Vrijdag 16 januari 2015

Agenda
16 januari 2015
30 januari 2015
6 februari 2015
6 februari 2015
14 februari 2015
17 februari 2015
21 februari 2015
26 februari 2015
6 maart 2015
20 maart 2015
21 maart 2015
23 maart 2015
27 maart 2015
29 maart 2015
3 april 2015
12 april 2015
17 april 2015
18 april 2015
18 april 2015
27 april 2015
14 mei 2015
18 mei 2015
21 juni 2015
28 juni 2015
29 augustus 2015
7 september 2015
14 september 2015
12 oktober 2015
10 november 2015
15 december 2015

YoungSeven: Filmavond
sporthal Noorderend: Keezdrive
YoungSeven: Sirkelslag
Winterkeezen
Carnaval
KBO: Jaarvergadering/Bingo
de Bleeker popquiz
MOV: vastenmaaltijd in de kerk
Vrijwilligersavond Hugo Boys en Stichting Dorpshuis
klaverjaskampioenschap De Noord
Stille Omgang
KBO: Presentatie van de 7 Wereldwonderen
Lentekeezen
MOV: fiets, wandeltocht
De YoungSeven Passion
sporthal Noorderend: Brommerbeurs
Diatonica’s: jubileumshow in de sporthal Noorderend
Diatonica’s: jubileumshow in de sporthal Noorderend
13e editie Noordender Sjoelkampioenschap aansluitend Sjoelbakkenbal bij Bleeker
Koningsdag
YoungSeven: Dauwtrappen met monniken
KBO: Slotmiddag
YoungSeven: Seizoensafsluiting
YoungSeven: KJD Festival
39e editie Noordender Volksspelen aansluitend feestavond bij Bleeker
KBO: Fietstocht
KBO: seizoen bijpraten, ook ruiken en voelen
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 financiÎn: 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 26 JANUARI 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 13 februari 2015.
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De nieuwe Husqvarna Accu Series zijn er:
een serie sterk presterende accuproducten.
U krijgt de resultaten van benzineproducten,
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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						072 571 5332
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 22 januari op het
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
In Januari is de groep van Marijke Morsink aan de beurt om de kerk op orde te maken
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Bloemengroep:
In januari wordt de kerk versierd door Els Dekker en Angela van Diepen
SPREEKUUR vice voorzitter.
Op elke donderdag 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!! Plaats in de pastorie!
Vriendelijke groeten,
Gea Klercq
TER OVERWEGING: Hebben en zijn.
Op school stonden ze op het bord geschreven,
het werkwoord ‘hebben’ en het werkwoord ‘zijn’;
hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,
de ene werkelijkheid, de and’re schijn.
‘Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zijn.
‘Zijn’ is boven de dingen uitgeheven,
vervuld worden van goddelijke pijn.
‘Hebben’ is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.
‘Zijn’ is de ziel, is wijken,
is kind worden en naar de sterren kijken,
en daarheen langzaam worden opgelicht.

Ed Hoornik.

UIT DE PAROCHIE – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” – 10 januari 2015.
Het jaar 2015 is in onze parochie redelijk rustig begonnen.
De Oudejaarsviering was een gezellige viering. We namen wel afscheid van Ria Danenberg als
koster. Al zo’n 6 of 7 jaar heeft zij zich zo ingezet voor de parochie. Jammer dat ze is gestopt, maar
we respecteren natuurlijk haar beslissing. Ria, enorm bedankt voor je jarenlange inzet. Nu wordt er
naarstig gezocht naar een vervanger voor Ria. Weet u iemand? Laat het ons weten.
Op 8 januari hadden we een Viering van Meeleven. Irma en Anna zongen en speelden en dat was
weer helemaal fantastisch!!! Het thema was ‘Stilte na de storm’, wat mooi aansloot bij het lied ‘Calm
after the storm’. Aan de families Cattermole en Westmeijer werden de herinneringskruisjes en de
bloemengroeten overhandigd, omdat het ongeveer een jaar gleden was dat André Cattermole en
BetsWestmeijer – Groot zijn overleden.
Morgen, 11 januari, wordt Davy Borst gedoopt, in het kerkje van Veenhuizen.
18 januari is het de Derde Zondag van de maand januari. Dan zingt het gastkoor Spirit uit
Heerhugowaard – Centrum.
Op 25 januari is de kennismakingsviering voor de Eerste Communicanten. Deze kinderen zullen
zelf zingen. Misschien samen met nog wat oudere broertjes en zusjes.
Wat komen gaat:
18 januari – derde zondag van de maand met het gastkoor Spirit uit ’t Centrum.
25 januari – kennismakingsviering Eerste communicanten
15 februari – derde zondag van de maand met het gastkoor het Herenkoor uit Langedijk
18 februari – Aswoensdag; begin van de 40-dagentijd
Hartelijke groet,
Marion Bleeker – Burger.
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WEEKEINDE 17 EN 18 JANUARI
Samen kerk/samen sterk.
Eerste lezing uit het eerste boek Samuël 3, 3b-10-19(De kleine Samuël hoort voor het eerst het
woord van de Heer, de oude priester Eli leert hem hou hij antwoorden moet)
Evangelie uit Johannes 1, 35-42( Johannes de doper stuurt zijn leerlingen Jezus Achterna, zij
herkennen Hem als de Messias)
ZONDAG 18 JANUARI
10.00 UUR
Samen kerk- samen sterk
Woord- en communieviering met zang van het gastkoor Spirit uit Heerhugowaard- Centrum.
Voorganger is Theo Vertelman.
Gebedsintenties voor: Jan Bleeker en om zegen over zijn gezin, Nic Klaver en Ineke, Cok Borst,Theo
Groot en overleden familie Groot-de Goede, Alex Weel, Nel Smit-Houniet,Piet Zijp en overleden
familie Zijp-Braas, in liefdevolle herinnering Jan en familie Oudeman-Groot,Adriaan van Langen
en zegen over zijn gezin, Adrianus en Cornelia Moras-Pater en zegen over hun gezin, Gerbrand en
Jo Langedijk en Piet en Ans de Klerk-Langedijk, Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman en levende
en overleden familie, Nic Commandeur en zegen over de kinderen en kleinkinderen.
Lector:Bert Bijvoet. Misdienaars:Jochem en Stijn Blankendaal. Koster:Rene van Langen.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
WEEKEINDE 24 EN 25 JANUARI
Derde zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jona3,1-5.10( Jona geeft gehoor aan het woord van de Heer en begeeft
zich naar Nineve; op zijn woord komen de mensen van de stad tot inkeer.
Evangelie uit Marcus 1. 14-20(Jezus verzondigt het Rijk Gods en roept zijn eerste leerlingen)
ZONDAG 25 JANUARI
10.00 UUR
Woord- en communieviering met het voorstellen van de eerste communicantjes en zang van het
gelegenheidskinderkoor. Voorganger is Marion Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor: Piet overtoom en Emma Overtoom-Groenland en Arie, Maria en Catharina
van Langen, in liefdevolle herinnering Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers, in dierbare en
dankbare herinnering onze lieve ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom, overleden ouders ButerBakker, Sander Borst en zegen over zijn gezin.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars: Jan Groot en Petros Tsiamparlis. Koster: Peter Danenberg.
WEEKEINE 31 JANUARI EN 1 FEBRUARI
4e zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Deuteromonium 18,15-20( God zal een profeet zoals Mozes doen
opstaan,die Gods woord zal spreken)
Evangelie uit Marcus 1,21-28(Hij onderwees hen met gezag)
ZONDAG 1 FEBRUARI
10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van de Cantorij. Voorganger is Gerard Weel.
Gebedsintenties voor:in liefdevolle herinnering Berry, Antonius Aloysius Molenaar en Petronella
Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart, Jan Zuurbier en zegen
over gezin, Kees Zuurbier en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Jan en familie
Oudeman-Groot.
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars: Jill en Sofie Kavelaar. Koster: Kees Berkhout.
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ROOSTER WAARLAND, T VELD EN NIEDORP:
t Veld
Zaterdag 17 januari om 19.00 uur Woord- en communieviering met voorstellen van de 1e
communiecanten. Voorganger is Toon Jorink
Zaterdag 24 januari om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en presentatie
van de vormselgroep.
Zaterdag 31 januari om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Waarland
Geen viering op 17 of 18 januari vanwege een oecumenische viering in Tuitjehorn met alle
voorgangers van oud-Harenkarspel, waaronder pastor Berkhout en Marion Bleeker - Burger.
Zaterdag 24 januari om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en
zang van het ritmisch koor.
Zondag 1 februari om 10.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker- Burger en
voorstelling van de 1e communicantjes en zang van het kinderkoor.
Nieuw Niedorp
Zondag 25 januari om 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het gemengd koor. Voorgangers
zijn pastoor Koning en Truus Molenaar.
Zaterdag 31 januari om 19.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer.
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

Kerkbalans 2015
Deze week heeft u de envelop en de mooie folder gekregen. Er staat
veel informatie in, maar onderstaand stukje is, om onduidelijke
reden, bij de drukker verdwenen; daarom maar op deze manier.
Januari is de tijd van kerkbalans. Als we de balans opmaken, dan is het
een gegeven dat oude parochianen overlijden en er niet veel nieuwe,
jonge, actieve parochianen bijkomen. Dat betekent dat we met
minder mensen meer moeten opbrengen, want we weten allemaal
dat alles duurder wordt. Het jaar 2014 hebben we afgesloten met een
tekort van ruim € 9.000,- Dus als we op dezelfde manier doorgaan is
er ieder jaar een tekort. Wil je dat de kerk blijft, denk dan ruim!
Een schitterende flyer
Bij de folder van de kerkbalans krijgt u een mooie flyer. Hierin treft u informatie over de kerk, maar
ook de telefoonnummers van veel contactpersonen. Het is altijd handig als je die bij de hand hebt.
Wij zoeken - wij zoeken - wij zoeken - wij zoeken -wij zoeken - wij zoeken - wij zoeken – wij zoeken 										
Wij zoeken…………………
Een man/vrouw die ons kosters team wil komen versterken.
Het gaat om 1x in de maand de viering van zondagmorgen verzorgen en klaarmaken, het lijkt
misschien moeilijk maar dat is het echt niet. Een enkele keer is er een viering door de week maar
ruilen met de andere kosters is altijd mogelijk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 1 van de andere kosters of met Nel van Schagen.
Wij zijn ontzettend blij met een positieve reactie.
Gon Meester, René van Langen,
Peter Danenberg, Kees Berkhout,
Nel van Schagen, 072 5711238.
Wij zoeken – wij zoeken – wij zoeken – wij zoeken – wij zoeken – wij zoeken –wij zoeken – wij zoeken
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Antwoordt tegoed.
U bent nog een antwoordt van mij tegoed. In de Advent hebben we een deurcollecte voor
Amerswiel en Zuiderbos gehouden. Hier zitten gevangenen hun straf uit.
Wij kregen in oktober het verzoek van de pastor die in deze gevangenissen de gevangenen ondersteuning biedt de vraag of er in de kerk in de adventstijd een collecte gehouden mocht worden.
Deze vraag is in elke kerk in Heerhugowaard gesteld.
Daar wij het belangrijk vinden om in de advent tijd om te zien naar mensen die in vervelende omstandigheden zijn en ons daarvan ook bewust te zijn hebben we hier ja op gezegd.
Nu kwamen er terecht vragen waarvoor deze collecte.
Hier is het antwoordt, ook bij justitie wordt er bezuinigd en omdat het pastorale team iets extra’s
wilde geven rond kerst is er een kerstattentie gekocht voor de gevangenen.
Zodat ook zij even een lichtpuntje konden zien in de kersttijd. Dank voor jullie gaven.
Gea Klercq

