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Agenda
26 april 2014 Koningsdag: versierde fietsen, kinderkermis
27 april 2014 Vormselviering
5 mei 2014 Fietstocht
9 mei 2014 YoungSeven, Uit de gevangenis: en dan.....?
10 mei 2014 20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
12 mei 2014 KBO: slotmiddag Mevr Haring test uw muzikale kennis
22 mei 2014 Vrouwen van nu: uitje
23 mei 2014 Step/Traptrekker/Skelter-race
28 mei 2014 KBO: laatste gymochtend voor de zomerstop
29 mei 2014 Eerste Heilige Communie
29 mei 2014 Dorcas: Hemelvaartsdag fietsdag
31 mei 2014 40 MM
14 juni 2014 Rabo Sponsortocht
14 juni 2014 YoungSeven, Feestelijk de zomer in
22 juni 2014 15:00 Hoorns Keyboard ensemble in kerkje Veenhuizen
29 juni 2014 YoungSeven, Katholieke jongerendag
6 juli 2014 Humulus Lupulus sport en speldag ism 40 jaar Puinhoop United
11 augustus 2014 t/m 14 augustus 2014: Kindervakantiespelen
30 augustus 2014 38e  editie Noordender Volksspelen
1 september 2014 KBO: fietstocht
2 september 2014 KBO: gymochtend voortaan op dinsdag
8 september 2014 KBO: vakantieverhalen Quiz en bingo
17 september 2014 t/m 22 September 2014 Lourdesreis

Vrijdag 25 april 2014

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 5 MEI 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 23 mei 2014.
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Nu € 50  

cadeau bij een 

betaalrekening!*

Wij zijn uw bank.

Wij blijven

 

Smuigelweg 4   1704 PX 
Heerhugowaard  / Waarland
T 0226 42 13 53 • F 0226 42 29 04
www.stooptuinmachines.nl

Tot ziens in onze showroom:

Kijk ook op www.husqvarna-actie.nl voor meer informatie.
Uw geautoriseerde Husqvarna dealer:

100% Husqvarna.
    0% Brandstof.

De nieuwe Husqvarna Accu Series zijn er: 
een serie sterk presterende accuproducten. 
U krijgt de resultaten van benzineproducten, 
een perfect evenwicht, stille werking, 
geen emissies, universele accu’s die in alle 
handgereedschap passen en tal van unieke 
Husqvarna eigenschappen. € 429,-

Inclusief Accu 
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KLINKENDE
  MUNT WEKEN

Tot E 100,- kado* 
bij de Honda-dealer 

op een nieuwe 
Honda grasmaaier! 

www.honda.nl

€ 80,-
kado*

op de Honda 
HRX-serie**

€100,-
kado*

op de Honda 
HRH/HRD-serie 

€40,-
kado*

op de Honda 
IZY-serie** 

 *) Actie geldig van 
             t/m 30 juli 2012. 

Bedragen zijn inclusief BTW.
**) Uitgezonderd de HRX 476SD 

en de HRG 415P.

Tot ziens in onze showroom:
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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  (072) 571 5265
Secretaris   Vacature 
Penningmeester   Siem van Langen    (072) 5744771
Bestuurslid   Maaike Bakker  (072) 888 7461
Bestuurslid   Kees van Langen ( 072) 574 2241

Contactpersonen secties:
Sectie Catechese   Vacature
Sectie Liturgie   Marga van Langen (072) 574 2241
Sectie Gemeenschapsopbouw Erna Borst  (072) 574 4361
Sectie Diaconie en Pastoraat Vacature
Sectie Regio   Pim Mooij  (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 1 mei   op  het se-
cretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
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In april is de groep van mevrouw van  Langen- van Schagen de beurt om de kerk op orde te maken. 

Bloemengroep:
In april wordt de kerk versierd door Nel van Schagen en Mieke Wolkers

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: 

Als je morgen naar Emmaüs moet, 
en onderweg komen er vragen in je hart 
en twijfels in je geest, 
en de moed zinkt je in je schoenen, 
zie dan toe wie met je meegaat op de weg. 
Het zal een mens zijn die eerst vreemd voor je is. 
Misschien luistert hij en maakt hij veel voor je duidelijk. 
Zijn stem zal warm zijn en vol begrip. 
Zijn hand vast en zacht. 
En wanneer je hem bij je uitnodigt om binnen te komen 
- het zal bij het vallen van de avond zijn - 
zie toe als hij met jou het brood breekt: 
het kan de Heer zijn, heel duidelijk, 
en daarna weer maar gewoon de mens 
die de weg met je gaat.
Luk Gorrebeeck

UIT DE PAROCHIE –  “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” –  19 april 2014.

Zalig Pasen! Alsnog.

De vorige keer heb ik in Contact een stukje geplaatst over ‘Vieren’. Dat heeft hier en daar wel wat 
los gemaakt: “Moeten we weer terug naar af?” “Je kunt van de oudere mensen toch niet verwach-
ten dat ze gaan knielen?”. “Dit wordt ons zeker opgelegd door het bisdom?” Dat waren zo van die 
vragen die op mij af kwamen. Daarom wil ik er hier nog eens op reageren.
Wat betreft de eucharistievieringen: aanleiding om daarover in de Parochievergadering te praten, 
waren brieven van een parochiaan, die graag weer eenheid en herkenning wilde in de eucharis-
tievieringen. Het kwam dus niet van ‘bovenaf’. Maar binnen de Parochievergadering kwamen we 
er niet echt uit. Er zijn gesprekken geweest met pater Jan Molenaar en pastor Gerard Weel. Die 
vinden het allemaal goed zoals het was, omdat er vooral oudere mensen in de kerk zitten (dat was 
indertijd ook het argument van pastor Nico Beers, bij wie de veranderingen zijn ontstaan). Maar 
toch bleef het onderwerp in de lucht hangen. Uiteindelijk bleek, dat enkelen van ons (en daarvan 
ben ik er zelf één) het toch jammer vinden dat we zoveel hebben los gelaten. Dat de bezoekers 
van onze kerk het ook gewoon niet meer weten. Dat vind ik jammer. Want vieren en bidden met lijf 
en leden heeft zeker een extra dimensie. Dat heeft verder niets te maken met de dictaten van de 
Roomse kerk of zo. We hebben het binnen de PV echt besproken vanuit onszelf. Maar ook binnen 
onze parochie, binnen de PV dus zelfs, denken mensen verschillend. Dat is duidelijk gebleken. We 
gaan er nog verder over praten, vooral ook omdat de priesters die bij ons voorgaan eigenlijk niet 
meer willen veranderen. 
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Wat betreft de Woord- en Communievieringen: dat wordt ons inderdaad opgelegd door het bis-
dom, zoals ik al schreef. Een Woord- en Communieviering mag niet lijken op een Eucharistievie-
ring. Het zal moeten wennen. Maar dat hoeft geen probleem te zijn.
 
Op 25 maart hadden we onze jaarvergadering. Het belangrijkste punt was de presentatie van het 
samenwerkingsverband met de parochies Waarland, ’t Veld en Nieuwe Niedorp. Als het goed is, 
vindt u elders in Contact een weergave hiervan.
Per 1 juni vormen onze vier parochies een Personele Unie. In de praktijk wil dat zeggen, dat alles 
hetzelfde blijft, maar er komt één centraal bestuur. De parochies blijven hun eigen financiën be-
heren. 
In de toekomst kunnen we profijt hebben van dit samenwerken, bijvoorbeeld als we bepaalde 
taken niet meer zelf kunnen doen, door een tekort aan vrijwilligers. Er zijn al dingen die we samen 
doen: roosteren, de MOV-groepen doen soms dingen samen, de PCI’s komen twee maal per jaar 
samen (met de PCI’s van regio Den Helder en de BTW-parochies), de Gemengde Koren van De 
Noord en Waarland zingen nu samen (en dat klinkt fantastisch). We kunnen elkaar zo versterken 
en elkaar werk uit handen nemen. Voor ons pastores scheelt het veel vergaderen. 

Op 11 april was de Vastenactiemaaltijd in de kerk. Een grote groep mensen genoot van een heer-
lijke maaltijd. De opbrengst is voor een project in Sierra Leone. Evenals de Vastenactietochten die 
overmorgen op Tweede Paasdag zullen plaatsvinden. 

Zaterdag 12 april gingen zeventien vormelingen met hun begeleiders (en ik) naar de Bavodag in 
Haarlem. De dag begon met een spetterende bijeenkomst van 650 vormelingen uit het hele bis-
dom. Daarbij speelden grote vuren en abseilers uit de toren een grote rol. Het was heel spectacu-
lair allemaal. Daarna gingen we een toer doen over de gewelven en in een toren naar de klokken. 
Daar hadden we natuurlijk een prachtig uitzicht. Vervolgens konden de jongeren in gesprek gaan 
met mensen van allerlei beroepen. Onze groep ging naar de chauffeur van een rouwbus, naar een 
brandweerman en naar Klaas Braak, u weet wel, van de kermis. Erg leuk en interessant allemaal. 
Daarna gingen we naar een toneelspel, waarop de jongeren mochten reageren. Het ging over een 
jongen die op school werd gepest. De jongeren in de zaal mochten dan zeggen wat de leraar be-
ter kon doen, of de vader, en natuurlijk de pesters. Maar de jongeren vonden ook dat de gepeste 
jongen het soms anders moest doen. Grappig om te zien dat de jongenlui precies weten hoe het 
eigenlijk moet. Tot slot was er nog een mooie viering waarin we met zijn allen paardengetrappel, 
vuurwerk en regen moesten maken. Het sprak de jongeren zeker aan. Het was echt een mooie 
dag.

Zondag de 13e was het Palmzondag. Wat toch weer een feest, al die kinderen met hun mooie 
Palmpasenstokken. Volgens mij waren het er meer dan veertig. En evenzoveel mensen zijn dus blij 
gemaakt met zo’n stok.

Woensdag de 16e was de boeteviering voor Pasen en voor het Vormsel. Dit jaar hebben we dat 
gecombineerd met de stilteviering van Deo Vacare. Dat heeft heel goed gewerkt. De jongeren 
waren wel onder de indruk van die zingende mannen. Na afloop van de viering hebben we buiten 
de briefjes verbrand waarop de jongeren hadden geschreven waarvoor ze boete wilden doen.

Donderdag de 17e, op Witte Donderdag hebben we samen Jezus’ laatste avondmaal gevierd. Het 
was een sfeervolle viering met een lekker chaotische maaltijd; dat laatste hoort er een beetje bij, 
vind ik. Aan het einde gingen we al wat richting Goede Vrijdag, richting duisternis en kou.

Op Goede Vrijdag was ik niet in De Noord. Dus kan ik daarover ook niets zeggen.
De Paaswake is vanavond. Dus daarover vertel ik een volgende keer.

Aanstaande zondag 27 april om 10 uur is het Vormsel. Pastoor Matthieu Wagenmaker is de Vorm-
heer. Het koor bestaat uit begeleiders. Een kleine twintig jongeren worden gevormd.
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In mei is er elke dinsdagavond om 19.00 uur rozenkrans bidden.

Vanaf deze week vindt u in Contact steeds een artikel van Piet Steur over de eucharistie. Om onze 
kennis wat op te halen: waarom doen we dat ook alweer? Maar ook om tot nadenken te zetten …

Nog even iets over mijzelf: sinds een paar weken werk ik maar voor de helft, omdat ik nogal pro-
blemen blijk te hebben met mijn schildklier. Ik ben vaak erg moe. Ik zit in de medische molen, 
maar dat schiet allemaal nog niet zo op. Door onze fantastische vrijwilligers draait alles toch door. 
Maar ik hoop toch weer snel meer te kunnen.

Data om te onthouden:
27 april – Vormsel
Elke dinsdagavond in mei: rozenkrans bidden.
8 mei – Viering van Meeleven
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

Hartelijke groeten, 
Marion Bleeker – Burger

WEEKEINDE 26 EN 27 APRIL
Tweede zondag van Pasen
Eerste lezing uit de handelingen van de apostelen  (2, 42-47, Lucas schetst ons de eerste kerk van 
Jeruzalem als een eensgezinde, solidaire gemeenschap)
Evangelie uit Johannes 20, 19-31( Gelukkig zij die zonder gezien te hebben toch tot geloof komen)

ZONDAG 27 APRIL
VORMSELVIERING
10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van het Begeleiderskoor. Voorgangers zijn Mattieu Wagemaker en 
Marion Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor; Maria  en Catharina van langen, in liefdevolle herinnering Berry, in liefdevol-
le herinnering Jan en Ria en overleden ouders Berkhout en Borst,Antonius, Aloysius Molenaar en 
Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart,in liefdevolle 
herinnering familie Jan Oudeman-Groot en zegen over zijn gezin en kleinkinderen,in liefdevolle 
herinnering Piet Korver en zijn dochter Helma, Cees Verwer en Tiny Verwer-Veldman, Johannes 
Verwer en Alida Johanna Verwer-Ursem, overleden ouders Buter-Bakker,voor de Koninklijke fami-
lie, Jan Plak en zegen over zijn gezin.
Lector; uit de voorbereidingsgroep. Misdienaars:Petros Tsiamparlis en Kirstin Plak. Koster: Gon 
Meester.

WEEKEINDE 3 EN 4 MEI
Derde zondag van Pasen
Eerste lezing uit de handelingen van de apostelen(2,14.22-32) In zijn pinkstertoespraak getuigt 
Petrus vrijmoedig van zijn geloof in de verrijzenis
Evangelie uit Lucas(24,13-35) Het hart van de Emmaüsgangers gaat branden als Jezus hun de 
Schriften ontsluit, en zij herkennen Hem aan het breken van het brood
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Zondag 4 mei
10.00 uur
Viering met zang van het gemengd koor. Voorganger is diaken Piet Steur.
Gebedsintenties voor: Truus van Stralen-Overtoom en zegen over haar gezin, Klaas en Afra Danen-
berg-Meijer, Adriaan Overtoom en Catharina Overtoom-Oudhuis en zegen over hun gezin, familie 
Molenaar-Stam, Ineke Baars-Snoek, Tiny Veldman-Overtoom en overleden ouders veldman-Over-
toom, Jaap Way en Gre Way-de Boer en overleden familie, Kees Zuurbier en zegen over zijn gezin, 
Jan Zuurbier en zegen over zij ngezin, overleden ouders van Schagen-Schuit en kinderen en Wil-
helmus groot, Henk en Trien Groot-Groot en zegen over hun gezin.
Lector; Bert Bijvoet. Misdienaars:Timo  Plak en Maud Berkhout. Koster: Peter Danenberg.

