Vrijdag 27 april 2018

Agenda
27 april 2018
10:45 Oranje comité versierde fietsenoptocht
27 april 2018
14:00 spelletjesmiddag
27 april 2018
15:30-21:00 Oranje comité gezellige middag en avond
28 april 2018
14:30-15:30 Bieb - Aan tafel met ……….Wijkagente Afra de Boer
29 april 2018
Vormsel viering
3 mei 2018
20:00 St Tekla Jaarvergadering
5 mei 2018
Oranje comité, start tussen 16:00 en 18:00 uur
10 mei 2018
Eerste communie
12 mei 2018
40MM
13 mei 2018
Lourdesviering, Mariamaand
14 mei 2018
KBO Slotmiddag met Aris Bouwens
17 mei 2018
Bieb - Aan tafel met........... Ria Binnendijk
18 mei 2018
14:30-15:30 Bieb - Aan tafel met ……….“mini-ecosystemen” met Liesbeth Munters
25 mei 2018
18:00 Steprace
25 mei 2018
14:30-15:30 Bieb - Aan tafel met ……….Daniëlle v.d. Hoff
8 juni 2018
14:30-15:30 Bieb - Aan tafel met ……….Tablet-café/E-books met Hanneke Hoffman
27 augustus 2018 30 augustus: KVS: 41e kindervakantiespelen
3 september 2018 14:00 KBO Fietstocht
8 september 2018 42e Noordender Volksspelen
10 september 2018 14:00 KBO Paul Sengers; zanger en entertainer
13 september 2018 Kennismakingsavond voor de pelgrims naar Lourdes
19 september 2018 Vertrekviering voor de pelgrims naar Lourdes
8 oktober 2018
14:00 KBO verassingsmiddag
22 oktober 2018 KBO excursie
13 november 2018 19:30 KBO Anna en Irma Ursem
18 december 2018 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 7 MEI 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 25 MEI 2018.
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De nieuwe Husqvarna Accu Series zijn er:
een serie sterk presterende accuproducten.
U krijgt de resultaten van benzineproducten,
een perfect evenwicht, stille werking,
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handgereedschap passen en tal van unieke
Husqvarna eigenschappen.
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Middenweg 200
1701 GG Heerhugowaard
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E info@joskamp.nl
15-03-12 09:28
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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
Alma Danenberg		
Kees van Langen		

Contactpersonen secties:
Sectie Catechese			
Sectie Liturgie			
Sectie Gemeenschapsopbouw
Sectie Diaconie 			

Vacature
Marga van Langen
Ans Rendering		
Marion Bleeker-Burger

Personele Unie		

Pim Mooij			

072 571 5265
0725719434
072 574 2241

072 574 2241
072 5741589
0226-422731			

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 donderdag 3 mei op het
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
Ook voor de mail geldt dat dit op donderdag 3 mei voor kwart voor 11 gemaild dient te worden.
Kerkwerken
In mei is de groep van mevrouw Toos Mooij en Wilma Molenaar aan de beurt om de kerk op orde
te brengen.
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Bloemengroep
In mei wordt de kerk versierd door Angela van Diepen en Els Dekker
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 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 Johannes 15, 1-8( jezus is de ware wijnstok, wij zijn de ranken. Als wij met Hem
verbonden blijven, dan zullen wij veel vruchten dragen.
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 Langende Wit, Arie , Riet en Leo Groot.
Lector: uit de voorbereidingsgroep. Misdienaars; Kirstin Plak en Lau Berkhout. Koster: Kees Berkhout.
DONDERDAG 3 MEI OM 19.30 UUR
Viering van meeleven met zang van 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
Borst-Eeken 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 Molenaar-Goedhart, 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
Ursem-van Langen, Antoon Ursem en Ton Brussaard, Simon van Langen, Catharina van LangenBorst, Aad en zegen over de familie,in liefdevolle herinnering Jan Oudeman en familie OudemanGroot, 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 Nic en Riet Oudeman-Beers, in
liefdevolle herinnering Jan Veldman en Riet Veldman-Groot, en overleden familie ,in liefdevolle
herinnering Jan en Stephan Mulder, vader en moeder en Atie Groen.
Koster: Peter Danenberg
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
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WEEKEINDE 4 EN 5 MEI
Zesde zondag van Pasen.
Eerste lezing uit Handelingen van de apostelen 10,25-26.34-35.44-48( Petrus verwelkomt de eerste
heidenen in de christelijke gemeenschap: de Romeinse honderdman Cornelius met zijn familie)
Evangelie uit Johannes 15,9-17( Wij moeten met Jezus en met elkaar in liefde verbonden
blijven,zoals Jezus zelf in liefde met de Vader verbonden is)
ZONDAG 6 MEI OM 10. 00 UUR
Woord- en communieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is Monica Wildeboer.
Gebedsintenties voor: Koos en Magda van der Hulst-de Koning en overleden familie en zegen
over hun gezin, familie Molenaar-Stam, Tiny Veldman-overtoom en familie, kees Zuurbier en Truus
Zuurbier-Groot, Jaap Burger en zegen over zijn gezin, Jaap Way en Gre Way-de Boer en overleden
familie, Henk en Trien groot en zegen over hun gezin.
Lector; Joke van der Voort.
Misdienaars; Stijn Blankendaal en Jip van den Berg. Koster: Gon Meester.
DINSDAG 8 MEI OM 19.00 UUR
Rozenkransgebed
DONDERDAG 10 MEI OM 10.00 UUR
Eerste communieviering met pater Jan Molenaar en Diaken Hans Bruin.
Gebedsintenties voor: In liefdevolle herinnering Jan en Tiny Oudeman-Groot en zegen over de
kinderen en kleinkinderen, Henk en trien groot en zegen over hun gezin.
Lector: Marga van Langen. Koster: Rene van Langen
WEEKEINDE 12 EN 13 MEI
Zevende zondag van Pasen
Eerste lezing uit de handelingen van de apostelen 1,15-17.20a.20c.26( Zoals Israël uit twaalf
stammen bestaat, zo moeten ook de apostelen met twaalf zijn om, volwaardig voor de wereld, te
kunnen getuigen van Christus verrijzenis)
Evangelie uit Johannes 17, 11b-19(Jezus bidt tot zijn vader voor zijn leerlingen: dat zij één zijn; dat
zij bewaard blijven voor het kwaad; en dat zij in waarheid aan de Vader zijn toegewijd.)
ZONDAG 13 MEI OM 10.00 UUR
Mariaviering met zang van het ritmisch koor. Voorganger is pater Jan Molenaar.
Gebedsintenties voor: In liefdevolle herinnering jan en Tiny Oudeman-Groot en zegen over de
kinderen en kleinkinderen, Cor Deken, Nic en Afra Borst-Molenaar, dochter Lida en zegen over de
kinderen, Afra de Wit-Plak en zegen over haar gezin, Riet Entius de Boer en zegen over hun gezin,
in liefdevolle herinnering ouders Komen-Schouten, in liefdevolle herinnering Jan Groenland en
Jansie Groenland-Ursem en zegen over hun gezin, Henk en Trien Groot en zegen over hun gezin,
Jan Bleeker en zegen over zijn gezin, Uit dankbaarheid.
Lector: Marion Bleeker-Burger( vanwege de Lourdesreis) Misdienaars: Sofie en Bas Kavelaar.
Koster: Kees Berkhout
MAANDAG 14 MEI OM 15.15 UUR
Kinderkerk voor de onderbouw
DINSDAG 15 MEI OM 19.00 UUR
Rozenkransgebed
VRIJDAG 17 MEI OM15.15 UUR
Kinderkerk voor de bovenbouw
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ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP:
’T VELD
Zaterdag 28 april om 19.00 uur Woord- en communiedienst met Diaken Toon Jorink en zang van
interamvo. Er is kinderwoorddienst en koffie drinken.
Zaterdag 5 mei om 19.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink en volkszang
Donderdag 10 mei om 10.00 uur Eucharistieviering met Pastoor van der Linden en Diaken Toon Jorink.
Zaterdag 12 mei om 19. 00 uur Eucharistieviering met Pastoor Tilma en zang van het gemengd koor.
WAARLAND
Zaterdag 28 april om 19.00 uur Woord- en communieviering met Monica Wildeboer en zang van
het ritmisch koor.
Zondag 6 mei om 10.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink en zang van de
vrienden van het Gregoriaaans
Zondag 13 mei om 10.00 uur Eucharistieviering met Pastoor Tilma
NIEUWE NIEDORP
Zondag 29 april om 10.00 uur Woord- en communiedienst met Diaken Toon Jorink en zang van
het gemengd koor.
Zaterdag 5 mei om 19.00 uur Eucharistieviering met Deken Eduard Moltzer
Zaterdag 12 mei om 19.00 uur Woord- en communiedienst met Diaken Toon Jorink
Dopen
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971
Agenda
Op 24 april vergadert de parochievergadering.

