Vrijdag 30 maart 2018

Agenda

26 maart 2018
4 april 2018
4 april 2018
6 april 2018
7 april 2018
8 april 2018
9 april 2018
10 april 2018
11 april 2018
14 april 2018
14 april 2018
15 april 2018
17 april 2018
20 april 2018
21 april 2018
21 april 2018
23 april 2018
27 april 2018
27 april 2018
27 april 2018
28 april 2018
29 april 2018
3 mei 2018
5 mei 2018
10 mei 2018
12 mei 2018
13 mei 2018
14 mei 2018
18 mei 2018
25 mei 2018
25 mei 2018
8 juni 2018
27 augustus 2018
3 september 2018
8 september 2018
10 september 2018
13 september 2018
19 september 2018
8 oktober 2018
22 oktober 2018
13 november 2018
18 december 2018

t/m 7 april Oranje Comité: Collecte
Vormsel: Thema avond ouders en begeleiders
14:30-15:30 Bieb - Coderdojo junior voor jeugd 4 t/m 9 jaar
14:30-15:30 Bieb - Aan tafel met ……….Carla Harren
Sportcentrum Noorderend: Zaalvoetbaltoernooi
Opening nieuwe handbalveld, vernieuwde Dorpshuis en sponsordag Hugo Boys en Hugo Girls
KBO Notaris Aad Overtoom over het levenstestament
Jaarvergadering Stichting Dorpshuis
20:00 uur Veenhuizerkerkje Lezing Veenhuizer onderduikers 1940-1945
Noordender Sjoelkampioenschap 2018 in café Bleeker
Noordender Sjoelkampioenschap 2018 in Café Bleeker
Brommerbeurs
Dorpsraad De Noord Veenhuizen: Jaarvergadering
14:30-15:30 Bieb - Aan tafel met ……….Handletteren met Tanja de Reus
10:00 Zeeverkenners Rommelmarkt bij De Roef
20:00 Sportcentrum Noorderend dansavond met DJ AirJezz
KBO uitje
10:45 Oranje comité versierde fietsenoptocht
14:00 spelletjesmiddag
15:30-21:00 Oranje comité gezellige middag en avond
14:30-15:30 Bieb - Aan tafel met ……….Wijkagente Afra de Boer
Vormsel viering
20:00 St Tekla Jaarvergadering
Oranje comité, start tussen 16:00 en 18:00 uur
Eerste communie
40MM
Lourdesviering, Mariamaand
KBO Slotmiddag met Aris Bouwens
14:30-15:30 Bieb - Aan tafel met ……….“mini-ecosystemen” met Liesbeth Munters
18:00 Steprace
14:30-15:30 Bieb - Aan tafel met ……….Daniëlle v.d. Hoff
14:30-15:30 Bieb - Aan tafel met ……….Tablet-café/E-books met Hanneke Hoffman
30 augustus: KVS: 41e kindervakantiespelen
14:00 KBO Fietstocht
42e Noordender Volksspelen
14:00 KBO Paul Sengers; zanger en entertainer
Kennismakingsavond voor de pelgrims naar Lourdes
Vertrekviering voor de pelgrims naar Lourdes
14:00 KBO verassingsmiddag
KBO excursie
19:30 KBO Anna en Irma Ursem
14:00 KBO kerstmiddag

Contact verschijnt tweewekelijks onder redactie van Angèl Mooij, Pim Mooij, Jos Beers, Robbert Jongkind
en Paul Mooij. Email: RedactieContactDeNoord@gmail.com Telefoon: 072-5715332
distributie/abonnementen: 072-5711625 financiën: 072-5718737
Adres: Groote Geldebosch 48, 1704 CP Heerhugowaard-De Noord. Rekeningnr: NL06RABO0386950989
Uw tekst voor de volgende uitgave van ‘t Contact dient u uiterlijk MAANDAG 9 APRIL 2018
vóór 19:00 in te leveren via RedactieContactDeNoord@gmail.com of bij uitzondering bij Angèl Mooij,
Groote Geldebosch 48. Na dit tijdstip wordt kopij geplaatst in de uitgave van vrijdag 27 april 2018.
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HUSQVARNA 136 LiC
TRIMMER

De nieuwe Husqvarna Accu Series zijn er:
een serie sterk presterende accuproducten.
U krijgt de resultaten van benzineproducten,
een perfect evenwicht, stille werking,
geen emissies, universele accu’s die in alle
handgereedschap passen en tal van unieke
Husqvarna eigenschappen.
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0% Brandstof.

Inclu sief Accu
en snella der

€ 429,-
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€ 42
De nieuwe Husqvarna Accu
Series

De nieuwe Husqvarna Accu Series zijn er:
een serie sterk presterende accuproducten.
U krijgt de resultaten van benzineproducten,
een perfect evenwicht, stille werking,
geen emissies, universele accu’s die in alle
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123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd 3

123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd 3

15-03-12 09:28

15-03-12 09:28

Bron: Geldgids #7, november 2017,
Consumentenbond

Jos Kamp Assurantien
Middenweg 200
1701 GG Heerhugowaard
T 072 - 571 12 84
E info@joskamp.nl
I www.joskamp.nl
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R.K. Kerkgemeenschap van het Heilig Hart van Jezus
Gastvrij en inspirerend in Godsnaam!
Parochiecentrum:
Middenweg 541
1704 BE Heerhugowaard
(072) 57 113 34 of 06 21904364
NL64RABO 0326802185
pastorie.de.noord@gmail.com
www.heilighartdenoord.nl
Facebook: Heilig hart parochie.
‘Onze kerk’ app: Heilig Hart van Jezus Kerk de Noord
Openingstijden secretariaat: dinsdag en donderdag van 9:30 uur tot 11:00 uur
Openingstijden kerk: maandag tot en met zondag van 9.30 uur tot 17.00 uur
Diaken Hans Bruin (eerst aanspreekbare)
0654956924
hansbruin@outlook.com
Deken / pastoor Eduard Moltzer
Gedempte Gracht 64, 1741 GD Schagen
0224 212357
don.eduard@planet.nl
Heilig Hart raad
Vice-voorzitter			
Gea Klercq		
Secretaris			Vacature
Penningmeester			Vacature
Bestuurslid			
Kees van Langen		
Contactpersonen secties:
Sectie Catechese			Vacature
Sectie Liturgie			
Marga van Langen
Sectie Gemeenschapsopbouw
Ans Rendering		
Sectie Diaconie 			
Marion Bleeker-Burger

072 571 5265
072 574 2241

072 574 2241
072 5741589
0226-422731			

Personele Unie			
Pim Mooij		
072 5715332
Inloop- uur Diaken Hans Bruin, is iedere derde donderdag van de maand, om 10.00 uur
“Bent u onlangs komen wonen in ‘De Noord’ en wilt u meer weten over onze parochie of wilt
u ingeschreven worden? Neem gerust contact op met het secretariaat van onze parochie. De
gegevens vindt u bovenstaand”
Copij voor het Contact namens de Parochie kunt 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 5 april op het
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
Kerkwerken
In maart is de groep van mevrouw van Schagen-Oudeman aan de beurt om de kerk op orde te brengen.
Bloemengroep
In maart wordt de kerk versierd door Ada Borst en Agnes de Goede
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SPREEKUUR vice voorzitter.
Op elke laatste donderdag van de maand van 19 uur tot 20 uur houd ik spreekuur voor alle vragen
die er zijn buiten de pastorale vragen.
Kom gerust, u bent van harte welkom!! In de pastorie!
Gea Klercq
WOENSDAG 28 MAART OM 19.30 UUR
Boeteviering met Deo Vacare
DONDERDAG 29 MAART OM 19.30 UUR
Witte Donderdag
Viering met Wim Timmer en zang van het ritmisch koor.
Lectoren: Bert Bijvoet, Marga van Langen en Jos Mooij. Misdienaars: Jip van den Berg en Stijn
Blankendaal. Koster; Kees Berkhout
VRIJDAG 30 MAART OM 15.00 UUR
Kruisweg voor de kinderen met Marga van Langen.
Iedereen mag voorjaars bloemen meenemen
VRIJDAG 30 MAART OM 19.30 UUR
Goede vrijdag
Viering met Piet Steur en de gebedsvieringgroep en zang van de Cantorij. Koster: Peter Danenberg.
ZATERDAG 31 MAART OM 19.00 UUR
Paasbijeenkomst voor de kinderen. Voorganger is Theo Vertelman
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Andre en Ank Veldman, Cees Meester, in liefdevolle
herinnering Nic Eeken en Michel,Pe Wester en Gerrit Schaafsma en zegen over hun gezin, Ali
|Idema van Diepen, in dankbare herinnering Olf de haan, overleden ouders Broers en schoonzus
Lector: Marga van Langen. Koster; Gon Meester.
ZATERDAG 31 MAART OM 21.00 UUR
Paaswake met zang ritmisch koor. Voorganger is Diaken Hans Bruin
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Andre en Ank Veldman, Cees Meester, in liefdevolle
herinnering Nic Eeken en Michel, Pe Wester en Gerrit Schaafsma en zegen over hun gezin, Ali
Idema van Diepen, in dankbare herinnering Olf de haan, overleden ouders Broers en schoonzus
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars: Kirsten Plak en Sofie Kavelaar. Koster: Rene van Langen
WEEKEINDE 1 EN 2 APRIL
Hoogfeest van Pasen
Eerste lezing. (Petrus legt getuigenis af over het leven, de dood en de verrijzenis van Jezus)
Evangelie uit Johannes20,1-9(De Heer jezus is opgestaan: het leven heeft de dood overwonnen.)
ZONDAG 1 APRIL OM 10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is Diaken Hans Bruin.
Gebedsintenties voor; Kees Zuurbier en Truus Zuurbier-Groot en zegen over het gezin, Jan Bleeker
en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Jan en Tiny Oudeman-Groot en zegen over
hun gezin en kleinkinderen, Koos en Magda van der Hulst-de Koning en overleden familie en
zegen over hun gezin, Alie Idema-van Diepen, in liefdevolle herinnering Andre en Ank Veldman, in
liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel, in liefdevolle herinnering Gre Ursem-Jong overleden
familie Ursem-Jong en zegen over het gezin, Adrianus Overtoom en Catharina Overtoom-Oudhuis
en zegen over het gezin , Jaap way en Gre Way-de Boer en overleden familie,Henk en Trien Groot
en zegen over hun gezin.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Koster: Kees Berkhout
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WEEKEINDE 7 EN 8 APRIL
Eerste lezing uit de Handelingen van de apostelen4, 32-35( Lucas schetst ons de eerste kerk van
Jeruzalem als een eensgezinde, solidaire gemeenschap)
Evangelie uit Johannes 20, 19-31( Zalig zij die, zonder gezien te hebben, toch tot geloof komen)
ZONDAG 8 APRIL OM 10.00 UUR
Eucharistieviering met zang de Cantorij. Voorganger is pater Jan Molenaar.
Gebedsintenties voor:Cor Deken,Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda MolenaarGoedhart en overleden familie, Tiny Veldman-Overtoom en familie, Piet Beers en familie,in
liefdevolle en dankbare herinnering Marie Molenaar-Spaansen, overleden familie MolenaarSpaansen en zegen over haar gezin, Henk en Trien Groot en zegen over hun gezin.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars: Miel Berkhout en Maarten Beers. Koster: Peter Danenberg.
WEEKEINDE 14 EN 15 APRIL
Eerste lezing uit de Handelingen van de apostelen 3, 13-15.17-19( De God van het leven overwint
zonde en dood)
ZONDAG 15 APRIL OM 10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van het Jambokoor. Voorganger is Wim Timmer.
Gebedsintenties voor: Nic Doodeman, Ruud en Margret, in liefdevolle herinnering Piet Borst, Afra
de Wit-Plak en zegen over haar gezin, Gert Boerdijk en zegen over de kinderen en kleinkinderen, in
liefdevolle herinnering Eddy Keesom die 13 april jarig was,in liefdevolle herinnering Jan Oudeman
en familie Oudeman-Groot, Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, Piet
Mooij en Ursula Mooij-Oudeman en overleden familie,voor een jarige en zegen over hun gezin, in
liefdevolle herinnering ouders Koomen-Schouten, Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas.
Lector; Jos Mooij. Misdienaars; Syb Bakkum en Ross Berkhout. Koster: Gon Meester.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP
T VELD
Donderdag 29 maart om 19.30 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink
Vrijdag 30 maart om 15,00 uur Bijeenkomst voor de kinderen met Diaken Toon Jorink en zang van
het kinderkoor.
Zaterdag 31 maart om 16.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en Diaken Toon
Jorink.
Zaterdag 31 maart om 19.30 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink en zang
van interamvo
Zondag 1 april om 11.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink
WAARLAND
Donderdag 29 maart om 19.30 uur Woord- en communieviering met Diaken Hans Bruin
Vrijdag 30 maart om 19.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Hans Bruin
Zaterdag 31 maart om 16.00 uur Eucharistieviering in Sabinahof met Deken Eduard Moltzer en
Diaken Hans Bruin
Zaterdag 31 maart om 19.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Hans Bruin
Zondag 1 april om 9.30 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink
NIEUWE NIEDORP
Donderdag 29 maart om19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Stok
Vrijdag 30 maart om 19.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink en zang van
interamvo.
Zaterdag 31 maart om 22.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink
Zondag 1 april om 10.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Piet Steur.
Dopen
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971
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Pauspareltje
We zijn geroepen ons de wet van Pasen eigen te maken en ons leven te
verliezen om nieuw en eeuwig leven te ontvangen. Wat betekent het om
je leven te verliezen? Het betekent wat minder aan jezelf te denken, en de
noden van de naaste, vooral de hulpbehoevenden, kunnen ‘zien’ en
beantwoorden. Met vreugde de werken van barmhartigheid uitvoeren
voor degenen die te lijden hebben, is de meest authentieke manier om
het Evangelie te beleven. Het is het noodzakelijke fundament om ervoor
te zorgen dat onze gemeenschappen groeien in broederschap en in
wederzijdse gastvrijheid.
( Bij het angelusgebed van 18 maart )

