Vrijdag 13 april 2018

Agenda
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
29 april 2018
3 mei 2018
5 mei 2018
10 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
29 juni 2018
27 augustus 2018

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
Vormsel viering
20:00 St Tekla Jaarvergadering
Oranje comité, start tussen 16:00 en 18:00 uur
Eerste communie
12e Dorcas Fietsdag
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
14:30-15:30 Bieb - Aan tafel met ……….Wijkagente Afra de Boer
30 augustus: KVS: 41e kindervakantiespelen

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 23 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 11 MEI 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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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			
Secretaris			
Penningmeester			
Bestuurslid			

Gea Klercq		
Vacature
Vacature
Kees van Langen		

Contactpersonen secties:
Sectie Catechese			
Sectie Liturgie			
Sectie Gemeenschapsopbouw
Sectie Diaconie 			

Vacature
Marga van Langen
Ans Rendering		
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 19 april op het
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
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Kerkwerken
In april is de groep van mevrouw Ria Beers-Zut aan de beurt om de kerk op orde te brengen.
Bloemengroep
In april wordt de kerk versierd door Nel van Schagen en Mieke Wolkers.
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
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.
WEEKEINDE 21 EN 22 APRIL
Vierde zondag van Pasen
Eerste lezing uit de Handelingen van de apostelen 4,8-12( Voor de joodse Hoge raad legt Petrus
getuigenis af van de verrijzenis van Jezus)
Evangelie uit Johannes 10,11-18( Jezus is de Goede Herder: Hij geeft zijn leven voor de zijnen)
ZONDAG 22 APRIL OM 10.00 UUR
Viering door de gebedsvieringgroep met zang van het ritmisch koor.
Gebedsintenties voor: Koos en Magda van der Hulst-de Koning en overleden familie en zegen over
hun gezin, Tiny Veldman-Overtoom en familie, jaap Burger en zegen over zijn gezin, in liefdevolle
herinnering Nic Eeken en Michel
Koster: Rene van Langen.
WEEKEINDE 28 EN 29 APRIL
Vijfde zondag van Pasen
Eerste lezing uit de Handelingen van de apostelen 9, 26-31( Na zijn roeping wordt Paulus
opgenomen in de christengemeente van Jeruzalem. Dit is een mijlpaal in de onstuitbare groei van
de jonge kerk)
Evangelie uit
ZONDAG 29 APRIL OM 10.00 UUR
Vormselviering met zang van het begeleiderskoor. Voorganger is Eduard Moltzer.
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel, in liefdevolle herinnering
jan en Tiny Oudeman-Groot en zegen over de kinderen en kleinkinderen, Piet Luken en zegen
over zijn gezin, Maria en Catharina van langen, Cees meester, Riet Entius- de Boer en om zegen over
hun gezin, overleden ouders Buter-Bakker, voor de levende en overleden familie van Langen-de Wit.
Lector: uit de voorbereidingsgroep. Misdienaars; Kirstin Plak en Lau Berkhout. Koster: Kees Berkhout.
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DONDERDAG 3 MEI OM 19.30 UUR
Viering van meeleven met zang van Combo Trudi Hand.Voorgangers zijn Marion Bleeker-Burger
en Nel Zuurbier.
Gebedsintenties voor: Cor Deken en Ivonne, In liefdevolle herinnering Dina Oudeman-Ernst en
Anita Oudeman- Muileboom, Jaap Burger en zegen over zijn gezin, In liefdevolle herinnering Chris
en Mien Dekker-Groot en overleden familie, In liefdevolle herinnering Jan en Tiny Oudeman-Groot
en zegen over hun kinderen en kleinkinderen, In liefdevolle herinnering Merie Klompstra-Bakker,
haar overleden ouders en zegen over haar gezin, In liefdevolle herinnering Piet en Afra KorverWester en dochter Helma, Riet Entius- de Boer en zegen over hun gezin, Afra de Wit-plak en om
zegen over de kinderen en familie, Corrie Haverink, Riet Bleeker-Korver, Petra en overleden familie
Bleeker-Korver, Kees Zuurbier en Truus Zuurbier-Groot en zegen over het gezin
Piet Luken en zegen over zijn gezin, Nic Oudeman en overleden familie Oudeman-Bakkum, Agie BorstEeken en Cor Borst , Ina, Cock , Sander en Piet en om zegen over hun gezin, In liefdevolle herinnering
Antonius Aloysius Molenaar, Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie MolenaarGoedhart, Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie Veldman-Overtoom, In liefdevolle herinnering
Nic Eeken en Michel, Jan Bleeker en zegen over zijn gezin, Nol van Woerkom, In liefdevolle herinnering
Dennis Overtoom, Nelly van Veen en overleden ouders Overtoom-Groen,Marco Ursem, Alie Idema-van
Diepen, Sjaak Hoogland en zegen over zijn gezin
In liefdevolle herinnering Andre en Ank Veldman en om zegen over hun kinderen en kleinkinderen, In
liefdevolle herinnering Jaap en Anna Pronk-Kieft, Jan en Janet,In liefdevolle herinnering Riet Ursemvan Langen, Antoon Ursem en Ton Brussaard, Simon van Langen, Catharina van Langen-Borst, Aad
en zegen over de familie, in liefdevolle herinnering Jan Oudeman en familie Oudeman-Groot, Nic
Commandeur en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, in dierbare herinnering jan Oudeman en
Gurie Oudeman-Appel dochter Sandra en zegen over hun kinderen en kleinkinderen, Nic Doodeman,
Ruud en Margret, in liefdevolle herinnering Jan en Jansie Groenland-Ursem en zegen over hun gezin, in
dierbare en dankbare herinnering Nicen Riet Oudeman-Beers, in liefdevolle herinnering Jan Veldman
en Riet Veldman-Groot en overleden familie, Jan en Stephan Mulder, vader en moeder en Atie Groen
Koster:
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
Zondag 15 april om 11 uur. Eerste communieviering met Pastoor Tilma en Diaken Toon Jorink en
zang van de veldrakkers
Zaterdag 21 april om 19.00 uur Woord- en communiedienst met Diaken Toon Jorink en volkszang
Zaterdag 28 april om 19.00 uur Woord- en communiedienst met Diaken Toon Jorink en zang van
interamvo. Er is kinderwoorddienst en koffie drinken.
WAARLAND
Zaterdag 14 april om 19.00 uur Woord- en communiedienst met Diaken Toon Jorink en zang van
het gemengd koor.
Zondag 22 april om 10.30 uur Eerste communieviering met Pastoor Tilma en Diaken Toon Jorink
en zang van het kinderkoor.
Zaterdag 28 april om 19.00 uur Woord- en communieviering met Monica Wildeboer en zang van
het ritmisch koor.
NIEUWE NIEDORP
Zaterdag 14 april om 19.00 uur Eucharistieviering met Pastoor van der Stok.
Zaterdag 21 april om 19.00 uur Eucharistieviering met Deken Eduard Moltzer.
Zondag 29 april om 10.00 uur Woord- en communiedienst met Diaken Toon Jorink en zang van
het gemengd koor.
Dopen
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971
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Samen Kerk – Samen Sterk
Op zondag 15 april is het weer de derde zondag van de maand en komt het Jambokoor zingen in
de Heilig Hart van Jezus kerk.
Dit koor uit West-Friesland zingt uitsluitend Afrikaanse liederen.
Het bestaat sinds 1991 en men verzorgt zo’n 8 keer per jaar de zang bij kerkdiensten. Daarnaast
worden ook concerten in het gehele land gegeven.
De doelstelling is: de vreugde die zo essentieel is bij kerkdiensten in Afrika binnenbrengen in onze
westerse kerken. Naast de zang wordt er gedanst en uitleg gegeven over de gebruikte symbolen.
Iedereen draagt Afrikaanse kleding wat een bijzondere sfeer oproept. Er wordt gezongen in verschillende Afrikaanse talen en dialecten.
Een eigen combo begeleidt het koor en de muzikale leiding is in handen van dhr. Teun Steur uit
Zuidermeer.
Het koor heeft verschillende Cd’s opgenomen welke te koop zijn na afloop van de viering.
In vele delen van Afrika klinkt de begroeting: ‘JAMBO’ en zo willen wij u ook hartelijk welkom heten bij de viering op zondag 15 april a.s. En na afloop staat de koffie/thee/limonade klaar!
Heilig Hartkerk
Heerhugowaard-Noord.
15 april Aanvang 10.00 uur.

Kinderkerk
Op vrijdagmiddag 6 april was er kinderkerk voor de grotere kinderen en
er gingen 8 kinderen met ons mee. Ze begonnen allemaal heel
enthousiast het lied te zingen van “Hallo allemaal, wat fijn dat u er bent.”
Wij waren ook blij dat iedereen er weer was. Hierna hebben we
gezongen en gebeden en deze keer wilden iedereen wel meerdere
gebedjes bidden, zo waren er ook gebedjes voor de natuur en dat was
een perfect opstapje naar ons thema.
We hebben een verhaal gelezen van vader Aarde, die heel veel land had
en dit verdeelden onder zijn kinderen. De dochter kreeg het vruchtbare zwarte land, de oudste
zoon de grove, zware leemgrond, de middelste zoon de vette grijze klei en de jongste zoon het
zand van het strand. Ze vonden het niet eerlijk en vader Aarde stelde voor om na een jaar bij elkaar
te komen om te ruilen. De dochter was meteen bezig met plantjes, maar de zonen wisten eerst niet
wat ze met hun grond aan moesten vangen. Opeens hadden ze allemaal een idee, de oudste zoon
ging stenen bakken van de grond, de middelste zoon maakten er kleispulletjes van en de jongste
zoon ging het zand weggeven aan arme kinderen, en werd al snel het zandmannetje genoemd.
Na een jaar kwamen ze weer bij elkaar en niemand wilden ruilen, want ze waren allemaal tevreden
met hun land.
We hebben nagepraat over dit verhaal en aan de hand van het verhaal mochten ze woorden
bedenken, zoals tevreden, blij, lief, goed omgaan met de natuur, vrolijk, aardig, zorgzaam, niet
vervelen, geld verdienen en delen. Ze mochten die woorden zelf op het bord schrijven, daarom
verzonnen ze steeds meer woorden..
Hierna mochten ze een potje beplakken met die kreten die ze hadden opgeschreven.
In dit mooie potje hebben ze zelf aarde geschept en zaadjes geplant.
We zijn benieuwd wat er op gaat komen, dat horen we de volgende kinderkerk weer.
Tot slot was er voor ieder kind een blad waar allemaal zaad op getekend was, als ze die in de goede
volgorde hadden gezet, kwam er een zin uit, nl “In goed aarde vallen.”
We hebben tot slot een kaars opgestoken en de kinderen hebben een aantal liedjes gezongen die
ze met het kinderkoor ook zingen.
Het was een leerzame en creatieve kinderkerk.
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Op maandag 9 april gingen er 13 kinderen met ons mee en ze stonden gelijk bij de bakjes met
zaad te kijken. We hebben ze laten zien dat er heel veel verschillend zaad is, in grootte en in
kleur. Voor ieder kind was er een bakje met 4 zaadjes erin, die ze tijdens het verhaal vast mochten
houden. Het ging over een boer, of tuinman die aan het zaaien was, een gedeelte viel op de weg,
een gedeelte op de harde grond, een gedeelte tussen de harde hoge doornestruiken een de rest
viel in de vruchtbare aarde. We hebben dit verhaal uitgebeeld waarbij de kinderen in vier groepn
werden verdeeld. Het zaad van de weg mocht liggen, het zaad op de harde grond mocht op de
knieen zitten, het zaad tussen het onkruid, mocht knielen met hun armen omhoog en de andere
mochten gaan staan met hun armen omhoog.dat vonden ze erg leuk om te doen.
Hierna mochten de kinderen hun potje beplakken met 6 plaatjes van de zaaier. Ze mochten die
eerst kleuren en uitknippen en daarna opplakken. Iedereen vond het geweldig om hun eigen
potje te vullen met zaadjes en we zijn benieuwd wat het gaat geworden.
Tot slot hebben we hetzelfde verhaal verteld als aan de grotere kinderen, ook deze groep zat
muisstil te luisteren. We hebben daarna een kaarsje opgestoken en afgsloten met het lied “geef
mij je hand”.
De volgende kinderkerk is
en op maandag 14 mei voor groep 1 t/m 3
op vrijdag 17 mei voor groep 4 t/m 8
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

