnen verdedigen of komt er een nieuwe winnaar. Het sjoelniveau wordt met
het jaar beter op dit jaarlijkse evenement, want er werden zelfs scores gegooid van 144 punten.
Oscar Boekel kreeg dat dit jaar voor elkaar, maar helaas voor hem is daar geen prijs voor. Na enkele
beurten leek het de sjoelclub wel tijd voor een hapje, dus ging onze Doon maar eens op pad met
een schaaltje bitterballen. Nadat alle deelnemers hun zevende beurt gegooid hadden, was het
tijd om de scores te gaan optellen om te bepalen welke vijf heren en welke vijf dames in de finale
mochten sjoelen. In de tussentijd werd de ‘Grote Loterij’ gedaan, waar ook dit jaar weer geweldige
prijzen gewonnen konden worden. Van een schep tot bloemen en van een zakje paprika’s tot aan
een hoeveelheid WC rollen zodat je de komende tijd rustig op het kleinste kamertje in huis kan
zitten. “Koomen, ik heb nu dan wel nieuw werk bij een Sloopbedrijf, maar ik ben nu zelf ook wel
aardig gesloopt. Zou je voor mij die loterij willen doen”, was het Dick Sijm, die nog eens een lekkere
slok van z’n biertje nam. De prijzen van de loterij waren verdeeld en de finalisten werden bekend
gemaakt, die vervolgens meteen aan de bak moesten voor hun laatste twee rondes.
Eindscores finale Dames:
5e plaats Marian Smit 94,5
4e plaats Laura Bockweg 95,0
3e plaats Bianca Snoek 95,5
2e plaats Karin Zuurbier 98,0
Noordender Sjoelkampioen 2016 Ina Dekker 103,0
Eindscores finale Heren:
5e plaats Ivan Zuurbier 87,5
4e plaats Wim Haisma 106,5
3e plaats Gert Jan de Moes 107,5
2e plaats Oscar Boekel 116,0
Noordender Sjoelkampioen 2016 Richard Groot 124,0
Namens Sjoelclub ‘Glai em d’r in’ willen wij alle finalisten van harte feliciteren met hun behaalde
prestaties!
De grootste prijs binnen de club, de ‘Snarker van het Jaar’ award, werd dit jaar gewonnen door Paul
van der Fluit! Hij heeft dit jaar zo weinig kunnen sjoelen i.v.m. werk, dus mag hij een jaartje op de
welbekende ‘Gouden Staaf’ passen.
De poedelprijs ging dit jaar naar Jos Klaver (Borg)! Deze prijs is voor de deelnemer die het de laagste aantal punten scoort in één beurt op de avond. Borg kwam in de middag al langs om te vertellen dat hij helaas niet kon deelnemen, want hij was een rondje aan het lopen om briefjes uit te
delen voor de rommelmarkt van de Zeeverkenners. Die briefjes waren alleen zo klein gemaakt, dat
Borg de briefjes goed door de brievenbus moest duwen. Toen hij bij een huis kwam, waar hij dacht
dat er niemand thuis zou zijn, deed hij ook hier een briefje in de brievenbus. Al had het desbetreffende huis een sticker met ‘Nee geen reclames’ kwam Borg erachter dat ze daar niet alleen op de
brievenbus duidelijk wilde maken, maar ook achter de brievenbus. Zodra Borg zijn hand door de
brievenbus stopte was het de hond, die zijn tanden in de vingers van Borg zette. ‘Sjoelclub Glai em
d’r in’ kon er daarom ook niet om heen om Borg de ‘Poedelprijs’ te laten winnen.
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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

‘Van Westen Keukens’ sponsorde op hun bak nog een extra prijs voor de winnaar van de poule aan
die bak. Deze werd gewonnen door Robbert Jongkind!
Alle prijzen waren verdeeld en toen was het tijd om even met de voetjes van de vloer te gaan. Het
welbekende ‘Sjoelbakkenbal’ ging van start m.m.v. vriend van de club, Paul Vlaar! Iedereen ging
uit z’n dak en als ‘Scooter’ dan door de speakers klinkt, dan is het tijd voor Doon om z’n dansmoves te laten zien. Het werd nog een heel gezellige avond, dat doorging tot in de late uurtjes. Wij,
Sjoelclub ‘Glai em d’r in’, willen alle deelnemers, sponsors, personeel en alle andere aanwezigen
hartelijk bedanken voor deze geweldige avond. Wij hebben ontzettend genoten en hopelijk u ook
en wij zien u graag terug, volgend jaar, tijdens de 15e editie van het ‘Noordender Sjoelkampioenschap 2017’!
Tot ziens,
Sjoelclub ‘Glai em d’r in’
Deze sponsors willen wij hartelijk bedanken voor het mogelijk maken van dit geweldige
evenement!
CAFÉ – PARTYCENTRUM BLEEKER
VAN WESTEN KEUKENS
EDWIN GROEN TWEEWIELERS
K_DEKKER BOUW & INFRA
AANNEMERSBEDRIJF R & H BEERS
PIET DE GOEDE WITGOED
H.M. TESSELAAR
AANNEMERSBEDRIJF HOF BOUW BV
URSEM ZEEFDRUK
ATTENT, ARNO EN SYLVIA GROEN
SLIJKERMAN TRANSPORT & HANDEL IN VLAS, STRO EN HOOI
VISHANDEL MARCO VAN VEEN
TEGELZETBEDRIJF DE KONING
SPORTIEFGEZIEN.NL
MAATSCHAP P. EN J. BORST
BOUWBEDRIJF TED GROOT BV
VERSEPEULEN.NL
URSEM-ZUURBIER GROENTEKWEKERIJ, KOELING EN OPSLAG
SNACKBAR HUGO
NUMAN PAPRIKA’S
WWW.STRAATGEREEDSCHAP.NL
ZORGBOERDERIJ NOORDEREND
TANKSTATION VD STOOP & KRUIJER
VAN DER BEL B.V.
RIK APPELMAN INSTALLATIETECHNIEK
BOUWBEDRIJF REDDER
QUALITY VERANDA
MELISSA BRACELET – HANDGEMAAKTE SIERADEN
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ZONDAG 8 MEI
MOEDERDAG
VERWEN JE MOEDER EN NEEM
HAAR MEE NAAR DE
IRISCH COTTAGE
VOOR EEN
MOEDERDAG TEA
EN
MOEDERDAG MENU
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.WIJ HEBBEN PLAATS VOOR EEN
SOUS-CHEF /
ZELFSTANDIG WERKEND KOK
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.PART-TIME
BEDIENINGSMEDEWERK(ST)ER
MET OPLEIDING GASTVROUW,
GASTHEER EN ERVARING
EN
ZOEK JE EEN BIJBAANTJE NA
SCHOOL EN EEN
ZATERDAG OF ZONDAG VOOR
ALLE ONDERSTEUNENDE
WERKZAAMHEDEN
STUUR SNEL JE CV NAAR
INFO@THEIRISHCOTTAGE.NL
OF BEL: 0226 - 421486 OF KOM LANGS:
VERLAAT 4 1734 JN OUDE NIEDORP
WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL
INFO@THEIRISHCOTTAGE.NL
ALLE DAGEN OPEN VANAF 10.30 UUR
0226 - 421486
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TRIMSALON
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER
MARLIES BROERS
Veenhuizerweg 57
1704 DR Heerhugowaard - De Noord
tel. 06 - 13108895

