Vrijdag 23 mei 2014

Agenda
23 mei 2014
28 mei 2014
29 mei 2014
29 mei 2014
31 mei 2014
14 juni 2014
14 juni 2014
22 juni 2014
29 juni 2014
6 juli 2014
14 juli 2014
18 juli 2014
11 augustus 2014
25 augustus 2014
29 augustus 2014
30 augustus 2014
1 september 2014
2 september 2014
8 september 2014
17 september 2014
21 oktober 2014
5 november 2014
7 november 2014
8 november 2014
9 november 2014
17 november 2014
16 december 2014

Step/Traptrekker/Skelter-race
KBO: laatste gymochtend voor de zomerstop
Eerste Heilige Communie
Dorcas: Hemelvaartsdag fietsdag
40 MM
Rabo Sponsortocht
YoungSeven, Feestelijk de zomer in
15:00 Hoorns Keyboard ensemble in kerkje Veenhuizen
YoungSeven, Katholieke jongerendag
Humulus Lupulus sport en speldag ism 40 jaar Puinhoop United
Contact: laatste inleverdag kopij voor vakantie
Contact: laatste Contact voor de vakantie
t/m 14 augustus 2014: Kindervakantiespelen
Contact: laatste inleverdag kopij voor 1e Contact na vakantie
Contact: eerste Contact na de vakantie
38e editie Noordender Volksspelen
KBO: fietstocht
KBO: gymochtend voortaan op dinsdag
KBO: vakantieverhalen Quiz en bingo
t/m 22 September 2014 Lourdesreis
KBO: verhalen over de douane. Hr. Pols
Cabaret/Revue avond bij Bleeker
Cabaret/Revue avond bij Bleeker
Cabaret/Revue avond bij Bleeker
Cabaret/Revue middag bij Bleeker
KBO: Wout Strootman, met muziek van Annie MG Smit
KBO: kerstmiddag met Harmonie

Contact verschijnt tweewekelijks onder redactie van AngËl 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 2 JUNI 2014 vóór 19.00
uur 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 20 juni 2014.
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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
Parochiebestuur:
Vice-voorzitter			
Gea Klercq		
Secretaris			Vacature
Penningmeester			
Siem van Langen
Bestuurslid			
Maaike Bakker		
Bestuurslid			
Kees van Langen		
Contactpersonen secties:
Sectie Catechese			Vacature
Sectie Liturgie			
Marga van Langen
Sectie Gemeenschapsopbouw
Erna Borst		
Sectie Diaconie en Pastoraat
Vacature
Sectie Regio			
Pim Mooij		

(072) 571 5265
(072) 5744771
(072) 888 7461
(072) 574 2241

(072) 574 2241
(072) 574 4361
(072) 571 5332

Kopij 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 29 mei op het secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
In mei is de groep van mevrouw van Toos Mooij en Ans van Langen aan de beurt om de kerk op
orde te maken.
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Bloemengroep:
In mei 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: Parabel over het leven na de geboorte.
Een tweeling zit in de buik van de moeder. Ze zijn druk in gesprek:
Geloof jij in een leven na de geboorte?
Natuurlijk. Er móet wat zijn. Ik denk eigenlijk dat dit hier de voorbereiding is op een leven na de
geboorte.
Wel nee. Hoe zou dat er uit moeten zien? Nee hoor, er is geen leven na de geboorte.
Ik weet het niet precies, maar ik stel me toch iets voor met veel meer licht. En eten met eigen
mond, en lopen op onze eigen voeten.
Onzin! Zélf lopen en zelf eten! Voor lopen is hier geen plaats en voor eten hebben we toch een navelstreng. Nee hoor, er is geen leven hierna.
Maar de navelstreng is wel heel erg kort. Dit hier kan toch niet alles zijn. Ik geloof toch dat er hierna
iets heel nieuws begint. Iets dat we gewoon nog niet kennen.
Maar er is nog nooit iemand teruggekeerd na de geboorte! Het leven eindigt hier, in deze smalle, donkere, waterige ruimte.
Nou ja, ik weet ook niet precies hoe het leven na de geboorte zal zijn. Maar we zullen toch onze
moeder zien en die zal voor ons zorgen.
Moeder???? Jij gelooft in een moeder? En waar is die moeder dan?
Nou, gewoon, om ons heen, overal om ons heen.
Ik geloof er niets van. Ik heb nog nooit een moeder gezien, dus ze bestaat niet.
Ik heb haar ook nog nooit gezien, maar af en toe, als we helemaal stil zijn, kan ik haar horen zingen,
en voel ik haar hand over onze wereld strelen. Weet je, volgens mij begint het leven toch pas na
de geboorte.
.
Naar: Henk Berflo,
gebaseerd op een tekst van de adjunct-aartsbisschop na Ljubljana.
UIT DE PAROCHIE – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” – 17 mei 2014.
Bijna kermis! Dat is toch altijd een heel gezellig gebeuren. Ik vind het dan erg leuk om met de
kleinkinderen over de kermis te gaan. Maar ja, ze worden al zo groot; ze redden het ook zonder
opa en oma, maar vinden het nog wel erg leuk als we meegaan. Gelukkig is de jongste nog maar
acht; zij vindt het erg leuk om ons overal mee naar toe te trekken.
Ik wens u allemaal een heel gezellige en zonnige kermis toe.
In dat kermisweekend gaat de Gebedsvieringengroep voor in de viering. Het Ritmisch Koor zingt.
Er zullen voor de viering brieven van Amnesty International worden uitgedeeld. De brief is gericht
aan de ambassadeur van Bahrein in Londen. Hem wordt gevraagd om twee jongens van zeventien
jaar te beschermen tegen marteling en mishandeling in een gevangenis in Bahrein (Midden-Oosten). Ze zijn berecht volgens het volwassenrecht en mishandeld om bekentenissen los te krijgen.
Er wordt ook gevraagd om een eerlijk proces volgens het jeugdrecht. Onderteken alstublieft de
brief en stuur hem op. U mag de ondertekende brief ook achterin de kerk laten liggen; dan sturen
wij de brieven bij elkaar naar Londen.
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Op 29 mei, Hemelvaartsdag, is de Eerste Communieviering. Let op: om HALF 12!!!
Het thema is dit jaar: “In het voetspoor van Jezus”. We wensen deze kinderen toe dat ze werkelijk in
het voetspoor van Jezus zullen gaan.
Een terugblik:
8 mei was de Viering van Meeleven. Evelien en Cor de Vries zongen en speelden. Het was heel
sfeervol. De partners van Joke Mol – Rijk en Jacques van Harten ontvingen de bloemengroeten en
het herinneringskruisje.
Op 11 mei vierden we Moederdag. Het is mooi dat er een speciale Moederdag is, maar vaak gaat
men bij Moederdag uit van de ideale situatie. Dat er een moeder is, dat er ook een vader is, dat er
kinderen zijn die van hun moeder houden. De uitzonderingen van kinderloze vrouwen, van gestorven of onbereikbare moeders, van moeders die het geestelijk of lichamelijk niet aankunnen,
van moeders die hun kinderen niet meer zien, blijven vaak wat buiten beeld. Maar in een wereld,
zoals God het heeft bedoeld, daar is dat niet zo. Daar zouden alle vrouwen op één of andere manier in het zonnetje worden gezet. En op Vaderdag natuurlijk alle mannen.
Op 15 mei was er een heel bijzondere bijeenkomst in Nieuwe Niedorp. De besturen van de vier
parochies hebben daar definitief besloten om per 1 juni samen verder te gaan in een Personele
Unie, dus wel zelfstandig, maar met één bestuur. U leest daar binnenkort een tekst over van onze
Pastoor Eduard Moltzer.
Wat betreft mijn gezondheid: gebleken is, dat mijn schildklier het redelijk goed doet, maar dat
er toch nog iets anders aan de hand is. Ik heb nu medicijnen, die aanslaan. Maar ik moet ook nog
verder onderzoek.
Data om te onthouden:
Elke dinsdagavond in mei: rozenkrans bidden.
24, 25 en 26 mei - kermis
29 mei – Eerste Communie en Hemelvaartsdag
31 mei – 40 MM
8 juni – Eerste Pinksterdag
27 juni – Heilig Hartfeest
3 juli – Viering van Meeleven
17 t/m 22 september – Lourdesreis.
Hartelijke groeten,
Marion Bleeker – Burger
WEEKEINDE 24 EN 25 MEI
Zesde zondag van Pasen
Eerste lezing uit de Handelingen van de apostelen(8,5-8.14-17) Fillipus verkondigt met goed gevolg de blijde boodschap in Samaria)
Evangelie uit Johannes(14, 15-21) Jezus neemt afscheid van zijn leerlingen, maar Hij belooft hun
een andere helper, die voor altijd bij hen zal blijven)
ZONDAG 25 MEI
10.00 UUR
Viering met de gebedsviering groep en zang van het ritmisch koor.
Gebedsintenties voor: jaap Stoop ene zegen over zijn gezin, Henk Borst, Tiny Veldman-Overtoom
en overleden ouders Veldman-Overtoom, Siemen Borst en zegen over zijn gezin en geef ons moed
om verder te gaan,Piet dekker en zegen over zijn gezin, Cok Borst, Luc en Ria van Gastel-Tesselaar,
Jan Beers en zegen over zijn gezin, Alie Idema van Diepen, Cor Borst en Ria Borst-Groot, voor de 90
jarige Henk Danenberg, Pe Wester en Gerrit Schaafsma en zegen over hun gezin,uit dankbaarheid
voor een 90 jarige, Piet Mooij, Ursula Mooij-Oudeman en levende en overleden familie. Koster;Ria
Danenberg.
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DINSDAG 27 MEI
19.00 UUR
Rozenkrans bidden met Riet Kooijman
DONDERDAG 29 MEI
HEMELVAARTSDAG
11.30 uur
Eerste communieviering met Eduard Moltzer en Marion Bleeker-Burger en zang van het kinderkoor.
Gebedsintenties voor:in liefdevolle herinnering Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers, Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart, Cor Borst en Ria Borst-Groot, in liefdevolle herinnering familie Jan Oudeman-Groot
en zegen over zijn gezin en kleinkinderen, in liefdevolle herinnering Jaap Pronk, Jan en Sjanet en
overleden familie, Cees Verwer en Tiny Verwer-Veldman, Johannes Verwer en Alida Johanna Verwer-Ursem, Henk en Trien Groot-Groot en zegen over hun gezin, overleden familie Jong-schilder.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars:Pascalle Beers en Jan Groot. Koster; Kees Berkhout
WEEKEINDE 31 MEI EN 1 JUNI
Zevende zondag van Pasen
Eerste lezing uit Handelingen 1,12-14
Evangelie uit Johannes 17, 1-11a
ZONDAG 1 JUNI
10.00 UUR
Eucharistieviering met Gerard Weel en zang van het gemengd koor.
Gebedsintenties voor: Adrianus Overtoom en Catharina Overtoom-Oudhuis en zegen over hun
gezin, Jaap Way en Gre Way-de Boer en overleden familie en voor een jarige,Kees Zuurbier en
zegen over zijn gezin, Jan Zuurbier en zegen over zijn gezin, Alex Weel, Siemen en Nel Steur-Groot
en overleden familie, in liefdevolle herinnering Jan en de familie Oudeman-Groot, BetsWestmeijer-Groot en zegen over haar gezin, Henk Groot en zegen over zijn gezin, Nol van Woerkom en
Jan en Adriaantje Beers-van Langen.
Lector:Jos Mooij. Misdienaars:Ermioni en Petros Tsiamparlis,Koster; Peter Danenberg.
WEEKEINDE 7 EN 8 JUNI
PINKSTEREN
Eerste lezing uit Handelingen 2, 1-11
Evangelie uit Johannes 20, 19-23
ZONDAG 8 JUNI
10.00 UUR
Eucharistieviering met pater Jan Molenaar en zang van het ritmisch koor.
Gebedsintenties voor: Truus van Stralen-Overtoom en zegen over haar gezin, Theo Groot en overleden familie Groot-de Goede, Piet Dekker en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Wim
Oudeman en Tiny Oudeman-Beers, Alie Mooij-Zuurbier en zegen over haar gezin, Cok Borst, Luc
en Ria van Gastel-Tesselaar, Jan Beers en zegen over zijn gezin, Alie Idema-van Diepen,Cor Borst
en Ria Borst-Groot, in liefdevolle herinnering familie Jan Oudeman-Groot en zegen over zijn gezin
en kleinkinderen,in liefdevolle herinnering Jaap Pronk, Jan en Sjanet, Siemen en Nel Steur-Groot
en overleden familie, Gerbrand en Jo Langedijk-Bekker en Piet en Ans de Klerk-Langedijk, Adrianus en Cornelia Moras-Pater en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Marie Molenaar-Spaansen, Cees Verwer en Tiny Verwer-Veldman, Johannes Verwer en Alida Verwer-Ursem,
voor een jarige en zegen over hun gezin, Henk en Trien Groot-Groot en zegen over hun gezin, in
liefdevolle herinnering Andre Cattermole, Piet Plak.
Lector:Joke van der Voort. Misdienaars:Kirstin Plak en Maud Berkhout. Koster:Ria Danenberg
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WEEKEINDE 14 EN 15 JUNI
Elfde zondag door het jaar
Eerste lezing uit Handelingen 2, 1-11
Evangelie uit Johannes 20, 19-23
ZONDAG 15 JUNI
Feest van de Heilige drie-eenheid/ 3e zondag van de maand
10.00 UUR Woord- en communieviering met zang van het combo met Trudi Hand. Voorganger is
Marion Bleeker-Burger
Gebedsintenties voor: Piet Dekker en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Berry, Cok
Borst, Theo Groot en overleden familie Groot-de Goede, Toon en Annie Spaansen-Borst, Tiny Veldman-Overtoom en overleden ouders Veldman-Overtoom, Antoinus Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart, in dierbare en dankbare
herinnering aan onze lieve ouders Jaap Stam en Truus Stam-Overtoom,Alie Idema-van Diepen, Theo
en Annie Hoogland-Bleeker, Adriaan van Langen en zegen over zijn gezin,Sander Borst en zegen
over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Piet Korver en zijn dochter Helma, Emiel de Knegt, Piet
Zijp en overleden familie Zijp-Braas, Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen,Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman en levende en overleden familie, overleden familie Danenberg-Stoop, Pe wester en Gerrit Schaafsma en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Jan
en de familie Oudeman-groot, Henk en Trien Groot-Groot en zegen over hun gezin, Chris Dekker,
will,Nelly en om zegen over allen die ons dierbaar zijn,Jan Groenland en zegen over zijn gezin
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars:Jill Kavelaar en Jochem Blankendaal. Koster;Rene van Langen.
Rooster kerken Waarland,’t Veld en Nieuwe Niedorp
‘t Veld
Zaterdag 25 mei om 19.00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman
Donderdag 29 mei om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en volkszang
Zondag 1 juni om 11.30 uur Eerste communieviering met deken Moltzer en Toon Jorink en zang
van het kinderkoor
Zondag 8 juni om 10.00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman en zang van de
Veldrakkers
Waarland
Zaterdag 24 mei om 19.00 uur Vormselviering met deken Wanna en Toon Jorinken zang van het
ritmisch koor
Dinsdag 27 mei om 19.00 uur Maria viering met Marion Bleeker-Burger
Donderdag 29 mei om 9.30 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Zondag 1 juni om 10.00 uur Gezinsviering met Marion Bleeker-Burger en zang van het kinderkoor.
Zondag 8 juni om 10.00 uur Viering met Monica Wideboer en zang van de vrienden van het gregoriaans
Nieuwe niedorp
Zondag 25 mei om 210.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang
van het gemengd koor.
Dinsdag 27 mei om 19.00 uur Maria viering met Toon Jorink
Donderdag 29 mei om 10.00 uur viering met Monica Wildeboer.
Zaterdag 31 mei om 19.00 uur Stille viering met Toon Jorink
Zondag 8 juni om 11.00 uur Eerste communieviering met pastoor van der Linden en zang van de
zonnezangertjes
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
Agenda
Op 11 juni vergadert het parochiebestuur en de parochievergadering
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BEGRIJP JE WAT JE VIERT? (3)
In aflevering 2 maakten we een begin met de beschrijving van de openingsrite. Na het kruisteken en
de begroeting met woorden uit de bijbel heet de priester de gelovigen welkom in meer alledaagse bewoordingen. De voorbereiding op de Eucharistie is daarmee nog niet geheel voltooid, er moet bij ons
ook nog iets ‘van binnen’ gebeuren.
Schuldbelijdenis
Na de inleiding, zo zegt het Romeins missaal, wekt de priester op tot boetvaardigheid. Officieel
doet hij dit met de woorden: ‘Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot
God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren’. Daarna volgt de schuldbelijdenis die ons
in de juiste houding moet brengen om de Eucharistie goed te kunnen vieren - om open te gaan
voor een ontmoeting met God - om met een gelouterd hart het Woord van God te horen en het
Lichaam van de Heer te ontvangen. In de begroeting heeft God ons zijn genade en vrede al toegezegd. In deze Eucharistie gaat het gebeuren: Hij die de Heilige is komt tot ons. Wanneer ik me
dat realiseer word ik me scherp(er) bewust van mijn eigen duistere kanten; de Zon laat me mijn
schaduwkanten zien. De schuldbelijdenis begint, net als de geloofsbelijdenis, met het woord ‘ik’.
Het ‘ik‘ betekent dat we onze eigen zonden en tekorten belijden en niet die van een ander. Vaak
weten we heel goed wat er fout zit bij een ander, denk maar eens aan ‘de splinter en de balk’ (Mat.
7,3-5), maar het gaat hier om mijzelf. Laten we de tekst van de algemene schuldbelijdenis eens
nader bezien.
‘Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen
en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria,
altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze
God’.
Wij spreken onze zondigheid uit over alles wat we gezegd en gedacht hebben (‘in woord en gedachte’) en over alles wat we gedaan hebben of nagelaten, niet gedaan hebben (‘in doen en laten’). En we beseffen daarbij dat wij zelf fout zaten, daarom herhalen we ‘door mijn schuld, door
mijn schuld, door mijn grote schuld’ (waarbij het de gewoonte was om je op de borst te slaan
als teken van berouw, maar ook om door te wijzen naar jezelf te onderstrepen dat het om jouw
schuldbelijdenis gaat). En aan wie spreken we die fouten uit? Allereerst aan God, onze hemelse Vader vol ontferming en vergeving, en ‘aan u allen’, aan iedereen die in de viering aanwezig is. Want
wij moeten God beminnen bovenal en onze naaste als onszelf.
Daarna krijgt dit gebed een andere wending. Van de belijdenis van de schuld gaat het naar een
smeekbede om hulp: ‘Daarom smeek ik (…) voor mij te bidden tot de Heer, onze God’. Hemel en
aarde worden te hulp geroepen om voor ons ten beste te spreken bij God: ‘de heilige Maagd Maria,
alle engelen en heiligen, en u broeders en zusters’. Heel direct spreken wij elkaar aan met ‘en u,
broeders en zusters’. In deze tekst wordt duidelijk dat de Kerk niet uit eenlingen is samengesteld,
maar uit mensen die hart hebben voor elkaar en iets voor elkaar kunnen betekenen. Je kan een
mens geen mooier geschenk geven dan een gebed voor hem/haar tot God!
Kyrië – Heer, ontferm U
Na de algemene schuldbelijdenis volgt meestal het ‘Heer ontferm U ….’ of het ‘Kyrië ...’ Vroeger
werd dit drie keer gezegd of gezongen, net als in de schuldbelijdenis tot drie keer toe wordt gezegd ‘door mijn schuld’ om een overtreffende trap of versterking te krijgen. Tot drie keer toe wordt
de Heer, wordt Christus aangeroepen om barmhartig voor ons te zijn. We hebben berouw, wees
ons genadig. Een opmerkelijk detail is dat het woord ‘Kyrië’ geen Latijns woord is, maar Grieks. Het
komt van ‘Kurios’, dat ‘Heer’ betekent. Dit Griekse woord is een overblijfsel uit de vroegste geschiedenis van de Kerk, de tijd dat iedereen Grieks sprak. De schuldbelijdenis wordt afgesloten met een
absolutie. Daarin wordt de hoop uitgesproken (“Moge..”) dat God zich over ons ontfermt, onze
zonden vergeeft en ons zo begeleidt op de weg naar het eeuwig leven.
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Gloria – Eer aan God in den hoge
Op zondag en bij (hoog)feesten wordt dan het ‘Gloria’ of ‘Eer aan God’ gesproken of gezongen behalve
in de sobere voorbereidingstijd op Kerstmis en Pasen. Het is één grote lofzang op God de Vader en op
Gods Zoon die mens geworden is, waardoor wij nu de Eucharistie kunnen vieren. Het is een mensenlied, maar de engelen zijn er mee begonnen in de heilige Kerstnacht (Luc. 2, 9-14) toen zij het zongen
voor de herders en hun kudde: ‘Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij
liefheeft’. Van hieruit is het te begrijpen dat het ‘Gloria’ allereerst in de liturgie van Kerstmis voor kwam.
Openingsgebed
Aansluitend op het Kyrië en het Gloria wordt het stil in de viering als de priester oproept tot gebed:
‘Laat ons bidden’. Er volgt een korte stilte waarin ieder bidt, zijn gedachte richt op God of een eigen
intentie uitspreekt. Vervolgens vat de priester deze gebeden samen en spreekt in naam van het
volk, in naam van de Kerk en op voorspraak van Christus (‘door Christus onze Heer’) het openingsgebed uit. Dit gebed verwijst bij de viering van de zondagse Eucharistie en bij (hoog)feesten, altijd
naar de thema’s uit de Schriftlezingen van de dag. Het volk stemt met het gebed in door het te beantwoorden met de aanroep: ‘Amen – Ja, zo is het’. Met het openingsgebed wordt de openingsrite
afgesloten en daarna volgt de Dienst van het Woord.
Tot slot zij nog opgemerkt dat de teksten van de openingsrite niet uitsluitend zijn voorbehouden aan de
priester en de diaken. In een viering van Woord en Gebed of van Woord, Gebed en Communie, waarin
een lekengelovige voorgaat, is hij/zij onder bepaalde voorwaarden, te denken valt aan een opleiding en
een zending van de bisschop, bevoegd de teksten van de voorganger uit te spreken.
Diaken Piet Steur.

