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Agenda
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
8 juni 2018 Heilig Hart feest
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
15 september 2018 The Hunt
19 september 2018 Vertrekviering voor de pelgrims naar Lourdes
8 oktober 2018 14:00 KBO verassingsmiddag
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 december 2018 14:00 KBO kerstmiddag

Vrijdag 11mei 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 21 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 8 JUNI 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 17 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  17 mei voor kwart voor 11 gemaild 
dient te worden.
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Kerkwerken
In mei  is de groep van mevrouw Toos Mooij en Wilma Molenaar aan de beurt om de kerk op orde 
te brengen.

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

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 18 MEI  OM 15.15 UUR 
Kinderkerk voor de bovenbouw

WEEKEINDE 19 EN 20 MEI
Hoogfeest van  Pinsteren
Eerste lezing uit de Handelingen van de apostelen2,1-11( Het eerste Pinkstern: de leerlingen 
vertolken wat de geest  hun ingeeft en allen verstaan hen, ieder in zijn eigen taal)
Evangelie uit Johannes 15, 26-27;16, 12-15( De geest zal alles doen begrijpen wat Jezus geleerd 
heeft. Hij geeft kracht om vrijmoedig te getuigen.)
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ZONDAG 20 MEI OM 10.00 UUR
PINKSTEREN
Woord- en communieviering met zang van de Cantorij. Voorganger is Diaken Hans Bruin.
Gebedsintenties voor: Jan Bleeker en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Jan en Tiny 
Oudeman-Groot en zegen over hun kinderen en kleinkinderen, Nic Doodeman,Ruud en Margret, 
Gert Boerdijk en zegen over de kinderen en kleinkinderen, in liefdevolle herinnering Piet Borst, 
in liefdevolle herinnering Andre en Ank Veldman, Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen 
en kleinkinderen, Piet Mooij, Ursula Mooij-Oudeman en overleden familie, vader en moeder van 
Schagen en familie, Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas, Henk en Trien Groot en zegen over 
hun gezin, Piet Bleeker en zegen over zijn gezin.
Lector: Marga van langen. Misdienaars: Miel Berkhout en Sven Klaver. Koster:Peter Danenberg.
De schaalcollecte is voor de Nederlandse Missionarissen.

DINSDG 22 MEI OM 19.00 UUR 
Rozenkransgebed

WEEKEINDE 26 EN  27 MEI
Hoogfeest van de heilige Drie-eenheid
Eerste lezing uit Deuteronomium 4, 32-34.39-40(Mozes herinnert aan de unieke betekenis van het 
verbond, dat God met zijn volk heeft gesloten)
Evangelie uit Matteüs 28, 16-20 (Gaat en maak alle volkeren tot mijn leerlingen, zegt Jezus. Zie, ik 
ben met u alle dagen)

ZONDAG 27 MEI OM 10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van het ritmisch koor. Voorganger is  Diaken Piet Steur
Gebedsintenties voor:in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel, in liefdevolle herinnering  
Andre Veldman en Ank Veldman-Dekker, Tiny Veldman-Overtoom en familie, Cees Meester,Jaap 
Burger en zegen over zijn gezin,Riet Entius de Boer- en zegen over hun gezin,voor de levende en 
overleden familie van Langen-de Wit
Lector: Marga van Langen. Misdienaars:Jip van den Berg en Syb Bakkum. Koster:Gon Meester.

DINSDAG 29 MEI OM 19.00 UUR
Rozenkransgebed

ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP:

’T VELD
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.
Zondag 20 me iom 11.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink en zang van 
de veldrakkers.
Zaterdag 26 mei om 19.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink en zang 
interamvo. Er is kinderwoorddienst en na afloop koffiedrinken

WAARLAND
Zondag 13 mei om 10.00 uur Eucharistieviering met Pastoor Tilma
Zaterdag 19 mei om 19.00 uur  Eucharistieviering met pastoor van der Linden en Diaken Hans 
Bruin en zang van het gemengd koor.
Zaterdag 26 mei om 19.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Piet Steur  en zang van 
het ritmisch koor.

NIEUWE NIEDORP
Zaterdag 12 mei om 19.00 uur Woord- en communiedienst met Diaken Toon Jorink 
Zondag 20 mei om 9.30  uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink 
Zondag 27 mei om 10.00 uur  Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink
Zondag 27 mei om 11.30 uur uur Dopelingenviering  met Diaken Toon Jorink en zang van de 
zonnezangertjes. 
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Dopen
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971

Overleden
Op 30 april overleed op 85 jarige leeftijd Anna Cornelia (Annie) Stoop-Stam.
 Op 2 mei was de avondwake  en op 3 mei vond de uitvaartdienst plaats waarna zij werd begraven 
op de begraafplaats achter de kerk.

EEN BIJZONDERE MARIAVIERING OP ZONDAG 13 MEI OM 10.00 UUR

De meimaand is vanouds de Mariamaand. Extra aandacht wordt er dan gegeven aan Jezus’ 
moeder Maria. De Lourdesgroep ’t Veld & Heerhugowaard wil op Moederdag, deze zondag 13 
mei, ook extra aandacht geven aan een bijzondere moeder: Maria. Om 10.00 uur zal er in onze 
kerk een speciale Mariaviering plaatsvinden. Voorgangers zijn pastor Jan Molenaar en pastor 
Marion Bleeker. Het ritmisch koor o.l.v. Trudy Hand zal de zang verzorgen. Hopelijk komt u ook, 
want het is natuurlijk geweldig om met een volle kerk stil te staan bij Maria.
Ook in Lourdes staat men dit jaar extra stil bij Maria, want na het thema van vorig jaar rond het 
Magnificat, de lofzang over de hoop die Maria zingt als ze haar nicht Elisabeth bezoekt,
zal dit jaar het thema zijn n.a.v. de uitspraak van vertrouwen van Maria bij de bruiloft van Kana in 
Johannes 2: “Doe alles wat Hij u zeggen zal.”
Wil u dit thema dit jaar ook meemaken in Lourdes? Dat kan want we hebben nog een aantal 
plaatsen vrij. Van vrijdag 21 t/m woensdag 26 september gaan we per vliegtuig naar Lourdes.
Wilt u mee? Geeft u dan snel op bij de hotel/reisleider Jan Verkroost, tel. 072 – 57 42 743 of bij de 
begeleidende pastor Marion Bleeker  tel. 0226 – 42 27 31
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje koffie of thee achter in de kerk 
bij de Lourdesstand.
U kunt dan informatie vragen over de 6 daagse Lourdesreis van september 2018. 