VIRGIEL AGENDA
VIRGIEL bijeenkomst op woensdag 18 april 2018.
19.30 uur.
20.15 uur.
20.15 uur.

45 minuten zingen o.l.v. Dirigente Anna Ursem.
Openingsrituelen en mededelingen van bestuur.
Thema-onderwerp.

Gast: Mgr.dr. J.Hendriks – hulpbisschop Haarlem Amsterdam.
Onderwerp: Wat doet een Bisschop?
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VIRGIEL bijeenkomst op woensdag 16 mei 2018.
19.30 uur.
20.15 uur.
20.15 uur.

45 minuten zingen o.l.v. Dirigente Anna Ursem.
Openingsrituelen en mededelingen van bestuur.
Thema-onderwerp.

Gast: Linda Koopman.
Onderwerp: ‘uit de rat-race’. Hoeveel procent batterij heb jij nog?
VIRGIEL Virgiliusbier wordt ingezegend.
Virgilius ‘bier om te delen’ zal worden ingezegend waarschijnlijk zal dit in juni gebeuren
VIRGIEL uitgenodigd op priesterfeest zaterdag 16 juni 2018.
Zaterdag 16 juni 2018 zijn wij uitgenodigd op het 25 jarig priesterfeest van Matthieu Wagemaker.
Waar: in de Abdij van Egmond.
Viering van de Eucharistie om 10.30 uur na afloop is er een gezellig tuinfeest enz.		
VIRGIEL 30 juni t/m 07 juli 2018 op reis.
Zaterdag 30 juni vliegen we met de KLM om 09.15 uur naar Bilbao Spanje. Vandaar gaan we met
de bus naar San Sebastiaan, vervolgens met de trein de grens over om uiteindelijk in het Franse
bergdorpje Saint-Jean - Pied-de -Port aan te komen. De volgende dag begint onze voetreis.
Vrijdag 06 juli is het goed rusten in San Sebastiaan en zaterdag 07 juli om 19.30 uur vliegen we
vanaf Bilbao weer terug naar Nederland.
Jonge voeten, oude paden
Even bezinnen op waar ik sta! in een enerverende voettocht naar Santiago de Compostela.
Een eeuwenoud pelgrim pad die leidt naar Santiago de Compostela.
Vele eeuwen lopen mensen vanuit alle hoeken uit Europa naar het graf van de apostel Jacobus.
We starten in het pittoresk frans grensdorpje Saint-Pied-de-la-Port aan de voet van de Pyreneeën.
We lopen de Camino in vijf dagelijkse etappes.
Bij elke bocht, berg en dal ontwikkelt zich een nieuw landschap; de tijd lijkt stil te hebben gestaan in
de Spaans-Baskische dorpjes. Vriendelijke behulpzame mensen en ze wensen ons een Buon Camino!
We rusten in rifugio’s van kloosters, parochies en /of particulieren; moe maar voldaan gebruiken
we de pelgrimsmaaltijd.
Wil je lid worden van Virgiel:
Als jullie vragen hebben of ook lid willen worden van Virgiel, neem dan gerust contact met ons op.
Als je lid wordt, dan ben je aanwezig op de vastgestelde avonden. Uitzonderingen daargelaten.
Lidmaatschap bij Virgiel is niet geheel vrijblijvend, want er worden dingen georganiseerd en
gastsprekers gevraagd.
Tel: 06-34579568
E-mail: sanctus.virgilius.2017@gmail.com
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KORENFESTIVAL
ZONDAG 22 APRIL 2018
AANVANG 14.00 UUR
Wulframkerk Waarland
m.m.v.:
Gemengd koor St. Caecilia Nw Niedorp - ’t Veld
Gemengd koor St. Caecilia HHWaard ’ t Kruis
Gemengd koor St. Caecilia de Noord – Waarland
Doel van het festival:
Samen zingen, naar elkaar luisteren, samen slotlied.
Dit zijn de ingrediënten voor een prachtig festival
met de gemengde koren van de Vijfhoek.
De deuren gaan open om 13.45 uur.
Gratis entree.
In de pauze wordt koffie en thee geschonken, opbrengst voor het goede doel.
Tijdens het korenfestival staat ook de wereldwinkel in de kerk,
met heerlijke, eerlijke producten.
Voor de 45e keer de 40 MM dit jaar. Daarmee is de 40 MM een fenomeen in West-Friesland
geworden. Een prachtige prestatie van alle betrokkenen. Het mooie is dat elke route weer net iets
anders gaat, maar wat blijft is de saamhorigheid, de gezelligheid van de wandelaars en vrijwilligers
en elk jaar wederom een prachtig financieel resultaat. Zo is er in 44 jaar al bijna 6 miljoen euro bij
elkaar gelopen door ruim 96 wandelaars die bijna 3 miljoen kilometers hebben gelopen en dit
allemaal om vele projecten in minder ontwikkelde landen te ondersteunen.
Met de opbrengst worden elk jaar projecten ondersteund die een aanvraag hebben gedaan,
deze projecten worden door de verschillende werkgroepen uit vele West-Friese gemeenten
gemonitord. Zo creëren we een verbinding tussen de mensen hier en daar in minder ontwikkelde
landen. Ook garanderen we zo dat al het sponsorgeld daadwerkelijk 100% bestemd is voor dit
project.
INSCHRIJFFORMULIEREN EN DE TE LOPEN ROUTES ZIJN VERKRIJGBAAR IN DE BIBLIOTHEEK EN IN
DE KERK [alle dagen open] EN BIJ G.KLERCQ MIDDENWEG 460 D
TEL: 072-5715265
Bedankt namens het MOV.
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Titanialaan 2
1702 AZ Heerhugowaard
072-5717611
info@urmaprint.nl
www.urmaprint.nl

Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.00-17.30 uur
zaterdag 10.00-16.00 uur

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

Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op

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


Veluweweg 17, Waarland
tel. 0226 - 42 13 40
Zwarteweg 3, ‘t Veld
tel. 0226 - 42 13 70
Dorpsstraat 26 Tuitjenhorn
tel. 0226 - 39 46 56
Theresiaplein 3 Warmenhuizen
tel. 0226 - 74 50 96

Reclame voor zaterdag 14 april

voor € 5,Ontbijtkoek van € 2,65 voor € 1,95
Koffiebroodjes € 1,75 voor € 1,-

3 BRODEN

(wit, bruin, volkoren)

Elke dag
Elke
dag 3
3 broden
broden naar
naar keuze
keuze €
€ 6,50
5,75
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Hartelijk dank!
Hartelijk dank aan allen die ons 50 jarig huwelijksjubileum tot een prachtig feest hebben
gemaakt!
Dank voor de mooie kaarten, bloemen, lieve woorden, aanwezigheid en cadeaus.
We kijken met veel plezier terug op deze mooie dag.
Cor en Afra Beers van der Gulik.

Opbrengst collecte 2018 voor het Reumafonds
In de week van 19 tot 24 maart is er weer gecollecteerd in de Noord voor het Reumafonds en de
collectanten hebben € 913 opgehaald.
Graag wil ik hierbij alle collectanten: Annie, Evelien, Bert, Cocky, José, Jannie, Marry en Sanne,
Harry, Mandy, José, Gertjan, Tina, Babs en Sytske heeeeeel erg bedanken voor het collecteren.
Ook alle mensen uit de Noord die geld hebben gegeven aan de collectanten wil ik namens het
Reumafonds en alle reumapatiënten heel hartelijk bedanken.
Namens het reumafonds
Rina Bergisch

Gerrit van der Krol
Natuurlijk ga ik niet iedere twee weken een stukje in ons dorpsblad
zetten maar tijdens de jaarlijkse “Zuster van Buurendag” krijg ik wel
steeds die neiging en dus bij deze.
Met de buurvrouwen Atie en Henriette lopen we zonder taakstrafhesje
maar met zo’n lange knijper en een vuilniszak waarbij ik me dan
echt Gerrit van der Krol voel. We beginnen natuurlijk met een lege
vuilniszak maar die gaat ook steeds weer dicht dus zoek je al even
iets zwaars waardoor dat probleem opgelost is. Later echter als de
zak voller raakt wil je weer graag van dat stuk steen af dat helemaal
onderin zit want dan krijgt die zak “scheurneigingen” als je ‘m maar met één hand vasthoud.
Gerrit meldde steeds de hoeveelheid sigarettenpakjes en (lekkere lichte) aluminium blikjes, Red
Bull belooft dat die blikjes vliegen maar bij ons liggen ze gewoon op de grond… Hij moet wat
afgezeuld hebben maar gelukkig kunnen wij halverwege bij het tankstation “dumpen”, trouwens
ook wel de plaats waar veel zwerfvuil vandaan komt want buiten de blikjes is het voornamelijk
verpakking van tankstop eetwaar en Mc Donalds emballage, (de tankstationshop gaat dicht dus
wellicht volgend jaar iets eerder koffie!
Verder verkijken wij ons steeds weer op die schillen van berkenbomen die net wit papier lijken en
over schillen gesproken: Wij komen nooit sinaasappelschillen tegen maar wel veel bananenschillen,
blijkbaar zijn apen minder hygiënisch opgevoed… Waardevolle dingen zaten er dit jaar niet bij,
jammer want vorig jaar kon ik mijn zakken nog volproppen met afgezwaaide golfballen.
Elk jaar lijkt ons kantonnierswerk iets beter te gaan maar ja, je probeert toch steeds weer twee
propjes tegelijk te pakken om tijd te winnen maar dit heb ik nog steeds niet onder de knie.
Volgend jaar gaan we naar de papierprik afterparty en hoop ik dat iemand mij dat even leert want
helaas kunnen we het Gerrit niet meer vragen.
Tot volgend jaar,
groeten Piet de Goede.
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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
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René Jonker

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

www.jonkerhov.nl

Begrafenisvereniging St Tekla
					
UITNODIGING

Hierbij nodigen wij alle leden uit voor onze jaarlijkse ledenvergadering op Donderdag 3 mei om 20.00 bij Party Centrum
Bleeker te Heerhugowaard-Noord
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening door de voorzitter
Notulen vorige jaarvergadering
Jaarverslag penningmeester
Verslag kascontrole commissie en benoeming nieuwe commissie
Voorstel nieuw systeem vergoedingen.

