Vrijdag 22 mei 2015

Agenda
24 mei 2015
30 mei 2015
7 juni 2015
12 juni 2015
13 juni 2015
21 juni 2015
28 juni 2015
13 juli 2015
10 augustus 2015
25 augustus 2015
29 augustus 2015
29 augustus 2015
1 september 2015
7 september 2015
14 september 2015
18 september 2015
12 oktober 2015
10 november 2015
15 december 2015

en 25 mei: Pinksteren
Cultuur: Double you in kerkje Veenhuizen
YoungSeven: KJD Festival
Samen Verder feest
Bavodag voor de vormelingen
3e zondag met het combo van Trudy Hand
YoungSeven: Seizoensafsluiting
Uiterlijk inleveren kopij voor het laatste Contact voor de vakantie (17 juli)
t/m 13 augustus: Kindervakantiespelen
Uiterlijk inleveren kopij voor het eerste Contact na de vakantie (29 augustus)
39e editie Noordender Volksspelen aansluitend feestavond bij Bleeker
Eerste Contact na de zomervakantie
t Skarpet: sluiting seizoen
KBO: Fietstocht
KBO: seizoen bijpraten, ook ruiken en voelen
t/m 23 september 2015, 6 daagse vliegreis naar Lourdes
KBO: Justitie pastoraat
KBO: Avondprogramma met Kees Mol
KBO: Kerstmiddag ”De Grijzen Wijzen“ optreden

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 1 JUNI 2015
vóór 19:00 in te leveren via RedactieContactDeNoord@gmail.com of bij uitzondering bij Angèl Mooij,
Groote Geldebosch 48. Na dit tijdstip wordt kopij geplaatst in de uitgave van vrijdag 19 juni 2015.
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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
TRIMMER
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Husqvarna.
€ 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.
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HEGGENSCHAAR

Inclu sief Accu
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€ 40,-
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HUSQVARNA 136 LiHD50
HEGGENSCHAAR

der
Inclu sief Accu , snella
en maaidek 85 cm.

€ 3.599,-

Altijd in de
buurt

123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd 3

Inclu sief Accu
en snella der

HUSQVARNA
RIDER ACCU

15-03-12 09:28

Welkom!

€ 459,-

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

Iedereen verdient een bank in de buurt.
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

072 571 5265
072 5744771
072 574 2241

072 574 2241
072 5712020

Personele Unie
Pim Mooij						072 5715332
Truus van den Berg					
072 5719852
Copij voor het Contact namens de Parochie dient u te mailen naar Annet Kroon:
marcoannet@gmail.com. Gelieve voor zaterdag 12 uur.
Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren voor 28 mei op het
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
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In mei is de groep van Toos Mooij en Ans van Langen aan de beurt om de kerk op orde te maken.
In juni en juli zijn de groepen van Marijke Morsink en Riet Berkhout aan de beurt om de kerk op
orde te maken.
Bloemengroep:
In mei wordt de kerk versierd door Els Dekker en Angela van Diepen
SPREEKUUR vice voorzitter.
Op elke laatste donderdag van de maand van 19 uur tot 20 uur houd ik spreekuur voor alle vragen
die er zijn buiten de pastorale vragen. Kom gerust,u bent van harte welkom!! In de pastorie!
Vriendelijke groeten, Gea Klercq
Meimaand – Vandaag weer zoals die eerste Pinksteren?
Die eerste Pinksteren?
Geen rooskleurige toekomst.
Geen grootse organisatie.
Geen nauwkeurig beleidsplan.
Wel: voorbij de teleurstelling om verlies.
Wel: voorbij de neiging om terug te vallen.
Wel: voorbij de druk van het ongeloof.
Die eerste Pinksteren?
Vuur uit de hemel,
Geest-kracht als rugsteun,
binnenstebuiten gekeerd!
Pinksteren vandaag?
Toekomst onzeker,
organisatie verlamd,
plannen onduidelijk.
Wel groeiend besef:
minder macht is meer getuigeniskracht,
minder institutie is meer creativiteit,
minder leer is meer evangelie.
Pinksteren vandaag?
Weer zicht krijgen op de eigen missie,
weer taal zoeken die mensen beweegt,
hen weer binnenstebuiten doet gaan.				
Jean-Paul Vermassen
UIT DE PAROCHIE – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” – 16 mei 2015.
We zitten tussen Hemelvaart en Pinksteren; nog even, en de Paastijd is voorbij. Pinksteren is voor
velen het moeilijkst te begrijpen christelijk feest: de Geest die neerdaalt over de mensen. Maar
is dat echt zo moeilijk? Dat mensen worden begeesterd, geïnspireerd? Dat mensen een innerlijk
vuur ontvangen? Wonderlijk is natuurlijk wel als dat met veel mensen tegelijkertijd gebeurt. Maar
dat zijn de mysteries van ons geloof. We willen die mysteries zo graag verklaren en uitleggen. Het
zou beter zijn als we dat niet probeerden, maar ze gewoon over ons heen laten komen. Dan is het
Pinksteren!
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Op Hemelvaartsdag hadden we een mooie viering met de Cantorij. We hadden wat concurrentie
van de Johnny Cashviering in Waarland; daar kwamen meer dan vijf honderd mensen naar de kerk.
Heel bijzonder. In onze viering heb ik proberen uit te leggen dat we allemaal tot Hemelvaart zijn
geroepen, dat wil zeggen dat het onze opdracht is om een hemel op aarde te creëren; dan zijn we
allemaal in die hemel.
Aan het einde van de viering kon ik een parochiekaars overhandigen aan Arie Kaandorp, die de dag
ervoor tachtig jaar was geworden. Arie: nogmaals van harte gefeliciteerd en nog vele gelukkige,
mooie en gezonde jaren toegewenst.
Op 12 mei was de avondwake voor Cees Plak. Hij is op 70-jarige leeftijd overleden na een langzaam
verval van krachten. Familie Plak: van harte gecondoleerd en heel veel sterkte toegewenst.
Op 12 mei ging ik weer een keer meditatief wandelen met enkele mensen. Die avond was dus
ook de avondwake van Cees Plak, waardoor de deelname niet groot was. We startten bij de vijver
in de tuin met wat ontspanningsoefeningen. Daarna wandelden we een stukje in stilte langs de
Middenweg. Vervolgens gingen we met vragen over geloof en over het leven via het Schoutenbosje
en de Waarddijk weer richting kerk. Het was heerlijk wandelweer. We hebben er echt van genoten.
Op 26 mei vertrekken we voor een wandeling vanaf de kerk in Waarland om 19.00 uur.
Pater Jan Molenaar heeft op 10 mei het Mariabeeld in de urnenmuur ingezegend. Een prachtig
mooi wit beeld. In de viering vooraf vierden Nic en Tiny Buter dat ze veertig jaar waren getrouwd.
Nic en Tiny: van harte gefeliciteerd en nog vele mooie en gelukkige jaren toegewenst met allen
die jullie lief zijn.
De Viering van Meeleven van 7 mei werd opgeluisterd door het prachtige koor Spirit uit ’t Centrum.
We werden verrast met mooie liedteksten, heel mooi voor zo’n viering.
Steeds weer horen we dat toch nergens dergelijke vieringen zijn. Ik weet dat in een paar parochies
dit wel wordt gedaan, maar dat de vieringen dan anders heten. Wij ervaren dat de vieringen
voldoen aan een behoefte. We hopen er dan ook nog lang mee door te kunnen gaan.
We hebben ook weer de rozenkrans gebeden. Op 5 mei was er maar één deelnemer. Misschien
kwam het doordat het Bevrijdingsdag was. Op 12 mei ging het niet door door de avondwake. Ik
hoop dat er op de 19e en de 26e wel wat animo is.
Elf communicanten ontvingen op 3 mei hun Eerste Communie. Het was groot feest. Pastoor
Moltzer en ik gingen voor. De kinderen en hun broers en zussen zongen fantastisch. Alle kinderen
en hun families: nogmaals van harte gefeliciteerd. We wensen deze kinderen toe dat het een
belangrijke stap mag zijn naar een zinvol leven.
Vandaag (16 mei) is de 40 MM. Helaas regent het nu. Ik hoop maar dat het snel droog wordt. En dat
de deelnemers, waaronder onze vormelingen en een aantal begeleiders en ouders, toch kunnen
genieten van de sfeer en van het samen wandelen. Vanavond is de afsluitende BBQ voor de groep.
Wat komen gaat:
24 mei: Pinksterviering met de Gebedsvieringgroep en het Ritmisch Koor
26 mei: rozenkrans bidden
26 mei: meditatieve wandeling vanaf de kerk in Waarland
30 mei: in Waarland zingt het Jambokoor om 19.00 uur
31 mei: viering met de Cantorij
4 juni: huwelijksviering van Mike Berkhout en Sabine Reurslag
5 juni: huwelijksviering van Maaike Bakker en Edo Beljaars
Hartelijke groet,
Marion Bleeker – Burger.
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WEEKEINDE 23 EN 24 MEI
PINKSTEREN
Eerste lezing uit de Handelingen van de apostelen 2, 1-11(Het eerste Pinksteren: de leerlingen
vertolken wat de geest hun ingeeft en allen verstaan hen, ieder in zijn eigen taal)
Evangelie uit Johannes 15, 26-27;16, 12-15( De Geest zal alles doen begrijpen wat Jezus geleerd
heeft. Hij geeft kracht om vrijmoedig te getuigen)
ZONDAG 24 MEI
Eerste Pinksterdag
10.00 uur
Viering door de Gebedsviering groep met zang van het Ritmisch koor.
Gebedsintenties voor: Alie Idema- van Diepen, in liefdevolle herinnering Wim Oudeman en Tiny
Oudeman-Beers, Marie Molenaar en zegen over haar gezin, Theo Groot en overleden familie Grootde Goede, Jan Bleeker en zegen over zijn gezin, Henk Borst, Luc en Ria en Ria van Gastel-Tesselaar,
Cor en Ria Borst-Groot, Cok Borst, Jan Beers en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Nic
Eeken en Michel, in liefdevolle herinnering familie Jan Oudeman-Groot en zegen over de kinderen
en kleinkinderen, Henk en Trien Groot 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, Jaap
Stoop en zegen over zijn gezin, in dankbare herinnering aan Jaap Pronk, Jan en Sjanet, Agie BorstEeken en Cor Borst en zegen over hun gezin, voor Bets Westmeijer-Groot onze lieve zorgzame
moeder uit dankbaarheid voor alles wat zij voor ons heeft betekend, Gre Ursem-Jong en overleden
familie Ursem-Jong en zegen over haar gezin, Siemen Borst en geef ons kracht om verder te gaan.
Koster: Kees Berkhout
De schaalcollecte is voor de Nederlandse missionarissen.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk
DINSDAG 26 MEI
19.00 uur
Rozenkransgebed met Riet Kooijman
WEEKEINDE 30 EN 31 MEI
Hoogfeest van de heilige drie-eenheid
Eerste lezing uit het doek Deuteronomium 4, 32-34.39-40( Mozes herinnert aan de unieke
betekenis van het verbond, dat God met zijn volk heeft gesloten)
Evangelie uit Matteüs 28,16-20( gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen, zegt Jezus. Zie, Ik
ben met u alle dagen)
ZONDAG 31 MEI
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van de Cantorij. Voorganger is Marion Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor: Cees Meester, Nic Klaver en Ineke en zegen over hun gezin.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Jan Groot en Timo Plak. Koster: Gon Meester.
DONDERDAG 4 JUNI
15.00 UUR Huwelijksviering van Mike Berkhout en Sabine Reurslag.
Voorgangers zijn Toon Jorink en Marion Bleeker-Burger.
Koster: Rene van Langen
VRIJDAG 5 JUNI
14.00 uur
Huwelijksviering van Maaike Bakker en Edo Beljaars. Voorganger is Hennie Slot en de zang van het
Pius x koor.
Koster: Kees Berkhout.
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WEEKEINDE 6 EN 7 JUNI
Eerste lezing uit het boek Exodus 24,3-8(De bezegeling van het verbond tussen God en zijn volk)
Evangelie uit Marcus 14,12-16.22-26( in een verbondsmaaltijd neemt jezus afscheid van zijn
leerlingen. In woord en beeldvat hij de diepste bedoeling van zijn leven samen)
ZONDAG 7 JUNI
10.00 UUR
Woord- en Communieviering met het Gemengd Koor. Voorganger is Monica Wildeboer.
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers, Jaap Way
en Gre Way-de Boer en overleden familie, Jan Zuurbier en zegen over zijn gezin, Kees Zuurbier
en zegen over zijn gezin,in liefdevolle herinnering Jan en familie Oudeman-Groot, Jaap Beers,
Gina,Broeder Patrick en overleden ouders familie en zegen over de kinderen en kleinkinderen,Truus
van Stralen-Overtoom, Agie Borst-eeken en Cor Borst en zegen over hun gezin, Jan en Adriaantje
Beers- van Langen, Nol van Woerkom.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars: Jochem en Stijn Blankendaal. Koster: Peter Danenberg
VRIJDAG 12 JUNI
19.30 UUR
Samen verder feest met zang van koorleden uit de 4 parochies. Voorgangers zijn: Marion Bleeker,
Toon Jorink en Eduard Moltzer.
Misdienaars: Maud Berkhout en Jip van den Berg. Koster: Kees Berkhout
ROOSTER WAARLAND, T VELD EN NIEDORP:
t Veld
Zondag 24 mei om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van de
veldrakkers.
Donderdag 28 mei 19.30 uur rozenkransgebed met Theo Vertelman
Zaterdag 30 mei om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van
interamvo, er is KWD
Zondag 7 juni om 10.00 uur Viering met
Waarland
Zaterdag 23 mei om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang
van het gemengd koor.
Zaterdag 30 mei om 19.00 uur woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang
van het Jambokoor
Zondag 7 juni om 10.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang van
de vrienden van het gregoriaans
Nieuwe Niedorp
Zondag 24 mei om 10.00 uur Stille viering met Marion Bleeker-Burger
Zondag 31mei om 10.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger
Zondag 7 juni om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het
gemengd koor.
Dopen
Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de pastorie gestuurd wordt.
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971
Overleden
Op 8 mei overleed op70 jarige leeftijd Cees Plak
Op 12 mei was de avondwake in onze kerk en op 13 mei vond de crematie plechtigheid plaats.
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Jambokoor in de H.Wulframkerk in Waarland
Op zaterdag 30 mei a.s. zal het Jambokoor medewerking verlenen aan een viering in de
H.Wulframkerk.
Dit koor bestaat sinds oktober 1991 in West-Friesland. De naam “JAMBO” betekent zoveel als
“Hallo”. Men zingt uitsluitend Afrikaanse liederen.
Missionaris Kees Spil uit Zuidermeer, een dorp onder Hoorn, die in Uganda werkte, werd in 1988 op
zijn missiepost vermoord. Dit was een grote schok voor zijn familie, de inwoners van Zuidermeer
en ieder die hem kende.
Sindsdien werd er elk jaar een herdenkingsdienst gehouden in de kerk van Zuidermeer.
Vanuit het bestaande koor Vivace kwam het idee om tijdens zo’n viering een aantal Afrikaanse
liederen te zingen.
Enthousiast geraakt door de sfeer en het niveau van het koor kwamen er uit West Friesland vele
verzoeken om mee te mogen zingen. Vanuit dit feit werd het Jambokoor opgericht dat zorgt voor
een warme, bruisende maar ook ontroerende sfeer d.m.v. zang, dans en cultuuroverdracht. De
koorleden dragen allen Afrikaanse kleding.
Onder de stimulerende leiding van dirigent Teun Steur en begeleid door een eigen combo zingt dit
ruim 60 leden tellende koor 7 à 8 x per jaar in vieringen en geeft concerten.
De teksten van de liederen komen uit diverse Afrikaanse landen en bevatten verschillende Afrikaanse
talen en dialecten.
Het repertoire bestaat uit religieuze liederen, een wiegelied, waslied, verjaardagslied, het ZuidAfrikaanse volkslied en weer andere handelen onder meer over de martelaren van Uganda.
Het trotse volkslied roept steeds emoties op.
Veel van de liederen die op de nieuwste CD staan, worden nu in vieringen of bij optredens gezongen.
Tijdens het optreden wordt uitleg gegeven over de inhoud van de liederen.
De dienst in de Wulframkerk begint om 19.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd!
H.Wulframkerk,
Kerkstraat 55, Waarland.

