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Agenda
8 juni 2018 14:30-15:30 Bieb - Aan tafel met ……….Tablet-café/E-books met Hanneke Hoffman
8 juni 2018 Heilig Hart feest
29 juni 2018 14:30-15:30 Bieb - Aan tafel met .......Marjan Oosterhof, DE BIEB WEG of toch niet
6 juli 2018 laatste contact voor de zomervakantie
13 augustus 2018 uiterste inleverdatum kopij voor het 1e contact na de zomervakantie
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
11 september 2018 Biljartdemonstratie van Sam van Etten in Sportcentrum Noorderend
13 september 2018 Kennismakingsavond voor de pelgrims naar Lourdes
15 september 2018 The Hunt
19 september 2018 Vertrekviering voor de pelgrims naar Lourdes
8 oktober 2018 14:00 KBO verassingsmiddag
8 oktober 2018 14:00 KBO Aris Bouwens
13 oktober 2018 Noord’s Got Talent
22 oktober 2018 KBO excursie
13 november 2018 19:30 KBO Anna en Irma Ursem
17 november 2018 Intocht Sinterklaas in de Noord
18 november 2018 Brommerbeurs in Sportcentrum Noorderend
18 december 2018 14:00 KBO kerstmiddag

Vrijdag 8 juni 2018

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 18 JUNI 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 6 JULI 2018.
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Smuigelweg 4   1704 PX 
Heerhugowaard  / Waarland
T 0226 42 13 53 • F 0226 42 29 04
www.stooptuinmachines.nl

Tot ziens in onze showroom:

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

100% Husqvarna.
    0% Brandstof.

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

Inclusief Accu 
en snellader

€ 459,-
Inclusief Accu 
en snellader

€ 3.599,-
Inclusief Accu, snellader 

en maaidek 85 cm.

HUSQVARNA 
RIDER ACCU 

HUSQVARNA 136 LiHD50 
HEGGENSCHAAR 

HUSQVARNA 136 LiC 
TRIMMER 
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KLINKENDE
  MUNT WEKEN

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

op een nieuwe 
Honda grasmaaier! 

www.honda.nl

€ 80,-
kado*

op de Honda 
HRX-serie**

€100,-
kado*

op de Honda 
HRH/HRD-serie 

€40,-
kado*

op de Honda 
IZY-serie** 

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

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

en de HRG 415P.

Tot ziens in onze showroom:

Daarom kiest u
voor RegioBank

Jos Kamp Assurantien
Middenweg 200
1701 GG Heerhugowaard
T 072 - 571 12 84
E info@joskamp.nl
I www.joskamp.nl
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R.K. Kerkgemeenschap van het Heilig Hart van Jezus
Gastvrij en inspirerend in Godsnaam!

Parochiecentrum:
Middenweg 541
1704 BE Heerhugowaard
(072) 57 113 34 of 06 21904364
NL64RABO 0326802185
pastorie.de.noord@gmail.com
www.heilighartdenoord.nl
Facebook: Heilig hart parochie.
‘Onze kerk’ app: Heilig Hart van Jezus Kerk de Noord

Openingstijden secretariaat: dinsdag en donderdag van 9:30 uur tot 11:00 uur
Openingstijden kerk: maandag tot en met zondag van 9.30 uur tot 17.00 uur 

Diaken Hans Bruin (eerst aanspreekbare)
0654956924
hansbruin@outlook.com

Deken / pastoor Eduard Moltzer
Gedempte Gracht 64
1741 GD Schagen
0224 212357
don.eduard@planet.nl 

Heilig Hart raad
Vice-voorzitter   Gea Klercq  072 571 5265
Secretaris   Vacature 
Penningmeester   Alma Danenberg  0725719434
Bestuurslid   Kees van Langen  072 574 2241

Contactpersonen secties:
Sectie Catechese   Vacature
Sectie Liturgie   Marga van Langen 072 574 2241
Sectie Gemeenschapsopbouw Ans Rendering  072 5741589
Sectie Diaconie    Marion Bleeker-Burger    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 donderdag 14 juni  
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  14 juni voor kwart voor 11 gemaild 
dient te worden.
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Kerkwerken
In  juni  en juli  zijn  de groepen  van mevrouw Marijke Morsink  en Riet Berkhout aan de beurt om 
de kerk op orde te brengen.

Bloemengroep
In juni  wordt de kerk versierd door Ali Overtoom en Lies Oudeman.

VRIJDAG 8 JUNI OM 19.30 UUR
Heilig hart feest
Woord- en communie viering met zang van een gelegenheidskoor. Voorganger is Diaken Wim Timmer.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars; Kirstin Plak en Sophie Kavelaar. Koster:Rene van Langen.

WEEKEINDE 9 EN 10 JUNI
Tiende zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Genesis 3, 9-15(Ik sticht vijandschap tussen uw kroost en het kroost van 
de vrouw)
Evangelie uit Marcus 3,20-35( Het einde van Satan is gekomen)

ZONDAG 10 JUNI OM 10.00 UUR 
Eucharistieviering met zang van de vrienden van het gregoriaans. Voorganger is pater Jan 
Molenaar.
Gebedsintenties voor: Cor Deken, Tiny Veldman- Overtoom en familie, Vader en moeder van Schagen 
en familie, Jan Bleeker en zegen over zijn gezin,Jan en Adriaantje  Beers-van Langen, Nol, Jaap en Joke.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars; Stijn Blankendaal en Maarten Beers. Koster:Peter 
Danenberg.

WEEKEINDE 16 EN 17 JUNI
Elfde zondag door het jaar.
Eerste lezing uit de profeet Ezechiël17,22-24(Op het dieptepunt van de Babylonische ballingschap 
vermoedt de profeet dat er juist dan een kans is op een nieuw begin)
Evangelie uit Marcus 4,26-34( In beelden spreekt Jezus over de onstuitbare kiemkracht van het 
koninkrijk van God)

ZONDAG 17 JUNI OM 10.00 UUR
Woord- en communieviering met  zang van de Young Spirit Singers. Voorganger is Diaken Piet Steur.
Gebedsintenties voor:in liefdevolle herinnering Jan en Tiny Oudeman-Groot en zegen over de 
kinderen en kleinkinderen, Nic Doodeman, Ruud en Margret, Nic en Afra Borst-Molenaar  dochter 
Lida en zegen over de kinderen, in liefdevolle herinnering Piet Borst, Afra de Wit-Plak en zegen 
over haar gezin, Nic Commandeur en zegen over zijn  kinderen en kleinkinderen, Piet Mooij en 
Ursula Mooij-Oudeman en overleden familie, Riet Entius de Boer- en zegen over hun gezin, Piet 
Zijp en overleden familie Zijp-Braas, in liefdevolle herinnering Jan en Jansie Groenland-Ursem en 
zegen over hun gezin, Henk en Trien Groot en zegen over hun gezin, in dierbare en dankbare 
herinnering Nic en Riet Oudeman-Beers.
Lector; Marga van Langen. Misdienaars:Bas Kavelaar en Miel Berkhout. Koster: Gon Meester.

Na de viering bent u uitgenodigd om een kopje thee of koffie te komen drinken.