PAUZE
6.
Mededelingen en ingekomen stukken
7.
Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar:
Wim de Boer; niet herkiesbaar Truus van den Berg.
Sandra Oudeman is gevraagd haar taak over te nemen.
Tegenkandidaten kunnen tot de vergadering worden ingediend.
8
Rondvraag
9
Sluiting
Wij hopen u te ontmoeten: Het bestuur

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
De data voor de komende tijd:
20 april 2018		
3 mei 2018		
18 mei 2018		

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

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.
Rabo clubkas campagne en NOC
Nu de fietstocht niet meer doorgaat, doet het NOC mee met de Rabo clubkas campagne..
Wanneer u ons een warm hart toedraagt, en daar vertrouwen we op, wilt u dan de moeite nemen om,
als lid van de Rabo bank, uw stem uit te brengen, en dan op het NOC natuurlijk. Begin mei krijgt u van
de Rabobank bericht (als u lid bent).
We kunnen niet zonder uw steun. Alvast bedankt.
Janet Wester (5719382)
Tonnie Rozing 		
Gea Klercq
(5715265)

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

Tiny van Stralen
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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

Dorcas Fietsdag op Hemelvaartsdag 10 mei
Op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei aanstaande, organiseren
wij de jaarlijkse Dorcas Fietsdag voor de 12e keer.
Er is weer een aantrekkelijk parcours uitgezet van ongeveer 30 km
langs karakteristieke dorpjes in Westfriesland.
De tocht voert onder andere door de dorpen Waarland, Oudkarspel,
Noord Scharwoude, Heerhugowaard – de Noord, Opmeer,
Hoogwoud, Langereis, Oude Niedorp en Verlaat.
Zoals u van ons gewend bent wordt de fietstocht gecombineerd
met een bezoek aan bezienswaardigheden uit deze streek.
Dit jaar bezoeken we het bedrijf Klaver Koe aan de Langereis 6 in
Winkel.
De stallen zijn onlangs geheel vernieuwd en het is momenteel een van de grootste en modernste
boeren bedrijven van Nederland.
Het wordt hoog tijd dat u er eens een kijkje neemt.
Onder deskundige leiding worden rondleidingen gegeven en er is ook gelegenheid om een hapje
en een drankje te nuttigen.
Bij opstapplaats “de Boereplaats” in Waarland wordt tijdens de fietstocht een video vertoond van
Dorcas projecten in Tanzania.
Deze video is gemaakt tijdens een bezoek van leden van onze Dorcas Ondernemersgroep aan
Tanzania.
Opstapplaatsen zijn:
Waarland: “de Boereplaats”, Jonkerstraat 31,
Heerhugowaard de Noord: Snack-eethuis “Hugo”, Middenweg 554,
Nieuwe Niedorp: de Roode Eenhoorn, Dorpsstraat 173,
Winkel: Klaver Koe, Langereis 6.
Starten kan tussen 10.00 en 13.00 uur.
Deelname kost € 7,50 voor volwassenen.
Kinderen mogen gratis mee.
De opbrengst van deze fietstocht is bestemd voor de verzorging van weeskinderen in Arusha,
Tanzania.
Sinds 2002 heeft Dorcas zich het lot van deze weeskinderen aangetrokken.
Dit betekent dat Dorcas zorgt voor huisvesting, begeleiding, voedsel, kleding en schoolbenodigdheden.
De groep bestond oorspronkelijk uit 39 kinderen.
Hiervan staan er inmiddels 30 op eigen benen. Ze hebben hun studie afgerond en hebben een
baan gevonden.
Twee kinderen studeren nog aan de universiteit, vier kinderen bezoeken de middelbare school en
drie kinderen zitten op een technische school.
Voor meer informatie over Dorcas kunt U terecht op de website van Dorcas: www.dorcas.nl
Adri Wijnker,
Dorcas Ondernemers Noord Holland-Noord,
Tel. 06 12308275.
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www.hypotheekshop.nl/ander-huis-kopen

Ik had niet in de gaten
dat nu hét moment is om
te verhuizen

Nu kan ik lekker aan de slag in mijn nieuwe tuin
Ik liep al langer rond met de gedachte op zoek te gaan naar een ander huis. Meer ruimte,
grotere tuin, dat soort wensen. In het gesprek met De Hypotheekshop-adviseur bleek dat
nu hét moment is om te verhuizen: de rente is nog laag en de huizenprijzen trekken aan. Ik
vond voor vrijwel hetzelfde bedrag een nieuw droomhuis waarin mijn wensen waargemaakt
worden. Maak net als ik een afspraak en ontdek welke kansen de huizenmarkt jou biedt.

Duidelijk verhaal
De Hypotheekshop Heerhugowaard | Dennis Zuurbier | Stationsplein 34 - 36 | Heerhugowaard
T. 072-20 101 14
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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

Over ons uitje 23 april.
We vragen u om om 12.45 aanwezig te zijn zodat we om 13.00 uur kunnen vertrekken. We gaan
eerst naar Haarlem waar we een rondleiding hebben in de vernieuwde Sint Bavo.
Daar is ook koffie met gebak. Daarna gaan we naar de Zaanse Schans voor een rondvaart en
misschien, als er tijd voor is, wat rondwandelen. Dan vervolgen we onze reis naar Oterleek waar
ons een heerlijk diner wordt geserveerd. Kosten € 50,- p.p.
Rijbewijskeuring
Senioren, chauffeurs met C/D/E rijbewijs en overige automobilisten die voor verlenging van hun
rijbewijs door een arts moeten worden gekeurd, kunnen terecht d.d.11 april en 9 mei in Wijkcentrum de
Horst, Van Eedenplein 5. Schikt de datum u niet dan zijn er andere mogelijkheden in de regio.
Tarief: Senioren € 35,00 en € 55,00 voor chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E.
Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van
Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl.
Veel gemeenten verstrekken geen keuringsformulieren (Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag)
meer en verwijzen naar het CBR. De Eigen Verklaring is echter ook verkrijgbaar bij Regelzorg en kost €
41,00. De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag
nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het
rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring.
14 mei: 14.00 Slotmiddag met Aris Bouwens
Dit wordt alweer de laatste middag van het seizoen. Aris Bouwens staat garant voor een gezellige
middag en wij hopen dan ook op een grote opkomst.
Met vriendelijke groet: Truus van den Berg

Uitnodiging:  jaarvergadering Dorpsraad de Noord / Veenhuizen
Wanneer: Op dinsdag 17 april 2018 van 19.30 tot 21.00 uur
Waar: de Rabozaal in het Dorpshuis Heerhugowaard – Noord
Agenda:
1. Opening en tekenen van de presentielijst door de aanwezigen.
2. Bespreken van de notulen jaarvergadering van 18-4-2017.
Deze notulen worden tijdens de vergadering uitgereikt.
3. Jaarverslag en financieel verslag van Dorpsraad de Noord 2017.
4. Korte toelichting financiële jaarverslagen 2017 en jaaroverzichten
van de verschillende Werkgroepen, teweten:
a.
Volkstuinenvereniging
b.
Werkgroep Jeugd
c.
Werkgroep KinderVakantieSpelen
d.
Werkgroep Verkeer
5. Verslag van de kascontrole en verkiezing nieuw lid van de Kascontrolecommissie
6. Het nut en de noodzaak van glasvezel in de noord en buitengebied door Rene Balvers namens
stichting Veenglas.
7. Rondvraag
8. Sluiting
Tijdens de vergadering wordt  thee en koffie  geschonken.
17

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

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

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

Van het Water 				
Rommelmarkt
Zoals al eerder aangekondigd houden we op 21 april onze jaarlijkse
rommelmarkt in en bij De Roef. De verkoop start om 10.00 uur en
duurt tot 15.00 uur. Als het goed is gegaan heeft u al een briefje
in de bus gehad. We willen graag o.a. de volgende spullen bij u
ophalen: speelgoed, glazen, keukengerei, snuisterijen, hand- , tuinen elektrisch gereedschap, curiosa, lampen, fietsen, kaarsen, een
flesje wijn, cosmetica, computers, doehetzelfartikelen, audio- en
videoaparatuur, hebbedingetjes, plantjes, bloemen, boeken, puzzels,
spellen, sportartikelen, tuinmeubilair en enzovoorts, enzovoorts.
Grote meubilaire zaken zoals ledikanten, banken, kasten e.d. kunnen
we gezien de omvang en de beschikbare ruimte niet hebben. Maar een rieten stoeltje, een kastje,
tafeltje of een ouderwetse ligstoel nemen we graag mee. Woensdagavond 18 april komen we de
spullen vanaf 19.00 uur bij u ophalen. Zet de spullen bij de voordeur, dus niet aan de weg, want dan
riskeren we dat anderen ons voor zijn en dat is niet de bedoeling. Voor de mensen aan de landelijke
wegen graag de goederen op de dam of brug neerzetten. We hopen weer op een bonte verzameling
aan spullen. Zijn we u toch vergeten of was u nog niet zover om de spullen klaar te zetten voor ons,
dan zouden we het fijn vinden als u deze vrijdagmiddag 20 april bij De Roef brengt. Alvast bedankt
voor uw medewerking en tot ziens op de markt. De koffie staat klaar.
Oud papier
De in het vorige Contact aangekondigde grafiek was helaas door een foutje van drukkerij Gerja
niet afgedrukt. De totale inzameling in 2016 was 76.250 kg en in 2017 78.440 kg.