Een nieuwe Maria……
Zelfs Maria gaat aan slijtage ten onder als ze weer en wind moet doorstaan.
Daarom werd er een nieuw Mariabeeld in het Mariakapelletje gezet.
Afgelopen zondag is dit beeld, na een mooie Moederdagviering, plechtig ingewijd door pater Jan
Molenaar. Het was een mooie gebeurtenis met veel belangstellenden.
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Bedevaart naar Kevelaer van 29 juni tot en met 1 juli 2015
De diocesane bedevaart naar Kevelaer van het bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert vanuit
Noord-Holland een driedaagse busbedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer, waar Maria als
de Troosteres der Bedroefden wordt vereerd. Kevelaer maakt de pelgrim een ander mens, jong èn
oud. We gaan een paar dagen weg van huis om gesterkt door de genade en de moederlijke troost
van Maria, bemoedigd door de kerkelijke plechtigheden en geïnspireerd door de predikaties, weer
huiswaarts te keren. Kevelaer biedt goede gastvrijheid voor alle momenten van de dag: rust en stilte
rond de Genadekapel, terrasjes voor een kopje koffie of een verfrissend drankje en goede hotels met
een familiaire sfeer. Kevelaer is ook bekend om zijn vele moderne, christelijke kunstwerken.
Op maandag 29 juni a.s. vertrekken de bussen uit o.a. Langedijk, Alkmaar, Beverwijk, Haarlem,
Heemstede, Hoorn, Volendam en Amstelveen (bij voldoende opstappers per locatie). De bedevaart wordt begeleid door priesters, als pastoor Eric van Teijlingen, pastoor Eugène Jongerden en
diaken John Versteeg. Thema van de bedevaart dit jaar is: “Maria, troost en vreugde”. Het programma in Kevelaer omvat een openingslof en intochtprocessie, waarna de bedevaartskaars aan Maria
wordt aangeboden. ‘s Avonds is er een plechtige eucharistieviering. Op dinsdag wordt ’s ochtends
de Kruisweg overwogen en een Sacramentsprocessie gehouden.
’s Middags is er een bijzonder Maria-uurtje. ’s Avonds viert mgr. Jan van Burgsteden een pontificale
hoogmis, welke wordt opgeluisterd door het koor en orkest van de basiliek. De dag wordt afgesloten met een lichtprocessie over het plein rond de Genadekapel. Na de ochtendmis op woensdag
wordt afscheid genomen van Kevelaer. Na de lunch vertrekken we weer uit Kevelaer en zijn we aan
het eind van de middag weer thuis.
Voor meer informatie of aanmelding voor deze bedevaart kunt u contact opnemen met mevrouw
Janny Versteeg (telefoon: 023-5360615 of: zieken@xs4all.nl).
Gelieve na 11 mei te bellen.

De vijfkerkenfietstocht
Wanneer: zondag 14 juni 2015
Van: 12:00 tot: 17:00
Lengte: 33 kilometer
Starten kan bij elke kerk.
Om de samenwerking tussen de parochies van ’t Kruis, De Noord,
Nieuwe Niedorp, ’t Veld en Waarland voor onze parochianen zichtbaar te maken. Hebben we een fietsroute uitgestippeld waarbij iedereen een bezoekje kan brengen aan de samenwerkende kerken.
Alle kerken zijn hiervoor opengesteld en er is iemand aanwezig.
Wij beginnen bij de Heilig Hartkerk in de Heerhugowaard de
Noord.
Vanaf de kerk linksaf de Middenweg op en dan rechtsaf de Harlingerstraat in.
Aan het eind van deze weg linksaf de Veenhuizerweg in.
Met de bocht mee, draai je de Schapenweg in, dan de eerste weg links, dit is de Frik.
Aan het eind van de Frik, rechts de AC. De Graafweg op en deze weg oversteken.
Over de brug de Skarpetweg op langs het zwembad ’t Skarpet.
Aan het eind van de Skarpetweg rechtsaf de Dorpsstraat in. Deze weg volgen.
Ter hoogte van Jan Cees Lont gaat de Dorpsstraat over in Terdiek. Je volgt deze weg tot je met de
bocht mee naar links gaat en dan rechtsaf afslaan het Paadje in.
Het Paadje volgen tot aan de Kloosterkerk in Nieuwe Niedorp.
Er zijn nu 7 kilometers gefietst.
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Elk halfuur wordt er op het grote orgel gespeeld. Absoluut het luisteren waard.
Vanaf de Kloosterkerk Nieuwe Niedorp naar de rotonde fietsen. De rotonde ¾ fietsen, dan fiets je
onder de provinciale weg door en rijd je Nieuwe Niedorp in. Je gaat dan linksaf de Dorpsstraat in.
Je volgt de Dorpsstraat tot de 4e weg rechts (tegenover Muziekwinkel Riedijk). Dit is de Westerweg. Deze weg inslaan, over de brug over het kanaal fietsen. Rechts aanhouden.
Dan links de Rijderstraat in fietsen. De Rijderstraat volgen tot aan de Sint Martinuskerk.
Er zijn nu 4 kilometers gefietst.
Vanuit de Sint Martinuskerk rechtsaf de Rijderstraat in. De Rijderstraat helemaal uitfietsen.
De Provinciale weg (weg naar Schagen) oversteken en linksaf de Weel op fietsen.
Vanaf de Weel de 1e weg rechts, de Boomerwaal in. Je fietst over de brug de ringvaart over.
Dan de 3e weg links nemen. Dit is de Veluweweg. De Veluweweg volgen tot aan de splitsing
met de Kerkstraat. Dan ga je rechtsaf de Kerkstraat in en deze weg volg je tot aan de Wulframkerk
in Waarland. Er zijn nu 3 kilometers gefietst.
Vanuit de Wulframkerk rijd je linksaf de Kerkstraat in. De Kerkstraat volgen. Op een gegeven moment gaat de Kerkstraat over in Karspelweg. De Karspelweg volgen tot het eind en dan linksaf
de Bleekermeerweg in. Aan het eind van de Bleekermeerweg rechtsaf de Middenkoogweg inrijden. Deze weg doorrijden tot aan de Dorpsstraat van Oudkarspel. Dit is de 1e weg links.
Je gaat de Dorpsstraat volgen van Oudkarspel, (Provinciale weg bij stoplichten oversteken)
naar Noord-Scharwoude (voorbij de Sint Jan de Doper), Dorpsstraat volgen tot stoplichten.
Recht oversteken en de Dorpsstraat volgen door Zuid-Scharwoude en Broek op Langedijk.
Ter hoogte van de Broekerveiling zijn er weer stoplichten. Bij deze stoplichten ga je linksaf de
Uitvalsweg op. Over de Ringvaart, de Broekerweg volgen naar Heerhugowaard.
Het fietspad gaat via de fietstunnel naar de Zuidtangent in Heerhugowaard.
Je volgt de Zuidtangent over het spoor, bij de stoplichten rechtdoor langs Middenwaard.
Tot aan de Middenweg fietsen. Bij de Middenweg rechtsaf en daarna linksaf de Rustenburgerweg
in fietsen.
Je volgt de Rustenburgerweg. Steekt de Amstel rechtover. Rechtdoor tot aan de rotonde.
Bij de rotonde rechtdoor tot aan de Jan Glijnisweg. Daar rechtsaf de Jan Glijnisweg in tot de witte
kerk van de Heilige Familie parochie van ’t Kruis.
Er zijn nu 12 kilometers gefietst.
Vanuit de Heilige Familiekerk ga je rechtsaf de Jan Glijnisweg op tot het kruispunt.
Het kruispunt steek je rechtover en je gaat rechtdoor tot het eind van de Jan Glijnisweg.
Dan ga je met de bocht mee naar links de Beukenlaan in.
Dan de 1e weg rechts. Dit is de Oosterweg. Aan het eind van de Oosterweg linksaf de Van Veenweg in. Bij het kruispunt (lijkt op een rotonde) rechtsaf het fietspad op. Dit is het Oostertochtpad.
(Dit fietstpad loopt aan de overkant van de weg, je moet de Oostertocht oversteken).
Aan het eind van het Oostertochtpad kom je uit op de Krusemanlaan. Deze steek je over en
dan ga je rechtsaf het fietspad op. Tot aan de rotonde van de Middenweg.
Je gaat rechtsaf de Middenweg op richting de Noord naar de Heilig Hartkerk.
Er zijn nu 7 kilometers gefietst.
In totaal zijn er 33 kilometers gefietst.
Het is een pittige fietstocht, maar je komt genoeg horeca tegen om je te laven onderweg. En in de
kerken kun je je geestelijk laven, zodat er weer volop krachten beschikbaar komen om je tocht te
kunnen vervolgen en te genieten van al het moois onderweg.
Prettige verkenningstocht!
De Samen Verder werkgroep
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Nieuwe editie officiële gemeentegids Heerhugowaard
De gemeentegids bevat belangrijke informatie van de gemeente Heerhugowaard, alle adressen
van verenigingen, instellingen, organisaties en instanties die in en om Heerhugowaard actief zijn,
en wordt in oktober opgeleverd.
Alle vermeldingen in de papieren gids zijn tevens terug te vinden in de digitale gemeentegids:
www.Heerhugowaard.SmartMap.nl, gekoppeld aan de gemeentelijke website:
www.Heerhugowaard.nl onder ‘Uw stad > Actueel’.
DE GEMEENTEGIDS APP
Uw gemeentegids is ook als gratis applicatie in de Google Play/App Store te vinden. Onder de
naam Gemeentegids App zijn 1,9 miljoen actuele adressen in heel Nederland, met bijbehorende
informatie, altijd en overal te raadplegen.
Wat u ook zoekt, de Gemeentegids App leidt u, dankzij de ingebouwde GPS, vanaf de plek waar
u zich bevindt naar de dichtstbijzijnde vestiging. Met daarbij de mogelijkheid om direct vanuit
de vermelding de website te bezoeken, het bijbehorende telefoonnummer te bellen of de route
ernaartoe weer te geven. Ook kunnen de gevonden gegevens worden doorgestuurd naar een
e-mailadres, naar SocialMedia (Twitter, Facebook enz.) of onder Favorieten opgeslagen worden
om ze de volgende keer nóg sneller te vinden. Met uw Smartphone of Tablet kunt u onderstaande
QR code scannen en direct de GemeentegidsApp downloaden:

CONTROLE REDACTIONELE VERMELDINGEN
Vanaf 26 mei zullen de instellingen en verenigingen met een redactionele vermelding benaderd
worden om de juistheid van de gegevens te controleren.
Aan ieder die een e-mailadres in de vermelding heeft, wordt een automatische mailing verzonden
met een unieke, persoonlijke inlogcode waarmee de eigen gegevens op elk gewenst moment via
internet aangepast kunnen worden.
Degenen zonder e-mailadres in de vermelding zullen de komende weken telefonisch of schriftelijk
benaderd worden.
Wilt u zelf al wijzigingen doorgeven, of stond u nog niet in de gids en wilt u wel een vermelding in
de nieuwe gemeentegids?
Geef dit dan door aan de redactie van Akse Media, telefoon 0223-673010,
e-mail: redactie@aksemedia.nl, onder vermelding van gemeentegids Heerhugowaard.
Wilt u alvast informatie over adverteren in de gemeentegids? Stuur dan een mail naar:
info@aksemedia.nl, onder vermelding van gemeentegids Heerhugowaard.

11

URMAPRINT
digitaal

COPY & PRINT

✦ GEBOORTEKAARTJES
✦ HUWELIJKSKAARTEN
Bekijk onze collectie: www.urmaprint.nl

✦ ZAKELIJK DRUKWERK

Titanialaan 2 - 1702 AZ Heerhugowaard - 072-5717611 - info@urmaprint.nl - www.urmaprint.nl
Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.30-17.30 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

!
uisd-EEN
2 - 1702 AZ
Ver-h-IN
NU
NIEUW PAND!
-- - TITANIALAAN

Vanaf 16 maart is ons nieuwe adres:

HEERHUGOWAARD

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

m. 06 - 229 204 87

e. info@dick-tegel.nl

Unieke en goedkope
7 dagen snelservice

van 10.00-22.00
voor particulier en kleinbedrijf.
(geen onderzoekskosten!) http://
www.zorgboeren.nl/fotorij/f_1633_1.jpg

Heeft u ook regelmatig problemen
met uw computer? Of wilt u er een
aanschaffen, maar weet u niet
precies waarop u letten moet?
Gepensioneerd KPN-computerdeskundige
geeft nu advies
en cursus
om u daarbij
te helpen.
Ook reparatie,
installatie of uitbreiding
(binnen 1 dag!), eventueel bij u thuis,
hoeft geen probleem meer te zijn!
Bel eens voor informatie of afspraak.

Rob Verweij, RCN Niedorp,
06-517 8 31 32, Winkel
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Hét adres voor:

Hét adres voor:
woningbouw
kelders
utiliteitsbouw
kozijnen
woningbouw
kelders
Betonvloeren
verbouw

utiliteitsbouw kozijnen
Verbouwplannen?
Debetonvloeren
6% BTW regeling op
arbeid is
verbouw

nog van toepassing tot 1 juli 2015.
Tel.:
072 - 5711254
Middenweg
494
E-mail:
mail@rhbeers.nl
1704
BM
Heerhugowaard
Tel:072-5711254
/ Fax:072-5743170
Internet: www.rhbeers.nl
Email: mail@rhbeers.nl
Internet: www.rhbers.nl

Soccer Boys en Jack Ass winnaars KNVB straatvoetbal
Vrijdag 8 mei hebben in totaal 14 voetbalteams gestreden om de titel Straatvoetbalkampioen van
Heerhugowaard. Onder het genot van een zonnetje werden er spannende maar sportieve wedstrijden gespeeld op het complex van handbalvereniging Tornado. Uiteindelijk was bij de E-pupillen het team Soccer Boys het sterkste jongensteam. Het team Jack Ass prolongeerde hun titel.
Vorig jaar werden zij kampioen bij de E-pupilllen en nu herhaalden zij dit bij de D-pupillen. Beide
teams gaan door naar de districtsfinale op 6 juni in Amstelveen.
De medailles werden uitgereikt door Jeand Doest, ambassadeur van het KNVB Straatvoetbaltoernooi en wereldkampoen straatvoetbal. Deze balvirtuoos daagde ook spelers en toeschouwers uit
1 tegen 1 tegen hem te spelen en showde daarbij een aantal van zijn trics.
Ga voor foto’s en filmpjes naar www.sportserviceheerhugowaard.nl