Kleine Kinderkerk voor de onderbouw
Op woensdag 16 april was er weer kinderkerk, deze keer gingen er 11 kinderen mee.
Er was ook voorbereiding van de eerste communie en daarom waren er 2 kinderen minder.
Ik had verwacht dat Marion zou helpen, maar die was er niet. Wel kwam de vader van Fenna mee,
maar Siem was heel moe en die moest naar bed en daarom is die na 10 minuten weggegaan.
Gelukkig had ik geen moeilijke dingen deze keer en daarom ging het goed, zonder hulp.
We hebben eerst nagepraat over Pasen en de Paasvakantie, het liefst blijven ze daar over
doorpraten, maar ik wilde toch graag een verhaal vertellen.
Ik had het verhaal gekozen van “ Laat de kinderen tot mij komen”. Jezus zegende alle kleine
kinderen en nu mochten ze door mij worden gezegend. Ze vonden dit toch heel speciaal, vooral
de hand op hun hoofd.
We hebben hier nog een poosje over doorgepraat en zo kwamen we er op, dat de vaders en moeders
ons ook beschermen en leiden, net als Jezus ons beschermd en leidt in de onzichtbare wereld.
Aansluitend hierop had ik een mooie bloem voor ieder kind, die ze mochten uitknippen en
versieren. Ondertussen hebben we het lied geoefend van “Jezus roept alle kleine mensen”
We hebben dit lied ook in de kerk gezongen en onze kaarsen bij Maria aangestoken, omdat zij de
moeder was van Jezus. Het was in mijn belevenis weer een goede kinderkerk.
De volgende kinderkerk is op woensdag 4 juni om 12.00 uur
Wilt u kind ook meedoen met de kinderkerk, dan kan natuurlijk altijd. Ik kom uw kind om 12 uur
ophalen van school en u kunt uw kind om 13.00 uur ophalen uit de pastorie.
De kinderkerk is bedoeld voor alle kinderen van groep 1 t/m 4.
Wilt uw kind meedoen, dan stellen we dat heel erg op prijs, want hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Heeft u vragen dan kunt u mij altijd bellen of mailen. U kunt mij bereiken op dit onderstaande
mailadres of op telefoonnummer 072-5740952 jmzuurbier@hetnet.nl
Groetjes van de leidsters van de kinderkerk
Marion Danenberg, Anouk Pronk en Gerda Zuurbier
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Grote Kinderkerk voor de bovenbouw
Op donderdag 8 mei stond ik weer met het bordje grote kinderkerk bij school.
Ik had een nieuw bordje gemaakt, want mijn andere bord was verdwenen.
Er gingen 4 kinderen met me mee naar de pastorie, want een gedeelte wilde oefenen voor hun
verkeersexamen en het was een andere dag en dat zijn de meeste niet gewend.
Na onze gebruikelijke opening hebben we nagepraat over Pasen en de Paasvakantie. Het was heel
mooi, dat een van de kinderen ook aan mij vroeg wat ik in de vakantie had gedaan.
Ik had een kort verhaal voor de kinderen uitgekozen, waarin Jezus de opdracht geeft om elkaar lief
te hebben, zoals hij zijn vrienden heeft liefgehad. Hij geeft ons ook de opdracht om de geboden
te onderhouden.
Dit was een mooie aanleiding om over de tien geboden te praten. Ja wat zijn eigenlijk geboden.
Nou als je het over regels hebt, dan weten ze wel wat regels. We hebben gezamenlijk zoveel
mogelijk regels opgeschreven en daarna heb ik dit vergeleken met de tien geboden. Alle regels
die ze zelf hadden verzonnen staan wel in de tien geboden en dat is mooi om te weten, dat de
regels van 2000 jaar terug nog steeds hetzelfde zijn.
Ik had een blad voor ieder kind met 5 goede en 5 slechte eigenschappen, ze mochten de 5 goede
eigenschappen uitknippen en die in elkaar puzzelen tot een mooi hart.
Ze mochten dit hart verder thuis versieren en als ze dat leuk vonden konden ze hier een moederdag
cadeau van maken. De tijd ging zo snel voorbij, voor we het wisten was het half 5 en toen moesten
we nog een kaarsje opsteken.
Ook met deze groep hebben we aan aantal liedjes in de kerk gezongen.
Ik merk wel dat ze het leuk vinden op te zingen, daarom ga ik maar op zoek naar wat liedjes die ik
met ze kan oefenen.
Ik had paaseieren verstopt en voor de grotere kinderen kan dit wel wat moeilijker dacht ik, maar
aan het eind van het zoeken zijn er toch wel wat paaseieren blijven liggen, die we echt niet konden
vinden.
Ik had het idee dat het kinderen het paasverhaal goed hadden begrepen en ik heb iedereen een
Zalig Pasen toegewenst en natuurlijk ook een gezellige vakantie.
De volgende kinderkerk is op maandag 2 juni
Deze kinderkerk is van 15.15 uur tot 16.15 uur in de pastorie en is bedoeld voor de kinderen van
groep 5 t/m 8.
Ik kom uw kind om 15.15 van school ophalen en zal dan ook met het bordje grote kinderkerk
staan. Als de kinderen spontaan meegaan, mogen ze altijd even hun ouders bellen in de pastorie.
Ik hoop op een grote opkomst.
Groetjes van Gerda Zuurbier
Mijn mailadres is jmzuurbier@hetnet.nl
telefoonnummer: 072-5740952

Viering van de 1e communie
Op donderdag 29 mei a.s. (Hemelvaartsdag) is er om 11.30 uur de viering van de 1e communie. 15
kinderen zullen voor het eerst samen aan tafel gaan.
Dit is een feest voor de kinderen, de gezinnen maar eigenlijk voor de hele parochie.
We kunnen deze dag extra feestelijk maken door allemaal de vlag uit te hangen.
Doet u ook mee?
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40MM 31 Mei 40MM 31 Mei 40MM 31 Mei 40MM 31 mei
Zaterdag 31 Mei wordt de 40 MM sponsorwandeltocht gelopen.U kunt deze dag verschillende
routes lopen door de dorpen Venhuizen Wijdenis Oosterleek schellinkhout en over de Westfriesedijk
U kunt starten vanaf 7.00 uur voor de 40 km en tot 15.00 uur voor de kortere routes.
De start en finish is bij het dorpshuis “Het centrum”Twijver 66 Venhuizen
Het inschrijfgeld is 2.50 euro
Per inschrijving vragen zij minimaal 10 euro sponsorgeld.
Ook kunt u zich elektronisch inschrijven.
U gaat naar www.40 MM-inschrijvingen.
De rest wijst vanzelf
Uw inschrijfformulier kunt u afhalen en terugbrengen bij:
G.Klercq
Middenweg 460 D, Heerhugowaard
Tel:072-5715265
Bedankt namens het MOV

Vastenaktie.
MOV-de Noord kijkt met een tevreden gevoel terug op de Vastenaktie.
Dit jaar stond het in het teken van;
“Even minderen voor Sierra Leone”
De vastenmaaltijd was op 11 april j.l. In eerste instantie kwamen er
weinig aanmeldingen, echter na een herhaalde oproep zijn we toch
op een deelname gekomen van 48 volwassenen
en 7 kinderen.
Wel jammer dat niemand zich had aangemeld van het vormselproject.
We hopen dat dit op een ander jaar meer aandacht verdient. De
vastenmaaltijd leverde een mooi bedrag van €265,00 op.
Er zijn spaardoosjes onder de aandacht gebracht voor de kinderen van de kinderkerk en 1e H.
Communicantjes. Tevens is de bijdrage in de Vastenaktiebus opgeteld, totaal heeft dit €70,00
opgebracht.
Op 21 april was de wandel- en fietstocht georganiseerd, waarbij er ook gelegenheid was om
paaseieren te zoeken. Helaas was de opkomst matig, in totaal deden er 28 volwassenen en 3
kinderen aan mee. Het weer was regenachtig, waarschijnlijk is dat de reden geweest van de
beperkte deelname. De routes waren volgens de deelnemers wel leuk om te doen.
De paastocht heeft €175,00 opgebracht.
In totaal heeft de Vastenaktie €510,00 opgebracht.
Wij willen iedereen bedanken die zich verbonden hebben gevoeld met de Vastenaktie en die dit
hebben ondersteund met hun deelname en geldelijke bijdrage. De paters zullen u allen dankbaar
zijn voor het resultaat.