De leiding
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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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Gratis paardrijden bij Stichting Veenhuizer Hoeven
Kom gratis paardrijden bij Stichting Veenhuizer Hoeven tijdens
onze Stichting-ochtend op 22 april 2018.
Stichting Veenhuizer Hoeven biedt begeleid paardrijden aan voor
mensen met een lichamelijke, geestelijke of visuele beperking.
Wij willen graag iedereen de gelegenheid geven om te kunnen
paardrijden.
Voor een aantal mensen is het niet mogelijk om in een groep te
rijden:
• Soms omdat ze een heel uur niet volhouden (te intensief en te
lang qua tijd),
• Soms is een groep simpelweg te druk (ADHD, autistische mensen)
• Soms omdat zij net iets meer willen dan wordt aangeboden, maar niet in een gewone les
terecht kunnen (mensen met niet aangeboren hersenletsel, blinde en slechtziende mensen)
• Of om welke andere reden dan ook….
Wij proberen deze mensen te helpen door paardrijden op maat aan te bieden, een ieder in zijn
eigen tempo en op zijn eigen niveau.
In 2018 organiseren we voor het vierde jaar weer een aantal gratis stichting-ochtenden.
Deze zijn bedoeld voor gezinnen waarvan minimaal 1 persoon een beperking heeft, maar ook
voor begeleiders met hun cliënten.
Tijdens deze ochtenden kan men gratis kennis maken met ons en onze paarden.
Er kan op de paarden gereden worden door het hele gezin of onder het genot van een kopje koffie
of thee kijken naar de anderen die rijden.
Maar vooral een gezellige morgen beleven!
De eerste ochtend van 2018 wordt gehouden op:
Zondag 22 april van 10.00 tot 12.00
Graag wel van te voren aanmelden, want het aantal deelnemers is beperkt!
We willen iedereen genoeg aandacht en tijd geven om te rijden.
Aanmelden kan via de mail:
info@veenhuizerhoeven.nl, of via Facebook dmv een pb
Telefonisch of via What’s App kan ook: 06-37376332
Meer informatie kunt u vinden op onze website:
www.veenhuizerhoeven.nl.
De koffie staat klaar op:
Veenhuizerweg 11b
1704 DM Heerhugowaard Noord.
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GROTE GROEP LOKALE
ONDERNEMERS OF CONSUMENTEN BEREIKEN?
DENK EENS AAN: DEN HELDER KUST DE ZEE
KRANT, NOORDKOP IN ZAKEN MAGAZINE,
AGRIBUSINESS MAGAZINE, RAVELIJNKRANT,
OFSCHAGEN MAGAZINE, ZAKENCLUBKRANT
WIERINGERWERF.

OOK EEN EIGEN KRANT OF
MAGAZINE BEHOORT TOT DE
MOGELIJKHEDEN

BEL SABINE
06 14 23 84 10
SPANDOEKEN, DRUKWERK, WEBSITES,
GEVELRECLAME, TEXTIELFRAMES,
XL-PRINTS, PRINTWERK, BEDRIJFSKLEDING, FOTOGRAFIE, LOGO ONTWERP.
DEN HELDER

DEN HELDER

SCHAGEN

LANGEDIJK

WARMENHUIZEN

Industrieweg 27
T. +31 (0) 223 52 30 06
denhelder@zrgbv.nl

Pastoor Koopmanweg 21
T. +31 (0) 223 66 88 38
frans@zrgbv.nl

Witte Paal 212
T. +31 (0) 224 29 60 07
schagen@zrgbv.nl

De Mossel 15E
T. +31 (0) 226 31 88 41
info@drukkerette.nl

Dorpsstraat 165
T. +31 (0) 226 39 36 10
warmenhuizen@drukkerette.nl

www.zeemanreclamegroep.nl
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Bibliotheek Kennemerwaard, Locatie De Noord
De volgende activiteiten vinden plaats:
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?
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
De Ochtenden: Jan Steen schilder van kluchten en historiën
In de serie De Ochtenden kunt u op donderdag 19 april om 10.00 uur in de bibliotheek in
Heerhugowaard komen luisteren en kijken naar een lezing van kunsthistoricus Martijn
Pieters over Jan Steen. De bibliotheek organiseert deze lezing naar aanleiding van de
tentoonstelling Jan Steen vertelt in het Mauritshuis.
Jan Steen
Jan Steen staat bekend als de schilder van de kluchten, van het genre, waarin de mens lacht, feest,
dronken in slaap valt en minnekoost. Toch is dat slechts één van de kanten van deze schilder.
Minder bekend zijn de Bijbelse en mythologische onderwerpen, die hij net zo prachtig uitbeeldde.
Reden voor het Mauritshuis om daar tot en met 13 mei een tentoonstelling aan te wijden. En…ook
in deze verheven onderwerpen is een glimlach of een kluchtige figuur vaak ergens wel aanwezig.
In de lezing komen zowel de historiën als de genretaferelen van Steen aan bod. Tentoonstelling
Jan Steen vertelt in het Mauritshuis 15 februari – 13 mei 2018.
De Ochtenden
Bibliotheek Kennemerwaard locatie Heerhugowaard Centrum organiseert iedere maand op een
donderdagochtend een programma voor senioren met als titel: De Ochtenden.
23

Deze ochtenden, van 10.00 tot 12.00 uur, staan in het teken van cultuur en informatie, maar ook
gezellig samenzijn en nieuwe mensen ontmoeten
Aanmelden
U bent van harte welkom op donderdag 19 april van 10.00 tot 12.00 uur in Bibliotheek
Kennemerwaard locatie Heerhugowaard Centrum, Parelhof 1A. De toegang is € 3,- inclusief een
kopje koffie of thee. Aanmelden kan via de website www.bibliotheekkennemerwaard.nl via de
agenda of bij de klantenservice in de bibliotheek (u betaalt met pin).

Dansen in Sportcentrum Noorderend
Afgelopen zaterdag was het eerste zaalvoetbal toernooi.
Een groot succes en voor herhaling vatbaar.
De eerste prijs werd behaald door een team uit Anna Paulowna.
Komend weekend staat de brommerbeurs weer voor de deur.
Openingstijden van 09:00 uur tot 15:00 uur.
Voor het eerst hebben we tijdens de brommerbeurs grote parkeerruimte voor brommers.
Kom gezellig langs als je nieuwsgierig bent en op zoek bent naar een brommer of onderdelen. Er
is genoeg te zien en te beleven.
Gaag tot zondag aanstaande!
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.
• Timmerwerk
Er is van alles mogelijk en we denken graag mee om er een gezellige avond van te maken. Ook
• Onderhoud
voor vriendengroepen en bedrijfsuitjes kun je in het Sportcentrum
terecht.

Ti m m e r b e d r i j f

Carla en Henk
06 21 11 62 93/072 5823254
sportcentrumnoorderend@gmail.com
www.sportcentrumnoorderend.nl
of via facebook: Sportcentrum Noorderend

Snel

Tel. 072 53 47 173

• Renovatie
• Verbouwing
• Nieuwbouw

Tel. 06 27088407
Heerhugowaard

Heerhugowaard

Timmerwerk - Onderhoud - Renovatie - Verbouwing
bord_70x100Snel.indd 1
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NIEUWS VAN HUGO GIRLS
Wat een fantastische dag was de opening op onze nieuwe plek!
Met mooi weer, heel veel belangstellenden en lekker handbal en voetbal.
Zaterdags begon de jeugd al en zondag is er ook de hele dag gespeeld.
Er zijn mooie en goede wedstrijden gespeeld, er werden heel veel
doelpunten gemaakt.
Dames 1 speelde een vriendschappelijke wedstrijd tegen 1e klasser
Schagen, en wonnen met mooie cijfers.
C2 en B2 zijn met een overwinning aan de 2e helft van de veldcompetitie
begonnen.
Door omstandigheden kon A1 de competitiewedstrijd niet spelen. De tegenpartij was dubbel
gepland door de bond. Gelukkig waren er speelsters van dames 2 en 3 die er samen een leuke
wedstrijd van konden maken.
De sfeer op en rondom het veld is prachtig!
De bankjes zitten heerlijk en gezellig. Het scorebord doet het weer. Er kan in de ruime kleedkamers
worden omgekleed. Na de wedstrijd kan er samen nagenoten worden in de kantine.
Wat een genot!
Er zijn mooie woorden gesproken op deze dag en vele mensen bedankt en in het zonnetje gezet.
We hopen dat iedereen met veel plezier aan de 2e helft van de veldcompetitie is begonnen en dat
er vele mooie sportdagen zullen volgen.
De opening was een goed begin van de samenwerking tussen de clubs. Er zal in de toekomst nog
veel meer samengewerkt gaan worden. Bedankt voor de organisatie van deze fantastische dag.
Er is ook heel hard gewerkt door heel veel leden en ouders tijdens een week schubben bij Bakker
Alton. Een zeer geslaagde actie waar boven verwachting geld is ingezameld voor de opening.
Rob en Liane bedankt voor het mogelijk maken van deze week werken.
De Raboclubkascampagne loopt ook verder. Iedereen die zich voor 10 april lid heeft gemaakt,
ontvangt in mei een mail om te kunnen stemmen op de goede doelen. Hugo Girls heeft de nieuwe
doelen als doel ingediend. We wachten af wat daar de resultaten van gaan worden.
Iedereen bedankt voor zijn of haar inzet.
Heel veel succes in de competitie en vooral heel veel plezier samen!
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
Cindy Blankendaal
Karin Oudeman		
Mandy Smit		
Mariska Stoop		

12-apr		
13-apr
16-apr
21-apr

Melanie van der Stoop
Helen Smit		
Jacky Zuurbier		

21-apr
22-apr
25-apr
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Team van de maand
Zondag 25 maart was de B1 “team van de maand”.
Dit houdt in dat we even lekker in het zonnetje zijn gezet door de jeugdcommissie en Hugo’s
vrienden. Voor de wedstrijd werden we toegesproken door Nathalie en daarbij kregen we voor na
de wedstrijd een taart en wat te drinken.
Ook een envelop met inhoud om wat leuks met het team te gaan doen. De meiden gaan meteen
brainen wat ermee te gaan doen! Dit komt vast goed!
We speelden de wedstrijd tegen Lacom. Ondanks de grote opkomst aan publiek om ons aan te
moedigen lukte het niet de punten in de Noord te houden.
Niet te lang getreurd want er wacht een lekkere taart op ons. Voor alle ouders is er ook namens de
jeugdcommissie en Hugo’s vrienden koffie en we zitten gezellig aan.
De B1, coachen en alle ouders bedankt de Jeugdcommissie én Hugo’s vrienden voor dit mooie gebaar!