Beste bewoners...
... van Veenhuizerweg, de Frik, Schapenweg en Veenhuizen,
Eigen glasvezel voor snelle internet een informatie-avond op 29 mei a.s.
Heeft u ook last van traag internet en wilt u ook wel eens mee in de moderne tijd, dan hebben we
goed nieuws voor u. Een aantal bewoners van de Kerkweg, Veenhuizerweg en Groenedijk waren
het meer dan zat.
Vanuit de KPN hoeven we het niet te verwachten, niet uit onwil, maar het gebied is te klein voor
snel internet en multifuntioneel gebruik van het internet.
Tevens is het voor de bedrijven in het gebied en dat zijn er vele, erg lastig dat het internet zo traag
is. De initiatiefnemers hebben gekeken naar de mogelijkheden van het aanleggen van een eigen
glasvezelnetwerk. Via dit glasvezelnetwerk kunnen we dan zelf snel internet gaan leveren die ook
telefonie en tv kan aanbieden.
We hebben circa 170 huishoudens op het oog in Veenhuizen, Veenhuizerweg, Molenweg, de Frik
en Schapenweg. Voor het initiatief wordt een coöperatie opgericht die eigenaar wordt van het
glasvezel netwerk. Met een netwerkspecialist zal dan een contract worden afgesloten om ons van
snel internet te voorzien tegen kosten die vergelijkbaar zijn met de huidige kosten van “langzaam”
internet, telefoon en eventueel tv. De eerste aanbiedingen van bedrijven zijn inmiddels ontvangen.
We hebben hierbij wel uw medewerking voor nodig en willen u hierbij uitnodigen voor een voorlichtings avond op 29 mei a.s. in het dorpshuis ‘t Zwaantje te Veenhuizen, aanvang 20.00 uur.
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Op deze avond zullen de initiatiefnemers voorlichting geven en vragen beantwoorden.
Het doel is om voor de zomer te komen tot een soort principe afspraak en vastleggen van belangstelling van alle inwoners in het betrokken gebied.
Nogmaals van harte welkom en komt allen op 29 mei in dorpshuis het Zwaantje. Samen kunnen
we snel internet regelen. Het samen eigenaar zijn geeft ook een invulling van de saamhorigheid
van ons dorp, waarbij we het nuttige met het aangename kunnen verenigen.
Namens de initiatiefnemers,
Rene Balvers, Ron Peerdeman, Ruud Duin en Hans van Breugel

Begrafenis vereniging St. Tekla
7 mei j.l. hebben we onze jaarvergadering gehouden.
Er was, zoals andere jaren, een geringe opkomst maar mijn oproep in
het Nieuwsblad van Heerhugowaard had toch één lid uit het centrum
bereikt. Het was een goede vergadering met een meedenkend en
adviserend publiek.
Wij gaan er weer een jaar voor zorgen om bij een eventueel overlijden
van een lid van onze vereniging voor de nabestaanden en naar hun
wensen klaar te staan.
Fietstocht:
Ook onze vereniging doet mee aan de Rabosponsor fietstocht.
Andere jaren fietsten de dragers mee en hadden we dus genoeg mensen. (10 zijn er nodig)
Helaas kunnen enkele dragers niet mee doen dus doen we een oproep aan u.
Wilt u meedoen aan een gezellige fietstocht en uw vereniging sponseren dan kunt u zich
opgegeven bij onze voorzitter: Wim de Boer.
Alvast onze dank.
Met vriendelijke groet: Truus van den Berg

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
Vorige week vrijdag waren we op bezoek bij Gerrie Groot.
Hij had ons uitgenodigd om bij hem te komen koffie drinken.
Ook liet hij ons de grotachtige muur zien achter zijn huis met in een
nis een Mariabeeld. Dat ziet er heel mooi uit.
Een aantal van ons hebben zijn grote achtertuin bekeken.
Het was een gezellige ochtend en we danken Gerrie van harte voor
zijn gastvrijheid. Het is altijd leuk om eens bij een Noordender om de
koffie te mogen gaan.
De data voor de komende tijd:
29 mei 2015
10.00 uur koffie drinken op de pastorie
		
Mary IJdema komt weer creatief knippen
12 juni 2015
17.30 uur maaltijd in het dorpshuis
26 juni 2015
10.00 uur koffie drinken op de pastorie
		
Janet Wester
(5719382)
Riet Beers
(5714705)
Tonnie Rozing
(5741684)
Ria Boekel
(5719919)
Gea Klercq
(5715265)
Toos Mooij
(5710193)
Tiny van Stralen
U bent van harte welkom!
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Dorcas Fietsdag brengt Euro 8.000,00 op.
Dankzij uitstekend fietsweer wisten ruim 500 deelnemers de weg naar de vier opstappunten van
de jaarlijkse Dorcas Fietsdag op Hemelvaartsdag te vinden. Hierdoor werd het mooie bedrag
van € 8.000,00 bijeengebracht door sponsors en deelnemers. Er werd weer volop genoten van
de prachtige route door de Westfriese dorpen, waar de kleurenpracht van de laatste tulpen de
horizon nog een extra dimensie gaf. Deze negende editie van de Dorcas Fietsdag kan daarom
zonder meer geslaagd worden genoemd.
De Dorcas Kringloopwinkel in Broek op Langedijk was als opsteekpunt bijzonder in trek. De
vrijwilligers, die de hongerige en dorstige fietsers van koffie en broodjes moesten voorzien
liepen zich het vuur uit de sloffen. Veel belangstelling was er voor de rondleidingen, waardoor de
deelnemers een kijkje kregen achter de coulissen van de kringloopwinkel en daardoor een goed
beeld van wat er allemaal komt kijken om een kringloopwinkel te runnen.
Ook de Sashart kringloopwinkel in Nieuwe Niedorp en de Kringloop de Noord in Heerhugowaard
– de Noord, die ook op de route lagen, hadden over belangstelling niet te klagen.
De opbrengst is bestemd voor een groep van 39 weeskinderen uit Arusha, Tanzania. Deze kinderen
worden door onze Dorcas Ondernemersgroep al sinds 2002 ondersteund en kunnen ook dit jaar,
mede dankzij deze sponsortocht, weer rekenen op onze hulp.
We bedanken onze sponsors, die via hun advertenties in ons programmaboekje een belangrijke
bijdrage aan het eindbedrag hebben geleverd. Ook alle deelnemers aan deze Dorcas Fietsdag
worden bedankt. We hopen jullie volgend jaar op Hemelvaartsdag weer te mogen begroeten voor
de tiende editie van de Dorcas Fietsdag.
Namens de Dorcas Ondernemers NHN
Adri Wijnker
Telefoon 06 12308275

KBO Heerhugowaard Noord
Secretariaat: Middenweg 525
Tel: 072-5710193
Maandagavond 17.00 uur.
Net terug van een gezellige slotmiddag. Jammer dat er niet zo heel
veel leden waren maar de ong. 30 mensen die er wel waren hebben
genoten van een leuke accordeoniste, een quiz, een hapje en een
drankje en een leuk slotgedicht van Nel en Ans.
Ans (vice-voorzitter) memoreert dat veel ouderen in de zomer
eenzaam zijn omdat kinderen, buren
en bekenden met vakantie zijn. Het zou fijn zijn om deze mensen, als u ze kent, eens extra te
bezoeken.
En vanaf deze plaats wens ik u een fijne zomer en in september zien we elkaar weer.
De soos gaat nog een maandje door maar in juli en augustus is er geen soos.
Fietstocht.
Er hebben zich al enkele mensen opgegeven voor de Rabo sponsorfietstocht maar we kunnen
nog enkele leden (of niet leden) gebruiken om het getal 10 vol te maken.
ik hoop dat u zich wil opgeven bij onze penningmeester Cor Neeft.
Vertrek e.d. komt in de Nieuwsbrief van volgende week.
LET OP: Doppenactie: Nieuw inlever adres.
Vanaf heden kunt u uw gespaarde doppen inleveren bij Irma Entius, Middenweg 569
Met vriendelijke groeten: Truus van den Berg
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Hallo allemaal,
Het is weer geweest! De steprace de noord 2015.
Wat hadden we mooi weer en wat was het een geslaagde avond!
Een gezellige sfeer rondom het parkoer met veel publiek om de
deelnemers aan te moedigen.
Bij de jeugd deden 76 kinderen mee, iets minder als vorig jaar, maar een goede opkomst! Er werdt
flink gestreden om een podium plek te veroveren. Mooie races met af en toe een kleine valpartij
en een botsing en er vloeide hier en daar een traantje van verdriet, maar meestal van vreugde! Erg
leuk om te zien.
Bij de traptrekkers waren er 4 manches, en dit zijn de nummers 1, 2 en 3 per manche;
1 Finn Duijn
2 Jan Mooij
3 Jort v Langen

		

1 Robin v d Zalm
2 Rosanne Bergsma
3 Femke Oudhuis

1 Nathan Hof
2 Moos Ursem
3 Leen Drenth
1 Giel Veldman
2 Maaike Duijn
3 Eva Oudhuis

Bij de skelterrace waren 6 manches, dit zijn de nummers 1,2 en 3 per manche;
1 Ross Berkhout
2 Sven Klaver
3 Stan Jonker

1 Lars Duijn
2 Wesley Bergsma
3 Aaron Bakker

1 Syb Bakkum
2 Miel Berkhout
3 Thomas Dekker

1 Lau Berkhout
2 Thijs Klaver
3 Daan Tesselaar

1 Mac Vendel
2 Bas Vessies
3 Iris Borst

1 Leo Groot
2 Chris Dekker
3 Jan Groot

Bij de steprace ook 6 manches, en dit zijn de nummers 1, 2 en 3;
1 Mette Blankendaal
2 Lisa Neeft 		
3 Isa Boekel

1 Donna Grootkarzijn en Roos v Langen (gelijk geeindigd)
2 Thijs Overtoom
3 Anouk Rummens

1 Sen Vendel
2 Summer Groot
3 Ties Overtoom

1 Joy Overtoom
2 Rick Dekker
3 Femke Zuurbier

1 Demi v Langen
2 Jip v d Berg
3 Anouk Duijn

1 Nick Peters
2 Diesel Groot
3 Maud Berkhout

Allemaal gefeliciteerd met jullie medaille en alle deelnemers kregen een vaantje en een kaartje
van de Zweef, gesponserd door Andre Veldman en Klaas Braak.
Bij de volwassenen deden uiteindelijk 21 steps mee! Super aantal!
Deze zijn onder verdeeld in 4 categorien; heren ,dames, gemengd en groepen.
En er was ook een zeer ludieke step, een erg leuk initiatief!
Ook leuk een groep van 5, met jeugdige deelnemers, mooi dat jullie mee deden, dat beloofd wat
voor de toekomst!
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Er is hard gestreden om de titels en bij sommige is er maar een verschil van enkele secondes! Na
een mooie steprace van maar liefst een uur lang, kunnen we devolgende winnaars bekent maken!
De uitslag;
Heren;
1 Claus Snel en Roel Reus
2 Paul Groot en Sander van Kleef
3 Thijs Snel en Freek Reus
Fransybe v Woersem en Tjibbe v Woersem
Neal Ketelaar en Bob Gildemeijer
Sjors v Vliet en Ferry Slijkerman
		 Daan Veldman en Mats Danenberg

rondjes
47
47
45
37
37
37
36

Dames

41
41
40
38

Gemengd

1 Daphne Oudeman en Joelle Duijn
2 Mandy Loos en Marcha Borst
3 Sanne Smit en Floor Snel
Jette v Dam en Lisan Reus

1
2
3
		
Groepen

Fenny Pancras en Sander Groot
Edwin v Diepen en Nicole Groot
Evelien Plak en Johan Bruijn
John Borst en Jessie Borst

1 Rondje de Noord
2 Ari Groot, Sander Bakker en Bart Zuurbier
3 Rampestampers 3
Rampestampers 2
Rampestampers 1
Buldozers

verschil
35 sec

41
37
36
35
42
41
41
40
40
38

Gefeliciteerd allemaal en superleuk dat jullie hebben meegedaan, en we zien jullie graag volgend
jaar weer! Evelien Plak heeft zich alweer opgegeven voor volgend jaar, Top!
We willen graag alle omwonende bedanken voor hun medewerking en iedereen bedankt voor jullie
aanmoediging en gezellige sfeer langs het parkoer en natuurlijk bedanken we ook onze sponsors,
wij zijn heel blij met jullie medewerking om deze steppenrace tot een groot succes te maken!
Sponsors 2015
Taxi & Touringcarbedrijf van Diepen Niels Snoek Tegelwerk
Ant. Duijn keukens b.v.
Straalbedrijf Kuilboer B.V.
H.M. Tesselaar Alstroemeria’s
Timmerbedrijf Richard Groot
Café Party Centrum Bleeker
Jan Blom Rietdekkersbedrijf
R & M van Langen dienstverlening B&S hekwerk / kennelbouw
Mankracht G.W.W. B.V.
Straatgereedschap.nl
Auto Molenaar
Groot tuinen
Sjoelclub glai em d’r in
Jan van Langen timmerbedrijf
van Westen Keukens
Dick van Schagen Tegelzetbedrijf
Aannemersbedrijf Hof Bouw B.V.
Joosten Staalbouw
Appeltje Eitje
M. Berkhout installatietechniek
Loonbedrijf Veldman
Firma Ursem – Zuurbier
Kapsalon Favoriet
KDV Pinkeltje
Gebr Stoop Tuinmachines
R. Blankendaal aannemersbedrijf
Appeltje Eitje
Skuur 44
Timmerbedrijf Snel
Beers Klimaattechniek BV
Snoek Motoren		

Kapsalon Frank
Stukadoorsbedrijf Overtoom
René Jonker
Piet Oudeman Transport
Timmerbedrijf Snel
Grondverzet Veldman Waarland
Blankendaal Bloemdecoratie
Attent Groen
De Plantgigant
Vrouwengroep KenZe
Aannemersbedrijf R. & H. Beers
Garage Co Borst B.V.
Snack-eethuis Hugo
Beers Totaalonderhoud
Dinner Events
J. van Schagen hoveniersbedrijf

Kijk voor leuke foto’s op www.heerhugowaarddenoord.nl
Wij vonden de steprace 2015 een groot succes, en zeggen; tot volgend jaar!