					
					

Namens de MOV;
Simone Drenth
Annie de Haan
Gerard Klercq
Gon Meester
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YoungSeven
YoungSeven is een jongerengroep met allerlei leuke, vormende, actieve, gezellige en inspirerende activiteiten voor jongeren van 12
tot ongeveer 18 jaar.
Uit de gevangenis: en dan….?
Op vrijdag 9 mei was er een activiteit van YoungSeven in de pastorie van Schagen. De titel zegt het al een beetje uit de gevangenis en dan….? Exodus is een organisatie die zich al jaren inzet voor
(ex-) gedetineerden in ons land. Ieder jaar komen er in Nederland
gemiddeld 35.000 gevangen vrij. Echter 70-75% van de mensen
recidiveert regelmatig. De maatschappij draagt mede bij aan het
recidiveren van gevangen, omdat mensen gevangen vaak een stigma geven. Hierdoor is het moeilijk voor ex-gedetineerden om weer een normaal leven op te bouwen na een periode in de bajes.
Exodus probeert met deze mensen weer een leefritme op te bouwen zodat ze weer mee kunnen
draaien in de maatschappij. Iedereen verdient namelijk een tweede kans. Belangrijk hierbij is het
vinden van dagbesteding zoals werk of een opleiding, zodat je een nuttige invulling hebt en oude
patronen kunt doorbreken. Exodus biedt echter meer. Ze kijken ook naar de persoon met zijn/
haar problematiek. Sommige (ex-) gedetineerden hebben schulden, zijn verslaafd of hebben geen
sociaal netwerk meer. Exodus ondersteunt deze mensen hierbij, zodat ze hun eigen problematiek
op kunnen lossen en hun kansen vergroten om weer terug te keren in de maatschappij.
De jongeren vonden de avond zeer interessant en vernieuwend. De gastspreker kon zeer geanimeerd vertellen over de problemen die (ex-) gedetineerde ondervinden als zij weer vrijkomen en
waardoor het kan dat zoveel gevangenen weer de fout in gaan als ze vrij zijn. Ook de begeleiders
van YoungSeven vonden het een indrukwekkende avond en inspireerde hen om misschien ook
vrijwilligerswerk voor Exodus te gaan doen. Wij vonden het een zeer geslaagde avond!
Als je meer wilt weten over Exodus of (ex-) gedetineerden kijk dan even op:
http://www.exodus.nl/Over_Exodus_203.html.
Ook kun je er interessante filmpjes vinden van ex- gedetineerden, medewerkers en vrijwilligers
binnen Exodus: http://www.exodus.nl/Een_goed_verhaal_423.html.
Komende activiteiten van YoungSeven zijn:
Zaterdag 14 Juni: Feestelijk de zomer in! 		
(Opgeven is nog mogelijk!)
Zondag 29 Juni: Katholieke Jongerendag
(Opgeven is nog mogelijk!)
Ga voor meer informatie en opgave naar onze website: www.youngseven.nl
Hartelijke groeten,
Linda Tesselaar en Maaike Neeft
Namens de werkgroep YoungSeven

Open dag van ‘het klooster’ in Nieuwe Niedorp:
“Diocesaan missionair Groot Seminarie Redemptoris Mater”
Op zaterdag 31 mei 2014 van 11:00 tot 16:00 uur is er een open dag in het Groot Seminarie Redemptoris Mater in Nieuwe Niedorp, bij veel mensen bekend als ‘het klooster’.
Wie zijn toch die seminaristen die in het klooster wonen? Wat gaan ze in de toekomst doen, als ze
priester worden? Wat doen ze hier in ons land? Hoe ziet het klooster er nu uit? De Open Dag is een
mooie gelegenheid om een kijkje in het gebouw te nemen en kennis te maken met de gemeenschap die er woont.
U bent van harte uitgenodigd; ook kinderen zijn welkom.
Voor meer informatie belt u naar (0226) 413477.
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Hou en Trouw gaat Out of the Box
Zo af en toe wil je eens wat anders; zaterdagavond 24 mei gaat Fanfare Hou en Trouw out of the box
in theater Cool. In dit grote muzikale concertprogramma zullen naast de Waardse fanfare onder
leiding van Niels Marchal ook Gospelkoor Joy, zangeres Jacqueline Caenen en streetdancegroep
Region te horen en te zien zijn. Van klassiek tot Marco Borsato en nog veel meer! Wat precies, dat
gaat Hou en Trouw laten zien tijdens dit verrassende concert. Kijk voor meer informatie en kaartverkoop op www.fanfare-houentrouw.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willemijn in ’t Veld; intveldwillemijn@hotmail.com
of 06-22266443

Staat het er al? Natuurlijk staat hij er......
Het eerste slaat op de diverse attracties van de kermis zoals: de zweef, de botsauto’s, schiettent,
suikerspin en al die andere dingen die een kermis leuk maken voor jong en oud.
Het tweede doelt op de bagagewagen voor de boodschappen die u over heeft of wilt schenken
aan de voedselbank. Ja, dat weten we zeker hij staat vrijdag en zaterdag bij de kerk en we hopen
dat velen wat over hebben voor de medemens die zo blij zijn dat ze in aanmerking komen voor
een voedselpakket. Het lijkt zo gewoon om te kopen wat je nodig hebt voor het eten, maar dat gewone gaat lang niet voor iedereen op. Het is denk ik wel bekend met welke boodschappen we een
steentje kunnen bijdragen. Geen alcoholische dranken, geen rookwaar en ook geen verswaren
maar wel koffie, thee, pasta producten als bami nassi macaroni enz., flessen sap, blik en potgroenten, blikkensoep, er is keus genoeg. Mocht u toch liever geld geven, doe dit dan in een enveloppe
en deponeer die in de brievenbus van de pastorie dan zorgen wij dat het bij de voedselbank komt.
Dus vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur en zaterdag van 08.00 uur tot 14.00 uur.
Wij zeggen namens alle gebruikers heel hartelijk dank voor uw goede gaven en wij wensen u een
heel plezierige kermis.
Jan van Schagen,
Voorzitter PCI/Caritas De Noord.

Actieve meivakantie voor jeugd Heerhugowaard
Sportservice Heerhugowaard organiseerde in de meivakantie diverse sportactiviteiten voor de
basisschooljeugd. Vrijdag 2 mei hebben in totaal 21 voetbalteams gestreden om de titel Straatvoetbalkampioen van Heerhugowaard. Onder het genot van een zonnetje en zo nu en dan wat
regendruppels werden er spannende maar sportieve wedstrijden gespeeld op het complex van
handbalvereniging Tornado. Uiteindelijk was bij de E-pupillen team JACK ASS het sterkste jongensteam. Zij gaan door naar de districtsfinale in Hoofddorp. Bij de D-pupillen wordt Heerhugowaard
in de districtsfinale bij de jongens vertegenwoordigd door het team van STREET4EVER en bij de
meisjes door THE BEAUTY’S.
Op 30 april konden de kinderen uit groep 1 t/m 8 terecht op sportpark de Vork. Tijdens
de SPORTCARROUSEL kon er kennis worden gemaakt met verschillende sporten. Korfbalvereniging Apollo, hockeyclub MHC Heerhugowaard, atletiekvereniging HERA, honk- en
softbalvereniging The Herons en voetbalvereniging WMC gaven vol enthousiasme trainingen om hun sport te promoten onder de jeugd! Voor de kleuters was er een aangepast aanbod; zij konden zich uitleven met Funkey Hockey en kaboutervoetbal. Met bijna 75
deelnemers en prachtige weer, mag gesproken worden van een zeer geslaagde sportdag!
Maar liefst 30 kinderen van groep 3 tot en met 8 gingen in tweetallen de sportieve strijd met elkaar
aan tijden de Buurtsportbattle op 7 mei. Tijdens deze nieuwe activiteit kwamen diverse sporten/
onderdelen aan bod, zoals hockey, tennis, voetbal, basketbal en frisbee.
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Voor elke gewonnen wedstrijd werden punten verdiend. Oscar Laarman en Dean van Leeuwen
hadden aan het einde van de middag de meeste punten verzameld en mochten als winnaars een
leuke prijs in ontvangst nemen. De Buurtsportbattle bleek een groot succes en zal volgend jaar
opnieuw worden opgenomen in het vakantieprogramma van Sportservice Heerhugowaard.
Manege de Steenen Kamer sloot een geslaagde sportieve vakantie af met het geven van paardrijlessen op donderdag 8 mei. Deelnemers leerden in lessen van 1 uur de beginselen van de paardensport. Ook leerden ze de paarden poetsen en werd er uitleg gegeven over het gebruik van
zadel en hoofdstel. Zowel jongens als meisjes hebben met veel plezier deelgenomen aan deze
gezamenlijke activiteit van de manege en Sportservice Heerhugowaard.

Collectanten gevraagd Nationaal Epilepsie Fonds
Collectanten gevraagd voor Nationaal Epilepsie Fonds van 2juni t/m 7 juni a.s.
Wie wil mij helpen met collecteren voor het Epilepsie Fonds, voor de wijken:
Hasselaarsweg, Noordscharwouder Polderweg, Zuiderbosweg, Schoutenbosweg of
Hasselaarsweg, Altonstraat.
Rozenhoutstraat, Leliehofstraat, Torenburgstraat, Torenburgplein, Bosweg.
Pleatmanstraat en het Noordereiland.
Middenweg vanaf de Pleatmanstraat en het Verlaat.
Voor vragen bel of mail naar, Rene van Langen
tel: 072-5741479 / e-mail: renetineke@live.nl

NIET VERGETEN! Dorcas Fietsdag 29 mei, Hemelvaartsdag
Deze prachtige fietstocht mag u niet missen. Maak er zelf, met uw partner, met uw gezin of met
vrienden een gezellig dagje uit van.
Dit jaar staat de Dorcas Fietsdag in het teken van de Westfriese stolpboerderij.
Maarten Koning uit de Goorn (www.maarten-koning.nl) ontwerpt en bouwt authentieke stolpen,
kenmerkend voor het Westfriese landschap. De tocht voert langs diverse van deze prachtige
stolpen en u kunt er enkele bezoeken.
Bovendien steunt u er en goed doel mee, namelijk een ambulance voor een ziekenhuis in Tanzania.
Opstapplaatsen zijn:
			
			
			

Waarland: “de Boereplaats”, Jonkerstraat 31,
Heerhugowaard de Noord: Café Bleeker, Middenweg 550,
Nieuwe Niedorp: de Roode Eenhoorn, Dorpsstraat 173,
Obdam, RK Kerk: Dorpsstraat 149.

Starten kan tussen 10.00 en 13.00 uur.
Deelname kost 5,00 euro voor volwassenen en voor kinderen 2,50 euro.
Adri Wijnker, 06 12308275.

Blijf ons steunen. Hebt u uw abonnementsgeld nog niet betaald, doe het nu.
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✦ GEBOORTEKAARTJES
✦ HUWELIJKSKAARTEN

URMAPRINT
digitaal

Bekijk onze collectie: www.urmaprint.nl

✦ ZAKELIJK DRUKWERK

COPY & PRINT

Abonnementsgeld 2014

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

Het is weer de periode dat de jaarlijkse abonnementsgelden van Contact
NU OOK
PRINTEN
OP
GROOT
FORMAAT
betaald
mogen worden.
Helaas moeten
we vanwege
teruglopende
advertentieOp diverseenpapiersoorten
en canvas
Snellelicht
levering
✦ Scherpe prijzen
inkomsten
verhoogde drukkosten
het✦
bedrag
verhogen.
De bijdrage bedraagt voor een volledige jaargang € 20,-.

NU IN EEN NIEUW PAND!

Wilt u het bedrag van € 20,- vóór 1 juni 2014 overmaken op rekeningnummer NL06RABO0386950989 (Contact) onder vermelding van
-

naam
straat
huisnummer

Sterrenboschstraat
8, kunt
1704
Heerhugowaard
Indien
u Contact niet meer wilt lezen,
u ditCN
doorgeven
aan Paul Mooij
(072-5711625), of via een email naar RedactieContactDeNoord@gmail.com.
t. 072 - 85 03 971

m. 06 - 229 204 87

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

e. info@dick-tegel.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 24 mei

Koffiebroodjes 3 + 1 GRATIS
Ontbijtkoek

van

€ 2,50

voor

€ 1,50

Krentenbollen 4 + 2 GRATIS
Elke dag 3 broden naar keuze voor maar € 5,75.
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✦ GEBOORTEKAARTJES
KERMIS
IN DE NOORD
✦ HUWELIJKSKAARTEN

URMAPRINT
digitaal

Het ziet er goed uit, het weer tijdens de kermis.
Bekijk onze collectie: www.urmaprint.nl
Hopelijk lekker in de tuin aan een kermisborrel.
COPY & PRINT
✦ ZAKELIJK
DRUKWERK
Wij leveren
gekoeld bier, wijnen
en frisdranken
u thuis of -op
de kermisborrel.
Stationsweg 42A - 1702 AG Heerhugowaardbij
- 072-5717611
info@urmaprint.nl
- www.urmaprint.nl
Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.30-17.30
uur
Ookuur,
inzaterdag
overleg10.00-16.00
ook op zondag.

NU OOK
PRINTEN OP GROOT FORMAAT
Verder hebben wij een lekkere slagroomtaart actie:

NU
IN EEN
NIEUW
€ 12.50 Bestel wel 1 werkdag van te voren.
12 personen
kermistaart
voor maar PAND!

Op diverse papiersoorten en canvas ✦ Snelle levering ✦ Scherpe prijzen
Als extra actie krijgt u bij elke krat amstel een
de noord kermisshirt bij. Een collectors item!
Wij wensen iedereen een gezellige kermis toe.

ATTENT
GROEN
Sterrenboschstraat
8, 1704
CN Heerhugowaard

Groeten Arno en Sylvia Groen
Middenweg
- 1704
HH Noord
Tel:06
072-- 229
5711325
Fax:87
072 - 5726982
Mail ajgroen@quicknet.nl
t. 072 552
- 85
03BP
971
m.
204
e. info@dick-tegel.nl

Unieke en goedkope
7 dagen snelservice

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

van 10.00-22.00
voor particulier en kleinbedrijf.
(geen onderzoekskosten!)