DINSDAG 6 MEI
19.00 UUR
Rozenkrans bidden met Marion Bleeker - Burger

WOENSDAG 7 MEI
12.00 UUR
Kinderkerk voor de onderbouw

DONDERDAG 8 MEI
15.15 uur 
Kinderkerk voor de bovenbouw

19.30 UUR 
Viering van meeleven met Marion Bleeker-Burger en Nel Zuurbier en zang van Evelien de Vries.
Gebedsintenties voor : Jan Beers en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Berry,Piet 
Dekker en zegen over zijn gezin, Nol van Woerkom, 
Henk Borst, in liefdevolle herinnering Jan en Ria en overleden ouders Berkhout en Borst, 
Cok Borst, in liefdevolle herinnering Dennis Overtoom Nelly van Veen en overleden ouders Over-
toom-Groen, 
in liedevolle herinnering Marie Molenaar-Spaansen en overleden familie,Alex Weel, Sander Borst 
en zegen over zijn gezin, 
in liefdevolle herinnering Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers, Jan Korver,Theo Groot en over-
leden familie Groot- de Goede, Marco Ursem, 
Luc van Gastel en Ria van Gastel-Tesselaar,in liefdevolle herinnering Marcella, Siemon van Langen 
en Catharina van Langen-Borst en Aad en zegen over de familie,
Toon en Annie Spaansen-Borst,Tiny Veldman-Overtoom en overleden ouders Veldman-Overtoom, 
Siemen Borst en zegen over zijn gezin en geef ons moed om verder te gaan, Alie Idema van Die-
pen,in dierbare en dankbare herinnering aan onze lieve ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom, 
in liefdevolle herinnering familie Jan Oudeman-Groot en zegen over zijn gezin en kleinkinderen,
in liefdevolle herinnering Andre Veldman en om zegen over zijn gezin,Theo en Annie Hoog-
land-Bleeker, in liefdevolle herinnering Jaap Pronk, Jan en Sjanet en overleden familie, Emiel de 
Knegt,In liefdevolle herinnering Piet Korver en zijn dochter Helma,
Trien Koomen en overleden familie,Cees Verwer en Tiny Verwer-Veldman, Johannes Verwer en Ali-
da Verwer-Ursem,Pe Wester en Gerrit Schaafsma en zegen over hun gezin,In liefdevolle herinne-
ring Jan en de familie Oudeman-Groot, Henk en Trien Groot-Groot en zegen over hun gezin,
Jan Veldman en zegen over zijn gezin,Chris Dekker, Will, Nelly en om zegen over allen die ons 
dierbaar zijn.
Riet Oudeman-Beers en om zegen over haar gezin, Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen 
en kleinkinderen
Koster:Ria Danenberg.

Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk
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WEEKEINDE 10  EN 11 MEI
Vierde zondag van Pasen
Eerste lezing uit de handelingen van de apostelen(2, 14a.36-41)
Petrus beëindigt zijn pinkstertoespraak. Vele toehoorders bekeren zich en laten zich dopen
Evangelie uit Johannes(10, 1-10) Jezus is de deur van de schaapskooi. Wie door hem  binnengaat, 
vindt leven in overvloed.

ZONDAG 11MEI
Moederdag 10.00 uur Eucharistieviering met zang van de Cantorij. Voorganger is pater Jan Molenaar.
Gebedsintenties voor:Jaap stoop en zegen over zijn gezin, Henk Borst, Toon en Annie Spaan-
sen-Borst, Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden 
familie Molenaar-Goedhart, in dierbare en dankbare herinnering aan onze lieve ouders Jaap en 
Truus Stam-Overtoom, Alie Idema-van Diepen, Cor Borst en Ria Borst-Groot,overleden ouders van 
Schagen-de Moel Aris en Jan, Marie Wester-Kruier en Willem Wester en allen die hen dierbaar wa-
ren, in dankbare herinnering ouders Koomen-Schouten, Henk en Trien Groot-Groot en zegen over 
hun gezin, Ursula Groot wen overleden ouders groot,Jan Groenland en zegen over zijn gezin, Jaap 
en Gina Beers overleden ouders en zegen over de kinderen en kleinkinderen.
Lector:Joke van der Voort. Misdienaars:Ermionie Tsiamparlis en Jill Kavelaar. Koster; Gon Meester.

DINSDAG 13 MEI
19.00 UUR Rozenkrans bidden met Nel van Schagen - Oudeman

Rooster kerken Waarland,’t Veld en Nieuwe Niedorp
’t Veld:
Zaterdag 26 april om 19.00 uur Eucharistieviering met Piet steur
Zaterdag 3 mei om 19.00 uur Viering met Piet steur en volkszang
Dinsdag 6 mei om 19.30 uur Maria viering met Theo Vertelman
Zaterdag 10 mei om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor Tilma en zang van het gemengd koor
Waarland:
Zaterdag 26 april om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang 
van het ritmisch koor.
Zondag 4 mei om 10.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang van 
de vrienden van het gregoriaans
Zondag 11 mei om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Tilma
Dinsdag 13 mei om 19.00 uur Mariaviering met Toon Jorink
Nieuwe niedorp:
Zondag 27 april om 10.00 uur woord- en communieviering met Truus Molenaar.
Zaterdag 3 mei om 19/.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en volkszang
Zaterdag 11 mei om 19.00 uur Vormselviering met Toon Jorink en Wanna en zang van Timeless

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 15 mei vergadert het  parochiebestuur  om 19.30 uur

BEGRIJP JE WAT JE VIERT? (1) 
Wie als gedoopte katholiek bewust uit zijn geloof wil leven, zal naar de kerk willen gaan om deel te 
nemen aan die typisch katholieke viering: de ‘heilige Mis’ of ‘Eucharistie’ genoemd. Om een vruchtbare 
deelname te bevorderen wil ik de verschillende aspecten ervan in een aantal artikelen toelichten. Deze 
eerste aflevering is slechts een inleiding. Ik heb bij het schrijven van de artikelen dankbaar gebruik ge-
maakt van enkele boeken: ‘De geest van de liturgie’ van Joseph Ratzinger, onze vorige paus, ‘Begrijp je 
wat je viert’ van Christof van Buijtenen en De viering van de eucharistie van J Hermans. Hiernaast heb ik 
een publicatie van het Titus Brandsma Instituut geraadpleegd. Eerst nu een inleiding over de betekenis 
van de woorden liturgie en eredienst. 
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Liturgie en eredienst 
‘Liturgie’ en ‘eredienst’ zijn woorden die door elkaar heen gebruikt worden en min of meer hetzelf-
de betekenen. ‘Liturgie’, letterlijk vertaald ‘dienst’, wordt gebruikt voor allerlei soorten diensten/
vieringen. Zo is er o.a. de liturgie van het doopsel, van het huwelijk, van de Paaswake. De liturgie 
van een viering verwijst dus met name naar de eigen opbouw van de betreffende viering. Maar 
alle liturgie is ook ‘eredienst’: in de liturgie brengen we eer aan God. Zo willen we in de Eucha-
ristie (=dankzegging), God danken, loven en prijzen voor wat Hij ons geschonken heeft in Jezus 
Christus. Dit thema komt in een van de volgende afleveringen bij de ‘grote lofprijzing’ aan de orde. 
‘Eredienst’ staat overigens niet los van de alledaagse werkelijkheid, niet los van ons leven buiten 
de Eucharistie. Want het sacrament van de Eucharistie vormt ons om tot volgelingen van Jezus 
Christus en zet ons aan tot een leven waarin alles (zoveel mogelijk) wordt gedaan ter ere van God.      

Liturgie en eredienst zijn niet louter door mensen bedacht; ze reiken verder dan ‘het aardse’, hun 
oorsprong ligt in de hemel. ‘De eredienst reikt over het alledaagse leven heen en maakt ons deel-
genoot van het hemels bestaan, de wereld van God, en laat het licht van Gods wereld schijnen in 
de onze’ (kardinaal Joseph Ratzinger). ‘Liturgie komt van boven, het is een boom met zijn wortels 
in de hemel’ (kardinaal Danneels).  

De essentie van de eredienst 
Wie de essentie van de eredienst, en met name van de Eucharistie, probeert te beschrijven weet 
vooraf dat het hem maar ten dele zal lukken. Want het zichtbare in de eredienst is vol van de onzicht-
bare goddelijke werkelijkheid en dat geheim uit de hemel is niet in woorden te vangen. ‘Het geheim’, 
zo lezen we in de Constitutie over de Eucharistie, ‘is dat Christus zelf in de liturgische handelingen 
aanwezig is. Tijdens de Eucharistie is Hij aanwezig in de persoon van de bedienaar, aanwezig ook 
in zijn Woord, want Hijzelf spreekt in de lezingen, en Hij is heel bijzonder tegenwoordig onder de 
eucharistische gedaanten van brood en wijn. Persoonlijk is Hij ook aanwezig in het verzamelde volk 
dat bidt en zingt, want Hij heeft beloofd: Waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben ik 
hun midden’ (Mt.18,23). Deze aanwezigheid van de Heer in de Eucharistie en de vereniging met Zijn 
Lichaam en Bloed doen ons delen in zijn goddelijk leven en geven, zoals hierboven gezegd, richting 
aan ons christelijk leven. Door de communie werkt Hij van binnenuit in ons.   

God, wij en ik 
Een wezenlijk kenmerk van de Eucharistie is de heen en weer gaande beweging, een uitwisseling tus-
sen de aanwezige Heer en de gemeenschap. Hij spreekt, wij luisteren en antwoorden; Hij geeft, wij 
ontvangen en geven terug. Eucharistie is een ontmoeting van hart tot hart met de Heer; het is ook ont-
moeting van de aanwezigen onderling. We weten ons met elkaar verbonden door het doopsel. En het 
samen bidden, zingen en communiceren brengt ons dichter bij elkaar. Zo zijn de handelende personen 
in de Eucharistie: God, de gemeenschap en iedere mens persoonlijk. Er is in de Eucharistie vaak sprake 
van ‘wij’, maar ik kom zelf ook aan bod, want God spreekt mij heel persoonlijk aan en Hij wacht op mijn 
antwoord. Hij ziet mij graag en wil bij mij zijn, zo kostbaar ben ik voor Hem. Hij wil bij mij zijn net als bij 
de kleine Zacheüs die in de boom klom om Jezus te kunnen zien (Lucas 19,1-10). Hoe wonderlijk is het 
dat Hij ook mij ziet, dat Hij mij zo persoonlijk kent (zie ook psalm 139)! Zacheüs gaf zich aan Hem over. 
Hij kwam snel uit de boom en liet de Heer bij hem binnen,  daardoor veranderde zijn leven totaal. Laat 
ik de Heer ook bij mij binnen? Durf ik me aan Hem over te geven, waag ik de sprong? De Heer staat aan 
de deur van mijn hart en klopt; Hij wacht geduldig tot ik Hem binnenlaat. 

‘Sacramentum Redemptionis’ 
In 2004 gaf de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst een document uit getiteld ‘Sacramentum 
Redemptionis’ (Sacrament van de Verlossing) met aandachtspunten voor een goede viering van 
de Eucharistie. Het document bevat niets nieuws maar zet alles wat er tijdens en na het Tweede 
Vaticaans Concilie over de Eucharistie gezegd is nog eens op een rijtje. De Congregatie achtte dit 
nodig omdat er vanaf 1964, vaak goed bedoeld, veel geëxperimenteerd is, maar dit, als gevolg van 
een verkeerd gevoel van creativiteit en aanpassing, niet altijd op de juiste wijze. Enkele principes 
die in het document worden genoemd zijn de volgende. 
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·	 Het mysterie van de Eucharistie is er te groot voor dan dat iemand het zich kan veroorloven de 
regels naar eigen goeddunken te veranderen (dit wordt m.n. opgemerkt over oecumenische 
vieringen waarbij ‘intercommunie’ plaatsvindt).   

·	 Het is niet geoorloofd de voorgeschreven lezingen uit de bijbel naar eigen goeddunken ach-
terwege te laten of te vervangen door andersoortige lezingen.

·	 De Eucharistie geeft aan priester, diaken, catechist, pastoraal werker en leek een eigen rol, die 
niet kan worden uitgewisseld. Vandaar o.a. het voorschrift dat de priester het eucharistisch 
gebed in zijn geheel alleen uitspreekt.  

 
Zondag ‘de dag van de Heer’
Zondag is ‘de dag van de Heer’. Het is een dag van vreugde, van rust en van liefde.  Een dag om meer 
mens te worden, om dichter te komen bij je gezin, je geliefden, je omgeving. Het is ook de dag om dich-
ter bij God te komen door het vieren van de Eucharistie, want daarin vieren we het ‘wekelijkse Pasen’. 
Iedere zondag worden we opgeroepen de verrijzenis van de Heer Jezus te vieren en God te danken. 
Want Hij heeft ons ‘opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, 
waardoor wij leven in hoop’ (1 Petrus 1,3). We horen het gelui(d) van de kerkklokken. Dat gelui(d) roept 
ons weg uit de vertrouwde omgeving van thuis, net als destijds Abraham weggeroepen werd uit zijn 
vertrouwde land. Want: ‘God roept de mens op weg te gaan zijn leven is een reis’. We gaan naar de kerk 
om Hem te zoeken, Hem te ontmoeten, ons leven te richten op Hem en op elkaar.  

Diaken Piet Steur.