WEEKEINDE 23 EN 24 JUNI
Geboorte Johannes de Doper
Eerste lezing uit de profeet jesaja 49, 1-6( Vanaf de moederschoot is de profeet geroepen om 
knecht van God en licht voor de volkeren te zijn)
Evangelie uit Lucas 1, 57-66.80( Het kind van Zacharias en Elisabet wordt geboren en krijgt de 
naam Johannes)
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ZONDAG 24 JUNI OM 10.00 UUR 
Woord- en communieviering met zang van het ritmisch koor. Voorganger is Diaken Hans Bruin.
Gebedsintenties voor:in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel, Tiny Veldman-Overtoom en 
familie, Cees Meester, Jaap Burger en zegen over zijn gezin, voor de levende en overleden familie 
van Langen-de Wit, Henk en Geertje van Woerkom, Nel, Mary,Bert en Jose.
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars;.Syb Bakkum en Sven Klaver. Koster; Kees Berkhout

ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP

’T VELD
Zaterdag 9 juni om 19.00 uur toediening Heilig Vormsel met hulpbisschop Jan Hendriks en Diaken 
Toon Jorink en zang van interamvo.
Zaterdag 16 juni om 19.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink en zang van 
de veldrakkers
Zaterdag 23juni om 19.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink 

WAARLAND
Zondag 10 juni om 10.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink.
Zaterdag 16 juni om 19.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Piet Steur  en zang van 
het kinderkoor.
Zaterdag 23 juni om 19.00 uur  Woord- en communieviering met Monica Wildeboer en zang van 
het ritmisch koor.

NIEUWE NIEDORP
Zondag 17 juni om 10.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink en zang van de 
zonnezangertjes.
Zondag 24 juni om 10.00 uur Woord- en communieviering 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

Virgilius ‘het bier om te delen’ wordt ingezegend op het H .Hartfeest .

Virgilius ‘het bier om te delen’ zal worden ingezegend op vrijdagavond 08 juni op het eind van 
de viering van 19.30 uur. We zullen dit buiten gaan doen op het kerkplein. Komt u ook. Na afloop  
wordt het H. Hartfeest in het dorpshuis voortgezet en is er gelegenheid om het Sanctus Virgilius 
bier te proeven en natuurlijk kunt u het ook kopen.
Zie ook www.virgiliusbier.nl. 

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.
De Hoogmis is om 10.30 uur na afloop is er een gezellig tuinfeest enz.  
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VIRGIEL   30 juni t/m 07 juli 2018 op reis. Pelgrimstocht Santiago de Compostella.

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.

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

Vrijdag 08 juni wordt het Virgiliusbier ingezegend.
Op het patroonsfeest van onze H.Hartparochie wordt na afloop van de viering van 19.30 uur het 
Virgiliusbier ingezegend door  priester Matthieu Wagemaker op het kerkplein.
Na de inzegening is er gelegenheid om het bier te proeven in het dorpshuis waar het H.Hartfeest 
wordt voort gezet.
We hopen dat er veel mensen van alle leeftijden hierbij aanwezig willen zijn.

Uitnodiging

voor het jaarlijkse feest van de Heilig Hart kerk

Het is feest in onze parochie!  Vrijdag 8 juni vieren wij het 
HEILIG HART FEEST. Een feest door en voor parochianen, betrokkenen, 
vrijwilligers en allen die zich betrokken voelen. Groot en klein, we 
nodigen u allemaal van harte uit. 

Wat gaat er gebeuren en wat is er te beleven:
Om 19:30 starten we in de kerk.  Wim Timmer zal voorgaan in de viering. 
Een viering die opgeluisterd wordt door een speciaal samengesteld 
zangkoor onder leiding van Anna Ursem.  U zult versteld staan van het resultaat…….

Een ander hoogtepunt wordt verzorgd door de jongerengroep Sanctus 
Virgilius. Zoals u wellicht in de pers heeft gelezen, hebben zij een eigen 
bier ontwikkeld. Tijdens dit Heilig Hart feest zal het bier door Mathieu 
Wagemaker gezegend worden en bent u in de gelegenheid het heerlijke 
bier te proeven en ook aan te schaffen.  De jongeren van Sanctus Virgilius 
zijn ook aanwezig en zullen met enthousiasme gaan vertellen. 

Er is koffie en thee met een Heilig Hart Koek in het Dorpshuis en daarna zullen we proosten op de 
toekomst van onze waardevolle parochie. 
U komt toch ook?

Met vriendelijke groeten, 
Sectie Gemeenschapsopbouw
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Haken
Heerlijk in het zonnetje haken, het kan nog steeds. 
Ik heb nieuws uit Friesland dat ik tot 21 juni kan inleveren, dwz dat ik tot twee dagen daarvoor nog 
lapjes/blokken aan elkaar kan zetten. 
Elke inbreng, ook restjes wol, is van harte welkom, lees:bruikbaar. 
En daar wil ik u heel hartelijk voor bedanken. 

Marry

Beste dorpsgenoten, 
18 mei zijn wij getrouwd en hebben een fantastische dag gehad. Omdat er zoveel felicitaties uit 
het dorp zijn gekomen willen we jullie op deze manier bedanken. 
Daarom hebben we jullie ook allemaal een beetje mee laten genieten van de muziek. De 
wind kwam uit het noorden waardoor het hele dorp heeft kunnen meezingen in zijn bed, zo bleek 
later. (Sorry)
We hebben veel leuke reacties gehad, wat wonen we toch in een fantastisch dorp. 

Groetjes, 
Roel en Evy (Eefje of Eva of Evie of Evi of Eef )

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
Op 29 juni zullen we op excursie naar ‘Het mooiste museum van 
Nederland’, het museum van Edwin Groen, gaan. We zullen daar o.a. 
het winkeltje van Marietje Ket en de garage van Piet Zijp zien.
Maar natuurlijk zijn de vele Citroëns van Edwin ook de moeite waard 
om te bekijken.

De data voor de komende tijd:
14 juni 2018 17.30 uur  maaltijd in het dorpshuis
29 juni 2018 9.00 uur  excursie naar de winkeltjes en auto’s van Edwin Groen
13 juli 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.

Janet Wester     (5719382)
Tonnie Rozing 
Gea Klercq       (5715265) 
Tiny van Stralen
Riet Beers (5714705) 
Ria Boekel        (5719919)
Toos Mooij       (5710193) 
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Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op www.urmaprint.nl

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

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

✦ GEBOORTEKAARTJES ✦ ROUWDRUKWERK ✦ POSTERS (t/m A0-formaat)

✦ HUWELIJKSKAARTEN  ✦ ZAKELIJK DRUKWERK ✦ CANVASPRINTS

Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75Elke dag 3 broden naar keuze € 6,50

3 BRODEN  (wit, bruin, volkoren)  voor € 5,-
Aardbeienkano van  € 8,95 voor  € 7,50

Croissants  3 + 1 GRATIS

Reclame voor zaterdag 9 juni

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
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René Jonker 
Stationslaan 1

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

www.jonkerhov.nl

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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v Garage Co Borst BV v Co Borst Autoschade
v Co Borst Bedrijfswagens v C.B. Lease
v Airco Service v Piaggio LTV-dealer

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

Administratiekantoor
DEKKER
Voor uw:

 * bedrijfsadministratie

 * belastingzaken

 * salarisadministratie

 * automatiseringsbegeleiding in- of 

  exclusief het betalingsverkeer

 * algehele bedrijfsadvisering

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

Tevens verzorging van particuliere 

aangiftebiljetten

 
 

 

 

 

   

 

 

 
 

    Voor  sierhekwerk en kennelbouw op maat 

 

  Automatische Draai/Schuifpoorten voorzien 

       van intercom, camera, verlichting e.d. 