Even een opfrissertje naar het belangrijkste christelijke feest: ‘’ PASEN ‘’
Pasen wordt gezien als het belangrijkste christelijke feest. Met Pasen herdenken we de
opstanding van Jezus Christus uit de dood, nadat hij aan het kruis gestorven was. Hij stierf voor
de zonden van de mens. Pasen is het feest van leven en hoop, en van het leven na de dood.
Vastentijd
De vastentijd is de periode van veertig dagen, voorafgaand aan Pasen. Die periode begint op
Aswoensdag. Vroeger stond er bij veel gezinnen gedurende de hele vastentijd geen vlees op tafel.
Vis of ei, kaas en groenten, dat waren de hoofdbestanddelen van de maaltijden. Tussen Aswoensdag
en Pasen zitten 46 dagen. Toch wordt er gesproken over 40 dagen vasten. Dit komt doordat
vasten op de zes zondagen niet hoeft. De vastentijd is periode van bezinning en versobering.
Goede Week
De week voor Pasen heeft ook een naam. Wij katholieken noemen deze de Goede Week en
protestanten de Stille Week. Het is de laatste week van de Vastentijd, die ons vraagt om ons te keren
naar God, het feest van de Verrijzenis, van Pasen.
Palmzondag
Palmzondag, is de zondag voor Pasen waarop de Goede Week begint. Het is de dag waarop
de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem wordt herdacht. Hij werd beschouwd als de koning
van het volk en daardoor toegewuifd met palmtakken, maar Jezus was een andere koning,
namelijk van het hemels Koninkrijk.
Witte Donderdag
Op Witte Donderdag werd in het laatste avondmaal de Eucharistie ingesteld door Jezus,
‘doe dit om Mij te gedenken’. Brood, bestemd voor eeuwig leven en voedsel voor de ziel.
Judas verraadt Jezus die gevangen wordt genomen. Het is gebruikelijk in katholieke kerken
om op Witte Donderdag kruisbeelden met een wit kleed af te dekken. Wit staat voor onder
meer vreugdevol en heilig. Witte Donderdag markeert het begin van het lijden van Jezus.
Goede Vrijdag
Jezus werd om 09.00 uur gekruisigd. Om 12.00 uur werd het donker en om 15.00 uur overleed
Jezus Christus. Voor zonsondergang werd hij begraven.
Stille Zaterdag
Stille Zaterdag is de dag dat Jezus in het graf lag.
De kerken zijn nu op deze dag sober ingericht en we wordt geen Eucharistie gevierd.
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Paaswake

Op de vooravond van Pasen, wordt herdacht dat Jezus is opgestaan. De
Paaswake vindt plaats in de avond van Stille Zaterdag. De Paaswake bestaat uit
vier onderdelen: de lichtritus, de dienst van het woord, de viering van het
doopsel en de eucharistieviering. De Paaswake is een van de oudste onderdelen
van de christelijke Paasviering. Door het aansteken van de Paaskaars gedenken
we dat de duisternis wordt verdreven door het licht van Christus en spreken wij
opnieuw onze doopbelofte uit.

Eerste Paasdag
Dan vieren we deopstanding van Jezus Christus. Deze dag valt altijd op de eerste zondag
na de eerste volle maan in de lente.
Paaseieren en hazen
Paaseieren en hazen van chocolade hebben eigenlijk niets met Pasen te maken, maar illustreren
het nieuwe leven en de vruchtbaarheid en ze maken het feest extra gezellig.

PRACHTIGE PALMPASENVIERING GEVIERD !!
Afgelopen zondag waren de kinderen van de St. Josephschool al vroeg naar
de kerk gekomen, want in de Palmpasenviering mochten ze hun
Palmpasenstokken showen aan alle vaders, moeders, opa’s, oma’s en alle
andere aanwezigen. In de viering werden de gezegende Paastakjes aan
iedereen uitgedeeld, opdat deze ons thuis mogen beschermen en blijven
herinneren aan Gods boodschap van liefde. De kinderen van de kinderkerk
hebben de voorbeden uitgesproken, en de muzikale omlijsting was in handen
van Anna, Jill, Jorien en het kinderkoor. Het was het een gezellige viering,
waar ruimte was voor jong tot oud.
					
Van pastor/diaken Hans Bruin

Veranderingen in het rooster
Er is een verandering in het rooster wat betreft de koren die zingen met de paasvieringen.
Op zaterdag avond om 21.00 uur zingt het ritmisch koor en 1e paasdag het gemengd koor.
Zou u nog even willen kijken of de intentie die u had opgegeven bij de juiste viering is vermeld?
Anders kunt u dit nog doorgeven aan het secretariaat op donderdag ochtend of even bellen naar
Annet Kroon 072-5711428

Goede Vrijdag
Beste ouders,
Vrijdag 30 maart is het Goede Vrijdag.
De dag dat Jezus stierf aan het kruis.
’s Middags om 15u. willen wij met de kinderen een kleine kruisweg lopen.
Ook mogen de kinderen bloemen meenemen om bij het kruis te leggen.
De kinderen die een vastendoosje hebben, mogen die meenemen om
bij het kruis te leggen.
Omdat dit een korte viering is, is hij heel geschikt voor kinderen van alle
leeftijden.
We hopen dan ook dat er veel kinderen bij aanwezig kunnen zijn.
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Paaswake
Zaterdag 31 maart om 19u. willen wij met de kinderen, de
verrijzenis van Jezus gedenken.
Dit doen wij in een kindvriendelijke korte viering. Een viering
waarin wij het nieuwe leven vieren op een bijzondere manier. Na
afloop van de viering is er een verrassing in de tuin van de pastorie.
Ook in deze viering hopen wij veel kinderen en hun ouders te
zien.

Rectificatie
In de uitnodiging voor de Palmpasenstokken stond vermeld dat de broodhaantjes worden
geschonken door de kerk.
Maar dit is niet waar.
De broodhaantjes worden zeker al 12 jaar geschonken door Sylvia en Arno Groen
Wij zijn ze hier natuurlijk zeer dankbaar voor!!

Kinderkerk
Op maandagmiddag 12 maart was er kinderkerk voor alle
groepen en er gingen 18 kinderen met ons mee. We zijn boven
gaan zitten, want daar staan al heel wat stoelen klaar.
De meeste kinderen hadden hun vastendoosje meegenomen
en ze wisten precies waar het voor was, namelijk voor de school
in Senegal. Ans heeft al hert geld opgehaald en de kinderen hebben € 44.55 bij elkaar gepaard, wat we een heel mooi bedrag
vinden. De kinderen die nog niets mee hadden gaan dit de volgende keer meenemen.
We hebben geopend met het lied: “Geef mij je hand” en daarna
mochten ze een gebedje bidden. De meeste wilden wel voor Afrika bidden, omdat ze daar bijna
niets hebben.
Terwijl de kinderen lekker hun koekje aten en hun drinken dronken hebben we het verhaal van
Mozes verteld. Dit is zo’n lang verhaal, daarom heb ik het uit mijn hoofd verteld en plaatjes laten
zien. Het biezen mandje, waarin hij gevonden werd door de dochter van de Farao, vonden ze heel
erg interessant.. Verder heb ik verteld dat God Mozes als leider had aangesteld om alle vluchtelingen weer naar Israel terug te brengen.
Zo vertelden we van de zee die in tweeën splitste en ook over de honger en de dorst in de woestijn. De mensen hebben daar niet 40 dagen, maar 40 jaar gewoond.
We hebben dit allemaal verteld, omdat we een ganzenbordspel hadden voor de kinderen die ook
over de tocht van Mozes door de woestijn ging.
We hebben de groep in vieren verdeeld en Lisa was ook spelleidster van een groepje.
Het was een heel leuk spel, bij ieder plaatje werd er een stukje verteld van die tocht.
De kinderen mochten ook manna eten in de vorm van mini smarties, een slokje water drinken,
zelfs was er een blinddoekspel en handje druk.
Er werd heel veel gelachen en alle kinderen waren heel enthousiast.
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Tot slot kreeg ieder kind een spel mee naar huis, ze mochten hem in hun blijde tas doen en deze keer
mochten ze de blijde tas mee naar huis nemen. We hebben afgesloten in de kerk door hun een kaarsje te laten aansteken. De meeste wilden het kaarsje laten branden voor Afrika en voor de vrede.
Op 23 maart stond de kinderkerk in het teken van de “zuster van Burendag”
We hebben met 18 kinderen rond de school en op het schoolplein heel veel vuilnis verzameld.
Iedereen kreeg eerst een hesje aan en kreeg een prikstok, ze mochten ook handschoenen aan,
maar die waren een beetje te groot. Eerst vonden de kinderen het leuk om met de vuilniszak te
lopen, maar toen hij wat zwaarder werd kreeg de leiding die van hun in de hand gedrukt .Toen de
kinderen het zat waren rond 16.00 uur zijn we naar de tuin gegaan waar de paaseieren verstopt
lagen. Ja dat is altijd weer een leuk moment om paaseieren te gaan zoeken. Binnen hebben we
allemaal wat gedronken en een koekje gegeten. We hebben gevraagd waarom we vuilnis gingen
zoeken en een kind wist precies uit te leggen wat zuster van burendag is. Hierna hebben we het
verhaal van palmpasen gelezen en nog nagepraat over welke feesten er gaan komen. Ja toen zat
de tijd er alweer op, iedereen kreeg een kleurplaat en het was weer tijd om naar huis te gaan.
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De volgende kinderkerk is
op vrijdag 9 april voor groep 4 t/m 8
en op maandag 9 april voor groep 1 t/m 3
We komen uw kind dan om 15.15 van school ophalen en u kunt uw kind om 16.30 uur ophalen
uit de pastorie.
Wilt uw kind ook meedoen, dan kunt u ons bereiken op dit mailadres jmzuurbier@hetnet.nl
Of op telefoonnummer 072-5740952, of app naar nummer 06-37359617.
Groetjes van de leidsters van de kinderkerk.
Ans, Kirstin en Gerda