Vanuit de parochie
We hebben een nieuwe penningmeester, we zijn hier heel blij mee.
Het is mw. Alma Danenberg, wij wensen Alma heel veel succes met het innen en uitgeven
van de penningen.
Wanneer contact verschijnt zal alle informatie op de website worden geplaatst zodat iedereen daar
kennis van kan nemen.
Op 16 december zal het ritmisch koor een kerstconcert verzorgen in samenwerking met Hou en
Trouw in onze kerk.
Wij zijn op zoek naar een plaatsvervanger voor Nathalie v Schagen, zij doet met heel veel plezier en
al heel lang de doopgroep. Zij wil graag het stokje nu overdragen en een enthousiaste parochiaan.
Wie vindt het leuk om dit voor een paar jaar te doen.
Samenwerking met de Sint Jozeph school is verbeterd, er is goed contact.
Op 11 april was de jaarvergadering van de parochie, het verslag hiervan komt in het volgend contact.
Op vrijdag 13 april hebben we officieel afscheid genomen van Nel Zuurbier en Annet Kroon.
Annet blijft het secretariaat doen.
De priesters worden wat schaars, het zou goed zijn om ons heen te kijken of er iemand bij komt
nu Pastor Weel al een tijdje weg is. Pastor v Teijlingen wordt genoemd en deze zal gevraagd
worden om zo nu en dan in te vallen.
De jeugd heeft het heel druk, de vormselwerkgroep en vormelingen om de vormselviering voor te
bereiden en de laatste avonden te doen.
Op zondag 29 april is de vormselviering, de vormheer zal deken Moltzer zijn.
Op 18 april is Mgr. Hendriks in de Noord geweest op uitnodiging van Virgiel.
En tevens heeft hij de vormelingen en begeleiders ook aan het werk gezien.
De hulpbisschop kwam voor de jongeren omdat die heel veel vragen voor hem hadden.
Het was een heel mooie avond geweest voor beiden.
Op 16 maart was de maaltijd van het MOV ( vastenmaaltijid) in de kerk.
Goede opkomst en het eten was heerlijk.
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Zaterdag 12 mei 40mm Zaterdag 12 mei 40mm Zaterdag 12 mei 40mm
Formulieren voor de 40mm sponsortocht zijn verkrijgbaar bij:
G.Klercq. Middenweg 460 D Heerhugowaard, Tel:072-5715265
In de bibliotheek
In de kerk
Ook kunt u digitaal inschrijven .Ga naar 40mm.nl en volg het programma.
Of op zaterdag 12 mei.
In het Dorpshuis ”Het centrum”, Twijver 66 te Venhuizen.

Hallo allemaal, wat fijn dat je.......... dit leest!
We zijn druk doende een ad-hoc koor te vormen van parochianen tussen de 30 en 50 jaar oud.
Daarvoor hebben wij een uitnodiging verspreid. Het koor zal na drie repetitie avonden de
muzikale invulling verzorgen met het Heilig Hart feest van 8 juni om 19:30 in onze mooie kerk,
onder deskundige begeleiding van Anna Ursem. Hoe leuk is dat?!
Mocht je geen uitnodiging hebben ontvangen, maar vind je het leuk om te zingen, dan ben ook
jij meer dan welkom!
Het is dus éénmalig zingen en drie keer repeteren op de volgende woensdag avonden:
Woensdag 23 mei , woensdag 30 mei en woensdag 6 juni.(Aanvang: 20:30 uur tot 21:30 uur.)
Onze ervaring is dat het altijd super gezellig is, er fantastisch resultaat geboekt wordt en nog
mooier: Je zult verrast en verbaasd zijn over je eigen kwaliteiten!
Graag willen wij van tevoren weten of jij ook mee doet. Wil je ons mailen, ook eventueel voor
vragen of opmerkingen, naar: Angel.mooij@quicknet.nl
We zien je graag!
Muzikale en feestelijk groeten van
Ans Rendering en Angèl Mooij

DIACONIE:
AMNESTY INTERNATIONAL heeft op 15 april een handtekeningenactie in de kerk gehouden tegen
het uitvoeren van de doodstraf in Wit-Rusland. President Lukashenka van Wit-Rusland wordt in
een brief opgeroepen onmiddellijk een moratorium op executies in te stellen als een eerste stap
naar afschaffing van de doodstraf. Wel 81 mensen ondertekenden de brief. Hartelijk dank aan al
deze mensen voor hun steun.
STICHTING PRESENT is op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor hun projecten. Uitgangspunt
is om deze vrijwilligers in te zetten voor klussen bij mensen die geen sociaal netwerk hebben,
geen financiën en die een lichamelijke, geestelijke of sociale beperking hebben. Het kan gaan
om schoonmaken, schilderen, behangen, opruimen, tuinieren of iets doen met de cliënten zelf.
Ontdek hoeveel plezier het geeft om samen met je vrienden, familie, collega’s of bijvoorbeeld
je voetbalteam een ander te ontmoeten en te helpen. Present helpt je graag bij het vinden van
een vrijwilligersproject. Voor hen is het dé uitdaging om op basis van jullie aanbod een project te
organiseren dat bij jullie past en betekenis heeft voor een ander. Ontdek hoe je door als groep een
ander centraal te stellen elkaar op een andere manier leert kennen.
Je kunt je ook opgeven als vrijwilliger voor één keer, alleen. Dan wordt je voor een project
gekoppeld aan anderen. Een mooie manier om andere mensen te leren kennen.
Je kunt je ook opgeven als ‘vaste’ vrijwilliger en zelf aangeven hoe vaak je in actie wilt komen en
voor wat voor soort projecten.
Eens per jaar is er een gezellige activiteit voor de vrijwilligers. Dat is natuurlijk een leuke
bijkomstigheid.
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Opgeven kan bij Renée Rademacher, coördinator van Stichting Present: T 06 12911515. Ik kan
daarin eventueel ook bemiddelen: T 06 50588263, jnm.bleeker@quicknet.nl.
Marion Bleeker – Burger.
Contactadres:
Eric ten Napel
Hercules Segherslaan 20, 1701 XB Heerhugowaard
T: 06-23801976
E: info@amnestyheerhugowaard.nl
www.heerhugowaard.amnesty.nl
En een volgende keer….
Bij de dienst van 15 april hebt u de gelegenheid gehad uw handtekening te plaatsen onder een
oproep van Amnesty International om het doodvonnis voor twee gevangenen in Wit-Rusland te te
vernietigen en de doodstraf uit de wetgeving te schrappen. U hebt daar royaal gehoor aan gegeven!
In de verschillende deelnemende kerken (H. Dionysiuskerk, H. Hartkerk, Ontmoetingskerk) zijn in
totaal 322 handtekeningen gezet!. De bijbehorende brieven zijn inmiddels naar Minsk opgestuurd.
Hartelijk dank voor de mogelijkheid om in de kerk zo’n actie te kunnen voeren!
Helaas zijn er het hele jaar door nog veel meer acties nodig voor de bestrijding van de schending
van mensenrechten. Op onze site en de landelijke site (www.amnesty.nl) kunt u zien welke
mogelijkheden er zijn om aan dit soort acties deel te nemen, bv. via sms, facebook, e-mail, enz.
Mocht u een volgende keer zelf willen meehelpen, neem dan even contact op met ondergetekende.
Namens de kerkengroep,
Jaap de Fockert, ja.defockert@gmail.com

“Het grote kwaad”
Kees Swan preekt in de Westfriese Ekklesia.
De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia is op zondag 6 mei 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 6 mei a.s. zal Kees Swan in zijn preek nader ingaan op “Het grote kwaad”.
Lezingen: Exodus 17:8-16; Deuteronomium 25:17-19: over Amalek.
Kees Swan studeerde theologie in Amsterdam en maatschappijwetenschappen in Tilburg. Hij
werkte ruim 35 jaar als docent godsdienst/levensbeschouwing en maatschappijleer op het Tabor
College, locatie Oscar Romero in Hoorn. Hij was lid van diverse liturgiegroepen en kerkbesturen en
is momenteel voorzitter van het bestuur van de WFE.
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.
Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat tijdelijk onder leiding van Peter
van Troost (wegens ziekte 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 6 mei te ontmoeten. U bent van harte welkom.
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