Handbalster van de week
Lynn Buter

Zondag 15 april
bij de wedstrijd: Hugo Girls – Berdos
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Openingswedstrijd Dames 1
Op zondag 8 april was het eindelijk zover.
Onder een stralend zonnetje speelden we onze eerste wedstrijd op het nieuwe complex van Hugo
Girls en Hugo Boys.
Onze tegenstander vanuit de competitie wilde helaas niet van locatie ruilen, dus hebben we een
vriendschappelijke tegenstander gezocht en Schagen wilde natuurlijk maar wat graag op ons mooie
nieuwe veld spelen.
We hadden er allemaal veel zin in, er was veel publiek en het splinternieuwe asfalt gaf ons vleugels, want
met name de tweede helft stond de doelpuntenmachine aan.
Met een einduitslag van 38-20 hebben we iedereen op deze openingsdag een leuke wedstrijd kunnen
laten zien en zijn we goed voorbereid op het buitenseizoen. We hebben het niet in eigen hand, maar
kunnen nog kampioen worden!
KANTINEDIENSTEN ‘T DORPSHUIS
Datum			
14 april 12.30 uur tot 15.30 uur
Inger Smit

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		
29 april 14.30 uur tot 17.00 uur		
Kim Tijm
UITSLAGEN 26 MAART T/M 8 APRIL		
Dames 2 Tornado DS3
Hugo Girls DS2		
Dames 3 HT/CZ DS2
Hugo Girls DS3		
B1
Hugo Girls DB1 Tonegido DB1#		
B2
Hugo Girls DB2 Spartanen DB2#		
C1
VZV DC2		
Hugo Girls DC1		
C2
Hugo Girls DC2 KSV DC1			
D1
Hugo Girls D1
De Blinkert D1#		
E1
Hugo Girls E1#
Geel Zwart E1#		
E2
Hugo Girls E2
Niedorp E2		
F1
Aeno F1		
Hugo Girls F1#		
F2
SSV/Sporting S F2 Hugo Girls F2		
F3
Hugo Girls F3
DSS F5			
Recr. 1 Hugo Girls DMW1 Hollandia T DMW1
Recr. 2 Victoria O DMW2 Hugo Girls DMW2		

			
36
20
8
23
16
18
14
7
13
10
33
9
14
8
14
15
7
15
11
4
10
7
6
11
10
12
17
14
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PROGRAMMA ZATERDAG 14 APRIL T/M VRIJDAG 20 APRIL
	 	 	 	 	
AANW./	 
TEAM DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 15-april HG DS1-Berdos DS1
De Noord
12:45 11:45
-----DAMES 2 15-april HG DS2-D.E.S. DS1
De Noord
11:30 11:00
-----DAMES 3 14-april HG DS3-Kleine Sluis DS1
De Noord
19:00 18:30
-----A1
15-april KSV DA1-HG DA1
HHW
12:30 11:30
-----B1
15 april Lacom’91 DB1#-HG DB1
Noord-Scharwoude 12:00 11:15
-----B2
15 april D.W.O.W. DB1-HG DB2Wieringerwerf
11:00 10:30
-----C1
14-april HGDC1-D.S.O. DC2
De Noord
10:30 10:00
-----C2
15-april Kleine Sluis DC1-HG DC2Anna Paulowna
13:30 12:30
-----D1
14-april Hollandia T D1#-HG D1Tuitjehorn
12:40 11:55
-----E1
15-april Schagen E1-HG E1#
Schagen
13:00 12:00
-----E2
15-april Schagen E2#-HG E2
Schagen
14:45 13:45
-----F1
14-april HG F1-Geel Zwart F2
De Noord
14:00 13:30
-----F2
14-april HG F2-Geel Zwart F3
De Noord
13:00 12:30
-----F3
15-april Vido F4-HG F3Purmerend
12:15 11:00
-----RECR. 1 18-april HG DMW1-Schagen DMW1
De Noord
20:00 19:30
-----RECR. 2		
VRIJ				
-----PROGRAMMA ZATERDAG 21 APRIL T/M VRIJDAG 27 APRIL
DAMES 1 22-april Tonegido DS1-HG DS1Hippolytushoef
12:30 11:00
DAMES 2 22-april H.V. Blokker DS1-HG DS2Blokker
12:00 11:00
DAMES 3 21-april HG DS3-Zwaluwen’30 DS2
De Noord
19:00 18:30
A1		
VRIJ				
B1
22 april SEW DB2-HG DB1
Nibbixwoud
10:30 9:30
B2
22 april Westfriezen DB3-HG DB2Zwaag
10:30 9:30
C1
22-april S.C. Dynamo DC1-HG DC1Ursem
10:30 9:30
C2
21-april HG DC2-J.H.C. DC2
De Noord
16:00 15:30
D1
21-april HG D1-Z.A.P. D2
De Noord
15:00 14:30
E1
21-april HG E1#-Niedorp E1
De Noord
14:00 13:30
E2
21-april Maedilon/VZV E3-HG E2
Waarland
10:00 9:15
F1
21-april Tornado F1#-HG F1
HHW
11:00 10:15
F2
21-april Kleine Sluis F2-HG F2
Anna Paulowna
13:30 12:30
F3
22-april Koedijk F3-HG F3
Koedijk
9:00 8:00
RECR. 1 24-april Petten DMW1-HG DMW1
Petten
20:00 19:00
RECR. 2 23-april HG DMW2-C.S.V. Handbal DMW1 De Noord
19:30 19:00
PROGRAMMA ZATERDAG 28APRIL T/M VRIJDAG 4 MEI
ALLE ANDERE TEAMS		
A1
29-april HG DA1-Commandeur/VVWDA1 De Noord

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

VRIJ				
15:00 14:30
------

PROGRAMMA ZATERDAG 5 MEI T/M VRIJDAG 11 MEI
ALLE TEAMS		
VRIJ				
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Nieuws van Tennisvereniging ’t Noord-End
Ga je weer mee naar baan 2?
Ga je mee naar baan 2? was vorig jaar een groot succes. Ook dit
tennisseizoen kun je je weer opgeven om mee te doen!
Hoe gaat het in zijn werk?
Je geeft je op als koppel voor de heren/ vrouwendubbel en/ of
mix. Je wordt ingedeeld in een poule met 5 á 6 tegenstanders.
Deze wedstrijden speel je tussen 28 april en eind september.
Jíj bepaalt dus wanneer je ze speelt en daar heb je 5 maanden de
tijd voor!
Je plant zélf je wedstrijd
• Je mailt* je tegenstanders om dag en tijd af te spreken.
• Ook mail je de toernooicommissie, zodat zij kunnen kijken of de baan vrij is.
• Op het afhangbord hangt een kaartje ‘Ga je mee naar baan 2?’, deze hang je op baan 2 op het
juiste tijdstip.
• Je speelt een wedstrijd waarbij de derde set een super tiebreak is (t/m 10)
• Je mag niet worden afgehangen
• Bij het afhangbord staan ballen, of je mag natuurlijk je eigen tennisballen gebruiken.
• Na afloop van de wedstrijd mail je de stand naar de toernooicommissie.
• In de kantine hangt elke week een update: hoe doen jullie het in de poule??
* De e-mailadressen staan in de ledenlijst die is uitgereikt op het openingstoernooi. Er liggen er
nog genoeg in de kantine.
Doe je ook mee?? Geef je voor 20 april op via: gajemeenaarbaan2@hotmail.com
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
Verslag eerste competitiedag heren 50+
Op zaterdag 7 april moesten we aantreden tegen vier mannen uit Julianadorp. Ronald P had zich
met rugklachten afgemeld. Harrie nam zijn plaats in. We spelen dit jaar voor het eerst in de 50+.
Toen onze tegenstanders aan kwamen lopen was dit ook wel te zien. In eerste instantie dacht ik dat
er een oudere broer van Sinterklaas tussen liep. Zijn haren en baard waren grijs en minstens even
lang. Alleen liep hij op klompen en dat hem ik van de Sint nooit gezien. Bij de kennismaking bleek
hij gewoon Henk te heten. Simpeler kan het eigenlijk niet. Later vertelde hij dat wijlen zijn vader
vroeger kaasboer was geweest, in Krommenie, en een klant van Koel en Vrieshuis van Langen.
Hij vertelde het leuk te vinden om mensen te spreken die zijn vader hadden gekend. Bij mij zat
hij dus goed. De wereld is kleiner dan je denk! De verdere kennismaking verliep ook soepeltjes.
Harrie had al koffie gezet en Paul had voor deze dag de catering. Was prima geregeld. De oudste
tegenstander bleek 75 jaar te zijn en zijn maat rond de 70. Ze hadden allebei 5 op hun pasje gehad.
Insiders weten wat dit betekent. Zo zijn we nu bij het tennis aanbeland.
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Harrie speelde met Ronald tegen deze oude mannen. Paul en ik namen het op tegen de zestigers.
Het moet gezegd worden dat de banen er prima bij liggen en ook het weer was goed. Dat kan
ik niet zeggen van het tennis dat er door ons gespeeld werd. Vooral ondergetekende speelde
ver onder de maat. De manier van spelen van onze tegenstanders werkte ook niet mee. Onze
Sinterklaas slicede en hakte er op los. Kort, lang, krom, erg krom, nog krommer, alles had hij in huis.
De eerste set ging dan ook verloren. Ook op de baan naast ons was dit het geval. De tweede set
wisten we op ons tandvlees, middels een tie break, te winnen. Helaas moesten Harrie en Ronald
toestaan dat de tegenstanders er met de volle winst van door gingen. Bij ons moest een super tie
break ,nieuw dit jaar, de beslissing brengen. Deze wisten we met 10-7 te winnen. De tussenstand
was dus 1-1. Nadat we op het terras wat bijgetankt hadden zochten we de baan weer op. Van te
lang zitten worden de spieren stram!
Wij speelden nu tegen de oudere mannen. Zij waren niet snel maar hadden de vervelende
gewoonte om vaak op de goede plek te staan. Ook speelde ze wat strakker. Gelukkig speelde
Paul en ik nu ook beter en daarom wisten we de spannende eerste set te winnen. Ook op de baan
naast ons was het spannend alleen het resultaat was contra. Wij wisten ook de tweede set met pijn
en moeite naar ons toe te trekken. Harrie en Ronald verloren ook de tweede set, in een tie break
volgens mij, maar dat weet ik niet zeker. Zal met ouder worden te maken hebben! De eindstand
was dus 2-2.
Na het douchen hebben we nog een tijdje genoeglijk aangezeten. Om kwart over zes meldde Arie,
de oudste, dat hij met moeders had afgesproken rond half zeven thuis te zijn. Dit ging uiteraard
niet meer lukken. Waarschijnlijk een maandje op het logeerbed! Na het regelen van de betaling
stapten de mannen op. Wij zijn met ons vieren nog een uurtje blijven zitten. Nadat ook wij betaald
hadden zijn we om half acht huiswaarts gegaan. De eerste competitiedag zat er op.
Groeten, Henk Beers
Kantinediensten en schoonmaak
Donderdag 12 april 2018 Herman Sol
Bardienst
19.30 - 23.00
Vrijdag 13 april 2018
Coby de Graaf
Schoonmaak
09.00 - 11.00
Vrijdag 13 april 2018
Ineke Vaandrager
Schoonmaak
09.00 - 11.00
Zaterdag 14 april 2018
Kantinecommissieweek José Wolkers	 
Dinsdag 17 april 2018
Ed Blij
Bardienst
19.30 - 23.00
Woensdag 18 april 2018
Marion Blij
Bardienst
19.30 - 23.00
Donderdag 19 april 2018 Herman Sol
Bardienst
19.30 - 23.00
Vrijdag 20 april 2018
Cock Maas
Schoonmaak
09.00 - 11.00
Vrijdag 20 april 2018
Nel Dingerdis
Schoonmaak
09.00 - 11.00
Zaterdag 21 april 2018
Kantinecommissieweek José Wolkers	 
Dinsdag 24 april 2018
Ed Blij
Bardienst
19.30 - 23.00
Woensdag 25 april 2018
Marion Blij
Bardienst
19.30 - 23.00
Donderdag 26 april 2018 Coby de Graaf
Schoonmaak
09.00 - 11.00
Donderdag 26 april 2018 Ineke Vaandrager
Schoonmaak
09.00 - 11.00
Donderdag 26 april 2018 Gerrie Sol
Bardienst
19.30 - 23.00
Zaterdag 28 april 2018
Kantinecommissieweek Tineke Borst	 
MEI
 	 	 