Amnesty
Afdeling Nederland
groep Heerhugowaard
www.amnestyheerhugowaard.nl
Wit-Rusland: twee mannen wachten op hun executie
Viachaslau Sukharko en Aliaksandr Zhylnikau kregen op 20 januari 2018 de doodstraf opgelegd.
Ze kregen eerder in maart 2017 levenslang voor moord maar de openbaar aanklager ging in hoger
beroep. Ze zijn nu in afwachting van hun executie.
Wat kunnen wij doen?
Wij vragen van u bij de viering van 15 april een brief naar president Lukashenka van Wit-Rusland
te ondertekenen. Daarin roepen wij hem op onmiddellijk een moratorium op executies in te
stellen als een eerste stap naar afschaffing van de doodstraf.
Executies in het geheim
Wit-Rusland past als enige land in Europa en Centraal-Azië de doodstraf nog toe. Volgens de
autoriteiten zitten er op dit moment zeven mensen in een dodencel. Dit is niet te bevestigen
omdat gegevens over het aantal doodstraffen en executies niet openbaar zijn.
De doodstraf wordt in Wit-Rusland vaak opgelegd na een oneerlijk proces waarbij niet zelden
gebruik gemaakt wordt van bekentenissen gekregen door marteling.
Executies worden uitgevoerd in het geheim. De familie kan geen afscheid nemen en wordt zelfs
niet verteld waar de lichamen zijn begraven. Dit schendt de rechten van de veroordeelden en hun
nabestaanden.
Amnesty is overal en altijd tegen de doodstraf. Het is een schending van het recht op leven zoals
vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Bovendien is het een vorm
van marteling.
Wilt u ons (kerken)werk ook ondersteunen? Neem dan contact op met
Eric ten Napel - eptn@hetnet.nl of
Jaap de Fockert – ja.defockert@gmail.com
Graag tot 15 april: het Jambokoor zingt en pastor Wim Timmer gaat voor.
Hartelijke groet,
Marion Bleeker.
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YoungSeven: Ander brood
Op zondag 11 maart kwamen 11
jongeren naar de activiteit Ander
brood van YoungSeven. Ze
werden daar verwelkomd door
een echte bakker, Ruud Tesselaar, die al druk bezig was om alle
ingrediënten en de ovens klaar te zetten. De jongeren gingen die
middag namelijk brood bakken. Bij elke stap kregen ze duidelijke
uitleg van Ruud. Het deeg werd in de keukenmachine gekneed
en later door de jongeren in kleinere bolletjes verdeeld.
Vervolgens konden ze er kunstige vlechtbroodjes van maken, die
ze aan het eind van de middag lekker konden opeten.
Het deeg moest natuurlijk ook rijzen. Ondertussen deden
de jongeren een spel. De uitdaging was om zoveel mogelijk
verschillende broden te herkennen. Dat viel niet eens mee.
Suikerbrood en krentenbrood was gemakkelijk thuis te brengen
(en vielen bovendien erg in de smaak!), maar andere broodsoorten leken erg op elkaar.
De jongeren hebben ook gehoord hoe brood een rol speelt in de Bijbel en in ons geloof. Pastor Tilma
vertelde de verhalen van de uittocht uit Egypte, het Laatste Avondmaal en een verhaal over de viering
van de Eucharistie. In al die verhalen speelde brood een rol. Naar aanleiding van de uittocht uit Egypte
hebben de jongeren nog matzes gemaakt. Het leuke daarvan was dat ze zelf van begin af aan het
deeg hebben gemaakt, zonder gebruik van een keukenmachine. Dat bleek nog een hele kunst, maar
uiteindelijk waren ook de matzes goed gelukt! Al met al was het een gezellige middag.
Namens de werkgroep YoungSeven

“Zevenmaal opnieuw geboren”
Colet van der Ven preekt in de Westfriese Ekklesia.
De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia is op zondag 8 april 2018 om 11.00 uur in
de Protestantse kerk te Wognum.
Het jaarthema voor het seizoen 2017-2018 van de Westfriese Ekklesia luidt: “Het ware, het goede
en het schone”. In de viering van 8 april a.s. zal Colet van der Ven in haar preek nader ingaan op
“Zevenmaal opnieuw geboren; opwekking uit de doden; opnieuw beginnen.”
Colet van der Ven (1957) is freelance-journaliste. Tijdens en na haar studie pedagogiek aan de
Universiteit Utrecht werkte zij een aantal jaren in de hulpverlening, onder andere in India en Haïti.
In 1985 maakte ze de omslag naar de journalistiek. Zij werkte voor radio en televisie bij de IKON,
de VPRO, de VARA, de NCRV en de KRO en maakte interviews en reportages voor onder andere
Opzij, Trouw, HP/De Tijd, NRC-Handelsblad, Het Parool, de Volkskrant, Vrij Nederland en De Groene
Amsterdammer. Ze presenteerde twee jaar het televisieprogramma Het Vermoeden en acht jaar
het Radio 1-programma Casa Luna. Sinds januari 2015 presenteert zij het IKON-programma
DeNieuweWereld. Daarnaast is zij gastpredikant in de Ekklesia Amsterdam en de Dominicusgemeente,
en voorzitter van On File, organisatie voor gevluchte schrijvers en journalisten. De dienst begint
om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum. (De
vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand. NB Deze maand is eenmalig voor de
tweede zondag gekozen i.v.m. de paasviering van het Vierkant op 1 april.)
Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van Alwies Cock
en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en thee en
gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u op 8
april te ontmoeten. U bent van harte welkom.
(En op dinsdag 10 april is er weer een leerhuisavond o.l.v. Alex van Heusden)
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl
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Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.00-17.30 uur
zaterdag 10.00-16.00 uur

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

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

Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op

www.urmaprint.nl











,ĂƌůŝŶŐĞƌƐƚƌĂĂƚϭϮ
ƚ͘ϬϳϮϴϱϬϯϵϳϭ


ϭϳϬϰd,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ

ŵ͘ϬϲϮϮϵϮϬϰϴϳ





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

Ğ͘ŝŶĨŽΛĚŝĐŬͲƚĞŐĞů͘Ŷů


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
Theresiaplein 3 Warmenhuizen
tel. 0226 - 74 50 96

Reclame voor zaterdag 31 maart

PAASSTOL voor maar € 3,99
PAASSCHNIT voor maar € 7,50
MOSKOVISCHE TULBAND voor € 5,95
PAASTAART voor € 11,50
Elke dag
Elke
dag 3
3 broden
broden naar
naar keuze
keuze €
€ 6,50
5,75
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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 LPG installaties
- Autodiagnose specialist
Ind.terr. Winkelerzand 36
1731 LZ Winkel
Tel: 0224 - 540835
WWW.GERBRUIN.NL

René Jonker

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

www.jonkerhov.nl
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v Garage Co Borst BV
v Co Borst Bedrijfswagens
v Airco Service

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

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

Administratiekantoor

DEKKER

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

van particulie
Tevens verzorging
aangiftebiljetten

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

Jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting van start
					
[AANTAL] collectanten in [LOCATIE] dragen bij aan een landelijk
dekkend netwerk van AED’s in Nederland

Heerhugowaard, 30 maart 2018 - Van 8 tot en met 14 april
vindt de jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting plaats. De
collectanten gaan deze week langs de deuren in Veenhuizen/De
Noord om geld op te halen voor een bijdrage aan de realisatie
van een landelijk dekkend netwerk van AED’s in Nederland. Dankzij giften kunnen meer
levens worden gered.
Levens redden met de AED
De Hartstichting geeft met de collecteopbrengsten 2018 een stimulans aan de plaatsing en
registratie van AED’s op openbare plekken in Nederland. Dit initiatief draagt bij aan de realisatie
van een landelijk dekkend netwerk van AED’s in Nederland. Zo kunnen meer levens worden
gered. Jaarlijks worden 15.000 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand,
vaak onverwachts. Reanimatie en de inzet van een AED binnen 6 minuten biedt de grootste kans
op overleving. Met een landelijk dekkend netwerk van burgerhulpverleners én AED’s die zijn
aangemeld bij het landelijk oproepsysteem Hartslag Nu, kunnen we jaarlijks naar schatting 2500
levens redden.
Hartweek: méér dan huis-aan-huis-collecte
Dit jaar wordt er op drie verschillende manieren gecollecteerd: langs de deuren met een collectebus
met QR-code, vanaf de bank met de mobiele telefoon en door sponsoring van een collectant. De
QR-code is een goed alternatief voor mensen die geen kleingeld in huis hebben. De gever kan
eenvoudig geld overmaken door de QR-code te scannen met de Mobiel Bankieren App of Tikkie
App op de smartphone. Daarnaast is het ook mogelijk om online te doneren via hartstichting.nl.
Over de Hartstichting
Het hart is de motor van het leven. De Hartstichting werkt aan concrete oplossingen om ieders
hart zo sterk mogelijk te houden, zodat iedereen uit het leven kan halen wat erin zit. Stap
voor stap en op verschillende fronten tegelijk werken wij aan een hartgezonde samenleving.
Dat doen wij samen met medewerkers, patiënten, vrijwilligers, donateurs, zorgprofessionals,
wetenschappers en business partners. Onze ambitie is om hart- en vaatziekten zo vroeg mogelijk
te kunnen herkennen, opsporen én zo goed mogelijk te behandelen. Daartoe financieren wij
wetenschappelijk onderzoek, geven wij voorlichting en werken wij aan vernieuwing in de zorg en
hulpverlening. Voor meer informatie: hartstichting.nl.

Debby studeert Body Stress Release en is GESLAAGD!
Begon ik in oktober 2017 aan mijn droom, het is nu maart 2018 en mijn droom is waarheid geworden.
IK BEN GESLAAGD ALS BODY STRESS RELEASE PRACTITIONER EN OPEN MIJN PRAKTIJK OP 1
APRIL a.s
Twee weken geleden ben ik thuisgekomen van mijn 4 maanden durende verblijf in Zuid-Engeland.
Daar heb ik de opleiding Body Stress Release gevolgd aan de BSR Academy Europe in Dorchester.
4 Maanden een fulltime, all-in opleiding waarvoor ik mijn baan heb opgezegd en mijn gezin in
Nederland heb achtergelaten. Maar de tijd is omgevlogen en alles is goed gegaan. Met een extra
notitie als “topstudent” ontving ik 10 maart mijn certificaat en naamplaat.
Op www.debbyrummens.nl zijn mijn avonturen na te lezen.
Maar wat kan je nu precies?
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Ieder mens heeft te maken met stress. En stress is helemaal niet verkeerd. We hebben dat nodig om
prestaties neer te zetten, beter te worden en om in gevaarlijke situaties alert te kunnen reageren.
Maar stress kan ook te lang aanhouden en dan wordt het chronische stress. Je lichaam heeft dan
meer moeite om deze spanningen los te laten en dat wordt dan opgeslagen in de structuren van
je lijf, zoals spieren en weefsels. Dit kan klachten geven als:
rugpijn,
stijve nek en schouders,
hoofdpijn of migraine,
darmklachten,
druk op de borst,
tintelende armen of benen etc.
tekort aan energie
Met Body Stress Release kan ik deze vastgezette spanning opzoeken.
Dat doe ik door gebruik te maken van het bio-feedback mechanisme van het lichaam. Dat zal door
middel van een spierreflex een reactie geven op een prikkel en die ik via de voeten kan aflezen.
Eenmaal deze spanning gevonden, dan activeer ik het lichaam dit weer los te laten.
Met kleine impulsen van mijn handen bereik ik de diepere lagen en die zullen de spanning loslaten.
Hierdoor wordt de communicatie tussen spieren, zenuwen en hersenen weer hersteld waardoor
het zelfhelend vermogen van het lichaam er mee aan de slag kan.
Dit proces zal na verloop van tijd resulteren in verlichting van de klachten of het verdwijnen ervan.
Er wordt altijd gestart met 3 afspraken die gepland worden op dag 1, dag 4 en dag 11. Hierdoor
kunnen we het gestarte proces goed begeleiden en bijsturen waar nodig.
Na de 3e behandeling wordt er bepaald op basis van de resultaten wanneer de volgende
behandelingen nodig zijn.
Voor wie is het geschikt?
Body Stress Release is voor iedereen geschikt, van baby’s tot senioren, dus van jong tot oud. En je
hoeft niet eens klachten te hebben om profijt te hebben van de behandelingen. Maar vaak komen
mensen met BSR in aanraking omdat ze alles al geprobeerd hebben.
Geïnteresseerd of meer willen weten?
Kijk op mijn website www.bsrheerhugowaard.nl of neem contact op via e-mail:
info@bsrheerhugowaard.nl of telefonisch: 06-36028049.
Je kunt ook een kijkje nemen in mijn praktijk op 31 maart van 10-15 uur.
Op de WM. Dudokweg 49 houd ik mijn OPEN HUIS en is iedereen welkom.
Debby Rummens
Groote Geldebosch 84
Heerhugowaard