Kleine Kinderkerk voor de onderbouw
Op woensdag  16 april  was er weer kinderkerk, Anouk hielp me deze keer en ook dochter Jill schoof om 
half een gezellig aan. Vandaag waren er 13 kinderen in de kinderkerk een mooi clubje om het Paasverhaal 
te vertellen. Na de gebruikelijke opening hebben we nagepraat over palmpasen en het is mooi dat de 
kinderen weten waar de stok voor staat, dat ze die versierd zijn en dat ze deze hebben weggebracht naar 
zieke en oude mensen.  Het verhaal weten ze niet zo goed, daarom ben ik het Paasverhaal  begonnen 
met Palmpasen, de intocht van Jezus in Jeruzalem. We hebben na het verhaal van witte donderdag ook 
brood(matzes) gebroken en wijn(druivensap) gedronken, om zo het verhaal na te spelen.
Daarna zijn we de kerk ingegaan om de kruisweg staties te bekijken en zo een indruk te hebben 
wat GoedeVrijdag is. Dat maakt heel veel indruk op de kinderen, vooral de doornkroon en de 
spijkers in de handen en voeten van Jezus. Gelukkig was er een mooi graf waar hij in kon en aan 
het eind van de kruisweg hebben we voor iedereen en ook voor Jezus een kaarsje opgestoken en 
zijn we in een kring gaan staan om een lied te zingen. 
Ja toen werd het spannend voor de kinderen, want ze dachten dat we meteen paaseieren gingen 
zoeken, maar eerst het verhaal van Pasen, want hierin komt er na een donkere tijd weer licht, net 
zoals er voor ons weer licht is na de duisternis.
Terwijl ik het verhaal ging lezen over Maria die het lege graf vond en de opgestane Jezus zag, 
kregen de kinderen hierover een kleurplaat om te kleuren. Daarna heb ik een gedicht voorgelezen 
over Pasen en de paaseieren.
Toen was het eindelijk zover om de tuin in te gaan en voor ieder kind was er een groot ei en twee 
kleine paaseieren. Prachtig om ze zo door die tuin te zien lopen en te zoeken.
Iedereen hebben we hierna hele fijne paasdagen en een prettige vakantie toegewenst.

De volgende kinderkerk is op woensdag 7 mei 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 maandag 14april stond ik weer met het bordje grote kinderkerk bij school,  er gingen 8 kinderen 
met me mee naar de pastorie
Na onze gebruikelijke opening hebben we nagepraat over palmpasen, maar de kinderen waren 
niet in de viering en het verhaal was niet helemaal bekend, daarom ben ik begonnen met de 
intocht van Jeruzalem.
We hebben net als bij de onderbouw het hele verhaal van Pasen verteld en nagespeeld, met  de 
palmtakjes, de brood en de wijn en ook de kruiswegstaties.
Vooral het lijdensverhaal maakt op alle kinderen heel veel indruk en het is dan ook prachtig om 
aan de hand van de kruiswegstaties het verhaal te vertellen. Ze vonden goede vrijdag helemaal 
niet goed, omdat Jezus dood was gegaan, maar toen ik het uitlegde dat Jezus voor ons door de 
dood heen is gegaan en voor ons een weg in het hemelse paradijs heeft bereid, snapte ze waarom 
we goede vrijdag zeggen.
Ook voor de bovenbouw was er een kleurplaat, die ze mochten kleuren terwijl ik het verhaal 
vertelde, dat Jezus uit de dood was opgestaan.  Ook voor deze kinderen had ik een gedicht, met 
een uitleg waarom we paaseieren zoeken met Pasen. Met Pasen  stond Jezus op uit het graf en dat 
is een nieuw begin, een ei staat voor vruchtbaarheid en dat is ook een nieuw begin.  Deze kinderen 
kunnen altijd beter luisteren als ze iets te doen hebben en dit hou ik in mijn gedachte.
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 voor de bovenbouw is op donderdag 8 mei, want op 5 mei is er nog 
vakantie.

Op  donderdagmiddag  8 mei van 15.15 uur tot 16.15 uur is er kinderkerk voor de kinderen van 
groep 5 t/m 8. Ik kom uw kind dan van om 15.15 van school ophalen en zal dan ook met het bordje 
grote kinderkerk staan. Ik hoop op een grote opkomst.

Groetjes van Gerda Zuurbier
Mijn mailadres is jmzuurbier@hetnet.nl

telefoonnummer: 072-5740952

40MM 31 Mei    40MM 31 Mei   40MM  31 Mei   40MM 31 Mei 
Zaterdag 31 Mei wordt de 40MM sponsorwandeltocht gelopen.
De tocht gaat door de dorpen Venhuizen,Wijdenis,Oosterleek,Schellinkhout.Er wordt gelopen  
door verschillende dorpskernen en over de Westfriesedijk.De vele stempelposten bieden 
onderweg versnaperingen aan. Op de 40MM dag kunt u verschillende routes lopen.
U kunt starten van 7.00 voor de 40 km 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.40MM-inschrijvingen. De rest wijst vanzelf.
De opbrengst van de sponsortocht komt geheel ten goede aan zo’n 180 kleinschalige projecten 
waaraan in 2013 per project 650,- euro is uitgekeerd.

U inschrijfformulier kunt u afhalen en inleveren bij: G.Klercq
      Middenweg 460 D, Heerhugowaard-Noord.
      Tel: 072-5715265
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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.

Licht van Pasen
Wat vieren we met Pasen eigenlijk? Waarom begint de paaswake in 
het donker en waarom is de paaskaars zo belangrijk? Wat staat er ei-
genlijk op de paaskaars afgebeeld? Met deze vragen begonnen we 
op vrijdag 4 april de YoungSeven-avond in de parochie van Heer-
hugowaard – de Noord. In diverse filmpjes kregen we uitleg over 
Pasen en de paaswake en zagen we hoe in de fabriek de afbeeldingen voor op de paaskaarsen 
ontworpen en gemaakt worden. In de paaswake worden naast de paaskaars voor in de kerk, maar 
ook de thuispaaskaarsen gezegend. Deze gebruiken mensen thuis om aan te steken op bijzondere 
momenten voor henzelf of voor iemand anders. Eigenlijk is het branden van de kaars als een ge-
bed zonder woorden. We zijn aan de slag gegaan om onze eigen huispaaskaarsen te maken, met 
daarop naast de vaste elementen van zo’n kaars en symbolen die voor ons en onze naasten veel 
betekenen. Dit deden we door een grote stompkaars te versieren met diverse soorten gekleurde 
was en wasstiften. Een duif, een boom of een bootje, brood en wijn, abstract met mooie kleuren of 
randjes, een belangrijke datum. Iedereen heeft er iets heel persoonlijks van gemaakt. Daarna heeft 
pastor Tilma in een korte viering de kaarsen ingezegend. Een indrukwekkende en mooie afsluiting 
van deze avond, waarna iedereen met zijn zelfgemaakte huispaaskaars naar huis ging.
Komende activiteiten van YoungSeven zijn:
- Vrijdag 9 mei: Uit de gevangenis: en dan….? (Opgave is mogelijk tot 2 februari)
- Zaterdag 14 juni: Fesstelijk de zomer in.  (Opgeven voor 1 juni) 
- Zondag 29 juni: Katholiek jongerendag.  (Opgeveven voor 1 juni)
Ga voor meer informatie en opgave naar onze website: www.youngseven.nl 

Hartelijke groeten,
Linda Tesselaar en Maaike van Stralen

Namens de werkgroep YoungSeven
Tienerkamp Reload

Beste Tiener,
Helemaal klaar met school en is het tijd om jouw energielevel weer 
wat op te krikken? Dan is dit wat voor jou! Tienerkamp Reload!
Deze zomer is er in Heiloo een spetterend tienerkamp met het the-
ma ReLoad! 4 dagen lang met leeftijdsgenoten en vrienden een 
onvergetelijke tijd beleven in de de mooie omgeving van Heiloo. 
We leren elkaar kennen en gaan ook op zoek naar wie we zijn. 
‘Waar ben je goed in?’, ‘Wat wil ik eigenlijk?’ en ‘Wie is God? Op deze 
vragen weten we niet altijd een antwoord. Ga je met ons mee op deze ontdekkingstocht? Het 
beloven bijzondere dagen te worden. Een tijd vol Sport en spel, boogschieten, de natuur in, een 
Bonte avond en nog veel meer. We dagen jou hiervoor uit. Geef jouw zomer een extra boost!? Het 
kamp zal zijn van Woensdag 9 t/m Zaterdag 12 juli 2014. Ben je tussen de 12 t/m 15 jaar? Join us!

Waar:  Juliana klooster Heiloo
Wanneer  9 t/m 12 Juli
Kosten  €85,-
Aanmelden  zusters@olvternood.nl
Info  023-5112636 (Matthijs Jansen)
Organisatie - Heiligdom Onze lieve vrouw ter nood
  - Jongerenwerk  Bisdom Haarlem-Amsterdam
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RELIGIE, BRON VAN VREDE OF BRON VAN GEWELD? 
30 mei - 1 juni  organiseert de Lioba School voor Vrede, samen met Suffolk Interfaith Resources 
een internationaal weekend, met als thema de verkenning van de neiging tot gewelddadigheid 
binnen verschillende religies. We zoeken naar wegen om diezelfde bronnen om te buigen naar 
wegen tot vrede.
We hopen deze zoektocht te ondernemen met mensen van verschillende religies. 
Voor verdere informatie kun u contact zoeken met onderstaande personen

Hartelijke groet,
Anneke Breukel, coördinator School voor Vrede

Sylvia van Delden, mede-organisator van dit weekend.

Uitnodiging voor de bedevaartreis naar Kevelaer 
Van zaterdag 12 tot en met maandag 14 juli

Pelgrims uit verschillende landen gaan jaarlijks naar Kevelaer(Duitsland)
Vanuit Noord ]holland worden  op verschillende plaatsen mensen met bussen opgehaald.
Deze verzorgde reis kan de organisatie u aanbieden voor:
200 euro per persoon op basis van een 2 persoonskamer en
215 euro  per persoon op basis van een 1 persoonskamer
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met mevrouw B Baels-Koks telefoonnummer 
072-5151650 of per email bepbaels@gmail.com

Dankbetuiging
Lang deze weg willen wij iedereen bedanken voor een kaartje , een bezoek of een warme 
handdruk na het overlijden van onze vader, schoonvader en opa 

Nico van de Veen
Sylvia en Arno Groen 

Gabriella, Brian, Lynn en Davy
Wesley en Rosanne

Beste Noordenders,
Na zo’n 68 jaar in ‘t Noord te hebben gewoond ben ik nu “Zuidender” geworden.
Geboren en vrijwel getogen aan de Veenhuizerweg ben ik begin april verhuisd naar een appar-
tement in het Tamarixplantsoen. Mijn gezondheid en loopvermogen werden wat minder, het 
traplopen werd moeilijker vandaar deze beslissing. En tot nu toe bevalt het me prima.
Maar ik zal jullie missen. Tijdens mijn dagelijkse wandelingen ben ik heel wat mensen tegengeko-
men en altijd was er tijd voor een praatje, een groet of een zwaai.
Ik blijf komen bij het N.O.C. dus ik laat ‘t Noord nog niet helemaal achter me.
Ik wil iedereen bedanken voor de aandacht in de afgelopen jaren en als je eens in de buurt bent, ik 
heb een heel goed koffiezetapparaat! Het ga jullie allemaal goed en hieronder mijn nieuwe adres.

Jan Poel
Tamarixplantsoen 349

1702JD Heerhugowaard
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Stationsweg 42A - 1702 AG  Heerhugowaard - 072-5717611 - info@urmaprint.nl - www.urmaprint.nl
Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.30-17.30 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

NU IN EEN NIEUW PAND!
NU OOK PRINTEN OP GROOT FORMAAT
Op diverse papiersoorten en canvas ✦ Snelle levering ✦ Scherpe prijzen

C O P Y  &  P R I N T

URMAPRINT
digitaal

✦ GEBOORTEKAARTJES
✦ HUWELIJKSKAARTEN
 
✦ ZAKELIJK DRUKWERK

Bekijk onze collectie: www.urmaprint.nl

Sterrenboschstraat 8,   1704 CN Heerhugowaard 

t.   072 - 85 03 971      m. 06 - 229 204 87      e.  info@dick-tegel.nl

Elke dag 3 broden naar keuze voor maar € 5,75.

Oranjetompoezen  4 + 1 GRATIS

10 witte kadetten  nu  voor  € 2,95

Kwarkbollen  4 + 2 GRATIS

Reclame voor zaterdag 26 april

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

Veluweweg 17, Waarland
tel. 0226 - 42 13 40
Zwarteweg 3, ‘t Veld
tel. 0226 - 42 13 70

Dorpsstraat 26 Tuitjenhorn
tel. 0226 - 39 46 56
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Gevonden: sleutelbos 
Sleutel met 1 kleine sleutel, merk Abus, met Paul Frank 
sleutelhanger, klein popje met zonnehoed, Lubberding kleur paars/geel/oranje.
Af te halen bij: Torenburgstraat 12

Sportief plezier in de meivakantie
Sportservice Heerhugowaard organiseert ook deze vakantie weer sportieve activiteiten. 
Een  Sportcarrousel op Sportpark de Vork, een kleutercarrousel, een Buurtsportbattle en 
een opstap-les paardrijden. Ben jij 1 of 2 weken vrij? Bij Sportservice zijn er in beide weken 
activiteiten.

Kleutercarrousel
De kleutercarrousel op woensdag 30 april is voor kinderen uit groep 1 en 2. Kleuters kunnen in een 
uur kennismaken met 2 sporten; Funkey (versimpelde hockeyvorm) en kaboutervoetbal. Daarnaast 
gaan de sportbuurtwerkers van Sportservice Heerhugowaard sportieve spelletjes met de kleuters 
doen. Elk kwartier wordt er doorgedraaid, zoals in een echte carrousel! De Kleutercarrousel vindt 
plaats op het hockeyveld van MHC Heerhugowaard op sportpark de Vork. De kleutercarrousel is 
van 11.00 uur tot 12.00 uur. Opgeven is mogelijk via de JSP-website. 

Sportcarrousel  
Draai in de meivakantie mee in de Sportcarrousel op sportpark de Vork! De Sportcarrousel is 
een sportieve open dag voor de jeugd uit groep 3 t/m 8. Van 10.30 uur tot 14.00 uur Kinderen 
kunnen kennismaken met twee sporten naar keuze onder leiding van echte trainers van de club. 
Korfbalvereniging Apollo, hockeyclub MHC Heerhugowaard, atletiekvereniging HERA, honk- en 
softbalvereniging The Herons en voetbalvereniging WMC zijn allemaal enthousiast om jou met 
hun sport te laten kennismaken! Doe mee op 30 april en geef je op via de website. Vergeet niet je 
eigen lunch mee te nemen. 