Nieuws van gym vereniging De Noord
Bent u nog steeds op zoek naar een sport.
Maar weet u niet wat u wilt. Kom dan vrijblijvend twee proeflessen
volgen. Zodat u weet of het u bevalt of niet.
We zijn een gezellige groep van gemiddelde leeftijd rond de 50 jaar.
De lesavond is op maandagavond van 19.00-20.00 uur.
De gymzaal is aan de Rozenhoutstraat 1.
De lessen worden verzorgd door een professionele gymdocent
Marianne Dammann.
De eerste 2 lessen zijn gratis.
We werken aan de volgende punten:
1.
Beweeglijkheid gewrichten
2.
Functie hart, longen.
3.
Coördinatie
4.
Spierfunctie.
5.
Samenwerking d.m.v spel
6.
Verbetering van conditie.
Lichamelijke klachten kunnen vaak afnemen als je verantwoord bezig bent met bewegen.
Informeer vrijblijvend bij een van de bestuursleden wat er op een gymavond aan oefeningen gegeven
wordt.
Het bestuur:
Joke Bouwknegt, 		
voorzitter		
072-5722697
		Ellen Dekker,		penningmeester		072-5741245
		Petra Dekker, 		secretaresse		072-5718713

Op zondag 1 mei vanaf 13.00 uur zal Sportcentrum Noorderend zijn
doorstart maken.
De heropening zal om 15.00 uur worden gedaan door
burgermeester Han ter Heegde.
In de zaal is er voor de jeugd een springkussen en boardingveld aanwezig.
We hopen jullie dan ook allemaal te zien om onder het genot van
een hapje en een drankje deze doorstart te vieren!
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Sportcentrum Noorderend
Op 17 april was er veel te doen in Sportcentrum Noorderend. De vrijwilligers van het afgelopen seizoen werden
in het zonnetje gezet. Volgens de aanwezigen was het Indonesisch buffet van prima kwaliteit en er werd ook flink
van gegeten. In de zaal stond een springkussen en hier
werd ook veel gebruik van gemaakt door de jeugd.
Deze week zijn de laatste avonden voetbal in de hal en ook de biljarters spelen hun laatste partijen, zodat iedereen zich kan opmaken voor de zomerstop.
Voor het Sportcentrum is er op sportief gebied wel een zomerstop maar er gaat de komende
maanden wel veel gebeuren. Mocht je een paar dagen over hebben en wil je hierbij helpen kom
dan langs of bericht ons via onderstaande telefoon of mailadres.
Gedurende de zomer willen we op vrijdagmiddag rond 16.00 uur stoppen met het werk zodat
iedereen de voortgang in ogenschouw kan nemen onder het genot van … Dus als je wil zien hoe
het Sportcentrum Noorderend van gedaante wisselt kom dan op vrijdagmiddag eens langs.
Op 1 mei zal de “heropening” worden gevierd vanaf 13.00 uur. De burgermeester zal om 15.00
uur dit officieel gaan doen. Voor de jeugd is er in de hal een springkussen aanwezig en ook een
boardingveld.
sportcentrumnoorderend@gmail.com
06 21 11 62 93
Henk Brinkmann