Heeft u ook regelmatig problemen
E-mail:
info@bakkerijbeemsterboer.nl
met uw
computer? Of wilt u er een
Internet site:www.bakkerijbeemsterboer.nl
aanschaffen, maar weet u niet
Bakkums boetje is komende
preciesvoor
waaropzaterdag
u letten moet?24 mei
Reclame
vrijdag en zaterdag open!!!
Gepensioneerd KPN-computerdeskundige
geeft nu advies
Leuke kermis actie:
Nieuwe Eerstelingen aardappelen uit
en cursus
de kas (heerlijk om op te bakken),
om u daarbij
met een verse krop ijbergsla!!
te helpen.
Ook reparatie,
Natuurlijk
zijn er ook diverse
van
voor
installatie of uitbreiding
cadeau artikelen verkrijgbaar.
(binnen 1 dag!), eventueel bij u thuis,
Tot ziens in bakkums boetje,
hoeft geen probleem meer te zijn!
Middenweg 452, Heerhugowaard.
Bel eens voor informatie of afspraak.
Kijk ook eens op
Rob Verweij, RCN Niedorp,
www.bakkumsboetje.nl

Koffiebroodjes 3 + 1 GRATIS

Ontbijtkoek

€ 2,50

€ 1,50

Krentenbollen 4 + 2 GRATIS

06-517 8 31 32, Winkel

Elke dag 3 broden naar keuzeIedereen
vooreen
maar
€ 5,75.
gezellige
kermis!!
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‘Ik wist niet dat kippen voeren zo gevaarlijk kon zijn’
24 maart ’s morgens om kwart voor 7, wat vroeger dan normaal omdat ik weg moest, ging ik
de kippen voeren. Het had die ochtend licht gevroren. Voor de voerruimte heb ik een houten
vlonder. Ik ging naar buiten met een volle emmer voer en driftige pas, en gleed ik uit op de
bevroren houten vlonder. Ik voelde direct dat het niet goed zat, ik kon niets meer bewegen
en ik lag op het natte gras en kon niets meer. Na een kwartier had ik eindelijk mijn telefoon
te pakken en kon mijn familie bellen en ben met ziekenauto afgevoerd. ’s Avonds in Alkmaar
geopereerd en 2 pennen in mijn been gekregen.
Nu 6 weken later loop ik redelijk, met 1 kruk, en gaat het herstel voorspoedig.
Ik wil hierbij iedereen ontzettend bedanken voor alle kaarten, bloemen en fruit, dit heeft mij
erg goed gedaan. Zo zie je maar weer hoe hecht Heerhugowaard Noord is en dat ik hier zo
ontzettend veel steun van heb gehad. Ik heb dit gevoel nog nooit zo sterk ervaren. Maar wat is
dat belangrijk. Nogmaals hartelijk dank!
Edwin Groen

Noot(d) kreet!
De Westfriese Stem wordt in zijn voortbestaan bedreigd door een langzaam afkalvend ledenbestand.
De kritische ondergrens van 20 leden is bereikt. Dat vinden we heel erg jammer en hopelijk vindt u dat
ook. De centrale vraag luidt: Hoe kunnen wij de teloorgang van een stukje zangcultuur voorkomen?
Het enige juiste antwoord is natuurlijk nieuwe zangers en zangeressen. Wij hopen, geachte lezer
dat u ons daarbij wilt helpen. Hoe? Kijk eens rond in uw eigen familie- en of vriendenkring en
moedig ze aan te gaan zingen. Wij zijn een gemengd koor met een breed repertoire en een eerste
klas dirigent. Een muzikale duizendpoot die ook nog over de nodige humor beschikt. We hebben
het over Jan van der Leek, een dirigent die zijn muzikale sporen in de regio duidelijk heeft uitgezet.
Dus wat let U. Neem contact op met een van de onderstaande bestuursleden Het kan toch niet
zo zijn dat we na bijna 40 jaar de lier aan de wilgen moeten hangen. Wij gaan er van uit dat ons
trouwe publiek ons niet in de steek laat. U hebt de laatste jaren onze concerten in grote getale
bezocht. Dat stellen wij zeer op prijs maar dit is uiteraard een ander verhaal.
Wij repeteren op woensdagavond van 20.30 uur tot 22.30 uur in de Ned. Hervormde Kerk, Radboudstraat in Hoogwoud.
Het bestuur:
Barabara Donker, voorzitter (tel 0229571335) j.b.donker@ziggo.nl
		
Durk Spijksma, penningmeester (0226413137) d.spijksma@hetnet.nl
		
Jan Oosterhof, secretaris (0226411551) janoosterhof@quicknet.nl
		
Gerry de Groot, bestuurslid (0226352592) gerrygroot@hotmail.com

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
De data voor de komende tijd:
30 mei 2014
10.00 uur koffie drinken op de pastorie
13 juni 2014
17.30 uur maaltijd in het dorpshuis
27 juni 2014
10.00 uur koffie drinken op de pastorie
Janet Wester
(5719382)
Gea Klercq
(5715265)
Riet Beers
(5714705)
Toos Mooij
(5710193)
U bent van harte welkom!

Tonnie Rozing
(5741684)
Tiny van Stralen
Ria Boekel
(5719919)
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Kindervakantiespelen 2014
Elk jaar worden in de laatste week van de zomervakantie de
Kindervakantiespelen gehouden.
In de volksmond ook wel ‘Huttenbouw’ genoemd. Alle Noordender
kinderen van groep 1 tot en met 8 mogen deelnemen aan deze
gezellige, actieve en feestelijke week. Ook de kinderen die wel in
de Noord wonen, maar niet op de Sint Josephschool zitten, zijn van
harte welkom. Er zijn twee programma’s. Eén voor de kleuters en
één voor de groepen 3 tot en met 8. Beide doelgroepen hebben
hun eigen organisatie.
Deze week staat elk jaar in het teken van een thema.
Zo zijn in het verleden onder andere de thema’s circus, brandweer en Hollywoord de revue gepasseerd. Dit jaar zal het thema voor de kleuters ‘Holland’ en voor de midden- en bovenbouw ‘Wereld’ zijn. De kleuters nemen deel aan bijvoorbeeld een speurtocht, een knutselmiddag en gaan met de bus naar een grote speeltuin. De oudere kinderen gaan ook ‘op
pad’. Zij zijn de kinderen tijdens eerdere edities naar Walibi, Nemo en Artis geweest. Waar
we dit jaar heen gaan, is nog een verrassing! Ook worden er deze week hutten gebouwd
om in te slapen. Voor alle kinderen is er, op woensdagavond, een feestavond. Op deze feestavond kun je spelletjes doen, op het springkussen en dansen op de muziek. Tijdens deze
avond zijn al jaren ook vele andere Noordenders in grote getalen aanwezig om van de gezelligheid te genieten. Na de feestavond begint voor groep 3 tot en met 8 de slaapnacht...
In de week van 5 juni worden via de Sint Josephschool de inschrijfformulieren verspreid. Deze
kunnen ook worden opgehaald bij één van de crewleden (organisatie). Houd vanaf nu ook de
website www.kindervakantiespelen.blogspot.nl en ’t Contact goed in de gaten. Tot snel!
KVS-crew

Koningsdag en 5 mei 2014
Ook dit jaar hebben wij als Oranje Comité de festiviteiten rondom
deze twee dagen weer voor een ieder verzorgd en georganiseerd.
Traditioneel op Koningsdag de kinderoptocht, vlag hijsen,
kinderkermis en gezellig napraten onder het genot van een borrel.
Op 5 mei een fietstocht. Dit jaar voor het eerst Koningsdag op
een andere datum dan de 30e april. Dit was best nog wel even
spannend want de weersvoorspellingen waren in de aanloop niet
super. Uiteindelijk allemaal spanning voor niets want het was een
prachtige dag deze allereerste Koningsdag ooit.
We zijn begonnen met de kinderoptocht waar sinds een aantal jaar
weer een drumband bij aanwezig was. Deo Gloria uit Alkmaar liep
voorop bij de optocht. De kinderen hadden hun best weer gedaan en verzorgde de jury de nodige
hoofdbrekens om uit te vinden wie er nu eigenlijk de mooiste fiets, step of skelter hadden gemaakt.
De optocht eindigde weer op het voetbalveld rondom de vlaggenmast van de Zeeverkenners
waarin dit jaar de nieuwe Koningsvlag is gehesen naast onze nationale driekleur.
De Burgemeester was hierbij aanwezig met de gedecoreerden uit de Noord Frits en Theo en twee
wethouders dit jaar. Na het vlag hijsen en de rondgang langs de kinderen hebben we een toast
uitgebracht op de Koning in het dorpshuis.
‘s Middags de kinderkermis waar zo ongeveer 160 kinderen aan deel genomen hebben. Ze
konden van alles doen : kopgooien, ballengooien, eendjes vissen, grabbeljurk, schminken, tattoos,
suikerspin en ijs eten, limonade drinken, springkussens en als klap op de vuurpijl een rondje door
een echt spookhuis.
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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

Gaaspanelen
180x180 cm
van 19,95 voor

15,95

voor

per stuk

Geschaafde planken
Grenen 1,5x14x300 cm
van 4,19 voor

PLANKENSCHERM

34,

95

Grenen
180x180 cm

Hemelvaartsdag &
Tweede Pinksterdag
geopend!
van 10.00 tot 16.00 uur Let op:
onze hulp bij afhalen is beperkter deze dag.

2,95

voor

per stuk

Klein Dorregeest 13A
1911 NC Uitgeest (A9)
Zandwikke 14
1731 LN Winkel

0224 - 54 46 07

www.spaansen.nl
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Een van onze leden van het comité had zich helemaal uitgeleefd en een waar spookhuis gemaakt
met heksen, een hele enge organist, rook, donker, spinnen en een levend lijk in een doodskist. De
kinderen vonden het fantastisch en de vrijwilligers in het spookhuis ook. Deze waren supergoed
geschminkt en speelden hun rol geweldig. Dit was dit jaar onze topper.
Na het rad van fortuin waarbij de cadeau ’s werden verloot zijn we gezellig gaan napraten onder
het genot van een versnapering in het dorpshuis. Ook dit jaar was dit weer fantastisch verzorgd
door de kantinecommissie (waarvoor dank) en bleef het tot 21.00 uur erg gezellig.
Al met al een hele mooie dag om op terug te kijken mede mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers
die ons belangeloos helpen bij deze dag. Namens het Oranje Comité onwijs bedankt hiervoor.
5 Mei de fietstocht. Ook deze dag fantastisch weer. Maandagavond om 18.00 uur starten voor
een tocht van een kleine 20 km richting het noord – oosten. De tocht ging door Oude Niedorp,
Nieuwe Niedorp, ’t Veld en via het Waarland weer terug naar de Noord.
We hadden 132 deelnemers zowel jong als oud. Onderweg 3 posten waarbij er drinken en koekjes
werden uitgedeeld en een ieder vragen mocht beantwoorden of knikkers raden. Tijdens tocht
moesten er ook vragen worden beantwoord en dat werd dan ook door een ieder gedaan.
Hieronder de vragen en de antwoorden:
Vraag 1: wat zat er op Verlaat 46 vroeger?
Herberg ’s Lands Welvaren
Vraag 2: waar komt de naam Verlaat vandaan?
Sluis, afwatering
Vraag 3: veel huizen in t Verlaat hebben een makelaar aan het huis, wat betekent dat?
Versiering van de windveren in de nok of onderdeel van de spantconstructie
Vraag 4: waarom heeft de ruïne kerk op een gegeven moment een houten toren gekregen?
De stenen toren was al 2 keer ingestort
Vraag 5: wat voor fruit wordt er verkocht halverwege t Paadje aan de linkerkant?
Appels, peren, pruimen en kersen
Vraag 6: hoe heet het huisje naar het klooster?
Onder de kastanje
Vraag 7: Hoeveel jaar zit er tussen de sluisdeuren en de aanleg jaar van de schutssluis?
297
Vraag 8: hoeveel ‘luciferhoutjes’ hangen er aan de windvering van nr 116?
75
Post 2 (Jurgen/Walter??) Hoeveel water in cola fles
600 ml
Vraag 9: hoeveel lichtbakken zitten er in het tunneltje?
10
Vraag 10: wat is het huisje boven de sloot aan de Beemsterboerweg nr 1
wc ( er zijn zelfs mensen gaan kijken in het huisje)
Vraag 11. Wat wordt er geteeld in het kassenbedrijf aan uw rechterhand?
Chrysanten
Post 3 (Pe en Piet) (Onbekend fruit/groente)
Cassave ( en niet zoals iemand beweerde “een verboden vrucht”).
Ook zijn er door de kinderen kleurplaten ingeleverd waarbij een tweetal dames vanuit het comité
de tekeningen hebben gejureerd en de prijzen uitgereikt.
Wij willen een ieder die in welke vorm dan ook ons heeft geholpen met het organiseren van
de Koningsdag en de 5 mei fietstocht bedanken voor hun bijdrage.
Tot volgend jaar,
Oranje Comité de Noord.
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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

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
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Hét adres voor:

Hét adres voor:

woningbouw
woningbouw
utiliteitsbouw
utiliteitsbouw
Betonvloeren

kelders

kelders
kozijnen
kozijnen
verbouw
betonvloeren
verbouw
Middenweg 494
1704 BM Heerhugowaard
Tel.:
072 - 5711254
Tel:072-5711254
Fax:072-5743170
E-mail:
mail@rhbeers.nl
Email:
mail@rhbeers.nl
Internet:
www.rhbeers.nl
Internet: www.rhbers.nl