Financieel overzicht 2017
Het financieel overzicht van 2017 wordt op maandag 30 april gepresenteerd.
De inloop is 19.30 en om 19.45 uur starten wij.
U bent van harte welkom in de pastorie
De Heilig Hart raad
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Van zingen word je blij
Wij nodigen u uit, kom er bij.
U heeft nù de kans het eens te proberen
Om dinsdagavond de mooiste liedjes te repeteren
Samen met onze organist en dirigent
En natuurlijk wordt u met koffie/thee verwend
Elke week zingen wij in de kerk,
Samen zingen? Het mooiste werk!
St.Caecilia, het koor in Waarland en de Noord,
Info Marry, 072-5716453 voor het gezongen woord
Marry Overtoom

Tuinhulp gezocht
Wie wil mij een paar uurtjes in de week met de tuin helpen?
Tiny Smit
Laanderweg 6
Tel: 0226-421438        

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. Opening door de voorzitter
2. Notulen vorige jaarvergadering
3. Jaarverslag penningmeester
4. Verslag kascontrole commissie en benoeming nieuwe commissie
5. 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
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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 28 april

3 BRODEN

(wit, bruin, volkoren)

voor € 5,-

Oranjetompoucen 4 + 1 GRATIS
kwarkbollen 4 + 2 GRATIS
Elke dag
Elke
dag 3
3 broden
broden naar
naar keuze
keuze €
€ 6,50
5,75
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Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
Op 20 april hadden we weer koffieochtend op de pastorie.
Het was erg gezellig. Mede doordat we konden kijken en luisteren
naar een dvd van meneer Kos.
Daarnaast houden de heren Ursem en Poel erg van kaarten.
Dat deden ze tegen de dames Rinkel en Commandeur.
Voordat we het wisten was het al weer over twaalven.
De data voor de komende tijd:
3 mei 2018		
17.30 uur maaltijd in het dorpshuis
18 mei 2018		
10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie
1 juni 2018		
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.
Nogmaals aandacht voor de Rabo clubkas campagne en het NOC
Wilt u ons niet vergeten wanneer u uw stem gaat uitbrengen? We zullen u zeer erkentelijk zijn.
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

Dorcas Fietsdag naar Klaver Koe
Deze prachtige fietstocht, op Hemelvaartsdag 10 mei, mag u
niet missen. Maak er zelf, met uw partner, met uw gezin of met
vrienden een gezellig dagje uit van.
Dit jaar bezoeken we op de route het boerenbedrijf van de Familie
Klaver 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. Bovendien steunt u met deze fietstocht een goed
doel, namelijk de verzorging en de opleiding van weeskinderen in
Arusha, Tanzania.
Opstapplaatsen zijn:
			
			
			

Winkel: Klaver Koe, Langereis 6,
Waarland: “de Boereplaats”, Jonkerstraat 31,
Heerhugowaard de Noord: Plaza Hugo, Middenweg 544,
Nieuwe Niedorp: de Roode Eenhoorn, Dorpsstraat 173.

Starten kan tussen 10.00 en 13.00 uur.
Deelname € 7,50 voor volwassenen en kinderen gratis.

Adri Wijnker,
06 12308275.

11

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

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

Wat is geweest:
Maandag 9 april was notaris Aad Overtoom onze gast.
Hij vertelde ons heel veel over het levenstestament. Te veel om hier op te noemen maar hij had
boekjes mee waarin men nog eens rustig alles na kon lezen en eventueel beslissen of het op onze
situatie van toepassing was. Zo hier en daar kon ik wel horen dat men er wel wat van had opgestoken.
Maandag 23 april stappen we dan om 13.00 in de bus op weg met ong. 55 leden naar Haarlem e.o.
voor ons jaarlijkse uitje. Dat verslag blijft u nog tegoed.
Wat komt:
Maandag 4 mei is het alweer de laatste thema middag van dit seizoen.
Aris Bouwens, u allen wel bekend denk ik, staat garant voor een gezellige middag.
Wij hopen dat u ook de tijd heeft om nog even gezellig na te blijven. Dan zorgen wij voor wat
lekkers.
Met vriendelijke groet: Truus van den Berg

Beste Sportfanaten,
De maand april is bijna voorbij en dat betekend dat de kermis weer
voor de deur staat. De kermis kan natuurlijk niet starten zonder de
oude vertrouwde steprace dat inmiddels voor de 27e keer word
georganiseerd. Het weer wordt langzamerhand steeds beter en
wij gaan er natuurlijk weer vanuit dat het zonnetje zal schijnen.
Het aantal deelnemers neemt al lekker toe en daar kan natuurlijk altijd meer bij.
Bij de volwassen zitten we al op 26 deelnemers. Dus bij deze, test of je conditie nog op peil is en
haal alles uit de kast. Leeftijd speelt natuurlijk geen rol.
Om u zelf te kunnen opgeven of uw kind kan dit via: stepracedenoord@hotmail.com of via onze
Facebookpagina Steprace De Noord
Voor de jeugdige deelnemers komen we binnenkort weer op school. Dit zal plaats vinden op 7 mei.
Dan zullen inschrijfbriefjes uitgedeeld worden.
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
Wij hebben er al super veel zin in! We hopen nog veel extra aanmeldingen binnen te krijgen. Wij
gaan weer voor een geslaagde editie en zien jullie op vrijdag 25 mei.
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
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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

27 april Koningsdag:
Alle kinderen van de basisschool kunnen weer deelnemen aan de
versierde fietsenoptocht. Om 10.45uur kan iedereen verzamelen
om vervolgens om 11uur te vertrekken vanaf het Annaplein.
De fietsjes worden gekeurd door een vakkundige jury waarna
de mooiste worden beloond met een prijsje. De optocht wordt
muzikaal begeleid door Soli deo Gloria. Om 12uur is er vlag hijsen
op het voetbalveld, in het bijzijn van de burgemeester, onder de
muzikale begeleiding van Hou en trouw.
Om 14.15u starten we met de spelletjes voor alle kinderen van
de basisschool, dit duurt tot 16uur waarna er tot 21uur een
gezellig samenzijn is , voor jong en oud, in het Dorpshuis onder
de muzikale begeleiding van DJ Twan. U komt toch ook?

• en
Timmerwerk
graag tot ziens op koningsdag :
T i m m e r b e d r iNiels
j Groetjes
fSmit, Carola
• Onderhoud
Dekker, Barry Borst, Jordy Hof,

Dionne Jillings, Karin Zuurbier
Shelly Poorten en Evelien Plak
• Renovatie

Snel

• Verbouwing
• Nieuwbouw

5 mei fietstocht:
Tussen 16uur en 18uur gaat de traditionele fietstocht van start
vanaf het Dorpshuis.
Tel. 06 27088407
We hebben ons best gedaan om er weer een mooie tocht van te
Heerhugowaard
maken, met onderweg, zoals u van ons gewend bent, een paar
gezellige stops, uw kennis wordt getest en als het weer dan
ook Tel.
nog mee
een record aantal
072zit
53verwachten
47 173 wij natuurlijk
Heerhugowaard
deelnemers. U doet toch ook weer gezellig mee?
De Timmerwerk
kinderen van- Onderhoud
de basisschool
kunnen -op
deze dag hun
- Renovatie
Verbouwing
kleurplaat inleveren die zij mee hebben gekregen op school en/of kunnen vinden in dit contact.
Voor degene die de mooiste kleurplaat heeft ingeleverd is er iets leuks te winnen.
bord_70x100Snel.indd 1

06-07-2009 10:24:31

Groetjes van het Oranje Comité en graag tot ziens op 5 mei :
Niels Smit, Carola Dekker, Barry Borst, Jordy Hof,
Dionne Jillings, Karin Zuurbier , Shelly Poorten en Evelien Plak

Volop voorjaar!
Geopend: di-wo-do-vrij 9.30 - 17.00 uur
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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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Fietstocht 5 mei, start tussen 16.00 - 18.00 uur bij dorpshuis!!!
Kleur & win
Naam:
Adres:
Leeftijd:
17