Buurtsportbattle
Een nieuwe activiteit! Welk tweetal wordt op 7 mei 2014 de eerste Buurtsportbattle-kampioen 
van Heerhugowaard? Van 13.30 tot 15.30 uur zijn kinderen van groep 3 t/m 8 van alle basisscholen 
in Heerhugowaard van harte welkom op speelveld De Toekomst in de Rivierenwijk. Er komen 
diverse sporten/onderdelen aan bod, zoals hockey, tennis, voetbal, basketbal en jongleren. Voor 
elke gewonnen wedstrijd worden punten verdiend. Het tweetal dat aan het einde van de middag 
de meeste punten verzameld heeft, mag een leuke prijs in ontvangst nemen. Opgeven voor deze 
activiteit is niet nodig. 

Opstaples paardrijden
In een les van 1,5 uur maak je kennis met de paarden, leer je poetsen, en krijg je uitleg over het 
gebruik van zadel en hoofdstel. Uiteraard leer je ook de basisbeginselen van het rijden! 
De opstaples vindt plaats tussen 10.30 uur en 16.00 uur op donderdag 8 mei 2014. Op welk tijdstip 
je bent ingedeeld hoor je na de inschrijftermijn. Geef je op via onze website.  

Doe jij mee deze vakantie? 
Kijk dan voor meer informatie over de activiteiten op www.sportserviceheerhugowaard.nl. 
Daarnaast kunt  u voor vragen contact opnemen met Sportservice Heerhugowaard, 072 – 57 63 880 
of via info@sportserviceheerhugowaard.nl
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Dankbetuiging
Vanuit de Noord ontvingen wij zoveel lieve woorden, zoveel kaarten en berichtjes, zoveel me-
deleven......
 
Wij willen bij deze iedereen enorm bedanken. Het doet ons goed om te ervaren dat je er nooit 
alleen voor staat. Het geeft ons de kracht om weer verder te gaan met het verdriet bij het 
overlijden van mijn man en onze (schoon)vader 

Harry van Westerop

Dank jullie wel allemaal!
Namens Henny van Westerop-Merlijn en overige familie, 

Angèl en Pim Mooij-van Westerop 

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
De data voor de komende tijd:
2 mei 2014 17.30 uur maaltijd in het dorpshuis
16 mei 2014 10.00 uur koffie drinken op de pastorie
30 mei 2014 10.00 uur koffie drinken op de pastorie

Janet Wester    (5719382)
Tonnie Rozing  (5741684) 
Gea Klercq      (5715265) 
Tiny van Stralen
Riet Beers (5714705) 
Ria Boekel        (5719919)
Toos Mooij       (5710193) 
      
U bent van harte welkom!

COLLECTE ORANJECOMITE
Hallo Oranjevrienden,
In de eerste 2 weken van april zijn onze collectelopers van het Oranjecomite bij u langs geweest.
Hierbij willen wij u hartelijk bedanken voor uw eventuele bijdrage en de collectelopers voor jullie 
inzet!!

Met een oranje groet van het Oranjecomite!

KONINGSDAG VRIJWILLIGERSOPROEP KINDERKERMIS!!
Hallo Oranjevrienden,
Ook dit jaar kunnen wij weer vrijwilligers gebruiken om met de kinderkermis op Koningsdag, 26 
april, mee te helpen!
Lijkt je dit leuk! Je vrienden/vriendinnen zijn uiteraard ook van harte welkom!
Meld je snel aan bij Evelien Plak: tplak@xs4all.nl of 0226-421765

Met een oranje groet van het Oranjecomite!
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v Garage Co Borst BV v Co Borst Autoschade
v Co Borst Bedrijfswagens v C.B. Lease
v Airco Service v Piaggio LTV-dealer

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

NATUURSTEEN

 44,95
Brasil Nature
60x60x2,5 per m2

Klein Dorregeest 13A
1911 NC  Uitgeest (A9)

Zandwikke 14
1731 LN  Winkel

0224 - 54 46 07
www.spaansen.nl

Ook
outlet!
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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

Tel.: 072 - 5711254
E-mail: mail@rhbeers.nl

Internet: www.rhbeers.nl

kelders
kozijnen
verbouw

woningbouw
utiliteitsbouw
betonvloeren

Hét adres voor:
Hét adres voor:

woningbouw  kelders
utiliteitsbouw  kozijnen
Betonvloeren  verbouw  

Middenweg 494
1704 BM Heerhugowaard

Tel:072-5711254
Fax:072-5743170

Email: mail@rhbeers.nl
Internet: www.rhbers.nl
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ORANJE COMITÉ DE NOORD
Programma Koningsdag
Zaterdag 26 april 2014

10.45 uur:  Opstellen van de kinderoptocht op het St. Annaplein.                    
 Hier worden de versierde voertuigen door de jury beoordeeld.       
 De kinderen worden verzocht zoveel mogelijk herrie te maken tijdens de 

optocht (toeters, ratels, etc)

11.15 uur: Aanvang kinderoptocht met versierde fietsen,skelters,etc.                                 
 De route zal zijn: Annaplein, Middenweg, Plaetmanstraat, Bosweg, Leliehof-

straat, Rozenhoutstraat, Middenweg, de Zeis, de Dorsvlegel, de Ploeg en via de 
Wieder naar het voetbalveld.

12.00 uur:  Vlag hijsen door de zeeverkenners met medewerking van de welpen op het 
voetbalveld. Hierbij zullen de burgemeester, enkele wethouders, genodigden 
noordenders en de dit jaar geridderde aanwezig zijn.    
Hierna uitreiking van de prijzen.

14.15 uur:  Kinderkermis voor de kinderen van de basisschool op het    
St. Annaplein met leuke prijzen, springkussen, suikerspin,  schmink, limonade, 
ijs en diverse spelletjes.

16.00 uur:  Gezellige namiddag voor alle Noordenders in het Dorpshuis.

27 april om 10.00 uur: 
Heilige Mis in de parochiekerk ter intentie van het Koninklijk huis

ATTENT - KONINGSDAG - ACTIE

Aanstaande zaterdag is het de eerste koningsdag.
De openingstijden zijn enigszins gewijzigd van 
8.00 uur tot 12.00 uur.

We hebben heerlijke oranje - tompoucen en soezen in de aanbieding.
Ook het brood en cadetten (beperkt assortiment) hebben wij van Bakker Koning.

IEDEREEN EEN PRETTIGE KONINGSDAG!

TOT ZIENS BIJ DE ATTENT 
Arno en Sylvia Groen

Tel. 0725711325  Fax 0725726982

Middenweg 552 - 1704 BP HH Noord Tel: 072 - 5711325 Fax: 072 - 5726982

Unieke en goedkope 7 dagen snelservice 
van 10.00-22.00 voor particulier en kleinbedrijf. 

(geen onderzoekskosten!) 
Heeft u ook regelmatig problemen met uw computer? Of wilt u er een 

aanschaffen, maar weet u niet precies waarop u letten moet? 
Gepensioneerd KPN-computerdeskundige geeft nu advies en cursus 

om u daarbij te helpen. Ook reparatie, installatie of uitbreiding 
(binnen 1 dag!), eventueel bij u thuis, hoeft geen probleem meer te zijn! 

Bel eens voor informatie of afspraak. 
Rob Verweij, RCN Niedorp, 06-517 8 31 32, Winkel



24 25

• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing

Tel. 072 - 5711243 
06 - 53557548

Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard

www.groottuinen.nl

René Jonker 
Stationslaan 1

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

www.jonkerhov.nl

TRIMSALON 
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER 
MARLIES BROERS

   
Veenhuizerweg 57
1704 DR Heerhugowaard - De Noord
tel. 06 - 13108895

06-15689390

• Licht installaties
• Kracht installaties 
• Meterkasten
• Buiten / tuin verlichting

H.W. Mesdagstraat 15
1741 JM Schagen

joandekkerelektrotechniek.nl

 

  
JJOAN OAN DDEKKEREKKER   

ELEKELEKTROTECHNIEKTROTECHNIEK   
 

06-15689390 
 

• Licht installaties 
• Kracht installaties  
• Meterkasten 
• Buiten / tuin 

verlichting 
 

H.W. Mesdagstraat 15 
1741 JM Schagen 

joandekkerelektrotechniek.nl 
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ORANJE COMITÉ DE NOORD
Uitnodiging voor het

ORANJE FEEST
in het Dorpshuis.

Voor iedereen
na afloop van de kinderkermis

om 16.00 uur
met een gezellig muziekje erbij!

5 mei
FIETSTOCHT

Fietstocht voor jong en oud
Start: tussen 18.00-19.30

bij Dorpshuis

Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik, van Duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 

blijf ik tot in den dood. 
Een Prinse van Oranje 
ben ik, vrij onverveerd, 

den Koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God mijn Heer, 
op U zo wil ik bouwen, 

Verlaat mij nimmermeer. 
Dat ik doch vroom mag blijven, 

uw dienaar t’aller stond, 
de tirannie verdrijven 

die mij mijn hart doorwondt.

Hoorns keyboard ensemble
Op zondag 22 juni om 15.00 uur zal het Hoorns keyboard ensemble o.l.v Margiet Hoek een 
muzikale middag verzorgen in het kerkje van Veenhuizen. De entree bedraagt 5 euro inclusief 2 
consumptiebonnen. Wij nodigen u allen uit hierbij aanwezig te zijn.

 Tina van Breugel en Annet Kroon 
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Administratiekantoor
DEKKER
Voor uw:
 * bedrijfsadministratie
 * belastingzaken
 * salarisadministratie
 * automatiseringsbegeleiding in- of 
  exclusief het betalingsverkeer
 * algehele bedrijfsadvisering

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

Tevens verzorging van particuliere 

aangiftebiljetten

 
 

 

 

 

   

 

 

 
 

    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 
 
 
 
 

ZONDAG 4 MEI 
IERSE MUZIEKSESSIE

VANAF 15.30 UUR 
EN CARVERY VANAF 17.30 UUR

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

VRIJDAG 9 MEI 
MUSIC-DINNER MET DE 

JOHN FARMERS WHISTLES
3-OF 4-GANGENMENUKEUZE 

UIT HET NIEUWE MUZIEKMENU 
(MOOI MOEDERDAGCADEAUTJE)

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

ZONDAG 11 MEI 
MOEDERDAG!!!

 HEERLIJKE MOEDERDAG-TEA 
TUSEN 13.00 EN 17.00 UUR

 EN MOEDERDAGMENU VANAF 17.30 
UUR, RESERVEREN AUB

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

ZONDAG 18 JUNI
HEEL SPECIALE WHISKEY-PROEVERIJ
 14.30 - 17.00 UUR IN DE LOUNGE BIJ DE 

“SCHOTSE KAST”
 UITLEG, BIJZONDERE WHISKEY’S,

LEKKERE HAPJES EN VEEL GEZELLIG-
HEID!!! RESERVEER SNEL

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

ZATERDAG 14 JUNI 
ST. PATRICKS CRUISE

 IN SAMENWERKING MET PARTYBOOT 
DE KOPEREN HOORN:

 VAREN, IERSE MUZIEK AAN BOORD, 
KOFFIE, GEBAK, DRANKJE, HAPJE EN 

3-GANGENMENU TOE
-.-.-.-.-.-.-.-.-

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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De “Blik op de weg” in De Noord …( 21 apr.)
Beste mensen,
Het is 2e Paasdag en ik besluit toch te gaan wandelen. Om zeven 
uur loop ik de buitenlucht in de kerkklok slaat zeven maal. Mooi-
er kan het toch niet! Het is nog heel rustig in de straat en nog 
steeds in bewondering van de prachtige bloesem aan de bomen 
in de Doorbraak wandel ik naar de Middenweg. Ook hier heerst 
een wonderbaarlijke stilte, die ik zelden op de moment meemaak. 
Twee fietsers passeren mij, totdat ik de Hasselaarseweg insla. Een 
politiewagen passeert, maar die heeft ook geen haast! Een waterig 
zonnetje komt voorzichtig door de wolken. Er is regen voorspeld, 
maar daar is nog niets van te merken.
Op de Hasselaarseweg staan de wagens van de fa. Bleeker keurig in rij geparkeerd. Hier is het van-
daag ook rustdag. Enkele mensen zijn de gemeente behulpzaam geweest en hebben alvast het gras 
voor hun huis gemaaid. Het staat keurig! Toch zie je langs de slootkant een zee van paardenbloemen, 
boterbloemen, zuring, hondsdraf, rode en witte klaver. Het voorjaar laat zich in alle pracht zien.
Dan de Noordscharwouderpolderweg op. De pioenrozen komen omhoog en in het Apollomeer 
hebben de watervogels het geweldig naar het zin. Even verderop hoor ik de kerkklok van De 
Noord acht uur slaan. Dat heb ik nog nooit op die afstand gehoord! Nu zijn het vooral de vogels, 
die het hoogste woord hebben.
Dan het Schoutenbosje in. Hier is het fluitenkruid omhoog geschoten. De geur is fantastisch en 
ik geniet met mijn fototoestel langs de waterkant. Een vroege visser hoopt op een goede beet. 
Uit het bosje komend zie ik een stel golfplaten in de greppel liggen. Hoe haalt iemand het in zijn 
hoofd!! Morgen zal ik de gemeente bellen. Hier zou ook nog asbest in kunnen zitten.
Ik loop de Westerweg over. De boten liggen stil in het weerspiegelende water. In de afvalbak bij de 
bushalte gooi ik de rommel, die ik bij me heb. Bij de Roskamsluis maak ik de dubbele oversteek en 
loop verder over de Waarddijk. Ook hier heerst een serene rust. Schotse Hooglanders zie ik aan de 
overkant naar voedsel zoeken. Halverwege de Waarddijk loopt een hondenuitlaatster met me mee. 
Ze vraagt, of dit vrijwilligerswerk is. Ik vertel haar “het verhaal”. Na een tijdje gaat ieder weer zijn weg.
Bij de Westerweg maak ik opnieuw gebruik van de afvalbak en steek over bij de fa. Stoop. Op de 
Laanderweg is het één en al rust. In de berm zie ik paarse smeerwortel en weinig rommel. Op de 
Middenweg is er nu al wat meer verkeer. Ook hier ziet het er opgeruimd uit. Houden zo! Bij de fa. 
Groen staan ontelbare fietsen buiten. De klandizie moet volgens mij nog op gang komen. De klok 
slaat tien uur. Ik ga naar de koffie!
·	   27 blikjes
·	   21 drinkbakjes
·	     7 plastic flesjes
·	   10 pk. sigaretten
·	     1 pk. shag
·	     1 fles 

Heeft u ook genoten van het 
uitstapje van de KBO naar Urk? 
Kijk voor foto’s even op mijn 
website!

Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol
De Ploeg 10
tel. 5726170
mob. 06-18110970
der.van.krol@quicknet.nl
www.gerritvanderkrol.nl



28 29

Info(N)oord
Info(N)oord is het informatiepunt in Heerhugowaard De Noord van                                     

· Bibliotheek Kennemerwaard 
· Rabobank Alkmaar e.o. en 
· gemeente Heerhugowaard. 
U kunt uw vragen of opmerkingen ook mailen naar: 
denoord@bibliotheekkennemerwaard.nl

Informatie van de Rabobank Contact Punt 
Medewerkers van de Rabobank zijn niet meer aanwezig op woensdag- en vrijdagmiddag.
U kunt wel een afspraak maken met de senioradviseurs mevrouw B. Blank of mevrouw M. Ramaker, 
telefoon 072-5674400 voor een gesprek thuis of in het kantoor van Info(n)oord.
Voor telefonische informatie Tel. 072 - 5674400 

U kunt bij Info(N)oord wel terecht voor:  Een random-reader
     Betaal-enveloppen 

Informatie van de Gemeente 
Er is een directe telefoonlijn van Info(N)oord naar de gemeente.
Door het opnemen van de hoorn heeft u direct rechtstreeks telefonisch contact.

De Gemeentegids 2013/2014 wordt niet meer huis-aan-huis bezorgd.
De nieuwe gemeentegids 2013/2014 ligt voor u in de bibliotheek!!!
U kunt deze gids afhalen bij bibliotheek De Noord.

Bibliotheek Kennemerwaard

Verhuizing bibliotheek Heerhugowaard De Noord

De bibliotheek in Heerhugowaard De Noord gaat 19 mei 2014 verhuizen. 
Momenteel wordt er hard gewerkt om het nieuwe onderkomen gereed te maken om daar 
de bibliotheek te kunnen herhuisvesten. De bibliotheek is vanwege de verhuizing naar de 
Torenburgstraat gesloten in de week van 19 tot en met 23 mei.

Doelgroepen
Er is al lang over gesproken, maar nu gaat het toch echt gebeuren. De bibliotheek in De Noord  
gaat verhuizen naar de Torenburgstraat nummer 2. 
Bibliotheek Kennemerwaard heeft ervoor gekozen om zich op de doelgroepen jeugd tot en met 
12 jaar te richten én op de minder mobiele volwassenen in de vestiging in De Noord. Dit zullen 
in de praktijk vooral ouderen zijn en ouders van jonge kinderen. De collectie wordt afgestemd op 
deze doelgroepen. Maar uiteraard is iedereen welkom. De bibliotheekpas van de bibliotheek in 
Heerhugowaard De Noord is te gebruiken bij alle vestigingen van Bibliotheek Kennemerwaard. 
Voor al uw reserveringen kunt u ook terecht op de nieuwe locatie in De Noord.

Wanneer?
De bibliotheek is in week van 19 tot en met 23 mei gesloten. U kunt uw boeken tijdens deze 
periode niet inleveren op de locatie De Noord. Uiteraard kunt u tijdens deze week in alle overige 
vestigingen van Bibliotheek Kennemerwaard terecht om materiaal terug te brengen en te lenen. 
Verlengen van bibliotheekmateriaal kan ook via www.bibliotheekkennemerwaard.nl. Tevens vindt 
u hier de openingstijden van de andere locaties van Bibliotheek Kennemerwaard. 
Op maandag 26 mei 2014 opent de bibliotheek haar deuren weer.
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Nieuwe openingstijden
De vestiging in Heerhugowaard De Noord krijgt vanaf 26 mei 2014 nieuwe openingstijden. 
De bibliotheek is vanaf die datum geopend van maandag tot en met vrijdag van 13.00 uur tot 
17.00 uur. De bibliotheek zal dus meer open zijn dan voorheen, namelijk 20 uur per week in plaats 
van 18 uur per week.

Zelfbediening
Zelfbediening gaat zijn intrede doen. Materiaal dat u wilt lenen scant u zelf via een speciale balie. 
Het zelfbedieningsscherm geeft stap voor stap de handelingen aan die u moet doen. U kunt na 
het scannen kiezen voor een bon waar de gegevens van de geleende materialen op staan plus de 
vervaldatum. Zo  houdt u een goed overzicht. Ook inleveren van materiaal doet u voortaan zelf 
met behulp van dit apparaat.

Pinautomaat
In de vernieuwde bibliotheek kunt u niet meer met contant geld betalen. Nieuw is de pinautomaat, 
hier kun u ieder bedrag, zonder extra kosten, betalen.
Ook kunt u vooraf een tegoed op uw pas zetten. Dit doet u door in te loggen in uw account 
op www.bibliotheekkennemerwaard.nl en via iDeal een bedrag te betalen. Kosten die u in de 
bibliotheek maakt kunnen van dit tegoed afgeschreven worden.

Feestelijke opening
Op dinsdag 3 juni vindt de officiële opening plaats 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!

De Ochtenden: Sint Petersburg

Sint Petersburg spreekt voor velen tot de verbeelding. Peter de Grote, Elisabeth, Catharina 
de Grote, Paul, Alexander I en II en Nicolas II. Allemaal bekende namen die bijdroegen aan de 
geschiedenis en pracht van de stad. Eugènie Herlaar neemt u dinsdag 6 mei mee op reis naar 
deze bijzondere stad. De reis begint om 10.00 uur in de bibliotheek van Heerhugowaard.

Sint Petersburg
Sint Petersburg is de meest on-Russische stad van Rusland. Deze stad heeft een eigen individualiteit, 
is complex, vol dynamiek en is geheimzinnig. Aan geen enkele Russische stad zijn zoveel legenden 
en overleveringen verbonden. 
Eugènie Herlaar heeft Sint Petersburg bezocht. De stad heeft grote indruk op haar gemaakt.
Ze heeft zich verdiept in de figuur van Peter de Grote, stichter van de stad. Ze vertelt hoe de stad 
tot stand is gekomen en toont de prachtige monumentale gebouwen die daar te zien zijn en 
vertelt over de geschiedenis ervan
De cursus wordt georganiseerd onder de noemer “De Ochtenden”.

Aanmelden
Nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom op vrijdag 6 mei om 10.00 uur in Bibliotheek 
Kennemerwaard locatie Heerhugowaard Centrum, Parelhof 1a.
De toegang is € 2,50 en is inclusief koffie of thee. Aanmelden kan bij de Klantenservice in de 
bibliotheek. Reserveren is mogelijk op telefoonnummer
072 – 576 48 00 of per mail via heerhugowaard@bknw.nl

Bloemenfeest in de bieb
Zin om creatief en origineel bezig te zijn? In de bibliotheek in Heerhugowaard kun je in de 
meivakantie meedoen aan een leuke workshop. Op donderdag 1 mei kunnen kinderen een 
Sprookjes Bloementaart maken in de bibliotheek.
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Sprookjes Bloementaart
Het is feest! Het voorjaar begint en de bloemen staan in bloei. Deze vakantie gaan we onder 
begeleiding van bloemist Spaansen een Sprookjes Bloementaart maken. Bij de kinderen van 4 
t/m 8 jaar beginnen we om 10.00 uur met het voorlezen van een sprookje. Daarna kiest elk kind 
een sprookjesfiguur en gaat onder begeleiding van een professionele bloemist een sprookjestaart 
maken. De sprookjesfiguren worden in de taart verwerkt en de taart wordt natuurlijk gevuld met 
prachtige bloemen en materialen van Spaansen Bloemen. 

Sprookjes en Raps
Om 13.30 uur zijn kinderen van 9 t/m 12 jaar aan de beurt. Zij beginnen met het luisteren naar 
raps over sprookjes uit het boek Roodkapje was een toffe meid. Daarna kiezen ook zij een sprookje 
of fantasiefiguur uit. Het sprookje of fantasiefiguur is het thema van hun Bloementaart. Ook zij 
worden begeleid door de bloemist van Spaansen Bloemen. 

Aanmelden
Wees er snel bij, want vol is vol en deze workshops zijn heel populair.
Deze activiteit vindt plaats op donderdag 1 mei in Bibliotheek Kennemerwaard locatie 
Heerhugowaard, Parelhof 1a. 
De workshop voor kinderen van 4 t/m 8 jaar is van 10.00 tot 11.30 uur. 
Kinderen van 9 t/m 12 jaar kunnen van 13.30 tot 15.00 uur aan de slag.
De toegang is € 3,50. Aanmelden kan bij de Klantenservice in de bibliotheek tijdens openingstijden. 
Reserveren is mogelijk op telefoonnummer 072 – 576 48 00 of per mail via heerhugowaard@bknw.nl

Sing-in in de bibliotheek
Op zaterdag 17 mei om 13.30 uur kunnen kinderen tot ongeveer 6 jaar meezingen met 
liedjes in de bibliotheek van Heerhugowaard Centrum. Sharon Cijs, van Muziek op Schoot 
Heerhugowaard en Omstreken, organiseert deze gezellige middag. De liedjes die gezongen 
worden gaan over het thema Lente.

Voor de Sing-in neemt Sharon haar gitaar mee en vertelt over de lente. Daarna wordt er gezellig 
gezongen. Kortom een gezellige middag voor kinderen tot ongeveer 6 jaar. Maar ook voor de 
pappa’s en mamma’s of opa’s en oma’s is het een leuke middag.   

Muzikale ontdekkingsreis
De naam ‘Muziek op Schoot’ staat symbool voor de veilige band met eenieder aan wie het kind 
gehecht is. Sharon start altijd met een persoonlijke begroeting, hierna volgen allerlei muzikale 
activiteiten. Samen plezier maken staat hierbij op de eerste plaats! 

Aanmelden
Wilt u samen met de kinderen op zaterdag 17 mei langs komen? Jullie zijn van harte welkom. 
Om 13.30 uur start de Sing-in op de derde etage van Bibliotheek Kennemerwaard locatie 
Heerhugowaard, Parelhof 1a. De toegang is gratis

NIEUWE MATERIALEN

Volwassenafdeling ROMANS
George, E Verloren onschuld Spannend
Giffin, E Op weg naar jou Romantisch
Heijmans, T Pristina Algemeen
Hoogstraaten, M. en T.    Machteloos Spannend
Indridason, A Maandagskinderen Spannend
Joyce, R De dag dat de tijd stil stond  Algemeen
Marklund, L Nora’s verdwijning Spannend
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 PRENTENBOEK
Duddle, J Gigantosaurus AK
Genechten, G.v. Mag ik eens in je luier kijken             AP
Huiberts, M We hebben er een geitje bij! AP
 
 INFORMATIEVE BOEKEN T/M 9 JAAR 
Moses, B Bram Bangosaurus AJ bruin 
    
 LEESBOEKEN T/M 9 JAAR NIVEAU
Diks, F Koen kampioen, Samen sterk A
Dort, E.v. Jasper & Julia en de geheime tuin            E M4  
Knister Ridder op hol A
Lowe, D Mijn hamster is een superster A
Schmidt, A.M.G. Met Jip en Janneke door Nederland          A

 LEESBOEKEN VANAF 9 JAAR           NIVEAU
Knister Arabesk, avonturen van een ridderpaard   B
Kuyper, S Hotel De grote L C
Slee, C Pijnstillers & Paniek C
Stilton, G  Op missie in Moskou B

OPENINGSTIJDEN 
LOCATIE DE NOORD/ INFO(N)OORD MIDDENWEG 541 A  
Maandag  13.00 – 17.00 uur
 18.30 – 20.30 uur
Woensdag 13.00 - 17.00 uur      
 18.30 – 20.30 uur
Vrijdag  13.00 – 17.00 uur
 18.30 – 20.30 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
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Sjoelclub Glai em d’r in.

  Sjoelclub‘’ ‘’
Glai em d’r in

’t Open Noordender Sjoelkampioenschap!