Lourdesgroep ’t Veld & Heerhugowaard.

                      

 
6-daagse reis per vliegtuig naar Lourdes,
Van 21 t/m 26 september 2018 Met de Lourdesgroep ’t Veld en Heerhugowaard

Onze werkgroep zorgt ervoor dat alle pelgrims, jong en oud, ziek en gezond, 
tijdens de reis aan vieringen en rondleidingen kunnen meedoen.
Voor zieke pelgrims gaat er een verpleegkundige in onze groep mee die u kan 
helpen met de dagelijkse verzorging.
Wanneer mensen tijdens de pelgrimage gebruik maken van een rolstoel, staan er 
hulpen klaar om u daarin te begeleiden.
Pastorale ondersteuning tijdens de reis  Marion Bleeker T (0226) 42 27 31
Uw reis/hotelleider tijdens deze reis           Jan Verkroost T (072) 574 27 43
 
Zie ook de folders achter in de kerk
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Geloof, hoop en liefde

Zondagmiddag 8 april kwamen 70 tieners en jongeren naar het 
Julianaklooster om daar een supertoffe middag met elkaar door 
te brengen, in het kader van Teens Get Together. Dit is een jaarlijks 
terugkerende activiteit die wordt geïnitieerd door het bisdom, maar 
die elk jaar door een andere jongerengroep wordt georganiseerd. Dit jaar was YoungSeven aan de 
beurt, i.s.m. Hi5spirit (tienergroep regio Geestmerambacht) en LifeTeen (tienergroep Haarlem). 
Om 12.30 uur werd gestart met een eucharistieviering onder begeleiding van de live band Living 
Tree. Het was mooi om te zien, dat de kapel van het Julianaklooster tot de nok gevuld was met 
jongeren, waarvan een deel ook een actieve bijdrage leverde aan de viering. Daar kwam bij, dat er 
twee jonge priesters voorgingen, t.w. Nico Kerssens en Ignas Tilma en zo werd het thema van de 
middag, geloof, hoop en liefde, al voor een belangrijk deel ingevuld.

De jongeren waren ingedeeld in acht kleurengroepen, die twee aan twee een circuit van 
activiteiten afgingen, dat bestond uit: 
•  Levend Stratego, waarbij ze de ark van Noach moesten zien te vullen met dieren van de andere groep;
•  Een Estafette, waarbij het er om ging welke groep als eerste de prinses zou redden met behulp 

van een eenhoorn, een reuzenerwt (2 m. doorsnede) en een vliegend tapijt; 
•  Het maken van een symbool van glasmozaïek, over geloof, hoop of liefde;
•  Het beschilderen en versieren van een houten hart van liefde, voor iemand van wie je heel veel houdt;
•  Het knippen van een boomblad, waar ze iets opschreven dat ze ooit hadden gedaan en waar ze 

veel spijt van hadden. Deze bladeren werden aan een boom bevestigd.

Na het doorlopen van dit circuit kwamen alle groepen samen bij de Lichtboom, waar al hun 
beschreven bladeren aan bevestigd waren. Pastor Tilma vertelde daar over Zacheüs, die ook in 
een boom klom om Jezus te zien. En die door een onverwacht, hartverwarmend contact met 
Jezus spijt kreeg van zijn verkeerde daden en vergeving mocht ontvangen. Hij beterde zijn leven 
en voelde zich helemaal licht en warm van binnen; hij voelde zich bevrijd. Pastor Tilma sloot af 
met een mooi gebed, waarin voor ons allemaal de zegen van God werd gevraagd. Daarna werd 
de boom in brand gestoken, zodat – ritueel gezien – ook al onze spijtbetuigingen opgingen in 
licht en warmte en opstegen naar God. Ondertussen had een aantal mensen niet stil gezeten en 
was begonnen met de voorbereidingen van een heerlijke barbecue. Dat ging er wel in, na zo’n 
enerverende middag. En na nog een lekker verkoelend ijsje, ging iedereen om 19.00 uur voldaan 
weer huiswaarts.

Namens de werkgroep YoungSeven
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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 v. € 8,95 voor € 7,50

Croissants 3 + 1 gratis

Reclame voor zaterdag 12 mei

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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VIRGIEL NIEUWS en AGENDA

De Bisschop op bezoek bij Virgiel !
De hulpbisschop Haarlem Amsterdam mgr. Jan Hendriks was in april op bezoek bij Virgiel.
Het onderwerp was : ‘ Wat doet een Bisschop ? ‘

Het was een geanimeerd gesprek en er was tijd tekort. Bisschop Hendriks genoot er ook zelf van. 
Hij was ook vooraf bij de zangrepetitie o.l.v. Anna Ursem en daarvoor werd de bisschop nog even 
meegenomen door de werkgroep vormsel voor een korte rondgang langs de groepjes van het vormsel. 

De bisschop heeft een eigen website www.arsacal.nl en daar heeft hij een verslag geschreven.
De jongeren hebben deze gedeeld op facebook met elkaar maar bij veel parochianen is het langs 
hun heen gegaan. Vandaar dat we zijn woorden ook in Contact willen plaatsen. 
Hieronder het verslag van bisschop Hendriks die hij op zijn eigen website heeft geplaatst. 

Jongeren De Noord brouwen bier voor Panama
Op naar de WJD
nieuws - gepubliceerd: donderdag, 19 april 2018

etiket van het bier
De jongerengroep Sanctus Virgilius van de Heilig Hartkerk van De Noord brengt een eigen bier 
op de markt, in grote flessen, want: het is bier om te delen! Dit is dus bier met een boodschap en 
wordt gelanceerd als sponsoractie.
Woensdagavond 18 april was ik bij Sanctus Virgilius in Heerhugowaard De Noord om te vertellen 
over wat een bisschop is en doet. De jongeren hadden veel vragen opgesteld, meer zelfs dan we 
die avond konden bespreken: over roeping, wijding, taak van een bisschop, mijn mooiste ervaring 
en nog veel meer. En natuurlijk kwamen er tijdens de avond ook allerlei spontane vragen op.
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De jongeren willen met elkaar naar de Wereldjongerendagen in Panama. Dat zal voor hen zeker 
een mooie en bijzondere ervaring zijn. Ik hoop er zelf ook naar toe te gaan. De sponsoractie moet 
de jongeren een handje helpen om dit te gaan bekostigen.
Ze zijn in De Noord best heel actief met jongerenwerk. Het zijn ook jongeren die de vormelingen 
- jongeren die net naar de middelbare school zijn gegaan - begeleiden in het traject naar het 
vormsel toe. Een mooie vorm van betrokkenheid bij het parochie gebeuren! Ook de vormelingen 
heb ik even kunnen bezoeken terwijl ze bezig waren met het vormselproject.
Sanctus Virgilius doet trouwens meer. Zo hebben ze in de abdij van Egmond geholpen de 
bibliotheek te verhuizen volgens de brandblussen-met-emmers-water-methode: ze hebben de 
boeken doorgegeven totdat ze op de nieuwe locatie weer op hun plaats stonden.
Het bier komt vanaf 25 april beschikbaar (ik moest het dus nog zonder doen).