Gevraagd
Een morgen in de week huishoudelijke hulp gevraagd.
Alma Visser
072-5746728
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Zuster van Buurendag
Zaterdag 24 maart was weer een geslaagde opruimdag. Rond half
tien kwamen de mensen spullen ophalen bij de kerk. In diverse
wijken was er al eerder in de week zwerfvuil geruimd.
Op het Noordereiland is weer actief zwerfvuil geruimd met een
groep volwassenen en kinderen (zie foto). Hier ziet men duidelijk
dat het zwerfvuil ruimen echt wat oplevert, want volgens de
bewoners ligt er de laatste jaren steeds minder zwerfvuil.
Ook de bewoners van de buitengebieden zijn goed bezig geweest.
Een bewoner van Veenhuizen kwam voor 6 personen spullen halen
en zij kwam later nog een keer spullen halen, omdat er spontaan
nog een paar mensen kwamen helpen. Echter hier merkte men
het gemis van de wekelijkse wandelingen van Gerrit van der Krol. Men vond opvallend veel lege
blikjes energiedrank/bier.
De kinderkerk.
Ook dit jaar heeft de organisatie van de kinderkerk meegeholpen met het zwerfvuil vrijmaken
bij de school en omgeving. Rondom de kerk en tegen het schoolhek is er veel vuil geprikt en
de kinderen waren zeer enthousiast. Ook rondom het dorpshuis en de sportvelden is er door de
kinderen vuil geprikt zodat op 8 april tijdens de opening van het nieuwe complex alles er netjes
uitziet. Zowel de bovenbouw als de onderbouw kinderen ontzettend bedankt en natuurlijk ook
de begeleiders.
Sloten
Een aantal sloten zijn weer geschoond en het was (helaas) de moeite waard, zoveel rommel.
Mocht u niet in staat zijn om uw sloot te schonen terwijl er veel troep in ligt, of komt u een situatie
tegen langs de weg, zoals vernielingen, vervuiling, afgewaaide takken, losse trottoirtegels of wat
dan ook, u kunt dit dan melden bij de gemeente. Via de telefoon: 14072.
Hondenpoep
Helaas lag er aan de Middenweg op veel plaatsen grote hopen hondenuitwerpselen. Het zou toch
een verademing genoemd kunnen worden als hondenbezitters dit opruimen, om te voorkomen
dat er kinderen in stappen en ook dat gemeentewerkers die het gras maaien alles in hun gezicht
krijgen.
Erwtensoep
Zoals gebruikelijk werd de Zuster van Buurendag weer afgesloten met erwtensoep en koffie, en
limonade met snoep voor de kinderen. Het was dus weer een gezellige afsluiting in de pastorie!
Dank aan….
onze vaste bordenplaatsers
de bewoners waar de borden ieder jaar weer mogen staan in de tuin
het parochiebestuur
de vrouwen die steeds voor het stencilwerk zorgen
en de gemeente voor het uitlenen van de materialen
de mannen die het opgehaalde vuil naar de stort brengen
en ….. uiteraard alle zwerfvuilruimers van de Noord en de buitengebieden
Allemaal ontzettend bedankt !!
De Noord schoon, heel gewoon, dat is waar we ons voor blijven inzetten!
Susan Buter
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www.hypotheekshop.nl/eerste-huis-kopen

Nooit gedacht dat de lage
rente mij zóveel kansen biedt

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

Duidelijk verhaal
De Hypotheekshop Heerhugowaard | Dennis Zuurbier | Stationsplein 34 - 36 | Heerhugowaard
T. 072-20 101 14
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Zwerfvuil prikken op 24 maart
Op 24 maart ging een enthousiaste groep buurtbewoners weer aan de slag op zwerfvuil te prikken.
Wij konden zeer goed merken dat Gerrit van der Krol er niet meer is. Er lag behoorlijk veel afval,
en met name blikjes. Ook zeer veel buitenlandse blikjes.
Wij vroegen ons af of het misschien mogelijk zou zijn dat werknemers, die personeel aan het werk
hebben, hun er op kunnen wijzen om geen afval overal neer te gooien maar dit mee te nemen
naar huis of in een afvalbak te deponeren.
Dit zouden de zwerfvuilprikkers erg op prijs stellen.
Met vriendelijke groet, De zwerfvuilprikkers

Aan alle leden van Begrafenisvereniging St. Tekla
Wij hebben als bestuur gemerkt dat een wijziging in de gezinssituatie
of adreswijziging vaak vergeten wordt om door te geven.
Om onze ledenadministratie goed op orde te hebben is het van belang
te weten wat de gezinssamenstelling is. Zijn er kinderen geboren of
zijn er kinderen die 16 jaar zijn geworden.
Kinderen onder de 16 jaar vallen onder het lidmaatschap van hun
ouders. Zijn ze echter niet bij ons bekend dan zijn ze ook geen lid.
Kinderen boven de 16 jaar zijn niet meer automatisch lid en worden
vanaf hun 16e jaar betalend lid. Als ouder kan je ervoor kiezen het
lidmaatschap van het kind te betalen, zelfs als ze uitwonend zijn.
We willen echter wel graag weten of de kinderen nog thuis wonen danwel het nieuwe adres en wie
het lidmaatschap betaald.
Het mag niet voorkomen dat binnen een gezin iemand “per ongeluk” geen lid meer is en zodoende
geen gebruik kan maken van onze diensten.
Wist u overigens dat u gewoon lid kan blijven ondanks dat u verhuisd bent naar elders in het land?
Binnenkort zal daar een passende regeling voor worden getroffen, waarover later meer.
Zou u zo vriendelijk willen zijn de vragenlijst in te vullen en te mailen naar de penningmeester: Kees
Molenaar, kees.mirjam@gmail.com of naar het secretariaat: sandra.oudeman@quicknet.nl.
Uiteraard mag u het ook langsbrengen op de Veenhuizerweg 18 te 1704 DP Heerhugowaard of De
Eg 7 te 1704 AV Heerhugowaard.
Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u ons altijd even bellen.
Namens het bestuur alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Kees Molenaar 072-5712488
Sandra Oudeman 06-37303500
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Hét adres voor:

Hét adres voor:

woningbouw
woningbouw
utiliteitsbouw
utiliteitsbouw
Betonvloeren

betonvloeren

kelders
kelders
kozijnen
kozijnen
verbouw
verbouw

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

WAT DOEN WE
ZONDAG 1 APRIL:
1E PAASDAG
* WIJ SERVEREN EEN
HEERLIJKE PAASTEA
* ER IS IERSE MUZIEKSESSIE
TUSSEN 15.00 EN 18.30 UUR
* EN CARVERY
TUSSEN 17.00 EN 18.30 UUR
RESERVEREN VOOR DE TEA
EN DE CARVERY AUB
-.-.-.-.-.-.-.ONZE MUSIC-DIINERS ZIJN OP:
VRIJDAG 13 APRIL:
BRADLEY BUNCH
VRIJDAG 11 MEI:
JOHN FARMERS WHISTLES
VRIJDAG 8 JUNI:
WHEELBARROWBAND
RESERVEREN AUB
-.-.-.-.-.-.-.-

• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing
Tel. 072 - 5711243
06 - 53557548
Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard
www.groottuinen.nl
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WHISKY- PROEVERIJEN
ZONDAG 8 APRIL (NOG 3 PLAATSEN)
EN ZONDAG 27 MEI VAN 14.30 TOT 17.00
EN ZONDAG 22 MEI ONLY FOR WOMEN!!
RESERVEREN AUB
-.-.-.-.-.-.-.ST. PATRICKS CRUISES
ZATERDAG 16 JUNI,
ZAT. 15 SEPT. EN ZAT. 27 OKT.
VAREN MET DE KOPEREN HOORN
MET MUZIEK AAN BOORD
EN 3-GANGEN MENU IN
THE IRISH COTTAGE, 15.00 - 21.00 UUR
-.-.-.-.-.-.-.ALLE DAGEN OPEN VANAF 10.30 UUR
OOK VOOR UW FEEST, RECEPTIE,
GROEPSDINER, KOFFIETAFEL,
HIGH TEA, VEEL SPECIAALBIEREN
EN VEEL WHISKEY’S
WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL
INFO@THEIRISHCOTTAGE.NL
VERLAAT 4 1734 JN OUDE NIEDORP

Vragenlijst Begrafenisvereniging St. Tekla 2018
voor en achternaam:
geboortedatum:
voor en achternaam:
geboortedatum:
adres:
inwonende kinderen
voor en achternaam:
geboortedatum:

ouder
kind
betaald premie betaald premie

voor en achternaam:
geboortedatum:
voor en achternaam:
geboortedatum:
voor en achternaam:
geboortedatum:
voor en achternaam:
geboortedatum:
inwonende kinderen
voor en achternaam:
geboortedatum:
adres:

ouder
kind
betaald premie betaald premie

voor en achternaam:
geboortedatum:
adres:
voor en achternaam:
geboortedatum:
adres:
voor en achternaam:
geboortedatum:
adres:
voor en achternaam:
geboortedatum:
adres
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TRIMSALON
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

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

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

Dopplerstraat 6
1704 SR Heerhugowaard
TEL: 072-5740859
Fax nr. 072-5721659
Internet: www.automolenaar.com
Email: postmaster@automolenaar.com
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Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
De data voor de komende tijd:
6 april 2018		
20 april 2018		
3 mei 2018		

10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie
10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie
17.30 uur maaltijd in het dorpshuis

U bent van harte welkom!
Wilt u, wanneer u niet kunt komen met de maaltijd,
dit twee dagen van tevoren telefonisch doorgeven aan Tiny van Stralen?
Haar telefoonnummer is (0226-422701).
Dan kan zij er rekening mee houden bij het inkopen en met het koken.
Janet Wester (5719382)
Tonnie Rozing 		
Gea Klercq
(5715265)

Riet Beers (5714705)
Ria Boekel (5719919)
Toos Mooij (5710193)

Tiny van Stralen

KBO Heerhugowaard Noord
Vice Voorz.
Secretaris:
2e secr.
Penningm:
Lid
Lid
Lid

Truus van den Berg
Toos Mooij-Wijnker
Truus vd Berg-de Boer
Cor Neeft
Annie Groenland -Groot
Nel Zuurbier-v.Langen
Trudy Ursem- Houtman

Middenweg 525
Rozenhoutstraat 6
Dorsvlegel 9
Middenweg 465D
Donkereweg 7a
Middenweg 467

tel: 5710193
tel: 5719852
tel: 5713628
tel: 5717551
tel: 5716087
tel: 5719168

Rabo Clubkas champagne
Al vele jaren heeft de Rabo bank een gesponsorde fietstocht georganiseerd waarbij de clubs die
meededen € 300,- konden verdienen.
Helaas is de bank met deze actie gestopt maar is wel een nieuwe begonnen.
En daar hebben we de hulp bij nodig van alle mensen die lid zijn van de Rabobank
Ook al bent u klant bent u nog niet automatisch lid. Dat moet u dan wel opgeven bij de bank.
U kunt het ook zelf doen: Ga naar de site van de Rabobank. Ga dan naar “zelf regelen”daarna naar
“Profiel”en dan naar “contactgegevens” Daar kunt u aangeven lid te worden en kunt u meestemmen.
Begin mei krijgen alle leden een code toegestuurd waarmee u kunt inloggen. U krijgt 5 stempunten
die u moet verdelen over de verenigingen. Maar hooguit 2 per ver. Uw KBO dus 2 en de andere 3
waar u maar wilt. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk stemmen binnen te krijgen.
Jaarprogramma
9 april 14.00 uur
Notaris Aad Overtoom komt ons vertellen over het zoveel besproken levenstestament.
4 mei: 14.00 Slotmiddag met Aris Bouwens
3 september: Fietstocht
10 september: 14.00 Paul Sengers , zanger en entertainer
8 oktober: 14.00 themamiddag?
22 oktober: excursie naar automuseum van Edwin Groen
13 november: 19.30 Anna en Irma Ursem
18 december: 14.00 uur kerstmiddag
Met vriendelijke groet: Truus van den Berg
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Ti m m e r b e d r i j f

Snel

Tel. 072 53 47 173

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

Heerhugowaard

Timmerwerk - Onderhoud - Renovatie - Verbouwing
bord_70x100Snel.indd 1

06-07-2009 10:24:31

Voorjaar, Fris en Kleurig, kom langs!
Geopend: di-wo-do-vrij 9.30 - 17.00 uur
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Kindervakantiespelen
De voorbereidingen voor de 41e editie van de kindervakantiespelen zijn
alweer in volle gang. De datum kan alvast op de kalender gezet worden:27, 28,
29 en 30 augustus. Het thema houden we nog even geheim. Het belooft in
ieder geval weer een leuke week te worden. Voor foto’s van voorgaande jaren
en informatie kun je kijken op www.kindervakantiespelen.blogspot.com
Wij hebben er weer zin in.
Crew kindervakantiespelen groep 3 t/m 8 en kleuters

Van het water
In bovenstaande grafiek zien we het verloop van de inzameling van
het oud papier in de Jaren 2016 en 2017. In 2016 was het totaal
76.250 kg en in 2017 78.440 kg met een gemiddelde van 6.536 kg
per maand. Sinds de plaatsing van de ondergrondse containers
door de gemeente is de inzameling van het oud papier voor de
zeeverkenners fors geslonken. Zo werd in 2005, toen er nog geen
gemeentelijke ondergrondse containers waren geplaatst, 134.620
kg ingezameld. Dat is maar liefst 56 ton meer. Misschien denken
veel mensen dat het papier in de ondergrondse containers ook ten
bate van de zeeverkenners komt. Dat is echter niet het geval. Het is
jammer dat sommige mensen niet de moeite nemen om het papier
op te sparen tot de 2e zaterdag van elke maand. We zouden het zeer op prijs stellen als ook deze
mensen het oud papier in de bovengrondse groene aangepaste zeecontainers op iedere tweede
zaterdag van de maand komen deponeren. De containers staan er dan in ieder geval tot 13.30
uur. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Collecte Jantje Beton
De collecte voor het Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton heeft € 888,20 opgebracht. Dat is € 68,03
meer dan vorig jaar.
Alle gevers worden hierbij hartelijk bedankt. De helft van de opbrengst is voor de verenigingskas.
Rommelmarkt
Ook dit jaar houden we weer een rommelmarkt en wel op zaterdag 21 april bij De Roef. Mocht u
binnenkort al aan het opruimen geraken, dan verzoeken wij u vriendelijk de bruikbare spulletjes
nog even vast te houden voor onze markt. Ter herinnering aan onze markt krijgt u te zijner tijd nog
een brief je in de bus. We rekenen weer op uw medewerking.
N.B. We zijn nog op zoek naar een boekenwurm, die de opgehaalde/gebrachte boeken voor ons
zou willen sorteren naar categorie.
De leiding.