YoungSeven
YoungSeven is een jongerengroep met allerlei leuke, vormende,
actieve, gezellige en inspirerende activiteiten voor jongeren van 12
tot ongeveer 18 jaar.
Op bezoek in de gevangenis
In de kerstvakantie mochten we met YoungSeven op bezoek in het huis van bewaring in Zwaag.
We werden ontvangen door twee bewakers. Natuurlijk konden we niet zomaar naar binnen. We
moesten eerst onze identiteitsbewijzen laten zien en door een veiligheidspoortje. We mochten
niets mee naar binnen nemen. Eenmaal binnen de muren, hoorden we hoe het leven in de
gevangenis eraan toegaat. Je zou kunnen zeggen dat het een geheel eigen wereld is. Eerst werden
we meegenomen langs de route die een gedetineerde aflegt wanneer die nieuw binnenkomt. Dat
riep al meteen vragen op, bijvoorbeeld over wat je als gevangene wel en niet mee mag nemen
en welke dingen er bij controles worden gevonden. Vervolgens kwamen we langs de keuken.
De maaltijden zijn geen vetpot volgens de bewakers. Het is precies genoeg om geen honger te
hebben. Veel gevangen bestellen daarom ook eten van buitenaf. Bv. een lekkere biefstuk. Die
kunnen ze zelf dan bakken tijdens hun uurtje recreatie wat ze hebben per dag.
Hierna werden we meegenomen naar de cellenblokken en naar de ruimtes waar de gedetineerden
werken, sporten en luchten. Het luchten is een uur per dag. We konden zelfs een kijkje nemen
in een isoleercel. Ook hebben we de bibliotheek gezien waar gevangenen 3 boeken per week
mogen lenen en de ruimte waar gevangenen bezoek ontvangen.
Bezoek ontvangen mag 1x per week, maximaal 2 volwassen en 3 kinderen per keer. Er zijn ook
ruimtes waar de gedetineerden kunstzinnig bezig mogen zijn. De gevangenen mogen zich 1
uur per week creatief uitten. Er hingen in de gangen dan ook veel schilderijen en kunstwerken
van de gevangenen. Ook hebben we de werkkamers van de geestelijken gezien. Een hoop
gedetineerden hebben er behoefte aan om te praten met een geestelijke. Alle geloven zijn
vertegenwoordigd. Je kan dus naar een pastor, maar ook naar een imam, rabbijn, dominee, pandit
of humanistisch raadsman. Ook gaan bijna alle gevangenen wel naar de geloofsdiensten toe, al
is het maar om even een “uitje” te hebben. Even weer een tijdje van hun cel af; dat breekt de
dag weer. De gevangenen zelf hebben we niet gezien; die zaten allemaal achter slot en grendel.
Heel bijzonder en ook wel een beetje eng om hen aan de andere kant van de celdeur te horen. Eén
van de YoungSeven-leden werd even opgesloten in een cel, om het gevoel te ervaren hoe het is om
opgesloten te zijn. Dit vond zij nog best wel indrukwekkend. Je vrijheid wordt echt afgenomen. Op
het eind mochten we de controlekamer zien, waar de gehele gevangenis op camerabeelden in de
gaten wordt gehouden. Door de uitgebreide verhalen van de bewakers kregen we een goed beeld van
het leven in de gevangenis en van hun werk als bewakers. Natuurlijk hadden ze ook een paar mooie
verhalen over een ontsnapping en wat er verder mis kon gaan. Het was voor ons een unieke avond.
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Komende activiteiten van YoungSeven zijn:
- Vrijdag 16 januari: Filmavond (Je kan tot het laatste moment mee!)
- Vrijdag 6 februari : Sirkelslag
(De vormelingen van de diverse parochies doen ook mee om
kennis te maken met YoungSeven. Het is weer op een unieke
locatie: Het klooster te Nieuwe Niedorp! 			
(Opgeven is nog mogelijk!)
Ga voor meer informatie en opgave naar onze website: www.youngseven.nl
Hartelijke groeten,
Namens de werkgroep YoungSeven, Linda Tesselaar en Maaike Neeft

8

Samen Kerk – Samen Sterk
Op zondag 18 januari zingt het koor Spirit uit Heerhugowaard Centrum. De dirigente is Sandra
Blokdijk-Plak, dus die heeft een thuiswedstrijd. Op face book was dit te lezen over ze:
“Zingen is leuk. Zingen met meerdere mensen is nog leuker! Zeker als je bekende melodieën zingt.
We hebben leden van 14 tot 64. En je weet het: zingen is dubbel bidden!”
We nodigen u uit voor deze viering en na afloop is er koffie of thee.

Advent collecte
De advent collecte heeft €140.40 opgebracht.
Hartelijk dank voor uw bijdragen.

vastenmaaltijd
Donderdag 26 februari is de vastenmaaltijd in de kerk om 18.00 uur De kosten zijn €7.50 p.p.
Opgave voor 20 april bij: simonedrenth@quicknet.nl. 06-22300454
Het menu is ook dit jaar weer verrassend en altijd gezellig.
Je spreekt weer andere mensen.

wandeltocht
Zondag 29 maart is de wandeltocht van 10 en 20 km.
De fietstocht is 25 km.
De kosten zijn Volwassenen €5.-Kinderen €2.50
De opbrengst is voor Skri Lanka
We hopen op mooi weer.

Eten in de kerk ... voor een goed doel...
De M.O.V.-werkgroep nodigt je van harte uit voor de Vastenaktiemaaltijd t.b.v. het project in Skri Lanka
Wanneer:
donderdag 26 februari 2015
Waar:		
in de kerk te HHW-Noord
Hoe laat:		
18.00 uur.
Kosten:		
€ 7,50 per persoon.
Opgave:		
simone.drenth@quicknet.nl
		06-22300454
Aanmelden vòòr 20 februari
Kom gezellig eten, het is voor een goed doel!
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Paastocht		
Wandelen of fietsen ... voor een goed doel...
MOV de Noord organiseert een paastocht
t.b.v. het project in Skri Lanka
Wanneer:
Inschrijven:
Hoe laat:		
wandelen
fietsen		
Kosten:		

zondag 29 maart 2015
pastorie in de kerk te HHW-Noord
10.00 – 11.30 uur
10 of 20 km
25 km
€ 5,- volwassenen, € 2,50 kinderen

Kom gezellig wandelen of fietsen, het is voor een goed doel!

Beste Parochianen,
Het is Januari en dan kijken de meeste mensen wat zij het komend
jaar willen gaan doen en ondernemen.
Ik wil u graag attent maken op de Rome reis die vanuit het Bisdom
wordt gehouden in de eerste week van Mei.
Het lijkt ons heel mooi om met een aantal mensen vanuit de
parochies mee te gaan.
Hieronder vindt u de informatie. Ook zal ik in de maand januari een
keer bij u achter in de kerk staan
bisdom bedevaart naar Rome
Een unieke kans om met jong en oud het geloof te beleven In de
meivakantie van 2015 organiseert het bisdom samen met
reisorganisatie VNB een bisdombedevaart naar Rome. Naast een tiener-en jongerenprogramma, is er ook voorzien in een gezinsprogramma tijdens de bedevaart. Het is een unieke
kans om als gezin de eeuwige stad te ontdekken en met jong en oud het geloof te beleven.
Wat houdt het gezinsprogramma in?
De groepen worden zo veel mogelijk per regio/parochie ingedeeld tijdens het bezoeken van de
bezienswaardigheden. Gezinnen met kinderen sluiten aan bij de regio/parochie, zo is het ook na de reis
gemakkelijker om contacten te onderhouden. Jong en oud trekken dan ook samen op tijdens de reis.
Daarnaast beleven gezinnen hun eigen programmamomenten in het gezinsprogramma.
Onder andere een aangepaste rondwandeling voor kinderen, sport en spel met kinderen
(in een park in Rome), ontmoeting met andere ouders en kinderwoorddienst en crèche
tijdens de grote vieringen (behalve in de Sint Pieter).
De kinderen ontvangen daarbij een speciaal programma- en werkboekje om de reis optimaal
te beleven.
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Praktische informatie
Het gezinsprogramma is voor gezinnen met kinderen t/m 13 jaar. Er zijn twee reismogelijkheden: met de bus (10 dagen voor € 999) of met het vliegtuig (6 dagen voor € 839).
Het gezinsprogramma vindt plaats van 2 t/m 7 mei 2015 als de gehele groep van de bisdombedevaart in Rome is aangekomen.
Er is een eigen tienerprogramma (voor tieners van 14 t/m 17 jaar) op een aparte locatie
in het centrum van Rome, om hen zo de gelegenheid te geven met leeftijdsgenoten een
unieke (geloofservaring) op te doen. Niettemin zien ouders hun tieners met de grote
vieringen en ook is er de mogelijkheid om als gezin zondagmiddag iets te ondernemen.
Jongeren (18 t/m 30 jaar) sluiten net als de gezinnen aan bij de regio/parochie, maar
beleven ook hun eigen programma momenten. Voor meer informatie: www.jongekerk.nl
Reissom voor gezinnen
Voor kinderen, tieners en jongeren studerend t/m 25 jaar wordt de reissom € 485 voor de busreis
en € 325 voor de vliegreis. De lage reissom wordt mogelijk gemaakt door reisorganisatie VNB, het
bisdom en de parochie.
Rekenvoorbeeld Met je gezin naar Rome! (vliegreis)
Twee ouders: 2 * € 839 = € 1.679
Drie kinderen: 3 * € 325 = € 975
Totaalbedrag
€ 2.654
Heb je een vraag over het gezinsprogramma?
Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Stuur een mailtje naar bedevaart@bisdomhaarlemamsterdam.nl met eventueel je telefoonnummer, dan nemen wij contact met je op. Of neem
contact op de ambassadeur in jouw parochie. Gea Klercq tel:0652879803 / gklercq@gmail.com
Meer informatie vind je op de website www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Beste mensen
Hierbij wil ik u de aandacht vestigen op een weekend dat wij organiseren in de School voor Vrede.
Sinds een aantal jaren vindt dit weekend plaats.
Wij gaan met een groep jonge mensen in gesprek die met ons meedenken over het thema en de
inhoud en die ons zullen helpen met de organisatie.
Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan dit weekend.
Het weekend zal plaatsvinden van vrijdagavond 15 mei t/m zondagmiddag 17 mei 2015
Nadere informatie over het thema volgt.
U kunt zich natuurlijk al opgeven. Dat doet u door een mail te sturen naar dit adres.
En........................zegt het voort.
Ik wens u een goed 2015

A breukel
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URMAPRINT
digitaal

COPY & PRINT

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

✦ ZAKELIJK DRUKWERK

Stationsweg 42A - 1702 AG 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

NU OOK PRINTEN OP GROOT FORMAAT

Op diverse
papiersoorten
en canvas
✦ Snelle levering ✦ Scherpe prijzen
NU
IN EEN
NIEUW
PAND!