VIRGIEL bijeenkomst op woensdag 16 mei 2018.

19.30 uur.  45 minuten zingen o.l.v. Dirigente Anna Ursem.
20.15 uur    openingsrituelen en mededelingen van bestuur.
20.15 uur.   Thema onderwerp.

Gast:  Linda Koopman.
Onderwerp: ‘uit de rat-race’. Hoeveel procent batterij heb jij nog ? 

VIRGIEL Virgiliusbier wordt ingezegend op het H .Hartfeest .

Het Virgilius bier ‘om te delen’ zal worden ingezegend op vrijdagavond 08 juni op het eind van de 
viering van 19.30 uur. 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.  

VIRGIEL   30 juni t/m 07 juli 2018 op reis.

Zaterdag 30 juni vliegen we met de KLM om  09.15 uur naar Bilbao Spanje. Vandaar gaan we met 
de bus naar San Sebastiaan, vervolgens met de trein de grens over om uiteindelijk in het Franse 
bergdorpje Saint-Jean - Pied-de -Port aan te komen. De volgende dag begint onze voetreis.
Vrijdag 06 juli is het goed rusten in San Sebastiaan en  Zaterdag 07 juli om 19.30 uur vliegen we 
vanaf  Bilbao weer terug naar Nederland.

Jonge voeten, oude paden
Even bezinnen op waar ik sta ! in een enerverende voettocht naar Santiago de Compostela.

Een eeuwenoud pelgrim pad die leidt naar Santiago de Compostela.
Vele eeuwen lopen mensen vanuit alle hoeken uit Europa naar het graf van de apostel Jacobus.
We starten in het pittoresk frans grensdorpje Saint-Pied-de-la-Port aan de voet van de Pyreneeën.
We lopen de Camino in vijf dagelijkse etappes. 
Bij elke bocht, berg en dal ontwikkelt zich een nieuw landschap; de tijd lijkt stil te hebben gestaan in 
de Spaans-Baskische dorpjes. Vriendelijke behulpzame mensen en ze wensen ons een Buon Camino ! 
We rusten in  rifugio’s van kloosters, parochies en /of particulieren; moe maar voldaan gebruiken 
we de pelgrimsmaaltijd.
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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

Virgilius Bier, hét bier om te delen
Misschien heeft u al eens eerder iets gelezen over de groep Sanctus Virgilius, een groep jongeren die 
zich vanuit de kerk bezighoudt met betekenisvolle maatschappelijke activiteiten. Wij organiseren 
maandelijks thema-avonden waarbij wij maatschappelijke punten – zoals bijvoorbeeld abortus, 
euthanasie en voltooid leven – ter discussie brengen of gasten laten spreken die een aangrijpend 
verhaal met zich meedragen en hun opgedane levenslessen met de jongeren willen delen. 
Nu zijn wij, van Sanctus Virgilius, gestart met het brouwen van ons eigen bier. Met de verkoop 
van Virgilius Bier willen wij ervoor zorgen dat wij Sanctus Virgilius kunnen blijven voortzetten. De 
gehele opbrengst zal ten goede komen aan: gastsprekers, excursies, maatschappelijke projecten 
en nog veel meer levens-verrijkende ervaringen!
Bent u ook benieuwd geworden naar hét biertje om te delen? Kijk dan op onze Facebookpagina: 
Virgilius Bier of op www.virgiliusbier.nl. Hier kunt u ook gelijk een bestelling plaatsen, want dit 
speciale Noordendse biertje wilt u toch ook proeven?

Laat uw stem niet verloren gaan!

Nee het gaat deze keer niet om de politiek maar om steun voor de Caritas in het kader van de 
clubaktie van de rabobank. Als lid van deze bank kunt u uw stem uitbrengen op verschillende 
clubs want u krijgt 5 stemmen en u mag er maximaal 2 op 1 club uitbrengen, en wij hopen dat ook 
wij uw stem krijgen. Andere jaren gingen we met alle leden fietsen en kregen we € 300,-- van de 
bank maar dat is niet meer. Wij zijn nu afhankelijk van uw stem die u tot 28 mei kunt uitbrengen. 
Meestal hebben wij aandacht voor de medemensen maar nu hopen we op uw aandacht voor ons. 
Het geld wat zo binnen komt wordt weer besteed binnen onze gemeenschap. Wij wachten in 
spanning de uitslag af.

Caritas De Noord,
Jan van Schagen voorzitter.

Dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken voor de warme belangstelling, mooie woorden, prachtige 
bloemen, fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve 
vrouw, onze geweldige (schoon)moeder  en liefhebbende super oma

 Els Boekel-Pronk

We moeten nu zonder haar verder, maar missen haar enorm.

Familie Paul Boekel
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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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“Ze benne d’r!!
Misschien hebben jullie het al wel gezien, vele hebben ze al geproefd, maar voor degene die het 
nog niet weten “Ze benne d’r!! Ze,  zijn de  groene asperges,  geteeld op ons bedrijf. 
De verkoop van de groene asperges vind plaats in ons winkeltje,  Bakkums Boetje,  aan de 
Middenweg 452 in Heerhugowaard. Het Boetje is dagelijks geopend van 9.30 tot 17.30 uur en op 
zon- en feestdagen van 11.00 tot 14.00 uur. Naast de verkoop van verse groene asperges maken 
we ook smaakvolle cadeau pakketten met producten van het seizoen, allemaal van lokale teelt. 
Leuk om weg te geven ondermeer met Moederdag!!! 
Wilt u meer weten over ons bedrijf?  In samenwerking met Drone Studios maken we regelmatig 
een kort filmpje. Ondermeer gefilmd met een drone laten we de diverse werkzaamheden in het land 
en bij ons op het bedrijf zien. Deze filmpjes zijn te zien op onze website www.Bakkumsboetje.nl 
maar ook op Facebook, zeker de moeite waard om eens naar te kijken.
Geniet u al lekker van onze groene asperges maar wilt u er meer van proeven of weten wat u ervan 
maken kan? Dat kan, op zaterdag 12 mei zal Ineke van Ien’s Kookservice u laten zien wat voor vele 
gerechten er van de asperges gemaakt kan worden. Deze gerechten kan u ook kopen om mee 
naar huis te nemen zodat u niet meer zelf hoeft te koken.  
Een week later, zaterdag 19 mei zal huiskok Duncan diverse heerlijke gerechten bereiden op 
onze mobiele keuken,  bij mooi weer lekker buiten. Kom langs om te proeven en om even gezellig 
een praatje te maken met Duncan!!!! We hopen u te zien in Bakkums Boetje