 

            Tevens voor uw paardenboxen, 

           hondenkennels & dierenverblijven 

 

    Middenweg 598  1704 BS  Heerhugowaard 

   072-5715927 fax 072-5721059 of  06-53716161 
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Beste Noordenders,
Inmiddels is de kermis achter de rug en is iedereen weer bezig met 
zijn of haar dagelijkse activiteiten. Verder willen wij iedereen hartelijk 
bedanken voor hun deelnamen en fantastische inzet aan de steprace 
2018. De dag zelf was weer een zeer geslaagde editie, het weer was 
top en de sfeer om het parcour zat er wederom weer lekker in. 
Wij als organisatie hebben onwijs genoten van de onderlinge sportiviteit en alle blije gezichten. 
Dit jaar gaan wij helaas afscheid nemen van Marco, Miranda, Rick en Richard bedankt voor jullie 
vele jaren inzet en wij gaan jullie zeker missen!

Winnaars volwassen Steppenrace 2018:

Heren:     Dames:
1. Claus Snel, Paul Groot (45 ronden)  1. Laura de Wit, Ilse Hooiveld (39)
2. Thijs Snel, Freek Reus (45)  2. Floor Snel, Sanne Smit (38)
3. Fransybe, Tjibbe Van Woersen (42)  3. Kristie van hulst, Evie Tiel (38)

Gemengd:    Groep:
1. Fenny Pancras, Roel Pancras (37)  1. Lars Welp, Artur Veldman en Daan Veldman (42)
2. Edwin Groot en Nicole groot  (36)  2. Dean Tiggelaar, Diesel Groot en Nick Peters (40)
     3. Evelien Plak,Johan Bruijn en Edwin Plak (38)

Ludiek:
Bart van de Burg, Ferry Slijkerman, Sjors van der Vliet, Rico Dekker en Thomas kunst 

Wij willen natuurlijk al onze sponsors bedanken. Zonder deze sponsors was dit evenement niet 
mogelijk. Daarom willen wij de volgende sponsors bedanken voor hun inzet en vertrouwen:

Garage Co Borst BV
Skuur 44
Timmerbedrijf Snel
Grondverzet Veldman Waarland
Blankendaal Bloemdecoratie
Dagwinkel Groen
DK steigerhout
Aannemersbedrijf R&H Beers B.V.
Beers Totaalonderhoud B.V.
Ron van Langen Dienstverlening
Auto Molenaar
Bakkum’s boetje
René Jonker
Piet de Goede Witgoed
Ant. Duijn Keukens
H.M. Tesselaar Alstroemeria

Café Partycentrum Bleeker
Sjoelclub Glai em d’r in
van Westen Keukens
Beers Klimaattechniek B.V.
Stukadoorsbedrijf Overtoom
J. van Schagen Hoveniersbedrijf
Rik Appelman
Reinigings- en Straalbedrijf 
Stef Kuilboer B.V.
Jan Blom Rietdekkersbedrijf
B & S Hekwerk en Kennelbouw
Straatgereedschap.nl
Groot Tuinen
Tegelzetbedrijf Dick van Schagen
M. Berkhout Installatietechniek
Fa. Ursem - Zuurbier

Egmond en van der Laan
Slijkerman Agri Techniek Service
Mankracht GWW B.V.
KDV Pinkeltje
Aannemersbedrijf R. Blankendaal
Kapsalon Frank
Oudeman Transport
SRB Uitvoering & Timmerbedrijf
Paul Dekker Vouwwagenstalling
Mindfuck
Ateco
SV administratie
Snoek Motoren
Dowizo Mode
Virgilius Bier

Volgend jaar zal de steprace op vrijdag 24 mei georganiseerd worden, dus bij deze noteer het 
alvast in je agenda. Verder wensen wij iedereen een hele fijne vakantie toe en tot volgend jaar.

Met vriendelijke groet,
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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• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing

Tel. 072 - 5711243 
06 - 53557548

Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard

www.groottuinen.nl

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

Internet: www.rhbeers.nl

kelders
kozijnen
verbouw

woningbouw
utiliteitsbouw
betonvloeren

Hét adres voor:
Hét adres voor:

woningbouw  kelders
utiliteitsbouw  kozijnen
betonvloeren  verbouw 

Middenweg 494
1704 BM Heerhugowaard

Tel: 072-5711254 / Fax: 072-5743170
E-mail: mail@rhbeers.nl
Internet: www.rhbeers.nl

STAMMIS VERHUUR
Middenweg 571

1704 BH Heerhugowaard
Tel.: 072-5669944

www.stammisverhuur.nl
info@stammisverhuur.nl

   GEREEDSCHAP
BOUWMACHINES

VERKOOP
VERHUUR

STAMMIS
VERKOOP
VERHUUR

BOUWMACHINES
GEREEDSCHAP

STAMMIS VERHUUR
Middenweg 571

1704 BH Heerhugowaard
Tel.: 072 - 5669944

www.stammisverhuur.nl
info@stammisverhuur.nl
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VEENHUIZERKERK OPEN OP ZONDAG IN DE ZOMER
Op de zondagmiddagen vanaf heden tot en met 2 september zal de 
Veenhuizerkerk van 13.30 uur tot 16.30 uur open zijn voor publiek. 
Op 22 juli is er kermis in Veenhuizen en zal de Veenhuizerkerk op 
zondagmiddag gesloten blijven.

Wat is er te zien?
•  Naast de ingang buiten kunt u zien en horen een film van 

Reinout van Brederode (duur ± 7 minuten)
•  In het voorportaal ligt het beeld van Reinout van Brederode.
•  In het kerkje hangt de tentoonstelling van de sloop van de Waterstaats-kerk uit 1862 en de 

bouw van de Veenhuizerkerk.
•  Op een televisiescherm zijn te zien de opgravingen gedaan in april en mei 2016.
•  Buiten is de klokkenstoel en de klok uit 1460 te bewonderen.
•  Op het kerkhof liggen in de graven 55 en 56 de drie Engelse vliegers, die op 2 juli 1940 in 

Veenhuizen zijn verongelukt. 
•  Het graf van Reinout van Brederode is weer dichtgemetseld en is in de tuin te zien aan de 

oostkant van de Veenhuizerkerk.