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

In memoriam Hillie Groot-Borst
Op 20 november overleed Hillie Groot Borst op 80 jarige leeftijd. Hillie is geboren op
17 september 1934 aan de Veenhuizerweg, als jongste dochter uit een warm gezin van
9 kinderen. Het was een echt landbouwers gezin, waar altijd wel werk was. Stil zitten was
er niet bij. Uit school eerst tien pennen breien, sokken stoppen, overalls verstellen, maar ook
meehelpen op het land koolplanten aangeven of gladiolen knappen, er was altijd wel wat
te doen. Na de lagere school ging Hillie naar de naaischool, waar ze met veel plezier bij de
nonnen onderwijs kreeg in het kleding maken.
Ze kreeg verkering met Bert Groot en ze trouwden op 16 februari 1963 en gingen wonen
aan de Middenweg. In het begin van hun huwelijk kregen ze de zorg over de zoon van de
overleden zus van Hillie, waar ze met veel liefde enige tijd voor heeft gezorgd. Zelf kregen ze
2 kinderen, Ria en Siem en later ook nog 3 kleinkinderen.
Na 19 jaar huwelijk overleed Bert plotseling. Naast veel verdriet begon ze in die tijd ook te
kwakkelen met haar gezondheid. Ze knapte op en beleefde, ondanks het verdriet van het
overlijden van Bert, nog hele mooie jaren. Op latere leeftijd heeft ze nog even in De Zicht
gewoond, maar toen haar geheugen haar behoorlijk in de steek begon te laten, verhuisde ze
naar beschermd wonen in Buitenzorg. Helaas moest ze nog een verhuizing mee maken omdat
ze slecht ging lopen en in een rolstoel kwam, hierdoor had ze meer zorg nodig. Ze verhuisde
naar De Hoge Hop in Hoorn, en een half jaar geleden met haar woongroep naar Sweelinckhof
in Wognum, waar ze in beide huizen met veel liefde en toewijding werd verzorgd.
Hier is ze donderdag 20 november in het bijzijn van haar kinderen overleden. Ondanks haar
lichamelijke en geestelijke achteruitgang, kon Hillie nog erg van het leven genieten en bleef
altijd optimistisch en humoristisch. Met deze fijne herinneringen zullen de kinderen en
kleinkinderen verder moeten.
Hillie, rust zacht.

BRIDGE JE FIT
Bridge is een fascinerend kaartspel waarbij de hersenen flink aan het werk worden gezet. Ook is het een
zeer sociale denksport. In 20 lessen leren de deelnemers spelenderwijs de beginregels van bridge. De
aanpak is praktisch: geen urenlange theorie, maar kaarten op tafel en aan de slag! Doel van de cursus
is overigens niet alleen om de deelnemers te leren bridgen. De cursus is ook bedoeld om 60-plussers
in beweging te brengen en sociale netwerken te creëren van waaruit weer andere activiteiten kunnen
ontstaan. Want: ouderen met een actieve leefstijl blijven langer gezond en zelfstandig!
U leert bridgen in twee blokken van 13 weken. Blok 1 loopt van 4 maart t/m 3 juni 2015 en blok
2 van 2 september t/m 2 december 2015. In ieder blok zijn er 10 weken ingepland voor bridge
en 3 weken voor beweegactiviteiten. Welke activiteiten dit zijn bepalen we aan de hand van een
behoeftepeiling onder de deelnemers. Een bridgeles duurt 2,5 uur, inclusief koffie drinken (voor
eigen rekening). De kosten voor deelname bedragen slechts € 40,- per blok. De lessen vinden
plaats op woensdag in Buurthuis De Hoeksteen, Amatist 13, van 09.30 – 12.00 uur.
De cursus wordt gegeven door Cees Beerens. Deze bevlogen docent weet waar hij over praat:
hij is al een kwart eeuw actief in de bridgesport waarvan de laatste 20 jaar ook als docent,
goedgekeurd door de Nederlandse Bridge Bond. Cees heeft inmiddels al heel wat mensen het
kaartspel bijgebracht.
Zin om nieuwe mensen te leren kennen en tegelijkertijd de hersenen flink te trainen? En ook nog
eens meer te bewegen? Doe dan mee met Bridge je Fit! Voor meer informatie en/of aanmelding
kunt u contact opnemen met Sabine van Lochem van Sportservice Heerhugowaard, tel.: 072 – 57
63 880 of per e-mail: svanlochem@sportserviceheerhugowaard.nl.
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Gezocht: Lieve en betrouwbare oppas bij ons aan huis
Wij zijn op zoek naar een flexibele oppas voor onze drie kinderen: Lisa van 5 jaar en Joeri 3 jaar oud
en een baby die geboren zal worden omstreeks eind mei / begin juni 2015.
Beschikbaar op de maandag en dinsdag en bij hoge uitzondering de woensdagochtend.
Aanvang van de werkzaamheden zal waarschijnlijk begin september 2015 zijn.
Bent u geïnteresseerd?
Gaarne uw schriftelijke reactie met motivatie voor 1 februari per email naar:
marconeeft@hotmail.com
of naar ons huisadres: Groote Geldebosch 46, 1704 CP, Heerhugowaard.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u bellen met Marco: 06-53599655.
Groeten, Marco en Maaike Neeft, Lisa en Joeri en de baby

Keyboard les gevraagd
Wie wil mij keyboard les geven? Eigen keyboard aanwezig, beginner. Ben 11 jaar.
Bel 0226-421624 of mail evie@villena.nl.

Groetjes, Evie

Lieve dorpsgenoten
Wat ben ik blij dat ik woon, in een dorp dat “de Noord” heet. Ik woon hier al bijna 38 jaar, met veel
plezier. Echt het “dorpse” is hier goed te merken. Je wordt door vele lieve mensen benaderd. “Hoe
gaat het met je?” of “kan ik iets voor je betekenen?”
Laatst bij de Chinees, iemand die zich bereid zou vinden, om iets voor mij te doen!! Nou daar word
je toch even stil van!!
Laatst ben ik gevallen met de fiets, bij de oversteek van supermarkt Attent, iemand zag me vallen,
en belde daarna op, hoe het met me ging!!
Ik kreeg voor de kerst, zomaar een kerstpakket aangeboden, het was overgebleven, en we dachten aan jou was het antwoord!
Ook de Caritas, bedankt voor het gulle kerstkado!
Ik heb hier geen woorden voor, en daarom wil ik iedereen die aan mij denkt, heel hartelijk bedanken! Tevens wil ik ook iedereen een liefdevol en gezond 2015 toewensen!!!
Lieve groetjes van Elly van Diepen

Zangeressen gezocht!
De Cantorij zoekt versterking van enkele sopranen en alten.
Dus, dit is je kans, vind je zingen leuk, en heb je een aardige stem,
meld je dan aan, of kom gewoon eens kijken en luisteren op een repetitie. We repeteren 1 x per twee weken op dinsdagavond van 19.30
tot 21.00 uur
in de kerk en verzorgen meestal 1 x per maand de viering.
Aanmelden kan bij Tonnie Rozing, telefoon 072-5741684.
Eerst volgende repetitie is dinsdagavond 27 januari!
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v Garage Co Borst BV
v Co Borst Bedrijfswagens
v Airco Service

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

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

Administratiekantoor

DEKKER

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

van pa
Tevens verzorging
aangiftebiljetten

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

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
De nieuwjaarsreceptie is prima verlopen afgelopen vrijdag 9 januari.
Er kwamen heel veel vrijwilligers naar toe. Hen danken we enorm voor
hun bijdrage
aan het goed verlopen van de koffie-ochtenden en de maaltijden.
Helaas konden niet alle ouderen aanwezig zijn.
Sommige van hen durfden niet door de storm. Het was ook wel heftig
weer. Ondanks dat, gaan we nu vol goede moed het jaar 2015 binnen.
De data voor de komende tijd:
23 januari 2015
		

10.00 uur koffie drinken op de pastorie
en creatief knippen met Mary IJdema

6 februari 2015

Maaltijd in het dorpshuis

20 februari 2015 10.00 uur koffie drinken op de pastorie
		
Janet Wester
(5719382)
Tonnie Rozing
(5741684)
Gea Klercq
(5715265)
Tiny van Stralen
Riet Beers
(5714705)
Ria Boekel
(5719919)
Toos Mooij
(5710193)
U bent van harte welkom!

KONINGSDAG!!!
Hallo Oranjevrienden!
Uiteraard vieren we ook dit jaar weer Koningsdag! En wel op
maandag 27 april!
De versierde fietsen, kinderkermis en een gezellige namiddag
voor de volwassen zullen hierbij natuurlijk niet ontbreken! Meer
informatie en het programma volgt!
Met een oranje groet van het Oranjecomite!

Vrijwilligersavond Stichting Dorpshuis
De Stichting Dorpshuis kan steunen op een groot aantal vrijwilligers. Zonder jullie inzet redden wij het niet om de gebouwen op
een goede wijze te exploiteren. Wij vinden het daarom fijn jullie
uit te nodigen voor een gezellige avond op 6 maart 2015 in het
Dorpshuis. Ook dit jaar organiseren wij deze avond samen met
Hugo Boys
Nadere gegevens volgen nog, maar zet 6 maart alvast in je agenda.
Johan Groen
Voorzitter Stichting Dorpshuis
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JAN GROOT
BOUWKUNDIG
TEKENBUREAU

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

m ONTWERP
m NIEUWBOUW
m VERBOUW
m UITBREIDINGEN
m BOUWVERGUNNINGEN
m BOUWBEGELEIDING

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

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

• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing
Tel. 072 - 5711243
06 - 53557548
Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard
www.groottuinen.nl
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De “Blik op de weg” in De Noord …( 5 jan. 2015)
Beste mensen,
Vanmorgen is het 7.25 u. als ik het huis verlaat en door de stille
straten van “De Doorbraak” de wijk verlaat. Alleen een vroege opstaander, die naar zijn werk moet, of iemand, die zijn hond uitlaat,
is het enige, wat ik in de donkerte tegenkom. En donker is het nog!
Op de Middenweg is het verkeer weer in volle gang. Scholieren
zoeken hun weg naar hun studiegebouw en zo gaat de eerste
schooldag in het nieuwe jaar van start. Trouwens, iedereen nog de
beste wensen voor het nieuwe jaar en ... dat we De Noord maar
schoon en gezellig zullen houden!
Lopend langs de Middenweg ontdek ik weinig afval. Wel liggen er overblijfselen van het vuurwerk
en het belangrijkste stop ik in mijn tas.
Mirjam rijdt voorbij en groet met een vrolijk “goedemorgen”!
Dan rechtsaf de Hasselaarseweg op. Het gras is aardig hoog, maar toch zie ik in het schijnsel van
de auto’s de eerste blikjes liggen.
Bij het naderen van het spoor gaan de bomen omlaag en de trein naar Den Helder raast als in een
lichtstreep voorbij.
Op het fietspad merk ik, dat de boomwortels inmiddels hun werk doen. Hier en daar komt het asfalt omhoog en ik ken iemand, die daardoor lelijk ten val kwam, doordat zijn stuur uit zijn handen
sloeg! U bent gewaarschuwd!
Ik steek over en ga de Pannekeetweg op. De gebouwen zijn nog mooi verlicht en steun zoekend
bij een paal, neem ik een paar foto’s, waar de verlichting wel erg mooi op uitkomt. Bij de gele afvalbak kan ik gelukkig het eerste afval kwijt.
Bij het restaurant Babylon is men nog in kerstsfeer. De kerstversiering hangt er nog heel mooi!
Dan de Westerweg over en de wandeling met lawaai begint hier. Een blik over het water geeft een
veel rustiger gevoel. En die tussenweg zal ik dan maar bewandelen. Veel blikjes liggen hier langs
de kanten. Lekker opdrinken op de fiets en dan hup, de berm in!
Voorbij de molen loop ik naar het fietsviaduct. Ik vind een doos, nog half vol met niet ontstoken
rotjes! Zal ik? Nee toch! En ik gooi de hele partij in mijn plastic tas. De lol was er zeker af ...!
Bij de eerste de beste afvalbak deponeer ik de rommel erin. En nu maar hopen, dat er geen lucifer
in valt ...!
Langs de Westtangent is het op dit tijdstip heerlijk wandelen. Er is weinig verkeer meer, dus ik
geniet van het heerlijke, frisse weer.
Een oude dame, met hondje, begroet me met de woorden: “U doet goed werk meneer!” en zo is
het maar net!
Bij de rotonde kom ik weer op de Middenweg. Karin zwaait enthousiast vanuit de auto. Heerlijk
spontaan, daar heb je wat aan!
Dan hoor ik ineens mijn naam roepen en een persoon komt mij, vanuit zijn tuintje, tegemoet.
Hij heet Adrie, heeft ook in De Noord gewoond, waar hij kassen bezat en leest nog steeds mijn
verhaaltjes.
In de afvalbak bij de Vork kan ik ook het nodige kwijt. Zo wandel ik richting De Noord. Bij mevr.
Borst loop ik even aan. Een paar eieren worden mijn deel. Ze is er trots op, dat ze de computer nog
kan bedienen en de printer een seintje kan geven! Ze geniet van de vele contacten om haar heen
en ik kan dat met haar beamen, dat een sociaal netwerk heel belangrijk is!
Nu het laatste stuk, waarbij ik nu even de handen schud met Nico, die mij toevertrouwde, dat
zijn familie de oudste familie van Nederland is (was op de t.v. te zien!). Zo zie je, dat je tijdens zo’n
wandeling veel wijzer wordt!
Bij de boerderij van van Schagen loop ik de wijk in. Fenny wandelt op haar gemak met de kleintjes
en ook Ans zie ik in de verte, als trotse oma, aankomen.
Thuis staat de koffie klaar. Daar genieten we samen van!
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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