13 MEI:

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:mail@rhbeers.nl
www.rhbeers.nl
E-mail:
Internet: www.rhbeers.nl

MOEDERDAG
VERWEN MOEDER MET EEN
MOEDERDAGTEA
OF
MOEDERDAGMENU
ONLY FOR WOMEN
HIGH WHISKEY
6 WHISKEY’S MET
BEGELEIDENDE HAPJES
RESERVEREN AUB
-.-.-.-.-.-.-.ONZE MUSIC-DIINERS ZIJN OP:
VRIJDAG 11 MEI:
JOHN FARMERS WHISTLES
VRIJDAG 8 JUNI:
WHEELBARROWBAND
RESERVEREN AUB
-.-.-.-.-.-.-.WHISKY- PROEVERIJEN
ZONDAG 27 MEI VAN 14.30 TOT 17.00
EN ZONDAG 22 MEI ONLY FOR WOMEN!!
RESERVEREN AUB

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

Opening vernieuwde Dorpshuis
Afgelopen zondag 8 april namen wij het vernieuwde Dorpshuis
officieel in gebruik. De komende periode moeten er nog wat puntjes
op de i gezet worden, maar wij kunnen nu al van een prachtig
complex genieten. Een feestelijke opening met prachtig weer
goed georganiseerd door een comité met vertegenwoordigers van
de handbal, voetbal en de Stichting Dorpshuis. Voor de kinderen
was er een ballonnen wedstrijd, springkussens e.d. en voor de
anderen een gezellige middag. De opkomst was buitengewoon
groot. De sfeer en het weer fantastisch.
Wij hebben nu een nieuw complex, maar dat is niet vanzelf
gegaan. Wij zijn daarom als de Stichting veel dank verschuldigd aan allen die ons de afgelopen
periode zo gesteund hebben. Ik denk hierbij aan:
1. De bouwcommissie tezamen met de ontwerpers van het gebouw en terrein voor hun grote inzet.
2. Het gemeente (bestuur, raad en de ambtenaren) voor het vertrouwen dat wij hebben ervaren
en de oplossingsgerichte wijze van samenwerken.
3. Stichting NUT, de RABO-bank, Hugo’s Vrienden en de veilingcommissie voor hun onmisbare
(financiële) bijdragen.
4. De vele bedrijven en de vrijwilligers die ons geheel belangeloos gesteund hebben.
5. De bestuurders van verenigingen en de Stichting die naast hun normale taak veel extra zaken
te verstouwen hebben gekregen.
Een speciaal woord van dank was er voor Nic en Siem Buter. Gedurende ruim 1,5 jaar hebben zij
zich week in week uit op een indrukwekkende wijze ingezet voor de gemeenschap. Daarom heet
de bovenzaal van af nu “De Buterzaal”.
Door de inspanningen van een ieder is de vernieuwing van het complex mogelijk geworden.
Nogmaals heel veel dank voor uw bijdrage.
Johan Groen
Voorzitter Stichting Dorpshuis.

Bibliotheek Kennemerwaard, afscheid van Ria Binnendijk
Omdat zij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt gaat Ria
Binnendijk de bibliotheek verlaten! Haar laatste werkdag is in De
Noord op woensdagmiddag 9 mei 2018!
Na jarenlang in De Noord gewerkt te hebben wil Ria afscheid van u nemen op donderdagmiddag
17 mei 2018 onder het genot van een kopje koffie/thee!
U bent welkom tussen 13.00 - 17 00 uur in de Bibliotheek Kennemerwaard, locatie De Noord,
Torenburgstraat 2, 1704 CE
Heerhugowaard. Telefoonnr. 072 5712004
Bibliotheek Kennemerwaard, Locatie De Noord
De volgende activiteiten vinden plaats:
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.
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Blanckendaell Park

5 & 6 Mei vieren we de o

Officiële opening Savanne
door boswachter Arjan Postma

Op 5 Mei om 14:00 uur
wordt de nieuwe Savanne officieel geopend
door de bekende boswachter Arjan Postma.
Arjan Postma
Nederlandse boswisaceen
televisiepersoonlijkh hter,
schrijver van natuur eid en
Hij is o.a. bekendboeken.
n
RTL Late Nightva
.

Fanfare Hildegardis

Verzorgt een feestelijk optreden.
Verrassingsact: Djembé Agogo!

Dit is een greep uit de
activiteiten. Bij de entree
krijgt u een programma.
Kijk ook op onze
Facebookpagina!

Winkelwaarde: € 16,50
Alleen tijdens de openings-d

€

10,-

Wijzigingen in het programma
voorbehouden. Sommige
afbeeldingen ter indicatie.

1
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Veilingweg 9, T

opening van de Savanne!

Het entertainment is o.a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Een onvergetelijk optreden van Soul & Sense
Gratis speurtocht met welkomstcadeautje
Speciale prijsvraag met een mooi cadeau
Tover je kind om in een dier bij het schmincktheater
Geniet van de spectaculaire roofvogelshow van Wings of Change
De clowns maken je aan het lachen
Leer meer over de dieren van de verzorgers zelf
En nog veel meer...

Jullie komen toch ook?

dagen:

Tuitjenhorn.

Tel.: 0226 - 33 29 40

blanckendaellpark.nl

Volg ons ook op Facebook! 2
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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
1 op de 10 kinderen in Nederland kampt met taal- en leesproblemen. Zonder hulp staan deze
kinderen over een aantal jaar met 1-0 achter wanneer ze de arbeidsmarkt betreden!
Goed leren lezen is voor opgroeiende kinderen dus van groot belang. Maar hoe maak je kinderen
enthousiast om (veel) te lezen? Daar draait het om in het leesproject Scoor een Boek!, waarin lezen
en voetbal een gouden combinatie vormen.
Onder aanmoediging van profvoetballer Stijn Wuytens van AZ, gaan de leerlingen van groep 6 uit
de gemeente Alkmaar, Bergen, Castricum en Heerhugowaard de komende tijd zoveel mogelijk
boeken scoren. Naast het vergroten van het leesplezier, vergroten kinderen zo ook hun kansen
op een succesvolle taalontwikkeling en toekomst. Er is een Scoor en Boek! school- en thuiseditie.
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16e editie van het N.K. Sjoelen 2018
Heerhugowaard de Noord
14 april 2018. Velen van u kunnen het waarschijnlijk nog wel
herinneren. Jan Raas wint op deze dag in 1979 voor de derde
opeenvolgende keer Nederlands enige wielerklassieker, namelijk de ‘Amstel Gold Race’. Bij
het Noordender Sjoelkampioenschap van Sjoelclub ‘Glai em d’r in’ betekent dat, dat de beker
voorgoed mee naar huis genomen mag worden. Het is in de afgelopen 15 jaar helaas nog nooit
gelukt, al waren Ina Dekker en Gert-Jan de Moes allebei wel heel erg dichtbij. Alleen die derde keer
winnen lukte beiden net niet, maar goed er is ook veel concurrentie en natuurlijk die intense druk
om te presteren maakt het allemaal niet gemakkelijk.
De mannen van ‘Glai em d’r in’ begonnen de zaterdagochtend vroeg. Om 10.00 uur stond de
koffie klaar en uiteraard had onze penningmeester Danny Overtoom weer een heerlijk gebakje
geregeld van Bakkerij Jonker. “Mannen, we doen nog ff snel een tweede bakkie, maar dan gaan
we aan de gang hoor”, was het Hans Bleeker die het tweede bakkie al aan het inschenken was.
Een paar gingen op pad voor de prijzen en de rest zorgde ervoor dat de zaal van Bleeker compleet
werd omgetoverd tot een waar ‘Sjoelpodium’. De prijzen werden gepositioneerd op het biljart
en uiteraard werd er weer een vissie geregeld voor de harde werkers en zo konden we ons gaan
opmaken voor een mooie avond
De Sjoelclub verzamelde zich om 17.00 uur in Bleeker en na een paar heerlijke Helder Heineken
te hebben opgeslokt kwam onze “Snertkoning’ Mart Bleeker ons het voorgerecht opdienen, een
heerlijk Goulash soepje. Het hoofdgerecht was een varkenshaasje met enkele groente on the side
en een heerlijk ijsje toe. Na een paar bakken ingegooid te hebben door enkele leden, kwamen om
19.00 uur de eerste deelnemers binnen. “Noh.. wie zijn dit? Deze gooien 121 punten gemiddeld
en klagen nog op die bakken”, was het ons nieuwste lid Dylan de Cocq van Delwijnen. Het waren
twee vrouwen van de sjoelclub uit Zuid-Scharwoude. Na een fantastisch voorwoordje van onze
voorzitter Koen de Koning met enige huisregels, die bij ons gelden zetten alle deelnemers koers
naar hun bak. Bij vele bakken was het erg spannend, maar er was ook heel veel gezelligheid te
merken. Deelnemers die al vaker meededen hielpen de nieuwe deelnemers en onder het genot
van een hapje en een drankje verliep het sportgedeelte zeer soepel. Ondertussen waren er al
verschillende leden rondgegaan met winnende loten en was onze ‘Grote Loterij’ presentator Dick
Sijm zich aan het opmaken om die fantastische prijzen uit te gaan delen. Kappersbonnen, trimmers,
straatgereedschap, wc-rollen, muziekboxen en zelfs een fiets. Het was allemaal te winnen en dat
er een pot augurken per toeval naar een zwangere vrouw ging, dat heeft het lot bepaald. Na
een heleboel winnaars ontzettend blij gemaakt te hebben, werden de finales gespeeld. De vijf
beste mannen tegen elkaar en ook de vijf beste vrouwen mochten uiteindelijk gaan strijden om
de felbegeerde bokaal , die natuurlijk iedereen wel heel erg graag mee naar huis wil nemen. De
uiteindelijke uitslag is geworden:
Finale Heren.
1.
2.
3.
4.
5.