Ook kunt u informatie krijgen over de crowdfundings actie die is gestart om de  fundamenten van 
de vroegere kerken blijvend zichtbaar te laten blijven. fundamentenveenhuizen.com
Het bruggetje in de Kerkweg en het schoolhuis Kerkweg 28 zijn gemeentelijke monumenten.
www.praalgrafveenhuizen.nl 

Aan tafel met…. De bibliotheek
Vier jaar geleden is de bibliotheek in de Noord van het Rondeel 
verhuisd naar 2 lokalen in de St. Josefschool.
Met als uitgangspunt: de vestiging in de Noord  is erg belangrijk. 
We willen er volop zijn voor de kinderen (elke middag open), maar 
ook voor de volwassenen in de Noord is er een punt waar men elkaar kan ontmoeten, een boek 
kan halen of gebruik kan maken van pc’s. 
Op de school is een consulent van de bibliotheek werkzaam die met de kinderen en de leerkrachten 
het plezier in lezen bevordert en de kinderen wegwijs maakt in het gebruik van digitale informatie 
en media.. Ook de kinderen in de opvang krijgen extra aandacht. 
De laatste jaren zien we het gebruik van de bibliotheek afnemen. Er zijn minder leerlingen en 
volwassenen lenen minder. We merken echter dat de (volwassen) bezoekers wel behoefte hebben 
aan verdieping, inspiratie of het gesprek met elkaar.
Dat zien we aan de activiteit “aan tafel met….” Elke twee weken een gast met verschillende 
activiteiten:  van creatieve workshops tot uitleg over digitale ontwikkelingen. Dit met behulp 
van collega’s uit de bibliotheek, inwoners van de Noord en anderen met bijvoorbeeld een 
aansprekende hobby. Een concept dat steeds succesvoller wordt. 
Wat ons betreft is het nu tijd om u als inwoner uit te nodigen als gast voor Aan tafel met…. 
Op vrijdag 29 juni van 14.30 – 15.30 uur wil ik, Marjan Oosterhof, teamleider van o.a. vestiging de 
Noord,  erg graag met u in gesprek over de volgende onderwerpen:
- Is de bibliotheek in de Noord voor u belangrijk? En waarom wel of niet?
- Wat mist u in de bibliotheek? Of wat vindt u te prijzen?
- Wat zou u willen veranderen in de bibliotheek?
- Waarom moet de bibliotheek in de Noord blijven? En hoe kunnen we dat bereiken?
- Zou u vrijwilliger willen worden in de bibliotheek? Om bijvoorbeeld de openingstijden te ver-

ruimen of activiteiten te organiseren.
- Wat vindt u verder belangrijk om met ons te bespreken?
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Ik hoop dat u langs komt om ons te helpen het bibliotheekwerk in de Noord beter aan te laten 
sluiten bij de wensen van de inwoners. We kunnen dat niet doen zonder u!
Een kopje thee of koffie staat voor u klaar.

In onze vestiging in de Noord organiseren wij iedere maand een kleinschalige workshop. 
Aan tafel met....
Wij zoeken mensen die het leuk vinden om hier aan mee te werken en een workshop zouden 
willen verzorgen. Heb jij een leuke hobby die je graag wilt delen of weet je heel veel van een 
bepaald onderwerp en wil je daarover vertellen? 
Neem dan contact op met Erica via: e.erven@bknw.nl
De workshops duren ongeveer een uur.

Nieuws van Tennisvereniging ’t Noord-End 
Zomeravondcompetitie
Dit jaar wordt er voor het eerst zomeravondcompetitie gespeeld. 
Deze nieuwe competitie duurt tot en met 27 juni. Er wordt op de 
woensdagavond gespeeld.

13 juni  1 team thuis:    2 banen beschikbaar
20 juni  2 teams thuis: na 19.00 uur dus geen vrijtennis mogelijk
27 juni  1 team thuis:   2 banen beschikbaar

Verslag vijfde competitiedag heren 50+
Ben nu net een kleine drie kwartier thuis. Een paar tosti’s achter de kiezen, tijd om een verslagje te 
tikken. Alles zit nu nog vers in het geheugen(hoop ik). We moesten vandaag spelen tegen Petten. 
Nooit geweten dat ze in dat dorpje een team op de been konden brengen. Wel dus, zij het met een 
invaller. Heel toevallig, of niet, hun sterkste speler. Hij bleek ook de enige originele Pettemer te zijn. 
De andere drie waren aangespoeld of aangewaaid. Hier even de namen voor onze vaste volgers: 
Sietse, Ben, Klaas en Piet. Klaas bleek in Oudkarspel te hebben gewoond, in de Spoorstraat. Hij 
bleek ook al zes jaar de ziekte van Parkinson te hebben. Heel knap hoe hij daar mee om ging. “Ik 
tennis tot het echt niet meer gaat”, zei hij. Petje af.
De catering was in handen van Ed. Vandaag speelden bij ons de volgende duo’s: Ed met Ronald P, 
Harrie met Henk. Ronald H was voor het eerst in drie jaar! gepasseerd, Net nu hij in een flow begon 
te komen. Hij heeft zijn gezicht ook niet laten zien. We weten uiteraard niet wat dit tot gevolg 
heeft. We hopen er maar het beste van.  Paul is nog op steeds op vakantie. Ed en Ronald speelden 
eerst, met alle respect, tegen het oudste koppel. Zij wonnen met de overtuigende cijfers van 6-1 
6-1. Wij hadden het een stuk lastiger. Voor een groot gedeelte door eigen schuld maar ook door 
de tactiek en de vastheid van de tegenstanders. Uitslag: 3-6 5-7. Na een korte pauze, waarin onze 
tegenstanders al een biertje namen, begonnen we aan de tweede pot. Onze insteek was om met 
twee maal 6-0 te winnen. Maar die vlieger ging niet op. Het werd 6-3 6-0.
Op de baan naast ons gingen Ed en Ronald voortvarend van start. Zij wonnen de eerste set met 
6-2. (Of was het 6-3?) De tweede set ging in een tie break verloren, zodat een super tie break 
moest bepalen wie de winnaar werd. Dat werden, helaas, onze tegenstanders. De eindstand was 
dus, voor de derde keer, 2-2. We hebben nog een tijdje heel gezellig nagezeten. Ronald P zat  met 
een big smile op het terras, omdat BOL1, het team van zijn zoon, kampioen geworden was. Om 
ongeveer half acht stapten onze tegenstanders op. Klaas, bekend in Oudkarspel, zou ze naar de 
Knip loodsen.
Ik ga nu naar mijn broertje Johnny. Gister 59 jaar geworden. Ik sluit weer af met de woorden: tot 
de volgende keer maar weer!

Henk Beers
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Verslag éen na laatste competitiedag heren 50+
Zaterdag 26 mei moesten we uit spelen bij het altijd lastige Schagen 2.   
Harry   stond om 08.25 uur al met ronkende motor bij Ronald H voor de deur, daarna Paul 
opgehaald en vervolgens  Ed op het bekende adres ( nee, niet bij de gevangenis).
Normaal gesproken vinden we dit wel erg vroeg om te tennissen maar met de voorspelde 
hitte was het niet verkeerd. Goed ingesmeerd gingen we na de koffie om even voor half 10 de baan op.
Ed en Harry namen het op tegen Koos en Martin. Het werd een zeer spannende 3 
setter en na achterstand in de supertiebreak van 5-1 en zelfs 9-5, wisten onze mannen 
deze pot zeer knap toch nog te winnen. Ook Paul en Ronald H speelden hun eerste partij een 
driesetter. De eerste set was drama van onze (= mijn) kant. De tweede set ging iets beter en 
konden we gelukkig wel winnen. De derde set zaten Henry en vooral Antonio er aardig doorheen 
en wij wisten de supertiebreak vrij eenvoudig te winnen.
Martin speelde een dubbel en ging na zijn wedstrijd gelijk weg. Hij werd vervangen door Cor. 
Speeltechnisch was dat zeker geen verbetering, hij kon er niet veel van. Paul en Ronald H waren 
er met 6-3 en 6-2 winst snel klaar mee terwijl wij nou ook niet echt geweldig speelden. Ook 
qua gezelligheid na afloop was Cor geen verbetering, hij hoefde niets te drinken en ging snel. 
Ed en Harry waren in hun tweede wedstrijd ook binnen 2 sets snel klaar met Henry en Antonio 
(6-2, 6-3) zodat onze eerste overwinning met 4-0 een feit was. Na een paar drankjes was 
onze Spaanse Antonio er wel een beetje klaar mee en hij stelde voor de rekening te vragen. 
Harry ons na afloop weer thuis en was er nog een groot deel van de zaterdagmiddag over. 
Volgende week de laatste competitieronde waarin zowel Julianadorp, Warmenhuizen en ‘t Noord 
End  kampioen kunnen worden.