Dinsdag 1 mei 2018
Frans Smit
Bardienst
19.30 - 23.00
Woensdag 2 mei 2018
Johanna Beke
Bardienst
19.30 - 23.00
Donderdag 3 mei 2018
Gerrie Sol
Bardienst
19.30 - 23.00
Vrijdag 4 mei 2018
Ellie Smit
Schoonmaak
09.00 - 11.00
Vrijdag 4 mei 2018
Ineke Vaandrager
Schoonmaak
09.00 - 11.00
Zaterdag 5 mei 2018
Kantinecommissieweek Tineke Borst	 
Dinsdag 8 mei 2018
Frans Smit
Bardienst
19.30 - 23.00
Woensdag 9 mei 2018
Johanna Beke
Bardienst
19.30 - 23.00
Donderdag 10 mei 2018
Hemelvaartsdag	 	 
Vrijdag 11 mei 2018
Ellie Smit
Schoonmaak
09.00 - 11.00
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Vrijdag 11 mei 2018
Zaterdag 12 mei 2018
Dinsdag 15 mei 2018
Woensdag 16 mei 2018
Woensdag 16 mei 2018
Donderdag 17 mei 2018
Vrijdag 18 mei 2018
Vrijdag 18 mei 2018
Zaterdag 19 mei 2018
Dinsdag 22 mei 2018
Woensdag 23 mei 2018
Woensdag 23 mei 2018
Donderdag 24 mei 2018
Vrijdag 25 mei 2018
Vrijdag 25 mei 2018
Zaterdag 26 mei 2018
Dinsdag 29 mei 2018
Woensdag 30 mei 2018
Woensdag 30 mei 2018
Donderdag 31 mei 2018

Marian Visser
Schoonmaak
09.00 - 11.00
Kantinecommissieweek Gerie Beers	 
Frans Smit
Bardienst
19.30 - 23.00
Zomeravondcompetitie 16 t/m / 27 juni	 
Monique Komen
Bardienst
19.30 - 23.00
Gerrie Sol
Bardienst
19.30 - 23.00
Ellie Smit
Schoonmaak
09.00 - 11.00
Marian Visser
Schoonmaak
09.00 - 11.00
Kantinecommissieweek Gerie Beers	 
Ingrid Smit
Bardienst
19.30 - 23.00
Zomeravondcompetitie	 	 
Aad Duys
Bardienst
19.30 - 23.00
Petra Groot-Wijnker
Bardienst
19.30 - 23.00
Annemiek van Kleef
Schoonmaak
09.00 - 11.00
Wil Wolkers
Schoonmaak
09.00 - 11.00
Kantinecommissieweek Agnes de Goede	 
Ingrid Smit
Bardienst
19.30 - 23.00
Zomeravondcompetitie	 	 
Jörn Job Klaver
Bardienst
19.30 - 23.00
Aad Duys
Bardienst
19.30 - 23.00

Hugo Boys seizoen 2017-2018
Van de bestuurstafel
De gehele week 13 werd er elke avond Lelie geschubd bij de firma Bakker.
Meerdere (jeugd) elftallen
van de handbal en voetbal werkte samen om zoveel mogelijk bollen te
schubben.
Deze actie was een groot succes. Gemiddeld stonden er per avond 45
man/vrouw jong en oud met plezier te werken in de schuur Bij Bakker. De
verzorging was prima door de familie Doodeman.
Reacties waren “volgend jaar weer” Dat zou mooi zijn, want de opbrengst van deze actie overtrof
onze stoutste verwachting. Al met al een mooie bijdrage voor het openingsfeest.
De datum 8 april 2018 is een datum om niet meer te vergeten. De opening van het sportcomplex
was een groot succes.
Compliment voor de openingscommissie die dit prima heeft georganiseerd.
Onder prima weersomstandigheden waren er vele festiviteiten voor jong en oud. Daarnaast was
er een vol wedstrijdprogramma zowel bij de handbal als voetbal. De vele bezoekers en sporters
konden ervaren hoe mooi het nieuwe sportcomplex is geworden. “Het resultaat mag er zijn”
Vanaf deze plaats een dankwoord aan Stichting Dorpshuis in het bijzonder aan Johan Groen,
Gemeente Heerhugowaard, bedrijfsleven en de vele vrijwilligers. Participatie in optima forma.
Ook een dankwoord aan Hugo Vrienden. Deze groep die zowel de handbal als voetbal een warm
hart toedragen hebben jarenlang gespaard om iets blijvends te geven. Voor Hugo Boys een
pannaveld en een digitaal infobord.
Vanaf nu Hugo Boys en Hugo Girls samen op één complex. Als Hugo Boys organiseerde we
op 8 april tevens onze sponsordag. Er was muziek door dj Bo en het was druk in kantine. De
kantinecommissie stond met een grote groep achter de bar om iedereen te voorzien van een
hapje en drankje.
Als dit de opmaat is voor wat komen gaat dan beloofd dit veel voor de toekomst.
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Resultaten
In verband met Pasen was er in week 14 geen voetbal.
Jo 19-1
Speelde Op 8 april thuis tegen Hollandia T en verloor kansloos met 7-2. Hollandia T was duidelijk
een maatje te groot.
Hugo Boys 4
Speelde als enigste team uit tegen Dynamo 4. Uitslag is niet bekend.
Hugo Boys 3
Speelde thuis tegen Succes 4 altijd een lastigste tegenstander. De eerste helft werd kansloos
verloren. De tweede helft werd gewonnen. Helaas alles bij elkaar opgeteld werd er met 5-2 verloren
Hugo Boys 2
Speelde thuis tegen laagvlieger Texel 94 2. Zoals gewoonlijk maakte het 2e het weer spannend. In
1e helft vele kansen niet verzilveren en een tegenstander die de kansen wel benut. Zo stond het in
de 70e minuut 0-2 voor Texel. Wederom rechte het 2e de rug en wist in een spectaculaire slotfase
er een 3-2 overwinning uit het vuur te slepen.
Hugo Boys 1
Moest het opnemen tegen Apollo 68 1 uit Hensbroek . Deze wedstijd was absoluut niet spectaculair.
Hugo Boys was veel te sterk en men boekte een regelmatige overwinning 4-0.
Opmerkelijk feit alle vier de goals werden gemaakt door Jesper Hoogland.
Bestuur Hugo Boys