Groetjes Fiona Veldman,
Richard Groot, Rik Pancras, Miranda Groot, Marco Neeft en Petra Overtoom
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Koningsdag 2015
Dit jaar kunnen we weer terugkijken op een fantastische Koningsdag. De weergoden waren ons
supergoed gezind met mooi weer voor alle onderdelen van de Koningsdag.
Zoals altijd start het voor het Oranje Comité de avond ervoor. Geen Koningsnacht maar het
opbouwen van verschillende spelletjes en het gereedmaken van het dorpshuis voor de volgende
dag. Dit jaar zijn we hiermee al s ’middags begonnen ivm. opnieuw een spookhuis in de Rabozaal.
Jordy en zijn kornuiten hebben zichzelf weer overtroffen. Er waren nu zelfs ouders die niet het
spookhuis in durfde op Koningsdag. Ook de zeeverkenners bouwen op de avond voor Koningsdag
de vlaggenmast op het A-veld op. Dit jaar weer met twee vlaggen.
Koningsdag 09.00 uur start voor het comité met koffie en een oranje tompouce.
Zo rond 10.15 uur komen de juryleden voor de kinderoptocht binnen en even later melden de eerste
kinderen zich voor deze optocht. De drumband Soli Deo Gloria uit Alkmaar liep dit jaar weer voor
de kinderoptocht. Deze doen dat erg leuk. Er liepen een kleine 60 kinderen mee in de optocht met
hele mooie versierde fietsen, steppen en skelters. Het zag er ook dit jaar weer geweldig uit.
Voor het eerst zijn we met de kinderoptocht niet over de Middenweg gegaan, dit vanuit het
oogpunt van veiligheid, maar zijn we binnen de nieuwbouw gebleven; rondje Doorbraak – oversteek
naar het Noordereiland en daarna via de Bosweg en Leliehofstraat weer naar het voetbalveld.
Dit is heel goed bevallen.
Op het voetbalveld aangekomen heeft de kinderoptocht zich rond de vlaggenmast opgesteld
en was het de beurt aan de Burgemeester en zijn wethoudster Carolien van Diemen om ons toe te
spreken waarbij in het bijzonder aandacht werd besteed aan Annie Groenland-Groot welke een Koninklijke onderscheiding had ontvangen op vrijdag 24 april voor haar inzet bij oa. het Oranje Comité en de
handbal Hugo Girls. Na het Wilhelmus – gespeeld door Hou en Trouw – is de Burgemeester langs
de kinderen geweest en heeft met bijna iedereen persoonlijk even gesproken. Ook was er genoeg tijd
voor een ieder om met hem op de foto te gaan. Dit gedeelte van het programma is afgesloten in de
kantine met een toast op de Koning en zijn familie met een lekker oranje bittertje.
Om 14.00 uur begon de kinderkermis. Dit jaar met zo’n 180 kinderen. Dit jaar konden ze zich
vermaken in oa. een spookhuis, op twee springkussens, met schminken, tattoos, grabbeljurk,
limonade fontein, ballengooien, spijkerbroekhangen het raden van een auto en twee vogeltjes
en nog veel meer. Alles speelde zich af op het Annaplein en in het dorpshuis. Geweldig om te zien
hoe leuk kinderen samen met hun ouders, opa’s en oma’s kunnen genieten van deze kleine kermis.
Om kwart over vier is de kermis afgesloten met een rondje van het Rad van Fortuin.
Daarna met z’n allen het dorpshuis in waar DJ Bo klaar stond om de Koningsdag af te sluiten met
een mooi feest en super muziek. Dit is volgens ons goed gelukt. Tot 21.00 uur heeft iedereen zich
goed vermaakt en kon een ieder terugkijken op een zeer geslaagde Koningsdag.
5 mei fietstocht
De fietstocht dit jaar werd zonder dat we dit konden voorspellen een hele bijzondere.
Het was uiteraard al een speciale datum want dit jaar is het 70 jaar geleden dat wij als Nederland
zijn bevrijd onder de bezetting van de Duitsers vandaan maar er kwam dit jaar nog iets
speciaals bij namelijk windkracht 7 !
Op het moment van starten, 16.00 uur, was het een straffe zuidwester 6 maar een half uur
later stond er een 7 met uitschieters naar meer. Wel met een mooie open lucht en volop zon.
Dit gegeven heeft er dit jaar voor gezorgd dat er maar 64 mensen (inclusief kinderen) geprobeerd
hebben de 20 km lange tocht te fietsen. Van deze 64 zijn er 20 helemaal rond geweest waarbij er
4 kinderen zaten; twee meegereden met opa en oma en twee zelf.
Deze twee verdienen zo en zo een speciale vermelding ook gezien het feit dat 1 van de twee een
paar keer van de weg is gewaaid. Mick en Storm – klasse gedaan.
Uiteraard ook voor alle andere medefietsers die de storm getrotseerd hebben, petje af.
Dit jaar was het een mega prestatie om rond te komen.
Als organisatie hebben we na een uur een auto de route opgestuurd om, voor de gene die dat
wilde, de kinderen op te halen. Het bleek geen gekke gedachte gezien het feit dat Jordy 3
keer met een volle auto retour kwam.
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Al met al dus een hele speciale fietstocht dit jaar. Eentje met een paar hindernissen want was je bijna
rond en weer op weg naar de Noord kwam je in een tunneltje onverwachts een diepe plas water tegen.
Van degene die de eindstreep hebben gehaald, haalden er een paar dit niet met droge sokken.
Dit jaar was de route een groot deel van een rondje Heerhugowaard. Gezien het 70 jarige
bestaan van onze vrijheid na WOII zijn we langs een heel aantal gedenk plaatsen aan WOII in en
rond Heerhugowaard gefietst. Via Veenhuizen door de Berkmeer, langs de Oosttangent, via de
Zuidtangent en Stationsweg naar de nieuwe wijk Broekhorn.
Vandaar via een stukje terug op de Stationsweg langs de Westtangent onder het spoor door bij
het Heemradenpad het nieuwe industriegebied `De Vaandel` in en via een pad terug naar de
Middenweg richting de Noord.
Langs deze route hebben we verschillende vragen gezocht en drie posten geplaatst.
hieronder de antwoorden op de gestelde vragen tijdens de fietsroute:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wie legde de eerste steen van IJdema Coating en hoe oud was die? Harmen IJdema – 9 jaar.
Waar zijn de Engelse piloten geland? Het land van Pieter de Boer.
Wat was de betekenis van een P op de kerkklok tijdens de oorlog? Van Historische waarde.
Wanneer is Reinoud van Brederode overleden? 7-1-1633.
Hoe heet de molen en wat is het bouwjaar? De Vier winden - 20-6-1891
Hoe heet deze groente? Zoete aardappel.
Wie is de eigenaar van het crematorium De Waerdse Landen? Dela.
Hoeveel lichtmasten staan erop de tennisbaan? 24 stuks.
Welk knooppunt van het fietsroute netwerk is hier? 53.
Wie legde de eerste steen van het protestantse kerkje? Neeltje Gootjes.
Hoe heten de onthulde straatnamen en wat is de naam van de nieuwe wijk? Rens Prinshof,
Klaas Pluisterhof, Cornelis Wagenaarhof en de wijk heet Broekhorn.
12. Hoe heet deze brug? De Krul.
13. Hoe heet de honkbalclub en de atletiekvereniging? Herons en Hera.
Van alle fietsers die uiteindelijk het rondje helemaal hebben gefietst was er niemand die alle
vragen goed heeft beantwoord. De instinkers bleken de groente en de lichtmasten te zijn.
Er zijn er 7 die de groente goed hebben geraden en 6 hebben het juiste aantal lichtmasten geteld.
Een aantal hebben vergeten de vragen op de achterkant van het formulier in te vullen en
sommige hebben niet gelezen dat er in een paar vragen meerdere antwoorden werden gevraagd.
Als je dit allemaal bij elkaar op telt en naast elkaar zet komen er twee dames uit die even veel
goed hebben beantwoord. Dit zijn José Wolkers en Mirjam Klaver.
Dames gefeliciteerd met de behaalde prestatie en voor jullie eeuwige roem.
Verder willen wij iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het
slagen van zowel de Koningsdag als de 5 mei fietstocht onwijs bedanken.
Mede door jullie worden dit soort dagen een geweldige festijn voor jong en oud.
Tot volgend jaar!!
Namens het Oranje Comité de Noord.

Kompas Op De Noord 2.0
Geachte bewoners van De Noord, Veenhuizen en het Buitengebied
van Heerhugowaard
Donderdag 21 Mei 2015 is het zover.
Om 20:00 uur zal in Zaal Bleeker een interactieve informatiebijeenkomst plaatsvinden.
U, als inwoner van de Noord en deelnemer aan de Noordender gemeenschap, bent van harte welkom om mee te praten over uw toekomstvisie van het Dorp de Noord.
En in het bijzonder over de woningbehoefte.
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De agenda voor de avond zal er ongeveer zo uitzien:
19:30 uur
inloop met koffie
20:00 uur
Welkom door Marcel van der Loos (Dorpsraad)
20:05 uur
Woord aan wethouder Gido Oude Kotte
20:10 uur
Toelichting Burgerinitiatief Humulus lupulus door Roderigh Groenland
“Woondorp – vs – Autonoom dorp” door Rémon Drenth
20:30 uur
Kick off enquête Rol van de Gemeente: toelichting door Inge Vosse
Toelichting woningbehoeftenonderzoek en enquête door Stephan den Nijs
20:40 uur
Interactie / Discussie in groepen d.m.v. stellingen.
Terugkoppeling
21:30 uur
“Open Microfoon” / vragen of opmerkingen uit de zaal
21:55 uur
Afsluiting door de wethouder
22:00 uur
Afsluiting op z’n Noordends
Deze avond zal tevens het startsein vormen voor het woningbehoeftenonderzoek dat gehouden zal
worden onder de inwoners van de Noord. Aankomende week zal ieder huishouden een enquêteformulier ontvangen in de brievenbus. Met de enquête willen wij inventariseren welke woningbehoefte
er speelt binnen de Noord. Wij vragen u met klem om even tijd te nemen om dit formulier in te vullen.
Ook al heeft u niet direct aanleiding om aan een andere woning te denken (maar wel binnen vijf jaar). Wij
willen graag een duidelijk beeld vormen van de wensen binnen de Noord. En die mogelijkheid hebben
we alleen wanneer de respons groot genoeg is om trends waar te nemen. Daarnaast is in de enquête
ook een “blanco tekstvak” opgenomen. Daarin kunt in eigen woorden opschrijven wat u bezig houdt in
relatie tot de toekomst van de Noord als dorpsgebied binnen Heerhugowaard.
Wij, Gemeente HHW, Dorpsraad de Noord en Humulus lupulus, hechten er grote waarde aan dat
deze kans goed wordt benut. Wij hopen dan ook op een grote opkomst van mensen met een
proactieve houding. Hoe vaak krijgt men in het leven de kans om zelf mee te denken over de toekomst van het dorp waarin men zo graag woont!
Voor verdere details en gang van zaken zullen wij u via het Contact informeren.
Wanneer u spreektijd wenst stellen wij het op prijs als u dat op tijd aangeeft via email:
marcelvanderloos@gmail.com (Dorpsraad) of roderigh@hotmail.com (Humulus lupulus)
Met vriendelijke groet!, Kompas Op De Noord 2.0

‘Noordender Sjoelkampioenschap 2015’
De Noord, Zaterdag 02 mei 2015
Het bestuur van Sjoelclub ‘Glai em d’r in’ kwam een aantal weken
van tevoren bij elkaar. ‘Mannen, we houden het feest op 18 April’,
was het de voorzitter Koen de Koning.
Dit leek voor het gehele bestuur wel een mooie datum, maar kwam
daarna al snel in twijfel. Die avond traden ook de Nederlandse topartiesten op, tijdens het Mega Piraten festijn. Een nieuwe datum werd gekozen en ze kwamen uit
op 02 Mei. ‘Dit is wel een week voor de kermis, maar ik zit alle andere zaterdagen al vol en ook Paul
Vlaar kon alleen die zaterdag nog’, was het kastelein Hans Bleeker.
Het bestuur stemde ermee in en er konden deelnemers gezocht worden. Het aantal inschrijvingen
begon dit jaar stroef, vanwege de datum. ‘Het is toch altijd begin april? 02 mei kan ik helaas niet’, waren de meeste antwoorden. Elke sjoelavond nam onze voorzitter, Koen de Koning, een blaadje mee
waarop iedereen z’n deelnemers kon inschrijven. Er stonden al wel wat namen op, maar meteen
de eerste avond was het blaadje alweer zoek. De mannen moesten er dus wat meer voor doen om
deelnemers binnen te halen. De winnaar van twee jaar geleden, Gertjan de Moes, zou in eerst instantie een jaartje overslaan. ‘Mannen, dat komt wel goed. Ik heb even wat leuks georganiseerd voor
hem en dan haal ik hem wel over’, was het zijn zoon Maarten. Hij nam zijn vader een gezellige dagje
mee naar Amsterdam en eindigde uiteindelijk bij ‘La Vie en Proost’. (Voor de niet kenners onder ons.
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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

22

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

van pa
Tevens verzorging
aangiftebiljetten

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

Een leuk kroegje ergens in Amsterdam, waar de vrouwen het vaak wel erg heet blijken te hebben). Uiteindelijk Gertjan de Moes doet ook mee. De deelnemerslijst kwam voller en voller en
uiteindelijk de zaterdag van het festijn stond de teller op iets boven de honderd deelnemers.
‘Noordender Sjoelkampioenschap 2015’
Om 10.00 uur begon het al voor sjoelclub ‘Glai em d’r in’, want de tafels, bakken en stoelen
moesten klaargezet worden. De ochtend begon eerst met een bakkie koffie en onze penningmeester Danny Overtoom had gebak geregeld. U raad het al, dat gebak was er dus nog niet om
10.00 uur. Uiteindelijk gingen de mannen maar aan het werk en binnen een uur was de zaal van
café Bleeker omgetoverd tot een waar ‘sjoelpodium’. Het biljart stond in de hoek met de prijzen voor de winnaars en de loterij en er kon dan ook niks meer mis gaan. De mannen namen,
zoals elk jaar, een bakkie kibbeling toe en konden zich daarna opmaken voor de grote avond.
De mannen verzamelde zich om 16.30 uur bij café Bleeker. De weergoden zaten deze middag goed
mee en zo nam ook iedereen meteen plaats op het terras. ‘Een lekker zonnetje, kok Mart in de keuken voor een lekker happie eten en natuurlijk die overheerlijke goudgele rakker in je klauwen. Beter is er niet!’, was het Erwin Hand, die met een brede glimlach zijn hand uitreikte naar z’n glas bier.
Het diner kwam op tafel. Vooraf een heerlijke kom champignonsoep en als hoofdgerecht biefstuk
met patat. Als toetje een ijsje met de ‘nooit vrolijke vrucht’ framboos.
Om 19.00 uur kwamen de eerste deelnemers al binnendruppelen en om half 8 was het de voorzitter met z’n voorwoordje. ‘Nog wat kleine huishoudelijke regeltjes.
Geen drank op of naast de bak en de sjoelsteen moet er helemaal inzitten, dus niet met de vinger
langs de gleuf’, was het de voorzitter. ‘Verder dan die gleuf ben jij nog nooit geweest denk de Koning’, was het de eerste reactie van de rest van de sjoelclub.
Alle deelnemers zochten hun bakken op en het sportieve gedeelte van de avond kon gaan beginnen.
Dit jaar hadden we sowieso een nieuwe winnaar, want Tom Dekker was deze avond niet aanwezig.
Er werd deze avond fanatiek gesjoeld, want wie wil er nou niet met z’n naam op de beker met de
‘grote oren’. Onder het genot van een hapje en een drankje sjoelde iedereen lekker door en werden uiteindelijk ook de finales gespeeld.
De uitslagen:
Finale heren 				
1. Jurgen Wester 111.5 			
2. Wim Haisma 111 			
3. Oscar Boekel 107.5 			
4. Gert Jan de Moes 104.5 			
5. Jos Melten 96.5 			

Finale dames
1. Ina Dekker 115.5
2. Debbie Stammis 106
3. Afra Appelman 102
4. Cocky van Diepen 97.5
5. Mariëtte Oudeman 89

Natuurlijk was er ook dit jaar weer een laagste score in één beurt en de verdiende winnaar van de
‘Poedelprijs’. Dit was dit jaar Maud Bruijns (score: 31)!
Alle winnaars, namens sjoelclub ‘Glai em d’r in’, van harte gefeliciteerd met jullie prijzen.
De grote prijs van het jaar, maar dan voor de sjoelclub zelf, was natuurlijk weer ‘de Snarker van het
Jaar’ prijs. De bekende ‘Gouden Trilstaaf’ was vorig jaar in handen gekomen van Maarten de Moes
en dit jaar mocht hij hem overgeven aan niemand minder dan onze Joost Klerq!
23

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

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

Dopplerstraat 6
1704 SR Heerhugowaard
TEL: 072-5740859
Fax nr. 072-5721659
Internet: www.automolenaar.com
Email: postmaster@automolenaar.com

René Jonker

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

www.jonkerhov.nl
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De loterij kon gaan beginnen en met het duo Dick Sijm en Joost Klerq is dat natuurlijk altijd weer
een groot feest. Prijzen als een gratis knipbeurt, een schop of een bos bloemen tot aan prijzen als
een grote pot augurken of een grote zak vol met WC rollen. Na de loterij gingen de voetjes nog
even van de vloer. Vriend van de club, Paul Vlaar, maakte er deze avond weer een groot feest van
en als de band ‘Scooter’ uit de speakers komt, dan weten we allemaal dat de tafels weer onveilig
gemaakt worden door onze Doon. Het feest is doorgegaan tot in de late uurtjes en alle leden van
sjoelclub ‘Glai em d’r in’ hebben onwijs genoten. Wij hopen natuurlijk dat u dat ook heeft gedaan
en we willen alle deelnemers, het personeel en natuurlijk ook alle andere aanwezigen hartelijk
bedanken voor deze mooie avond! Wij zien u natuurlijk volgend jaar graag terug voor de alweer
de 14e editie van het grootse sjoelfeest van de regio.
Tot ziens en hopelijk tot volgende jaar!
Sjoelclub ‘Glai em d’r in’
Natuurlijk willen we ook al onze geweldige sponsors hartelijk bedanken voor hun bijdrage.
Zonder hun was het dit jaar nooit zo’n groot succes geworden!
CAFÉ – PARTYCENTRUM BLEEKER 		
FLYNTH ADVISEURS EN ACCOUNTANTS BV
VAN WESTEN KEUKENS 			
AANNEMINGSBEDRIJF K. DEKKER BV
LUXE TEKSTBORDEN 			
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 			
VOETSALON VAN BERKEL
NUMAN PAPRIKA’S 			
RED BULL
CARE FOR HAIR 			
STRAATGEREEDSCHAP.NL