Smaakvolle groet,
Niels en Susan Bakkum

Collecte Hartstichting
 
Collecte Hartstichting brengt 1266,38 euro op in Heerhugowaard – De Noord 
Ruim 15 collectanten dragen bij aan een landelijk dekkend netwerk van AED’s in Nederland

De jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting van 8 tot en met 14 april heeft dit jaar 
€1266,38 in Heerhugowaard De Noord opgeleverd. De Hartstichting bedankt de collectanten 
en inwoners van harte voor de bijdrage aan de realisatie van een landelijk dekkend netwerk 
van AED’s in Nederland. Dankzij de giften kunnen meer levens worden gered.

Levens redden met de AED
Ruim [AANTAL] collectanten in [LOCATIE] gingen tijdens de collecteweek met de collectebus 
langs de deuren. De Hartstichting geeft met de collecteopbrengsten 2018 een stimulans aan 
de plaatsing en registratie van AED’s op openbare plekken in Nederland. Dit initiatief draagt bij 
aan de realisatie van een landelijk dekkend netwerk van AED’s in Nederland. Zo kunnen meer 
levens worden gered. Jaarlijks worden 15.000 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een 
hartstilstand, vaak onverwachts. Reanimatie en de inzet van een AED binnen 6 minuten biedt 
de grootste kans op overleving. Met een landelijk dekkend netwerk van burgerhulpverleners én 
AED’s die zijn aangemeld bij het landelijk oproepsysteem Hartslag Nu, kunnen we jaarlijks naar 
schatting 2500 levens redden.

Over de Hartstichting
Het hart is de motor van het leven. De Hartstichting werkt aan concrete oplossingen om ieders 
hart zo sterk mogelijk te houden, zodat iedereen uit het leven kan halen wat erin zit. Stap 
voor stap en op verschillende fronten tegelijk werken wij aan een hartgezonde samenleving. 
Dat doen wij samen met medewerkers, patiënten, vrijwilligers, donateurs, zorgprofessionals, 
wetenschappers en business partners. Onze ambitie is om hart- en vaatziekten zo vroeg mogelijk 
te kunnen herkennen, opsporen én zo goed mogelijk te behandelen. Daartoe financieren wij 
wetenschappelijk onderzoek, geven wij voorlichting en werken wij aan vernieuwing in de zorg en 
hulpverlening. Voor meer informatie: hartstichting.nl.
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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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Rabobank Clubkas Campagne: 
 
Stem op Time to sing (v/h ‘t Kommerkoor)

Time to Sing (v/h ’t Kommerkoor) uit Heerhugowaard-Noord brengt 
graag de volgende sponsoractie onder uw aandacht. De Rabobank 
Clubkas Campagne is de donatie actie voor verenigingen en 
stichtingen, waarbij de leden van de Rabobank bepalen welke clubs een donatie ontvangen door 
het uitbrengen van hun stem. De Clubkas Campagne is in plaats gekomen van de Fietssponsortocht. 
Hoe werkt de Rabobank Clubkas Campagne?
Alle leden van Rabobank Alkmaar e.o. van 18 jaar en ouder (per 10 april) kunnen hun stem 
uitbrengen van dinsdag 8 mei tot en met maandag 28 mei 2018. Bent u lid van Rabobank Alkmaar 
e.o.? Dan ontvangt u een persoonlijke uitnodiging per post met unieke stemcode waarmee u via 
deze website uw stem kunt uitbrengen. Elk lid mag 5 stemmen uitbrengen, maximaal 2 per club. 
Dit kan online of bij één van de kantoren. Iedereen met een rekening bij de Rabobank kan lid 
worden. Bij en/of rekeningen kunnen beide rekeninghouders lid worden en dus allebei stemmen. 
Alvast hartelijk dank voor uw stemmen!!

Leden en bestuur van Time to sing.

‘Waar je ook heen gaat, ga met heel je hart’
Het motto van de 28e wandeltocht van Heerhugowaard-De Noord naar de Stille Omgang in 
Amsterdam was: ‘Waar je ook heen gaat, ga met heel je hart’. Dat deden de 72 pelgrims!

Met het hart open voor jezelf en voor de ander overbrugden de wandelaars op zaterdag 17 
maart de bijna zestig kilometers tussen de H. Hartkerk en De Krijtberg, de kerk van de Heilige 
Franciscus Xaverius aan de Singel. Het werd een hartverwarmende tocht, ondanks de lage 
gevoelstemperatuur. En als het nodig was staken we elkaar een hart onder de riem, om ook zo 
dicht bij het motto dag van de dag te blijven. Het organiserend comité trakteerde ons opnieuw 
op een prachtige route. Via Oterleek, Grootschermer, De Rijp, Oostknollendam en Zaandam 
bereikten we de Hempont. Dat was onze tweede overtocht via het water. Pontje Jan Hop bracht 
ons bij Spijkerboor over het Noordhollands Kanaal.

Vrije loop
Het was al donker toen aan de andere zijde van het Noordzeekanaal het stilte-traject van vier 
kilometer aanbrak. Zo kregen, op het ritme van ieders voetstappen, je eigen gedachten de vrije 
loop, rechtstreeks uit het hart.
Tussen de wegzending kort voor half negen door diaken Hans Bruin en het welkomstlied ‘De aarde 
is vervuld’ om kwart over tien in De Krijtberg zaten vier stops. Behartenswaardige tussenstops, 
mag ik wel zeggen. En telkens was daar ons pelgrimslied.
‘Wij mensen leven samen, dus samen in iedere tijd, dus samen zonder onderscheid’, klonk het 
in de kerk van Stompetoren, in restaurant De Hofjes te Wormerveer (waar trouwe wandelaar Jan 
Tamis voor de 23e keer het tafelgebed opende), in de Zaanse Bonifatiuskerk (pas gerestaureerd) en 
in de Fatimakerk (van de Portugeestalige parochie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt).