Gert-Jan de Moes (118.5)
Wim Haisma (114.5)
Pieter Bet (99.0)
Jurgen Wester (96.0)
Jos Melten (80.0)

Finale Vrouwen.
1.
2.
3.
4.
5.

Ank van Langen (119.5)
Esther Buter (97.5)
Marian Smit (97.0)
Wil Blaauw (92.0)
Bianca Smit (85.5)
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De hoogste score werd gegooid door Ank van Langen (128) en ons excuses maar we moeten het
wel melden, de laagste score is gegooid door Thijs Kamp (20).
De winnaar op de ‘Van Westen Keukens’ bak en de gelukkige winnaar van de blender was Mandy
Abbing.
Namens Sjoelclub ‘Glai em d’r in’ van harte gefeliciteerd aan alle winnaars met jullie fantastische
prestaties!
Onze vriend van de club en tevens componist van ons clublied ‘Oele Boele, lekker Sjoele!’ Paul
Vlaar had zich al gepositioneerd in het voorcafé om het totale feest compleet te maken.
In verschillende media was al bekend dat de Duitse band ‘Scooter’ naar Nederland zou komen en
de allergrootste fans hebben hun kaartje al gekocht, maar de allergrootste fan is lid van Sjoelclub
‘Glai em d’r in’.
Zodra het eerste deuntje klonk van ‘Hyper, Hyper’ klom onze Doon al op een van de statafels en
brak het feest geheel los.
De avond is nog doorgegaan tot in de late uurtjes en namens Sjoelclub ‘Glai em d’r in’ willen wij
alle sponsors, Hans en Mart Bleeker, het barpersoneel, Paul Vlaar en uiteraard ook u bedanken
voor deze fantastische avond en wij hopen u allen volgend jaar weer te zien in Café Bleeker met
de 17e editie van het N.K Sjoelen!
Uiteraard is ook dit jaar onze dank weer groot aan de volgende fantastische sponsors:
CAFÉ – PARTYCENTRUM BLEEKER
EDWIN GROEN TWEEWIELERS
TOP KRAAMZORG
CARE FOR HAIR
URSEM ZEEFDRUK
BOUWBEDRIJF TED GROOT BV
PLAZA, SNACKEETHUIS HUGO
VISHANDEL MARCO VAN VEEN
TEGELZETBEDRIJF DE KONING
WWW.STRAATGEREEDSCHAP.NL
PIET DE GOEDE WITGOED
H.M. TESSELAAR
DAGWINKEL, ARNO EN SYLVIA GROEN
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SLIJKERMAN TRANSPORT & HANDEL IN
VLAS, STRO EN HOOI
MAATSCHAP BORST DEKKER
BAKKERIJ JONKER
VAN WESTEN KEUKENS
VAN DER BEL B.V.
SINNIGE BOUW
AANNEMERSBEDRIJF R & H BEERS
STUDIO FIGARO
BEELD HOUWEN MET ANJA
KAPSALON FRANK
AGGVO
TANKSTATION VD STOOP & KRUIJER
SPORTIEFGEZIEN.NL

• Timmerwerk

Hallo allemaal, wat fijn dat je.......... dit leest!
We zijn druk doende een ad-hoc koor te vormen van parochianen tussen de 30 en 50 jaar oud.
Daarvoor hebben wij een uitnodiging verspreid. Het koor zal na drie repetitie avonden de
muzikale invulling verzorgen met het Heilig Hart feest van 8 juni om 19:30 in onze mooie kerk,
onder deskundige begeleiding van Anna Ursem. Hoe leuk is dat?!
Mocht je geen uitnodiging hebben ontvangen, maar vind je het leuk om te zingen, dan ben ook
jij meer dan welkom!
Het is dus éénmalig zingen en drie keer repeteren op de volgende woensdag avonden:
Woensdag 23 mei , woensdag 30 mei en woensdag 6 juni.(Aanvang: 20:30 uur tot 21:30 uur.)
Onze ervaring is dat het altijd super gezellig is, er fantastisch resultaat geboekt wordt en nog
mooier: Je zult verrast en verbaasd zijn over je eigen kwaliteiten!
Graag willen wij van tevoren weten of jij ook mee doet. Wil je ons mailen, ook eventueel voor
vragen of opmerkingen, naar: Angel.mooij@quicknet.nl
We zien je graag!
Muzikale en feestelijk groeten van
Ans Rendering en Angèl Mooij

Einde van het seizoen in Sportcentrum Noorderend
Nog twee weken en dan gaan de deuren van het Sportcentrum
dicht voor de zomerstop. Niet dat er in die periode niets gebeurd.
We zullen ook in de zomer regelmatig aanwezig zijn om het Sportcentrum verder te verbeteren, zodat er in het nieuwe seizoen weer lekker gesport kan worden.
Ook zullen er in de bar kleine aanpassingen gedaan worden.
Bij de dansavond van afgelopen zaterdag was er helaas een zeer lage opkomst. Erg jammer dat er
zo weinig mensen waren. Dit lag zeker niet aan het enthousiasme van de 2 dj’s welke erg goede
muziek lieten horen. Gelukkig hebben er toch nog wat mensen de hele avond staan swingen op
de hits van vroeger en nu.
Vorige week was de voorjaars brommerbeurs weer in het Sportcentrum neergestreken. Ditmaal
begon de beurs al om 9.00 uur. Het was een rustige start waarbij na de finish van Max Verstappen
het ineens veel drukker werd. Gezellige dag welke door de hulp van een groot aantal vrijwilligers
geslaagd genoemd mag worden.
Voor het komende seizoen is er op verschillende tijden nog ruimte om te tennissen. Mocht je interesse hebben neem dan contact met ons op wat er nog mogelijk is. Ook voor andere activiteiten
in de hal of bar kunnen we verschillende dingen aanbieden. Te denken valt dan aan een sportieve
verjaardag of gewoon een avondvullend programma met je vriendengroep of bedrijf.
We wensen iedereen een goede zomer en tot ziens bij het nieuwe sportseizoen.
Carla en Henk
06 21 11 62 93
072 5823254
sportcentrumnoorderend@gmail.com
www.sportcentrumnoorderend.nl of via facebook: Sportcentrum Noorderend
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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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NIEUWS VAN HUGO GIRLS
Met de geweldige opening van het nieuwe handbalveld en het
geweldig mooie weer, kunnen we zeggen dat de 2e helft van de
veldcompetitie goed is gestart. Dit geldt ook voor D1, want zij zijn door
naar de volgende ronde voor de beker. Zet ‘m op meiden!
Wel jammer is dat de uitslag van dames 1 tegen Berdos onjuist is
ingevuld door de scheidsrechter.
Willen we dit rechtzetten, dan moet het tuchtcollege worden ingeschakeld.
De vraag is of we dat willen als club?
Hopelijk is het voor de stand niet van belang.
Het bestuur is nog steeds op zoek naar o.a. een voorzitter. Bent u
degene die het bestuur van Hugo Girls kan komen versterken, dan horen wij dat heel graag.
U kunt contact opnemen met een van de leden van het bestuur (zie het oranje infoblad of de
website hugogirls.nl) of stuur een mail naar hugogirls@handbal.nl
Hugo Girls kopij voor het Contact mag u sturen naar: hugogirlscopy@hotmail.com
Graag op zondag vóór 19:00 uur aanleveren en foto’s in aparte .jpg bestanden.
HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Piet Oudeman Transport
JEUGDSPONSOR		
Kalanchoëkwekerij Slijkerman
HUGO GIRLS JARIGEN
Jacky Zuurbier		
Jenny Korver		
Deanne Molenaar
Jente Bakkum		
Senna van Schagen