12 april ’14. Ja dames en heren, het was vandaag de grote dag voor 
de mannen van Sjoelclub ‘Glai em d’r in’. Na wekenlange aankondi-
gingen, een avond lang ploegen en zweten om de poules in te delen 
en op de dag zelf ’s ochtends om 10.00 uur beginnen met klaarzetten, 
het is niet zomaar wat om zo’n groot spektakel te organiseren. 
De dag begon voor een paar leden van de club al vroeg. Om 10.00 
uur hadden Hans en Mart de koffie klaar staan en mochten we 
daarna alles gaan klaarzetten. De 27 tafels werden overal vandaan 
gehaald en van het stof ontdaan. Kleedjes erover, stoelen naast en 
voor de bak en natuurlijk het allerbelangrijkste de sjoelbakken van zolder! De blaadjes werden op-
gehangen bij de bakken van onze geweldige sponsors en ook de prijzen voor de verloting werden 
opgehaald. Ja dames en heren, u leest het al het gaat niet allemaal vanzelf, maar we werden wel 
beloond met alvast een eerste biertje en, zoals ieder jaar, werd er weer even een lekker kibbelin-
getje gehaald bij vishandel Marco en Brigitte van Veen!
De mannen verzamelden zich om 16.30 uur in café Bleeker. Zoals ieder jaar mochten de mannen 
weer gaan genieten van de kookkunsten van onze topkok Mart Bleeker. “Joôs, wat willen we dit 
jaar eten voor het sjoelfeest?”, was het voorzitter Koen de Koning een paar weken van tevoren. De 
keuze is vaak voor een ‘lappie vlees’, zoals een biefstuk of een schnitzel, maar dit jaar werden er an-
dere voorstellen gedaan. “Zuurkool met vette jus of een lekker bordje boerenkool met worst!”, was 
het onze materialenman Arjan Dekker. Voor lange tijd leek dit ook het hoofdgerecht te worden, 
maar op het laatste moment werd er dan toch weer gekozen voor een biefstuk of een schnitzel 
met natuurlijk wat rauwkost. De mannen genoten volop en als toetje een mooi bordje met ijs. Zo 
zaten we nog even mooi aan een biertje en werden er hier en daar alvast wat bakken ingegooid. 
Om 19.00 uur kwamen de eerste deelnemers binnenlopen. “Mannen, we waren het bijna verge-
ten, maar we moeten nog op de foto joh!”, was het onze fotograaf van de avond, Sander Mooij. De 
mannen haastten zich naar buiten, snel op de foto en dan weer gauw terug naar binnen. “Koomen, 
hou er wel even rekening mee dat jij de verloting moet presenteren”, was het Dick Sijm, die zich 
naarmate de avond vorderde zich steeds beroerder voelde. Onze Dick was op zijn werk met een 
ladder aan de gang geweest, want hij denkt dat hij echt alles kan. Hij stond op de ladder, op vier 
meter hoog, en was bezig zijn laatste raampje te schilderen. Vervolgens kwam hij erachter dat de 
ladder niet zo stevig stond en die gleed dan ook zo onder hem vandaan en daar lag onze Dick op 
de grond kermend van de pijn. “Viel je op de buik Dick? Ik hoop het wel voor je, want dan heb je in 
ieder geval genoeg vering!”, was het Oscar Boekel met een kleine grijns op z’n gezicht. Na een kort 
voorwoordje van onze voorzitter Koen de Koning, gingen alle deelnemers richting hun toegewe-
zen bak. Het was weer een mooi plaatje voor sjoelclub ‘Glai em d’r in’. Vele mensen zag je genieten 
en ook ging het er af en toe wel fanatiek aan toe. Voor Gert-Jan de Moes was dit jaar wel heel 
spannend, want hij had de vorige twee edities al gewonnen en als hij dit jaar weer zou winnen dan 
mocht hij de wisseltrofee houden. “Zou het niet eens lekker wezen als we tijdens het sjoelen een 
hapje tussendoor krijgen”, zei vorig jaar één van de deelnemers. Voorzitter Koen de Koning had dit 
nog onthouden en gooide dit een paar weken terug al in de groep. Vele zagen dit wel zitten, maar 
er waren ook een paar tegen en u zult het bijna niet geloven, één daarvan was Tim Koomen, maar 
wie liep er met een schaal rond in het café, ja wij horen het u al denken dat zal die ene van Koomen 
dan wel wezen en ja, dat was ook zo. De poulefases raakten op hun einde en de winnaars waren 
bekend voor de finales. De uiteindelijke uitslag van de mannen:
1. Tom Dekker (112,5)
2. Gert-Jan de Moes (111,0)
3. Jos Melten (107,0)
4. Ron Dekker (105,5)
5. Ivan Zuurbier (94,5)
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Ook werd er dit jaar weer een vrouwenfinale gehouden en die is als volgt geëindigd: 
1. Sanne Hoedjes (99,5)
2. Sandra Numan (99,5)
3. Debby Stammis (90,5)
4. Loes Resink (86,6)
5. Inge Bijvoet (75,5)

Namens de Sjoelclub gefeliciteerd met uw prachtige prestatie en vooral Tom Dekker, want anders 
hadden wij weer achter een andere wisselbeker aan gemoeten. Ook werd er nog een kleine troost-
prijs, ‘de poedelprijs’, uitgedeeld aan degene die de laagste score gooide in één beurt deze avond. 
De gelukkige was dit jaar Bo Groen (34). Al werd er geen prijs voor uitgereikt, maar toch leuk om 
even te vermelden is degene, die de hoogste score had in één beurt. Dit was Daan Vleugel (135).
De winnaars waren bekend en ontvingen hun welverdiende bekers. De avond ging meteen verder 
met de welbekende ‘verloting’. Deze werd gepresenteerd door Joost Klercq en Tim Koomen. De 
verloting had ook dit jaar weer mooie prijzen, gesponsord door talloze geweldige sponsoren en 
als hoofdprijs natuurlijk de fiets van Edwin Groen. De verloting ging snel en dit jaar hadden we 
een prachtige prijs, die gesponsord werd door de sjoelclub zelf. Het was de ‘Mysterie Box’ en de 
gelukkige was Jelle Loos. “Yes, Yes, eindelijk heb ik eens prijs!”, was het Jelle Loos toen hij zijn prijs 
op kwam halen. Alleen kwam hij er al snel genoeg achter dat het niet een echte prijs was maar een 
lege doos met alleen maar proppen papier. Hierbij werd ook meteen de prijs voor de ‘Snarker van 
het jaar’ bekend gemaakt en de gelukkige dit jaar was Maarten de Moes. Hij mag dan ook een jaar 
lang passen op de ‘Gouden trilstaaf’
Na de verloting begon het welbekende ‘Sjoelbakkenbal’ onder leiding van de enige echte Paul 
Vlaar! Wat was het een feest en met het sjoelclub nummer ‘Oeleboele lekker sjoelen’ knalde het 
dak eraf. Ook onze Ronald Mooij ( Doon) liet nog even zijn dansmoves zien met een nummer van 
‘Scooter’. De mannen van Sjoelclub Glai em d’r in heeft zich deze avond prima vermaakt en wij 
hopen dat, dat voor u ook geldt en wij hopen u natuurlijk volgend jaar weer terug te zien tijdens 
de 13e editie van dit prachtige evenement. Via deze weg willen wij alle deelnemers en natuurlijk 
ook alle andere aanwezigen hartelijk danken voor uw komst!
Tot ziens en hopelijk tot volgend jaar!

Sjoelclub Glai em d’r in.

Ook willen wij deze geweldige sponsors bedanken, want zonder hun was het dit jaar niet zo’n 
groot succes geworden!

CAFÉ – PARTYCENTRUM BLEEKER
FLYNTH ADVISEURS EN ACCOUNTANTS BV 

VAN WESTEN KEUKENS
EDWIN GROEN TWEEWIELERS

AANNEMINGSBEDRIJF K. DEKKER KRABBENDAM 
BART BIERMAN HOVENIER & BOOMVERZORGER

AANNEMERSBEDRIJF R & H BEERS
PIET DE GOEDE WITGOED

WWW.STRAATGEREEDSCHAP.NL
ED TESSELAAR TRANSPORT & VERHUUR

H.M. TESSELAAR
TEGELZETBEDRIJF DICK VAN SCHAGEN

AANNEMERSBEDRIJF HOF BOUW BV 
URSEM ZEEFDRUK

ATTENT, ARNO EN SYLVIA GROEN
SLIJKERMAN TRANSPORT & HANDEL IN VLAS, STRO EN HOOI

VISHANDEL MARCO VAN VEEN
BAS DE KONING TEGELWERKEN 

CARE FOR HAIR
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MAATSCHAP P. EN J. BORST
SPORTIEFGEZIEN.NL
PLAK CHRYSANTEN 

VERSEPEULEN.NL
BEELDHOUDEN MET ANJA

KAPSALON MARGRET DE BOER
NUMAN PAPRIKA’S

LIPTON ICE TEA
URSEM-ZUURBIER GROENTEKWEKERIJ, KOELING EN OPSLAG

SNACKBAR HUGO

P.s. Deze avond heeft ook de krant gehaald, namelijk in het Heerhugowaards nieuwsblad. Dit met 
grote dank aan Roos Groot. Het krantenstuk is te vinden via de volgende link. http://www.rodi.nl/
nieuws/1069191-gezelligheid-is-het-aacute-llerbelangrijkste-twaalfde-noordender-kampioen-
schap-sjoelen-groot-succes

Nieuws van hugo girls
Ik dacht de vorige keer dat de complete eerste ronde van de beker-
wedstrijden bekend was. Maar dat was niet zo, vorige week kwa-
men er nog wedstrijden bij en nu moeten alle teams deze week 
bekeren. En je weet maar nooit. De finale van de voetbalbeker is 
net gespeeld en die uitslag was ook erg onverwacht.
Verder zijn er in verband met koningsdag en vakantie aanstaand 
weekend geen wedstrijden. En het weekend erna ook niet in ver-
band met de vakantie.
De komende speelweekenden zijn er veel wijzigingen omdat veel 
tegenstanders graag op een andere datum of een andere tijd wil-
den en in het kermisweekend zijn er teams van ons die de wedstrij-
den hebben verplaatst.

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

We hebben nog steeds een vacature.
We zoeken nog iemand die handig is. Dus als er een handige vader, moeder, opa, oma of (part-
ner van) een spelend lid is dan horen we dat graag. Af en toe moet er iets vernieuwd worden in 
’t Rondeel of op het handbalveld. En er moet iemand van de handbal zitting nemen in Stichting 
Dorpshuis als contactpersoon tussen Hugo Girls en de Stichting. Dus ben je handig en wil je wel 
wat doen voor de handbal meld je dan bij Ingrid Commandeur (ingridenandre@quicknet.nl). 

Als je dit jaar 6 jaar (of meer) wordt dan kun je je opgeven bij Linda Rezelman l.rezelman@kpnmail.nl. 
Het zou leuk zijn als er nog wat 5 of 6-jarigen bijkomen omdat het nieuwe team nu nog wat te klein 
is. Je mag altijd een paar keer gratis meetrainen om te kijken. Het is ook mogelijk om voor 2 maanden 
lid te worden, dan mag je ook wedstrijden meespelen maar ben je niet verplicht lid te worden en het 
kost ook niets. 2 maanden gratis lidmaatschap geldt voor iedereen die wil gaan handballen.

Veel succes iedereen met de beker.

Het bestuur



34 35

HOOFDSPONSORS
Transportbedrijf Piet Oudeman
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg

JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman

ONZE JARIGEN
Jacky Zuurbier  25 apr
Fiona Stoop  27 apr
Vera Sprenkeling-Kramer 27 apr
Deanne Molenaar  3 mei
Laura Veldman  6 mei
Senna van Schagen 7 mei

Shirtsponsors
Ook dit seizoen hebben alle teams weer prachtige gesponsorde shirts. 
Hieronder staan alle teams met de sponsors.

F2 Aannemersbedrijf R. Blankendaal
 Reinigings- & straalbedrijf Stef Kuilboer BV
F1 Snoek motoren
E2 KWS
E1 Loonbedrijf Veldman               www.loonbedrijfveldman.nl
D3 Partycentrum Bleeker        www.caferestaurantbleeker.nl
D2 KWS
D1 SHW
C2 Hugo’s vrienden
C1 Autoservice Bakker -    www.autoservicebakker.nl
B2 Attent Arno en Silvia Groen
B1 Autowaard
A1 Timmerbedrijf Snel
Dames 4 Kwekerij A. Bakker en Zn. B.V.
Dames 3 Groentekwekerij Ursem-Zuurbier
 Stukadoorsbedrijf Overtoom
Dames 2 Snack & Eethuis Hugo                                      www.snackeethuishugo.nl
Dames 1 Loonbedr. en machineverhuur Danenberg   www.loonbedrijfdanenberg.nl
 Transportbedrijf Piet Oudeman                        www.pietoudemantransport.nl
Recr 1 Loonbedrijf Danenberg
Recr 2 Loonbedrijf Veldman                                       www.loonbedrijfveldman.nl

Schoonmaken Rondeel
De volgende teams van Hugo Girls zijn aan de beurt om het Rondeel schoon te maken. 

24/4-30/4 Dames 1
12/5-13/5 Dames 2
19/5-20/5 Dames 3

De sleutel is bij P. Jaspers , Rozenhoutstraat 4, tel: 072 5711729
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Verslag Hugo Girls- VVW 6 april 
Vandaag speelde we tegen VVW, de vorige keer dat we tegen VVW speelde was het een spannen-
de wedstrijd, die we toen met één punt verschil hadden verloren.
Vandaag  begonnen we de wedstrijd met een nat veld, maar dat maakte voor Hugo Girls niets uit, 
want al snel stonden we met 4-1 voor, maar 10 minuten voor tijd zakte Hugo Girls in waardoor 
VVW de score terugbracht naar 5-5. We gingen de rust in met 6-5 in het voordeel van Hugo Girls.
In de rust werden duidelijke afspraken  gemaakt en Hugo Girls ging weer gefocust  beginnen aan 
de tweede helft.
Na de rust gingen beide partijen er weer fel tegen aan, daardoor bleef de scores dicht bij elkaar, 
van beide teams waren er mooie acties, maar doordat VVW twee minuten kreeg maakte Hugo 
Girls daar gebruik van door de overtal in te zetten, daardoor kwam de stand op 13-9 voor Hugo 
Girls.
De scheids floot de wedstrijd af en de punten zijn weer binnen!!!!!!!
De eindstand was 15-10 in het voordeel van Hugo Girls.

UITSLAGEN HUGO GIRLS

29 maart – 4 april
H.V. Blokker DS1  - Hugo Girls DS1  17 - 19
Hugo Girls DS3  - Lacom ‘91 DS3  18 - 9
Victoria O DS4  - Hugo Girls DS4  17 - 20
Hugo Girls DA1  - J.H.C. DA1  21 - 27
Hugo Girls DB1  - J.H.C. DB2  14 - 11
Geel Zwart DB2  - Hugo Girls DB2  10 - 7
Hugo Girls DC1  - Berdos DC1  30 - 4
Hugo Girls DC2  - DSS DC1   24 - 4
Hugo Girls D2  - Kleine Sluis D1  6 - 14
Hugo Girls D3  - Z.A.P. D2   7 - 25
DSS E2   - Hugo Girls E1  10 - 12
Hugo Girls E2  - Meervogels’60 E2  5 - 8
H.C.V.’90 F1  - Hugo Girls F1  3 - 5
Wijk aan Zee F1  - Hugo Girls F2  8 - 3
Zuidermeer DR1  - Hugo Girls DR1  15 - 9
‘t Fortuin/VVW DR4 - Hugo Girls DR2  5 - 3

5 april – 11 april
Hugo Girls DS1  - ‘t Fortuin/VVW DS3 15 - 10
Meteoor DS2  - Hugo Girls DS2  5 - 9
KSV DS2   - Hugo Girls DS3  5 - 11
Hugo Girls DS4  - D.S.O. DS 3  23 - 8
Meervogels’60 DA1 - Hugo Girls DA1  17 - 5
Z.A.P. DB2  - Hugo Girls DB1  13 - 25
Vrone DC1  - Hugo Girls DC1  16 - 11
KSV DC2   - Hugo Girls DC2  6 - 20
KSV D1   - Hugo Girls D1  13 - 5
V.Z.V. D2   - Hugo Girls D2  7 - 5
Lacom ‘91 D3  - Hugo Girls D3  9 - 3
Hugo Girls E1  - Wijk aan Zee E1  6 - 7
Tornado E3  - Hugo Girls E2  5 - 5
Hugo Girls F1  - S.C. Dynamo F1  5 - 4
Hugo Girls F2  - Lacom ‘91 F1  3 - 2
Hugo Girls DR1  - Quick DR1  5 - 28
Hugo Girls DR2  - Niedorp DR1  7 - 7
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12 april – 25 april
Victoria O DS2  - Hugo Girls DS2  19 - 10
Hugo Girls DS3  - DSS DS2   22 - 11
H.V.S. DS1  - Hugo Girls DS4  18 - 29
Hugo Girls DB1  - Geel Zwart DB1  16 - 16
Excelsior ‘53 DB2  - Hugo Girls DB2  4 - 11
Hugo Girls DC1  - Graftdijk DC1  20 - 13
Hugo Girls D2  - J.H.C. D1   4 - 6
Hugo Girls D3  - Kleine Sluis D2  5 - 14
Tornado E2  - Hugo Girls E1  8 - 10
KSV F1   - Hugo Girls F1  7 - 7
Hugo Girls E2  - DSS E3   8 - 4
S.C. Dynamo F2  - Hugo Girls F2  2 - 3
Hauwert DR2  - Hugo Girls DR2  7 - 6

PROGRAMMA ZATERDAG 3 MEI T/M VRIJDAG 9 MEI (VELD) 
           
    AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.