René Jonker

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

www.jonkerhov.nl
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O, ja, u zult vast wel benieuwd zijn naar “de oogst”van 2014:
· 1256 blikjes
·
856 drinkbakjes				
·
472 plastic flesjes			
·
500 pk. sigaretten					
·
47 pk. shag				
·
25 flessen
totaal 3156 stuks!
Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol
De Ploeg 10
tel. 5726170
e-mail: der.van.krol@quicknet.nl
website: www.gerritvanderkrol.nl

Nieuwjaarsreceptie Jongeheerenconvent
Op 4 januari was weer de nieuwjaarsreceptie van het Jongeheerenconvent in café Bleeker. In een vol voorcafé was het ook dit keer
weer een gezellig toeven.
Naast het nieuwjaarswensen zijn er ook twee vaste onderdelen die
betrekking hebben op de gemeenschap: Het Noorderlicht en de
Fakkeldrager van 2015.
Deze werden dan ook bekendgemaakt. We zijn altijd weer heel blij
met de vele verenigingen die kandidaten aandragen, het maakt
de keuze echter wel moeilijker, het blijkt dan weer dat er zeer veel
kandidaten zijn.
Daarnaast werden ook de prijswinnaars bekend gemaakt van de Noordeinder Bijnamenpuzzel en
stratenpuzzel. De oplossingen luidden: “Wij wensen u een heerlijke herinnering aan alles wat goed
was in het afgelopen jaar”; en “Met elkaar naar het nieuwe jaar”. Nieuw dit jaar was een optreden
van Het Kommerkoor en dit verheugde de feestvreugde.
Het Noorderlicht
De Noord is een actief dorp waar vele mensen, vrijwilligers, zich inzetten voor deze gemeenschap.
Daardoor o.a. is het leven hier zo beroerd nog niet.
Het Jongeheerenconvent dacht dat het goed zou zijn om jaarlijks iemand
“in het zonnetje te zetten”, iemand die zich al geruime tijd voor ons dorp dienstbaar heeft opgesteld.
Met dit Noorderlicht wil het Jongeheerenconvent ook de waardering symboliseren voor alle
mensen die zich inzetten, hoe dan ook, voor de gemeenschap De Noord.
Het is dus niet een soort man-of-vrouw-van-het-jaar verkiezing, maar we willen iemand, of enkele
mensen, wel in het licht zetten. Noordenders die zich (meestal jarenlang) voor het dorp of een
andere goede zaak hebben ingezet, zonder noemenswaardig op te vallen, zonder extra beloond
te worden, maar het wel steeds hebben gedaan, en/of nog steeds doen.
Kortom, zo’n iemand, of zulke mensen, noemen we Het Noorderlicht.
Het Jongeheerenconvent heeft dit jaar de volgende persoon waardig bevonden:
Noorderlicht 2015: Jan de Wit
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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 17 januari

Appeltjesbrood van € 2,95 voor € 1,95
Tompoucen 3 + 1 gratis
Kwarkbolletjes 4 + 2 gratis
Elke dag 3 broden naar keuze € 5,95
5,75

Keezdrive in Sporthal Noorderend
Vrijdagavond 30 januari is er voor iedereen een gezellige keezdrive
in de sporthal opgeven bij Jennifer Bergsma 06-52677046
De inschrijfkosten zijn 5 euro per persoon( inclusief kopje koffie en hapjes bij de borrel en een leuk prijsje voor de winnaar
van de avond) te voldoen op de avond bij de organisatie.
We hopen op een gezellige opkomst!
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Jan de Wit krijgt het Noorderlicht uitgereikt door het vorige Noorderlicht Richard de Vos.
Een overzicht van activiteiten waarvoor Jan zich ingezet heeft of nog steeds doet:
Leider van de Zeeverkenners
Elftalcommissie Hugo Boys
Voorzitter van zaalvoetbalverenging Puinhoop United
Bestuur basisschool St. Jozef
Lid kerkbestuur
Lid van de werkgroep Werk aan de kerk
Meerdere keren per jaar werkzaam bij het Liobaklooster in Egmond
Scheidsrechter op het veld bij Hugo Boys en in de zaal voor de KNVB
Bestuur GV4
Bestuurslid van de ziekengroep Caritas
Het is nu niet de bedoeling om te laten zien “hoe goed zo iemand wel is”, maar met deze activiteiten
willen we laten zien waarvoor je je allemaal kunt inzetten, en daarvoor willen we die mensen
bedanken, maar Jan in het bijzonder!
							
De Fakkeldrager 2015
De Fakkel wordt uitgereikt aan een groep die zich het afgelopen jaar, of al meerdere jaren, bijzonder
heeft ingezet voor de Noord. Deze fraaie replica van een fakkel wordt elk jaar overhandigd aan de
volgende genomineerde, zo ontstaat een symbolische estafette met slechts één doel: het levend
houden van onze dorpsgemeenschap.
In 2014 werd de fakkel uitgereikt aan GV4. Zij mochten de volgende fakkeldrager uitkiezen.
Fakkeldrager 2015 is geworden: De vrijwillige brandweer van Heerhugowaard Noord !
Iedereen die deel uit maakt van de vrijwillige brandweer verlaat bij een oproep zijn werk en spoedt
zich naar de brandweer kazerne in de Hasselaarsweg. Op deze manier zetten deze mannen zich in bij
verkeersongelukken, brand en bij andere gelegenheden wanneer een beroep op ze gedaan wordt.
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HAARDHOUT
BERKEN EIKEN ESSEN
WWW.SPAANSENHAARDHOUT.NL

OVENGEDROOGD

Thuisbezorgd
binnen
24 uur
Klein Dorregeest 13A
1911 NC Uitgeest (A9)
Zandwikke 14
1731 LN Winkel

0224 - 54 46 07

www.spaansen.nl
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Dit verdient veel respect en daarom zijn zij met recht Fakkeldrager 2015!
De mannen die bij de vrijwillige brandweer Heerhugowaard “De Noord” betrokken zijn, zijn:
Theo Bakker, Ronald Beers, Arjan Borst, Ed Borst, Wouter Borst, Marcel Brink, Martin Dekker, Remy
Gieling, Jos Groot, Partick Harlaar, Co Hooiveld, Hans Schouten, Jan Stoop, Pé Tamis, Paul van Twisk
en Hans Zuurbier

De Fakkeldragers van 2015: De vrijwillige brandweer van De Noord. De Fakkel wordt namens GV4
uitgereikt door Danny Overtoom.
In de Kerstbijlage stond een interessante kerstboodschap van Pater Ger Mooij, missionaris
in Kenia. Iedere nieuwjaarsreceptie wordt er voor hem, hij is geestelijk adviseur van het
Jongeheerenconvent, gecollecteerd, we kunnen € 380 naar hem overmaken. Alle goede gevers
worden hartelijk bedankt.

Het Kommerkoor zorgde voor een gezellige sfeer.
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HEERHUGOWAARD

HEERHUGOWAARD

HEERHUGOWAARD
Erkend gas- waterverwarmingsinstallateur

platdakbedekkingenkoperzinkwerkverwarmingsinstallateur
en sanitairspecialist!
Erkend gaswater-

Erkend gas- water- verwarmingsinstallateur

Energie Service Noord West Alkmaar

Energie Service Noord West
platdakbedekkingenkoperzinkwerk en sanitairspecialist!
platdakbedekkingenkoper- zinkwerk en
sanitairspecialist!
Sanitair
Sanitair && Tegel
Tegel Centrum
Centrum //Alkmaar
Alkmaar
Onsgezamelijk
gezamelijke
onderhoudsbedrijf
Erkend leerbedrijf / Ons
onderhoudsbedrijf
Energie
Service
Noord West Alkm
Energie
Service
Noord
West Alkmaar
Onze
gezamenlijke
showroom
voorverwarming
verwarming
enbinnenklimaat
binnenklimaat
Onze
gezamelijke
showroom
installatiewerk
N-H
voor
en
Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar

Ons
gezamelijke onderhoudsbe
Erkend
/
Ons gezamelijke
onderhoudsbedrijf
Erkend leerbedrijf
/ leerbedrijf
voor
en binnenklim
installatiewerk
N-H
voor verwarming enverwarming
binnenklimaat
installatiewerk N-H

anitair & Tegel Centrum / Alkmaar
gezamelijke showroom
nze gezamelijkeOnze
showroom

o.a. plaatsing en levering van
complete badkamers
en diverse merken zonnepanelen
en CV ketels

Ketels vanaf € 1400,- incl. montage en BTW
Bel of mail voor een vrijblijvende offerte
Middenweg 489 • 1704 BD Heerhugowaard • Tel. 072 574 64 65 • ted.slijkerman@hetnet.nl

Margret de Boer ‘Haarstyliste’
Leliehofstraat 16
Heerhugowaard-Noord
072-5716154
Uitsluitend op afspraak!
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Openingstijden:
Dinsdag 13.00-21.00
Woensdag 09.00-21.00
Donderdag 09.00-21.00
Vrijdag 09.00-17.00

Overzicht bijnamen Noordenders
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Kukel
Taaie ram
Schipper
Harrie de Bok
Do
De Snor
Tingeling
Antje Mol
Papboer
Ali
Kaartje Brat
De kassier
Lap
Bleis
Jochem
Apie Joghurt
Erwtje
Joko
Klif
Monsieur
Jan Broekepoep
Joep
Honkiebol
Kouwe Stoet
Beertje
Desert
Lange Jan
Adder
Gertje Brrr
Dommel
Puk
Krak
Abel
Knoerten
JC
Broeder
Karre
Jan Pen
Abe
Knibber
Zoef de Haas
Sluter
Lurk
Prikkel
Horrel
Jan van E
Flip en Flap
Dries
Sergeant
Merie Snuf
Merie Ket
Koe