Sportieve groet, Ronald H

Verslag laatste competitiedag heren 50+
Op zaterdag 2 juni moesten we spelen tegen en in Warmenhuizen. Voor deze wedstrijd stonden 
we gelijk en ook Julianadorp kon nog kampioen worden. Ed en mijn persoontje werden door Paul 
opgehaald, Ronald P kwam op eigen gelegenheid uit Broek. Toen we even voor negen uur aankwamen 
was er alleen nog maar een kantinedienst. Maar onze tegenstanders lieten niet lang op zich wachten. 
Koffie, gebakje, het bekende riedeltje. Het was ook behoorlijk druilerig weer zodat we niet direct de 
baan opgingen. Twee van onze tegenstanders bleken 76 en 78 jaar te zijn. Je zou zo zeggen: dat moet 
te doen zijn. Ik kan jullie uit de droom helpen, het viel smerig af. De man van 76 had tien jaar terug nog 
5 op zijn pasje, in de enkel wel te verstaan. Dit voor de insiders, die weten nu genoeg. Ene Willem, veruit 
de jongste van het stel, viel in. Ik mag gerust stellen dat ze alle vier zo vast als een huis waren en nog 
behoorlijk snel ter been. Daar kunnen ze voorlopig nog geen rollator aan slijten! Ik speelde met Ronald 
eerst tegen het jongste koppel. In een mum van tijd ging de eerste set met 6-1 verloren, terwijl we niet 
eens slecht speelden. De tweede was spannender maar ging ook verloren: 6-4
Gelukkig hadden Paul en Ed hun pot wel gewonnen zij het dat dat ook niet vanzelf ging. Gelukkig 
was het druilige weer een stuk minder. Even naar het terras, een broodje en een drankje. Daarna 
weer snel de baan op. Wij speelden nu, met alle respect, tegen de oudjes. En ook nu ging de eerst set 
met 6-1 verloren.  Ik moet wel even melden dat onze gepasseerde teamgenoten Harrie en Ronald H 
ondertussen op het terras hadden plaatsgenomen om ons te ondersteunen. Uiteraard werd dit zeer 
gewaardeerd. Het leek nog te helpen ook. We trokken de tweede set met 6-2 naar ons toe, zodat 
een supertiebreak de beslissing moest brengen. Op de baan naast ons was het ook superspannend. 
Helaas ging deze pot ook naar de buren. Wij konden nog voor een gelijk spel zorgen. Helaas kwamen 
we met 6-1 achter, kwamen terug naar 8-8 maar verloren alsnog met 11-9. De eindstand was dus 3-1 
voor Warmenhuizen. Dit was verdiend omdat ze minder fouten maakten dan wij. ‘s Avonds zag ik de 
bevestiging hiervan door Kiki Bertens, hoewel ik ons niet met haar wil vergelijken qua spel. Goed 
spelen maar meer fouten maken dan de tegenstandster, dat brak ook haar op. De andere wedstrijd, 
van Julianadorp, was verplaatst naar de middag, op de banen van de tegenstander. We weten dus 
nog niet wie er uiteindelijk kampioen is geworden. Wij in ieder geval niet! 
Voordat we naar huis gingen hebben we nog een tijdje genoeglijk op het terras gezeten. Paul was 
al eerder weg, naar een bruiloft. Wij zijn om een uur of half vier opgestapt. De werkdag zat er op! 
Er is dit keer geen volgende keer maat weer, daar dit onze laatste wedstrijd was.

Henk Beers
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Kantinediensten en schoonmaak
zaterdag 9 juni 2018 Kantinecommissieweek José Wolkers  
maandag 11 juni 2018 Marian Visser  Schoonmaak 09.00 - 11.00
maandag 11 juni 2018 Ria Borst   Schoonmaak 09.00 - 11.00
dinsdag 12 juni 2018 Jörn Job Klaver  Bardienst 19.30 - 23.00
Woensdag 13 juni 2018 Zomeravondcompetitie    
Woensdag 13 juni 2018 Mariska Rinkel  Bardienst 19.30 - 23.00
Donderdag 14 juni 2018 Paul Groot  Bardienst 19.30 - 23.00
Vrijdag 15 juni 2018 Ladiesday    
Vrijdag 15 juni 2018  Bardienst  
Vrijdag 15 juni 2018 Ina Dekker  Schoonmaak 09.00 - 11.00
Vrijdag 15 juni 2018 Ria Borst   Schoonmaak 09.00 - 11.00
Vrijdag 15 juni 2018 Midzomernachttoernooi    
Vrijdag 15 juni 2018 John Peters  Bardienst 19.00 - 24.00
Vrijdag 15 juni 2018 Richard Groen  Bardienst 19.00 - 24.00
Zaterdag 16-6-2018 Kantinecommissieweek José Wolkers  
maandag 18 juni 2018 Ria Borst   Schoonmaak 09.00 - 11.00
maandag 18 juni 2018 Marian Bos  Schoonmaak 09.00 - 11.00
dinsdag 19 juni 2018 Karin Stoop  Bardienst 19.30 - 23.00
Woensdag 20 juni 2018 Zomeravondcompetitie    
woensdag 20 juni 2018 Richard Groen  Bardienst 19.30 - 23.00
donderdag 21 juni 2018 Petra Groot-Wijnker Bardienst 19.30 - 23.00
vrijdag 22 juni 2018 Ina Dekker  Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 22 juni 2018 Marian Bos  Schoonmaak 09.00 - 11.00
zaterdag 23 juni 2018 Kantinecommissieweek Tineke Borst  
dinsdag 26 juni 2018 Mariska Rinkel  Bardienst 19.30 - 23.00
Woensdag 27 juni 2018 Zomeravondcompetitie    
woensdag 27 juni 2018 Richard Groen  Bardienst 19.30 - 23.00
donderdag 28 juni 2018 Petra Groot-Wijnker Bardienst 19.30 - 23.00
vrijdag 29 juni 2018 Ina Dekker  Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 29 juni 2018 Marian Bos  Schoonmaak 09.00 - 11.00
zaterdag 30 juni 2018 Kantinecommissieweek Tineke Borst  

JULI      
dinsdag 3 juli 2018 Jörn Job Klaver  Bardienst 19.30 - 23.00
woensdag 4 juli 2018 Wil Beers  Bardienst 19.30 - 23.00
donderdag 5 juli 2018 Aad Duys  Bardienst 19.30 - 23.00
vrijdag 6 juli 2018 Greet Klaver  Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 6 juli 2018 Marijke Zuurbier  Schoonmaak 09.00 - 11.00
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NIEUWS VAN HUGO GIRLS 
Er wordt nu een aantal weken op het nieuwe veld gehandbald en we 
zijn steeds verder in het stroomlijnen van alle activiteiten. Zo is er een 
handleiding voor de terreindienst opgesteld. Deze is  via de coaches 
verspreid. Lees het goed door als je dienst hebt. Hierin staat ook dat 
Marion Berkhout en Nel Borst de sleutels van Dorpshuis, gedeelte 
Hugo Girls hebben en dat deze daar op zijn te halen voor de wedstrijd 
of training.