Verslag Pedege toernooi
Zaterdag 2 april was het na vijf jaar weer zover: het Pedege biljarttoernooi. Ooit in het leven geroepen om eens wat anders te doen als gewoon biljarten. Nu de sporthal wat steun nodig heeft
hebben we toch 27 man, (geen een vrouw deze keer), op de been weten te krijgen. Zelfs een compleet trio AZ aanhangers lieten de wedstrijd tegen PSV hiervoor schieten. Er werd dus gespeeld
in trios en bij de eerste de beste trekstoot raakten de ballen van verschillende spelers elkaar. Ons
opgestelde reglement voorzag hier niet in en dus kwam de laatste regel van stal, namelijk: In geval
van twijfel beslist de organisatie…
Iemand die later binnenkwam zag dat er met de rode bal gestoten werd en zei dat de scheids het
nog goedkeurde ook, kortom, het werd steeds gezelliger. Voor de afvallers werd een vlotbrugronde gehouden om alsnog door te gaan. Ook degene die precies 29 scoorde viel direct in de
prijzen(de sporthal bestaat 29 jaar). Verder werd na een verrassende finalewedstrijd tussen Harry
Yntema(stond eerst voor), Jos van Stralen(haalde Harry in) en Ron Brederveld(wist Jos weer in te
halen) werd kampioen.
De prijzen bestonden uit lekker eet en drinkwerk gescoord bij slagerij Hank Groot en de plaatselijke super Groen. Arno had nog wel flessen Spar afwasmiddel in de reclame. Toen ik zei de biljarters
daar waarschijnlijk niet blij mee te maken zei die: “Maar mij wel!” Het werd uiteindelijk bier: Brugse
Zot, jammer dat ik die niet won maar je wilt op je eigen toernooi niet winnen natuurlijk.
Verder werd het idee gelanceerd om in het najaar een sportkwis te houden. Henk en Carla,
overigens bedankt, ook voor de lekkere warme maaltijd, waren meteen voor en dat gaat dus zeker
gebeuren, we hebben niet voor niets een eigen sporthal!
Groeten Pedege.
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Abonnementsgeld 2016
In februari hebben we u verzocht om uw abonnementsbijdrage voor 2016 aan Contact te willen overmaken, in maart
hebben we een tweede oproep laten uitgaan. Toch hebben
nog altijd zo’n 80 abonnees hun bijdrage tot nu toe niet
overgemaakt.
Vandaar onze laatste oproep voor deze trage betalers: zou u per ommegaande alsnog uw
bijdrage willen overmaken? Anders zijn wij genoodzaakt de bezorging van Contact per 1 juni
2016 te staken. De hoogte van het bedrag is hetzelfde als in het afgelopen jaar: de bijdrage
bedraagt voor een volledige jaargang € 20,-.
Wil iedereen die tot nu toe nog niet betaald heeft, het bedrag van € 20,- vóór 15 mei 2016
overmaken op rekeningnummer NL06 RABO 03869 50989 (Contact) onder vermelding van
naam
straat
huisnummer
U hoeft niet aan te geven dat het om abonnementsgeld gaat. Maar wel hebben we heel graag
dat u bovenstaande informatie opneemt in uw betaling - omdat er soms veel mensen in
De Noord wonen met dezelfde achternaam.
Indien u Contact niet meer wilt lezen, kunt u dit doorgeven aan Paul Mooij (072-5711625),
of via een email naar RedactieContactDeNoord@gmail.com.

Nieuws van Hugo Girls
Zijn er nog mensen die wat voor Hugo Girls willen doen?
We hebben namelijk vacatures.
Carla heeft aangegeven zich volgend seizoen helemaal te richten op
de Sporthal en daarom te stoppen als penningmeester voor Hugo
Girls. Dus zoeken we een penningmeester.
Verder zoeken we iemand die zich over de technische zaken van Hugo
Girls wilt ontfermen (m.a.w. de TC). Carla is hiermee gestopt, vandaar
dat we iemand anders zoeken. Je moet wel verstand van handbal
hebben voor deze taak.
Dan zoeken we ook nog iemand die voorzitter wil worden.
En het zou ook fijn zijn om meer scheidsrechters te hebben!
Al met al keus genoeg.
Anna Ursem neemt het bijhouden van de website over van Karen Ursem. Karen, bedankt voor de
tijd die je de afgelopen jaren in onze mooie website hebt gestopt. En Anna succes!
De A1 is door naar de volgende ronde in de beker. Afgelopen donderdag wonnen ze na een
spannende wedstrijd van Tornado. Wanneer en tegen wie de volgende wedstrijd wordt gespeeld
weten we nog niet.
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De komende weken wordt er in verband met de vakantie bijna niet gehandbald. Degene die wel
moeten handballen, succes en iedereen een fijne vakantie gewenst.
HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Piet Oudeman Transport

Het bestuur

JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman
Hugo Girls jarigen
Jenny Korver
Deanne Molenaar
Senna van Schagen

29-apr
3-mei
7-mei

Hugo Girls kopij voor het Contact moet naar: hugogirlscopy@hotmail.com
Workshop 3-2-1 dekking voor Kabouter tot A junior
Laten we beginnen bij het begin. In maart zat de technische commissie van Hugo Girls bij elkaar
en daar kwamen toch wat problemen naar voren. Hoe moet er gecoacht moet worden in een
3-2-1 dekking? We merkten bij ouders en coaches dat de afspraken van een 6-0 dekking werden
gebruikt in een 3-2-1 dekking . Dit kan verwarrend zijn voor speelsters als je A traint en je B krijg
te horen langs het veld. Na wat overleg kwamen we met het idee om een workshop te organiseren voor ouders/ belangstellenden en coaches. De jeugdcommissie nam de organisatie op zich,
hoofdtrainer Jos Mienes nam de workshop op zich.
Dinsdag 12 april was het dan zover, iedereen had zich goed voorbereid. Nu was het afwachten op
de opkomst. En deze opkomst was goed, zeker voor de eerste keer! We begonnen met de theorie,
er kwamen goede vragen en de theorie liep lekker door. De A1 en B1 begonnen ondertussen aan
de warming up om na de theorie via praktijkoefeningen de theorie visueel toe te lichten. Om 21
uur sloten we af met een kop thee en koffie en de rondvraag. Alles verliep naar wens en het was
een geslaagde workshop
Deze workshop is vrij algemeen gehouden, bij voldoende belangstelling willen we volgend seizoen dieper op de stof ingaan, onder andere door leeftijdsklassen samen te zetten. Stel je daarbij
voor de A en B jeugd samen, C en D jeugd bij elkaar en de E jeugd tot Kabouter handbal samen.
Via deze weg willen wij iedereen bedanken die gekomen is, het handbalgevoel leeft erg in De Noord.
Daar zullen vele verenigingen jaloers op zijn, op de samenhorigheid in De Noord. We bedanken de
speelsters die hun eigen training opgaven om voorbeelden voor te doen voor deze dag, de organisatie en de trainer hebben. Maar vooral u voor het maken van tijd om te komen kijken! Hopelijk heeft
iedereen er iets van opgestoken en weet u nu waar op wordt getraind en hoe de afspraken in het
veld zijn met elkaar. Zodat de speelsters de training goed kunnen vertalen naar de wedstrijd.
De bond zal de komende jaren tot de A jeugd de regels blijven aanpassen om bij verenigingen
de wil te creëren om met open dekkingen te spelen, zodat het spelplezier verhoogd wordt en hopelijk kan leiden tot een vergroting van het aantal leden. Het succes van het oranje handbalteam
helpt daar natuurlijk erg in mee!
Bedankt en hopelijk tot volgend seizoen!
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HV Hugo Girls

Hugo Girls F2 - Tornado F2
9 april 2016
Het stond voor ons 20 – 5 .
Ik had niet ge scored.
mijn zus sidney heeft ook niet scored.
Ik vond het niet zon hele leuke wedstrijd want het was
niet zo spannend.