RECR. 1 7-mei HG DR1 - ‘t Fortuin/VVW DR3 De Noord 20:00 19.30 ------
RECR. 2 7-mei Victoria O DR4 - HG DR2 Obdam 20:00 19.15 ------

PROGRAMMA ZATERDAG 10 MEI T/M VRIJDAG 16 MEI (VELD)  
           
  AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.

DAMES 1 11-mei HG DS1 - C.S.V. Handbal DS2 De Noord 11:15 10.45 ------
DAMES 2 10-mei HG DS2 - ‘t Fortuin/VVW DS4 De Noord 19:30 19.0 ------
DAMES 3 11-mei S.V. Wieringerwaard DS1 - HG DS3 Olympia 13:00 12.00 ------
DAMES 4   VRIJ        
A 1 11-mei Victoria O DA1 - HG DA1 Obdam 10:45 10.00 ------
B 1 11-mei Victoria O DB1 - HG DB1 Obdam 12:00 11.15 ------
B 2 11-mei HG DB2 - J.H.C. DB3 De Noord 10:00 09.30 ------
C 1 11-mei S.C. Dynamo DC1 - HG DC1 Ursem 11:00 10.00 ------
C 2 11-mei Niedorp DC2 - HG DC2 Niedorp 14:00 13.15 ------
D 1 10-mei Meervogels’60 D1 - HG D1 Akersloot 10:45 09.45 ------
D 2  10-mei Hollandia T D1 - HG D2 Tuitjenhorn 12:00 11.00 ------
D 3 11-mei D.S.O. D3 - HG D3 Den Helder 13:45 12.30 ------
E1 10-mei HG E1 - Meervogels’60 E1 De Noord 15:00 14.30 ------
E2 11-mei Koedijk E1 - HG E2 Koedijk 11:15 10.15 ------
F1 10-mei HG F1 - SSV F1 De Noord 14.00 13.30 ------
F2 10-mei HG F2 - Hauwert F2 De Noord 13:00 12.30 ------
RECR. 1 12-mei Westfriezen DR3 - HG DR1 Zwaag 19:30 18.30 ------
RECR. 2 12-mei HG DR2 - Excelsior ‘53 DR2 De Noord 19:30 19.00 ------
      
WIJZIGING: Zat 10 mei: F1 - Vrone verplaatst naar 18 mei     
  Zat 10 mei: F1 - SSV F1 om 14.00 uur (ipv 31 mei) 
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TEAM DATUM WEDSTRIJD AANVANG SCHEIDRECHTER
R1 7-mei HG DR1 - ‘t Fortuin/VVW DR3 20:00 ?
F2 10-mei HG F2 - Hauwert F2 13:00 Sen Kuilboer-Pien vd Berg
F1 10-mei HG F1- SSV F1 14:00 Noor Blankendaal-Lisa Dekker
E1 10-mei HG E1 - Meervogels’60 E1 15:00 Denise Sprenkeling-Lindsey Snoek
DAMES 2 10-mei HG DS2 - ‘t Fortuin/VVW DS4 19:30 Joyce Hey
B2 11-mei HG DB2 - J.H.C. DB3 10:00 Jocelyn Berkhout
DAMES 1 11-mei HG DS1 - C.S.V. Handbal DS2 11:15 ???
R2 12-mei HG DR2 - Excelsior ‘53 DR2 19:30 Karin Oudeman
E1 17-mei HG E1 - Monnickendam E1 12:00 Bente Zuurbier-Evi Blankendaal
D3 17-mei HG D3 - Tornado D3 13:00 ?
D2 17-mei HG D2 - D.S.O. D2 14:00 Inge Entius-Amber Molenaar
D1 17-mei HG D1 - H.C.V.’90 D1 15:00 Malissa de Groot-Jet vd Berg
DAMES 4 17-mei HG DS4 - Kleine Sluis DS2 19:00 Annie Groenland
C2 18-mei HG DC2 - Wijk aan Zee DC1 10:00 Jacky Zuurbier-Jessy Blom
B1 18-mei HG DB1 - Westfriezen DB1 13:30 ?
A1 18-mei HG DA1 - V.Z.V. DA2 12:15 Monique Oudeman
F1 18-mei HG F1 - Vrone 11.00 ?
R1 21-mei HG DR1 -Victoria O DR3 20:00 Karin Oudeman
A1 22-mei HG DA1 - Geel Zwart DA1 19:00 Nel Borst
E2 24-mei HG E2 - KSV E3 11:00 Bente Zuurbier-Evi Blankendaal
D3 24-mei HG D3 - Zwaluwen K D1 12:00 ?
D2 24-mei HG D2 - Schagen D2 13:00 Inge Entius-Amber Molenaar
D1 24-mei HG D1 - Tornado D2 14:00 Malissa de Groot-Jet vd Berg
DAMES 2 24-mei HG DS2 - Geel Zwart DS2 19:30 ?
C2 25-mei HG DC2 - Vrone DC2 10:00 Esmée Mooij-Jolijn Brouwer
C1 25-mei HG DC1 - Lacom ‘91 DC1 11:00 Jacky Zuurbier-Jessy Blom
DAMES 3 25-mei HG DS3 - Quick DS2 12:00 Monique Oudeman
B1 25-mei HG DB1 - H.V.S. DB1 13:15 ?
B2 25-mei HG DB2 - Quick DB1 14:15 ?
DAMES 2 27-mei HG DS2 - Victoria O DS2 19:30 Joyce Hey
E1 31-mei HG E1 - Graftdijk E2 13:00 Lisa Dekker-Ineke Schot
F2 31-mei HG F2 - JHC F2 14:00 Denise Sprenkeling-Lindsey Snoek
DAMES 4 1-jun HG DS4 - Excelsior ‘53 DS2 11:00 Joyce Hey

Buffetdiensten Hugo Girls in het rondeel
 
Hou het contact en de website van Hugo Girls goed in de gaten.
Er zijn leden die geen contact lezen, dus die kunnende info van de site af te halen
 Wil je van mij een mailtje ontvangen wanneer je aan de beurt bent?
 Geef je mailadres door aan mij  dan stuur ik  dit toe.
marcoannet@gmail.com 

Hierbij het overzicht van de kantine diensten voor het rondeel.
Kijk goed wanneer je aan de beurt bent. Want het gebeurt  regelmatig dat iemand niet op komt 
dagen. Als je niet kunt zorg je zelf voor een ander.
 
Kom je niet opdagen  en heb je niet voor vervanging gezorgd, ben je de volgende periode extra   
aan de beurt. 

Willen jullie de wijzigingen aan mij doorgeven.
tel nr 072-5711428 of via de mail:marcoannet@gmail.com
Annet Kroon, planning kantinediensten in ´t rondeel
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 19.15 21:45      
7-May marianne gieling       
 
 12:15 14:15 14:15 16:30 18:45 21:30 
10-May marijke dekker anniek dekker en isa groot silvie appelman 
 
 9:15 11:15 11;15 13:30  
11-May judith de mees  roos groot en mieke kroon    
 
 18:45 21:30      
12-May sarita wijnker       
 
 11:15 13:45 13:45 16:15 18:15 20:45 
17-May Mariska ursem ellen kunst en janine bakker ilja groot  
        
 9:15 11:30 11:30 14:00    
18-May corina slijkerman maureen borst en marlou oudeman     
 en marijn kunst 
         
 19;15 21:45      
21-May milou de boer       
 
 18:15 20:45      
22-May mandy loos       
 
 10:15 13:00 13:00 15:45 18:45 21:30 
24-May sandra gouverneur maartje deken carina Borst 
 
 9:15 11:45 11:45 14:00 14:00 16:15 
25-May simone drenth kim snoek en jonna spek deanne molenaar en  
     melanie van diepen  
 18:45 21:30      
27-May astrid Tesselaar       
 
 12:15 14:15 14:15 16:30    
31-May irma Nauta-van langen kirstin ligthart en roos snel    
 
 10:15 13:00      
1-Jun Carin Dekker       
 
        

 
      
   

Activiteitenkalender
Half mei halve finale penaltybokaal
24 mei finale penaltybokaal
8 – 9 juni Berdosweekend
Half juni taartentoernooi 
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Wat een grandioze plantenactie hebben we gehad.  Vrijdag 11 April zijn vele jeugdleden van de 
handbal en voetbal op pad gegaan om de mooie kalanchoës te verkopen. De mooie planten wa-
ren ons aangeboden door Kwekerij Slijkerman. Met de  hulp van vele ouders werd er een route 
door de Noord gereden om de planten te verkopen. En die verkoop liep dus super.   Hierdoor 
kunnen we weer wat extra’s doen voor de jeugd. Bij deze wil ik graag Kwekerij Slijkerman bedan-
ken voor het beschikbaar stellen van de planten, Attent. Groen, Arno en Sylvia voor de lekkere 
patat,gebakken door Edwin van Diepen. Alle jeugdleden die ons hebben geholpen zonder jullie 
was deze actie niet geslaagd.  Super 

de jeugdcommissie

40MM 31 Mei   40MM 31 Mei   40MM  31 Mei   40MM 31 Mei  
Zaterdag 31 Mei wordt de 40MM sponsorwandeltocht gelopen.
De tocht gaat door de dorpen Venhuizen,Wijdenis,Oosterleek,Schellinkhout.Er wordt gelopen  
door verschillende dorpskernen en over de Westfriesedijk.De vele stempelposten bieden 
onderweg versnaperingen aan. Op de 40MM dag kunt u verschillende routes lopen.
U kunt starten van 7.00 voor de 40 km 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.40MM-inschrijvingen.De rest wijst vanzelf.
De opbrengst van de sponsortocht komt geheel ten goede aan zo’n 180 kleinschalige projecten 
waaraan in 2013 per project 650,- euro is uitgekeerd.
U inschrijfformulier kunt u afhalen en inleveren bij: G.Klercq
      Middenweg 460 D, Heerhugowaard-Noord.
      Tel: 072-5715265

Kom tennislessen bij TV ’t Noordend! �����������������������������������������

Naamloos-22   1 27-08-2010   10:52:54

Waarom tennistraining?
Voor beginnende en gevorderde spelers is tennisles van groot 
belang. Doordat je individueel of samen traint, zul je snel meer 
spelbeleving hebben. Je leert technisch goed tennissen én je 
leert tactisch te spelen.  Een goede techniek voorkomt boven-
dien blessures. Tennistraining werkt zeer motiverend en het wordt 
steeds leuker om mee te doen aan activiteiten binnen de club. 

Tennistraining is je leven lang tennisplezier.  
Voor meer informatie kun je mailen naar info@tennisschooldekloek.nl 
 
Tenniskids  
Onze vereniging doet mee aan het Tenniskidsprogramma van de KNLTB. Tenniskids bestaat uit 
een jaarprogramma waarbij spelen, motorisch leren en plezier voorop staan. De materialen en 
banen zijn aangepast voor de kids zodat ze gemakkelijker een rally kunnen spelen.  

Inschrijven tennisles april t/m oktober 2014 
De lessen beginnen al in april.  Om te lessen moet je lid zijn van de vereniging, met uitzondering 
van Tenniskids nieuwe leden.