Nieuws van de bouwcommissie Dorpshuis
De laatste weken voor de opening is er hard gewerkt om alles klaar te krijgen.
Bijna teveel op te benoemen. De schilders hebben alles strak in de verf. Alle ruimte zijn gekit.
Ted Slijkerman heeft alle radiatoren en de verwarming geïnstalleerd.
Banken, kledinghaken, in de kleedkamers geplaatst en de kleedkamer en andere ruimtes
schoongemaakt. Daarbij geholpen door Niels en Leon Snoek, Bas de Koning en Dick van Schagen.
Zij beschikken over bijzondere schoonmaakmiddelen en dat is te zien. Keuken met apparatuur
boven is geplaatst door van Westen Keukens. Fraai geïntegreerd met de bestaande balken.
De ruimte boven is de enige ruimte die niet in zijn geheel klaar is. 10 april komt Frenk Stoop
Woninginrichting de vloer leggen en kan men verder met de inrichting. Ondanks dat het nog niet
klaar is kan je nu al zien dat het een prachtige ruimte wordt. Als je dan bedenkt dat bij de start
van de verbouwing hiervoor geen gelden beschikbaar waren en dat dit toch mee genomen kan
worden. Digitale infoborden zijn geplaatst door Guus Beemster.
Buiten is helemaal zichtwerk verricht. Daktrim dakkapel geplaatst. Bestrating voorzijde klaar.
Gemeente Heerhugowaard heeft bomen en heesters geplant. Fietsenrekken staan op hun plek.
De rails met meer dan 30 reclameborden zijn geplaatst zo ook het scorebord en het nieuwe
welkomstbord. Met dank aan Marcel Koopman, Ruud Groot, Hans Rendering, Duncan Kavelaar,
John Peters en Rob Doodeman. Dug-outs staan, zo ook de stoeltjes en het hekwerk.
Het is mooier geworden dan we hadden verwacht. Hier zijn we als bouwcommissie trots op.
Met name ook dat het met zoveel medewerking gerealiseerd is. Denkend aan Gemeente
Heerhugowaard, Stichting Dorpshuis, vele bedrijven en vrijwilligers. Het resultaat hiervan is een
prachtig gezamenlijke plek voor Hugo Girls en Hugo Boys.
Op 8 april was de druk bezochte opening. Deze was zeer geslaagd mede door het mooie weer.
Compliment voor de openingscommissie die deze dag prima heeft georganiseerd.
Met recht een “kers op een hele mooie taart”
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Hierbij een overzicht van bedrijven en vrijwilligers, die tot nu toe hun medewerking hebben verleend:
Bouwkundig tekenbureau Jan Groot		
Gemeente Heerhugowaard		
Stichting NUT
Stammis verhuur Debby en Andre Stammis
Loonbedrijf Danenberg			
Mankracht G.W.W.			
Vrijwilligers Humulus Lupulus en Hugo Boys
Bouwbedrijf R&H Beers			
Kevin Hof 				
Hans Dekker en Ferdinand Ursem		
Beers totaal onderhoud			
Ben Loos voegwerk			
M.A.F. stukadoorsbedrijf			
Bouwbedrijf Van Raamsdonk		
Dekker Electro				
Tom Zuurbier advies Electra		
Installatiebedrijf Ted Slijkerman		
Pim Boots Dak & Timmerwerken		
Aannemersbedrijf Blankendaal		
Loonbedrijf Veldman
Joosten Staalbouw
Transportbedrijf Oudeman
Rijvo vloer en wandtegels			
Marco Berkhout installatie
Hugo Pronk
Hugo’s vrienden				
Dura Vermeer				
Pilkes Verlichting
Grondbalans
Mebu Trappen
West Friesland Dakbedekking
Sijs handelsonderneming
Loonbedrijf Mol				
Pontmeijer Houthandel
Ijdema Poedercoating
Roderigh Groenland			
Groenhart				
Frenk Stoop				
Siska de Goede				
Cor Beers				
Dick van Schagen				
Niels en Leon Snoek			
Bas de Koning				
Van Langen dienstverlening		
Sander Groot				
Siem en Niek Buter 			
Nic de Wit 				
Bouwcommissie				

Tekeningen maken en bouwvergunning aanvragen
Realisatie rioolwerk
Lenen van machines
Sloopwerkzaamheden + uitgraven
Sloopwerkzaamheden + uitgraven
Diverse werkzaamheden.
Bouw coördinatie en sponsering dug-out
Metselen binnenmuren
Metselen buitenmuren
Beglazing
Voegwerk
Stukadoren binnenmuren
Dakkapel en dakpannen
Electra
Ontwerp inrichting elektra 			
Loodgieterswerk
Timmerwerk
Bouw coördinatie, timmerwerk en sponsering dug-out

Leveren tegels
Pannaveld, hekwerk, banken en digitale infoborden.
asfaltering handbalveld

Grondverzet
Van Westen Keukens
alles voor de bouw
Woninginrichting
Interieurarchitect
tekeningen maken van de leidingen en ventilatie
tegelwerk
tegelwerk
tegelwerk
bestrating
opzichterswerkzaamheden
te veel om op te noemen
Koffiezetten voor de bouwploegen
Ondersteuning planning en budget

Bouwcommissie, Richard, Ronald, Erik, Niek, Jurgen, Adrie en Wim
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Rooster kantinedienst
Zaterdagochtend om 9.30 uur
Zaterdagmiddag			
		
Zondagochtend om 9.45 uur
Zondagmiddag om 12.30 uur
Zondagmiddag om 15.00 uur
		
Zaterdagochtend om 9.30 uur
Zaterdagmiddag			
		
Zondagochtend om 9.45 uur
Zondagmiddag om 12.30 uur
Zondagmiddag om 15.00 uur
		
Zondagochtend om 9.45 uur
Zondagmiddag om 12.30 uur
Zondagmiddag om 15.00 uur
		
Zondagochtend om 9.45 uur
Zondagmiddag om 12.30 uur
Zondagmiddag om 15.00 uur
		
Zaterdagochtend om 9.30 uur
Zaterdagmiddag 			
		
Zondagochtend om 9.45 uur
Zondagmiddag om 12.30 uur
Zondagmiddag om 15.00 uur
		
Zaterdagochtend om 9.30 uur
Zaterdagmiddag			
		
Zondagochtend om 9.45 uur
Zondagmiddag om 12.30 uur
Zondagmiddag om 15.00 uur
		
Zaterdagochtend om 9.45 uur
Zaterdagmiddag 			
		
Zondagochtend om 9.45 uur
Zondagmiddag om 12.30 uur
Zondagmiddag om 15.00 uur
		

14 april Carla van der Vliet
14 april 1 wedstrijd
15 april Erna en Ria Borst
15 april Carola Keesom
15 april Ineke Hoogland
21 april Gerard Klercq
21 april Geen voetbal
22 april Annet Dekker en Carin Suiker
22 april Mariska Rinkel
22 april Andre Zuurbier
29 april Verine Stam en Miranda Beers
29 april Arnold Duijn en Ronald Mooij
29 april Chris en Ron Dekker
6 mei
6 mei
6 mei

Hanneke Pater en Margreth van den berg
Joke vader
Ineke Hoogland

12 mei Hans Borst en Alwin Jillings
12 mei 2 wedstrijden, nog iemand indelen
13 mei Monique Beemsterboer en Cindy Blankendaal
13 mei Carola Keesom , Mariska Rinkel en John Groot?
13 mei Paul Oudeman, Jacobi Baars en Marion Berkhout
19 mei Laura Bockweg
19 mei Geen voetbal
20 mei Liesbeth Beers en Jeanet van der Vliet
20 mei ?
20 mei Ineke Hoogland
26 mei Irma Groot en Linda Scholtens
26 mei 2 wedstrijden, nog iemand indelen?
27 mei Hanneke Pater en Monique Beemsterboer
27 mei Joke Vader en Carola Dekker
27 mei Manus van der Vliet en John Kunst

Hugo Boys Senioren

							
Wedstijdprogramma 15 april 2018						
Terreindienst : Vincent Plak 				
43369 Victoria O1
Hugo-Boys 1 		
14:00		
D. Heesakkers
48513 VIOS-W 3
Hugo-Boys 2 		
10:00		
H. Langedijk
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 dinsdagavond 17 april 2018 				
47811 Vrone 2
Hugo-Boys 2 		
19:30		
							
Wedstijdprogramma 21 april 2018
					
43912 Con Zelo 1
Hugo-Boys 1 		
18:00		
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Wedstijdprogramma 22 april 2018						
Terreindienst : Mark Klompstra en Jan Vader				
0
vrij
Hugo-Boys 2 				
73573 Flevo 2
Hugo-Boys 3 		
11:30
10:30
73784 Hugo-Boys 4
Koedijk 8 		
10:45
10:00
Jan de Wit
153490 Hugo-Boys JO19-1 LSVV JO19-2 		
10:45		
Arie Strijbis
							
Wedstijdprogramma 29 april 2018						
Terreindienst : Richard Borst 				
43687 Nieuwe Niedorp 1 Hugo-Boys 1 		
14:00		
47709 Hugo-Boys 2
Alcmaria Victrix 2
10:45		
72008 Hugo-Boys 3
FC Den Helder 3
10:45
10:00
Kees Molenaar
74660 Con Zelo 4
Hugo-Boys 4 		
14:00
13:15
153493 Hugo-Boys JO19-1 Flevo JO19-1		
10:45		
Marco van Woerkom
							
Siem Hand tel. 072-5740761						

Hugo Boys Jeugd

Saturday, April 14, 2018
Terreindienst ‘s ochtends:		 Rob Zuurbier		
Terreindienst ‘s middags:		 Thijs Snel			
wedstr. Omschrijving			
Aanv Vertr/aanw
Hugo Boys JO19-1
- Zie programma zondag
181727 Hugo Boys JO17-1
- Duinrand S JO17-2
14:00 13:15
Hugo Boys JO15-1
- Vrij
171193 Always Forward JO13-3 - Hugo Boys JO13-1
12:15 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
201437 Hugo Boys JO9-1
- Vrone JO9-2
11:00 10:30
162338 Kolping Boys JO9-6
- Hugo Boys JO9-2
12:00 11:00
0
Hugo Boys MP
- Mini-comp bij Apollo
9:30 8:45
						
Saturday, April 21, 2018
Terreindienst ‘s ochtends:		 Thomas Kunst		
Terreindienst ‘s middags:		 Paul Groot jr.
		
Hugo Boys JO19-1
- Zie programma zondag
181703 LSVV JO17-2
- Hugo Boys JO17-1
12:30 11:45
182553 Nieuwe Niedorp JO15-3 - Hugo Boys JO15-1
12:30 11:45
Hugo Boys JO13-1
- Vrij
187613 Blokkers De JO11-3
- Hugo Boys JO11-1
10:00 9:00
190809 Nieuwe Niedorp JO11-3 - Hugo Boys JO11-2
11:15 10:30
206759 Hugo Boys JO9-1
- V.V. Bergen JO9-2
11:00 10:30
162340 Hugo Boys JO9-2
- Koedijk JO9-5
11:00 10:30
Hugo Boys MP-1
- Vrij
						
Saturday, April 28, 2018
Terreindienst ‘s ochtends:		 Jari Veldman			
Terreindienst ‘s middags:		 Dion van ‘t Padje			
Hugo Boys JO19-1
- Zie programma zondag
181710 VZV JO17-2
- Hugo Boys JO17-1
14:00 13:00
182564 VIOS-W JO15-3
- Hugo Boys JO15-1
14:15 13:15
Hugo Boys JO13-1
- Vrij
Hugo Boys JO11-1
- Vrij
Hugo Boys JO11-2
- Vrij
Hugo Boys JO9-1
- Vrij
Hugo Boys JO9-2
- Vrij
Hugo Boys MP-1
- Vrij

Scheidsrechter
Willem Overtoom
Coach
Coach
-

Coach
Coach

-
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Van de Sponsorcommissie
Hugo Boys dankt haar volgende shirt sponsoren;
HOOFDSPONSOR:		
Edwin Groen Tweewielers
Hugo Boys 2 		
Loon & Grondverzetbedrijf Danenberg
Hugo Boys 3 		
R&H Beers Aannemersbedrijf
Hugo Boys 4 		
Groentekwekerij Ursem - Zuurbier
Hugo Boys JO19-1
Aannemersbedrijf R. Blankendaal
Hugo Boys JO17-1
Bleeker Transport
Hugo Boys JO15-1
R&H Beers, Kay Timmerwerken, Iene Miene Mud
Hugo Boys JO13-1
SMP Sportscare
Hugo Boys JO11-1
R.W. de Vries Amarylles
Hugo Boys JO11-2
Mankracht GWW
Hugo Boys JO9-1		
S. Bakker & Tesselaar Alstroemeria
Hugo Boys JO9-2 		
van Westen Keukens
Mini’s			
HKT Holwerda

Nieuwe shirtsponsor
Voor JO9-2 kunnen we u met trots onze nieuwe sponsor presenteren. Roderigh Groenland van van
Westen Keukens melde zich naar aanleiding van een oproep in het contact. Afgelopen week is de teamfoto gemaakt. Uw ziet het niet op de foto, maar op de achterkant staat “niet de grootste wel de beste!”