Jan Verwer
Meester Teijink
Wim Borst
Harrie Groot
Hans Doodeman
John Beckers
Danny Overtoom
Antje Mol
Theo Ursem
Nic Koomen
Gert Molenaar
Adriaan Overtoom
Johan Groot
Theo Groot
Aldert Groot
Ad Beers
Toon Molenaar
Johan Slijkerman
Rene Klaver
Theodoor Theo Plak
Jan Hoogeboom
Jaap van Schagen
Adriaan Overtoom
Adriaan Groen
Ben Molenaar
Cor Danenberg
Jan Oudeman
Ad Commandeur
Gert Tamis
Marco Veldman
Sjaak Groen
Cees Plak
Adri Plak
Leon en Niels Snoek
Jaap van Langen
Gerrie Sol
Siem Hoogland
Jan Beers
Kees Ursem
Nic Verwer
Pater Wegdam
Rene Buter
Cor Groot
Piet Mooij
Jan Bleeker
Jan van Egmond
Gert en Joop de Wit
Carola Keesom
Klaas Ursem
Marie Ursem
Marie Groen
Nic Hooiveld
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Sol
Bessenat
Vakke
Jaap Versier
Jan Spar
Ros
Slak
Kalkoen
Blauwe Piet
De voorzitter
De koster
Jan Hoed
Jan Trap
Dora
Jan Eend

Marcel van Stralen
Leo Groot
Sjaak Baars
Jaap Floris
Jan Groenland
Ton Koomen
Adri Slijkerman
Piet Borst
Piet Oudeman
Nic Oudeman
Aad van Langen
Jan Hoedjes
Johan Bakker
Cor Danenberg
Jan Zuurbier
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Nationale Voorleesdagen in de bibliotheek!
21 tot en met 31 januari
Voorlezen elke dag een feest!
Speciaal voor baby’s, peuters en kleuters zijn er de Nationale Voorleesdagen. Dit jaar staat
het Prentenboek Boer Boris gaat naar zee van Ted van Lieshout en Philip Hopman centraal.
Voorlezen aan kinderen is belangrijk het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en
bezorgt veel plezier.
Prentenboekexcursie
Samen met uw (klein-)kind luistert u eerst naar het verhaal over Boer Boris. Daarna kunt u samen
leuke doe, kijk- en luister opdrachtjes uitvoeren rondom de prentenboeken top 10 van dit jaar. Het
voorlezen start om 9.30 uur op donderdag 29 januari in bibliotheek Heerhugowaard De Noord. De
toegang is gratis.
Voordelig lid worden
Een lidmaatschap is voor kinderen tot 18 jaar gratis en tijdens de Nationale Voorleesdagen vervallen ook de inschrijfkosten (€ 2,50) voor hen. De kinderen in de leeftijd 0 tot 6 jarigen ontvangen
het vingerpopje van Boer Boris bij inschrijving. De ouders die tijdens de Nationale Voorleesdagen
lid worden krijgen een workshop Voorlezen aangeboden.

Nieuws van hugo girls
Vorige week heeft Dames 1 prachtige nieuwe trainingspakken gehad van Piet en Monique Oudeman van Piet Oudeman Transport,
het bedrijf voor opslag & containerverhuur en nationaal en internationaal transport en natuurlijk al een aantal jaar één van onze
hoofdsponsors.
De pakken zijn geleverd door SMP Sportscare. Ze hebben ze ontzettend mooi bedrukt.

Piet en Monique ontzettend bedankt voor deze prachtige pakken! We hopen dat ze ons succes
opleveren en wij wensen jullie ook succes met alle plannen.
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En de pakken hebben misschien wel geholpen. In ieder geval heeft Dames 1 de wedstrijd tegen
Meteoor, die erna werd gespeeld, meteen gewonnen en ook vandaag tegen St George hebben
ze gewonnen. De wedstrijd werd bijna niet gespeeld omdat de scheidsrechter bij de verkeerde
sporthal stond en niet op tijd kon zijn. Maar gelukkig zou Henk de wedstrijd kijken en wilde hij
wel fluiten. Henk dank je wel. Dames 1 staat nu tweede. Aanstaande zondag spelen ze tegen de
nummer 1. Iedereen is natuurlijk van harte welkom om ze aan te moedigen.
Jennifer van Sporthal Noorderend vraagt of we geen fietsen meer voor de nooduitgang willen
plaatsen. De nooduitgang bestaat uit de twee grote deuren aan de rechterkant van de hal. In geval
van nood moeten ze dus worden gebruikt en dan mogen er geen obstakels voor de deuren staan.
Het zaaldienstschema is nog niet helemaal compleet. Het is nog even een gepuzzel om de laatste
paar weekenden rond te krijgen. Maar in het volgende Contact zullen ze wel staan.
Iedereen heel veel succes.

Het bestuur

HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Piet Oudeman Transport
JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman
Hugo Girls jarigen
Maud Berkhout		
20-jan
Anna Buiter		
22-jan
Joy Vonk			22-jan
Annie Groenland-Groot
29-jan
Schoonmaken Rondeel
De volgende teams van Hugo Girls zijn aan de beurt om het Rondeel schoon te maken.
19/1 – 22/1 Recreanten 1
23/2 – 26/2 Recreanten 2
De sleutel is bij P. Jaspers.
Winterkeezen
Nu we de kerstdrukte en oud en nieuw festiviteiten achter de rug hebben, gaan we ons rustig aan
voorbereiden op het winterkeezen. We hebben nog geen sneeuw of ijs gezien deze winter, maar
wat niet is kan nog komen. Of het nu vriest of dooit: we gaan vrijdag 6 februari winterkeezen in ’t
Rondeel!
Meer informatie volgt in het volgende Contact, maar noteer 6 februari alvast in je agenda of op de
kalender. Wij hopen op een grote opkomst en een gezellige avond.
Nel, Irma en Jella
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Jenny Zuurbier

Zondag 18 januari om 12.10 uur
bij de wedstrijd :
Hugo Girls – Volendam

St. George - Hugo Girls 1 van zondag 11-1-2015.
Na het krappe verlies met één punt verschil bij de thuiswedstrijd tegen St. George, was Hugo Girls
er extra op gebrand om bij deze uitwedstrijd de punten mee naar huis te nemen.
Met succes, dit keer waren de rollen omgedraaid: 13-14.
Voor de start van de wedstrijd was er helaas geen scheidsrechter te bekennen, maar gelukkig
kon dit na enig overleg worden opgelost.
Hugo Girls begon de wedstrijd voortvarend, al waren beide ploegen aan elkaar gewaagd. Om en
om werd er door beiden gescoord.
Toch had het team uit Heerhugowaard duidelijk moeite om in het spel te komen. Met een strakke
6-0 verdediging liet St. George geen enkele ruimte open. Ook de keepster stond fantastisch te
keepen, met een erg snel reactievermogen.
Het moest van afstand komen, maar dit lukte niet. Ook het terugschakelen van aanval
naar verdediging werd door Hugo Girls niet goed uitgevoerd.
Terwijl de penalty’s van Hugo Girls wel werden benut. Ruststand: 6-6.
In de tweede helft zaten er mooie acties tussen, maar toch verzuimde Hugo Girls om uit te lopen
in de score. Door slordig balverlies werden opeens de rollen omgedraaid: de dames uit Spierdijk
leidde voor het eerst de wedstrijd. Maar Hugo Girls hijgde in de nek.
Door het goede concentratievermogen van Hugo Girls, stond de verdediging als een huis. En ook
de keepster blonk uit in goede reddingen. Toch liep St. George uit met drie doelpunten verschil
dankzij goede bewegingen en scherpe schoten.
Maar Hugo Girls gaf duidelijk niet op. Vijf minuten voor tijd was de spanning om te snijden. Vanuit
de hoek werd er door goed druk zetten prachtig gescoord door de Noordenders. Ze kropen tot
een gelijkspel.
De spanning was om te snijden: met maar 20 seconden op de klok scoorde de cirkelloopster van
Hugo Girls de winnende goal.
Eindstand: 13-14.
Groetjes Hugo Girls 1
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Uitslagen Hugo Girls
3 t/m 6 januari 2015
			
Hugo Girls DS1		
Meteoor DS1		
32
Hugo Girls DS2		
Geel Zwart DS2		
15
Kleine Sluis DS2		
Hugo Girls DS3		
14
Westfriezen DA2		
Hugo Girls DA1		
10
Westfriesland/SEW DB3 # Hugo Girls DB2		
31
Spartanen DB2		
Hugo Girls DB3		
9
Hugo Girls DC1		
KSV DC2			2
D.S.O. DC3		 Hugo Girls DC2		
8
Hugo Girls E1		
Meervogels’60 E1		
9
Hugo Girls E2		
Schagen E2		
8
Hugo Girls D2		
Meteoor D3		
6
Kleine Sluis F1		
Hugo Girls F1#		
4
Hugo Girls DR1		
Niedorp DR2		
12
Hugo Girls DR2		
SSV/Sporting S DR1
7
‘t Fortuin/VVW DR3
Hugo Girls DR3		
20
				
10 t/m 11 januari 2015 			
St. George DS1		
Hugo Girls DS1		
13
Hugo Girls DS2		
Vrone DS1		
18
Zwaluwen K DS1		
Hugo Girls DS3			
Hugo Girls DB1#		
Kleine Sluis DB1		
8
Con Zelo DB1 #		
Hugo Girls DB2		
9
Sporting Andijk DB1
Hugo Girls DB3		
4
Hugo Girls DC1		
Tornado DC2#		
13
Hugo Girls DC2		
Kleine Sluis DC2		
16
Hugo Girls D2		
Alpha Tours/Valken D2
10
Hugo Girls E1		
Westfriesland/SEW E2
8
Hugo Girls E2		
Tornado E3		
6
Tonegido F1		 Hugo Girls F1#		
2

-

28
23
27
26
7
13
14
25
15
5
7
6
10
17
10

-

14
10
24
19
12
17
18
8
9
10
10
7

PROGRAMMA ZATERDAG 17 JANUARI T/M VRIJDAG 23 JANUARI (ZAAL)			
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 18-jan HG DS1-Volendam DS1
Noorderend
12:10 11:40		-----DAMES 2 18-jan Tornado DS3-HG DS2
Waardergolf
15:00 14:15		-----DAMES 3 17-jan HG DS3-KSV DS3
Noorderend
19:00 18:30		-----A1
18-jan HG DA1-Excelsior ‘53 DA1 Noorderend
11:00 10:30		-----B1
18-jan VVW DB2-HG DB1#
Dars, de
10:15 9:15		-----B2
18-jan HG DB2-Meteoor DB1
Noorderend
13:25 12:55		-----B3
18-jan HG DB3-Tonegido DB1
Noorderend
10:00 9:30		-----C1
VRIJ
C2
18-jan Zwaluwen K DC1-HG DC2 Niedorphal
16:40 15:55		-----D1
17-jan HG D1#-V.Z.V. D2
Noorderend
13:15 12:45		-----D2
18-jan Quick D1-HG D2
Dars, de
15:30 14:30		-----E1
18-jan Berdos E1#-HG E1
Europahal, de
11:00 10:00		-----E2
17-jan Hollandia T E2-HG E2
Harenkarspelhal 15:00 14:00		-----F1
17-jan HG F1#-KSV F1
Deimos, de
16:00 15:15		-----RECR. 1 19-jan Geel Zwart DR1-HG DR1
Multitreffer, de 19:00 18:00		-----RECR. 2 19-jan Geel Zwart DR5-HG DR2
Multitreffer, de 20:00 19:00		-----RECR. 3 20-jan HG DR3-Meervogels’60 DR1 Noorderend
21:00 20:30		-----31