Meedoen?
Wie je ook zo’n inspirerende voettocht ervaren? En de hartelijke medewerking van vrijwilligers als 
EHBO’ers en de bemanning van het onafscheidelijke volgbusje zien? Loop je  alvast warm en stuur 
een mail naar Marjon Berkhout-van Schagen, m.b.installatietechniek@planet.nl. Marjon zit in de 
organisatie, samen met Arie Botman, Jan Nanne en Jan Giling.
Namens alle pelgrims: comité, van harte bedankt. Tot volgend jaar!

Ed Dekker
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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

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
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Voor een prikkie naar de Efteling
Wij waren van plan om naar de Efteling te gaan, maar dat komt er helaas dit jaar niet meer van. 
We hadden al wel kaartjes, die dus nu te koop zijn. 
Waarde van een toegangsbewijs is € 38,-, maar voor € 28,- per stuk doen we ze van de hand. 
We hebben er in totaal 9, die tot november van dit jaar geldig zijn.

Anna Beers, 
Middenweg 592, 

5718737.

Abonnementsgeld 2018
Herhaalde oproep: Het is weer de periode dat de jaarlijkse 
abonnementsgelden van Contact betaald mogen worden. De hoogte 
van het bedrag is hetzelfde als in het afgelopen jaar: de bijdrage 
bedraagt voor een volledige jaargang€€ 20,-. Helaas heeft nog een 
flink aantal abonnees deze bijdrage tot nu toe niet overgemaakt.

Wil iedereen die nog niet betaald heeft, het bedrag van € 20,- vóór 20 mei 2018 overmaken 
op rekeningnummer NL06 RABO 03869 50989 (Contact) onder vermelding van 
- naam 
- straat
- huisnummer  

We zouden u vriendelijk willen verzoeken om bovenstaande extra informatie op te nemen in uw 
betalingsomschrijving - omdat er soms veel mensen in De Noord wonen met dezelfde achternaam. 

Indien u Contact niet meer wilt lezen, kunt u dit doorgeven aan Paul Mooij (072-5711625), 
of via een email naar RedactieContactDeNoord@gmail.com.

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
Opnieuw 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.

De data voor de komende tijd:
18 mei 2018  10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie
1 juni 2018  10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie
14 juni 2018  17.30 uur maaltijd in het dorpshuis

U bent van harte welkom!

Wilt u, wanneer u niet kunt komen met de maaltijd, dit twee dagen van tevoren telefonisch 
doorgeven aan Tiny van Stralen? Haar telefoonnummer is (0226-422701).
Dan kan zij er rekening mee houden bij het inkopen en met het koken.

Janet Wester     (5719382) Riet Beers (5714705)          Tiny van Stralen
Tonnie Rozing   Ria Boekel  (5719919)
Gea Klercq       (5715265)  Toos Mooij   (5710193)         
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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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KBO Heerhugowaard Noord
           

Vice Voorz.  Truus van den Berg
Secretaris:  Toos Mooij-Wijnker  Middenweg  525 tel: 5710193     
2e secr.  Truus vd Berg-de Boer   Rozenhoutstraat 6  tel: 5719852   
Penningm:   Cor Neeft                   Dorsvlegel 9              tel: 5713628     
Lid Annie Groenland -Groot  Middenweg 465D tel: 5717551  
Lid Nel Zuurbier-v.Langen Donkereweg 7a    tel: 5716087                                                            
Lid Trudy Ursem- Houtman Middenweg 467 tel: 5719168 

Wat is geweest: Ons uitje
Maandag  23 april j.l. zijn we met 58 leden naar Haarlem geweest.
Het bezoek aan de nieuwe Sint Bavo was een succes.  Uniek en bezienswaardig door haar glas in 
lood ramen, mozaïeken, beeldhouw- en edelsmeedkunst en schilderingen. De kerk was bovendien 
van voor naar achter versierd met prachtige bloemstukken, een show van groei en bloei.

De volgende stop was de Zaanse Schans. Het was even een stukje lopen naar de rondvaartboot 
maar het was mooi weer dus geen straf. Onze schipper vertelde het één en ander over alles waar 
we langs gingen: ook zeer de moeite waard. 

Weer terug over het pad naar de bus wilden men nog wel even rondkijken maar helaas was daar 
geen tijd voor. Op naar het diner welke klaar zou staan in Oterleek.
De bus chauffeur nam, voornamelijk om de files te vermijden, een mooie route o.a. door de 
Beemster. Tenslotte na een heerlijk diner weer voldaan op huis aan.

Wat komt: 14 mei
Onze laatste thema middag is maandag 14 mei. Aanvang 14.00 uur.
We gaan het seizoen sluiten met een middag vol gezellige activiteiten.

SOOS en GYM
In de maanden juni, juli en augustus is er geen SOOS en de maanden juli en augustus geen GYM
Op 4 sept. gaan we weer van start. 
U heeft allemaal het boekje met Zomeractiviteiten gehad bij de Nestor. Ik hoop dat u daarin nog 
iets heeft kunnen vinden om te gaan doen in deze zomer maanden.

Clubkas.
Alle leden van de Rabobank hebben of krijgen binnenkort bericht van de bank om te gaan 
stemmen op uw favoriete club. U mag 2 stemmen geven aan uw KBO  en de andere 3 verdelen 
over b.v. NOC en Caritas enz. Ik hoop dat u daaraan mee doet.  Hoe meer stemmen, hoe groter de 
bijdrage van de bank aan onze club.

Met vriendelijke groet: Truus van den Berg
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HOU DE STRAAT SCHOON!

      
GLASBAK
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STEM VOOR SCOUTINGVERENIGING St. Theresia en Joris
WIJ VRAGEN UW RABOBANK STEM VOOR SCOUTINGVERENIGING St. Theresia en Joris

Beste inwoners van Heerhugowaard-Noord.
Als het goed is hebben jullie deze week een stembrief ontvangen vanuit de Rabobank (indien lid).
Bent u lid van Rabobank Alkmaar e.o.? Dan heeft u een persoonlijke uitnodiging per post 
ontvangen met unieke stemcode waarmee u via de website van Rabobank Alkmaar uw stem kunt 
uitbrengen voor de Rabo Clubkascampagne.