Voor de kantinedienst kun je bij Annet Kroon aangeven als je 
bijvoorbeeld twee diensten achter elkaar wilt draaien. Als er een 
handbalwedstrijd niet doorgaat tijdens je dienst betekent dit niet automatisch dat je dienst 
vervalt, er kan nog een voetbalwedstrijd zijn. Indien de dienst vervalt, zal Annet dit melden.

Er wordt druk gewerkt aan de voorbereidingen voor volgend seizoen: wedstrijden, hal, trainingen, 
toernooien etc. We zijn nog altijd op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer.

Er is gestemd door de Rabobankleden voor de Clubkas Campagne. Heeft u geen stemkaart 
ontvangen en u heeft wel een Raborekening, dan bent u dus nog geen lid. U kunt uzelf daarvoor 
nog steeds aanmelden, zodat u volgend jaar kunt stemmen op Hugo Girls.

Stichting Nut Heerhugowaard organiseert dit jaar een fietstocht waarbij we met 10 deelnemers 
een bedrag kunnen verkrijgen van € 300,-. Dit omdat het wegvallen van de Rabofietstocht 
(waarschijnlijk) een gat in de begroting doet vallen bij veel verenigingen. Zij organiseren 
deze fietstocht op 23 juni as. en zal circa 30 kilometer bedragen. Wij zoeken hier enthousiaste 
deelnemers voor. Laat het ons weten wanneer u mee wilt doen. Hoe meer, hoe gezelliger!

Speelsters van de E2 zijn afgelopen zondag naar de Handbal fandag van Oranje geweest. Ze 
hebben het erg naar hun zin gehad!

Het seizoen is bijna voorbij, voor de laatste wedstrijden wensen we jullie nog veel succes en 
handbalplezier! Aankomend weekend is het laatste speelweekend. Dames 1 speelt thuis op 
zondag 10 juni om 12.45 uur. Ook wordt er dan afscheid genomen van o.a. Jos en Ilja. Komt u hen 
aanmoedigen en mee proosten??!!

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
Carina Borst 9-jun Linda Rezelman 14-jun
Femke Zuurbier 15-jun Jenny Zuurbier 18-jun
Mieke Kroon 18-jun Isa Boekel 19-jun
Jasmijn Niewold 20-jun
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Handbalster van de week

Isa Boekel

Zondag 10 juni
bij de wedstrijd :

Hugo Girls – St. George

27 mei  Hugo Girls - Dynamo
Kermiszondag, de zon schijnt fel, de temperatuur is hoog, maar verzekerd van een nuchter team 
zijn we vol strijdlust. Want de winst blijft al even uit, want terwijl we tijdens de training de sterren 
van de hemel spelen, laten we het in de wedstrijd niet zien. 

Steeds met 1 punt verschil zitten we Dynamo op de hielen, het is warm en we hebben het zwaar. 
We gaan de rust in met een achterstand van 9-8. Even goed drinken, de rust terugbrengen in het 
team en de tactiek voor de 2e helft bespreken. Over en weer hebben we wel ideeën maar het is 
uiteraard Jos die vlak voor het klinken van het fluitliniaal een tactische verdediging neerzet. Dit 
lijkt een gouden zet. Binnen 10min. hebben we een voorsprong van 4 punten. We beginnen er 
weer in te geloven en het goede gevoel komt terug. Marijn jut iedereen extra op vanuit het doel 
en houd het tussen de palen schoon. 

Na het klinken van het eindsignaal is het 12-19 in ons voordeel en zijn we meer dan tevreden. Na 
de wedstrijd wordt er nog even goed geproost in de hoop dat we dit goede gevoel kunnen vast 
houden en volgende week tegen Lacom weer de winst kunnen binnen halen. 

Groetjes, 
Dames 1

Lacom – Hugo Girls
Zondag 3 juni stond Lacom op het programma, Lacom is nog in de strijd voor het kampioenschap, 
dus we moesten aan de bak. De start was goed, we stonden al snel met 3-0 voor. Lacom kwam 
terug naar 4-3 en wij kwamen lastig tot scoren door de goede dekking die er stond. Ondanks de 
warmte bleven we vechten voor elke bal, maar Lacom liep uit naar een ruststand van 12-9. Met 
frisse moed begonnen we de tweede helft, de dekking stond bij ons nu beter. Lacom bleef scoren 
door afstandsschoten en door slordige foutjes van ons. De stand liep uit naar 24-11. De laatste 10 
minuten werd ons spel beter, we maakten nog 8 doelpunten en bij het fluitsignaal stond er een 
score van 29-19 voor Lacom op het bord.
Yara deed vandaag voor het eerste mee met Dames 1, dit deed ze goed! Dat belooft wat voor de 
toekomst. 
Volgende week spelen we onze laatste thuiswedstrijd tegen St. George om 12.45. We nemen dan 
ook (helaas) afscheid van een aantal speelsters en onze trainer Jos. Tot dan!

Groetjes,
Dames 1
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Topdag voor de meiden van Hugo Girls bij de fandag van het Nederlands elftal in Almere!

Ballonnenwedstrijd 8 april
Zondag 8 april 2018 was een super mooie en gezellige dag tijdens de opening van het nieuwe 
Hugo’s complex. Mooie handbal- en voetbalwedstrijden, mooie woorden gesproken en heel veel 
activiteiten voor de jeugd. Waaronder ook een ballonnenwedstrijd,vele oranje en witte ballonnen 
gingen de lucht in. We kregen genoeg mailtjes terug waar de ballonnen allemaal waren gevonden, 
onder andere in Heerhugowaard, Zuid Scharwoude, Bergen ,Tuitjenhorn, Barsingerhorn en Alkmaar.
Maar de verste ballonnen kwamen in Wieringen en Wieringerwaard terecht. Dat waren de 
ballonnen van Rick Dekker en Maud Doodeman. Zij kregen van Vanschagenkids een oranje pakket 
overhandigd met daarin een gepersonaliseerde handdoek, sleutelhanger en bidon.
Maud en Rick gefeliciteerd en heel veel plezier met jullie pakket. Groetjes,

Organisatie opening 8 april
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NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE
Aankomend weekend zijn de laatste wedstrijden van het seizoen. Allereerst willen we alle coachen, 
trainers, leden en andere betrokken vrijwilligers ontzettend bedanken voor de inzet het afgelopen 
seizoen. We hebben er samen weer een geslaagd seizoen van gemaakt. Bedankt!