Dorpshuis voorzien van zonnepanelen
In het jaar van 6 januari 2012 tot 6 januari 2013 was 31.837 KWh
stroom verbruikt.
Vanaf 16 mei 2013 zijn de 28 zonnepanelen stroom gaan opleveren. De eerste weken waren grijs en bewolkt en vanaf begin juni is
de zon gaan schijnen.
Op zondag 16 juni eind van de middag stond de teller op 907 KWh.
De eerste maand heeft een goed resultaat opgeleverd.
Op maandag 15 juli eind van de middag stond de teller op 1764 KWh.
Op zondag 25 augustus eind van de middag stond de teller op 3097 KWh
Op zondag 22 september einde van de middag stond de teller op 3802 KWh
Op zondag 20 oktober stond de teller op 4325 KWh. De zonkracht neemt duidelijk af. De verwachten
opbrengst bij de offerte was 6300 KWh wat met nog 7 maanden te gaan goed haalbaar moet zijn.
Op zondag 17 november stond de teller 4643 KWh. In een kleine maand 318KWh voor een grijze maand.
Op zondag 15 december stond de teller op 4871KWh. In de afgelopen maand een opbrengst van
228 KWh. In de wintermaanden is de zonkracht toch beperkt voor zonnepanelen.
Met de zonnepanelen en daarnaast extra aandacht op het stroomverbruik (o.a. zijn in de zomer alle
koelers uitgezet tijdens het niet gebruiken van het Dorpshuis) hebben we een forse beperking kunnen
realiseren op het stroomverbruik. Vanaf 6 januari is tot nu toe totaal 21107 KWh stroom verbruikt en met
nog een kleine maand te gaan zullen we op ruim kwart lager uitkomen dan het stroomverbruik in 2012.
Op zaterdag 11 januari stond de teller op 5040 KWh. Een opbrengst van 169 KWh in de donkerste
maand van het jaar.
Op zondag 9 februari stond de teller op 5267 KWh. Een opbrengst van 227 KWh gelijk aan de
maand nov/dec. De dagen lengen weer.
Zondag 9 maart was het prachtig zonnig weer. De teller stond 11:30 uur op 5720KWh. In een
maand tijd 453KWh erbij. Een verdubbeling t.o.v. de vorige maand. Met het opnemen gaven de
panelen een vermogen af van 580W. De stroommeter stond terug te draaien.
Zondag 6 april na een zeer zonnige maand maart (210 zonuren gemeten door de KNMI t.o.v. gemiddeld 125 uur) stond de teller op 6568KWh. In de maand maart 848 KWh. De geschatte jaaropbrengst van 6300KWh tot half mei is ruimschoots gehaald.
Zaterdag 17 mei een jaar na de installatie van de 28 zonnepanelen stond de teller op 7740 KWh.
Ruimschoots boven de verwachting van de 6300KWh.
Inmiddels hebben wij Ted Slijkerman (heeft ook de 28 panelen geleverd en geinstalleerd) opdracht gegeven om nog 40 zonnepanelen op het platte dak aan de kant van het Annaplein te installeren. De eerste 28 panelen hebben een prima resultaat opgeleverd. Voor de 40 panelen kan uit het klusbudget via
de Dorpsraad een mooie bijdrage komen. Het extra rendement zal ten goede komen aan alle gebruikers
van het Dorpshuis.
Kees Dekker - Penningmeester / secretaris, Namens Stichting Dorpshuis
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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

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

J OAN D EKKER
ELEK TROTECHNIEK

06-15689390

06-15689390

René Jonker

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

• • Licht
Lichtinstallaties
installaties
• • Kracht
Krachtinstallaties
installaties
• • Meterkasten
Meterkasten
• • Buiten
Buiten/ /
tuin
tuin
verlichting
verlichting
H.W. Mesdagstraat 15

H.W.
Mesdagstraat
1741
JM Schagen 15
1741 JM Schagen
joandekkerelektrotechniek.nl
joandekkerelektrotechniek.nl
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www.jonkerhov.nl

Humulus Lupulus sport en speldag
ism 40 jaar Puinhoop United
6 juli 2014
Humulus Lupulus organiseert ook dit jaar een sport en speldag bij een vereniging uit De Noord.
Hierbij wordt deze vereniging en hetgeen er beoefend wordt, in het zonnetje gezet. Doel is om er
samen met de vereniging en de deelnemers een mooie dag van te maken, waarbij plezier en gezelligheid voorop staan. De vereniging wordt er altijd beter van; veel mensen over de vloer; altijd
goed voor een paar nieuwe leden en een rijk gevulde kas. Uiteraard wordt de sport en speldag in
stijl afgesloten met een drankje, een gezellige BBQ en een goed stukje muziek.
De editie 2014 zal dit jaar plaatsvinden bij: Zaalvoetbalvereniging Puinhoop United
Alweer 40 jaar geleden werd in De Noord een zaalvoetbalvereniging opgericht;
Puinhoop United! Deze vereniging weet zich nog steeds zonder (shirt)sponsors staande te houden. Het is een georganiseerde Puinhoop.
Met groot enthousiasme werd de sport en speldag 2014 bij Puinhoop United ontvangen. Spectaculaire onderdelen, enthousiaste teams en veel gezelligheid zullen deze dag weer tot een topper
maken. De datum dit jaar is 6 juli 2014. De locatie rondom en in sporthal Noorderend.
Graag willen wij hierbij benadrukken dat de onderdelen divers van aard zijn.
Sportiviteit, behendigheid en denkvermogen worden gevraagd van de deelnemers.
Verdere instructies zullen per mail volgen, graag bij het opgeven van jouw team de teamleden
doorgeven plus de teamcaptain (met zijn of haar mailadres) die als contactpersoon zal fungeren
in de aanloop naar het evenement.
Voor deze editie geldt dat de teamsamenstelling bestaat uit minimaal 7 deelnemers waarvan minimaal 3 dames, met een minimale leeftijd van 16 jaar. De sport en speldag wordt om 13:00uur
geopend en om ongeveer 17:00 zal na de prijsuitreiking de BBQ klaar staan. Aansluitend met een
gezellig (zaalvoet)bal-na. Waarbij er gedanst mag worden. Indien u niet met de sportdag mee wilt
doen, stellen wij het zeer op prijs als u om 17:00 uur een hapje en een drankje komt nuttigen.
Voor u als deelnemer is de insteek eenvoudig; vorm een team met je familie, vrienden, buren, penvrienden, appmaten of wie er ook mee wil doen. Geef je op via onderstaand e-mailadres, overige
informatie volgt dan later per mail aan de team captains.
Uw inschrijvingen kunt u sturen naar info@humuluslupulus.nl of dit e-mailadres beantwoorden.
Groeten, Puinhoop United in samenwerking met Humulus Lupulus

Info(N)oord
Bibliotheek Kennemerwaard
Juni - Maand van het Spannende Boek bij Bibliotheek Kennemerwaard
In juni wordt voor de 25ste keer de Maand van het Spannende Boek
gehouden. Dit jubileum wordt de leidraad voor de maand juni, onder het
motto Juni – Maand van het Spannende Boek: Al 25 jaar vlijmscherpe thrillers.
Zet het mes in onze collectie! Deel uw aanrader met anderen
De hele maand juni dagen wij u uit om uw favoriete Spannende Boek te voorzien van een
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Administratiekantoor

DEKKER
NIEUWE MENUKAART
EN LEKKERE
ASPERGEGERECHTEN
-.-.-.-.-.-.ZIN IN EEN HEERLIJKE BARBEQUE!
BESPREEK JE WENSEN.
-.-.-.-.-.-.ZONDAG 1 JUNI
SESSIE EN CARVERY
-.-.-.-.-.-.ZATERDAG 14 JUNI
ST. PATRICKS CRUISE.
VAREN , MUZIEK, DINER TOE
COMPLEET ARRANGEMENT,
VANAF 1 PERSOON!!
-.-.-.-.-.-.-

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

ZONDAG 15 JUNI
VADERDAG-ARRANGEMENT!!
-.-.-.-.-.-.VRIJDAG 20 JUNI
MUSIC-DINNER MET UNICORN
-.-.-.-.-.-.ZONDAG 29 JUNI
WHISKY-PROEVERIJ
-.-.-.-.-.-.ALLE DAGEN OPEN VANAF 10.00 UUR
VERLAAT 4, 1734 JN OUDE NIEDORP
0226 - 421486
WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL
INFO@THEIRISHCOTTAGE.NL
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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

‘vlijmscherp mes’ verkrijgbaar in de bibliotheek. Op deze manier kunt u andere bezoekers wijzen
op Spannende Boeken die de moeite waard zijn om te lezen. En ook u wordt gewezen op favoriete
titels van andere leden.
Cadeau van uw bibliotheek: Crimezone Jubileumeditie
Bent u een echte Crimezone fan en lid van de bibliotheek? Dan is er goed nieuws. Ter gelegenheid
van 25 jaar Juni – Maand van het Spannende Boek brengt Crimezone een jubileumuitgave uit van
het populaire Crimezone Magazine. Maar wees er snel bij want op = op.
Vlijmscherpe korting
Lid worden van Bibliotheek Kennemerwaard is in de maand juni erg aantrekkelijk. In juni krijgt u
namelijk € 10,- korting op een Basic abonnement en € 15,- korting op een All-In abonnement. Voor
65+ leden en de leeftijd 18 t/m 20 jaar gelden andere tarieven. Kiest u voor automatische incasso,
dan vervallen de inschrijfkosten.
Partnerpas
Is uw partner reeds lid van Bibliotheek Kennemerwaard? En wilt u zelf ook gebruik maken van de
bibliotheek met een eigen pas? Neem dan een partner pas. Deze pas biedt dezelfde mogelijkheden
als een Basic abonnement maar is voor partners van leden van de bibliotheek een stuk goedkoper.
Kijk op onze website voor alle tarieven: www.bibliotheekkennemerwaard.nl
Feestelijke opening
Op dinsdag 3 juni vindt de officiële opening plaats om 13.15 uur op de nieuwe locatie aan de
Torenburgstraat 2. Meer informatie over de opening vindt u terzijnertijd op onze website:
www.bibliotheekkennemerwaard.nl
Stap in de wereld van de bibliotheek. U bent van harte welkom!
NIEUWE MATERIALEN
Volwassenafdeling
Baker Kline, Ch
Hartman, C
Hodgkinson, A
Verhoef, E
Wageningen, G. v.
Wisse, C

ROMANS
De kindertrein
Zielloos
Gedane Zaken
De Kraamhulp
Verboden brieven
Het dagboek van de boerin

Algemeen
Spannend
Algemeen
Spannend
Romantisch
Romantisch			

Jeugdafdeling
Anholt, C
Genechten, G.v
Harris, N

PRENTENBOEK
Toet gaat naar Dinoland
Het meisje en de pony
Waar is de ridder?

AP
AP
AK

INFORMATIEVE BOEKEN T/M 9 JAAR
LEESBOEKEN T/M 9 JAAR		

NIVEAU

LEESBOEKEN VANAF 9 JAAR
Kaathoven, N.v.
Ruzie om Rena
Stilton, G
De Stenen Moppentapper

B
B

Maak het uzelf gemakkelijk. Maak jaarlijks in januari het abonnementsgeld over.
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INFORMATIEVE BOEKEN VANAF 9 JAAR
Burnie, D
Het dierenboek
De encyclopedie van alles wat leeft
Denis-Huot, Ch
Giraffen
Hoe
Hoe werkt dat?
Hunter, N
Alles over de Wereldbeker Voetbal
Lipkowitz, D
Lego speelboek: ideeën die je…
Ongelooflijk
Ongelooflijk, maar waar
Ruoso, C
Apen

J groen
J groen
J grijs
J oranje
J oranje
J grijs
J groen

DVD
Vrienden naar de Finish		 AK			
De week van 19 mei t/m 23 mei 2014 gesloten i.v.m. verhuizing!		
Vanaf 26 mei 2014 :
NIEUW ADRES EN NIEUWE OPENINGSTIJDEN:
LOCATIE DE NOORD, TORENBURGSTRAAT 2, 1704 CE
Maandag
13.00 – 17.00 uur
Dinsdag
13.00 - 17.00 uur
Woensdag
13.00 – 17.00 uur
Donderdag
13.00 – 17.00 uur
Vrijdag
13.00 – 17.00 uur
Telefoon: 072-5712004
www.bibliotheekkennemerwaard.nl ook voor verlengingen
e-mail: denoord@bibliotheekkennemerwaard.nl
Telefonisch verlengen: 072-5712004
OPENINGSTIJDEN
LOCATIE BIBLIOTHEEK HEERHUGOWAARD PARELHOF 1A
maandag
10.00-20.00 uur
dinsdag
13.00-17.00 uur
woensdag
10.00-20.00 uur
donderdag
13.00-17.00 uur
vrijdag
10.00-20.00 uur
zaterdag
10.00-16.00 uur
Telefoon: 072- 5764800 of 5764805
www.bibliotheekkennemerwaard.nl ook voor verlengingen

Sjoelclub : “Leit ze maar skuive”
Allereerst willen wij Arianneke Moraal ( oud lid, niet qua leeftijd
maar al een jaar geen lid meer ) en Bob Ursem van harte feliciteren
met de geboorte van hun “Glaiertje” Jesse. De mannensjoelclub is
weer een stukkie zekerder van het voortbestaan van de club in de
toekomst. Bob en Arianneke veel geluk met de kleine man.
Graag wil ik de Noord even laten weten dat wij binnen de club een
heuse poetsvrouw hebben aangesteld. Zelf vind zij het mooier als
zij materialenvrouw zou worden genoemd ( bij Glai em d’r in is er
nl een materialenman) maar daar beginnen we natuurlijk niet aan.
Zij poets en wrijft alle bakken tot heuse glijbaantjes dus het is nog
wel een baan van allure. Ina, wat moeten wij zonder jou.
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De gemiddelde scores vliegen nu omhoog! Het betreft wel een vrijwillige functie, dus liever geen
acquisitie naar aanleiding van dit schrijven. De feestavond van dit seizoen kan helaas geen doorgang vinden ( net als de vele sjoelschijven maandelijks op de bakken), dit omdat alle meiden het
veel te druk hebben ( de mannen vragen zich nu hardop af…waarmee??). Nu gaan we het opnieuw proberen in januari met als thema : Apres ski. Dus alle meiden in de strakke jurkies ( zodat er
gleuven ontstaan, het is nl wel een feest van de sjoelclub) en de mannen ( mogen 1 keer in het jaar
mee, bij wijze van hoge uitzondering) in de lederhosen ( knieschijven bedekken want de meiden
willen deze schijven niet in de gleuven). Ski’s achter op de fiets en sjaal, wanten en moonboots
aan en onder de kapstok. Dat moet wel gezellig worden. Onze laatste sjoelavond van dit seizoen
vind plaats op 3 juni en de eerstvolgende zal zijn op 2 september. Mocht ik jullie niet meer zien of
spreken voor de tijd dan wens ik jullie een geweldig gezellige vakantie en zie ik jullie allemaal weer
zongebrand ,fit en vitaal terug op 2 september.
Groeten Evelien Plak

Nieuws van hugo girls
Het wordt spannend voor Dames 1, Dames 4, B1 en de F1. Ze kunnen alle 4 de komende 2 weken kampioen worden.
Dames 1 speelt op 1 juni tegen Kleine Sluis in Anna Paulowna de
kampioenswedstrijd. Iedereen is natuurlijk van harte welkom om
ze aan te moedigen!!!
Dames 4 moet op 1 juni thuis tegen Excelsior (de huidige nummer
1 met een wedstrijd meer en een punt meer) om het kampioenschap spelen. Dit wordt dus heel spannend.
De B1 kan aanstaande zondag de kermis nog mooier maken als ze
kampioen worden. Ze moeten tegen HVS de nummer 2 en hebben
1 punt meer en een wedstrijd meer. Dus bij winst is de B1 gewoon
kampioen. Bij een gelijk spel kan het de week erna ook nog lukken zonder te spelen.
De F1 heeft 1 punt meer dan de nummer 2 en moeten op 25 mei uit bij DSS.
Het zou geweldig zijn als het alle teams zou lukken! En dat is altijd makkelijker als er veel publiek
is. Dus komt allen kijken!!!
Er zijn ontzettend veel wijzigingen. Ook de laatste 2 weken weer, dus kijk goed op de NHV site voor
de juiste datum en tijd.
We zijn weer met het infoblad bezig voor het seizoen 2014/2015. Zouden jullie willen kijken of de
adresgegevens goed zijn? En als dat niet zo is zouden jullie dan de juiste gegevens willen doormailen naar bij Linda Rezelman: l.rezelman@kpnmail.nl. Dat hoeft natuurlijk niet als het al in de loop
van dit seizoen is doorgestuurd. En als er verder iets niet klopt in het infoblad dan horen/lezen we
dat natuurlijk graag.
Veel succes iedereen.