Steprace De Noord 2018!
Met de lente in aantocht mogen we weer uit onze winterholletjes
kruipen en de beentje weer testen voor de Steprace ;)
De aanmeldingen voor de Steprace 2018 neemt al lekker toe.
Er kunnen natuurlijk nog veel meer deelnemers bij! Dus bij deze, voel jij je geroepen en wil je
kijken of je conditie nog op peil is? Geef je dan op via stepracedenoord@hotmail.com of via onze
Facebookpagina Steprace De Noord.
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Het programma op vrijdag 25 mei:
18:15u Beginnen we met de traptrekkerrace aansluitend de skelterrace en vervolgens de steprace.
20:00u Aanvang steprace vanaf 12 jaar
21:00u Finish steprace
Houd de Facebookpagina in de gaten en/of ‘t Contact voor meer details.
Dus geef je snel op, want voor je het weet is het alweer zover!
Stichting steprace de Noord,
Marco Neeft, Miranda Groot, Rik Pancras, Esmée Mooij, Fenny Zuurbier, Richard Groot, Anna
Borst, Luuk Beers, Paul Groot en Sander Bakker

Creatieve avond bij de Vrouwen van Nu
Alles staat klaar voor wonderen in wording! Prachtige schilderijen
staan in de zaal opgesteld en op de tafels staat alles klaar om
zelf te schilderen. Maar eerst heet Dini ons hartelijk welkom, in
het bijzonder Nel en Fely , die met Gré meegekomen zijn.
• In april hebben we de provinciale jaarvergadering en onze voorzitter Dini vraagt de leden of we
akkoord gaan dat zij stemgerechtigd is namens afdeling Veenhuizen.
• 10 april hebben we een excursie naar Maskerade om 13.30 uur, de kosten zijn € 7,50. Wie gaat er
mee?
• In de pauze gaat een kaart rond voor Jannie
• Dit jaar gaat de organisatie van onze uitgaansdag anders dan we gewend zijn. Wie vindt het
leuk om naar de Libelle Zomerweek of iets anders te gaan. Wie wil meehelpen deze dag te
organiseren.
• Denk aan het lid worden van de Rabobank en uw stem uitbrengen ten gunste van onze club, ter
compensatie van het wegvallen van de rabosponsortocht.
• Er liggen weer boeken en tijdschriften die u tegen een geringe vergoeding mee kunt nemen.
• De koek is van Truus tgv haar verjaardag; de bitterballen van Ria tgv de komst van haar kleinkind.
Van harte gefeliciteerd.
Onze fietsdag is op donderdag 30 augustus. We starten om 9.00 uur vanaf dorpshuis ’t Zwaantje. U
kunt zich opgeven voor fietsen en diner of diner zonder fietsen, ook dat is mogelijk. Gewoon lekker een
dagje weg met elkaar! Opgeven bij Marry van Langen, Corrie Neeft, Carolien Stuijt, Marry Overtoom
Dan gaan letterlijk en figuurlijk de handen uit de mouwen. We gaan schilderen. Gré, Nel en Fely
hebben deze avond tot in de puntjes voorbereid. We krijgen schildersdoek waar ons favoriete
onderwerp al in dunne lijnen op geschetst is, een heus schilderspalet met kleurtjes verf en drie
penselen. We gaan aan de slag. Geloof het of niet, maar we waren allemaal stil! We waren zoet
aan het werk! Er ontstaan de mooiste creaties, aangevuld met deskundig advies van de dames.
Na afloop kunnen we allemaal ons eigen schilderij meenemen. Deze avond is voor herhaling
vatbaar, daar zijn we het over eens. Dini bedankt Dini, Nel en Fely die zeker weten heel wat uren
voorbereiding getroffen hebben om deze avond tot een succes te maken!
Onze volgende avond is op 16 april, dan krijgen we meer te horen over onze bekkenbodem. U
bent van harte uitgenodigd, of u wel of niet lid bent, deze avond bij te wonen.
									

26

Marry

De grootste gehaakte deken ter wereld
Inmiddels zijn er meer dan zevenduizend dekens gehaakt! Onze club heeft er achttien ingeleverd,
vijf liggen nu bij mij onder het schuine dak en ondertussen heb ik naar Friesland gebeld. Op 31 maart
komt de auto uit Leeuwarden naar Noord- en Zuid Holland en komen ze in ook in Heerhugowaard
om bij ons dekens op te halen. Dan zijn er vast nog een paar dekens in elkaar gezet die ik dan mee
kan geven. We krijgen alle bewondering van de organisatie hoe we het project hier uitvoeren!
Als u iemand weet die nog restjes wol heeft ….!
We gaan door tot eind mei om het doel van 10.000 dekens te behalen.
En dat lukt zeker! Ook familieleden, die in het buitenland wonen, sturen lapjes en dekens op.
Zij voelen zich zo verbonden met Hollande! Grote enveloppen met buitenlands postzegels
bereiken Leeuwarden. Het is dus een internationaal project geworden!
Een project, dat veel mensen ontspanning bezorgt en tegelijkertijd heel de wereld omspant. Want
waar gaan de dekens uiteindelijk naar toe? Naar mensen in binnen- en buitenland die wel wat
warmte kunnen gebruiken. Een bijzonder goed doel! En wij haken mee!
Marry Overtoom

Bibliotheek Kennemerwaard, Locatie De Noord
De volgende activiteiten vinden plaats:
Woensdag 4 april 2018 van 14.30 – 15.30 uur
Coderdojo junior voor jeugd van 4 t/m 9 jaar
Er wordt steeds vaker gesproken over Leren programmeren voor kinderen. Maar wat is dat nu
eigenlijk en hoe kun je daarmee aan de slag gaan? Nieuwsgierig? Kom dan samen met je kind
naar CoderDojo junior en leer van alles over programmeren met de materialen van de bibliotheek.
Voor kinderen van 4-9 jaar onder begeleiding van hun ouders.
Vrijdag 6 april 2018 van 14.30 – 15.30 uur
Aan tafel met....Carla Harren “Kristallen/Edelstenen, Water en Muziek”
Interactieve Lezing en Beleving door Carla Harren
Carla Harren, Kristallen liefhebber en persoonlijke coach geeft al velen jaren cursussen, workshops
en bijeenkomsten in binnen- en buitenland. Haar hart en ziel is sterk verbonden met deze krachtige
innerlijke reis. Op allerlei niveaus zowel fysiek, emotioneel, mentaal en geest en hun invloed op
de mensheid. Carla zou een interactief reis met jouw willen delen via kennismaken met kristallen/
edelstenen, kristallen water en begeleidende muziek. Wees welkom om dit te beleven en voelen.
Vrijdag 20 april 2018 van 14.30 – 15.30 uur
Aan tafel met…… Handletteren met Tanja de Reus
De eerste Workshop Handletteren was een groot succes daarom geven wij daar nu een gevolg
aan! Als je het een beetje onder de knie heb kan je er allerlei leuke dingen mee doen. Verzin je
eigen quotes, DIY servies of pak cadeautjes nog mooier in. Hoe leuk is het om ook weer eens
creatief bezig te zijn? Ook deze keer geeft Tanja een enorm leuke workshop, kom je ook?
Vrijdag 18 mei 2018 van 14.30 – 15.30 uur
Aan tafel met... “mini-ecosystemen” met Liesbeth Munters
Een mini-ecosysteem (oftewel planten in fles) is stijlvol, trendy, levend groen en makkelijk in
onderhoud! In een mini-ecosysteem wordt zuurstof gecreëerd, ontstaat er vocht in de lucht en is de
plant in staat om zichzelf te voeden. Het enige wat van buiten nodig is, is licht en warmte. Liesbeth
Munster is natuurgids en komt in de bibliotheek waar jullie zelf een mini-ecosysteem kunnen maken.
Vrijdag 25 mei 2018 van 14.30 – 15.30 uur
Aan tafel met......Daniëlle v.d. Hoff.
Daniëlle komt regelmatig bij ons langs om de leukste knutselactiviteiten uit te voeren. Ook deze
keer heeft ze weer iets leuks voor ons in petto. Komt u ook?
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Vrijdag 8 juni 2018 van 14.30 - 15.30 uur
Aan tafel met...Tablet-café/E-books met Hanneke Hoffman
Heeft u vragen over nieuwe media zoals sociale netwerken als Facebook en Twitter, uw e-reader,
zoeken op internet, apps op uw tablet en andere digitale zaken? Wij helpen u graag!
Vrijdag 28 juni 2018 van 14.30 – 15.30 uur
Aan tafel met.....Wijkagente Afra de Boer
Als je op vakantie gaat is het belangrijk je huis veilig achter te laten. Uiteindelijk wil je zonder zorgen
over thuis kunnen reizen. Wijkagente Afra de Boer komt deze keer een presentatie “Veiligheid voor
als je op vakantie gaat” geven. Natuurlijk is er ook ruimte en gelegenheid om andere vragen aan
de Wijkagente te stellen.
Bibliotheek Kennemerwaard, Locatie De Noord, Torenburgstraat 2,
Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 13.00 – 17. 00 uur

Sjoelclub ‘Glai em d’r in’
Het is weer zover! Het meest sportieve en gezelligste toernooi in de
regio staat weer voor de deur! Sjoelclub ‘Glai em d’r in’ organiseert:
t OPEN NK SJOELEN 2018
16e editie van het
Noordender Sjoelkampioenschap
Op zaterdag 14 April 2018 trappen wij, in Café Bleeker, om 19.00 uur af aan weer een ‘bar’
gezellig evenement en dat dicht bij huis! Houd u van een ‘oer-hollands’ spelletje sjoelen en van
heel veel gezelligheid en durft u een dansje te wagen op de dansvloer tijdens het welbekende
‘Sjoelbakkenbal’ m.m.v. vriend van de club Paul Vlaar? Wacht dan niet af en geef u op!
Opgeven gaat heel gemakkelijk! U stuurt uw naam naar: Glaiemdrin@live.nl
En wij regelen voor u de rest!
Wij zien u graag op zaterdag 14 April 2018 in Café Bleeker!
VOL=VOL
Ps. 18 jaar en ouder!