Wij stellen het erg op prijs als u 2 stemmen inzet voor Scouting De Noord. Hier kunnen wij nieuw 
sport- en spelmateriaal van aanschaffen, en daar zijn we hard aan toe. Het voorjaar is begonnen 
dus we kunnen weer lekker naar buiten. Het is fijn als we nieuw sport- en spelmateriaal kunnen 
aanschaffen gezien we niet veel meer hebben.

U kunt ons op de site van Rabobank Alkmaar e.o. vinden onder de clubkascampagne met de 
volgende naam: Scoutingvereniging St. Theresia en Joris

U kunt met u lidmaatschap 2 stemmen per club uitbrengen en u krijgt er 5. Stem dus op ons!
Het is voor het spelplezier, het onderlinge samenzijn en de ontwikkeling van kinderen belangrijk 
dat de scouting altijd blijft bestaan en leuke troepenavonden kan invullen.

Mocht u hulp nodig hebben bij het stemmen, kom gerust even langs op maandag of 
woensdagavond bij het scouting honk in het dorpshuis om dit te melden.

Wij danken u alvast hartelijke voor het uitbrengen van uw stemmen op ons!
Vriendelijke groet,

Scouting vereniging 
Heerhugowaard Noord

NIEUW VOOR BRUGKLAS T/M 4e JAAR VO: THE HUNT!
Onder tijdsdruk onderzoeken wat de cryptisch omschreven nieuwe 
locatie is, van punt A naar B, van B naar C …., zonder gesnapt te 
worden, in het donker. Werkgroep Jeugd presents: The Hunt!
	Zaterdag 15 september 2018
	Brugklas t/m 4e jaar VO (schooljaar 2018-2019)
	Startlocatie en locatie afterparty: Café Bleeker
	Starttijdstip: klokslag 20:13 uur (inloop vanaf 20:00 uur)
	Eindtijd: 00:00 uur
Opgeven vóór de zomervakantie in een groepje van 3, 4 of 5 
deelnemers, afkomstig uit de Noord of daarbuiten. In een drie- 
of viertal mag maximaal 1 deelnemer zitten die buiten de Noord 
woont. In een vijftal maximaal 2. Zorg voor één begeleider. Dit is 
een ouder van een van de deelnemers of een ander persoon van minimaal 21 jaar. Vermeld bij 
opgave naast jullie voor- en achternamen ook jullie teamnaam en minimaal 1 telefoonnummer. 
De begeleider is alleen mee tijdens ‘de jacht’, tot ongeveer 22:30 uur. Daarna is er een afterparty bij 
Bleeker, alleen voor deelnemers. Deelname is gratis. Alleen de drankjes (non-alcoholisch) betaal je 
zelf. Opgeven doe je via wgjdenoord@gmail.com.

Is het jouw team dat binnen de tijd de meeste bewijsstukken van de juiste locaties inlevert? Is het jouw 
team dat het minst aantal keer gesnapt is? Goed resultaat wordt beloond!

Werkgroep Jeugd: Marlou Zuurbier, Jos Pasveer, Lennart Baas, Arianneke Moraal, Annemiek 
Beers, Remco van der Laan, Tessa Groenland en Duco Stam (06-28723698) 
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Koningsdag en 5 mei fietstocht beide uitermate geslaagd
Koningsdag 2018 is weer een mooi evenement geworden. Het 
weer was aangenaam en droog op een klein buitje op het eind 
na. De optocht was weer goed bezocht met ruim 60 enthousiaste 
deelnemers. De meest fantastische versierde voertuigen fietsen 
hebben we voorbij zien trekken. 
Doordat onze vaste drumband helaas moest afzeggen hebben 
we Piet de Goede gelukkig bereid gevonden om op het laatste 
moment de optocht op te luisteren met zijn illustere boogie 
incluis geavanceerde geluidsinstallatie. Dank nog daarvoor Piet!

Onze burgemeester Blase luisterde met wethouder Monique Stam, 
vergezeld door haar echtgenoot, het vlaghijsen op. Onze zeeverkenners, aangevuld met gidsen en 
kabouters, gaven weer een fraai acte de préséance door om klokslag 12 de vlag fier omhoog te hijsen. 
Hou en trouw liet uiteraard het Wilhelmus weer kloek over het voetbalveld schallen. Nadat de prijzen 
aan de versierde fietsen waren uitgedeeld werd het officiële gedeelte afgesloten met een traditionele 
toost op de koning met een oranjelikeurtje in het dorpshuis. Om 14.15 ving de kinderkermis aan waar 
de vele vrijwilligers hun steentje bijdroegen om van dit feest voor de kinderen een mooi spektakel te 
maken. Het spookhuis was weer terug van weggeweest en (voor de meeste..;)) een groot succes. We 
mochten dit jaar 180 deelnemers inschrijven. De afsluitende borrel werd spetterend begeleidt door 
onze kersverse DJ Twan, die de vlam af en toe aardig de pan in liet slaan.
OP 5 mei was het tijd voor de jaarlijkse fietstocht. Door vele kinderen werden de mooiste 
kleurplaten ingeleverd om vervolgens heerlijk te fietsen. 20 kilometer door de prachtige omgeving 
van Heerhugowaard, Langedijk en Oudkarspel. Natuurlijk onderweg weer verschillende posten 
met heerlijke versnaperingen. En onze welbekende hersenkrakers. De vragen en raadspellen. Met 
zelfs onderweg een moment van ontspanning met de klankschalen van Kuzuia.
Voor de geïnteresseerden hierbij nog de antwoorden op de vragen:
Vraag 1: Wat is het telefoonnummer van de schoonheidssalon op nummer 511? 06-52330084
Vraag 2: Wat voor bedrijf zat er vroeger op nummer 469: Een bodedienst
Vraag 3: Hoeveel bruggen bent u over geweest in het duizend eilandenrijk? 4
Vraag 4: Wat is het gewicht van de kool? 2110 gram
Vraag 5: Wat voor veiling was vroeger de Broekerveiling? Een doorvaartveiling
Vraag 6: Hoe worden de kruispunten op de Westelijke Randweg genoemd? Een Largas kruising
Vraag 7: Wat zijn dit voor zaden? Wie het weet mag het zeggen. 
Vraag 8: Waar staat de afkorting TULP voor bij de tennisvereniging? Tennis Uit Louter Plezier
Vraag 9: Wat voor bedrijf wat er op nummer 818 gevestigd voordat Pontmeyer het bedrijf 
overnam? Koninklijke Houthandel Eecen
Vraag 10: Wat was de oorspronkelijke functie van het Regthuys op nr 861? Een gemeentehuis en 
een huis waar recht gesproken werd.
Vraag 11: Hoeveel knikkers / pepermuntballen zitten er in de pot? 134 pepermuntballen en 96 knikkers
Vraag 12: Wat is de naam van de brug? Waarlandsbrug

De winnaars van raadspellen zijn ook bekend. Jesse Jongkind wist het (bijna) juiste aantal knikkers 
te raden en wint hiermee de goedgevulde knikkerpot. Gefeliciteerd Jesse!
Susan Buter kon het juiste aantal pepermuntballen raden en wint hiermee de gevulde pot met 
pepermuntballen én een klankmassage aangeboden door Kuzuia. Gefeliciteerd Susan! 
En tot slot wist Win Borst het bijna goede gewicht van de kool in te schatten. Hij wint hiermee niet 
de kool maar een heel kool pakket.