Het bestuur

We zijn een non-profit organisatie.
Betaald u niet voor 1 juli moeten wij u 40 euro in rekening brengen.
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HOOFDSPONSORS
			

Transportbedrijf Piet Oudeman
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg

JEUGDSPONSOR

Kalanchoëkwekerij Slijkerman

ONZE JARIGEN
Amber Groot
Liane Borst
Karen Ursem
Merel Groot
Mandy Loos
Pleun Stoop
Carla Koomen

23 mei		
23 mei
24 mei
24 mei
24 mei
25 mei
25 mei

Astrid Snel
Maureen Borst
Joyce Heij-Veld op ‘t
Ilja Groot
Marleen Borst
Loïs Bleeker
Caroline Bakker

26 mei
27 mei
30 mei
1 jun
3 jun
5 jun
4 jun

Shirtsponsors
Ook dit seizoen hebben alle teams weer prachtige gesponsorde shirts. Hieronder staan alle teams
met de sponsors.
F2
F1
E2
E1
D3
D2
D1
C2
C1
B2
B1
A1

Aannemersbedrijf R. Blankendaal
Reinigings- & straalbedrijf Stef Kuilboer BV
Snoek motoren
KWS
Loonbedrijf Veldman
			
Partycentrum Bleeker 				
KWS
SHW
				
Hugo’s vrienden
Autoservice Bakker - 				
Attent Arno en Silvia Groen
Autowaard
Timmerbedrijf Snel

Dames 4 Kwekerij A. Bakker en Zn. B.V.
Dames 3 Groentekwekerij Ursem-Zuurbier
Stukadoorsbedrijf Overtoom
Dames 2 Snack & Eethuis Hugo
		
Dames 1 Loonbedr. en machineverhuur Danenberg
Transportbedrijf Piet Oudeman
		
Recr 1
Loonbedrijf Danenberg
Recr 2
Loonbedrijf Veldman
		

www.stefkuilboer.nl
www.loonbedrijfveldman.nl
www.caferestaurantbleeker.nl
www.SHW.nl
www.autoservicebakker.nl

www.snackeethuishugo.nl
www.loonbedrijfdanenberg.nl
www.pietoudemantransport.nl
www.loonbedrijfveldman.nl

Op 14 juni is weer de Rabo fietstocht en wij mogen ook meefietsen. Het liefst met 10 personen
omdat we dan de maximale 300 euro krijgen. Elke fietser minder is 30 euro minder. Dus natuurlijk de vraag: Wie wil er meefietsen op 14 juni. Aanmelden kan bij Ingrid, ingridenandre@
quicknet.nl
Schoonmaken Rondeel
De volgende teams van Hugo Girls zijn aan de beurt om het Rondeel schoon te maken.
19/5-20/5 Dames 3
26/5 - 28/5 recreanten 1
2/6 - 5/6 recreanten 2
De sleutel is bij P. Jaspers , Rozenhoutstraat 4, tel: 072 5711729
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Hugo Girls 1 - CSV1 zondag 11 mei 2014
Op een regenachtig dag moest dames 1 tegen CSV uit Castricum. Het is een ploeg wat normaal op
de break speelt maar nu waarschijnlijk door de regen minder snel zou zijn. Hugo Girls begon goed
en kon binnen 5 minuten 2 x scoren. De verdediging liep prima en CSV had moeite om hun eigen
spel te spelen door de regen. Bij een break werd onze speelster geduwd, waar zij door mooi doorglijden
gelukkig geen kleerscheuren overhield. De dame van CSV kreeg rood en mocht het veld verlaten.
Hugo Girls liet zich niet van de wijs brengen en bleef goed verdedigen en liep uit to een ruststand van 12-4.
Na de rust ging Hugo Girls verder met het plan goed verdedigen en mooie aanvallen maken. Er waren
veel tijdstraffen en gele kaarten voor CSV en en paar voor Hugo girls waardoor er soms maar 4 csv met
5 van Hugo Girls in het veld staan. Dit maakt het voor Hugo girls wel heel leerzaam om overtalsituaties uit te spelen en om te leren de concentratie scherp te houden. Dat was soms lastig
waardoor csv toch kon scoren. Maar Hugo Girls heeft ook met hele mooie aanvallen, die met elkaar
werden afgerond, laten zien dat zij het hoofd koel kunnen houden. De eindstand werd 27- 8 in het voordeel van Hugo Girls. Volgende week tegen A&O in. hopelijk schijnt dan wat meer de zon.
A & O 1 - Hugo Girls 1
Ruststand: 9-12, Eindstand: 17-29
Op een zonovergoten dag in mei stond de wedstrijd A & O 1 tegen Hugo Girls 1 op het programma.
Daar Hugo Girls zicht heeft op het kampioenschap stond er zeker nog wat op het spel.
Door een kleine uitloop kon de wedstrijd pas later beginnen. De warming-up was al enigszins
beperkt gebleven als gevolg van de warmte !
Dit was te merken in de beginfase van de wedstrijd. Hugo Girls was nog niet helemaal scherp.
In het begin werd er om en om gescoord met een kleine voorsprong voor Hugo Girls van 3-3 naar
5-8. A & O gaf zich niet zomaar gewonnen, er moest gestreden worden voor de punten. Soms een
beetje te snel afgeronde aanvallen, soms hele mooie aanvallen. Verdedigend gaven we toch af en toe
wat ruimte weg waardoor A & O tot op 9-10 kon naderen. Net voor de rust wederom een kleine voorsprong voor Hugo Girls 9-12. We doken snel de kleedkamer in voor wat afkoeling en de pep-talk van de
trainer/coaches die aan het einde van het seizoen afscheid hopen te nemen met een kampioenschap !
We kwamen vercoold en scherp uit de kleedkamer, in tegenstelling tot onze tegenstander, om daarna meteen de voorsprong uit te breiden naar 10-15 en vervolgens 12-20, 14-24 en de uiteindelijke
zege naar ons toe trekken met 17-29. Dit goede resultaat werd behaald in aanwezigheid van onze
toekomstige trainer/coach. Complimenten aan het team van A & O waren op zijn plaats. Zij zijn in
korte tijd erg gegroeid in hun spel. Op naar de volgende, tevens laatste wedstrijd op 1 juni om 13:00
tegen Kleine Sluis 1 in Anna Paulowna. We hopen dat er veel supporters op af zullen komen !!
UITSLAGEN HUGO GIRLS
10 mei-16 mei
Hugo Girls R1		
Victoria O R4		
Hugo Girls 1		
Hugo Girls 2		
S.V. Wieringerwaard 1
Victoria O A1		
Victoria O B1		
Hugo Girls B2		
S.C. Dynamo C1		
Niedorp C2		
Meervogels’60 D1		
Hollandia T D1		
D.S.O. D3		
Hugo Girls E1		
Koedijk E1		
Hugo Girls F1		
Hugo Girls F2		

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

‘t Fortuin/VVW R3		
Hugo Girls R2		
C.S.V. Handbal 2		
‘t Fortuin/VVW 4		
Hugo Girls 3		
Hugo Girls A1		
Hugo Girls B1		
J.H.C. B3			
Hugo Girls C1		
Hugo Girls C2		
Hugo Girls D1		
Hugo Girls D2		
Hugo Girls D3		
Meervogels’60 E1		
Hugo Girls E2		
S.S.V. F1			
Hauwert F2		

9-15
3-7
27-8
16-9
15-11
12-8
11-5
11-3
8-5
7-5
4-3
14-3
11-3
14-3
3-13
3-3
9-3
31

Bekerwedstrijden:
Niedorp D1		

–

Hugo Girls D1		

20-5

17 mei-23 mei
Westfriezen R3		
Hugo Girls R2		
A&O 1			
Tonegido 2		
Hugo Girls 4		
Hugo Girls A1		
Hugo Girls B1		
S.S.V. C1			
Hugo Girls C2		
Hugo Girls D1		
Hugo Girls D2		
Hugo Girls D3		
Hugo Girls E1		
Vrone E2			
Tornado F1		
Hugo Girls F1		

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Hugo Girls R1		
Excelsior ‘53 R2		
Hugo Girls 1		
Hugo Girls 2		
Kleine Sluis 2		
V.Z.V. A2			
Westfriezen B1		
Hugo Girls C1		
Wijk aan Zee C1		
H.C.V. ‘90 D1		
D.S.O. D2		
Tornado D3		
Monnickendam E1
Hugo Girls E2		
Hugo Girls F1		
Vrone F1			

21-21
7-10
17-29
8-24
23-10
14-13
17-17
13-13
13-12
12-9
7-14
9-9
17-1
9-5
2-6
7-6

PROGRAMMA ZATERDAG 24 MEI T/M VRIJDAG 30 MEI (VELD) 				
					
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANVANG VERTREK RES.SH.
DAMES 1
VRIJ
DAMES 2 24-mei HG DS2 - Geel Zwart DS2 De Noord
19:30
19.00
-----DAMES 2 27-mei HG DS2 - Victoria O DS2 De Noord
19:30
19.00
-----DAMES 3 25-mei HG DS3 - Quick DS2
De Noord
12:00
11.30
-----DAMES 4
VRIJ
A1
VRIJ
B1
25-mei HG DB1 - H.V.S. DB1
De Noord
14:15
13.45
-----B2
25-mei HG DB2 - Quick DB1
De Noord
13:15
12.45
-----C1
25-mei HG DC1 - Lacom ‘91 DC1 De Noord
11:00
10.30
-----C2
25-mei HG DC2 - Vrone DC2
De Noord
10:00
09.30
-----D1
24-mei HG D1 - Tornado D2
De Noord
14:00
13.30
-----D2
24-mei HG D2 - Schagen D2
De Noord
13:00
12.30
-----D3
24-mei HG D3 - Zwaluwen K D1 De Noord
12:00
11.30
-----E1
25-mei Vido E4 - HG E1
Dop Purmerend 11:15
10.15
-----E2
24-mei HG E2 - KSV E3
De Noord
11:00
10.30
-----F1
25-mei DSS F1 - HG F1
Heemskerk
11:00
10.00
-----F2
25-mei DSS F2 - HG F2
Heemskerk
12:00
11.00
-----RECR. 1
VRIJ
RECR. 2
VRIJ
						
WIJZIGING:Don 22 mei: A1 - Geel Zwart A1 om 19.00 uur (ipv 25 mei)				
Din 27 mei: Dames 2 - Victoria O Dames 2 om 19.30 uur (ipv 29 mei)
Don 22 mei: Geel Zwart Dames 3 - Dames 4 om 20.15 uur (ipv 25 mei)
Zon 25 mei: B2 - Quick B1 om 13.15 uur (ipv 14.15 uur)			
zon 25 mei: B1 - HVS B1 om 14.15 uur (ipv 13.15 uur)			
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PROGRAMMA ZATERDAG 31 MEI T/M VRIJDAG 06 JUNI (VELD) 				
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1 1-jun
Kleine Sluis DS1 - HG DS1 Anna Paulowna
13:00 11.45
-----DAMES 2 1-jun
Berdos DS2 - HG DS2
Bergen
11:30 10.30
-----DAMES 3 1-jun
S.V. Beemster DS1 - HG DS3 Beemster
11:00 10.00
-----DAMES 4 1-jun
HG DS4 - Excelsior ‘53 DS2 De Noord
11:00 10.30
-----A1
1-jun
Valken DA2 - HG DA1
Venhuizen
14:15 13.15
RES.SH
B1
VRIJ
B2
1-jun
Hollandia T DB1 - HG DB2 Tuitjenhorn
12:00 11.00
-----C1
31-mei KSV DC1 - HG DC1
t Kruis
17:00 16.15
-----C2
31-mei Lacom ‘91 DC2 - HG DC2
Noord-Scharwoude 18:00 17.15
-----D1
1-jun
Lacom ‘91 D1 - HG D1
Noord-Scharwoude 10.00 09.15
-----D2
1-jun
Niedorp D2 - HG D2
Niedorp
11:50 11.00
-----D3
31-mei Petten/HVS D1 - HG D3
Petten
11:00 10.00
-----E1
31-mei HG E1 - Graftdijk E2
De Noord
13:00 12.30
-----E2
1-jun
A & O E1 - HG E2
Oosterhout
11:15 10.15
-----F1
VRIJ
F2
31-mei HG F2 - JHC F2
De Noord
14.00 13.30
-----RECR. 1
VRIJ
RECR. 2
VRIJ
		
WIJZIGING:
Zat 31 mei: KSV C1 - C1 om 17.00 uur (ipv 11.30 uur)					
		
Zon 01 jun: AenO E1 - E2 om 11.15 uur (ipv 31 mei)					
		
Zat 31 mei: F1 - SSV F1 is verplaatst naar 10 mei					
		
Zat 31 mei: F2 - JHC F2 om 14.00 uur (ipv 15.00 uur)					
		
Zon 01 jun: Dames 2 - Berdos 2 om 11.30 uur (ipv 13.00 uur)				
		
Zon 01 juni: Lacom’91 D1 - D1 om 10.00 uur (ipv 31 mei)					
		
Zon 01 jun: Beemster 1 - Dames 3 om 11.00 uur (ipv 12.00 uur)				
TEAM
E2
D3
D2
D1
DAMES 2
C2
C1
DAMES 3
B2
B1
DAMES 2
E1
F2
DAMES 4

DATUM
24-mei
24-mei
24-mei
24-mei
24-mei
25-mei
25-mei
25-mei
25-mei
25-mei
27-mei
31-mei
31-mei
1-jun

WEDSTRIJD
HG E2 - KSV E3
HG D3 - Zwaluwen K D1
HG D2 - Schagen D2
HG D1 - Tornado D2
HG DS2 - Geel Zwart DS2
HG DC2 - Vrone DC2
HG DC1 - Lacom ‘91 DC1
HG DS3 - Quick DS2
HG DB1 - H.V.S. DB1
HG DB2 - Quick DB1
HG DS2 - Victoria O DS2
HG E1 - Graftdijk E2
HG F2 - JHC F2
HG DS4 - Excelsior ‘53 DS2

AANVANG
11:00
12:00
13:00
14:00
19:30
10:00
11:00
12:00
13:15
14:15
19:30
13:00
14:00
11:00

SCHEIDRECHTER
Bente Zuurbier-Evi Blankendaal
recreanten 1
Inge Entius-Amber Molenaar
Malissa de Groot-Jet vd Berg
?
?
Jacky Zuurbier-Jessy Blom
Monique Oudeman
?
?
?
Lisa Dekker-Ineke Schot
Denise Sprenkeling-Lindsey Snoek
Joyce Hey