NIEUWS VAN GYM VERENIGING “DE NOORD”
Stay fit gym!
We zijn alweer een paar weken sportief bezig na de krokus vakantie
samen met onze nieuwe gym instructrice Serena!
Er is regelmatig een grote opkomst, aangezien we dit jaar weer een
aantal nieuwe leden erbij hebben gekregen. Voor degene die nog
geen sport beoefenen, kunnen altijd langs komen.
Er wordt aandacht besteed aan,
1. Beweeglijkheid gewrichten,
2. Functie hart longen,
3. Coördinatie,
4. Spierfunctie,
5. ontspanning
Lichamelijke klachten kunnen vaak afnemen als je verantwoord bezig bent met bewegen.
De stay fit gym gaat zeker met de tijd mee en zo gestart met Hip en Thigh op passende muziek.
Onze lessen zijn zeer gevarieerd en iedere week weer anders. Alle spieren worden op deze manier
mee genomen. Met zeker aandacht voor de borst, buik en billen.
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Bent u nieuwsgierig geworden kom gerust langs.
De eerste 2 lessen zijn gratis. Voor informatie kunt u bellen naar één bestuursleden.
De stay fit gym wordt op maandagavond van 19.00 uur tot en met 20.00 uur gegeven. Aan de
Rozenhoutstraat 1 in Heerhugowaard De Noord. Onder leiding van
Serena Kolk.
Het bestuur:
Joke Bouwknecht
Ellen Dekker,
Jose Dekker

voorzitter
penningmeester
secretaresse

072-5722697
072-5741245
072-5717125

Dansen in Sportcentrum Noorderend
Afgelopen vrijdag vond er een heuse biljartuitwisseling plaats in het
Sportcentrum. ZBGG welke normaal op donderdagavond speelt had
KBGK uit Veenhuizen uitgedaagd. Na een gezellige avond biljarten
werd KBGK de uiteindelijke winnaar.
De laatste handbalwedstrijden zijn als u dit leest alweer gespeeld voor het seizoen 2017-2018. Alle
handbalsters gaan weer naar buiten en ook de tennissers spelen hun laatste partijen voordat ze
weer naar buiten gaan.
In het Sportcentrum gaan we echter nog een tijdje door. Tot eind april zal er nog volop worden
gevoetbald en veel biljarters nemen ook in april de keu nog ter hand.
Op zaterdag 7 april zal er een voetbaltoernooi gespeeld worden vanaf 17.00 uur.
De brommerbeurs staat op de planning voor zondag 15 april. Kom gezellig eens langs er is van
alles te zien en te koop.
Op zaterdagavond 21 april kan er volop gedanst worden op de muziek van DJ AirJezz. De bar zal
deze avond dus als danszaal fungeren. Natuurlijk is het ook mogelijk om gewoon even langs te
komen voor gewoon een gezellige avond. De avond vangt aan om 20.00 uur en er zal voor deze
avond wel € 5,-- entree worden geheven.
Het is nog altijd mogelijk om de hal eens af te huren voor een sportieve activiteit of gewoon voor
een sportieve avond in de bar al dan niet met darts of vlotbruggen. Er is van alles mogelijk en we
denken graag mee om er een gezellige avond van te maken. Ook voor vriendengroepen en bedrijfsuitjes kun je in het Sportcentrum terecht.
Carla en Henk
06 21 11 62 93
072 5823254
sportcentrumnoorderend@gmail.com
www.sportcentrumnoorderend.nl of via facebook: Sportcentrum Noorderend

29

31
maart
31 maart
Open
Huis
Open Huis

31 maart
Open Huis
10 - 15 uur

10- -15
15 uur
uur
10

+31 (0)6 36 02 80 49

+ 31 (0) 6 36W.M.
02Dudokweg
80 49 49www.bsrheerhugowaard.nl
www.bsrheerhugowaard.nl
W.M. Dudokweg
49 info@bsrheerhugowaard.nl
info@bsrheerhugowaard.nl

+31 (0)6 36 02 80 49
W.M. Dudokweg 49

www.bsrheerhugowaard.nl
info@bsrheerhugowaard.nl
Klankmassages

Klankreizen
Kinderklankmassages

Dionne Jillings
de Eg 2 · Heerhugowaard · 06 - 4649 6038
www.kuzuia.nl · info@kuzuia.nl ·
facebook.com/kuzuia

Voor een vrolijk Pasen moet u naar de dagwinkel
We hebben voor u heerlijke broodjes, verse sapjes,
mooie salades voor het ontbijt en lunch
maar ook lekker gourmet vlees , groente en sauzen voor een gezellig diner.
Dus voor een geslaagde paas moet je naar de dagwinkel toe!
Nu ook het voorjaar begint en de klok weer op de zomerstand staat
hebben we een SCHERPE ACTIE voor u :
3 zakken potgrond van 50 liter voor maar €7.00
4 zakken tuinaarde van 40 liter voor maar €5.00
Wij wensen u een gezellige Pasen
en zien u snel in de dagwinkel.
Arno en Sylvia Groen tel 072 5711325
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NIEUWS VAN HUGO GIRLS
Hugo Girls kopij voor het Contact kan je sturen naar:
hugogirlscopy@hotmail.com
Graag op zondag vóór 19:00 uur aanleveren.
HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Piet Oudeman Transport
JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman
HUGO GIRLS JARIGEN
Iris Borst			28-mrt
Nadine Hoppen		
28-mrt
Mirthe Blankendaal
30-mrt
Astrid Tesselaar-Blom
30-mrt
Judith de Mees-Verwer
4-apr
Floor Snel		
5-apr
Marijne Smit		
6-apr
Ilona Drenth		
6-apr
Jurgen Borst		
6-apr
Evie Tiel			9-apr
Iris Niewold		
10-apr
Zondag 8 april : openingswedstrijd Dames 1 - Schagen 1
De wedstrijdbal voor dit duel wordt aangeboden door :
HUMULUS LUPULUS

Nieuwe redactie voor ’t Contact gezocht
Omdat ik vanaf volgend seizoen stop met handballen, ben ik op zoek naar iemand die mijn taak als
‘redactie’ voor de copy voor ‘t Contact van Hugo Girls per 1 september wilt overnemen.
Dit houdt in:
• Eens per twee weken de e-mails met diverse input, zoals uitslagen, wedstrijdverslagen,
wedstrijdschema’s, kantinediensten etc. uit de inbox ophalen.
• Onder elkaar plakken
• Redigeren, oftewel spelfouten eruit halen etc.
Naar de redactie van ’t Contact sturen
• Klaar
Eens per twee weken kost het je ongeveer een half uurtje. Omdat de copy naar een apart emailadres
wordt gestuurd en dus niet naar je privé adres, kan je het gemakkelijk een keertje uitbesteden als
je bijvoorbeeld op vakantie bent. Vind je het leuk om iets voor de club te doen en ben je een heel
klein beetje handig in Word? Stuur dan een mailtje naar hugogirlscopy@hotmail.com.
Groetjes,
Ilja Groot
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Hugo Girls – Legmeervogels
18-03-2018
Vandaag stond de wedstrijd tegen Legmeervogels op het programma.
De vorige keer werd er met veel invallers gespeeld en ook vandaag deden er weer drie A-jeugd
speelsters mee. In de kleedkamer afgesproken om lekker ons eigen spel te spelen. Al snel kwamen
we op een 2-0 achterstand en drukte de scheidsrechter zijn stempel op de wedstrijd. Gele kaarten
werden overgeslagen en veel 2 minuten straffen en penalty’s volgden.
Deze werden door ons allemaal benut. Bij de rust stonden we op een kleine achterstand van 14-15.
Legmeervogels begon sterker aan de 2e helft en liep uit naar 16-20.
Door rustig te blijven en door opnieuw veel tijdstraffen en zelfs een rode kaart voor Legmeervogels
kwamen we weer dichtbij.
Met nog 3 minuten te spelen stonden er nog maar 3 veldspeelsters van Hugo Girls en 5 speelsters
van Legmeervogels in het veld. Met een 26-26 stand werd het een spannende laatste minuut. Waar
penalty’s deze wedstrijd veel gegeven werden, werd er in de laatste 10 seconden geen penalty aan
ons gegeven. Deze was zeker op zijn plaats geweest. Dit zorgde met nog 3 seconden voor een
kans op de break voor Legmeervogels. De bal werd over het doel gegooid en zo pakten we in deze
toch wel bizarre wedstrijd, toch nog een punt.
Hugo Girls – Legmeervogels Pupil van de week
Op 18 maart was ik pupil van de week.
Ik moest om kwart voor 12 aanwezig zijn in de sporthal. Hugo Girls moest tegen de Legmeervogels.
Ik mocht meedoen met inlopen en warmgooien.
Bij de aftrap mocht ik het eerste doelpunt proberen te maken. Hij zat er in! Hugo Girls speelde met
26-26 gelijk. Ik had een hele leuke dag!
Bedankt voor de leuke cadeaus en het lekkers!
Groeten Lisa Neeft
NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE
Plantenactie weer groot succes!
Op vrijdag 16 maart gingen de spelers van Hugo Boys JO13 & JO11 samen met de D- en E-pupillen
van Hugo Girls op pad voor de jaarlijkse plantenactie. Het was koud en natte sneeuw kwam uit de
lucht maar dat was voor onze kanjers geen enkel probleem! Vol goede moed gingen zij op pad en
probeerden zij zoveel mogelijk plantjes te verkopen.
Met een opbrengst van € 1.886,80 kunnen wij ook dit jaar weer spreken van een zeer geslaagde
verkoop! Deze opbrengst komt volledig ten goede aan de jeugd van Hugo Boys en Hugo Girls. Na
afloop van de actie was er voor alle spelers patat en ijs.
Tijdens de actie is er ook geflyerd voor de opening van het vernieuwde sportcomplex. Wij hopen
u allemaal te mogen verwelkomen op de feestelijke opening op zondag 8 april!
Wij willen Slijkerman Kalanchoë bedanken voor het beschikbaar stellen van de planten.
Dagwinkel Groen bedanken voor het beschikbaar stellen van patat en ijs en de dames achter de
bar voor het bakken van deze heerlijke patatjes.
Ook willen wij de ouders bedanken voor het rijden en de jeugd voor hun fantastische inzet en
enthousiasme.
Tot slot danken wij u voor uw aankoop en tot volgend jaar!
De Jeugdcommissie Hugo Boys en Hugo Girls
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KANTINEDIENSTEN ‘T DORPSHUIS
Datum 		
7 april 11.30 uur tot 14.00 uur
14.00 uur tot 16.50 uur
Carola Wijnker
Maartje Deken
8 april 9.30 uur tot 12.00 uur
12.00 uur 14.30 uur
14.30 uur tot 17.00 uur
Astrid Tesselaar en Marianne Gieling Susan Buter en Lisa Appel Judith de Mees en Carina Borst
11 april 17.30 uur tot 19.45 uur		
Amber Molenaar en Maureen Borst		
14 april 12.30 uur tot 15.30 uur
Jenny Korver

18.30 uur tot 21.00 uur
Rose Beemster en Jessy Blom

15 april 10.00 uur tot 12.30 uur
Inger Smit

12.30 uur tot 15.00 uur
Sandy Way en Kim Tijm

18 april 19.30 uur tot 22.00 uur 		
Sanne Smit en Jolinda Zuurbier		
21 april 13.30 uur tot 15.30 uur
Laura Rendering

15.30 uur tot 17.30 uur
Bianca Groot

18.30 uur tot 21.00 uur
Joy Vonk en Marit Stoop

23 april 19.00 uur tot 21.00 uur 		
Laura de Wit en Marijn Kunst
UITSLAGEN 12 T/M 25 MAART		
			
Dames 1 Hugo Girls DS1
Legmeervogels DS1 26 - 26
Hugo Girls DS1
DSOV DS1
22 - 22
Dames 2 Vrone DS2
Hugo Girls DS2
36 - 18
Dames 3 Hugo Girls DS3
Zwaluwen K DS1
20 - 10
Hugo Girls DS3
Zwaluwen ‘30 DS2 29 - 16
A1
George St. DA1
Hugo Girls DA1#
16 - 14
B1
Hugo Girls DB1
Excelsior ‘53 DB1
15 - 29
Hugo Girls DB1
Lacom ‘91 DB1#
9
- 20
B2
DSO DB2
Hugo Girls DB2
23 - 11
Hugo Girls DB2
Hollandia T DB1
8
- 26
C1
A & O DC1#
Hugo Girls DC1
16 - 18
Con Zelo DC1
Hugo Girls DC1
19 - 16
C2
Geel Zwart DC2
Hugo Girls DC2
32 - 15
D1
JHC D1
Hugo Girls D1
20 - 13
Hugo Girls D1
HCV ‘90 D1
15 - 11
E1
Hugo Girls E1#
Schagen E2#
19 - 5
Hugo Girls E1#
VZV E2
15 - 16
E2
Jupiter ‘76 E1
Hugo Girls E2
14 - 6
Schagen E1
Hugo Girls E2
15 - 6
F1
Hugo Girls F1#
Westfriezen F2#
4
- 16
Hugo Girls F1#
Sporting Andijk F1 6
- 19
F2
Zaanstreek F1
Hugo Girls F2
7
- 4
Vrone F2
Hugo Girls F2
21 - 4
F3
DSS F5
Hugo Girls F3
16 - 3
Hugo Girls F3
HCV ‘90 F2
6
- 25
Recr. 1
Hugo Girls DMW1 Petten DMW1
14 - 8
Con Zelo DMW1 Hugo Girls DMW1
20 - 14
Recr. 2
VVW DMW2
Hugo Girls DMW2
17 - 12
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PROGRAMMA ZATERDAG 31 MAART T/M VRIJDAG 6 APRIL
TEAM

DATUM WEDSTRIJD

ALLE TEAMS		

PLAATS

AANW./
AANV VERTREK RES.SH.