PROGRAMMA ZATERDAG 24 JANUARI T/M VRIJDAG 30 JANUARI (ZAAL) 				
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1
VRIJ
DAMES 2 25-jan HG DS2-S.V. Wieringerwaard DS1 Noorderend 11:45 11:15
-----DAMES 3 24-jan Hollandia T DS2-HG DS3
Harenkarspelhal 20:00 19:00
-----A1
25-jan Valken DA1-HG DA1
Banne, de
12:45 11:45
RES.SH.
B1
25-jan HG DB1-Victoria O DB1
Noorderend
10:45 10:15
-----B2
25-jan Vrone DB2-HG DB2
Oostwal, de
15:20 14:20
-----B3
25-jan Valken DB2-HG DB3
Banne, de
9:55
8:55
RES.SH.
C1
VRIJ
C2
25-jan HG DC2-S.V. Wieringerwaard DC1 Noorderend 13:00 12:30
-----D1
25-jan Graftdijk D1-HG D1#
Oosterven, de
11:45 10:45
RES.SH.
D2
25-jan HG D2 - Hauwert D1
Noorderend
14.00 13.30
-----E1
24-jan t Fortuin/VVW E1-HG E1
Dars, de
11:50 10:50
-----E2
25-jan HG E2-KSV E3
Noorderend
10:00 9:30
-----F1
25-jan Schagen F1-HG F1#
Spartahal, de
10:50 10:05
-----RECR. 1 27-jan HG DR1-Meervogels’60 DR2 Geestmerambacht 21:30 20:45
-----RECR. 2 27-jan HG DR2-Hollandia T DR1
Noorderend
21:00 20:30
-----RECR. 3 28-jan H.C.V.’90 DR1-HG DR3
Kinheimhal
19:00 17:45
-----						
WIJZIGING:
Zon 25 jan: D2 -Hauwert om 14.00 uur (ingelast)				

PROGRAMMA ZATERDAG 31 JANUARI T/M VRIJDAG 06 FEBRUARI (ZAAL) 				
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1 1-feb
HG DS1-Victoria O DS1
Noorderend
12:10 11:40
-----DAMES 2 31-jan J.H.C. DS2-HG DS2
Sport aan Zee
20:45 19:45
-----DAMES 3 31-jan HG DS3-C.S.V. Handbal DS3 Noorderend
19:00 18:30
-----A1
1-feb
HG DA1-Vrone DA2
Noorderend
11:00 10:30
-----B1
1-feb
H.V.S. DB1-HG DB1#
Molentocht
12:30 11:30
RES.SH.
B2
1-feb
HG DB2-Koedijk DB1#
Noorderend
13:25 12:55
-----B3
1-feb
HG DB3-Excelsior ‘53 DB1 Noorderend
10:00 9:30
-----C1
1-feb
S.C. Dynamo DC1-HG DC1 Mijse, de
9:00
8:00
-----C2
1-feb
H.V.S. DC1-HG DC2
Molentocht
11:30 10:30
-----D1
31-jan HG D1-KSV D2
Noorderend
13:15 12:45
-----D2
1-feb
Sporting Andijk D2-HG D2 Klamp. de
11:30 10:30
-----E1
31-jan HG E1-S.S.V. E1
Noorderend
12:30 12:00
-----E2
1-feb
Lacom’91 E2-HG E2
Geestmerambacht 10.15 9.30
F1
31-jan HG F1-D.E.S. F1#
Noorderend
11:45 11:15
-----RECR. 1 2-feb
VVW DR1-HG DR1
Dars, de
21:00 20:00
-----RECR. 2 4-feb
D.E.S. DR1-HG DR2
Molentocht
20:00 19:00
-----RECR. 3 3-feb
HG DR3-C.S.V. Handbal DR2 Noorderend
21:00 20:30
-----						
WIJZIGING:
Zon 1 feb: Lacom’91 -E2 om 10.15 uur (ingelast)				
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TEAM
D1
F1
DAMES 3
B3
A1
DAMES 1
B2
RECR. 3
E2
B1
DAMES 2
C2
D2
RECR. 1
RECR. 2
F1
E1
D1
DAMES 3
B3
A1
DAMES 1
B2
RECR. 3
D2
E2
DAMES 3
C2
C1
B1
F1
RECR. 3
D1
B3
B2
DAMES 2
A1
RECR. 2
RECR. 1
RECR. 2
RECR. 1
F1
E2
D2
DAMES 3
C1
C2
B1
A1
RECR. 3
D2
E2
E1

DATUM
17-jan
17-jan
17-jan
18-jan
18-jan
18-jan
18-jan
20-jan
25-jan
25-jan
25-jan
25-jan
25-jan
27-jan
27-jan
31-jan
31-jan
31-jan
31-jan
1-feb
1-feb
1-feb
1-feb
3-feb
7-feb
7-feb
7-feb
8-feb
8-feb
8-feb
8-feb
10-feb
14-feb
15-feb
15-feb
15-feb
15-feb
17-feb
24-feb
24-feb
3-mrt
7-mrt
7-mrt
7-mrt
7-mrt
8-mrt
8-mrt
8-mrt
8-mrt
10-mrt
14-mrt
14-mrt
14-mrt

WEDSTRIJD
HG D1#-V.Z.V. D2
HG F1#-KSV F1
HG DS3-KSV DS3
HG DB3-Tonegido DB1
HG DA1-Excelsior ‘53 DA1
HG DS1-Volendam DS1
HG DB2-Meteoor DB1
HG DR3-Meervogels’60 DR1
HG E2-KSV E3
HG DB1-Victoria O DB1
HG DS2-S.V. Wieringerwaard DS1
HG DC2-S.V. Wieringerwaard DC1
HG D2-Hauwert D1
HG DR1-Meervogels’60 DR2
HG DR2-Hollandia T DR1
HG F1-D.E.S. F1#
HG E1-S.S.V. E1
HG D1-KSV D2
HG DS3-C.S.V. Handbal DS3
HG DB3-Excelsior ‘53 DB1
HG DA1-Vrone DA2
HG DS1-Victoria O DS1
HG DB2-Koedijk DB1#
HG DR3-C.S.V. Handbal DR2
HG D2-Volendam D6
HG E2-Victoria O E2
HG DS3-Schagen DS2
HG DC2-J.H.C. DC3
HG DC1-S.S.V. DC1
HG DB1- SEW DB2
HG F1-Z.A.P. F1
HG DR3-Wijk aan Zee DR1
HG D1-Zwaluwen K D1
HG DB3-Vrone DB3
HG DB2-Meervogels’60 DB2
HG DS2-Lacom ‘91 DS1
HG DA1-De Blinkert DA1
HG DR2-Victoria O DR5
HG DR1-Vido DR1
HG DR2-D.E.S. DR1
HG DR1-Victoria O DR1
HG F1-D.S.O. F1#
HG E2-Lacom ‘91 E1
HG D2-Victoria O D4
HG DS3-Graftdijk DS3
HG DC1-SEW DC3
HG DC2-Geel Zwart DC2
HG DB1-Vrone DB1
HG DA1-VVW DA2
HG DR3-DSS DR2
HG D2-Zwaluwen ‘30 D1
HG E2-VVW E3#
HG E1-DSS E2

AANV
13:15
16:00
19:00
10:00
11:00
12:10
13:25
21:00
10:00
10:45
11:45
13:00
14.00
21:30
21:00
11:45
12:30
13:15
19:00
10:00
11:00
12:10
13:25
21:00
13:15
14:00
19:00
10:00
11:00
12:05
13:05
21:00
13:15
10:00
11:00
12:05
13:15
21:00
20:00
21:00
21:00
12:45
13:30
14:15
17:45
10:00
11:00
12:00
13:00
21:00
11:45
12:30
13:15

SCHEIDRECHTER			
Ineke Schot-Lisa Dekker			
Recreanten 1		
Deimos, de
?					
Astrid Snel				
Karin Oudeman			
bond				
Nel Borst				
Monique Beemsterboer			
Bregje de Wit-Denise Sprenkeling		
Nel Borst				
Annie Groenland			
Astrid Snel				
dames 3				
Annie Groenland Geestmerambacht
Monique Beemsterboer			
Evi Blankendaal-Bente Zuurbier		
Lindsey Snoek-Sen Kuilboer		
Noor Blankendaal-Pien vd Berg		
Joyce Hey-in ‘t Veld-Pascal Hey		
Dames 2				
Karin Oudeman			
bond				
Nel Borst				
Dames 1				
Noor Blankendaal-Pien vd Berg		
Lindsey Snoek-Bente Zuurbier		
?					
Astrid Snel				
Romy Snoek				
Karin Oudeman			
Sen Kuilboer-Evi Blankendaal		
Annie Groenland			
Bregje de Wit-Denise Sprenkeling		
Astrid Snel				
Nel Borst				
Annie Groenland			
Karin Oudeman			
Joyce Hey-in ‘t Veld-Pascal Hey		
Annie Groenland			
Monique Beemsterboer			
Karin Oudeman			
Ineke Schot-Lisa Dekker			
Noor Blankendaal-Pien vd Berg		
Bregje de Wit-Denise Sprenkeling		
?
Deimos, de			
Astrid Snel				
dames 3				
Monique Beemsterboer			
Nel Borst				
Karin Oudeman			
Lindsey Snoek-Evi Blankendaal		
Noor Blankendaal-Pien vd Berg		
Sen Kuilboer-Bente Zuurbier		
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C1
DAMES 2
DAMES 1
RECR. 2
F1
DAMES 3
C2
B3
A1
B1
B2
RECR. 3

15-mrt
15-mrt
15-mrt
17-mrt
21-mrt
21-mrt
22-mrt
22-mrt
22-mrt
22-mrt
22-mrt
24-mrt

HG DC1-Westfriezen DC2
HG DS2-A & O DS1
HG DS1-Graftdijk DS1
HG DR2-S.C. Dynamo DR2
HG F1#-Kleine Sluis F1
HG DS3-Kleine Sluis DS2
HG DC2-D.S.O. DC3
HG DB3-Spartanen DB2
HG DA1-Westfriezen DA2
HG DB1-Valken DB1
HG DB2-SEW DB3 #
HG DR3-VVW DR3

10:00
11:05
12:15
21:00
13:30
19:00
10:00
11:00
12:00
13:15
14:20
21:00

Inge Enius-Romy Snoek			
?					
bond				
Karin Oudeman			
Ineke Schot-Lisa Dekker			
Joyce Hey-in ‘t Veld-Pascal Hey		
Jacky Zuurbier-?			
Nel Borst				
Annie Groenland			
Karin Oudeman			
Astrid Snel				
Monique Beemsterboer

				
ZAALDIENSTEN ‘T NOORDEREND			CONTROLE
		
17-jan
13.00-14.00
ouders D1 + Isa Zuurbier
		
		
18-jan
09.45-12.10
Roos Groot + Mieke Kroon		
Simone Drenth
12.10-14.30
Britt Stoop + Janine Bakker
		
25-jan
09.45-11.45
Pascalle Beers + Marleen Borst
Liane Borst
11.45-14.00
Irma Nauta + Fiona Stoop
14.00-14.45
ouders D2 + Liane Borst
		
31-jan
11.30-12.30
ouders teams + Chantal vd Stoop
12.30-14.00
ouders teams + Inde Groot
		