Buffetdiensten Hugo Girls in het rondeel
Hierbij het overzicht van de kantine diensten voor het rondeel.
Als je niet kunt zorg je zelf voor een ander.
Willen jullie de wijzigingen aan mij doorgeven.
tel nr 072-5711428 of via de mail:marcoannet@gmail.com
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Annet Kroon, planning kantinediensten in ´t rondeel
22mei 18.15 uur tot 20.45 uur		
Mandy Loos		
			
24 mei 10.15 uur tot 13.00 uur 13.00 uur tot 15.45 uur
18.45 uur tot 21.30 uur
Sandra Gouverneur
Maartje Deken
Carina Borst
			
25 mei 9.15 uur tot 11.45 uur 11.45 uur tot 14.00 uur
14.00 uur tot 16.45 uur
Simone Drenth
Kim Snoek en Jonna Spek
Deanne Molenaar
			
en Melanie van Diepen
27 mei 18.45 uur tot 21.30 uur		
Astrid Tesselaar		
			
31mei 12.15 uur tot 14.15 uur 14.15 uur tot 16.30 uur
Irma Nauta-van Langen Kirsten Ligthart en Roos Snel
			
1juni 10.15 uur tot 13.00 uur		
Annet Kroon		

Activiteitenkalender
Half mei halve finale penaltybokaal
24 mei finale penaltybokaal
8 – 9 juni Berdosweekend
Half juni taartentoernooi
Halve finale Penaltybokaal
Voor de halve finale penaltybokaal zijn geplaatst.
F2
F1
E2
Iris Niewold
Naomi Bakker
Jenny Zuurbier
Sjeel Doodeman
Maaike Veldman
Suzanne Hooiveld
Mirthe Blankendaal Anouk Duijn
Noa Renshof
Femke Zuurbier
Marit Rummers
Patricia Groot
Jently v Renswoude Iza Drenth
Amanda Groot
D3
Marjet Groot
Kristie v/d Hulst
Yara de Vries
Nadine Hoppen
Evie Tiel

E1
Laura Veldman
Inde Groot
Hua – Lu Kuilboer
Mabel Ursem
Maud Doodeman

D2
Devi Bakkum
Merel v/d Loos
Pleun Stoop
Renée Peerdeman
Sam Groot

Deze meiden hebben gestreden in de halve finale. Wie er door is naar de finale is op het moment
van drukken nog niet bekend. Maar kom as zaterdag 24 mei om 16.00 naar het handbalveld en u
kunt daar zien welke toppers erdoor zijn naar de finale. Tot 24 mei 16.00. Succes allemaal!
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HUGO’S VRIENDEN steekt Hugo Girls in het nieuw!
Hugo’s vrienden heeft mooie nieuwe reserve shirts gesponsord
voor Hugo Girls.
Wij zijn de vrienden erg dankbaar voor dit gebaar.
En nu kunnen we in uit wedstrijden ontzettend mooi voor de dag
komen.
Namens Hugo Girls een dank aan alle vrienden van Hugo’s.

TV ’t Noord End

����������������������������������

Hallo meiden en dames van de tennisvereniging
Het is bijna zover, de ladiesday op Vrijdag 13 juni,
met als thema BRAZILIË
Naast tennis hebben we ook een aantal andere activiteiten.
Iedereen die tennist of heeft getennist mag zich opgeven.
Je hoeft geen lid te zijn van onze vereniging!! We streven naar
een leuke groep van jong tot oud, iedereen vanaf 18 jaar is welkom.
We beginnen om 9.00 uur met koffie/thee en wat lekkers.
De borrel met prijsuitreiking is om 15.00 uur, waarna we nog even
gezellig kunnen nakletsen.
Naamloos-22 1

27-08-2010 10:52:54

Kosten voor deze dag zijn € 15,00 inclusief een geheel verzorgde lunch.
Geef je snel op want vol = vol*.Kom verkleed in het thema Brazilië! (niet verplicht, wel leuk).
Wij hebben er zin in en het belooft weer een leuke ongedwongen dag te worden.
Anita Lap
Marijke Overtoom
Simone Drenth
Mariska Rinkel
Sandra Oudeman
mailto:ladiesday@tvnoordend.nl
*Heb je je al opgegeven? Dan hoef je dat niet nogmaals te doen.

Wel abonnementsgeld betalen wel contact, niet betalen geen contact.
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maandag 19 mei 2014
Ed Blij			
Bardienst
20.00 - 23.00
dinsdag 20 mei 2014
Tennisdate 2 banen
dinsdag 20 mei 2014
Roos Groot		
Bardienst
19.00 - 23.00
woensdag 21 mei 2014
Nikki Bruin		
Bardienst
20.00 - 23.00
donderdag 22 mei 2014 Gerrie Sol		
Bardienst
20.00 - 23.00
vrijdag 23 mei 2014
Ineke Vaandrager		
Schoonmaak
09.00 - 11.00
vrijdag 23 mei 2014
Carola Groen		
Schoonmaak
09.00 - 11.00
			 Kantinebegeleiding Tineke
maandag 26 mei 2014
Ed Blij			
Bardienst
20.00 - 23.00
dinsdag 27 mei 2014
Tennisdate 2 banen
dinsdag 27 mei 2014
Nikki Bruin		
Bardienst
19.00 - 23.00
woensdag 28 mei 2014
Jeltje Karman-Nauta
Bardienst
20.00 - 23.00
donderdag 29 mei 2014 Gerrie Sol		
Bardienst
20.00 - 23.00
vrijdag 30 mei 2014
Carin Hoedjes		
Schoonmaak
09.00 - 11.00
vrijdag 30 mei 2014
Roos Beers		
Schoonmaak
09.00 - 11.00
			 Kantinebegeleiding Agnes
maandag 2 juni 2014
Joop Berkhout		
Bardienst
20.00 - 23.00
dinsdag 3 juni 2014
Tennisdate 2 banen
dinsdag 3 juni 2014
Corina Berkhout		
Bardienst
19.00 - 23.00
woensdag 4 juni 2014
Joop Berkhout		
Bardienst
20.00 - 23.00
donderdag 5 juni 2014
Corina Berkhout		
Bardienst
20.00 - 23.00
vrijdag 6 juni 2014
Marian Visser-Lantman
Schoonmaak
09.00 - 11.00
vrijdag 6 juni 2014
Vera Mul			
Schoonmaak
09.00 - 11.00
			 Kantinebegeleiding José
zondag 8 juni 2014
1 ste pinksterdag Midzomernachttoernooi
zondag 8 juni 2014
Simone Drenth-Danenberg Bardienst
zondag 8 juni 2014
Jose Kruijer-Schotten
Bardienst
12.00 - 15.00
zondag 8 juni 2014
Jose Kruijer-Schotten
Bardienst
15.00 - 18.00
zondag 8 juni 2014
Jose Kruijer-Schotten
Bardienst
18.00- 21.00
zondag 8 juni 2014
Harrie Overtoom		
Bardienst
21.00 - 24.00
zondag 8 juni 2014
Henk Beers		
Bardienst
21.00 - 24.00
maandag 9 juni 2014
2 de pinksterdag
dinsdag 10 juni 2014
Tennisdate 2 banen
dinsdag 10 juni 2014
Leo van der Hulst		
Bardienst
19.00 - 23.00
woensdag 11 juni 2014
Jeltje Karman-Nauta
Bardienst
20.00 - 23.00
donderdag 12 juni 2014 Siem Komen		
Bardienst
20.00 - 23.00
vrijdag 13 juni 2014
Ladiesday
vrijdag 13 juni 2014
Carola Groen		
Schoonmaak
09.00 - 11.00
vrijdag 13 juni 2014
Wil Wolkers		
Schoonmaak
09.00 - 11.00
vrijdag 13 juni 2014
Sandra Oudeman		
Bardienst
09.00 - 18.00
			 Kantinebegeleiding Tineke
maandag 16 juni 2014
Henk Lassing		
Bardienst
20.00 - 23.00
dinsdag 17 juni 2014
Tennisdate 2 banen
dinsdag 17 juni 2014
Marcel van der Loos
Bardienst
19.00 - 23.00
woensdag 18 juni 2014
Paulien Oudeman		
Bardienst
20.00 - 23.00
donderdag 19 juni 2014 Leo van der Hulst		
Bardienst
20.00 - 23.00
vrijdag 20 juni 2014
Annemiek van Kleef
Schoonmaak
09.00 - 11.00
vrijdag 20 juni 2014
Vera Mul			
Schoonmaak
09.00 - 11.00
			 Kantinebegeleiding Agnes
maandag 23 juni 2014
Siem Komen		
Bardienst
20.00 - 23.00
dinsdag 24 juni 2014
Tennisdate 2 banen
dinsdag 24 juni 2014
Paulien Oudeman		
Bardienst
19.00 - 23.00
woensdag 25 juni 2014
Leo van der Hulst		
Bardienst
20.00 - 23.00
donderdag 26 juni 2014 Marcel van der Loos
Bardienst
20.00 - 23.00
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vrijdag 27 juni 2014
Wil Wolkers		
Schoonmaak
vrijdag 27 juni 2014
Annemiek van Kleef
Schoonmaak
			 Kantinebegeleiding Tineke
maandag 30 juni 2014
Henk Lassing		
Bardienst
dinsdag 1 juli 2014
Tennisdate 2 banen
dinsdag 1 juli 2014
Wil Beers		
Bardienst
woensdag 2 juli 2014
Jan Anne Meijer		
Bardienst
donderdag 3 juli 2014
Karel Oosenbrug		
Bardienst
vrijdag 4 juli 2014		
Roos Beers		
Schoonmaak
vrijdag 4 juli 2014		
Vera Mul			
Schoonmaak
			 Kantinebegeleiding Gery
zaterdag 5 juli 2014
Kerkepadtoernooi 5 t/m 13 juli
zaterdag 5 juli 2014
Patrick van Stralen
Schoonmaak
zaterdag 5 juli 2014
Mandy Loos		
Schoonmaak
zaterdag 5 juli 2014
Josje Harte-Pauw		
Bardienst
zaterdag 5 juli 2014
Alma Danenberg		
Bardienst
zaterdag 5 juli 2014
Wout Beers		
Bardienst
zaterdag 5 juli 2014
Wil Beers		
Bardienst
zaterdag 5 juli 2014
Alma Danenberg		
Bardienst
zaterdag 5 juli 2014
Evy Blom		
Bardienst
zaterdag 5 juli 2014
Aad Duys		
Bardienst
zondag 6 juli 2014
Brenda Plak-van Oostwaard Schoonmaak
zondag 6 juli 2014
Michella Komen		
Schoonmaak
zondag 6 juli 2014
Josje Harte-Pauw		
Bardienst
zondag 6 juli 2014
Hannie Bakker-Koeman
Bardienst
zondag 6 juli 2014
Josje Harte-Pauw		
Bardienst
zondag 6 juli 2014
Marcel van der Loos
Bardienst
zondag 6 juli 2014
Hannie Bakker-Koeman
Bardienst
zondag 6 juli 2014
Karel Oosenbrug		
Bardienst
zondag 6 juli 2014
Paulien Oudeman		
Bardienst
zondag 6 juli 2014
Hannie Bakker-Koeman
Bardienst
zondag 6 juli 2014
Evy Blom		
Bardienst
zondag 6 juli 2014
Jenny van Leijen		
Bardienst
zondag 6 juli 2014
Ronald Plak		
Bardienst
maandag 7 juli 2014
Michella Komen		
Schoonmaak
maandag 7 juli 2014
Mieke Wolkers		
Schoonmaak
maandag 7 juli 2014
Lyda Kat			
Bardienst
maandag 7 juli 2014
Yvonne Slijkerman
Bardienst
maandag 7 juli 2014
Jan Anne Meijer		
Bardienst
maandag 7 juli 2014
Yvonne Slijkerman
Bardienst
dinsdag 8 juli 2014
Marian Visser-Lantman
Schoonmaak
dinsdag 8 juli 2014
Mirjam Molenaar-Berkhout Schoonmaak
dinsdag 8 juli 2014
Nel Dingerdis		
Bardienst
dinsdag 8 juli 2014
Cock Maas		
Bardienst
dinsdag 8 juli 2014
Yvonne Slijkerman
Bardienst
dinsdag 8 juli 2014
Kim Overtoom		
Bardienst
dinsdag 8 juli 2014
Anneloes Bakker		
Bardienst
woensdag 9 juli 2014
Ineke Vaandrager		
Schoonmaak
woensdag 9 juli 2014
Mirjam Molenaar-Berkhout Schoonmaak
woensdag 9 juli 2014
Lyda Kat			
Bardienst
woensdag 9 juli 2014
Nel Dingerdis		
Bardienst
woensdag 9 juli 2014
Cock Maas		
Bardienst
woensdag 9 juli 2014
Rik Pancras		
Bardienst
woensdag 9 juli 2014
Karel Oosenbrug		
Bardienst