Groetjes summer.

Hugo Girls F2 - K.S.V. F2		
23 april 2016
We moesten om 14.00 uur spelen thuis tegen KSV.
Het was erg spannend ,we stonden aldoor voor,
maar op het eind stond het 5-5 en de laatste 2 minuten
had de tegenpartij 5-6 gemaakt en dat bleef zo,
maar wel leuk gespeeld.
Groeten Roos Wagenaar.

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

BUFFETDIENSTEN ‘T RONDEEL
Hierbij het overzicht van de kantine diensten voor het rondeel van dit voorjaar. Kijk even goed
wanneer je aan de beurt bent. Als je niet kunt, zorg je zelf voor een ander en de wijziging geef je
door aan mij.
Tel nr. 072-5711428 of via de mail:marcoannet@gmail.com
Annet Kroon, planning kantinediensten in ´t Rondeel
			
11 mei
19.15 uur tot 21.45 uur		
Fleur de Boer		
			
22 mei
9.15 uur tot 11.45 uur
11.45 uur tot 14.00 uur
Carola Wijnker en
Caroline Bakker
Mandy Smit		
			
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
Kelly Zuurbier en
Jolijn Brouwer

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

18.00 uur tot 21.15 uur
Astrid Tesselaar

13.45 uur tot 16.30 uur
Carola Wijnker en
Noor Blankendaal
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4 juni

9.15 uur tot 12.15 uur
Irma Entius

12.15 uur tot 15.30 uur
Sabine Zuurbier

5 juni

9.15 uur tot 11.45 uur
Laura de Wit en
Deni Westmeijer

11.45 uur tot 14.00 uur
Marjon Berkhout en
Isa Groot

14.00 uur tot 16.15 uur
Mariska Stoop en 			
Bo Bleeker

UITSLAGEN 11 T/M 14 APRIL
Dames 2
Dames 3
A1
Beker
A2
B1
Beker
B2
C1
C2
D1
D2
E1
E2
F1
F2
F3
Recr 1
Recr 2

Hugo Girls DS2
Hugo Girls DS3
Kleine Sluis DS2
Hugo Girls DA1
Hugo Girls DA1
HVS DA1
Vrone DA1
Hugo Girls DA2
Victoria O DB1#
Hugo Girls DB1
Hugo Girls DB1
Hugo Girls DB2
HVS DB1
Hugo Girls DC1
Hollandia T DC2
Hugo Girls DC2
DSO D2
Hugo Girls D1
Hugo Girls D2
Schagen D1
Hugo Girls E1
Kleine Sluis E1
Wijk aan Zee E1#
Hollandia T F1#
Hugo Girls F1
Sporting S F1
Hugo Girls F2
JHC F2
Hugo Girls F3
SSV/Sporting S DR1
Hugo Girls DR1
Hugo Girls DR2
KSV DR1

Kleine Sluis DS1
16
Schagen DS2
23
Hugo Girls DS3
25
Valken DA1
19
Tornado DA1
21
Hugo Girls DA1		
Hugo Girls DA2
8
DTS ‘48 DA1
9
Hugo Girls DB1
17
Vrone DB2
10
Zwaluwen ‘30 DB1
12
Des DB1
20
Hugo Girls DB2
11
JHC DC1
2
Hugo Girls DC1
9
Zwaluwen K DC1
23
Hugo Girls D1
11
Geel Zwart D1
6
D.E.S. D1#
8
Hugo Girls D2
22
Geel Zwart E1
11
Hugo Girls E1
16
Hugo Girls E2
10
Hugo Girls F1
14
Zap F2
9
Hugo Girls F2
12
KSV F2
5
Hugo Girls F3
12
Kleine Sluis F2
7
Hugo Girls DR1
16
Niedorp DR1
12
Dwow DS1
14
Hugo Girls DR2
14

-

24
8
20
12
16
22
11
14
17
14
16
11
10
15
16
15
9
7
2
10
14
5
9
5
8
6
3
9
9
9
16
7

PROGRAMMA ZATERDAG 30 april T/M VRIJDAG 6 MEI (VELD)
	 	 	 	 	
AANW./	 
TEAM
DATUM
WEDSTRIJD
PLAATS
AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 3-5
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Schagen Ds1-DS1

Schagen

19.30

18.15

------

PROGRAMMA ZATERDAG 7 MEI T/M VRIJDAG 13 MEI (VELD)
TEAM

DATUM

WEDSTRIJD

PLAATS

AANW./
AANV VERTREK RES.SH.

DAMES 1
DAMES 2
E1
RECR. 1
RECR. 2

10-5
8-5
11-5
10-5

VRIJ
Tornado Ds4- DS2
Vrone E1-HG E1
HG DR1-Geel Zwart DR4
J.H.C. DR1-HG DR2

HHW
St Pancras
De Noord
Julianadorp

19.30
10:55
20:00
20:00

WIJZIGING:

18.45
9:55
19:30
19:00

---------------------

Din 10 mei: Tornado Ds4 - Dames 2 om 19.30 uur (was 24 april)

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

DATUM
11-mei
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
11-mei
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

WEDSTRIJD
HG DR1-Geel Zwart DR4
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
HG DR1-Geel Zwart DR4
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

AANV.
20:00
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
20:00
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