Het einde van het seizoen betekent ook dat wij alvast bezig zijn met de voorbereidingen voor volgend 
seizoen. Vorige week was de coachen vergadering, daar is de teamindeling bekend gemaakt.
We zijn ook bezig om het trainingsschema te maken. Dit is nog niet rond, maar zal ruim op tijd bij 
de coachen terecht komen en in het Contact geplaatst worden. De trainingen starten in de week 
van 3 september. Eerder starten is niet mogelijk in verband met de kindervakantiespelen.

De Jeugdcommissie

TEAMINDELING 2018-2019

F1: Fenny Zuurbier    F2: Karin Zuurbier
1. Melanie     1. Maud
2. Jente      2. Emma
3. Nikki      3. Robin
4. Femke      4. Lieke
5. Leonne     5. Lynn
6. Tess      6. Donna
7. Anneroos     7. Aanvulling nieuwe leden

E1: Simone Drenth, Helen Smit en Ilona Drenth E2: René Buter
1. Marijne     1. Eva O
2. Sidney      2. Isa
3. Donna      3. Lisa
4. Yara      4. Eva v. D
5. Britt      5. Lynn
6. Floor      6. Kate
7. Kaylee      7. Maud
8. Mette      8. Fenna

D1: Annie Groenland en Moniek Niewold
1.Iris Niewold
2. Iris v.d. L
3. Joy
4. Fiene
5. Sem
6. Celine
7. Roos W
8. Roos van Langen

C1: Sylvia Borst C2: Paulien Oudeman, Cindy Blankendaal en Anouk Kavelaar
1. Noa 1. Lynn
2. Melanie 2. Tess
3. Patricia 3. Sofie
4. Amanda 4. Iza
5. Suzanne 5. Demi
6. Demi 6. Mirthe
7. Roos 7. Femke
8. Jenny 8. Sjeel
9. Maud 9. Floor
10. Iris B 
11. Rowena 
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B1: Nel Borst  A1: Irma Kuilboer en Monique Bleeker
1.Sam
2. Merel
3. Pien
4. Devi
5. Evi
6. Sen
7. Bente
8. Lois
9. Marleen
10. Pascalle
11. Zoe

1. Destiny
2. Mabel
3. Nadine
4. Evie
5. Jill
6. Kristie
7. Fenny
8. Isa
9. Yara
10. Inde
 

KANTINEDIENSTEN ‘T DORPSHUIS
Datum   
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  

UITSLAGEN 20 MEI T/M 3 JUNI     
Dames 1 Dynamo DS1  Hugo Girls DS1 15 - 19
 Lacom ‘91 DS1  Hugo Girls DS1 29 - 19
Dames 2 Hugo Girls DS2  Geel Zwart DS1 17 - 28
Dames 3 Hugo Girls DS3  Zwaluwen K DS1 24 - 8
 KSV DS3  Hugo Girls DS3 12 - 19
A1 Hugo Girls DA1#  George St. DA1 19 - 10
 Westfriezen DA1  Hugo Girls DA1# 21 - 13
B1 Hollandia T DB1  Hugo Girls DB1 20 - 6
B2 Hugo Girls DB2  VVW DB2 7 - 27
C1 Hugo Girls DC1  Tonegido DC1 13 - 12
 Schagen DC1  Hugo Girls DC1 18 - 15
C2 Hugo Girls DC2  Lacom ‘91 DC1# 18 - 18
D1 Hugo Girls D1  Tornado D1 11 - 14
 Hugo Girls D1  Niedorp D1 28 - 6
E1 Hugo Girls E1#  DES E1 19 - 13
 DSO E1  Hugo Girls E1# 11 - 10
E2 Hugo Girls E2  Kleine Sluis E1# 5 - 27
 Hugo Girls E2  DSO E2 15 - 4
F1 Schagen F2  Hugo Girls F1# 0 - 14
 Hugo Girls F1#  Kleine Sluis F1# 10 - 6
F2 Schagen F3  Hugo Girls F2  - 
 Vrone F2  Hugo Girls F2 25 - 6
F3 CSV F3  Hugo Girls F3 20 - 3
 Hugo Girls F3  Vriendschap/TOB F1# 7 - 7
DMW 1 Hugo Girls DMW1  Geel Zwart DMW1 9 - 11
DMW 2 HCV ‘90 DMW1  Hugo Girls DMW2 13 - 13
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PROGRAMMA ZATERDAG 9 JUNI T/M VRIJDAG 15  JUNI
         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANVANG VERTREK RES.SH.
             
DAMES 1 10 juni HG DS1-St George DS1 De Noord 12:45 11:45 ------
DAMES 2  VRIJ    
DAMES 3 9 juni HG DS3-SportingS/SSV DS3 De Noord 19:00 18:30 ------
A1 10 juni HG DA1-Spartanen A1# De Noord 11:30 11:00 ------
B1 10 juni Geel Zwart DB1-HG B1 ‘t Zand 14:20 13:20 ------
B2 10 juni De Blinkert DB1#- HG DB2 Haarlem 11:45 10:15 ------
C1 10 juni HG DC1-Tornado C1 De Noord 10:30 10:00 ------
C2 9 juni Hollandia T DC2-HG DC2 Tuitjehorn 10:30 9:30 ------
D1 10 juni Berdos D1#-HG D1 Bergen 12:15 11:15 ------
E1 9 juni HG E1#-J.H.C. E1 De Noord 14:00 13:30 ------
E2 10 juni Jupiter’76 E1-HG E2 Franeker 10:00 8:30 ------
F1 9 juni HG F1-D.E.S F1# De Noord 13:00 12:30 ------
F2 9 juni HG F2-Hollandia T F2 De Noord 12:15 11:45 ------
F3 10 juni DSS F6-HG F3 Heemskerk 11:00 10:00 ------
RECR. 1 13 juni HG DMW1-Geel Zwart DMW2 De Noord 20:00 19:30 ------
RECR. 2 13 juni DSOV DMW2-HG DMW2 Vijfhuizen 20:00 18:30 ------

 
WIE FLUIT WANNEER?
DATUM WEDSTRIJD TIJD SCHEIDSRECHTER
9-jun HG F2-Hollandia T F2 12:15 Fenny Borst
9-jun HG F1#-D.E.S. F1# 13:00 Fenny Borst
9-jun HG E1#-J.H.C. E1 14:00 Lisa Appel
9-jun HG DS3-Sporting S/SSV DS3 19:00 Dames 1
10-jun HG DC1-Tornado DC1 10:30 Dames 3
10-jun HG DA1#-Spartanen DA1# 11:30 Amber Groot
10-jun HG DS1-St. George DS1 12:45 Bond (M. Glasbergen + M Huiberts)
13-jun HG DMW1-Geel Zwart DMW2 20:00 Rene Buter

Ti m m e r b e d r i j f
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Hugo Boys seizoen 2017-2018
Van de bestuurstafel

Voor het seizoen 2018-2019 zijn we rond met de trainers.
In januari was al bekent dat Jorgen Heurter zijn contract met één jaar 
verlengd.
Nieuw als trainer is Dragan Srpak. Dragan is geen onbekende in De Noord. 
Jarenlang heeft hij JO-19 onder zijn hoede gehad en mooie resultaten 
geboekt. Taak van Dragan is trainingen verzorgen op de dinsdag en 
donderdag samen met Jorgen. Het accent zal liggen op het 2 elftal omdat 
Dragan ook de coaching op zich neemt van het 2e elftal op zondag. Door de komst Dragan wordt 
de rol van Cees anders. Cees zal één training per week bijwonen. Zal zich richten op hersteltraining 
en specifieke zaken rondom de training. Daarnaast zal Cees op zondag Jorgen assisteren tijdens 
de wedstrijden van het 1e elftal.