09.00 - 11.00
09.00 - 11.00
20.00 - 23.00
19.00 - 23.00
20.00 - 23.00
20.00 - 23.00
09.00 - 11.00
09.00 - 11.00
08.00 - 10.00
08.00 - 10.00
13.00 - 16.00
14.00 - 17.00
14.00 - 17.00
16.00 - 19.00
17.00 - 20.00
19.00 - 22.00
21.00 - 24.00
08.00 - 10.00
08.00 - 10.00
09.00 - 12.00
11.00 - 14.00
12.00 - 15.00
15.00 - 18.00
14.00 - 17.00
16.00 - 19.00
16.00 - 19.00
18.00 - 21.00
18.00 - 21.00
20.00 - 23.00
21.00 - 24.00
08.00 - 10.00
08.00 - 10.00
15.00 - 18.00
18.00 - 21.00
19.00 - 22.00
21.00 - 24.00
08.00 - 10.00
08.00 - 10.00
15.00 - 18.00
15.00 - 18.00
18.00 - 21.00
19.00 - 22.00
21.00 - 24.00
09.00 - 11.00
09.00 - 11.00
12.00 - 15.00
15.00 - 18.00
18.00 - 21.00
19.00 - 22.00
21.00 - 24.00
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donderdag 10 juli 2014
Riet Beers-Stadegaard
Schoonmaak
donderdag 10 juli 2014
Mirjam Molenaar-Berkhout Schoonmaak
donderdag 10 juli 2014
Nel Dingerdis		
Bardienst
donderdag 10 juli 2014
Cock Maas		
Bardienst
donderdag 10 juli 2014
Arjen Visser		
Bardienst
donderdag 10 juli 2014
Anneloes Bakker		
Bardienst
donderdag 10 juli 2014
Laura Berkhout		
Bardienst
donderdag 10 juli 2014
Mike Degeling		
Bardienst
vrijdag 11 juli 2014
Karin Stoop		
Schoonmaak
vrijdag 11 juli 2014
Roos Beers		
Schoonmaak
vrijdag 11 juli 2014
Cor Zonneveld		
Bardienst
vrijdag 11 juli 2014
Cor Zonneveld		
Bardienst
vrijdag 11 juli 2014
Evy Blom		
Bardienst
vrijdag 11 juli 2014
Aad Duys		
Bardienst
vrijdag 11 juli 2014
Ronald Plak		
Bardienst
vrijdag 11 juli 2014
Anneloes Bakker		
Bardienst
zaterdag 12 juli 2014
Patrick van Stralen		
Schoonmaak
zaterdag 12 juli 2014
Mandy Loos		
Schoonmaak
zaterdag 12 juli 2014
Ronald Plak		
Bardienst
zaterdag 12 juli 2014
Cor Zonneveld		
Bardienst
zaterdag 12 juli 2014
Wout Beers		
Bardienst
zaterdag 12 juli 2014
Harrie Overtoom		
Bardienst
zaterdag 12 juli 2014
Wil Beers		
Bardienst
zaterdag 12 juli 2014
Dick van Schagen		
Bardienst
zaterdag 12 juli 2014
Mariska Rinkel		
Bardienst
zaterdag 12 juli 2014
Laura Berkhout		
Bardienst
zaterdag 12 juli 2014
Mike Degeling		
Bardienst
zaterdag 12 juli 2014
Laura Berkhout		
Bardienst
zaterdag 12 juli 2014
Mike Degeling		
Bardienst
			 Finale Kerkepadtoernooi
zondag 13 juli 2014
Patrick van Stralen		
Schoonmaak
zondag 13 juli 2014
Mandy Loos		
Schoonmaak
zondag 13 juli 2014
Brenda Plak-van Oostwaard Schoonmaak
zondag 13 juli 2014
Jenny van Leijen		
Bardienst
zondag 13 juli 2014
Rik Pancras		
Bardienst
zondag 13 juli 2014
Ina Dekker		
Bardienst
zondag 13 juli 2014
Kim Overtoom		
Bardienst
zondag 13 juli 2014
Dick van Schagen		
Bardienst
zondag 13 juli 2014
Mariska Rinkel		
Bardienst
zondag 13 juli 2014
Ina Dekker		
Bardienst
zondag 13 juli 2014
Gerda Zuurbier		
Bardienst
zondag 13 juli 2014
Ina Dekker		
Bardienst
zondag 13 juli 2014
Jenny van Leijen		
Bardienst
zondag 13 juli 2014
Rik Pancras		
Bardienst
zondag 13 juli 2014
Jan Anne Meijer		
Bardienst
zondag 13 juli 2014
Johanna Beke		
Bardienst
zondag 13 juli 2014
Marion Ursem-Klaver
Bardienst
			 Kantinebegeleiding José
maandag 14 juli 2014
Carin Hoedjes		
Schoonmaak
maandag 14 juli 2014
Mieke Wolkers		
Schoonmaak
maandag 14 juli 2014
Michella Komen		
Schoonmaak
maandag 14 juli 2014
Henk Lassing		
Bardienst
dinsdag 15 juli 2014
Tennisdate 2 banen
dinsdag 15 juli 2014
Dick van Schagen		
Bardienst
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08.00 - 10.00
08.00 - 10.00
12.00 - 15.00
15.00 - 18.00
18.00 - 21.00
19.00 - 22.00
21.00 - 24.00
21.00 - 24.00
08.00 - 10.00
08.00 - 10.00
12.00 - 15.00
15.00 - 18.00
18.00 - 21.00
20.00 - 23.00
21.00 - 24.00
21.00 - 24.00
08.00 - 10.00
08.00 - 10.00
09.00 - 12.00
12.00 - 15.00
12.00 - 15.00
15.00 - 18.00
14.00 - 17.00
16.00 - 19.00
17.00 - 20.00
18.00 - 21.00
18.00 - 21.00
21.00 - 24.00
21.00 - 24.00
08.00 - 10.00
08.00 - 10.00
08.00 - 10.00
11.00 - 14.00
11.00 - 14.00
11.00 - 14.00
12.00 - 15.00
12.00 - 15.00
13.00 - 16.00
14.00 - 17.00
14.00 - 17.00
18.00 - 21.00
16.00 - 19.00
16.00 - 19.00
18.00 - 21.00
21.00 - 24.00
21.00 - 24.00
09.00 - 11.00
09.00 - 11.00
09.00 - 11.00
20.00 - 23.00
19.00 - 23.00

woensdag 16 juli 2014
Mariska Rinkel		
Bardienst
donderdag 17 juli 2014
Anna Tsiamparlis-Wildeboer Bardienst
vrijdag 18 juli 2014
Brenda Plak-van Oostwaard Schoonmaak
vrijdag 18 juli 2014
Karin Stoop		
Schoonmaak
			 Kantinebegeleiding Gery
			 Bouwvakantie 21 juli t/m 8 aug.

20.00 - 23.00
20.00 - 23.00
09.00 - 11.00
09.00 - 11.00

Hugo Boys seizoen 2013-2014
Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 24 mei			
Hugo Boys
Kermis voetbal
Na afloop muziek
Zondag 25 mei
Hugo Boys ?
Maandag 26 mei
Tafeltennis Puinhoop
Dinsdag 27 mei
Kbo
Woensdag 28 mei
Senioren gym
Revas
Donderdag 29 mei
Hemelvaartdag
Hugo Boys-- Toernooi

Zaterdag 31 mei
Hugo Boys
Zondag 1 juni
Hugo Boys ?
Maandag 2 juni
tafeltennis
Dinsdag 3 juni
Kbo
Woensdag 4 juni
Senioren gym
Revas
Donderdag 5 juni
Training Hugo Boys
Vrijdag 6 juni
koersbal

Vrijdag 30 mei
Koersbal
Hugo Boys
Van de bestuurstafel
Zoals u heeft kunnen lezen is de na-competitie voor Hugo Boys voorlopig uitgesteld. Op het moment van dit schrijven is er verder nog niets bekend. Voor actuele ontwikkelingen verwijs ik u naar
de website van Hugo Boys (www.hugoboys.nl).
Voor de overige teams is de competitie inmiddels geëindigd waarbij onze dames beslag wisten
te leggen op de titel waar wij ze nogmaals mee willen feliciteren. Overigens zijn de dames nog op
zoek naar aanwas voor het nieuwe seizoen.
Het onderhoud aan de velden is inmiddels gestart. Het trainingsveld is door de gemeente inmiddels doorgezaaid op een aantal plekken. Het onderhoud aan het C-veld start in de week na de
kermis. Dit zal door loonbedrijf Veldman worden uitgevoerd. Het onderhoud aan het A en B veld
start de gemeente begin juni.
Op kermiszaterdag zijn er ‘s avonds 3 wedstrijden. Na afloop treedt de Noordender Band 8 PM
op in het Dorpshuis. De toegang is gratis en alleen toegankelijk voor personen vanaf 18 jaar. Ook
niet-leden zijn uiteraard van harte welkom.
Op dinsdagavond 10 juni is er een evaluatieavond met de begeleiding en de selectie.
Aanvang is 20.00 uur in het Dorpshuis.
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Tevens zal er een toelichting worden gegeven op de plannen voor het nieuwe seizoen. De uitnodiging is inmiddels aan alle betrokken leden via de mail verstuurd.
Verder zijn de jeugd- en seniorencommissie inmiddels gestart met het maken van de (voorlopige)
indelingen van de diverse teams. De deadline voor het beëindigen van het lidmaatschap is inmiddels verstreken waardoor men aan de slag kan met de indeling. Op maandagavond 2 juni zal dit
verder aan de coachen en trainers van de jeugdteams worden toegelicht.
Vanaf deze plaats wens ik u verder een prettige kermis toe en hoop u verder te mogen verwelkomen tijdens de na-competitie wedstrijden van Hugo Boys 1.
Groet,
Klaas Oudeman, voorzitter
Kermis voetbal Zaterdag 24 mei vanaf 18:00 uur
Op kermis zaterdag heeft Hugo Boys weer een prachtig programma voor u samengesteld met
maar liefst 3 wedstrijden. Dus op alle velden zal gevoetbald worden.
Op het hoofdveld staat de wedstrijd;
Hugo Boys 2 – VZV 2
Op het programma. Bij het tweede zijn er twee spelers die hun laatste wedstrijd voor de selectie
zullen gaan spelen. Te weten Tom Dekker en Wouter Ursem. Beide hebben natuurlijk een jarenlange staat van dienst in de selectie. En hebben vele hoogtepunten mogen beleven. Wilt u ze nog een
keer zien schitteren, kom ze dan aanmoedigen op de 24ste.
Op bezoek krijgen we onze vrienden uit t’ veld. De heren reageerde heel erg enthousiast op onze
uitnodiging, dus het belooft een sportieve pot voetbal te worden.
Op het B veld vind wederom de titanenstrijd plaats om de felbegeerde “Zwagermancup”. Hier
word namelijk de volgende wedstrijd gespeeld;
Hugo Boys 4 – Con Zelo 5
Er is nog veel nagepraat over de vorige ontmoeting die pas beslist werd na een zeer zenuwslopende penalty serie. Helaas moesten de boys toen de cup afstaan aan onze buren uit het Waarland.
Deze hebben al toegezegd de wisseltrofee weer opgepoetst mee te nemen naar de Noord. En wie
weet kan die daar na deze editie blijven.
Ook op het C veld hebben we dit jaar voetbal. En wel een onderlinge derby. Daar vind plaats de
wedstrijd;
Hugo Boys A1 – Hugo Boys 3
Er word door de jongens al hevig gespeculeerd wie dit zal gaan winnen. Ook dit beloofd een spannende wedstrijd te worden waar nog veel over zal worden nagepraat.
Alle wedstrijden zullen om 18:00 uur starten. Na de sportieve prestaties kan het feest beginnen in
het dorpshuis. Vanaf 20:30 uur zal hier de Noordendse band 8 P.M spelen. Dit beloofd een groot
succes te worden. Er zal geen entree worden geheven, wel word er weer een grootse loterij georganiseerd. Hiervoor zijn alweer vele mooie prijzen toegezegd.
Wilt u hier ook nog prijzen voor beschikbaar stellen, dat kan !. Neem contact op met onderstaande
e-mail adres.
De sponsorcommissie; sponsorcommissie@hugoboys.nl
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Hugo Boys
KAMPIOEN

KAMPIOEN

zaterdag 24 mei 2014

Kermiswedstrijden
om 18.00 uur
Vanaf 20.30 uur speelt de
Noordendse band 8-PM in het dorpshuis

Iedereen is van harte welkom!

KAMPIOEN

KAMPIOEN

Blijf het Contact lezen door het betalen van 20 euro
(alleen als u dat nog niet gedaan heeft)
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De dames van v.v. Hugo Boys zijn op zoek naar versterking!
Voor het seizoen 2014/2015 zijn de dames van Hugo Boys op zoek naar versterking! Dit gezellige
en fanatieke team speelt in de 5e klasse op zondag, en kan nog wel wat nieuwe talenten gebruiken.
Ben jij of ken jij dat talent? Kom eens bij ons langs! Ook als je nog geen ervaring hebt met
voetballen, ben jij (en je vriendin, buurmeisje, zus) van harte welkom!
Onze dames komen uit alle windstreken. Dus kom je uit ‘t Kruis, HHW-zuid, -centrum of De Noord; je
hebt altijd een maatje om mee te fietsen/rijden. Ook vanuit regio Hoogwoud/Winkel rijd je niet alleen!
We trainen op de dinsdag- en donderdagavond van 19.30 - 21.00 uur.
Wil je een keer komen kijken? Kom gerust langs! Meetrainen kan uiteraard ook.
Stuur dan even een mailtje naar hugoboysdames@gmail.com, zodat we weten dat je komt.
Gezellig! Tot snel bij Hugo Boys!

Hugo Boys Jeugd

						
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd Woensdag 28 mei 2014				
wedstr. Omschrijving			
aanv
Vertr/aanw
Scheidsrechter
204436 AFC 34 B2
- Hugo Boys B1
19:00
17:30
						
Voor het meest up-to-date programma, kunt u kijken op de website van Hugo Boys: www.hugoboys.nl
					
Voor het seizoen 2014/2015 zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de terreindienst op zaterdag.
Dus, draag jij Hugo Boys een warm hart toe? Wordt dan op de zaterdagochtend (± 10:00 t/m ± 12:30uur)
of –middag (± 13:00 t/m ± 16:00 uur) vrijwilliger bij Hugo Boys.					
Meld je aan bij: Pim Wolkers, zaterdag@hugoboys.nl

Abonnementsgeld 2014
Het is weer de periode dat de jaarlijkse abonnementsgelden van Contact
betaald mogen worden. Helaas moeten we vanwege teruglopende advertentieinkomsten en verhoogde drukkosten het bedrag licht verhogen.
De bijdrage bedraagt voor een volledige jaargang € 20,-.
Wilt u het bedrag van € 20,- vóór 1 juni 2014 overmaken op rekeningnummer NL06RABO0386950989 (Contact) onder vermelding van
-

naam
straat
huisnummer

Indien u Contact niet meer wilt lezen, kunt u dit doorgeven aan Paul Mooij
(072-5711625), of via een email naar RedactieContactDeNoord@gmail.com.
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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.

KERMIS IN DE NOORD

Het ziet er goed uit, het weer tijdens de kermis.
Hopelijk lekker in de tuin aan een kermisborrel.
Wij leveren gekoeld bier, wijnen en frisdranken
bij u thuis of op de kermisborrel.
Ook in overleg ook op zondag.
Verder hebben wij een lekkere slagroomtaart actie:
12 personen kermistaart voor maar € 12.50 Bestel wel 1 werkdag van te voren.
Als extra actie krijgt u bij elke krat amstel een
de noord kermisshirt bij. Een collectors item!
Wij wensen iedereen een gezellige kermis toe.

ATTENT GROEN

Groeten Arno en Sylvia Groen
Middenweg 552 - 1704 BP HH Noord Tel: 072 - 5711325 Fax: 072 - 5726982 Mail ajgroen@quicknet.nl

Unieke en goedkope
7 dagen snelservice
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Meer verzekeringen
= Meer korting
Wist u dat Univé méér biedt dan alleen de zorgverzekering?
Ook voor uw overige verzekeringen kunt u bij ons terecht.
Dat is niet alleen heel gemakkelijk, maar ook heel voordelig!
Want als u meerdere verzekeringen bij ons heeft,
krijgt u tot 10% korting op uw basisverzekering en maar
liefst tot 15% korting op uw schadeverzekeringen.
Profiteer nú van de voordelen van Univé!
Kom langs of bel (072) 502 45 00.
Univé HAL
Alkmaar, Rogier van der Weijdestraat 1
Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1
Stompetoren, Dres 1

www.unive-hal.nl

Daar plukt ú de vruchten van!

Medisch Pedicure Heerhugowaard

De praktijk is wegens vakantie
gesloten van 3 t/m 23 juli

Medisch Pedicure Heerhugowaard
44

Altonstraat 15
1704CC, heerhugowaard
tel. 06-42307499