25-apr		
29-apr
3-mei
6-mei
7-mei

SPONSORNIEUWS
Zondag 8 april is geweest en we kijken terug op een zeer geslaagde dag.
Prachtig weer, veel activiteiten en mooie woorden die zeker op hun plaats waren. En jawel, Hugo
Girls en Hugo Boys wonen sinds die dag officieel samen!! Dit kan nu toch niemand meer ontgaan
zijn.
Tussen al het feestgedruis door is er op sponsorgebied richting Hugo Girls van alles gebeurd.
Allereerst zijn wij heel blij dat onze 2 hoofdsponsors weer voor 5 jaar hebben bijgetekend. Door
hun bijdrage kunnen we ons vlaggenschip, Dames 1, weer in het nieuw steken voor het volgende
seizoen.
Wij bedanken Loonbedrijf Danenberg BV en Oudeman Transport BV dan ook enorm voor hun
steun. We hebben ze op 8 april nog even op de foto weten te krijgen met de selectie, vlak voor de
wedstrijd tegen Schagen 1. Nogmaals, Jos en Ria en Piet en Monique, bedankt!

27

Dan hebben we allemaal kunnen zien dat het nieuwe handbalveld behoorlijk is “aangekleed”.
Door het prachtig mooie nieuwe complex en de spirit die hierdoor ontstaat is de toeloop van
bordsponsors in een stroomversnelling terecht gekomen. We hebben tijdelijk zelfs even een
pauze moeten inlassen om aan alle verzoeken te voldoen. Ondertussen is de rook weer wat
opgetrokken en staan we weer open om evt. nieuwe bordsponsors te verwelkomen. Een belletje
naar Rob Doodeman 06-54247463 of John Peters 06-13131336 zorgt ervoor dat u kan aansluiten
bij een spraakmakend gezelschap genaamd : “De bordsponsors van Hugo Girls”
Het gezelschap bestaat nu al uit :
ASKA Helpt !				
Straalbedrijf Kuilboer BV
Dick van Schagen Tegelzetbedrijf
Ateco BV
Pronk Allround Service
Loonbedrijf Danenberg BV
Oudeman Transport BV
Aannemersbedrijf R & H Beers
Kwekerij A Bakker & Zn BV
Aannemersbedrijf R Blankendaal
JK Webdesign
M. Berkhout Installatietechniek
Snoek Motoren
Groot Tuinen
Loonbedrijf Veldman BV
SV Administratie

Timmerbedrijf Snel
Baas verhuurt.nl
Van Langen Dienstverlening
Witte Koeltechniek BV
Snack-eethuis Hugo
FJ v.d. Berg Projectbegeleiding infrastructuur
Van der Stelt BV
Dura Vermeer
Van Westen Keukens BV
Kalanchoe kwekerij Slijkerman
Stammis Verhuur BV
Autorijschool Langedijk
Hugo’s vrienden
Scholten Reclame BV
Zorgboerderij Noorderend
Rietdekkersbedrijf Jan Blom BV

Al deze bedrijven hebben ervoor gezorgd dat het er prachtig uitziet om het handbalveld. We zijn
ze hier ook heel dankbaar voor.
Dan hebben we sinds 8 april ook weer een nieuw fenomeen, of eigenlijk een oude maar in een
nieuw jasje. De wedstijdbal voor de match die dag van dames 1 is geschonken! Humulus Lupulus
had de eer om in de persoon van Robèr Pater deze bal uit te reiken aan de speelster van de week.
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Bedankt voor deze geste!
Ook de dames van Jeu de Bouleclub ‘Gewoon met Sjeu’ hebben een bal gesponsord, hartelijk
bedankt hiervoor!
Als er bedrijven/personen zijn om dit in de toekomst ook te willen doen? Schroom niet en bel
bovenstaande telefoonnummers. Er zijn dit seizoen (kermis?) en anders volgend seizoen vast nog
wedstrijden die vragen om een gesponsorde bal!

Robèr Pater reikt de wedstrijdbal uit namens Humulus Lupulus aan de pupil van de week, Naomi Mienes!
Groeten Rob en John
Verslag Ster van de Week
Zondag 15 april was ik ster van de week bij de wedstrijd Hugo Girls dames 1 tegen Berdos dames 1.
Ik vond het heel leuk en spannend, gelukkig scoorde ik het eerste doelpunt. Daarna werd het een
spannende wedstrijd en de scheidsrechter wist niet wie er nauw gewonnen had of dat het een
gelijk spel was. Na de wedstrijd kreeg ik nog limonade en een lekker stuk snickertaart.
Bedankt voor de mooie middag.
Groetjes, Lynn Buter
Tonegido 1 – Hugo Girls 1
22-04-2018
Afgelopen zondag reden wij in het zonnetje naar Hippolytushoef voor een wedstrijd tegen
Tonegido. Dit is voor ons een bekende ploeg. Daardoor konden we daar op inspelen. Een korte
voorbespreking, zonnebrand smeren en warmlopen maar..
De eerste helft varieerden we met drie soorten dekkingen. Jos koos uiteindelijk voor een 4-2
dekking. Dit zorgde voor verwarring bij onze tegenstander. Wij hadden geen geluk met onze
schoten op doel, maar er vlogen er toch wat in voor de rust. De ruststand was 10-10.
De tweede helft gingen we gelijk op met de tegenstanders. We stonden met drie punten achter,
maar wij kwamen terug. In de laatste minuut scoorde Tonegido de 20-19. Wij hadden nog 19
seconden op de klok. Dit wilden we uitspelen, maar bij de 10 seconden op de klok werd de wedstrijd
afgefloten. De scheidsrechters hadden een andere tijd en zeiden dat de wedstrijd was afgelopen..
Helaas gingen wij zonder punten naar huis.
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UITSLAGEN
8 T/M 22 APRIL		
					
Dames 1 CSV DS1
Hugo Girls DS1
Tonegido DS1
Dames 2 Hugo Girls DS2
Blokker DS1
Dames 3 Hugo Girls DS3
Hugo Girls DS3
A1
KSV DA1
B1
Lacom ‘91 DB1#
Westfriesland/SEW DB2#
B2
DWOW DB1
Westfriezen DB3
C1
Dynamo DC1
C2
Kleine Sluis DC1
Hugo Girls DC2
D1
Hollandia T D1#
Hugo Girls D1
BEKER
Hugo Girls D1
BEKER
KSV D3
E1
Schagen E1
Hugo Girls E1#
E2
Schagen E2#
VZV E3
F1
Hugo Girls F1#
Tornado F1
F2
Hugo Girls F2
Kleine Sluis F2
F3
Vido F4
Koedijk F3
DMW 1
Con Zelo DMW1
Hugo Girls DMW1

			
Hugo Girls DS1
17
23
Berdos DS1
23
24
Hugo Girls DS1
20
19
DES DS1
17
15
Hugo Girls DS2
36
23
Kleine Sluis DS1
18
21
Zwaluwen ‘30 DS2
27
12
Hugo Girls DA1#
29
23
Hugo Girls DB1
18
9
Hugo Girls DB1
11
13
Hugo Girls DB2
8
11
Hugo Girls DB2
23
6
Hugo Girls DC1
19
13
Hugo Girls DC2
11
22
JHC DC2
11
11
Hugo Girls D1
13
9
Zap D2
25
11
DSS D2
14
13
Hugo Girls D1
9
11
Hugo Girls E1#
14
18
Niedorp E1
7
20
Hugo Girls E2
18
7
Hugo Girls E2
17
7
Geel Zwart F2
13
5
Hugo Girls F1#
1
13
Geel Zwart F3
10
0
Hugo Girls F2
3
6
Hugo Girls F3
6
2
• Timmerwerk
Hugo Girls F3
6
15
• Onderhoud
Hugo Girls DMW1
13
8
Schagen DMW1
6
15
• Renovatie