SCHEIDRECHTER
Karin Oudeman
Mabel Ursem-Evie Tiel
Bregje de Wit-Pien van den Berg
Karin Oudeman
bond
Joyce/Pascal Heij
Monique Beemsterboer
Nel Borst
?
Evie Tiel-Mabel Ursem
Jochem Blankendaal-Jill Kavelaar
?
Dames 3
Dames 2
?
Fenny Borst
Kirstin Plak
Nadine Hoppen-Dilara Top
?
Bente Zuurbier-Evi Blankendaal
?
Annie Groenland
bond
Monique Beemsterboer
Karin Oudeman
Mabel Ursem-Evie Tiel
Bregje de Wit-Pien van den Berg
Karin Oudeman
bond
Joyce/Pascal Heij
Monique Beemsterboer
Nel Borst
?
Evie Tiel-Mabel Ursem
Jochem Blankendaal-Jill Kavelaar
?
Dames 3
Dames 2
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Puinhoop United tafeltennis
Het eerste team ontmoette de toekomstige kampioen Noordkop
2 uit Den Helder. Ze konden tijdens deze wedstrijd de promotie al
voor elkaar krijgen en inderdaad ze redden het. Er was voor Puinhoop geen eer aan te behalen, pas in de laatste partij wist Johan
Zutt een puntje binnen te slepen.
Adil Groot won in het tweede 2 belangrijke partijen. Jan van den
Berg sloot aan met een partij. En dit tegen een van beide kampioenskandidaten, Olympia 4. Het tweede staat weliswaar nog onderaan, maar met slechts twee punten achterstand. En vanavond,
zaterdagavond, vindt de grote strijd plaats met Stedebroec, de
concurrent voor de laatste plaats. De kans om de degradatie af te
wenden is dus reëel aanwezig.
In team 3 wonnen alle spelers 2 partijen. Alleen Luuk Admiraal van Duintreffers 6 bleek een te
grote sta in de weg.
Puinhoop United

Puinhoop United tafeltennis
Het doek is gevallen voor Puinhoop United 2. In de met veel spanning tegemoet geziene wedstrijd tegen mede degradatiekandidaat Stedebroec werd een smadelijke nederlaag geleden.
En net nu het zich liet aanzien, dat Puinhoop het zou gaan redden. Maar de mannen konden
de motivatie kennelijk even niet vinden of misschien werd de spanning ze teveel. Het werd een
daverende nederlaag, 9-1. Op slag is het tweede team gedegradeerd. Het wordt volgend jaar
weer vierde klasse
Team 3 is weer het zonnetje in ons tafeltennishuis. Men scoorde een regelmatige 7-3 winst, waarbij aangetekend moet worden, dat George Brandsma een hattrick scoorde en Ad Elsendoorn
even wat minder in vorm is. Het eerste team is nog steeds in de strijd voor de tweede plaats en
die zou nu ook bijna bereikt zijn, ware het niet dat Duintreffers Peter Delis had opgesteld. Deze
speler heeft het afgelopen jaar 4 keer meegedaan, waarvan 3 maal tegen Puinhoop. Peter is
een eerste klasser, die veel te sterk is voor onze derde klasse. Team 1 begon dus al met een 3-0
achterstand. Door winst van het goed ingespeelde dubbel Cramer/Zutt, Peter Cramer en Tom
Roelofszen en twee keer van Johan Zutt werd het toch nog 5-5, Maar de tweede plaats wordt nu
toch wel heel moeilijk.
Puinhoop United

TV ’t Noord End
Eerste 5 dorpentoss dit seizoen!!
Zaterdag 23 april stond de eerste 5 dorpentoss weer op het
programma. Om 19.00 uur was de planning. Op ons tennispark
aangekomen waren de eerste kinderen van een naburig dorp
reeds gearriveerd en stonden te trappelen om te beginnen.
Vaders was aangeschoven bij het thuisspelende competitie team,
waar uiteraard meerdere bekenden in tennisten. (die heeft het
gezellig gehad en wat minder gekeken).
Om 19.00 uur was het team compleet en kon er gestart worden in
enkel en mix. Ik keek er van op hoe sommige kinderen gegroeid
waren in hun spel en ze hadden er zichtbaar plezier in. Tussendoor een stop om de inwendige
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mens te versterken en uiteindelijk na bijna twee uur door de regen van de baan gejaagd, was het
toch weer een geslaagde avond waarin bij de meisjes Mandy Plak en bij de jongens Luuk Smit de
winnaar was.
Volgende 5 dorpentoss zaterdag 28 mei in Warmenhuizen.

Agnes de Goede

AED-cursus
Op 25 april is de eerste AED-cursus gehouden in de kantine van TV ’t Noord-End.
Op 3 mei is er nog een cursusavond (start om 19.30u). Geeft je op via pr@tvnoordend.nl
Na opgave krijg je geen bevestiging, je kunt gewoon komen. Deelname is gratis.
Groet, bestuur Tennisvereniging ’t Noord-End

RECTIFICATIE
Let op: het Kerkepadtoernooi vindt dit jaar plaats van 9 t/m 17 juli 2016.
(En dus niet van 2 t/m 10 juli, zoals eerder vermeld)