1-feb
09.45-12.10
Lisa Appel + Nienke vd Burg
Simone Drenth
12.10-14.30
Maureen Borst + Jolinda Zuurbier
		
7-feb
13.00-15.00
ouders jeugd + Nadine Hoppen
		
8-feb
09.45-11.00
Marit Stoop + Malissa de Groot
Ingrid Commandeur
11.00-13.05
Cindy Blankendaal + Astrid Tesselaar
13.05-14.00
ouders F1 + Maud Doodeman
		
14-feb
13.00-14.00
ouders D1 + Melanie van der Stoop
		
15-feb
09.45-12.05
Jolijn Brouwer + Joy Vonk Liane Borst
12.05-14.30
Isa Groot + Roos Snel
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Activiteitenkalender
Mini handbal middagen in het Zijveld in ’t Veld
Aanvang 14.00
11 februari
11 maart
15 april
BINGO woensdag 4 februari 14.00 in het Rondeel

Hugo Boys seizoen 2014-2015
Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 17 januari
Hugo-Boys
9.30 geen programma
14.00 uur voetbal

Zondag 25 januari
Hugo-boys
Geen programma
13.00 uur Annet / Carin

Zondag 18 januari
Hugo-boys
9.45 uur Tini
14.00 uur geen programma

Maandag 26 januari
tafeltennis

Maandag 19 januari
Tafeltennis Puinhoop
Dinsdag 20 januari
Kbo --- seniorengym
Woensdag 21 januari
Revas
Donderdag 22 januari
Training Hugo- Boys

Dinsdag 27 januari
Kbo
seniorengym
Woensdag 28 januari
revas
Donderdag 29 januari
Training Hugo Boys
Vrijdag 30 januari
Koersbal

Vrijdag 23 januari
Koersbal
Zaterdag 24 januari
Hugo-Boys
Geen programma
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Hugo Boys Senioren

		
						

WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS 11 januari 2015 				
153466 SVA A1
Hugo-Boys A 1
11:30					
								
							
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 18 januari 2015				
Terreindienst: Paul Jan Oudeman 						
								
wedstr. Omschrijving 		
aanv.
vertr.
Scheidsrechter 		
0
Hugo-Boys 1
vrij 						
0
Hugo-Boys 2
vrij 						
124379 Grasshoppers 3 Hugo-Boys 3
10:00
9:00		
125265 DTS 3
Hugo-Boys 4
13:00
12:00			
123693 Hugo-Boys 5
LSVV 6
10:45
10:00
Klaas Oudeman 		
122816 Kaagvogels 3
Hugo-Boys 6
12:00
11:00				
128663 KSV A 1
Hugo-Boys A 1
11:30					
114325 DWOW VR 1
Hugo-Boys VR 1
14:00
13:00				
							
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 25 januari 2015 				
Terreindienst: Joost Dekker 						
								
wedstr. Omschrijving 		
aanv.
vertr.
Scheidsrechter 		
39600
Hugo-Boys 1 		
DTS 1
14:00
R. Tiesinga 		
0
Hugo-Boys 2
vrij 						
0
Hugo-Boys 3
vrij 						
0
Hugo-Boys 4
vrij 						
0
Hugo-Boys 5
vrij 						
123305 Nieuwe Niedorp 5 Hugo-Boys 6
14:00
13:00				
128803 Kwiek 78 A 1
Hugo-Boys A 1
11:30					
114456 LSVV VR`1
Hugo-Boys VR 1
12:30
11:30				
							
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 1 februari 2015				
Terreindienst: Vincent Plak 					
wedstr. Omschrijving 		
aanv.
vertr.
Scheidsrechter 		
39602
Hugo-Boys 1
Schagen 1
14:00		
G.M. Jak 			
0
Hugo-Boys 2
vrij 						
0
Hugo-Boys 3
vrij 						
0
Hugo-Boys 4
vrij 						
0
Hugo-Boys 5
vrij 						
127986 Hugo-Boys 6
SVW 27 11
14:00
13:15
Kees Molenaar		
128888 Hugo-Boys A 1
DTS A 1
10:45					
115374 Hugo-Boys VR 1 Callantsoog VR 1
14:00
13:15
Wim Overtoom 		
								
Siem Hand tel. 5740761
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Pupil van de Week
Pupil van de week voor deze wedstrijd:
25 Januari
Hugo Boys 1 - DTS 1
is
Raphael de Vries
12:45 uur aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen.

Pupil van de Week

Pupil van de week voor deze wedstrijd:
1 Februari
Hugo Boys 1 - Schagen 1
is
Bas Vessies
12:45 uur aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen.

Pupil van de Week

Pupil van de week voor deze wedstrijd:
7 December
Hugo Boys 1 - Geel Zwart 1
is
Levanny Levering
12:45 uur aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen.

Junioren Hugo Boys winnen VZV Piet Droog toernooi
Dit jaar waren de C- en B-junioren uitgenodigd om deel te nemen aan het VZV Piet Droog toernooi.
Op 22, 23 en 29 december werd er onderling gestreden voor deze felbegeerde titel.
Maandag 22 december stonden de wedstrijden tussen VZV en Hugo Boys op het programma. In
beide leeftijdscategorieën werden vier wedstrijden van 20 minuten gespeeld. Hierbij werden de
elftallen opgedeeld in 2 gelijkwaardige teams. De C-junioren begonnen aan het toernooi en wisten
tegen de leeftijdsgenoten van VZV de volgende resultaten te boeken: 5-0, 5-0 en 2-1 winst. In de
laatste wedstrijd werd door enige gemakzucht en een zeer gemotiveerd VZV met 1-0 verloren.
Na deze vier wedstrijden was het de beurt aan de B-junioren. De eerste wedstrijd werd met groot
verschil gewonnen, 6-0. De volgende wedstrijden waren beide teams meer aan elkaar gewaagd
en de wedstrijden eindigden in 5-4, 3-0 en 1-1.
Op dinsdag 23 december werden de wedstrijden tussen Hugo Boys en Con Zelo afgewerkt. Dit jaar
had Con Zelo ervoor gekozen om twee C-elftallen te sturen in plaats van een C- en B-elftal. Hugo
Boys C1 speelde hierdoor tegen de C2 van Con Zelo. In de eerste wedstrijd werd met een groot
verschil gewonnen, 6-0. De andere drie wedstrijden waren een stuk gelijkwaardiger en eindigden
in 2-2, 1-1 en 1-1.
Voor de B-junioren verliepen de 4 wedstrijden tegen Con Zelo een stuk gemakkelijker. Het kwam
Con Zelo dan ook duur te staan om de C1 in het veld te brengen tegen de B1 van Hugo Boys. Alle
vier de wedstrijden werden dan ook met ruime cijfers gewonnen.
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Maandag 29 december stond in het teken van de wedstrijden tussen VZV en Con Zelo. Hierbij
moest Hugo Boys zorgen voor de scheidsrechters. De wedstrijden van de C-junioren gingen
redelijk gelijk op en met twee gelijke spelen en een overwinning voor beide elftallen was het
resultaat in balans.
De B-junioren van VZV waren echter ook te sterk voor de C1 van Con Zelo en dit leidde tot 4
overwinningen voor de B-junioren van VZV.
Na drie speeldagen werd duidelijk dat Hugo Boys met een grote overmacht de titel heeft weten
binnen te halen.
De resultaten van de B- en C-junioren werd bij elkaar opgeteld en dat bepaalde het resultaat.
Hierbij had de toernooileiding wel besloten om een overwinning te belonen met 2 punten in
plaats van de gebruikelijke 3 punten, anders werd het verschil in punten op de ranglijst wel héél
erg groot.
De uitslag was als volgt:
1. Hugo Boys
26 punten
2. VZV		
15 punten
3. Con Zelo
7 punten		

69-12
25-36
14-60
Met deze overwinning hebben de junioren van Hugo Boys een
door VZV gesponsorde wedstrijdbal gewonnen.
Wij willen VZV bedanken voor de organisatie van dit geslaagde
toernooi. De jongens vonden het ook erg leuk om tijdens te
winterstop nog lekker bezig te zijn met voetbal.
Volgend jaar is het de beurt aan Con Zelo om een westrijdbal te
sponsoren, natuurlijk zullen wij onze uiterste best doen om óók
deze bal te winnen en daarmee onze titel te verdedigen.
Tot volgende jaar!
De coaches van de B- en C-junioren

Hugo Boys Pannenkoekentoernooi 2015
Ook dit jaar houden we weer het pannenkoeken toernooi voor de Hugo Boys D pupillen en de C
junioren. Dit is in plaats van de normale training. We spelen om de verharde veldjes van Hugo Girls.
Dit jaar houden we een andere competitie dan andere jaren. De D en C junioren zijn gemixt. Dit is
in overleg gegaan met de trainers van de C en D.
De wedstrijden zijn op maandag en woensdag van 18:15 tot 19:20 uur.
We spelen 4 wedstrijden per avond en de wedstrijden duren 20 minuten. Na elke wedstrijd is er
een shoot-out. Je speelt elke avond één of twee wedstrijden. Je moet je tijd in te gaten houden
wanneer je moet spelen.
Graag ontvangen wij een tijdig afbericht.
Let op! We starten vanaf maandag 12 januari, we spelen 3 weken lang (5 avonden).
De laatste wedstrijden zijn 26 januari en worden vervolgd met een prijsuitreiking.
Wij zoeken enthousiaste ouders die de pannenkoeken willen verzorgen tijdens de prijsuitreiking. Heeft u zin om pannenkoeken te bakken meld u zich dan aan bij het onderstaande
email adres.
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De spelregels:
· elke gewonnen partij: 2 punten
· bij elke 3 doelpunten: 1 punt extra. (dus bij 3-0 1 extra punt, bij 7-0 2 extra punten)
· een kop doelpunt telt voor 2 doelpunten
· een doelpunt telt alleen bij een schot binnen de stippellijn
· de vaste keeper mag niet op doel
· bij de verdedigende partij er dient altijd een speler op de helft van de tegenstander te blijven.
(bij overschrijding van de middenlijn volgt een shoot-out)
· de keeper mag de bal tot in de dichtenlijn pakken.
· keeper mag de bal alleen inrollen
· bal over de zijlijn inschieten over de grond, tegenstander 3 meter afstand
· hoekschoppen worden gewoon genomen
· bij zware overtreding volgt een shoot-out
· je speelt met 5 personen waarvan 1 keeper
· aan het einde van de wedstrijd spelen we shoot-out, de winnaar krijgt 1 extra punt.
Shoot-out regels: vanaf de middenlijn met de bal aan de voet dribbelen naar het doel en schieten
mag dan ook pas binnen de cirkel.
Veel voetbal plezier de komende weken!!
Frans van Breugel
06-13947958/fransvanbreugel@live.nl
Speelschema.
Wedstrijd
wedstrijd 1
wedstrijd 2
wedstrijd 3
wedstrijd 4

Teams
krentenbollen - oliebollen
flensjes - soesjes
appelflappen - soesjes
krentenbollen - flensjes

datum
12-jan
12-jan
12-jan
12-jan

veld
A veld 18:20 uur
B veld 18:20 uur
A veld 18:50 uur
B veld 18:50 uur

Scheidsrechter
Tim Jonker
Moos v.d. Berg
Tim Jonker
Moos v.d. Berg

wedstrijd 5
wedstrijd 6
wedstrijd 7
wedstrijd 8

flensjes - appelflappen
soesjes - oliebollen
oliebollen - flensjes
soesjes - krentenbollen