Groot succes waren de kermiswedstrijden en de feestavond. Compliment voor de sponsorcommissie 
en kantinecommissie het was prima verzorgd!
Traditiegetrouw wordt na de laatste thuiswedstrijd van Hugo Boys 1 de prijs “speler van het jaar 
uitgereikt”.  Nieuw was dat de best presterende speler van het 2e ook in het zonnetje werd gezet.
Erwin Hand viel deze eer ten deel. Bij Hugo Boys 1 werd Jesper Hoogland speler van het jaar, 
gevolgd door Bas Haisma en Boy Groen. Dank aan Hugo’s Vrienden voor het organiseren en het 
beschikbaar stellen van de prijzen. Tevens namen we afscheid van diverse vrijwilligers en spelers.
Zo stopt Ronald Duin na één jaar als grensrechter. Helaas kon Ronald dit niet meer combineren 
met zijn werk. Amber Steltenpool stopt na vele jaren als verzorgster. We gaan haar charmante 
verschijning missen langs de velden. Als spelers stoppen Dick Zwagerman, Richard Groot Derrek 
Ursem en Roel Wolkers. Zij werden bedankt voor hun jarenlange inzet voor de vereniging 

Op 27 mei speelde Hugo Boys 1 zijn laatste competitiewedstrijd thuis tegen WMC.
Opdracht was met twee doelpunten verschil winnen. Dit lukte niet. Vlak voor tijd werd de verdiende 
winnende treffer gescoord. Daarna was het afwachten wat de ontwikkelingen waren op de andere 
velden. Doordat Bergen gelijk speelde en De Rijp won eindigde Hugo Boys op de derde plaats en 
nam zodoende de eerste periodetitel over van Koedijk.
Door dit resultaat mocht ons vlaggenschip het op zondag 2 juni in een uitwedstijd opnemen tegen 
Succes. Deze wedstrijd werd na verlenging met 1-3 gewonnen. Helaas treffen we in de volgende 
ronde niet Schagen onder leiding van Gosse Bosma.  (Voormalig trainer Hugo Boys) 
JVC was met 2-0 te sterk. Dit houdt in dat we 10 juni naar Julianadorp moeten.
We hopen op net zoveel meegereisde supporters als bij Succes.
Als we ook van JVC  winnen. Komt er een derde wedstrijd tegenstander uiteraard nog niet bekent. 
Wat wel bekent is dat deze wedstrijd thuis wordt gespeeld.  Laatste nieuws is dat diverse zondag 
teams overgaan naar de zaterdag. Hierdoor komen er extra plaatsen vrij voor de derde klasse.
Mocht men de derde wedstrijd verliezen dan zijn er nog een of twee extra wedstrijden om 
promotie naar de derde klasse te realiseren.  Al met al spannend.
Wij als bestuur hopen dat u in groten getale komt om het eerste aan te moedigen en te 
ondersteunen.

Bestuur Hugo Boys
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Margret de Boer ‘Haarstyliste’
Leliehofstraat 16
Heerhugowaard-Noord
072-5716154

Uitsluitend op afspraak!

Openingstijden:
Dinsdag 13.00-21.00
Woensdag 09.00-21.00
Donderdag 09.00-21.00
Vrijdag 09.00-17.00

K
AP
SALON

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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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. 

Advertentietarieven (zwart/wit): 1/1 pag € 42,50
    1/2 pag € 24,50
    1/4 pag € 15,00
    1/6 pag   € 11,25 (personeelsadvertentie) 

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:   advertentie@zrgbv.nl 
   telefoon:  0224-296 007  

Rekeningnummer Contact: NL06RABO0386950989
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ALGEMENE INFORMATIE
Kopij voor deze pagina? Mail Redactiecontactdenoord@gmail.com of bel Angèl Mooij 
072-5715332
Voor een klachtenmelding bij de gemeente over wegen, riolering, verlichting, plantsoen en 
reiniging, kunt u bellen met:   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  Gerda Roozendaal 0226-422110
  b.g.g. 06-51039032
of
 Anita Messelaar  06-20915051  b.g.g. 06- 
 

Secretariaat           Sandra Oudeman     06-37303500
Penningm.             Cees Molenaar  072-5712488

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

 
  
Oproep  van  gymvereniging  Con  Amore  Waarland.    
Wij  zoeken  per  september  2018  voor  onze  jeugdleden  een  trainer/trainster.  Zodat  onze  
jeugdleden  vanaf  het  nieuwe  seizoen  weer  met  plezier  elke  maandag-‐  en/of  woensdagmiddag  
naar  de  sportzaal  kunnen  komen  om  lekker  te  gymmen.    
  

  
  
  

Namens  Bestuur  Con  Amore                                                                                                                                                                                                                                        
Petra  van  der  Gulik  
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Blankendaal Coldstores B.V. is een dienstverlener op het gebied van koel- en 
vrieslogistiek. Van oudsher worden onze  logistieke activiteiten aangestuurd 
vanuit ons kantoor in Tuitjenhorn. Opslag, order-picking en handling zijn de 
belangrijkste activiteiten. Ook in Velsen Noord en in Ridderkerk hebben wij 
vestigingen. In verband met de uitbreiding van onze activiteiten vragen wij voor 
onze hoofdvestiging in Tuitjenhorn:

SCHOLIEREN/STUDENTEN  
Voor ons koelhuis in Tuitjenhorn zijn wij op zoek naar medewerkers voor 
werkzaamheden na de schooltijden, op zaterdagen ( tot 12 uur per week)  en 
eventueel in de vakanties. 
Minimum leeftijd 18 jaar.

TELEFONIST/LICHT ADMINISTRATIEVE KRACHT (M/V)
Voor onze hoofdvestiging in Tuitjenhorn zijn wij op zoek naar een gemotiveerde, 
stressbestendige telefoniste/administratieve kracht die van aanpakken weet.
Je bent het eerste aanspreekpunt en beantwoordt vragen van klanten en collega’s. 
Alle voorkomende werkzaamheden , waaronder licht administratieve taken, zoals 
het opmaken van  vervoersdocumenten alsmede postverwerking behoren tot het 
takenpakket.
Het betreft een fulltime functie.

Profiel:
- Je bent klantgericht, open, communicatief vaardig, nauwkeurig en flexibel
- je hebt een dienstverlenende instelling zowel naar klanten als naar collega’s
- natuurlijk ben je computervaardig en goed bekend met Word en Excel en bij 

voorkeur ben je administratief opgeleid.  
-  Nederlands beheers je zowel in woord als geschrift en kennis van Engels is een pre. 

Geïnteresseerd?  
Sollicitaties graag uitsluitend via de mail aan PZ@blankendaalcoldstores.nl 
onder vermelding van de vacatureomschrijving.

Per 2016 zijn wij een rookvrij bedrijf