Nieuws van hugo girls
Wat vorige keer niet is genoemd maar wat wel natuurlijk het vermelden waard is is dat Annie Groenland een Koninklijke Onderscheiding
heeft ontvangen. Ze heeft deze onderscheiding gekregen voor haar
inzet al heel veel jaren (zo’n 50 jaar) voor Hugo Girls als bestuurslid, voorzitter, lid van de jeugdcommissie, scheidsrechter, opleiden
van scheidsrechters enz. Daarnaast heeft ze ook voor het handbal in
Noord-Holland Noord veel gedaan en ook nog voor het oranje comité. Het is echt een enorm verdiende onderscheiding.
Annie van harte gefeliciteerd!
Op 6 juni gaan we weer meefietsen met de Rabofietstocht. We krijgen 30 euro per fietser met een maximum van 300 euro dus 10 fietsers. Wie wil er meefietsen? De
start is om ongeveer 9.00 uur. Het is een leuke fietstocht en het levert ook nog wat op. Je kunt je
aanmelden bij Ingrid, ingridenandre@quicknet.nl.
In dit Contact staan de standen van alle teams tot en met dit weekend. Er zijn nog 7 (!) teams die
kampioenskansen hebben namelijk recreanten 1, Dames 3, A1, B1, B3, E1 en de F1. Er moeten nog
zo’n 2 of 3 wedstrijden worden gespeeld maar het is echt spannend bovenin bij die teams.
En wie heeft er zin om voorzitter te worden van Hugo Girls? Het houdt in dat je 10 keer per jaar
vergaderingen van het bestuur mag voorzitten (in ’t Rondeel) en ongeveer 2 keer per jaar naar
regionale NHV vergaderingen moet. Daarnaast zijn er zo’n 3 keer per jaar clustervergaderingen
(alleen de clubs om ons heen). Verder moet er voor elk Contact een stukje worden geschreven en
als er problemen zijn dan moet je die oplossen of zorgen dat ze worden opgelost.
Succes iedereen!								
Het bestuur
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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

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
(Necam/Koltec en
AG LPG installaties)
Ind.terr. Winkelerzand 36
1731 LZ Winkel
Tel: 0224 - 540835
WWW.GERBRUIN.NL

Met ingrediënten van lokale versspecialisten. Dát proeft u!
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HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
			Piet Oudeman Transport
JEUGDSPONSOR
Hugo Girls jarigen
Amber Groot
Liane Borst,
Karen Ursem
Merel Groot

Kalanchoëkwekerij Slijkerman
Pleun Stoop
23-mei		
Carla Koomen
23-mei
Astrid Snel
24-mei
Maureen Borst
24-mei

25-mei
25-mei
26-mei
27-mei

Joyce Heij-op ’t Veld
Ilja Groot
Marleen Borst
Caroline Bakker

30-mei
1-jun
3-jun
4-jun

Hallo handbal liefhebbers,
Zondag 21 juni 2015 wordt er bij Hugo Girls een gezellig mixtoernooi georganiseerd, om een mooi
handbalseizoen af te sluiten! De voorbereidingen zijn in volle gang en dit beloofd een super dag te
worden. Dit toernooi is alleen bedoeld voor de A en B jeugd, alle Dames en Recreanten teams. Deze
teams worden gemixed, zodat elk team uit verschillende leeftijden bestaat. Het startschot is om 12.30
en de laatste wedstrijd eindigt om 16.30. Vanaf 17.00 uur beginnen wij met een gezellige barbecue! De
kosten van de barbecue zijn maximaal 10 euro. Wil je meedoen met het mixtoernooi en/of de barbecue? Geef je dan snel op voor 1 juni bij je coach. Tot dan!
Sportieve groet, de organisatie.
Marlou Oudeman, Jet Beers, Amber Groot, Yvon Rendering
Schoonmaken Rondeel
De volgende teams van Hugo Girls zijn aan de beurt om het Rondeel schoon te maken.
28/5-29/5 Dames 1
Aandachtspunt: Let zelf op wanneer er ’s avonds handbal wedstrijden zijn, zie Contact in verband
met schoonmaken!
De sleutel is bij P. Jaspers.
Hugo Girls - KSV
De wedstrijd die in het begin van het seizoen niet doorging omdat er geen scheidsrechter aanwezig was, stond vandaag opnieuw op het programma: Hugo Girls - KSV. Met een nat veld werden er duidelijke afspraken gemaakt over hoe het spel gespeeld moest worden. Tot 3-3 ging de
stand gelijk op, maar daarna was het alleen nog KSV die de bal in het doel kreeg. Bij Hugo Girls
werden afspraken niet nagekomen en er werden onnodige fouten gemaakt. Ruststand 3-13.
In de rust werd duidelijk dat dit de tweede helft anders moest.
De afspraken werden herhaald, zodat de tweede helft beter zou verlopen.
Nu werd er weer druk gezet en afspraken werden wel weer nagekomen. Er werd weer om en om
gescoord. Eindstand 9-19. Hopelijk kunnen we de volgende wedstrijd tegen DTS de hele wedstrijd
laten zien wat we kunnen. Deze wedstrijd wordt zondag 17 mei om 13.30 thuis gespeeld.
Uitslagen
17-5-2015
17-5-2015
16-5-2015
17-5-2015
17-5-2015
17-5-2015
16-5-2015
17-5-2015
16-5-2015
17-5-2015
16-5-2015
11-5-2015
11-5-2015

Hugo Girls DS1 D.T.S. ‘48 DS1		
Hugo Girls DS2 Tornado DS3		
Hugo Girls DS3 Lacom ‘91 DS3		
Hugo Girls DA1 Kleine Sluis DA1		
Lacom ‘91 DB1# Hugo Girls DB2		
Vrone DC1
Hugo Girls DC1		
Tornado DC3
Hugo Girls DC2		
D.W.O.W. D1
Hugo Girls D1		
Maedilon/VZV D2 Hugo Girls D2		
D.W.O.W. E1
Hugo Girls E2		
Hugo Girls F1#
KSV F1			
Schagen DR1
Hugo Girls DR1		
Hugo Girls DR3 SSV.Sporting S DR2

23
25
14
23
12
9
9
12
21
15
9
15
5

-

29
20
17
26
14
13
6
13
3
10
4
16
15
27

ZAT. 25 APRIL
20.00 UUR,
PUB, VRIJ ENTREE
ARTHUR EBELING EN CHRIS QUINN
2 TOPPERS MET 30”S SWING,
AMERICANA, BLUE GRASS CLASSICS
EN RYTHM & BLUES

Medisch Pedicure Heerhugowaard

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

*
Diabetes en Reuma aantekening

ZONDAG 3 MEI
IERSE MUZIEKSESSIE
VANAF 15.30 UUR EN CARVERY
VANAF 17.30 UUR
-.-.-.-.-.-.-.-.-.ZONDAG 10 MEI
MOEDERDAG MET EEN
HEERLIJKE MOEDERDAGTEA
EN EEN MOOI MOEDERDAGMENU,
RESERVEREN AUB
-.-.-.-.-.-.-.-.-.VRIJDAG 15 MEI
MUSIC-DINNNER MET
WHEELBARROWBAND,
AANVANG 19.30 UUR,
RESERVEREN AUB
-.-.-.-.-.-.-.-.-.ZO. 17 MEI
WHISKY- PROEVERIJ
THEMA; LOWLANDS
AANVANG 14.30 UUR,
RESERVEREN AUB
-.-.-.-.-.-.-.-.-.VEEL NIEUWE SPECIAAL BIEREN !!
-.-.-.-.-.-.-.-.-.WE HEBBEN PLAATS VOOR EEN PARTTIME
MEDEWERKER MET ERVARING
WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL
INFO@THEIRISHCOTTAGE.NL
VERLAAT 4,
1734 JN OUDE NIEDORP
0226 - 421486
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De praktijk staat ingeschreven
in het kwaliteitsregister voor pedicures

*
Praktijk op de begane grond
*
www.pedicureheerhugowaard.nl
*

Altonstraat 15
1704CC, heerhugowaard
tel. 06-42307499

PROGRAMMA ZATERDAG 23 MEI T/M VRIJDAG 29 MEI (VELD) 				
AANW./
TEAM DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV. VERTREK RES.SH.
B3
28-mei HG DB3-Spartanen DB2
De Noord
19.00
18.30
						
WIJZIGING:
Don 28 mei: B3-Spartanen om 19.00 uur (was 17 mei)				
		
Don 28 mei: Dames 3 vervallen					
PROGRAMMA ZATERDAG 30 MEI T/M VRIJDAG 05 JUNI (VELD)				
AANW./
TEAM DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 30-mei KSV DS1-HG DS1
Kruis
19:30
18:45
-----DAMES 2 31-mei H.V.S. DS1-HG DS2
Schagerbrug
13:00
12:00
RES.SH.
DAMES 3 30-mei HG DS3-J.H.C. DS2
De Noord
19:30
19:00
-----A1
31-mei V.Z.V. DA2#-HG DA1
t Veld
12:00
11:15
RES.SH.
B1
30-mei H.V.S. DB1-HG DB1#
Schagerbrug
19:00
18:00
RES.SH.
B2
31-mei HG DB2-KSV DB1
De Noord
12:00
11:30
-----B3
31-mei VTC/VOC DB1-HG DB3
Melkweg Amsterdam 12:30
11:15
-----C1
31-mei HG DC1-DSS DC2
De Noord
11:00
10:30
-----C2
31-mei HG DC2-Zwaluwen K DC1
De Noord
10:00
9:30
-----D1
31-mei D.E.S. D1#-HG D1#
St. Boys
11:30
10:30
-----D2
30-mei HG D2-Z.A.P. D2
De Noord
14:00
13:30
-----E1
30-mei HG E1-Tornado E2
De Noord
13:00
12:30
-----E2
30-mei Z.A.P. E2-HG E2
Breezand
10:00
9:00
RES.SH.
F1
31-mei D.S.O. F1#-HG F1#
Den Helder
11:50
10:50
-----RECR. 1 1-jun
S.C. Dynamo DR2-HG DR1 Ursem
19:30
18:30
-----RECR. 2 3-jun
Tornado DR2-HG DR2
HHW
20:30
19:45
-----RECR. 3 1-jun
HG DR3-Koedijk DR1
De Noord
19:30
19:00
-----PROGRAMMA ZATERDAG 6 JUNI T/M VRIJDAG 12 JUNI (VELD)				
AANW./
TEAM DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1
VRIJ
DAMES 2 7-jun
HG DS2-Kleine Sluis DS2
De Noord
13:05
12:35
-----DAMES 3 6-jun
Hollandia T DS2-HG DS3
Tuitjenhorn
19:00
18:00
-----A1
7-jun
HG DA1-D.E.S. DA1
De Noord
12:00
11:30
-----B1
7-jun
HG DB1#-Kleine Sluis DB1
De Noord
11:00
10:30
-----B2
7-jun
Hollandia T DB1-HG DB2
Tuitjenhorn
11:00
10:00
-----B3
7-jun
HG DB3-Sporting Andijk DB1 De Noord
10:00
9:30
-----C1
VRIJ
C2
7-jun
Con Zelo DC1-HG DC2
Waarland
10:30
9:45
-----D1
6-jun
HG D1#-S.C. Dynamo D2
De Noord
13:00
12:30
-----D2
6-jun
Tornado D2-HG D2
HHW
11:15
10:30
-----E1
6-jun
Vrone E2-HG E1
St Pancras
11:50
10:50
-----E2
6-jun
HG E2-J.H.C. E1
De Noord
14:00
13:30
-----F1
VRIJ
RECR. 1 8-jun
HG DR1-Geel Zwart DR4
De Noord
19:30
19:00
-----RECR. 2 10-jun HG DR2-Geel Zwart DR3
De Noord
20:00
19:30
-----RECR. 3 8-jun
Lacom ‘91 DR1-HG DR3
Lacom’91
19:30
18:45
------
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Standen per 17 mei 2015
Dames Recreanten
NW (NHN) 07
#
Team
Gespeeld Punten Voor Tegen
1
A & O DR1
11
20
125
67
2
Lacom ‘91 DR1
10
16
104
78
3
SSV.Sporting S DR2
8
14
107
68
4
Meervogels’60 DR1
10
12
127
87
5
H.C.V.’90 DR1
10
7
82
99
6
C.S.V. Handbal DR1
9
5
51
98
7
Koedijk DR1
11
4
76
120
8
Hugo Girls DR3
11
2
59
114
					
Dames Recreanten
NW (NHN) 02
#
Team
Gespeeld Punten Voor Tegen
1
S.C. Dynamo DR1
9
16
109
50
2
Geel Zwart DR3
9
12
117
98
3
D.T.S. ‘48 DR1
8
9
133
117
4
Hugo Girls DR2
9
8
110
121
5
Victoria O DR5
7
7
69
71
6
SSV/Sporting S DR1
8
4
61
80
7
Tornado DR2
2
2
10
16
8
Niedorp DR2
8
2
68
124
					
Dames Recreanten
NW (NHN) 03
#
Team
Gespeeld Punten Voor Tegen
1
S.C. Dynamo DR2
10
18
144
99
2
Hugo Girls DR1
11
18
154
95
3
Geel Zwart DR2
10
15
109
90
4
Schagen DR1
10
8
102
90
5
Hollandia T DR1
9
7
74
85
6
Geel Zwart DR4
9
6
111
127
7
D.E.S. DR1
10
6
94
118
8
Niedorp DR1
9
0
55
139
					
Veld Dames Senioren
NW (NHN) 2C
#
Team
Gespeeld Punten Voor Tegen
1
D.T.S. ‘48 DS1
9
17
208
145
2
Hollandia T DS1
9
12
188
170
3
KSV DS1
10
12
197
168
4
‘t Fortuin/VVW DS2
7
11
148
106
5
Hugo Girls DS1
11
7
214
247
6
Schagen DS1
9
3
130
171
7
Con Zelo DS2
9
2
136
214
					
Veld Dames Senioren
NW (NHN) 05 Zat
#
Team
Gespeeld Punten Voor Tegen
1
Hollandia T DS2
13
20
246
175
2
Hugo Girls DS3
13
18
208
166
3
Lacom ‘91 DS3
13
18
229
195
4
Kleine Sluis DS1
12
11
207
207
5
J.H.C. DS2
5
9
106
72
6
KSV DS2
13
6
177
218
7
Zwaluwen K DS1
13
0
110
250
30

Veld Dames Senioren
NW (NHN) 06
#
Team
Gespeeld Punten
Voor
1
D.S.O. DS1
11
20
255
2
Tornado DS3
12
17
280
3
Hugo Girls DS2
12
15
248
4
Kleine Sluis DS2
11
14
207
5
Geel Zwart DS1
11
12
193
6
H.V.S. DS1
11
8
129
7
Lacom ‘91 DS4
11
2
126
8
Tonegido DS2
11
2
97
					
Veld Dames A-Jeugd
NW (NHN) 01
#
Team
Gespeeld Punten Voor
1
Hugo Girls DA1
10
16
250
2
D.E.S. DA1
9
14
168
3
V.Z.V. DA2#
10
14
173
4
Kleine Sluis DA1
11
12
193
5
Con Zelo DA1
10
10
189
6
J.H.C. DA2
10
2
117
7
Z.A.P. DA2
10
2
142
					