Van Westen Keukens staat in Heerhugowaard en omstreken bekend als specialist op het gebied van
keukens in de brede zin van het woord. U kunt bij van Westen niet alleen terecht voor uw nieuwe keuken,
maar ook renovatie, losse apparatuur of werkbladen behoren tot hun specialiteiten…. Met ruim 30 jaar
ervaring kunnen zij u adviseren over de vele mogelijkheden van de hedendaagse keukens en alles wat
daarbij hoort. Iedere klant heeft specifieke wensen en verschillende mogelijkheden. Het advies van van
Westen is daarom op de klant gericht zodat ze u compleet maatwerk kunnen bieden voor ieder budget.

Raad de Minuut
Door Hugo Boys 1 word iedere thuiswedstrijd gescoord en zodoende keren we ook iedere 2 weken
de raad de minuut winnaar(s) de premie uit. De wedstrijd tegen Nieuwe Niedorp leverde dit keer
maar liefst 7 doelpunten op waardoor de 6 winnaars de buit moesten delen. Gefeliciteerd Pieter
de Goede, Hans Bleeker, Thomas Ursem, Pé Bleeker, John Kunst en Joke Groen (2x). De opbrengst
moeten jullie delen maar jullie staan wel mooi in ’t contact vermeld!
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Samenwerking handbal
De afgelopen periode zijn de sponsorcommissies van Hugo Boys en Hugo Girls samen aan met
elkaar aan de slag geweest. Door de samenwerking voorkomen we dat we in elkaars vaarwater
zitten, bovendien versterken we elkaar bij het benaderen van (gezamenlijke) sponsors en
afspraken met leveranciers en dergelijke. Daarnaast pakken we gezamenlijk de organisatie van de
evenementen op zoals de kermiswedstrijden op zaterdag van Noordender Kermis (dus zet deze
alvast in uw agenda). De afgelopen tijd is er veel energie gestoken in de bebording langs het
handbalveld, een mooie start van een vruchtbare samenwerking. We hopen dat u het eindresultaat
komt bekijken bij de opening van het nieuwe complex op zondag 8 April.
Alex Overtoom, John Peters , Mariët Ursem, Giel Borst, Rob Doodeman en Koen de Koning
De sponsorcommissie; sponsorcommissie@hugoboys.nl

Vervolg Agenda
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		

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

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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RICHTLIJNEN VOOR KOPIJ ‘Contact’
- Aanleveradres(mail): redactiecontactdenoord@gmail.com.
- Gegarandeerd geaccepteerde bestandstypen: txt, doc, docx, jpg en xlsx. Alle overige bestandstypen
worden niet gegarandeerd. PDF bestanden worden als advertentie bestanden afgehandeld.
Bij het onderwerp de naam van de betreffende vereniging of instelling vermelden.
- U kunt te allen tijde een briefje inleveren op het redactie-adres: Groote Geldebosch 48 te
Heerhugowaard-de Noord of even bellen met de redactie 072- 57 15 332.
- Uiterste inleverTIJD is 19.00. Na dit tijdstip aangeleverde kopij zal in de daarop volgende uitgave
worden gepubliceerd. Contact verschijnt, met uitzondering van de zomervakantieperiode en
mogelijk de kerstperiode, in de ON-even weken.
- De redactie zal na ontvangst van de per e-mail aangeleverde kopij een automatisch bericht aan
de afzender toezenden met als onderwerp de datum van plaatsing.
- Het aanleveren van advertenties via redactiecontactdenoord@gmail.com of advertentie@zrgbv.nl
- Per vereniging, instelling, organisatie of andere instantie, is het gewenst de kopij via één e-mail
adres aan te leveren. Op deze manier heeft de betreffende instelling grip op de juiste volgorde
en bovendien kan de redactie makkelijker terugkoppelen bij vragen of opmerkingen.
- Logo’s dient men eenmalig in bezit te stellen van de redactie of van Zeeman in een 4X4 cm
formaat (bij voorkeur jpeg). Het logo zal blijvend gebruikt worden. De kopij alleen als tekst
aanleveren, zonder logo. Eventuele bijlagen (bijvoorbeeld foto’s) apart bijvoegen in de eerder
genoemde bestandstypen, met in de tekst vermeld welke bijlage / bestandsnaam op welke
plaats ingevoegd dient te worden.
- Er zijn extra kosten verbonden aan het laten publiceren van meerdere foto’s of van kleurenfoto’s.
- De opmaak van het Contact en uw kopij wordt geheel door Zeeman Reclamegroep verzorgd.
Neem contact op met de redactie indien u uw opmaak gepubliceerd wilt zien.
- Kopij zonder (herleidbare) afzender zal niet worden gepubliceerd.
- Indien u een evenement op de agenda wilt laten plaatsen, dan kunt u dit kenbaar maken via
een apart verzoek aan de redactie per e-mail.
€ 42,50
€ 24,50
€ 15,00
€ 11,25 (personeelsadvertentie)

Advertentietarieven (zwart/wit):
				
				
				

1/1 pag
1/2 pag
1/4 pag
1/6 pag

Personeel(zwar t/wit):		

1/6 pag € 11,25

Advertentietarieven (full color):

Nader te bevragen bij advertentie@zrgbv.nl

Abonnementstarieven:
- bezorgd bij u thuis € 20.00
- bezorgd via de post in Nederland € 63.00
Contact verschijnt twee wekelijks op oneven weken onder redactie van Angèl Mooij, Pim Mooij,
Paul Mooij, Jos Beers en Robbert Jongkind.
Redactie-adres: Groote Geldebosch 48, 1704 CP, Heerhugowaard-Noord.
Pim en Angèl Mooij: 072-5715332 / Jos Beers: 072-5718737 / Paul Mooij: 072-5711625
Redactiecontactdenoord@gmail.com
Voor het aanleveren van advertenties:
Zeeman Reclamegroep: e-mail: 		
			
telefoon:		

advertentie@zrgbv.nl
0224-296 007

Rekeningnummer Contact: NL06RABO0386950989
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ZWEMSEIZOEN 2018
Het nieuwe zwemseizoen staat weer voor de deur. Bestel vóór 19 april 2018 uw abonnement
en profiteer van 20% korting! Abonnementen zijn te bestellen via de website
www.zwembadwaarland.nl. Bestelde abonnementen kunnen bij de kassa van het zwembad
worden afgehaald.
Tarieven abonnementen

Voorverkoop
Normaal
Persoonlijk abonnement
€ 40,00
€ 50,00
Gezinsabonnement:
2 personen
€ 80,00
€ 100,00
3 personen
€ 92,00
€ 115,00
4 personen
€ 104,00
€ 130,00
5 personen
€ 116,00
€ 145,00
6 personen
€ 128,00
€ 160,00
7 personen
€ 140,00
€ 175,00
8 personen
€ 152,00
€ 190,00
Kinderen van 16 jaar of ouder krijgen een persoonlijk abonnement
Zwemleskaart A
€ 104,00
€ 130,00
per persoon
Zwemleskaart B en C
€ 80,00
€ 100,00
per persoon
De zwemleskaart is geldig voor het hele zwemseizoen en daarmee kunnen de officiële
zwemdiploma’s A, B, C behaald worden. Deelname vanaf 5 jaar (aantal deelnemers beperkt).
Voor meer informatie over de zwemlessen: check de website!
Losse entreekaartjes
Dagkaart
€ 4,00 (een dagkaart is ’s avonds ook geldig)
Avondkaart
€ 2,50
Kinderen t/m 1 jaar hebben vrij toegang
Iedere dag is er tijdens de openingsuren vrij zwemmen. Bij slecht weer is het bad gesloten.
Let op: nieuwe openingstijden!!!
Schoolperiode:
1 mei t/m 20 juli en 3 t/m 9 september
ochtend*
middag
avond
ma 8.30-9.30 15.00-17.00 19.00-20.30
di 8.30-9.30 15.00-17.00 19.00-20.30
wo 8.30-9.30 13.30-17.00 19.00-20.30
do 8.30-9.30 15.00-17.00 19.00-20.30
vr 8.30-9.30
15.00- 20.30
za
12.00-17.00
zo
12.00-17.00

Zomervakantie:
21 juli t/m 2 september
ochtend*
middag
avond
ma 8.30-9.30 12.00-17.00 19.00-20.30
di 8.30-9.30 12.00-17.00 19.00-20.30
wo 8.30-9.30 12.00-17.00 19.00-20.30
do 8.30-9.30 12.00-17.00 19.00-20.30
vr 8.30-9.30
12.00- 20.30
za
12.00-17.00
zo
12.00-17.00

* ’s Ochtends alleen geopend voor baantjes/trimzwemmen!
Word ook vrienden van Zwembad Waarland
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Medisch
pedicure

Voorjaar
Verlang jij er ook zo naar?
Voorjaar is in bloei en dat betekent weer
gezellig bloemen/planten in huis of tuin.
Nieuw in de winkel:
 Creatief arrangementen
 Elke zaterdag leuke aanbiedingen,
Hou daarbij facebook pagina en
website in de gaten.
 Bezig met webshop, gaat open
midden april.
 Leuke cadeauartikelen

Heerhugowaard

Medisch Pedicure Heerhugowaard
De praktijk staat ingeschreven
in het kwaliteitsregister voor pedicures
*
Diabetes en Reuma aantekening

Patricia’s Bloemen Paradijsje

*
Praktijk op de begane grond

Plaetmanstraat 4
1704 CB Heerhugowaard 06-51839733

*
www.pedicureheerhugowaard.nl

patriciasbloemenparadijsje@hotmail.com

Ook voor Rouw-, Trouwwerk en
Cadeauartikelen Potten en Vazen.

*

Altonstraat 15
1704CC, Heerhugowaard
tel. 06-42307499

Ti m m e r b e d r i j f

Snel

Tel. 072 53 47 173
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Heerhugowaard

Timmerwerk - Onderhoud - Renovatie - Verbouwing

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