We kunnen terugkijken op zeer geslaagde en gezellige dagen. Rest ons nog de vele vrijwilligers 
en de vele gulle gevers aan de collecte heel hartelijk te bedanken voor hun bijdrage! Bovendien 
bedanken wij het Leefbaarheidsfonds van Heerhugowaard voor hun subsidie. Wij hopen volgend 
jaar weer op u te mogen rekenen!
Tot volgend jaar!                        Oranje Comité De Noord.
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VEENHUIZERKERK OPEN OP ZONDAG IN DE ZOMER
Op de zondagmiddagen van 6 mei 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.
Het bruggetje in de Kerkweg en het schoolhuis Kerkweg 28 zijn gemeentelijke monumenten.

www.praalgrafveenhuizen.nl
Veenhuizerkerk, Kerkweg 26, 1704 DH heerhugowwaard

Demonstratie van Sam van Etten  in Sportcentrum ! 
Demonstratie van Sam van Etten op 11 september 
in Sportcentrum ! 

Afgelopen twee weken nog een paar voetbalwedstrijden gehad. 
Verder was het echt het einde van het seizoen. 

Ook de biljarters van BZN sloten op donderdagmiddag 26 april het seizoen af in gezelschap van 
de vrouwen. Een gezellige middag waar er om de prijzen werd gestreden tijdens het vlotbruggen, 
darten en sjoelen. 

Voor de biljarters van UVO werd er vrijdag 4 mei afgesloten en waren indien mogelijk de vrouwen 
aanwezig. Ook hier werd er fanatiek gestreden om de prijzen bij het vlotbruggen en sjoelen. Harry 
Yntema had als afsluiting ook nog een quiz met wetenswaardigheden over de Noord in elkaar gezet.  

Alvast iets om in de agenda te zetten: dinsdagavond 11 september zal niemand minder dan SAM 
VAN ETTEN een biljartdemonstratie geven in Sportcentrum Noorderend. Alle speltypes zullen die 
avond worden gedemonstreerd. Aanvang 20:00 !

Voor het komende seizoen is er op verschillende tijden nog ruimte om te tennissen. Mocht je inte-
resse 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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NIEUWS VAN HUGO GIRLS 
Vanwege de vakantie waren bijna alle teams afgelopen twee weken 
vrij, maar komend weekend wordt er weer volop gehandbald. 
De infoschermen worden ook voor de handbal in gebruik genomen en 
de kleedkamers worden voorzien van de juiste nummers. 

Zoals u wellicht weet organiseert de Rabobank geen sponsor- 
fietstocht meer maar wordt hiervoor in de plaats het sponsorgeld 
verdeeld over de 700 clubs in Alkmaar en omgeving via de Rabobank 
Clubkas Campagne. Met de Clubkas Campagne kan door Rabobank-leden  
op Hugo Girls gestemd worden.
Hoe meer stemmen, hoe meer sponsorgeld voor onze club!  
 
De Rabobank sponsort!
Je moet lid zijn van de Rabobank om te stemmen. Je hoeft er niet veel voor te doen om lid te worden 
maar het is wel een vereiste dat je een rekening hebt lopen bij de Rabobank. Het lid worden is 
volkomen GRATIS, heeft voordelen, je zit nergens aan vast en er hangen ook geen verplichtingen aan! 
Je kunt lid worden via de site van de Rabobank (scroll op de beginpagina van rabobanl.nl helemaal 
naar beneden en daar staat ‘leden’). Mocht dat te ingewikkeld zijn en er is geen hulp in uw omgeving, 
dan kan het ook bij het Rabobank kantoor (Middenwaard). Om lid te zijn moet je 18 jaar of ouder zijn. 
De jeugdige spelers kunnen dus niet stemmen, maar kunnen dit natuurlijk promoten in hun familie! 
 
Wanneer je lid bent krijg je in mei een code thuisgestuurd waar je online mee kunt stemmen. Je 
kunt dan 5 stemmen uitbrengen. Je kunt dus op meerdere clubs stemmen en je mag maximaal 
2 stemmen per club geven. Zo kom je niet in de knoei met meerdere kinderen én dus meerdere 
clubs in 1 gezin.

 
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
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HUGO GIRLS JARIGEN
Lisanne Oudeman 18-mei
Sam Groot  18-mei
Pascalle Beers  19-mei
Inger Smit  20-mei
Dilara Top  23-mei
Liane Borst  23-mei
Amber Groot  23-mei

KANTINEDIENSTEN ‘T DORPSHUIS
8 mei 17.30 uur tot 20.00 uur  
 Ouders C1  

9 mei 18.30 uur tot 21.45 uur  
 Lisa Appel  

12 mei 11.30 uur tot 13.30 uur  
 Karen Ursem  

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 12.30 uur tot 15.30 uur   14.30 uur tot 16.30 uur  18.30 uur tot 21.00 uur
 Carola Wijnker   Linda Borst- Vlaar 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 Ellen Kunst en Carina Borst 

30 mei 19.30 uur tot 22.00 uur  
 Femke Hooiveld en Britt Stoop  

2 juni 12.30 uur tot 14.30 uur  14.30 uur tot 16.30 uur 
 Evi Blom    Angele ligthart 

3 juni 10.30 uur tot 13.30 uur  13.30 uur tot 16.15 uur 
 Mieke kroon en Romy Pancras Kirstin ligthart en Marleen Borst 

4 juni 19.00 uur tot 21.30 uur  
 Jet van den Berg en Ilse Hooiveld  

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 T/M 6 MEI
Hugo Girls A1 – VVW A1 6-8



26 27

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. E1#-HG E1# Wieringerwerf 11:00 10:00 ------
E2  VRIJ    
F1  VRIJ    
F2  VRIJ    
F3  VRIJ    
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 ------ 
Wedstrijdwijziging:
HG F3 Vrij (was HG F3-DSOV F3 wedstijd vervallen)