Veld Dames B-Jeugd
NW (NHN) 03
#
Team
Gespeeld Punten Voor
1
Vrone DB2
12
20
211
2
Meervogels’60 DB2
12
17
152
3
Hollandia T DB1
12
17
148
4
Graftdijk DB1
12
14
141
5
Hugo Girls DB2
12
10
122
6
KSV DB1
12
7
93
7
Lacom ‘91 DB1#
12
6
108
8
D.S.O. DB1
12
5
98
					
Veld Dames B-Jeugd
NW (NHN) 01
#
Team
Gespeeld Punten Voor
1
Kleine Sluis DB1
10
19
167
2
Hugo Girls DB1#
10
18
173
3
H.V.S. DB1
9
13
125
4
J.H.C. DB2
10
9
115
5
Schagen DB1#
10
6
97
6
Con Zelo DB1#
9
3
90
7
Tonegido DB1
10
0
55
					
Veld Dames B-Jeugd
NW (NHN) 05
#
Team
Gespeeld Punten Voor
1
Hugo Girls DB3
10
16
123
2
VTC/VOC DB1
11
16
138
3
SEW/Zuidermeer DB4
11
12
132
4
Koedijk DB1#
10
10
87
5
Vrone DB3
11
10
97
6
Sporting S DB1#
5
7
54
7
Spartanen DB2
10
6
101
8
Sporting Andijk DB1
10
1
65

Tegen
160
183
173
180
197
184
237
221
Tegen
184
125
143
191
173
195
221
Tegen
104
112
118
113
148
162
155
161
Tegen
73
95
95
119
168
140
132
Tegen
90
94
133
101
99
50
107
123

					
31

Veld Dames C-Jeugd voorjaar
NW (NHN) 03
#
Team
Gespeeld Punten Voor
1
Geel Zwart DC2
4
8
81
2
Lacom ‘91 DC1
5
8
69
3
Tornado DC3
4
6
40
4
KSV DC3
3
5
36
5
D.E.S. DC1#
4
4
62
6
Con Zelo DC1
5
2
64
7
Zwaluwen K DC1
4
1
36
8
Hugo Girls DC2
5
0
41
					
Veld Dames C-Jeugd voorjaar
NW (NHN) 07
#
Team
Gespeeld Punten Voor
1
Westfriezen DC2
5
6
94
2
Vrone DC1
4
5
48
3
Hugo Girls DC1
4
5
43
4
DSS DC2
3
4
33
5
Meervogels’60 DC2
4
3
37
6
S.S.V. DC2
4
2
27
7
Hollandia T DC2
2
1
16
					
Veld D-Jeugd voorjaar
NW (NHN) 04 D
#
Team
Gespeeld Punten Voor
1
Maedilon/VZV D2
4
8
61
2
HVS/Petten D1
4
8
45
3
Vrone D3#
5
8
65
4
Geel Zwart D2
4
5
50
5
J.H.C. D1
4
5
41
6
Tornado D2
5
2
33
7
Z.A.P. D2
5
0
30
8
Hugo Girls D2
5
0
32
					
Veld D-Jeugd voorjaar
NW (NHN) 06 D
#
Team
Gespeeld Punten Voor
1
S.C. Dynamo D2
5
10
74
2
Zwaluwen K D1
4
8
44
3
Tornado D3
5
7
53
4
Hugo Girls D1
5
6
50
5
KSV D2
5
4
31
6
D.S.O. D3
5
2
26
7
D.W.O.W. D1
5
1
50
8
D.E.S. D1#
4
0
28
					
Veld E-Jeugd voorjaar
NW (NHN) 04
#
Team
Gespeeld Punten Voor
1
Westfriesland SEW E1# 5
10
69
2
J.H.C. E1
5
8
47
3
Maedilon/VZV E1
5
8
38
4
Geel Zwart E1
5
5
33
5
D.W.O.W. E1
5
4
50
6
Z.A.P. E2
5
3
32
7
Hugo Girls E2
5
2
23
8
Petten E1
5
0
19
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Tegen
53
65
39
28
61
69
47
67
Tegen
56
44
51
31
34
52
30
Tegen
16
16
37
38
31
51
78
90
Tegen
29
19
56
43
36
58
64
51
Tegen
22
28
27
38
48
53
49
46

Veld E-Jeugd voorjaar
NW (NHN) 07
#
Team
Gespeeld Punten Voor
1
Sporting S E1#
5
8
28
2
Hugo Girls E1
4
6
37
3
Tornado E2
2
4
11
4
Vrone E2
5
4
27
5
S.S.V. E1
3
2
11
6
S.C. Dynamo E1
4
2
20
7
Lacom ‘91 E1
3
0
8
					
Veld F-Jeugd voorjaar
NW (NHN) 03 gr
#
Team
Gespeeld Punten Voor
1
Hugo Girls F1#
5
10
38
2
D.S.O. F1#
4
8
41
3
D.E.S. F1
4
4
24
4
Kleine Sluis F1
5
3
12
5
Graftdijk F1#
4
2
16
6
KSV F1
4
2
11
7
Con Zelo F1
4
1
16

Tegen
17
13
3
25
21
24
39
Tegen
20
11
23
27
23
26
28

Buffetdiensten Hugo Girls in het rondeel
Hierbij het overzicht van de kantine diensten voor het rondeel. Er zijn een aantal namen gewijzigd
dus 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 Annet Kroon
Tel nr 072-5711428 of via de mail:marcoannet@gmail.com
Annet Kroon, planning kantinediensten in ´t rondeel
Datum
		
28 mei 18.15 uur tot 21.30 uur
Caroline Bakker
		
30 mei 12.15 uur tot 15.30 uur			
Irma Nauta-van Langen			
		
31 mei 9.15 uur tot 11.30 uur			
Monique Plak en Lisan Oudeman		
		
1 juni 18.45 uur tot 21.30 uur
Ellen Kunst
		
6 juni 12.15 uur tot 15.30 uur
Carin Dekker en Sam Groot
		
7 juni 9.15 uur tot 12.15 uur			
Marlou Oudeman en Nienke van der Burg
		
8 juni 18.45 uur tot 21.30 uur
Carina Borst
		
10 juni 19.15 uur tot 21.45 uur
Jenny Korver

18.45 uur tot 21.30 uur
Jocelyn Berkhout
11.30 uur tot 13.45 uur
Merel Groot en Alicia Koch

12.15 uur tot 15.15 uur
Mariska Ursem en Britt Stoop
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TEAM
B3
E1
D2
Dames 3
C2
C1
B2
R3
D1
E2
B3
B1
A1
Dames 2
R1
R2

DATUM
28-mei
30-mei
30-mei
30-mei
31-mei
31-mei
31-mei
1-jun
6-jun
6-jun
7-jun
7-jun
7-jun
7-jun
8-jun
10-jun

WEDSTRIJD
Hugo Girls DB3
Hugo Girls E1
Hugo Girls D2
Hugo Girls DS3
Hugo Girls DC2
Hugo Girls DC1
Hugo Girls DB2
Hugo Girls DR3
Hugo Girls D1#
Hugo Girls E2
Hugo Girls DB3
Hugo Girls DB1#
Hugo Girls DA1
Hugo Girls DS2
Hugo Girls DR1
Hugo Girls DR2

AANV.
Spartanen DB2
19:30
Tornado E2
13:00
Z.A.P. D2
14:00
J.H.C. DS2
19:30
Zwaluwen K DC1 10:00
DSS DC2
11:00
KSV DB1
12:00
Koedijk DR1
19:30
S.C. Dynamo D2
13:00
J.H.C. E1
14:00
Sporting Andijk DB1 10:00
Kleine Sluis DB1
11:00
D.E.S. DA1
12:00
Kleine Sluis DS2
13:05
Geel Zwart DR4
19:30
Geel Zwart DR3
20:00

SCHEIDRECHTER
Annie Groenland
Bregjes de Wit-Denise Sprenkeling
Evi Blankendaal-Bente Zuurbier
?
Nel Borst
Astrid Snel
Annie Groenland
?
Lisa Dekker-Ineke Schot
Sen Kuilboer-Lynsey Snoek
Astrid Snel
Annie Groenland
Nel Borst
Joyce Hey-in ‘t Veld-Pascal Hey
Monique Beemsterboer
?

Activiteitenkalender
Mei Penaltybokaal
Hoi, ik ben Marit.
Ik was 3 mei handbalster van de week.
Ik heb er erg van genoten.
Toen de dames 1 klaar waren met omkleden. Toen gingen ze inlopen en ik mocht mee.
Als ze klaar waren met inlopen dan gingen ze overgooien. Ik ging samen met Jos de coach
overgooien. Toen de wedstrijd begon, mocht Hugogirls beginnen. Ik begon met de bal en ging
overgooien en toen we eenmaal bij het doel stonden gooide ik en had gescoord. En toen gingen
ze verder.
De eerste helft was het niet zo goed.
Bij de rust stond het: 3-13 voor KSV.
Tweede helft ging het een stuk beter.
Was een mooie wedstrijd er waren 2 gele kaarten in het spel, 1 voor KSV en 1 voor Hugo girls. Nou
ja, kan gebeuren.
Eindstand was: 9-19 voor KSV helaas.
Volgende keer beter. Voor de rest goeie wedstrijd.
In de kleedkamer werd er gesproken over de wedstrijd.
Ellen, ook de coach van dames 1, vroeg wat we te drinken wilden. Ik lustte wel een glas limonade.
Deanne was ook jarig. Had ik even mazzel. We kregen een stukje kwarktaart. Hij was heerlijk.
En aan het einde kreeg ik nog een tasje met spulletjes zoals: flesje drinken, kitkat, chips, handdoek
met mijn naam en nog een brief van alle spelers.
Nou, mijn dag kan niet meer stuk.
Doei, groetjes Marit!
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*** REMINDER ** * LADIESDAY *** GEEF JE OP ***
REMINDER: GEEF JE OP VOOR LADIESDAY 2015!
Heb je je al opgegeven voor Ladiesday bij TV ’t Noord End?
Op vrijdag 5 juni 2015 is het weer zo ver!
Voor iedereen die tennist of heeft getennist
Je hoeft geen lid te zijn van een tennisvereniging , dus geef je
op samen met je vriendin, buurvrouw of nicht. (Iedereen vanaf 18
jaar is welkom).
Programma
·
9.00u: koffie/thee en wat lekkers
Naamloos-22 1
·
Tussen de middag: een geheel verzorgde lunch
·
15.00u: prijsuitreiking en een leuke loterij
·
Tot slot brengen we een toast uit op hopelijk weer een geslaagde dag!

27-08-2010 10:52:54

Kosten en inschrijving
Je betaalt voor deze dag € 15,- (incl. lunch, één keer koffie/thee
met wat lekkers en een lot).
Geef je op via ladiesday@tvnoordend.nl
De inschrijving is pas compleet na overmaking van € 15,-op
NL59 RABO 0326 8010 14 t.n.v. Tennisvereniging ‘t Noord End
o.v.v. ladiesday + naam.
Geef je nu nog op en doe het snel, want vol = vol.
Hopelijk tot ziens op deze leuke én ongedwongen dag!

Mariska Rinkel
Sandra Oudeman
Ina Dekker
Annemiek van Kleef

Verslag heren 50+ zaterdag 3e klasse A
3e wedstrijd, 25 april, thuis tegen TV De Berk
Wij ,de mannen van coach Frans hadden vandaag als vervanger Kees van Langen mee, als vervanger van Martien Sengers. Martien moest met zijn fietsmaten zo nodig even 150 kilometer wegtrappen, een soort Amstel Gold race maar dan net iets minder kilometers! Enfin, aan Kees hadden
we waardige vervanger met de nodige ervaring , alleen met weinig oefenuren op onze mooie
gravelbanen. Voor insiders is het bekend dat zijn lammerende schapen daar debet aan zijn in de
lentetijd.
Wij dus, met Piet en Cees S. als overige teamleden, ontvingen de mannen van TV De Berk uit Berkhout, die al hun wedstrijden royaal gewonnen hadden. Frans (lees: Ellie) had voor voortreffelijke
appelgebak gezorgd. Maar pas ná de eerste wedstrijd, ‘Jullie moeten het eerst verdienen’, zei Frans.
Rond tien uur en vergezeld van lekker tennisweer gingen Kees en Cees (zo lekker makkelijk te onthouden voor de tegenstanders) en Piet/Frans het gevecht aan met de Berkmannen.
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KAN IK VERBOUWEN OF VERHUIZEN?

HOEKSTRA & VAN ECK
FULL COLOR
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Het werden twee heel verschillende partijen, de Kezen moesten alles uit de kast halen om hun opponenten in 3 sets te verslaan. Piet en Frans daarentegen moesten in 2 sets het onderspit delven
tegen twee hele sterke tegenstanders. Toen kwam dus de beloofde appeltaart en wij hoopten,
daardoor gesterkt, dat we er nog een puntje bij konden sprokkelen. Het tegendeel werd helaas
waar. De Kezen speelden weliswaar wederom 3 sets, maar moesten toch buigen. Piet en Frans
moesten de felicitaties ook aan de tegenstanders laten,derhalve voor de derde keer een 3-1 nederlaag. Met het besef dat wij de drie sterkste tegenstanders hebben gehad gaan we volgende
week met goede moed naar Koedijk. Het waren in ieder geval leuke, sportieve tegenstanders en
dat is heel wat waard.
4e Wedstrijd Heren 50 + , 2 mei Uit in Koedijk
Deze keer deed Kees mee in plaats van Frans en togen we rond 12 uur richting Koedijk met Piet
als onbezoldigd chauffeur. Na enige verwikkelingen met een pasje, portemonnee en een wat
ruime ophaaltijd , arriveerden we keurig op het Koedijker tennispark op de afgesproken tijd. We
ontmoetten alvast drie van de vier tegenstanders. (De vierde moest uit de Stad van de Zon komen, da’s nog niet zo erg, maar hij had ook de gebak mee … en hij was ook nog op de fiets!) Het
wachten werd dubbel en dwars beloond, want de zelf gebakken appeltaart was voortreffelijk en
wellicht een opmaat tot goeie prestaties op de baan.
Het vertrouwen daarin werd inderdaad bewaarheid, want toen de stofwolken waren gaan liggen
stond er voor de verandering nu eens 3-1 op het scorebord in ONS voordeel. Het koppel Kees en
Piet wist keurig twee punten voor ons in de wacht te slepen, vooral in de tweede partij moest daar
hard voor gewerkt worden. Ze speelden een pittige driesetter, maar chapeau. Vooral Piet was zeer
content met zijn eerste winstpartijen. Cees en Martien daarentegen waren na hun eerste partij
nogal in mineur omdat er te veel mis ging: ze verloren (wederom) in 3 sets. Dat moest dan ook in
de tweede pot beter gaan dachten zij… en jawel, op revanche belust lieten zij hun tegenstanders
alle hoeken van de baan zien. De cijfers (6-1 6-1) logen er niet om, er kwam een 3-1 eindstand op
het bord. We nemen nu een mooie middenpositie in op de ranglijst en we hebben stoute plannen
om nog te stijgen! Nou, we hewwen nag mooi nazeten en daarna heeft Piet ons weer mooi thuis afzet. Bedankt en tot de 9e mei, thuis tegen de Tulp uit Langedijk…een derby zou je kunnen zeggen.
								