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

Snel

Tel. 072 53 47 173

• Verbouwing
• Nieuwbouw

Tel. 06 27088407
Heerhugowaard

Heerhugowaard

Timmerwerk - Onderhoud - Renovatie - Verbouwing
bord_70x100Snel.indd 1
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PROGRAMMA ZATERDAG 28 APRIL T/M VRIJDAG 4 MEI
	 	 	 	 	
AANW./	 
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV VERTREK RES.SH.
ALLE ANDERE TEAMS		
VRIJ				
A1
29-april HG DA1-Commandeur/VVW DA1 De Noord
15:00 14:30
-----PROGRAMMA ZATERDAG 5 MEI T/M VRIJDAG 11 MEI
	 	 	 	 	
AANW./	 
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1 9-mei HG DS1-S.C. Dynamo DS1 (beker) De Noord
20:15 19:15
-----DAMES 2		
VRIJ				
DAMES 3		
VRIJ				
A1
9 mei
HG DA1-Westfriezen DA1 (beker) De Noord
19:00 18:30
-----B1		
VRIJ				
B2		
VRIJ				
C1
8-mei HG DC1-D.S.O.DC2 (competitie)
De Noord
18:00 17:30
-----C1
9-mei Tornado DC1-HG DC1 (beker)
HHW
18:30 17:45
-----C2		
VRIJ				
D1		
VRIJ				
E1		
VRIJ				
E2		
VRIJ				
F1		
VRIJ				
F2		
VRIJ				
F3		
VRIJ				
RECR. 1		
VRIJ				
RECR. 2		
VRIJ				
PROGRAMMA ZATERDAG 12 MEI T/M VRIJDAG 18 MEI
	 	 	 	 	
AANW./	 
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1		
VRIJ				
DAMES 2 13-mei HG DS2-Vrone DS1
De Noord
13:00 12:30
-----DAMES 3		
VRIJ				
A1		
VRIJ				
B1
13-mei HG DB1-Tornado DB2#
De Noord
12:00 11:30
-----B2
13-mei HG DB2-Wijk aan Zee DB1
De Noord
11:00 10:30
-----C1
13-mei HG DC1-Vrone DC2#
De Noord
10:00 9:30
-----C2
13-mei D.S.O. DC3-HG DC2
Den Helder
11:50 10:50
-----D1
13-mei H.C.V.’90 D1-HG D1
Velsen-Noord 13:00 11:45
-----E1
13-mei D.W.O.W. DE1#-HG E1#
Wieringerwerf 11:00 10:00
-----E2		
VRIJ				
F1		
VRIJ				
F2		
VRIJ				
F3
12-mei HG F3-DSOV F3
De Noord
12:00 11:30
-----RECR. 1 16-mei HG DMW1-Wieringerwaard DMW1 De Noord
20:00 19:30
-----RECR. 2 16-mei Vido DMW5-HG DMW2
Purmerend
19:30 18:15
------
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KANTINEDIENSTEN ‘T DORPSHUIS
			
Datum
		
29 april 14.30 uur tot 17.00 uur		
Fleur de Boer		
			
8 mei 17.30 uur tot 20.00 uur		
Ouders C1		
			
9 mei 18.30 uur tot 21.45 uur		
Jet van den Berg en Ilse Hooiveld		
			
12 mei 11.30 uur tot 13.30 uur		
13.30 uur tot 15.30 uur
Karen Ursem			
Linda Borst-Vlaar
			
13 mei 9.30 uur tot 12.30 uur		
12.30 uur tot 15.00 uur
Kirsten Zijp en Marlou Zuurbier
Shelley van Poorten en Angele Ligthart
			
16 mei 19.30 uur tot 22.00 uur		
Maureen Borst en Marijn Kunst		
			
26 mei 13.30 uur tot 16.30 uur 		
18.30 uur tot 21.00 uur
Ellen Kunst			
Bo Bleeker en Lynn Dekker
			
27 mei 10.30 uur tot 12.30 uur		
12.30 uur tot 14.30 uur
Mariska Stoop en Denise Potveer Carola Wijnker en Carina Borst
			
30 mei 19.30 uur tot 22.00 uur		
Femke Hooiveld en Britt Stoop		
			
2 juni 13.30 uur tot 16.30 uur		
Evi Blom 		
			
3 juni 11.30 uur tot 14.00 uur		
14.00 uur tot 16.15 uur
Mieke kroon en Romy Pancras
Marjon Berkhout en Marleen Borst
			
4 juni 19.00 uur tot 21.30 uur		
Lisa Appel		
			
9 juni 12.30 uur tot 15.30 uur		
18.30 uur tot 21.30 uur
Margreth van den Berg 		
Mandy Smit en Noor Blankendaal
			
10 juni 10.00 uur tot 12.45 uur		
12.45 uur tot 15.15 uur
Mandy Plak en Thari Koning
Isa Groot en Kelly Zuurbier
			
13 juni 19.30 uur tot 22.00 uur		
Laura de Wit en Nikki Borst

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

Snel

Tel. 072 53 47 173

Heerhugowaard

32 Timmerwerk - Onderhoud - Renovatie - Verbouwing

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

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 om 13.00 uur
		
Zondagochtend om 9.45 uur
Zondagmiddag om 12.30 uur
Zondagmiddag om 15.00 uur
		
Zaterdagochtend om 9.30 uur
		
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

29 april Verine Stam en Miranda Beers
29 april Arnold Duijn en Ronald Mooij
29 april Ineke Hoogland
6 mei
6 mei
6 mei

Hanneke Pater en Margreth van den berg
Joke vader
Cris en Ron Dekker

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
20 mei Liesbeth Beers en Jeanet van der Vliet
20 mei Ronald Mooij
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

www.caferestaurantbleeker.nl • Als het om feestelijke verzorging gaat.

PRES
ENTE

ERT
:

ZATERDAG 16 JUNI
DINER OP INSCHRIJVING
4 GANGEN
RES . 5711335 OF 06 27918509
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Hugo Boys seizoen 2017-2018
Rooster kantinedienst Hugo Boys
Zondagochtend om 9.45 uur 29 april
Zondagmiddag om 12.30 uur 29 april
Zondagmiddag om 15.00 uur 29 april
		
Zondagochtend om 9.45 uur 6 mei
Zondagmiddag om 12.30 uur 6 mei
Zondagmiddag om 15.00 uur 6 mei
		
Zaterdagochtend om 9.30 uur 12 mei
Zaterdagmiddag om 13.00 uur 12 mei
		
Zondagochtend om 9.45 uur 13 mei
Zondagmiddag om 12.30 uur 13 mei
Zondagmiddag om 15.00 uur 13 mei

Verine Stam en Miranda Beers
Arnold Duijn en Ronald Mooij
Ineke Hoogland

Zaterdagochtend om 9.30 uur 19 mei
		
Zondagochtend om 9.45 uur 20 mei
Zondagmiddag om 12.30 uur 20 mei
Zondagmiddag om 15.00 uur 20 mei
		
Zaterdagochtend om 9.45 uur 26 mei
Zaterdagmiddag
26 mei
		
Zondagochtend om 9.45 uur 27 mei
Zondagmiddag om 12.30 uur 27 mei
Zondagmiddag om 15.00 uur 27 mei
		

Laura Bockweg

Hanneke Pater en Margreth van den berg
Joke vader
Cris en Ron Dekker
Hans Borst en Alwin Jillings
2 wedstrijden, nog iemand indelen?
Monique Beemsterboer en Cindy Blankendaal
Carola Keesom , Mariska Rinkel en John Groot?
Paul Oudeman, Jacobi Baars en Marion Berkhout

Liesbeth Beers en Jeanet van der Vliet
Ronald Mooij
Ineke Hoogland
Irma Groot en Linda Scholtens
2 wedstrijden, nog iemand indelen?
Hanneke Pater en Monique Beemsterboer
Joke Vader en Carola Dekker
Manus van der Vliet en John Kunst

Schema kantinedienst Hugo Girls
Datum			
29 april 14.30 uur tot 17.00 uur		
Fleur de Boer		
			
8 mei 17.30 uur tot 20.00 uur		
Ouders C1		
			
9 mei 18.30 uur tot 21.45 uur		
Jet van den Berg en Ilse Hooiveld		
			
12 mei 11.30 uur tot 13.30 uur		
13.30 uur tot 15.30 uur
Karen Ursem			
Linda Borst-Vlaar
			