REMINDER STRATENTENNISTOERNOOI
Beste Noordenders,
Na het daverende succes van vorig jaar zijn wij weer het stratentoernooi aan het organiseren
voor jullie! Dit jaar vindt het plaats van 6 juni t/m 11 juni 2016. Geef je nu op!
De aanmelding van jouw straat kun je mailen naar pezu@quicknet.nl. (Deadline 7 mei 2016).
We zien het graag tegemoet!
Groetjes
Stratentoernooicommissie
Gidget Zuurbier
Roos Beers
Dick van Schagen
Mike Degeling
Agnes de Goede
Anneloes Bakker
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TENNISVERSLAG 23 APRIL 2016, ZATERDAG HERENTEAM
Op zaterdag 23 april, een dag na de geboorte van kleinzoon Milo, moesten we aantreden tegen
Hulstenaar 2, uit Heemskerk. Toen ik op ons tennispark aankwam (12.30 uur) waren Harrie en
Ronald H plus onze tegenstanders al aanwezig. De rest van ons team druppelde ook binnen.
De catering was deze dag in handen van Harry. Onder het genot van een bak koffie en een
punt appelgebak volgde de kennismaking met onze opponent. Zij waren met vier man naar de
Noord gekomen, wij waren met z’n vijven omdat ondergetekende de enkelpartij nog even wilde
overslaan. Alleen dubbelen dus. Na de kennismaking werd de tenniskleding aangetrokken en
om 13.20 kon er op vier banen worden ingeslagen. Mede door de wind en de zon stelde dit geen
reet voor. Daarom ben ik maar even de vaatwasser gaan vullen.
Ronald H speelde op baan 1. Dit werd een megapartij. De eerste set ging met 4-6 verloren,
de tweede werd met 6-2 gewonnen zodat de derde set de beslissing moest brengen. Dit liep
aanvankelijk niet naar wens maar bij een 5-2 achterstand begon het te lopen. De tegenstander
werd steeds wanhopiger. De 5-2 werd omgebogen naar een 6-5 voorsprong. De tegenstander
werd nog een game gegund zodat de tie-break de beslissing moest brengen. Onze diesel trok
deze naar zich toe. De drie andere partijen waren toen al lang en breed afgelopen. Als dank voor
deze inspanning van ruim twee en een half uur besloten wij unaniem hem uit te sluiten voor de
dubbels! Op baan 2 had Harrie zijn tegenstander al lang en breed op de knieën. Met gedegen
spel en ijzersterk voetenwerk werd het 6-3 6-3.
Op baan 3 speelde Paul. Hij won de eerste set met 6-1. Maar toen kwam er een kentering in de
partij. De tweede set ging met 6-4 verloren. Bij de nazit bleek dat Paul precies wist wat er op baan
4 gebeurde! Duidelijk een gebrek aan concentratie dus. De derde set werd met 6-2 gewonnen.
Op baan 4 had Ronald P het ondertussen opgenomen tegen een tegenstander met een kwaliteit
die Ronald zelf ook bezit, namelijk; lopen op elke bal. De eerste set werd er voortdurend tegen
een achterstand aangekeken. Maar bij 4-5 werden de bakens verzet en sleepte hij de set er in de
tie-break uit. De tweede set werd met 6-2 gewonnen.
De tussenstand was dus 4-0 in ons voordeel. We konden met een gerust gevoel de dubbels gaan
spelen. Harrie en Ronald P namen het op tegen de twee kleinste tegenstanders. Omdat we zelf
ook speelden, en ik zeer geconcentreerd was, heb ik daar weinig tot niets van mee gekregen. De
uitslag wel: 6-3. 6-3.
Paul en ik, in een heel ver verleden nog clubkampioenen dubbel, namen het op tegen de twee
langste mannen van Hulstenaar. Het liep best gesmeerd. Alleen de beslissende klap bleef een
beetje lang uit in de eerste set. Pas op het dertiende set-point trokken we de set naar ons toe,
6-3. De tweede set was eigenlijk identiek aan de eerste. Op het vierde match-point sloegen we
toe, 6-4. Einduitslag: 6-0 voor tv Noordend!
Ondanks het feit dat twee tegenstanders andere verplichtingen hadden en daarom vrij snel
vertrokken, was de nazit ook van een goed gehalte. We zijn er ook achter gekomen dat Ronald H
enorm goed kan smeren. De broodjes wel te verstaan.
Rest mij nog te vermelden dat onze geblesseerde aanvoerder, Ed Blij, ook zijn gezicht nog even
heeft laten zien. Vol vertrouwen gaan we naar de volgende wedstrijd op 7 mei!
Groetjes Henk
TENNISVERSLAG 1, 16-4-2016 ZATERDAG HERENTEAM
Gisteren in alle vroegte hebben we in Bakkum 3-3 gespeeld tegen de plaatselijke tv.
Onze nieuwe kopman Ronald H. maakt de verwachtingen meer dan waar en haalde in de enkel
en ook in de dubbel met zijn naamgenoot de 100%.
Paul maakt in deze afdeling nog niet veel vrienden in zijn enkelpartijen. Dit keer liet hij ene
Fred alle hoeken van het park zien en won royaal met 1-6 en 3-6. Alleen de dubbel wint hij dan
weer niet, maar dan had je ook niet met mij moeten gaan want dan wordt het allemaal toch
iets moeilijker. Ikzelf kan m’n draai nog niet erg krijgen met die enkelwedstrijden erbij dus ik
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trok weer aan het kortste end. Je bent ongemerkt toch ook met je geblesseerde tennismaten in
gedachten en ook het OPA worden van Henk houdt je wel bezig.
Ronald P. moest zijn meerdere erkennen in de enkel tegen Erik maar zoals eerder benoemd won