Groet Cees Smit

Hugo Boys seizoen 2014-2015
Van de bestuurstafel
De competitie zit er voor de meeste teams op. De komende week worden er nl. nog een 2-tal inhaalwedstrijden door de jeugd gespeeld. Verder vindt ons eigen jeugdtoernooi plaats op zaterdag 23 mei a.s.
Op zondag 10 mei j.l. hebben we afscheid genomen van onze hoofdtrainer Ronald de Rooy. Hij is 4 jaar trainer geweest bij onze vereniging
waarbij de promotie naar de 3e klasse een hoogtepunt was. Vanaf deze
plaats willen wij Ronald nogmaals bedanken voor alles en wensen hem
veel succes bij zijn nieuwe club, Dynamo uit Ursem.
Hugo Boys 5 en de A junioren zijn dit seizoen kampioen geworden. Vanaf deze plaats nogmaals
de felicitaties namens het bestuur. De A junioren wisten tevens de finale te behalen van de beker
maar helaas wisten ze deze wedstrijd niet in winst om te zetten. Toch was het een prima seizoen
voor de mannen van Cees Teunissen, John Beers en Adri van Renswoude.
Hugo Boys 2 speelde in de nacompetitie een uit- en thuiswedstrijd tegen HSV uit Heiloo. Beide
wedstrijden werden, ondanks goed spel, verloren. Dit was tevens de laatste wedstrijd van coach
Cees Ursem. Hij stopt als coach maar blijft lid van de technische commissie.
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De overige teams hebben over het algemeen een goed seizoen achter de rug waarbij de meeste
zijn geëindigd bij de bovenste ploegen.
In het nieuwe seizoen zullen we het zonder damesteam moeten doen. Een tekort aan leden is de
belangrijkste oorzaak. Het bestuur heeft daarom de beslissing moeten nemen om geen damesteam in te schrijven voor komend seizoen.
Omdat er bij de overige teams een aantal leden gaan stoppen en het afhaken van het damesteam
is de seniorencommissie momenteel druk bezig om te kijken hoeveel teams er zullen worden ingeschreven voor het nieuwe seizoen.
Zoals het er nu naar uitziet zullen we waarschijnlijk niet aan een contributie-verhoging ontkomen.
Dat betekent dat er nog voor de zomervakantie een halfjaarvergadering zal worden gehouden.
Het bestuur zal hierover een definitief besluit nemen tijdens de bestuursvergadering van maandag 1 juni a.s.
Op donderdag 21 en 28 mei a.s. zal onze nieuwe hoofdtrainer, Gosse Bosma, samen met Cees
Teunissen 2 trainingen gaan verzorgen met de selektie en de A junioren. Om 19.00 uur worden de
A junioren verwacht en om 20.00 uur de selektie. Het betreft een nadere kennismaking en ook
zullen er alvast wat afspraken voor het nieuwe seizoen worden gemaakt. De uitnodiging hebben
de betreffende leden inmiddels ook via de mail ontvangen.
Het onderhoud aan het A en B veld start op 1 juni a.s. Het trainingsveld en het C-veld zijn reeds
onder handen genomen. De komende maanden is het dan ook verboden de velden te betreden.
Oproep aan de jeugd om zich hieraan te houden want dan kunnen we vanaf begin augustus weer
beschikken over goede velden.
Namens het bestuur,
Klaas Oudeman
voorzitter

Hugo Boys 5 kampioen!
Heerhugowaard 03 Mei 2015.
“In 20 jaar voetballen, ben ik nog geen één keer kampioen geweest. Het moet en zal vandaag
gebeuren hoor!”, zo begon de dag van de doelpuntenmachine van Hugo Boys 5, Jelle Loos. Hugo
Boys 5, onder leiding van coach Marco van Woerkom, stond vorige week nog met 2 punten achter
nummer één DTS, maar had nog wel één wedstrijd tegoed. Die ene wedstrijd zou dan ingehaald
worden met Kermis ‘de Noord’, maar DTS liet vorige week al dure punten liggen in het Waarland
tegen Con Zelo, dus kon Hugo Boys een week eerder dan gepland de schaal binnenhalen.
Hugo Boys 5 startte het seizoen,onder leiding toen van speler/manager Jesper Beers, ijzersterk.
De eerste wedstrijd tegen Duinrand S uit(1-8) werd al meteen een grote overwinning en daarna
werden ook Kolping Boys thuis (5-1) Vios W thuis(9-1) en SVW uit (0-9) met overtuiging gewonnen.
Toen kwam HSV op bezoek, die voor lange tijd ook meedeed om de koppositie, verslagen met 1-0.
Na deze wedstrijd kreeg het team het gevoel dat het dit jaar weleens kon gaan lukken om kampioen te worden. DTS kwam pas later meer op stoom en werd na een gelijkspel tegen Hugo Boys
gezien als de grootste concurrent. Hugo Boys bleef in de eerste helft van het seizoen ongeslagen,
maar in het tweede bedrijf kwamen er een paar scheurtjes in het team. Rik Bergen, die met een
gebroken teen, een groot deel van het seizoen uit de roulatie was en ook kleinere blessures bij
spelers, dat ervoor zorgde dat het team toch gebruik moest maken van een aantal invallers. Hugo
Boys kon het tegen Vrone thuis(2-2) en HSV uit(2-2) niet opbrengen om de volle drie punten in de
tas te houden. De voorsprong op de nummer twee DTS werd kleiner en kleiner, maar toen Hugo
Boys zomaar van laagvlieger SVW thuis (2-3) verloor ging DTS zelfs over Hugo Boys heen.
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Marco van Woerkom was deze wedstrijd voor ons aan het vlaggen en zag wel op welke punten het
mis ging, dus hij besloot om de rest van het seizoen de leiding over te nemen van Jesper Beers.
DTS kwam die week daarna op bezoek in ‘de Noord’ en na een spannende wedstrijd bleef de score
na 90 minuten steken op 1-1. Daarmee schoot Hugo Boys natuurlijk niet veel op, maar met één
wedstrijd minder gespeeld had Hugo Boys het met één verliespunt minder het nog wel in eigen
hand. Hugo Boys ging op bezoek in het Waarland tegen Con Zelo. Thuis werd deze wedstrijd met
een magere 1-0 gewonnen, maar de uitwedstrijd ging vele malen gemakkelijker en er werd met
0-4 gewonnen. Na een moeilijke overwinning tegen Koedijk thuis (1-0) en een goede overwinning
tegen LSVV uit (0-4) kreeg Hugo Boys te horen dat DTS verloor in het Waarland. Hugo Boys had
nu, met nog twee wedstrijden te gaan, de kans om het kampioenschap te pakken. Of ze moesten
winnen thuis tegen Duinrand S of er moest gewonnen, tijdens de kermis, thuis van VZV.
De kampioenswedstrijd.
Woensdag werd er een kleine vergadering ingelast om de nodige dingen te regelen. Fakkels,
champagne, de ‘platte kar’, fotograaf en natuurlijk de nodige versnaperingen. ‘Heren, doe voorzichtig en rustig aan. Ga lekker op tijd je koets in en morgen weer gezond op!’, was het laatste berichtje van Marco van Woerkom op zaterdagavond. De spelers mochten zich om 10.00 uur melden
op de club. ‘Mannen, we doen eerst even met z’n allen een bakkie, daarna de kleedkamer in en
dan meteen beginnen aan de warming up. Het gaat een geweldige dag worden vandaag!’, waren
het de bemoedigende woorden van de coach. De wedstrijd werd een doelpuntenfestijn, want
er werd gewonnen met 11 – 1 thuis tegen Duinrand S en niet te vergeten met het doelpunt van
Arie Borst hebben alle spelers van Hugo Boys dit seizoen minimaal één keer gescoord. Het kampioensfeest kon beginnen en na een spuitende champagnefles, bloemen en een kampioenschaal
gingen de mannen de ‘platte kar’ op om een rondje door ‘de Noord’ te rijden. Bij terugkomst werd
het feest groots doorgevierd in de kleedkamer met muziek en drank om vervolgens in de kantine
door te gaan. Daar stonden nog eens twee vaten te wachten op ons. Één van de club en één van
onze geweldige sponsor ‘Schilders- en afwerkingbedrijf F.A. Beers’. Ook ‘Hugo’s Vrienden gooide
nog wat centen in de pot, zodat wij deze middag goed voorzien waren van allerlei lekkernij. De
feestvreugde verplaatste zich daarna naar de plaatselijke dancing café Bleeker en dat ging door
tot in de late uurtjes.
Hugo Boys 5

Seizoenoverzicht 2014-2015 Hugo Boys A1
De verwachting voor het seizoen 2014-2015 waren hoog gespannen. Men had als doel om
kampioen te worden en verder te komen in de beker dan vorig seizoen waarin men in de
kwartfinales strandde. Deze doelstelling was niet alleen gebaseerd op de vier nieuwe spelers
die de A1 kwamen versterken maar ook door de ontwikkeling van de andere spelers in het vorig
seizoen.
Het voetbalseizoen begon voor de A1 met een thuiswedstrijd tegen Kwiek. Deze werd makkelijk
gewonnen met 3-0. De 2e wedstrijd een uitwedstrijd tegen DTS was andere koek.
In de 1e helft keek tegen een achterstand aan van 2-1 en moest erin de 2e helft een andere
lijnrechter komen omdat de vaste lijnrechter het niet eens was met de partijdige scheidsrechter.
De A1 toonde veerkracht en boog de achterstand om in een 2-4 overwinning. In de derde wedstrijd
al een kraker tegen Koedijk A1. Een geduchte concurrent voor de titel. Met goed spel werd deze
wedstrijd gewonnen met 3-1. De vierde wedstrijd was een makkie tegen Con Zelo. 6-0 winst.
Met 12 punten uit vier wedstrijden reisde men af naar Tuitjenhorn. Het weer was bar en boos de
regen kwam met bakken naar beneden.
Ook hier een scheidsrechter die nogal dubieuze beslissingen nam. O.a. een penalty tegen. Tot
diep in de 2e helft keek HB tegen een 2-0 achterstand aan. Echter in deze wedstrijd kwam
de winnaarsmentaliteit naar boven en wist men een 2-2 gelijkspel uit het vuur te halen. Dit
betekende wel het eerste puntenverlies. De daarop volgende thuiswedstrijd werd eenvoudig met
2-0 gewonnen door HB van Alcmaria Victrix.
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Toen kwam de kraker in de uitwedstrijd tegen Always Forward A2 de koploper op doelsaldo. Always
Forward had er alles aan gedaan om voor hun de wedstrijd zo goed mogelijk te laten verlopen.
Men had de wedstrijd van de A1 uitgesteld zodat men met een uitgebreide selectie kon beginnen.
Er ontstond een fascinerend duel. HB kwam met 1-0 achter maar voor de rust werd het 1-1. Na de
rust wisselde Always Forward nog drie keer en bracht men in totaal zes A1 spelers in. Het was ook
niet vreemd dat Always Forward de bovenliggende partij werd en in de 2e helft toesloeg en de
wedstrijd won met 3-1. Dolle vreugde in Hoorn met als kop “A2 op weg naar het kampioenschap”
De vier wedstrijden erna tegen respectievelijk VVS 46, SRC, RKEDO en SVW 27 werden eenvoudig
gewonnen met 2-0, 0-6, 3-0 en 0-5. In speelronde 11 gebeurde er iets opmerkelijks. Always Forward
had met maar liefst 10-3 verloren van Schagen. Dit konden we niet geloven.
Echter na vijf dagen stond het nog steeds op sportlink en het klopte!
Laat nu net Schagen de tegenstander zijn in de komende wedstrijd. De spanning was voelbaar,
want een tegenstander die met 10-3 wint van de koploper dat beloofd wat. In de thuis wedstijd
tegen Schagen speelde de A1 één van zijn beste wedstrijden en won met maar liefst met 6-0 en
ging het op doelsaldo als winterkampioen de winterstop in.
Je kan wel winterkampioen zijn maar dan heb je nog helemaal niets. De eerste wedstrijd na de
winterstop was tegen Koedijk die ook nog in de race was voor het kampioenschap.
HB kwam twee keer op achterstand maar na 20 sterke minuten in de 1e helft werd deze wedstrijd
ook gewonnen met 3-5. Op 15 februari werd er gemakkelijk met 2-0 gewonnen van DTS.
Daarna was Con Zelo kansloos en werd met 0-8 ingemaakt.
Hollandia T was de volgende tegenstander en met hun had A1 nog een appeltje te schillen.
Echter Hollandia T was een taaie tegenstander die in de 1e helft op 0-1 voorsprong kwam en deze
met hand en tand verdedigde door met 10 man voor de 16 te spelen. Gelukkig kon HB de verdiende
gelijkmaker te maken. Na afloop was er de teleurstelling dat men twee punten had verloren.
Achteraf was er niets aan de hand want Always Forward had ook gelijk gespeeld.
De uitwedstijd tegen Alcmaria Victrix werd een speciale. Wederom een scheidsrechter die
bepalend was en een ploeg die nogal gefrustreerd de nederlaag in De Noord had verwerkt.
In een grimmig duel hiel HB het hoofd koel en wist een zwaar bevochte 2-3 overwinning uit het
vuur te slepen. Op 22 maart thuis de topper tegen Always Forward. Wederom kwam men met een
grote selectie met vele A1 spelers. Always Forward was sterker maar het verdedigend concept
werkte goed.
Always Forward kwam niet door de verdediging en het was HB die als eerste scoorde 1-0
Helaas vlak voor de rust scoorde Always Forward de gelijkmaker.
Na de rust was het gruwelijk spannend ! Always Forward zette HB onder druk maar een fantastische
verdediging gaf geen krimp. Groot was de vreugde toen HB de 2-1 maakte en de winst niet meer
uit handen gaf. Drie punten los!
De uitwedstrijd erna werd makkelijk met 1-4 gewonnen van VVS 46. Het grote nieuws kwam echter
uit Alkmaar. Alcmaria Victrix had gewonnen van Always Forward. HB had nu een voorsprong van zes
punten. Dit kon niet meer fout gaan. De thuiswedstrijd tegen laagvlieger SRC verliep teleurstellend.
Met een mazzelgoal wist men gelukkig met 1-0 te winnen. Men was gewaarschuwd voor de
uitwedstrijd tegen het sterke Schagen. Of het de zenuwen waren of kampioensstress Schagen
nam al gauw een 2-0 voorsprong. Wederom kwam de vechters mentaliteit in het team en werd
de achterstand omgebogen in een 2-3 voorsprong. Schagen gaf niet op en maakte de verdiende
gelijkmaker. Always Forward maakte geen fout en was de voorsprong nog maar vier punten.
De thuis wedstrijd tegen SVW was de slechtste van het seizoen. Dit klinkt vreemd als je met 7-1
wint. De tegenstander speelde echter met negen man en bakte er niets van.
Begeleiding en vaste aanhang hielden hun hart vast voor het uitduel tegen RKEDO. De zondag na
kermis zaterdag. In deze wedstijd kon HB kampioen worden.
Er was veel publiek uit De Noord mee om de mannen aan te moedigen. Gelukkig werd het
niet spannend. Al snel stond het 0-3 voor HB en de voor hun bekende wijze werd de wedstrijd
professioneel uitgespeeld. Dit maakte niet HB had zijn 1e doelstelling te pakken Kampioen!
De laatste wedstijd uit tegen Kwiek eindigde in 2-2.
Na 24 wedstrijden 61 punten met doelsaldo van 85 voor en 22 tegen. Van deze 24 wedstijden maar
één verloren en vier gelijk. Conclusie de terechte kampioen.
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Bekercompetitie
In poulefase moest men tegen Woudia en SEW. Beide wedstrijden werden gewonnen met 1-4 en 5-1.
De volgende wedstrijd was tegen SVA uit Assendelft. Wederom een bijzondere wedstrijd op
kunstgras met windkracht 8. Deze wind was niet in het voordeel van HB. SVA profiteerde van de
wind mee en ging rusten met een voorsprong van 2-1. In de 2e helft had HB de wind in de rug dit
was echter niet makkelijk. Ondanks de wind wist HB op een 2-3 voorsprong te komen.
Helaas vlak voor tijd wist SVA de gelijkmaker te scoren en moest penalty’s de beslissing brengen.
Men koos voor het doel tegen de wind in. Als men een penalty nam moest een medespeler de bal
met de hand vast houden. Dit was apart en komisch om te zien maar het had niets met voetbal te
maken. De Penalty serie was een loterij waarin leek dat SVA de gelukkigste hand had echter het
was HB die de winnende maakte.
HB lootte gunstig en mocht thuis spelen tegen Grashoppers A1 uit Hoogwoud. Een bekende
tegenstander voor de trainer. Er ontstond een echt bekerduel waarin Grashoppers een voorsprong
nam. HB knokte zich terug en won uiteindelijk met 2-1.
Wederom had HB de kwartfinale bereikt. In deze kwartfinale was Purmerland de tegenstander.
Deze ploeg had nog maar één keer verloren en streed in zijn klasse voor het kampioenschap.
Gelukkig mocht HB weer thuis spelen op een hobbelig C-veld. Het publiek was er in grote getale
en zij werden getrakteerd op een spannende bestrijd. Weer kwam HB achter met 0-1. Zoals zo vaak
in dit seizoen gingen de ruggen recht en kwam er een tandje bij. De wedstrijd werd gewonnen
met 2-1 en de 2e doelstelling van het seizoen was bereikt. Dit smaakte echter naar meer!
In de halve finale was Egmondia de tegenstander. Een geduchte tegenstander die bewust op de
zaterdag speelt om spelers op de zondag in te zetten voor de selectie elftallen die op zondag spelen.
Tevens hebben zij drie spelers die een gedeelte van hun jeugdopleiding bij AZ hadden doorlopen.
HB had de mazzel een weer thuis te mogen spelen en er was veel publiek om de mannen aan te
moedigen. Dit was hard nodig want na een 1-0 voorsprong wist Egmondia voor rust een 1-2 voorsprong
te nemen. Het tempo werd opgeschroefd en speelde HB Egmondia conditioneel stuk.
Doelpunten konden ook niet uitblijven. De climax kwam twee minuten voor tijd HB maakt e de 3-2 en
de Finale was bereikt. Wat een succes en prestatie! De tegenstander in de finale was SDZ uit Amsterdam.
Traditie getrouw worden alle bekerfinales gespeeld op het complex van de vereniging Legmeervogels.
Op zaterdag 16 mei trok een grote club supporters richting Uithoorn. Mede mogelijk gemaakt door
een actie van Hugo’s Vrienden die een touringcar sponsorde. Bij deze nogmaals dank daarvoor.
De spelers bereide zich voor met een “maaltijd op de club” en reden in en speciale bus om zich met
z’n allen te kunnen focussen op de wedstrijd. Om vijf uur begon de wedstrijd en al snel stond HB
onder druk. De snelle voorwaartsen creëerde diverse kansen die er voor HB gelukkig niet in gingen.
Halverwege de 2e helft kantelde de wedstijd en kreeg HB meer de overhand echter zonder grote
kansen te creëren. Sterker nog de eerste helft geen schot op doel. We waren ook blij dat het met
de rust 0-0 stond. Met de wetenschap dat het de conditie wel goed zit gingen we met vertrouwen
de 2e helft in. Het eerste gedeelte van de 2e helft was gelijkwaardig het was echter SDZ die met een
rommelgoal de leiding nam. Daarna ging HB één op één spelen en man het risico’s.
De verdediging van SDZ stond goed en HB creëerde mogelijkheden maar geen 100% kansen.
Vijf minuten voor tijd kwam SDZ na een counter op 2-0 en was de wedstrijd gespeeld.
De teleurstelling was groot en het was de eerste wedstrijd van het seizoen waarin HB niet tot scoren
kwam. Echter de official van de KNVB verwoorde het mooi. “realiseer dat er 200 teams meededen
in jullie klasse en dat jullie 2e zijn geworden is een grote prestatie” en met de wetenschap dat we
een kleine dorpsclub zijn we trots op de mannen van de A1.
Zo kwam er een eind aan een prachtig seizoen. Volgend jaar gaat de A1 uiteen. Spelers gaan
doorstromen naar de diverse selecties en mogen de strijd aan gaan met de gevestigde orde om
een plek te bemachtigen. Niet alleen voor de spelers een uitdaging maar ook voor de komende
trainersstaf om dit goed te begeleiden. Het gevoel is goed en de grote winnaar is Hugo Boys die
het nieuwe seizoen in gaat met (jeugdige) brede selecties.
Als eerste willen we de spelers bedanken voor het mooie seizoen.
De A1 selectie bestond uit: Nick Beers, Co van der Vliet, Sander Bakker, Boy Groen, Bas Haisma, Jari
Veldman, Nick Koopman, Jordy van Stralen, Ari Groot, Bo Groen, Luuk Beers, Thijs Snel, Guilaume
Kabel, Tim Beke, Bart Zuurbier, Nick Veldman, Tim Beke, Sven Blankendaal en Jur Stam.
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Kledingsponsor: Aannemersbedrijf Richard Blankendaal
Subsponsors: Bike totaal Boersen te Schagen, Groot Tuinen en Casparus.
Assistent-trainer Adri Renswoude, Elftalbegeleider John Beers
Verzorg(s)ers Mevr Teunissen, Paul Bruijn, Amber Steltenpool en Debbie Stammis.
Speciale dank gaat uit naar trainer/coach Cees Teunissen die er vele extra’s in heeft gestoken om
dit resultaat te bereiken.
Wim Haisma

Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 23 mei
Hugo-Boys
Jeugdtoernooi + penalty bokaal
Gerard, Jose Hans, Carla

Dinsdag 26 mei
Kbo --- seniorengym

Zondag 24 mei
Hugo-boys
1e pinksterdag

Maandag 1 juni
Tafeltennis Puinhoop ?

Maandag 25 mei
2e pinksterdag

zaterdag 30 mei

Dinsdag 2 juni
Kbo
Seniorengym

JEUGDTOERNOOI
23 mei 2015
SPORTVRIENDEN,
Namens voetbalvereniging Hugo Boys heten wij U van harte welkom op ons HUGO BOYS JEUGDTOERNOOI 2015. Zoals ieder jaar hebben wij het geluk om een mooi toernooi te mogen organiseren. Binnen dit toernooi proberen we altijd zoveel mogelijk ploegen uit de buurt te krijgen en
dat is dit jaar ook weer uitstekend gelukt. Hopelijk barst er een geweldige strijd los en kunnen we
gaan genieten van een paar mooie potten voetbal.
Aansluitend aan dit toernooi wordt het Hugo Boys Penalty Bokaal gehouden, waar onze jeugdspelers het op gaan nemen tegen een keeper van het hoogste niveau!
Wij wensen jullie veel succes en een sportieve strijd toe.
Accommodatie Hugo Boys:
Middenweg 539A (achter de kerk in Heerhugowaard-Noord)
1704 BE Heerhugowaard, Tel. kantine: 072-5711585
Contact tijdens toernooi: 		
Ivan Zuurbier
				Pim Wolkers
				Wouter Ursem
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06-22161059
06-13048859
06-52437203

Hugo Boys jeugdcommissie

REGLEMENTEN HUGO BOYS JEUGDTOERNOOI:
 Alle verenigingen half uur van te voren melden in de bestuurskamer.
 Er wordt gespeeld volgens de reglementen die gelden in de K.N.V.B. afdeling West 1
 Het team dat het eerste in het programma staat vermeld moet, indien dit nodig is, zorgen voor
hesjes af te halen bij de wedstrijdleiding. Uitspelende team in het programma draagt de hesjes.
 Op het toernooi zijn er 4 prijzen beschikbaar per poule.
 De wedstrijden worden gespeeld in een halve competitie.
 Het begin-, rust- en eindsignaal wordt door de scheidsrechters aangegeven.
 Bij een gelijke eindstand telt het onderlinge resultaat, is ook dit gelijk dan telt het doelsaldo.
 De voetbalvereniging Hugo Boys stelt zich niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of vermiste kleding en/of eigendommen. Noch de organisatie noch de vereniging Hugo Boys kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, diefstal of het beschadigen van eigendommen. De kleedkamers gaan om praktische redenen niet op slot. Wij adviseren u en de kinderen dan ook om waardevolle spullen ( sieraden, dure kleding enz.) zoveel mogelijk thuis te
laten, maar in ieder geval niet in de kleedkamers achter te laten. Denkt u eraan dat meerdere
teams gebruik maken van de kleedkamers. Probeer dan ook zoveel mogelijk kleding in een
voetbaltas te doen. Dit kan problemen voorkomen, zeker wanneer het ochtendprogramma
overgaat in het middagprogramma en de kleedkamers dubbel bezet zijn.
 In de gevallen waarin het reglement niet voorziet of van het reglement moet worden afgeweken beslist de toernooileiding.
 Op het complex is E.H.B.O. aanwezig (bestuurskamer en naast het veld).
 Deelname aan het toernooi betekent akkoord gaan met dit reglement.
ZATERDAG 23 MEI
Hugo Boys Jeugdtoernooi Mini- en F-pupillen 9:00-11:00 uur
In de schema’s staan achtereenvolgend per kolom: begintijd, eindtijd, thuisploeg, uitploeg, veld en
ruimte voor de uitslag.
Poule F1
Hugo Boys F1
Reiger Boys F6
SVW F9
LSVV F3
F1
F1
F1
F1
F1
F1

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

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

Hugo Boys F1
SVW F9		
Hugo Boys F1
SVW F9		
Hugo Boys F1
Reiger Boys F6

Reiger Boys F6
LSVV F3		
LSVV F3		
Reiger Boys F6
SVW F9		
LSVV F3		

A1
A1
A1
A1
A1
A1

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

Hugo Boys MP1
DTS MP1 Reiger
Hugo Boys MP1
DTS MP1		
Hugo Boys MP1
Con Zelo MP

Con Zelo MP
Boys MP1
Reiger Boys MP1
Con Zelo MP
DTS MP1		
Reiger Boys MP1

M1
M2
M1
M2
M1
M2

Poule mini 1
Hugo Boys MP1
Con Zelo MP
DTS MP1
Reiger Boys MP1
M1
M1
M1
M1
M1
M1

9:00
9:00
9:24
9:24
9:48
9:48
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Een leuk cadeautje nodig?
Kom gerust eens langs Bij Valent!
De deur aan de Harlingerstraat 12 is in ieder geval open van
maandag tot en met vrijdag, van 09.00 uur tot 13.00 uur.
(m.u.v. woensdag 27 mei)

Mocht u iets nodig hebben en niet op genoemde tijdstippen kunnen, dan kunt u altijd contact met mij opnemen
voor het maken van een afspraak.
Ik ben te bereiken door een bericht achter te laten op
072-5721782. U kunt ook een email sturen naar
info@studiovalent.nl.
Cadeaubonnen zijn ook weer verkrijgbaar!
Graag tot ziens en met vriendelijke groet,
Sandra Valent

Tegen inlevering van deze
advertentie krijgt u 10% korting op uw eerste aankopen.
(De korting is niet van toepassing op de aankoop van een cadeaubon.)

44

Poule mini 2 (en 3)
Hugo Boys MP2
Hugo Boys MP3
DTS MP2
Reiger Boys MP2
M2
M2
M2
M2
M2
M2

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

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

Hugo Boys MP2
DTS MP2		
Hugo Boys MP2
Hugo Boys MP3
Hugo Boys MP2
Hugo Boys MP3

Hugo Boys MP3
Reiger Boys MP2
DTS MP2		
Reiger Boys MP2
Reiger Boys MP2
DTS MP2		

M1
M2
M1
M2
M1
M2

ZATERDAG 23 MEI
Hugo Boys Jeugdtoernooi E-pupillen 11:30 – 13:30 uur
In de schema’s staan achtereenvolgend per kolom: begintijd, eindtijd, thuisploeg, uitploeg, veld en
ruimte voor de uitslag.
Poule E1
Hugo Boys E1
Con Zelo E1
CSV BOL E1
LSVV E2
E1
E1
E1
E1
E1
E1

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

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

Hugo Boys E1
CSV BOL E1
Hugo Boys E1
Con Zelo E1
Hugo Boys E1
Con Zelo E1

Con Zelo E1
LSVV E2		
CSV BOL E1
LSVV E2		
LSVV E2		
CSV BOL E1

A1
A2
A1
A2
A1
A2

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

DTS E5		
Hugo Boys E2
LSVV E6		
Hugo Boys E2
LSVV E6		
Hugo Boys E2

SVW F2 als E2
LSVV E6		
SVW F2 als E2
DTS E5		
DTS E5		
SVW F2 als E2

A2
A1
A2
A1
A2
A1

Poule D1
Hugo Boys E2
DTS E5
SVW F2 als E2
LSVV E6
E2
E2
E2
E2
E2
E2

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

ZATERDAG 23 MEI
Hugo Boys Jeugdtoernooi middag C1 en D1 14:00 – 16:00 uur
In de schema’s staan achtereenvolgend per kolom: begintijd, eindtijd, thuisploeg, uitploeg, veld en
ruimte voor de uitslag.
Poule C1
Hugo Boys C1
CSV BOL C1
KSV C3
Con Zelo C2
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C1
C1
C1
C1
C1
C1

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

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

Hugo Boys C1
KSV C3		
Hugo Boys C1
CSV BOL C1
Hugo Boys C1
KSV C3		

CSV BOL C1
Con Zelo C2
KSV C3		
Con Zelo C2
Con Zelo C2
CSV BOL C1

A
B
A
B
A
B

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

LSVV D2		
Hugo Boys D1
CSV BOL D3
Hugo Boys D1
CSV BOL D3
Hugo Boys D1

CSV BOL D2
CSV BOL D3
CSV BOL D2
LSVV D2		
LSVV D2		
CSV BOL D2

B
A
B
A
B
A

Poule D1
Hugo Boys D1
CSV BOL D3
CSV BOL D2
LSVV D2
D1
D1
D1
D1
D1
D1

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

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:		
072 – 5714072
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 Mevr.Gerda Roozendaal 		 0226-422110
		
b.g.g. 06-51039032
of
Dhr. Bart Beemsterboer 		 0226- 422525
		
b.g.g. 06-13574993
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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VERHUISBERICHT
Beste Noordenders,
zoals U wellicht vernomen heeft ga ik na bijna 70 jaar de Noord verlaten.
Van: Sterrenboschstraat 4
per 1 juni
Naar:
Poststraat 6
1713 JC Obdam
Telnr: 0226-723032
Vriendelijke groeten van
Theo van Schagen
Lida Ootes-Konijn

Schoonheidssalon 4ME...
... is op vrijdag 5 juni te zien bij de lady`s day
van de tennis vereniging!
Hier zal ik informatie geven over de producten in mijn salon.

Middenweg 511
1704 BD Heerhugowaard
Mobiel: 06 523 300 84
info@schoonheidssalon4me.nl
schoonheidssalon4me.nl

Ook kan ik kleine behandelingen geven zoals:
Epileren/harsen wenkbrauwen
Harsen Kin en bovenlip
Verven wenkbrauwen en/of wimpers
Korte gezichtsmassage
Tevens verloot ik aan het eind van de dag een uitgebreide
gezichtsbehandeling onder de belangstellenden.
Ook zijn er wat leuke nieuwe dingen voor de zomer te verkrijgen. Alle producten zijn te koop of kunnen besteld worden
Nieuwsgierig geworden? Kom dan op 5 juni naar de tennis
vereniging in Heerhugowaard de Noord!

Tot dan, groeten Shelley!
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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 22 mei

Pinksterstol nu voor € 3,95
Kwarkbolletjes 4 + 2 Gratis
Koffiebroodjes 3 + 1 Gratis
Elke dag 3 broden naar keuze € 5,95
5,75

• Timmerwerk
• Onderhoud
• Renovatie
• Verbouwing
• Nieuwbouw
Tel. 06 27088407
Heerhugowaard
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