VRIJ				

					
PROGRAMMA ZATERDAG 7 APRIL T/M VRIJDAG 13 APRIL
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1 8 april
DAMES 1 12-april
DAMES 2 8-april
DAMES 3 7-april
A1
8-april
B1
8 april
B2
8 april
C1
8-april
C2
8-april
D1
7-april
D1 (Beker)11-april
E1
7-april
E2
7-april
F1
8-april
F2
7 april
F3
7-april
RECR. 1 12-april
RECR. 2		

HGDS1- Schagen
De Noord
14:00 13:00
C.S.V. DS1-HG DS1
Castricum
19:30 18:00
Tornado DS3-HG DS2
HHW
11:00 10:15
HT/CZ DS2-HG DS3
Waarland
19:00 18:15
HG DA1-Commandeur/VVW DA1 De Noord
15:00 14:30
HG DB1-Tonegido DB1#
De Noord
12:00 11:30
HG DB2-Spartanen DB2#
De Noord
11:00 10:30
Maedilon/VZV DC2-HGDC1
Waarland
10:00 9:15
HG DC2-KSV DC1
De Noord
10:00 9:30
HG D1-De Blinkert D1#
De Noord
15:00 14:30
HG D1-DSS D2
De Noord
18:00 17:30
HG E1#-Geel Zwart E1
De Noord
14:00 13:30
HG E2-Niedorp E2
De Noord
13:00 12:30
A&O F1-HG F1
Alkmaar
10:00 9:00
SSV/Sporting S F2-HG F2
Stompetoren
10:00 9:00
HG F3-DSS F5
De Noord
12:00 11:30
Con Zelo DMW1-HG DMW1
Waarland
19:30 18:45
VRIJ				

PROGRAMMA ZATERDAG 14 APRIL T/M VRIJDAG 20 APRIL
TEAM

DATUM WEDSTRIJD

DAMES 1 15-april
DAMES 2 15-april
DAMES 3 14-april
A1
15-april
B1
15 april
B2
15 april
C1
14-april
C2
15-april
D1
14-april
E1
15-april
E2
15-april
F1
14-april
F2
14-april
F3
15-april
RECR. 1 18-april
RECR. 2		
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PLAATS

-----------------------------------RES.SH.
---------------------------------------------------

AANW./
AANV VERTREK RES.SH.

HG DS1-Berdos DS1
De Noord
12:45 11:45
HG DS2-D.E.S. DS1
De Noord
11:30 11:00
HG DS3-Kleine Sluis DS1
De Noord
19:00 18:30
KSV DA1-HG DA1
HHW
12:30 11:30
Lacom’91 DB1#-HG DB1
Noord-Scharwoude 12:00 11:15
D.W.O.W. DB1-HG DB2Wieringerwerf
11:00 10:30
HGDC1-D.S.O. DC2
De Noord
10:30 10:00
Kleine Sluis DC1-HG DC2Anna Paulowna
13:30 12:30
Hollandia T D1#-HG D1Tuitjehorn
12:40 11:55
Schagen E1-HG E1#
Schagen
13:00 12:00
Schagen E2#-HG E2
Schagen
14:45 13:45
HG F1-Geel Zwart F2
De Noord
14:00 13:30
HG F2-Geel Zwart F3
De Noord
13:00 12:30
Vido F4-HG F3Purmerend
12:15 11:00
HG DMW1-Schagen DMW1
De Noord
20:00 19:30
VRIJ				

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

PROGRAMMA ZATERDAG 21 APRIL T/M VRIJDAG 27 APRIL
TEAM

DATUM WEDSTRIJD

DAMES 1 22-april
DAMES 2 22-april
DAMES 3 21-april
A1		
B1
22 april
B2
22 april
C1
22-april
C2
21-april
D1
21-april
E1
21-april
E2
21-april
F1
21-april
F2
21-april
F3
22-april
RECR. 1 24-april
RECR. 2 23-april

PLAATS

AANW./
AANV VERTREK RES.SH.

Tonegido DS1-HG DS1
Hippolytushoef
12:30 11:00
H.V. Blokker DS1-HG DS2Blokker
12:00 11:00
HG DS3-Zwaluwen’30 DS2
De Noord
19:00 18:30
VRIJ				
SEW DB2-HG DB1
Nibbixwoud
10:30 9:30
Westfriezen DB3-HG DB2Zwaag
10:30 9:30
S.C. Dynamo DC1-HG DC1Ursem
10:30 9:30
HG DC2-J.H.C. DC2
De Noord
16:00 15:30
HG D1-Z.A.P. D2
De Noord
15:00 14:30
HG E1#-Niedorp E1
De Noord
14:00 13:30
Maedilon/VZV E3-HG E2
Waarland
10:00 9:15
Tornado F1#-HG F1
HHW
11:00 10:15
Kleine Sluis F2-HG F2
Anna Paulowna
13:30 12:30
Koedijk F3-HG F3
Koedijk
9:00 8:00
Petten DMW1-HG DMW1
Petten
20:00 19:00
HG DMW2-C.S.V. Handbal DMW1 De Noord
19:30 19:00

---------------------------------------------RES.SH.
--------------------------

Nieuws van Tennisvereniging ’t Noord-End
Vrijdagavond 30 maart: Openingstoernooi
Op deze supergezellige avond krijgt iedereen de kans om de hobbels
in de banen de baas te worden.
Het belooft weer een toptoernooitje te worden!
Om 19.00 uur inloop met koffie, om 19.30u spelen
We beginnen met een koppie, daarna gaan we wedstrijden van
een half uur spelen.
Op deze avond ligt in de kantine voor iedereen het KNLTB-pasje
en een adreslijst voor de leden klaar
Hartelijke groet, de toernooicommissie
Wil je lid worden van ‘t Noord-End voor het seizoen 2018? Geef je dan nu op!
Ga naar de website tvnoordend.nl/leden en vul online het inschrijfformulier in (of print het uit).
Kantinediensten seizoen 2018
In elk Contact publiceren we om de twee weken een maandoverzicht van de kantinediensten.
Kantinediensten Tennisvereniging ‘t Noord-End		
Als je als eerste op een dag bardienst hebt, dan kun je de sleutel afhalen op een van de
volgende sleuteladressen:
		
dinsdag:
Cees Smit, Plaetmanstraat 25 			
woensdag:
Tineke Borst, Leliehofstraat 23			
donderdag:
Gery Beers, Plaetmanstraat 45			
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Maart
Vrijdag 30 maart 2018
Zaterdag 31 maart

Openingstoernooi
toernooicommissie
Kantinecommissieweek

April
Dinsdag 3 april 2018
Dinsdag 3 april 2018
Dinsdag 3 april 2018
Woensdag 4 april 2018
Donderdag 5 april 2018
Donderdag 5 april 2018
Vrijdag 6 april 2018
Vrijdag 6 april 2018
Zaterdag 7 april 2018
Dinsdag 10 april 2018
Woensdag 11 april 2018
Donderdag 12 april 2018
Vrijdag 13 april 2018
Vrijdag 13 april 2018
Zaterdag 14 april 2018
Dinsdag 17 april 2018
Woensdag 18 april 2018
Donderdag 19 april 2018
Vrijdag 20 april 2018
Vrijdag 20 april 2018
Zaterdag 21 april 2018
Dinsdag 24 april 2018
Woensdag 25 april 2018
Donderdag 26 april 2018
Donderdag 26 april 2018
Donderdag 26 april 2018
Vrijdag 27 april 2018
Zaterdag 28 april 2018

Coby de Graaf
Nel Smit
Ingrid Smit
Evy Blom
5 april t/m 4 juni
Herman Sol
Ellie Smit
Ineke Vaandrager
Kantinecommissieweek
Ed Blij
Marion Blij
Herman Sol
Coby de Graaf
Ineke Vaandrager
Kantinecommissieweek
Ed Blij
Marion Blij
Herman Sol
Cock Maas
Nel Dingerdis
Kantinecommissieweek
Ed Blij
Marion Blij
Coby de Graaf
Ineke Vaandrager
Gerrie Sol
Koningsdag
Kantinecommissieweek

Schoonmaak
09.00 - 11.00
Schoonmaak
09.00 - 11.00
Bardienst
19.30 - 23.00
Bardienst
19.30 - 23.00
voorjaarscompetitie
Bardienst
19.30 - 23.00
Schoonmaak
09.00 - 11.00
Schoonmaak
09.00 - 11.00
Agnes de Goede
Bardienst
19.30 - 23.00
Bardienst
19.30 - 23.00
Bardienst
19.30 - 23.00
Schoonmaak
09.00 - 11.00
Schoonmaak
09.00 - 11.00
José Wolkers
Bardienst
19.30 - 23.00
Bardienst
19.30 - 23.00
Bardienst
19.30 - 23.00
Schoonmaak
09.00 - 11.00
Schoonmaak
09.00 - 11.00
José Wolkers
Bardienst
19.30 - 23.00
Bardienst
19.30 - 23.00
Schoonmaak
09.00 - 11.00
Schoonmaak
09.00 - 11.00
Bardienst
19.30 - 23.00

MEI
Dinsdag 1 mei 2018
Woensdag 2 mei 2018
Donderdag 3 mei 2018
Vrijdag 4 mei 2018
Vrijdag 4 mei 2018

Frans Smit
Johanna Beke
Gerrie Sol
Ellie Smit
Ineke Vaandrager

Bardienst
Bardienst
Bardienst
Schoonmaak
Schoonmaak

Bardienst
Agnes de Goede

Tineke Borst
19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
09.00 - 11.00
09.00 - 11.00

Stratentennistoernooi: doe mee met je straat!
Na het geweldige succes van de afgelopen jaren organiseren wij dit jaar wederom het
Stratentennistoernooi! Het vindt plaats in week 23, van maandag 4 juni t/m vrijdag 8 juni.
Op de laatste avond sluiten we af met een Italiaanse feestavond, inclusief bijpassend eten! Het
toernooi is vorig jaar gewonnen door: De straat zonder naam! Wie gaat er dit jaar strijken met de eer?
Noteer deze datum alvast in jullie agenda, verdere informatie volgt snel.