14-jan
14-jan
14-jan
14-jan

A veld 18:20 uur
B veld 18:20 uur
A veld 18:50 uur
B veld 18:50 uur

Sven Blankendaal
Bram Stoop
Sven Blankendaal
Bram Stoop

wedstrijd 9
wedstrijd 10
wedstrijd 11
wedstrijd 12

flensjes - krentenbollen
oliebollen - appelflappen
oliebollen - krentenbollen
soesjes - appelflappen

19-jan
19-jan
19-jan
19-jan

A veld 18:20 uur
B veld 18:20 uur
A veld 18:50 uur
B veld 18:50 uur

Joep Zuurbier
Max Groot
Joep Zuurbier
Max Groot

wedstrijd 13
wedstrijd 14
wedstrijd 15
wedstrijd 16

soesjes - flensjes
appelflappen - krentenbollen
appelflappen - flensjes
oliebollen - soesjes

21-jan
21-jan
21-jan
21-jan

A veld 18:20 uur
B veld 18:20 uur
A veld 18:50 uur
B veld 18:50 uur

Kjell Zut
Erik Schot
Kjell Zut
Erik Schot

wedstrijd 17
wedstrijd 18
wedstrijd 19
wedstrijd 20

flensjes - oliebollen
krentenbollen - appelflappen
krentenbollen - soesjes
appelflappen - oliebollen

26-jan
26-jan
26-jan
26-jan

A veld 18:20 uur
B veld 18:20 uur
A veld 18:50 uur
B veld 18:50 uur

Dennis Plak
Rick Borst
Dennis Plak
Rick Borst
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Oliebollen
Tjibbe van Woersem
Edwin Plak
Jelle Grootkarzijn
Morris Groot
Martijn Veldman
Mark Groot
Jorn Zut

Flensjes
Daan Jonker
Lars Dekker
Dave Borst
Jochem Blankendaal
Brian Stoop
Lucas de Haan
Kai Baars

Krentenbollen Appelflappen
Luuk v.d. Hulst
Jim Borst
Jan Groot
Mats Kruijer
Kevin Riemersma Kick de Moel
Perry Entius
Fransybe van Woersem
Jord Leek
Max Ursem
Cas Groot
Pieter Stoop
		

Soesjes
Mark Zuurbier
Daan Veldman
Jeff Tesselaar
Stef Zuurbier
Kevin de Jager
Luuk Tiel

Hugo Boys SZVV zaalvoetbaltoernooi
					
Wedstrijdprogramma Hugo Boys jeugd Zaterdag 17 januari 2015					
Hugo Boys E2
- de Jong & Roos E5
11:40 11:10 NOORDEREND - HHW Noord
de Jong & Roos E5
- Hugo Boys E2
12:20		
NOORDEREND - HHW Noord
Hugo Boys F1		 vrij				
Hugo Boys F2
- Aannemingsbedrijf BOV F1 10:40 10:10 NOORDEREND - HHW Noord
Aannemingsbedrijf BOV F1 - Hugo Boys F2
11:20		
NOORDEREND - HHW Noord
Hugo Boys Ka1
- v.v. Nieuwe Niedorp Ka1 9:20 8:50 NOORDEREND - HHW Noord
v.v. Nieuwe Niedorp Ka1
- Hugo Boys Ka1
10:00		
NOORDEREND - HHW Noord
Hugo Boys MP2		 vrij				
Wedstrijdprogramma Hugo Boys jeugd Zaterdag 24 januari 2015					
Hugo Boys E2
- v.v. Winkel E3
11:40 11:10 NOORDEREND - HHW Noord
v.v. Winkel E3
- Hugo Boys E2
12:20		
NOORDEREND - HHW Noord
Hugo Boys F1 - Sem´s World, Reisbureau op wielen F2
10:40 10:10 NOORDEREND - HHW Noord
Sem´s World, Reisbureau op wielen F2 - Hugo Boys F1
11:20		
NOORDEREND - HHW Noord
Hugo Boys F2
- J. Strooper Bloembollen F2 8:00 7:30 NOORDEREND - HHW Noord
J. Strooper Bloembollen F2 - Hugo Boys F2
8:40		
NOORDEREND - HHW Noord
Hugo Boys MP1		 vrij				
Hugo Boys Ka2 - V.d. Stoop en Kruijer Autobedrijf Ka1
9:20 8:50 NOORDEREND - HHW Noord
V.d. Stoop en Kruijer Autobedrijf Ka1 - Hugo Boys Ka2
10:00		
NOORDEREND - HHW Noord
						
Wedstrijdprogramma Hugo Boys jeugd Zaterdag 31 januari 2015					
Hugo Boys E2		 vrij				
Hugo Boys F1		 vrij				
Hugo Boys F2		 vrij				
Hugo Boys Ka1
- DTS Ka2
9:40 9:10 NOORDEREND - HHW Noord
DTS Ka2
- Hugo Boys Ka1
10:40		
NOORDEREND - HHW Noord
Hugo Boys MP2		 vrij				
						
Wedstrijdprogramma Hugo Boys jeugd Zaterdag 7 februari 2015					
Hugo Boys E2
- v.v. Nieuwe Niedorp E4
11:00 10:30 NOORDEREND - HHW Noord
v.v. Nieuwe Niedorp E4
- Hugo Boys E2
11:40		
NOORDEREND - HHW Noord
v.v. Schagen F2
- Hugo Boys F1
12:00 11:00 SPARTAHAL - Schagen
Hugo Boys F1
- v.v. Schagen F2
12:40		
SPARTAHAL - Schagen
Hugo Boys F2
- De Makkers F1
9:40 9:10 NOORDEREND - HHW Noord
De Makkers F1
- Hugo Boys F2
10:20		
NOORDEREND - HHW Noord
Hugo Boys MP1		 vrij				
Hugo Boys Ka2 - Metselbedrijf de Heer en Schilder Ka1
9:20 8:50 NOORDEREND - HHW Noord
Metselbedrijf de Heer en Schilder Ka1 - Hugo Boys Ka2
10:00		
NOORDEREND - HHW Noord
						
40

Wedstrijdprogramma Hugo Boys jeugd Zaterdag 14 februari 2015					
Hugo Boys E2
- Advisafe E2
11:20 10:50 NOORDEREND - HHW Noord
Advisafe E2
- Hugo Boys E2
12:00		
NOORDEREND - HHW Noord
Hugo Boys F1
- Van der Voort Groep F2
9:00 8:30 NOORDEREND - HHW Noord
Van der Voort Groep F2
- Hugo Boys F1
9:40		
NOORDEREND - HHW Noord
Hugo Boys Ka1
- CSV BOL Ka1
10:20 9:50 NOORDEREND - HHW Noord
CSV BOL Ka1
- Hugo Boys Ka1
11:00		
NOORDEREND - HHW Noord
v.v. Callantsoog Ka1
- Hugo Boys Ka2
10:20 9:20 Multitreffer - ‘t Zand
Hugo Boys Ka2
- v.v. Callantsoog Ka1
11:00		
Multitreffer - ‘t Zand
						
Wedstrijdprogramma Hugo Boys jeugd Zaterdag 21 februari 2015					
Intertoys Pim v/d Fluit E2
- Hugo Boys E2
14:20 13:20 NIEDORPHAL - Winkel
Hugo Boys E2
- Intertoys Pim v/d Fluit E2 15:00		
NIEDORPHAL - Winkel
Hugo Boys F1		 tijd afhankelijk van plaats in poule		
SPARTAHAL - Schagen
Hugo Boys F2		 tijd afhankelijk van plaats in poule		
MULTITREFFER - ‘t Zand
Brouwer meubelen Ka1
- Hugo Boys Ka1
12:00 11:00 T ZIJVELD - ‘t Veld
Hugo Boys Ka1
- Brouwer meubelen Ka1
12:40		
T ZIJVELD - ‘t Veld
Hugo Boys MP2		 tijd afhankelijk van plaats in poule		
NOORDEREND - HHW Noord

Van de Sponsorcommissie
Nieuwjaarsreceptie zeer geslaagd

Via deze weg willen we graag nogmaals de sponsoren van de loterij bedanken. Zonder sponsoren
is het niet mogelijk zo een mooie loterij te houden, we zijn ze allen dan ook zeer dankbaar voor de
inbreng. De sponsoren waren;
Edwin Groen, onze hoofdsponsor.
www.straatgereedschap.nl voor het beschikbaar stellen van diverse gereedschappen.
F.C. Volendam voor het beschikbaar stellen van een door de selectie gesigneerde wedstrijdbal, en
een VIP bezoek bij een wedstrijd naar keuze.
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Univé verzekeringen, voor het beschikbaar stellen van Business Seats bij een wedstrijd van AZ.
www.sportiefgezien.nl voor het beschikbaar stellen van diverse prijzen.
Willem Zwagerman onze groenteman !, voor een kist gezondheid.
Blankendaal Bloemen voor een bloemen bon.
Laus Klaver voor een slager bon.
Café restaurant Bleeker
Garage Co Borst
Yvonne’s Bodyfashion
Golfbaan Spierdijk
Dorpshuis Hugo Boys
SMP Sportscare
H.M. Tesselaar cs
BELANGRIJK !!!!
De winnaar van de hoofdprijs heeft zich helaas nog niet gemeld, deze is gevallen op lot
nummer; 7048. Mocht iemand deze nog hebben, dan graag melden bij een van de sponsorcommissie leden.
Alle overige prijswinnaars zijn allemaal op de foto gekiekt, door onze huis fotograve Liesbeth
Beers. Al deze foto’s zijn terug te vinden op de facebook pagina van Hugo Boys.

Liesbeth, hartelijk dank voor het nemen
van de foto’s !.
En Notaris Overtoom, hartelijk dank voor
het verrichten van de trekking.
De muziek werd voorzien door een van
de sponsoren van Hugo Boys 6 namelijk
de Travelin’ band. Het was een zeer goed
stukje muziek, waar iedereen zichtbaar
van genoot.
Er werden deze middag ook nieuwe tassen aan de selectie overhandigt. Dit werd
verricht door Bo en Boy Groen, namens
Edwin Groen Tweewielers.
Namens de selectie zijn deze in ontvangst
genomen door Thomas Ursem en Joost
Wolkers. De tassen zien er fantastisch uit,
wat maakt dat onze gehele selectie er
weer zeer verzorgd bij kan lopen.
Geen winnaar raad de minuut, omdat
er geen competitie wedstrijden zijn geweest.
Willem Zwagerman, Alex Overtoom, Koen
de Koning, Mariët Ursem, Giel Borst en
Melvin Tesselaar.
De sponsorcommissie; sponsorcommissie@hugoboys.nl
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HOU DE STRAAT SCHOON!
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De hele maand Januari is open dagen maand, iedereen kan op deze uren (1 proefles per persoon)
die op dit rooster staan gewoon binnen lopen en kennis maken met onze
te gekke lessen met als grote hit JUMPING FITNESS! (reserveer voor trampoline)
Deze gave sportles bieden wij als enigste sporthal aan in de kop van Noord-Holland!
JUMPING is geschikt voor iedereen, ongeacht leeftijd, gewicht of fysieke prestaties.
De training is altijd een “big party” en na het eerste uur op de trampoline, kan je gewoon niet meer
stoppen. Dat enthousiasme willen we met u delen!
Voor iedereen die een proefles komt doen staat er een kopje koffie of thee klaar in onze gezellige
kantine, en voor onze dansers op de woensdagmiddag limonade met wat lekkers!

• Timmerwerk
• Onderhoud
• Renovatie
• Verbouwing
• Nieuwbouw
Tel. 06 27088407
Heerhugowaard
44