hij de dubbel weer knap alhoewel ik hoorde langs de hekken dat die bionische Richard amper
kon lopen en die Hans weinig meer kon zien. Kortom weer een mooi daggie.
Volgende week thuis tegen TV Hulstenaar. Even zien of Henk het weer aan kan en Ed staat in het
rooster voor de taart en hapjes??
Groeten Harry.
TENNISVERSLAG 9 APRIL 2016, ZATERDAG HERENTEAM
Allereerst zal ik ons team even voorstellen. Dit zijn: Ronald Plak, Ronald Hentzen, Paul Groot,
Harrie Wolkers, Ed Blij en Henk Beers. (dit in willekeurige volgorde)
Voor aanvang van dit seizoen zijn we bij elkaar gekomen om het een en ander af te spreken. De
afgelopen jaren hebben we alleen gedubbeld in de 35+. We wilden dit seizoen weer dubbelen,
maar dan in de 50+. We hebben allen die leeftijd al bereikt en sommigen al zeer ruim! Door een
foutje of een misverstand zijn we toch weer in de 35+ ingedeeld. Geen ramp maar toch....
9 April moesten we aantreden tegen Westerhout 1 uit Beverwijk. Ook zij waren gelukkig redelijk
gevorderd wat leeftijd betreft. Ed (trainingskamp in Drenthe) en Henk (geblesseerd) deden niet
mee. Tijdens het gebruikelijke bakkie vooraf kregen we de mededeling dat we ook moesten
enkelen!!! Na wat heen en weer bellen bleek dit nog te kloppen ook. Dit was ook de reden voor
het team uit Schagen om zich terug te trekken. Cindy gaat uitzoeken of hier nog iets aan te doen
is. Mocht dat niet zo zijn, hebben we toch een probleem.
In de ledenvergadering is gesproken over de aanschaf van een AED. (hopelijk hoeven we die
nooit te gebruiken) Misschien is het een optie om er ook een zuurstoftank bij te doen!?
Een geluk bij een ongeluk was dat onze meest fitte spelers aan zouden treden. De namen van
de tegenstanders zijn mij onbekend gebleven. Dus voor het wedstrijdverslag heten ze allemaal
Westerhout.
Op baan 1 Ronald Plak, ons loopwonder, tegen Westerhout 1. Uitslag: 6-3 6-1 winst. Redelijk
makkelijk. Op baan 2 Paul Groot, onze routinier, tegen Westerhout 2. Uitslag: 6-0 6-3 winst.
Appeltje eitje. Op baan 3 Harrie Wolkers, onze Calimero, tegen Westerhout 3. Na een nipte
nederlaag in de eerste set volgde een geweldig herstel in de tweede. Ook de derde set was
spannend. Helaas ging ook deze verloren. Uitslag: 6-7 6-1 4-6.
Op baan 4 Ronald Hentzen, onze diesel en Feyenoord fan, tegen Westerhout 4, een lefty. (voor
de niet-kenners: een linkshander) Waarom diesel? Nou, een diesel heeft even nodig om warm te
draaien en Ronald ook. De eerste set ging ruim verloren maar in de tweede set was onze diesel
warm gedraaid. Helaas was de gasolie in de derde set op en zijn tegenstander
deed er ook nog een paar stapjes bij. Uitslag: 1-6 7-5 0-6. Tussenstand: 2-2
De twee dubbels moesten dus de beslissing brengen. Gelukkig hebben we wat dat betreft
een schat aan ervaring. Ronald H speelde met Paul. Zij wonnen hun potje met 6-4 7-5. Ronald
P en Harrie hadden iets meer moeite om hun tegenstanders over de knie te leggen. Maar dit
lukte wel. 4-6 6-4 6-1. De einduitslag was dus 4-2 in ons voordeel. Rest me nog te zeggen dat
de entourage, met op het hoogtepunt 6 toeschouwers, niet echt geweldig was. Dat was op de
vrijdagavond gelukkig veel beter. Omdat ik niet zo van drinken hou en nog aan de (sjoel)bak
moest heb ik de nazit niet afgewacht. Ik vertrouw erop dat dit goed is verlopen! Hoe het een en
ander verder gaat wachten we in spanning af.
Met vriendelijke groet,
Henk
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Dit jaar weer diverse gezellige activiteiten bij onze
gastvrije vereniging
Met een Algemene Ledenvergadering op 22
maart, een goed bezet openingstoernooi en de
clubkampioenschappen in april, is het nieuwe
tennisseizoen weer volop aan de gang. De
voorjaarscompetitie is momenteel in volle gang.
De banen zien er perfect uit, met verse gravel en
nieuwe netten. Mijn complimenten ook aan de
handenwapperploeg voor het oppimpen van
de kantine. Wanden opnieuw geschilderd, leuke
teksten en sfeervol aangekleed!
Evenementen 2016
Voor het (eerste) Stratentoernooi 2015 was
veel belangstelling, dit jaar is het weer van
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6 t/m 11 juni. Het Kerkepadtoernooi was verleden jaar zeer geslaagd en goed bezet, met mooi
weer en een drukbezette kantine. Dit jaar vindt het plaats van 2 t/m 10 juli.
Voor Ladiesday 2 juni zijn de eerste inschrijvingen al weer binnen. Op 17 juni is er een
Midzomernachttoernooi en de Mannendag is op 27 augustus, Piet de Goede heeft aangegeven
dat hij samen met Jeroen Borst dit gaat organiseren.
Voor de jeugd zijn er diverse Dorpen toss-toernooien in verschillende plaatsen (zie het
informatieboekje). Doe gezellig mee met deze gezellige activiteiten bij onze gastvrije vereniging.
Als penningmeester wens ik alle leden een sportief en succesvol en vooral gezellig tennisseizoen
toe. Met mooi weer en goede opkomsten op de diverse toernooien.
Dan is een penningmeester ook weer tevreden.
Vriendelijke groet,
Jan Verkroost