Tenniskids Basisschool jeugd 
Tenniskids  Proeflessen € 35,00 per maand   
Tenniskids 16 x les  6-8 leerlingen  € 114,67
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Tennislessen jeugd 
Les  weken  leerlingen uur tarief 
groep    16      4    1 € 172,00 
duo-les    16      2    1 € 344,00 
privé      4      1    1 € 172,00 
privé    16      1    ½ € 344,00 
privé    16      1    1 € 688,00 
 
Tennislessen senioren 
Les  weken  leerlingen uur tarief 
groep    16      4    1 € 172,00 
duo-les    16      2    1 € 344,00 
privé      4      1    1 € 172,00 
privé    16      1    ½ € 344,00 
privé    16      1    1 € 688,00 
 
Een les uur bestaat uit 50 minuten les en 10 minuten inspelen. 
Inschrijven kan via www.tennisschooldekloek.nl  

dinsdag 22 april 2014 Annie Stammis Schoonmaak 09.00 - 11.00
dinsdag 22 april 2014 Ria Borst-Dudink Schoonmaak 09.00 - 11.00
dinsdag 22 april 2014 Marc Baas Bardienst 19.00 - 23.00
woensdag 23 april 2014 Johanna Beke Bardienst 20.00 - 23.00
donderdag 24 april 2014 Herman Sol Bardienst 20.00 - 23.00
vrijdag 25 april 2014 Annie Stammis Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 25 april 2014 Nel Smit-Beers Schoonmaak 09.00 - 11.00
  Kantinebegeleiding Tineke    
zaterdag 26 april 2014 Koningsdag 2014    
maandag 28 april 2014 Marion Blij-de Kort Bardienst 20.00 - 23.00
dinsdag 29 april 2014 Tennisdate 2 banen    
dinsdag 29 april 2014 Marc Baas Bardienst 19.00 - 23.00
woensdag 30 april 2014 Ingrid Smit Bardienst 20.00 - 23.00
donderdag 1 mei 2014 Herman Sol Bardienst 20.00 - 23.00
vrijdag 2 mei 2014 Annie Stammis Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 2 mei 2014 Riet Beers-Stadegaard Schoonmaak 09.00 - 11.00
  Kantinebegeleiding Gery    
dinsdag 6 mei 2014 Tennisdate 2 banen    
dinsdag 6 mei 2014 Marc Baas Bardienst 19.00 - 23.00
  Clubkampioenschappen senioren Dubbel 7 t/m 16 mei 
woensdag 7 mei 2014 Ingrid Smit Bardienst 19.00 - 23.00
donderdag 8 mei 2014 Joop Berkhout Bardienst 19.00 - 23.00
vrijdag 9 mei 2014 Ellie Smit-Kraakman Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 9 mei 2014 Marian Bos Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 9 mei 2014 Corina Berkhout Bardienst 19.00 - 23.00
  Kantinebegeleiding José    
zaterdag 10 mei 2014 Alma Danenberg Bardienst ????
zondag 11 mei 2014 Nikki Bruin Bardienst ????
maandag 12 mei 2014 Ed Blij Bardienst 09.00 - 11.00
dinsdag 13 mei 2014 Roos Groot Bardienst 19.00 - 23.00
woensdag 14 mei 2014 Jeltje Karman-Nauta Bardienst 19.00 - 23.00
donderdag 15 mei 2014 Gerrie Sol Bardienst 19.00 - 23.00
  Kantinebegeleiding Agnes    
  Finale clubkampioenschappen     
vrijdag 16 mei 2014 Ellie Smit-Kraakman Schoonmaak 09.00 - 11.00
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vrijdag 16 mei 2014 Carin Hoedjes Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 16 mei 2014 Roos Groot Bardienst 19.00 - 23.00
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 Roos Beers 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 Petra Groot-Wijnker 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
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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
vrijdag 27 juni 2014 Wil Wolkers Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 27 juni 2014 Annemiek van Kleef Schoonmaak 09.00 - 11.00
  Kantinebegeleiding Tineke    
maandag 30 juni 2014 Henk Lassing Bardienst 20.00 - 23.00

Hugo Boys seizoen 2013-2014 
Van de bestuurstafel
 
Het einde van de competitie nadert met rasse schreden. De weken 
waarin de beslissingen gaan vallen. De dames van Hugo Boys kunnen 
op zondag 4 mei a.s. het kampioen worden als zij minimaal een gelijk-
spel weten te behalen in de thuiswedstrijd tegen Wiron. De aanvang 
van deze wedstrijd is 10.45 uur. Kom onze dames, o.l.v. coach Saskia 
Vader, aanmoedigen en laten we hopen dat ze de titel binnen weten 
te behalen want ze verdienen het.  Verder ligt er voor Hugo Boys 1 een 
grote kans om het periode-kampioenschap over te nemen van SRC of Hollandia T of Winkel waarbij 
we ervan uitgaan dat één van deze 3 ploegen kampioen gaat worden en de andere twee teams 
periodekampioen zijn geworden of worden. Het is wel van belang dat Hugo Boys in de eindstand bij 
de eerste vier eindigt. De voorsprong op de naaste achtervolger is 7 punten met nog 3 wedstrijden 
te gaan. A.s. zondag is de thuiswedstrijd tegen Hollandia T.  Vervolgens is op zondag 4 mei de uit-
wedstrijd tegen Con Zelo en op 11 mei is de laatste wedstrijd thuis tegen WMC. Kom de mannen van 
Ronald de Rooij aanmoedigen tijdens de laatste 3 wedstrijden.
Na de laatste thuiswedstrijd tegen WMC zal traditie getrouw de speler van het seizoen bekend 
worden gemaakt. Hugo’s Vrienden zal dit verder verzorgen. Verder gaan we afscheid nemen van 
een aantal spelers die aangegeven hebben om volgend seizoen in een lager team te gaan spelen. 
Dit zijn spelers die meer dan 250 wedstrijden in Hugo Boys 1 hebben gespeeld. Kortom volop de 
moeite waard om na afloop  de kantine op te zoeken. Er zal tevens worden gezorgd voor muziek.
Als Hugo Boys de na-competitie gaat halen wordt er in de 1e ronde een uit- en thuiswedstrijd 
gespeeld. Zoals het er nu voorstaat zijn de dagen waarop gespeeld gaat worden zondag 18 en  
25 mei (kermiszondag). Wanneer er thuis of uit wordt gespeeld is afhankelijk welke periode Hugo 
Boys (eventueel) gaat overnemen.
De overige teams spelen nog een aantal wedstrijden en eindigen over het algemeen in het linkerrijtje.
Aan het C-veld zal in de week na kermis worden gestart met het zomeronderhoud. Op het mo-
ment van dit schrijven hebben we nog geen bericht ontvangen van de Gemeente over de plan-
ning van het onderhoud van de overige velden maar dit zal naar verwachting eind mei/begin juni 
gaan starten. Vanaf deze plaats allemaal veel plezier gewenst tijdens de laatste wedstrijden.

Klaas Oudeman, voorzitter

Op donderdag 6 juni vindt er een bijeenkomst plaats met de selektie waarin nog even kort zal worden 
teruggeblikt op het afgelopen seizoen. Het nieuwe seizoen (aanvang trainingen/nieuwe afspraken etc) 
zal daarbij centraal staan. Aanvang 19.30 uur. De velden ondergaan momenteel het jaarlijkse onder-
houd. Nogmaals een dringende oproep om niet op de velden te komen de komende 2 maanden. De 
velden zullen hiervoor worden afgezet. We rekenen daarbij op de medewerking van jullie allen.
In de maand juni zullen we ook een bijeenkomst organiseren voor de vrijwilligers die in de kantine ak-
tief zijn en degene die zich voor het nieuwe seizoen als vrijwilliger hebben aangemeld. Ook zijn nieuwe 
vrijwilligers welkom die zich nog niet hebben aangemeld. We willen daarbij een aantal zaken bespre-
ken c.q. naar voren brengen. Binnenkort ontvangen de betrokken vrijwilligers daarvoor een uitnodi-
ging. Hierbij de oproep aan iedereen om zoveel mogelijk aanwezig te zijn omdat er zaken zullen wor-
den besproken die belangrijk zijn voor de toekomst van de kantine en dus ook voor onze vereniging. 
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Vanuit de ledenadministratie blijkt dat nog niet alle leden een wijzigingsformulier hebben 
ingevuld en teruggemaild. Vanaf deze plaats wil ik nogmaals alle leden, die dit nog niet heb-
ben geregeld, dringend verzoeken om dit op korte termijn in orde te maken. Het formulier 
is te vinden op de website onder het kopje lezersservice. 
De diverse commissies binnen Hugo Boys zijn inmiddels al weer volop bezig met het nieuwe sei-
zoen. Denk aan het samenstellen van de teams, het verwerken van de aan- en afmeldingen in de 
administratie. Inschrijven van de teams bij de KNVB. Ook wordt/is er geëvalueerd met de trainers 
en begeleiders van de jeugdteams. Kortom er wordt deze periode nog veel vergaderd en overlegd. 
Naar verwachting kan alles binnenkort worden afgerond zodat alle vrijwilligers kunnen genieten 
van een welverdiende rustperiode. Tijd om de zinnen te verzetten en de accu weer op te laden zodat 
er over een paar maanden weer met frisse moed aan het nieuwe seizoen kan worden begonnen. 
Vanaf deze plaats wens ik, mede namens de overige bestuursleden, alle vrijwilligers, supporters, 
sponsors en overigen een prettige vakantie en tot in het nieuwe seizoen.

Klaas Oudeman 
voorzitter

Afmelden?
Willen alle leden die het volgende seizoen niet meer willen voetballen 
zich afmelden via de website voor 3 mei.
Zodat we tijdig kunnen gaan werken aan de nieuwe indelingen van de teams.
Dit geld voor alle leden, zowel jeugd als senioren.

Namens , het bestuur van Hugo Boys,  Adri Entius
 

Dorpshuis / Hugo Boys
 
Zaterdag  26  april   Zaterdag  3 mei

Hugo Boys
9.30  uur  Ineke
13.00 uur Carla

Zondag  4 mei
Hugo Boys
9.45 Afra
Leden Ari Groot A1
14.00 Annet
Leden  Anita vd Velde/ Renate Harlaar

Maandag  5 mei 
tafeltennis

Dinsdag  6 mei
Kbo

Woensdag  7 mei
Revas
Senioren gym

Donderdag  8 mei
Training Hugo Boys

Vrijdag  9   mei                                                                                                     
koersbal

Koningsdag
Zie programma  oranjecomité

Zondag  27  april          
Hugo Boys
9.45 uur  Sytske
Leden: Bob de Wit
13.00 uur Tini / Joris/ Barry
Leden : Bart v/d Burg/ Derek ursem

Maandag  28 april
Tafeltennis  Puinhoop 
 
Dinsdag  29  april 
Kbo
 
Woensdag  30  april
Senioren gym
Revas

Donderdag  1 mei
Training  hugo-boys

Vrijdag  2 mei
Koersbal -----NOC rabozaal



44 45

Hugo Boys Senioren
          
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG 27 april 2014     
Terreindienst:  Manus van Vliet         
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter  
12274 Hugo-Boys 1  Hollandia T 1  14:00  P. Börnemann 
47512 Hugo-Boys 2  JVC 2  10:45 10:00 H. Belder   
0 Hugo-Boys 3  vrij       
0 Hugo-Boys 5  vrij       
0 Hugo-Boys A 1  vrij       
0 Hugo-Boys VR 1  vrij       
         
 
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG  4 MEI 2014     
Terreindienst: John Beers       
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter  
12822 Con Zelo 1 Hugo-Boys 1  14:00  K. Kooij   
47543 KGB 2  Hugo-Boys 2  11:00 9:45 G.J. Haakman  
0 Hugo-Boys 3  vrij       
67947 SRC 6 Hugo-Boys 4  14:00 13:00  
156987 Grasshoppers 4  Hugo-Boys 5  12:00 11:00  
0 Hugo-Boys A 1  vrij       
208101 Hugo-Boys VR 1  Wiron VR 2 10:45 10:00 Mitchel Assendelft 

 
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG  11 MEI 2014     
Terreindienst:  Vincent Molenaar / Paul vd Fluit       
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter  
11003 Hugo-Boys 1  WMC 1  14:00  J. van der Winden  
0 Hugo-Boys 2  vrij       
63602 Uitgeest 8  Hugo-Boys 3  11:00 10:00   
144824 Hugo-Boys 4 Succes 5  10:45 10:00 Marcel Numan 
63748 Hugo-Boys 5 VZV 3  10:45 10:00 G. Vinke  
154158 Grasshoppers A 1 Hugo-Boys A 1  12:00    
0 Hugo-Boys VR 1  vrij       
          
Siem Hand tel. 5740761   

       
Pupil van de Week 

Pupil van de week voor deze wedstrijd:
27 April  

Hugo Boys 1 - Hollandia T  1
is

Ids Kruijer
12:45 uur aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen.
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Pupil van de Week 

Pupil van de week voor deze wedstrijd:
11 Mei  

Hugo Boys 1 - WMC  1
is

Sem van Renswoude
12:45 uur aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen.

        
Hugo Boys Jeugd

       
Zaterdag 26 april zijn er geen wedstrijden, dit ivm Koningsdag.    
   
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd  Zaterdag 3 mei 2014    
Terreindienst ‘s ochtends: Wouter Bekker    
Terreindienst ‘s middags: Dick van Schagen
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
204439 Hugo Boys B1 - Duinrand S B2 14:00 13:00 NNB 
189601 Hugo Boys C1 - Meervogels 31 C2 14:00 13:00 NNB 
196996 KSV D2 - Hugo Boys D1 13:00 12:00 - 
196518 Hugo Boys D2 - Vrone D5 11:00 10:15 NNB 
170504 Hugo Boys E1 - Koedijk E3 11:00 10:30 Rick/John/Fons 
170332 Hugo Boys E2 - SVW 27 E11 11:00 10:30 Adri/ Sandra/ Frank 
180988 SVW 27 F4 - Hugo Boys F1 10:15 9:30 - 
173013 RKEDO F8 - Hugo Boys F2 9:30 8:45 - 
       
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         
       
          Jaarplanner 2014      

OKTOBER
21 oktober 2014   KBO: verhalen over de douane. Hr. Pols

NOVEMBER
5 november 2014  Cabaret/Revue avond bij Bleeker
7 november 2014  Cabaret/Revue avond bij Bleeker
8 november 2014  Cabaret/Revue avond bij Bleeker
9 november 2014  Cabaret/Revue middag bij Bleeker
17 november 2014 KBO: Wout Strootman, met muziek van Annie MG Smit

DECEMBER
16 december 2014 KBO: kerstmiddag met Harmonie
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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   Truus van den Berg     072-5719852
Penningm.     Cees Molenaar  072-5712488

Gezinsveranderingen en/of verhuizingen doorgeven aan de penningmeester a.u.b.

 

ATTENT - KONINGSDAG - ACTIE

Aanstaande zaterdag is het de eerste koningsdag.
De openingstijden zijn enigszins gewijzigd van 
8.00 uur tot 12.00 uur.

We hebben heerlijke oranje - tompoucen en soezen in de aanbieding.
Ook het brood en cadetten (beperkt assortiment) hebben wij van Bakker Koning.

IEDEREEN EEN PRETTIGE KONINGSDAG!

TOT ZIENS BIJ DE ATTENT 
Arno en Sylvia Groen

Tel. 0725711325  Fax 0725726982

Middenweg 552 - 1704 BP HH Noord Tel: 072 - 5711325 Fax: 072 - 5726982

Unieke en goedkope 7 dagen snelservice 
van 10.00-22.00 voor particulier en kleinbedrijf. 

(geen onderzoekskosten!) 
Heeft u ook regelmatig problemen met uw computer? Of wilt u er een 

aanschaffen, maar weet u niet precies waarop u letten moet? 
Gepensioneerd KPN-computerdeskundige geeft nu advies en cursus 

om u daarbij te helpen. Ook reparatie, installatie of uitbreiding 
(binnen 1 dag!), eventueel bij u thuis, hoeft geen probleem meer te zijn! 

Bel eens voor informatie of afspraak. 
Rob Verweij, RCN Niedorp, 06-517 8 31 32, Winkel
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Daar plukt ú de vruchten van!

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