13 mei 9.30 uur tot 12.30 uur		
12.30 uur tot 15.00 uur
Kirsten Zijp en Marlou Zuurbier
Shelley van Poorten en Angele Ligthart
			
16 mei 19.30 uur tot 22.00 uur		
Maureen Borst en Marijn Kunst		
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26 mei 13.30 uur tot 16.30 uur 		
18.30 uur tot 21.00 uur
Ellen Kunst			
Bo Bleeker en Lynn Dekker
			
27 mei 10.30 uur tot 12.30 uur		
12.30 uur tot 14.30 uur
Mariska Stoop en Denise Potveer Carola Wijnker en Carina Borst
			
30 mei 19.30 uur tot 22.00 uur		
Femke Hooiveld en Britt Stoop		
			
2 juni 13.30 uur tot 16.30 uur		
Evi Blom 		
			
3 juni 11.30 uur tot 14.00 uur		
14.00 uur tot 16.15 uur
Mieke kroon en Romy Pancras
Marjon Berkhout en Marleen Borst
			
4 juni 19.00 uur tot 21.30 uur		
Lisa Appel		
			
9 juni 12.30 uur tot 15.30 uur		
18.30 uur tot 21.30 uur
Margreth van den Berg 		
Mandy Smit en Noor Blankendaal
			
10 juni 10.00 uur tot 12.45 uur		
12.45 uur tot 15.15 uur
Mandy Plak en Thari Koning
Isa Groot en Kelly Zuurbier
			
13 juni 19.30 uur tot 22.00 uur		
Laura de Wit en Nikki Borst		
			

Hugo Boys Senioren

							
Wedstijdprogramma 29 april 2018						
Terreindienst : Richard Borst, Perry Entius
43687 Nieuwe Niedorp 1 Hugo-Boys 1
14:00		
R. Zwagerman
47709 Hugo-Boys 2
Alcmaria Victrix 2
10:45		
72008 Hugo-Boys 3
FC Den Helder 3
10:00 9:15
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
							
Wedstijdprogramma 6 mei 2018						
Terreindienst : Jeff Beers 				
43219 KSV 1
Hugo-Boys 1
14:00		
48579 SVW 27 2
Hugo-Boys 2
11:00		
71414 Hugo-Boys 3
SRC 3
10:45		
Marco v Woerkom
70593 Hugo-Boys 4
Kolping Boys 5
10:45 10:00 Pim Mooij
							
Wedstijdprogramma 13 mei 2018						
Terreindienst : Vincent Plak 				
43248 Hugo-Boys 1
de Rijp 1
14:00		
47245 Hugo-Boys 2
Limmen 2
10:45		
73899 Hugo-Boys 3
Duinrand S2
10:45 10:00 Marcel Numan
74050 WMC 4
Hugo-Boys 4
12:00 11:00
153515 Texel 94 JO19-1
Hugo-Boys JO19-1 11:30
		
Siem Hand tel. 072-5740761 							
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Pupil van de week
Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:
13 mei
Hugo Boys 1 – De Rijp 1
Jeremy Sprenkeling
( 12:45 aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)

Hugo Boys Jeugd

						
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd					
Wednesday, April 25, 2018
Terreindienst ‘s ochtends:						
Terreindienst ‘s middags:						
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
216686 Hugo Boys JO11-1
- Grasshoppers JO11-1
18:30 18:00
Coach
Hugo Boys JO11-2
- Vrij
216831 Hugo Boys JO9-1
- Schagen JO9-1
18:30 18:00
Coach
Hugo Boys JO9-2
- Vrij
Hugo Boys MP-1
- Vrij
						
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd					
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
171157 Hugo Boys JO13-1
- JVC JO13-2
14:00 13:15
??
Hugo Boys JO11-1
- Vrij
190751 Duinrand S JO11-2 - Hugo Boys JO11-2
9:30 8:30
Hugo Boys JO9-1
- Vrij
162339 Hugo Boys JO9-2
- JVC JO9-3
11:00 10:30
Coach
Hugo Boys MP-1
- Vrij
						
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd					
Saturday, May 05, 2018
Terreindienst ‘s ochtends:		 Erwin Hand			
Terreindienst ‘s middags:		 Ivan Zuurbier			
Hugo Boys JO19-1
- Zie programma zondag
Hugo Boys JO17-1
- Vrij
Hugo Boys JO15-1
- Vrij
Hugo Boys JO13-1
- Vrij
187640 BOL JO11-1
- Hugo Boys JO11-1
8:45 8:00
Hugo Boys JO11-2
- Vrij
206740 JVC JO9-2
- Hugo Boys JO9-1
9:00 8:00
162333 VIOS-W JO9-2
- Hugo Boys JO9-2
10:00 9:15
Hugo Boys MP-1
- Vrij
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Pupil van de week
Op 8 april was ik pupil van de week. Het was groot feest, want ook het nieuwe handbalveld werd
geopend. Het was lekker druk en er waren allemaal leuke dingen te doen. Ik was er om 13 uur al. Hugo
Boys 1 moest tegen Apollo 68 uit Hensbroek. Eerst omkleden en de wedstrijd bespreken, daarna warm
lopen. Tussendoor heb ik een ballon opgelaten voor de ballonnenwedstrijd. Om 14 uur begon de
wedstrijd. Ik mocht aftrappen en proberen te scoren. Daarna mocht ik in de dug-out de wedstrijd verder
kijken. Al snel stond Hugo Boys al 2-0 voor! Tussendoor heb ik een suikerspin en een ijsje gehaald. En
Hugo Boys won met 4-0! Na de wedstrijd was het feest in de kantine. Ik kreeg chips en AAdrink en heel
veel snoep, ik had thuis geen trek meer in eten. En ik kreeg de wedstrijdbal met de handtekeningen van
de hele selectie. Allemaal bedankt voor de superleuke middag.
Groetjes Jesse Put

Van de Sponsorcommissie
Hugo Boys dankt haar volgende shirt sponsoren;
HOOFDSPONSOR:		
Hugo Boys 2 		
Hugo Boys 3 		
Hugo Boys 4 		
Hugo Boys JO19-1
Hugo Boys JO17-1
Hugo Boys JO15-1
Hugo Boys JO13-1
Hugo Boys JO11-1
Hugo Boys JO11-2
Hugo Boys JO9-1		
Hugo Boys JO9-2 		
Mini’s			

Edwin Groen Tweewielers
Loon & Grondverzetbedrijf Danenberg
R&H Beers Aannemersbedrijf
Groentekwekerij Ursem - Zuurbier
Aannemersbedrijf R. Blankendaal
Bleeker Transport
R&H Beers, Kay Timmerwerken, Iene Miene Mud
SMP Sportscare
R.W. de Vries Amarylles
Mankracht GWW
S. Bakker & Tesselaar Alstroemeria
van Westen Keukens
HKT Holwerda

Nieuwe shirtsponsor
Voor de mini’s kunnen we u met trots onze nieuwe sponsor presenteren.
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HKT Holwerda is gespecialiseerd in Kabeltechnieken en steekt onze mini’s in nieuwe tenues. We
zijn erg blij en trots dat we zelfs voor de aller jongste talenten een shirtsponsor hebben. Met dit
begin van de voetbalcarrières van onze mini’s hebben we nog vele jaren plezier van deze jongens
en meiden.

Opening vernieuwde complex
Afgelopen zondag is ons nieuwe complex geopend. Een feestelijke en zeer druk bezochte zondag
waar u verder in het contact vast nog meer over leest. Deze dag stond met name in het teken van
de opening van ons complex en alle vrijwilligers en sponsors die hieraan mee hebben geholpen.
Omdat vele tenue, bord en balsponsoren van ons ook hier hun steentje aan bij hebben gedragen
hebben wij dit jaar de sponsordag gecombineerd met de opening van het nieuwe complex. We
zijn erg blij met het grote aantal bezoekers en de vele sponsors die het nieuwe complex en de
wedstrijd van Hugo Boys 1 zijn komen bekijken. De 4-0 overwinning met de bal van Sjoelclub Glai
em d’r in was daarbij de spreekwoordelijke “kers op de taart”.
Alex Overtoom, John Peters , Mariët Ursem, Giel Borst, Rob Doodeman en Koen de Koning
De sponsorcommissie; sponsorcommissie@hugoboys.nl

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.

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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06-

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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