Hugo Boys seizoen 2015-2016
Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 30 april
Hugo-Boys
9.30 uur
13.00 uur Hans

Zaterdag 7 mei
Hugo- Boys
9.30 uur Irma
13.00 uur Carla

Zondag 1 mei
9.45 uur Verine/ Miranda
14.00 uur Tini 15.30 Lex
Leden : Stef Bakker / Alex Kroon /
Daan Poel

Zondag 8 mei
9.45 uur Annet / Carin
13.00 uur Paul / Frans
Leden: Derek Ursem/
Richard Groot/
Rico Dekker

Maandag 2 mei
Tafeltennis Puinhoop
Dinsdag 3 mei
Kbo en Seniorengym
Woensdag 4 mei
Revas
Donderdag 5 mei
Hemelvaart dag
Vrijdag 7 mei
koersbal

Maandag 9 mei
Tafeltennis Puinhoop
Dinsdag 10 mei
Kbo en Seniorengym
Woensdag 11 mei
Revas
Donderdag 12 mei
Training Hugo Boys
Vrijdag 13 mei
koersbal
dansavond Revas

41

Hugo Boys Senioren
PROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 1 mei 2016						
Terreindienst:
Vincent Plak 				
wedstr. Omschrijving 		
aanv.
vertr.
Scheidsrechter
7503
Hugo-Boys 1
Nieuwe Niedorp 1 14:00		
M.F. Egner
12233 JVC 2
Hugo-Boys 2
11:00		
G. van der Sluis
133425 De Zouaven 7
Hugo-Boys 4
11:30
10:30
161275 Hollandia 3
Hugo-Boys 5
13:00
12:00
138044 Hugo-Boys 6
Sint Boys 3
10:45
10:00
Stefan Oudeman
134649 Victoria O 7
Hugo-Boys 7
12:30
11:30		
PROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 8 mei 2016 						
Terreindienst:
Nico Groot, Lex Rendering		
				
wedstr. Omschrijving 		
aanv.
vertr.
Scheidsrechter
7662
Hugo-Boys 1
Geel Zwart 30 1 14:00		
R. Mol
12335 Hugo-Boys 2
Hollandia T 2
10:45		
P. Rotgans
134596 Victoria O 3
Hugo-Boys 4
10:30
09:45
161007 Hugo-Boys 5
SVW 27 5
10:45
10:00
Jan de Wit
133268 Dirkshorn 3
Hugo-Boys 6
11:00
10:00
136082 Kolping Boys 9
Hugo-Boys 7
12:00
11:00
PROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 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		
0
Hugo-Boys 2
vrij				
133738 Hugo-Boys 4
DWB 2
10:45
10:00
Marcel Numan
0
Hugo-Boys 5
vrij				
0
Hugo-Boys 6
vrij				
138265 Hugo-Boys 7
KSV 6
14:00
13:15
G. Vinke 		
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

Pupil van de week
Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:
1 Mei
Hugo Boys 1 – Nieuwe Niedorp 1
Thijs Klaver
(12:45 aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)
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Pupil van de week
Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:
8 Mei
Hugo Boys 1 – Geel Zwart 1
Dylan Boon
(12:45 aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)

Hugo Boys Jeugd
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd
Zaterdag 30 april, 2016
Terreindienst ‘s ochtends:
Thijs Zuurbier
Terreindienst ‘s middags:
Frank Beke
wedstr.
Omschrijving
aanv
Hugo Boys B1
- Vrij
Hugo Boys B2
- Vrij
Hugo Boys C1
- Vrij
Hugo Boys D1
- Vrij
178706
Kolping Boys E4
- Hugo Boys E1
185663
Victoria O E3
- Hugo Boys E2
169352
Westfriezen F4
- Hugo Boys F1
Hugo Boys MP1
- Vrij
Hugo Boys MP2
- Vrij
Hugo Boys MP3
- Vrij

Vertr/aanw

Scheidsrechter

10:15 9:30		
11:15 10:30
9:00 8:00		

-

Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd		
Zaterdag 7 mei, 2016
Terreindienst ‘s ochtends:
Rens Hoogland
Terreindienst ‘s middags:
Rob Zuurbier
wedstr.
Omschrijving
aanv
Vertr/aanw
195092
Hugo Boys B1
- Kolping Boys B3
14:00 13:00
Hugo Boys B2
- Vrij
Hugo Boys C1
- Vrij
203453
Hugo Boys D1
- Petten D1
11:00 10:15
178715
Hugo Boys E1
- SVW 27 E2
11:00 10:30
185683
VVS 46 E2
- Hugo Boys E2
10:45 10:00
169356
Hugo Boys F1
- Wieringermeer F2
11:00 10:30
Hugo Boys MP1
- Vrij
Hugo Boys MP2
- Vrij
Hugo Boys MP3
- Vrij

Scheidsrechter
NNB
NNB
Coach
Coach

Houdt de website en het bord in de gaten ivm gewijzigde wedstrijden!
www.hugoboys.nl
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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!
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Kleurplaat
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Richtlijnen voor kopij ‘contact’
- Aanleveradres(mail): redactiecontactdenoord@gmail.com.
- Gegarandeerd geaccepteerde bestandstypen: txt, doc, docx, jpg, xlsx en pdf. Alle overige
bestandstypen worden niet gegarandeerd.
- Bij het onderwerp de naam van de betreffende vereniging of instelling vermelden.
U kunt te allen tijde een briefje inleveren op het redactie-adres: Groote Geldebosch 48 te
Heerhugowaard-de Noord of even bellen met de redactie 072- 57 15 332.
- Uiterste inleverTIJD is 19.00. Na dit tijdstip aangeleverde kopij zal in de daarop volgende uitgave
worden gepubliceerd. Contact verschijnt, met uitzondering van de zomervakantieperiode en
mogelijk de kerstperiode, in de ON-even weken.
De redactie zal na ontvangst van de per e-mail aangeleverde kopij een automatisch bericht aan
de afzender toezenden met als onderwerp de datum van plaatsing.
- Het aanleveren van advertenties via redactiecontactdenoord@gmail.com of contacthhw@gerja.nl
- Per vereniging, instelling, organisatie of andere instantie, is het gewenst de kopij via één e-mail
adres aan te leveren. Op deze manier heeft de betreffende instelling grip op de juiste volgorde
en bovendien kan de redactie makkelijker terugkoppelen bij vragen of opmerkingen.
- Logo’s dient men eenmalig in bezit te stellen van de redactie of van Gerja in een 4X4 cm
formaat (bij voorkeur jpeg). Het logo zal blijvend gebruikt worden. De kopij alleen als tekst
aanleveren, zonder logo. Eventuele bijlagen (bijvoorbeeld foto’s) apart bijvoegen in de eerder
genoemde bestandstypen, met in de tekst vermeld welke bijlage / bestandsnaam op welke
plaats ingevoegd dient te worden.
- Er zijn extra kosten verbonden aan het laten publiceren van meerdere foto’s of van kleurenfoto’s.
- De opmaak van het Contact en uw kopij wordt geheel door Gerja verzorgd. Neem contact op
met de redactie indien u uw opmaak gepubliceerd wilt zien.
- Kopij zonder (herleidbare) afzender zal niet worden gepubliceerd.
- Indien u een evenement op de agenda wilt laten plaatsen, dan kunt u dit kenbaar maken via
een apart verzoek aan de redactie per e-mail.
Advertentietarieven (zwart/wit): 1/1 pag € 42,50
				1/2 pag € 24,50
				1/4 pag € 15,00
				
1/6 pag € 11,25 (personeelsadvertentie)
Personeel(zwar t/wit):		

1/6 pag € 11,25

Advertentietarieven (full color):

Nader te bevragen bij contacthhw@gerja.nl

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

Suikerbrood van 2,60 voor 1,95
Kampioentje 3 + 1 GRATiS
Gevulde koeken 3 + 1 GRATiS
Elke dag 3 broden naar keuze € 6,10
5,75
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