Groetjes,
de organisatie van het Stratentennis toernooi
stratentennisdenoord@hotmail.com
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Hugo Boys seizoen 2017-2018
Van de bestuurstafel.
De datum 8 april opening sportcomplex nadert met rasse schreden.
Al eerder benoemd maar de openingscommissie is hard aan het werk om
er op 8 april er een onvergetelijke dag van te maken.
Door middel van flyers, poster en zelfs een filmpje gemaakt met een
drone wordt er aandacht gevraagd voor deze opening. In week 13 zijn
meerder(jeugd)elftallen van zowel de handbal als voetbal aan het bollen
schubbe bij de firma Bakker.
Opbrengsten zijn voor het openingsfeest. De krachten worden gebundeld
door jong en oud. Over jong gesproken op vrijdag liepen de jongeren
van Hugo Boys en Hugo Girls in slechte weersomstandigheden in het kader van de plantenactie.
Ondanks het weer enthousiaste kinderen die menig plantje wist verkopen.
Resultaten
Jo 19-1
Op 18 maart verloor Jo 19 -1 de thuiswedstrijd tegen Flevo JO19-1 met 4-2.
Ook de uitwedstrijd tegen Victoria O JO 19-1 werd met 3-1 verloren. Zo de trainers horende waren
dit onnodige nederlagen. Verontrustender is de mentaliteit.
Dragende spelers van dit team die uit bed gehaald moeten worden, te laat komen en van alles en
nog wat.
Dit tot ergernis van vele vrijwilligers die stinkend hun best doen. Het mag duidelijk zijn dat we als
bestuur gaan nadenken hoe nu verder en welke stappen we hierin gaan ondernemen.
Hugo Boys 4
Speelde na lange tijd een wedstrijd tegen Kolping Boys 5. Na een fotosessie met Liesbeth Beers
speelde men een sterke 1e helft en kwam op een 2-0 voorsprong.
Ondank dat het een sportieve wedstrijd was nam het commentaar van Kolping Boys zulke vormen
aan dat dat de scheidsrechter genoodzaakt was om de wedstrijd te staken in de 65e minuut.
Hugo Boys 3
Speelde thuis tegen Sint Boys 2 en verloren kansloos met 4-0.
Hugo Boys 2
Het tweede heeft sinds oktober niet meer verloren. In de thuiswedstrijd tegen Swift 2 leek men
tegen een nederlaag aan te lopen. In de 89e minuut stond men 1-0 achter. Echter niet voor het
eerst toonde de ploeg wilskracht en scoor de in de 90e minuut de gelijkmaker. 1-1
Hugo Boys 1
Had geen Kind aan Nieuwe Niedorp 1. Met maar liefst 7-0 werd Nieuwe Niedorp afgedroogd.
Als het eerste het beter had uitgespeeld waren dubbele cijfers haalbaar.
Wederom werd duidelijk dat het klasse verschil groot is in 4e klasse B.
Door deze overwinning blijft het eerste mee doen om de bovenste plaatsen. Tevens staat men 2e
in de tweede periode.
Bestuur Hugo Boys
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Rooster kantinedienst

maandagochtend om 9.45 uur
2e paasdag
2 april
Hanneke en Andre Zuurbier
		
e
2 april
?
Maandagmiddag 2 paasdag
		
Zaterdagochtend om 9.45 uur
7 april
Jose Wolkers
Zaterdagmiddag
7 april
		
Zondagochtend om 9.45 uur
8 april
Carin Dekker en Cindy Blankendaal
Zondagmiddag om 12.30 uur
8 april
Margareth van den Berg en Carola Dekker
Zondagmiddag om 15.00 uur
8 april
Paul Oudeman, Jacobi Baars en Marion Berkhout
		
Zaterdag ochtend om 9.30 uur
14 april
Carla van der Vliet
Zaterdagmiddag
14 april
		
Zondagochtend om 9.45 uur
15 april
Erna en Ria Borst
Zondagmiddag om 12.30 uur
15 april
Carola Keesom
Zondagmiddag om 15.00 uur
15 april
Ineke Hoogland
		
Zaterdag ochtend om 9.30 uur
21 april
Gerard Klercq
Zaterdag middag
21 april
		
Zondagochtend om 9.45 uur
22 april
Annet Dekker en Carin Suiker
Zondagmiddag om 12.30 uur
22 april
Mariska Rinkel
Zondagmiddag om 15.00 uur
22 april
Andre Zuurbier
		
Zaterdagochtend om 9.45 uur
28 april
Corina Rood
Zaterdagmiddag
28 april
		
Zondagochtend om 9.45 uur
29 april
Verine Stam en Miranda Beers
Zondagmiddag om 12.30 uur
29 april
Arnold Duijn en Ronald Mooij
Zondagmiddag om 15.00 uur
29 april
Chris en Ron Dekker
		
Zaterdag ochtend om 9.45 uur
5 mei
Carla van der Vliet
Zaterdagmiddag
5 mei
		
Zondagochtend om 9.45 uur
6 mei
Hanneke Pater en Monique Beemsterboer
Zondagmiddag om 12.30 uur
6 mei
Joke vader
Zondagmiddag om 15.00 uur
6 mei
Ineke Hoogland
		
Zaterdagochtend om 9.30 uur
12 mei
Hans Borst en Alwin Jillings
Zaterdagmiddag
12 mei
		
Zondagochtend om 9.45 uur
13 mei
Margareth van den Berg en Cindy Blankendaal
Zondagmiddag om 12.30 uur
13 mei
Carola Keesom , Mariska Rinkel en John Groot?
Zondagmiddag om 15.00 uur
13 mei
Paul Oudeman, Jacobi Baars en Marion Berkhout
		
Zaterdagochtend om 9.30 uur
19 mei
Laura Bockweg
Zaterdagmiddag
19 mei
		
Zondagochtend om 9.45 uur
20 mei
Liesbeth Beers en Jeanet van der Vliet
Zondagmiddag om 12.30 uur
20 mei
?
Zondagmiddag om 15.00 uur
20 mei
Ineke Hoogland
		
Zaterdagochtend om 9.45 uur
26 mei
Irma Groot en Linda Scholtens
Zaterdagmiddag
26 mei
		
Zondagochtend om 9.45 uur
27 mei
Hanneke Pater en Monique Beemsterboer
Zondagmiddag om 12.30 uur
27 mei
Joke Vader en Carola Dekker
Zondagmiddag om 15.00 uur
27 mei
Manus van der Vliet en John Kunst
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Mededeling aanmelden / afmelden
Graag voor 30 april aan - of afmelden , in verband met teamindeling volgend seizoen.

Hugo Boys Senioren

							
Wedstijdprogramma 2 april (Paasweekend)						
Terreindienst : Lex Rendering, Cees Bakker 			
Nog geen programma bekend 							
							
Wedstijdprogramma 8 april 2018					
Terreindienst : John Beers, Manus v.d. Vliet 				
43089 Hugo-Boys 1
Apollo 68 1
14:00		
48191 Hugo-Boys 2
Texel 94 2
10:45		
73088 Hugo-Boys 3
Succes 4
10:45 10:00 Stefan Oudeman
72982 Dynamo 4
Hugo-Boys 4
9:30
8:30
153491 Hugo Boys JO 19-1 Hollandia T JO19-1
10:45		
G. Vinke
							
Wedstijdprogramma 15 april 2018					
Terreindienst :
Vincent Plak 				
43369 Victoria O1
Hugo-Boys 1
14:00		
48513 VIOS-W 3
Hugo-Boys 2
12:00		
73299 JVC 3
Hugo-Boys 3
10:00 9:00
73347 Hugo-Boys 4
Grasshoppers 4
10:45 10:00 Adri Renswoude
153538 Con Zelo JO19-1
Hugo-Boys JO19-1
11:00		
Wedstijdprogramma 21 april 2018
					
43912 Con Zelo 1
Hugo-Boys 1
18:00		
							
Siem Hand tel. 5740761						

Pupil van de week
Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:
8 April
Hugo Boys 1 – Apollo’68 1
Jesse Put
( 12:45 aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)
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Hugo Boys Jeugd
						
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd					
Saturday, March 31, 2018
Terreindienst ‘s ochtends:			
Joost Dekker*			
Terreindienst ‘s middags:			
Maarten de Moes			
wedstr. Omschrijving			
Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
Hugo Boys JO19-1
- Zie programma zondag
Hugo Boys JO17-1
- Vrij
Hugo Boys JO15-1
- Vrij
Hugo Boys JO13-1
- Vrij
Hugo Boys JO11-1
- Toernooi Grasshoppers
Hugo Boys JO11-2
- Toernooi Grasshoppers
Hugo Boys JO9-1
- Toernooi Grasshoppers
Hugo Boys JO9-2
- Vrij
Hugo Boys MP-1
- Vrij
						
						
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd					
Saturday, April 07, 2018
Terreindienst ‘s ochtends:			
Thomas Kunst			
Terreindienst ‘s middags:			
Paul Groot jr.			
wedstr. Omschrijving			
Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
Hugo Boys JO19-1
- Zie programma zondag
181715 V.V. Bergen JO17-4
- Hugo Boys JO17-1
12:30 11:30
Hugo Boys JO15-1
- Vrij
171160 Hugo Boys JO13-1
- Westfriezen JO13-2
14:00 13:15
Jan de Wit
187591 Hugo Boys JO11-1
- SVW 27 JO11-2
11:00 10:30
Coach
190797 LSVV JO11-3
- Hugo Boys JO11-2
10:00 9:15 206750 DTS JO9-1
- Hugo Boys JO9-1
9:15 8:30 162343 Hugo Boys JO9-2
- Sint Boys JO9-1
11:00 10:30
Coach
0
Hugo Boys MP
- Mini-comp bij Kwiek ‘78 9:30 8:45 						
						
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd					
Saturday, April 14, 2018
Terreindienst ‘s ochtends:			
Rob Zuurbier			
Terreindienst ‘s middags:			
Thijs Wolkers			
wedstr. Omschrijving			
Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
Hugo Boys JO19-1
- Zie programma zondag
181727 Hugo Boys JO17-1
- Duinrand S JO17-2
14:00 13:15
Willem Overtoom
Hugo Boys JO15-1
- Vrij
171193 Always Forward JO13-3 - Hugo Boys JO13-1
11:55 10:15
187624 Geel Zwart 30 JO11-1 - Hugo Boys JO11-1
10:00 9:00 190742 Hugo Boys JO11-2
- ZAP JO11-3
11:00 10:30
Coach
201437 Hugo Boys JO9-1
- Vrone JO9-2
11:00 10:30
Coach
162338 Kolping Boys JO9-6
- Hugo Boys JO9-2
13:00 12:00
0
Hugo Boys MP
- Mini-comp bij Apollo 9:30 8:45 -
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Plantenactie weer groot succes!
Op vrijdag 16 maart gingen de spelers van Hugo Boys JO13 & JO11 samen met de D- en E-pupillen
van Hugo Girls op pad voor de jaarlijkse plantenactie. Het was koud en natte sneeuw kwam uit de
lucht maar dat was voor onze kanjers geen enkel probleem! Vol goede moed gingen zij op pad en
probeerden zij zoveel mogelijk plantjes te verkopen.
Met een opbrengst van € 1.886,80 kunnen wij ook dit jaar weer spreken van een zeer geslaagde
verkoop! Deze opbrengst komt volledig ten goede aan de jeugd van Hugo Boys en Hugo Girls. Na
afloop van de actie was er voor alle spelers patat en ijs.
Tijdens de actie is er ook geflyerd voor de opening van het vernieuwde sportcomplex. Wij hopen u
allemaal te mogen verwelkomen op de feestelijke opening op zondag 8 april!
Wij willen Slijkerman Kalanchoë bedanken voor het beschikbaar stellen van de planten.
Dagwinkel Groen bedanken voor het beschikbaar stellen van patat en ijs en de dames achter de
bar voor het bakken van deze heerlijke patatjes.
Dan willen wij de ouders bedanken voor het rijden en de jeugd voor hun fantastische inzet en
enthousiasme.
Tot slot danken wij u voor uw aankoop en tot volgend jaar!
De Jeugdcommissie Hugo Boys en Hugo Girls

ALGEMENE INFORMATIE

Kopij voor deze pagina? Mail Redactiecontactdenoord@gmail.com of bel Angèl Mooij
072-5715332
Voor een klachtenmelding bij de gemeente over wegen, riolering, verlichting, plantsoen en
reiniging, kunt u bellen met:			
14072
Algemeen nummer van de politie is:			
0900 – 8844 (Bij spoed 1 1 2 )
Telefoonnummer Huisartsenpost Alkmaar:		
072 – 5180618
Telefoonnummer regionale Spoedapotheek:		
072 - 5673000
Telefoonnummer Dierenambulance:		
072 – 5150085
Red een dier: 1 44 (ook voor zwerfdieren)

Begrafenis vereniging St. Tekla
Uitvaartleidster Mevr. Gerda Roozendaal
0226-422110
		
b.g.g. 06-51039032
of
Anita Messelaar		 06-20915051		
Secretariaat
Penningm.

b.g.g.

06-

Truus van den Berg
072-5719852
Cees Molenaar		 072-5712488

Gezinsveranderingen en/of verhuizingen doorgeven aan de penningmeester a.u.b.
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Reisburo Heerhugowaard/
TravelXL@Home
Tel +31(0)640304241
e-mail: info@reisburoheerhugowaard.nl
website: www.reisburoheerhugowaard.nl

Niet langer zoeken, maar uw vakantie bij Ada van Veen
van Reisburo Heerhugowaard boeken!
Voor alle soorten reizen en vakanties. (ook voor last minutes en reizen op maat gemaakt,
Kras, Fox, Sawadee, Bolderman enz). Persoonlijk, betrouwbaar en deskundig reisadvies.
Doordat ik ben aangesloten bij TravelXL heeft u de garanties van ANVR en SGR.
Beslist niet duurder dan een gewoon reisburo! En meer service.
Graag nodig ik u uit contact met mij op te nemen voor een persoonlijk reisadvies.
Dit kan per mail, telefoon, bij u thuis en eventueel ook bij mij thuis.

voor een beetje
gewoon geluk
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