PROGRAMMA ZATERDAG 19 MEI T/M VRIJDAG 25 MEI
         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
             
ALLE TEAMS  VRIJ    
      
       
PROGRAMMA ZATERDAG 26  MEI T/M VRIJDAG 4 JUNI
         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
             
DAMES 1 27-mei S.C. Dynamo-HG DS1 Ursem 13:00 12:00 ------
DAMES 2 27-mei KSV DS2-HG DS2 De Noord 12:15 11:30 ------
DAMES 3 26-mei HG DS3-Zwaluwen K DS1 De Noord 19:00 18:30 ------
A1 27-mei HG DA1-St. George DS1 DE Noord 12:00 11:30 ------
B1 27-mei Hollandia T DB1-HG DB1 De Noord 11:00 10:00 ------
B2  VRIJ    
C1 27-mei HG DC1-Tonegido DC1 De Noord 11:00 10:30 ------
C2  VRIJ    
D1 26-mei HG D1-Tornado D1 De Noord 15:00 14:30 ------
E1 26-mei HG E1#-D.E.S. E1 De Noord 14:00 13:30 ------
E2 26-mei HG E2-Kleine Sluis E1# De Noord 13:00 12:30 ------
F1 27-mei Schagen F2-HG F1 Schagen 9:15 8:30 ------
F2 27-mei Schagen F3-HG F2 Schagen 9:15 8:30 ------
F3 27-mei C.S.V. handbal F3-HG F3 Castricum 10:00 9:00 ------
RECR. 1 30-mei HG DMW1-Geel Zwart DMW1 De Noord 20:00 19:30 ------
RECR. 2 30-mei H.C.V.’90 DMW1-HG DMW2 Velsen-Noord 19:30 18:15 ------
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Hallo allemaal, wat fijn dat je.......... dit leest!
We zijn druk doende een ad-hoc koor te vormen van Noordenders tussen de 30 en 50 jaar oud. 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 mensen mee willen nemen.... geen probleem. Iedereen is welkom!

Het is éénmalig zingen en drie keer repeteren op de volgende woensdag van 20:30-21:30:
23 mei, 30 mei en 6 juni

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

Virgilius Bier, hét bier om te delen
Misschien heeft u al eens eerder iets gelezen over de groep Sanctus Virgilius, een groep jongeren die 
zich vanuit de kerk bezighoudt met betekenisvolle maatschappelijke activiteiten. Wij organiseren 
maandelijks thema-avonden waarbij wij maatschappelijke punten – zoals bijvoorbeeld abortus, 
euthanasie en voltooid leven – ter discussie brengen of gasten laten spreken die een aangrijpend 
verhaal met zich meedragen en hun opgedane levenslessen met de jongeren willen delen. 
Nu zijn wij, van Sanctus Virgilius, gestart met het brouwen van ons eigen bier. Met de verkoop 
van Virgilius Bier willen wij ervoor zorgen dat wij Sanctus Virgilius kunnen blijven voortzetten. De 
gehele opbrengst zal ten goede komen aan: gastsprekers, excursies, maatschappelijke projecten 
en nog veel meer levens-verrijkende ervaringen! Bent u ook benieuwd geworden naar hét biertje 
om te delen? Kijk dan op onze Facebookpagina: Virgilius Bier of op www.virgiliusbier.nl. Hier kunt 
u ook gelijk een bestelling plaatsen, want dit speciale Noordendse biertje wilt u toch ook proeven.
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www.zeemanreclamegroep.nl

GROTE GROEP LOKALE 
ONDERNEMERS OF CONSU-
MENTEN BEREIKEN?

LANGEDIJK
De Mossel 15E

T. +31 (0) 226 31 88 41
info@drukkerette.nl

WARMENHUIZEN
Dorpsstraat 165

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

DEN HELDER
Pastoor Koopmanweg 21
T. +31 (0) 223 66 88 38

frans@zrgbv.nl

SCHAGEN
Witte Paal 212

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

DEN HELDER
Industrieweg 27

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

SPANDOEKEN, DRUKWERK, WEBSITES, 
GEVELRECLAME, TEXTIELFRAMES, 
XL-PRINTS, PRINTWERK, BEDRIJFSKLE-
DING, FOTOGRAFIE, LOGO ONTWERP. 

DENK EENS AAN:   DEN HELDER KUST DE ZEE 

KRANT, NOORDKOP IN ZAKEN MAGAZINE, 

AGRIBUSINESS MAGAZINE, RAVELIJNKRANT, 

OFSCHAGEN MAGAZINE, ZAKENCLUBKRANT 

WIERINGERWERF. 

  OOK EEN EIGEN KRANT OF 

MAGAZINE BEHOORT TOT DE   

 MOGELIJKHEDEN

BEL SABINE

  06 14 23 84 10
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Nieuws van Tennisvereniging ’t Noord-End 
�����������������������������������������

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

Verslag derde competitiedag heren 50+
Op het moment van schrijven/tikken is het maandagmiddag. 
Kleinzoon Milo ligt, een dag na zijn tweede verjaardag, lekker 
boven te slapen. Opa heeft dus even de handen vrij om een, kort, 
verslagje te tikken. Afgelopen zaterdag moesten we thuis spelen 
tegen Assumburg uit Heemskerk. Dit team was iets jonger dan 
onze vorige tegenstanders en er zat ook geen Sinterklaas tussen. 
Ook de namen waren redelijk makkelijk om te onthouden. Jan, 
Ruud, Gerrit en Louis, meer smaken waren er niet. Bij ons waren 
Paul en Ed afwezig. Ronald P was weer hersteld en speelklaar.
Het was echt lekker tennisweer. Zonnig en bijna windstil. Voor het 
omkleden eerst nog koffie met een koek, en een nadere kennismaking. Na een half uurtje zijn 
we gaan doen waar we voor gekomen waren, namelijk: tennissen. Harry speelde met Ronald P 
tegen Gerrit en Louis. Ronald H en mijn persoontje tegen Jan en Ruud. Over ons spel kan ik kort 
zijn: barbaars slecht. We scoorden heel veel punten maar wel voor de tegenstanders. Onze beide 
partijen gingen verloren. Verliezen maar toch lekker tennissen kan ook en is niet erg. Maar dit 
deed toch wel zeer, vooral omdat het helemaal niet nodig was. Gelukkig deden Harrie en Ronald 
P het een stuk beter. Zij wonnen hun beide wedstrijden. 
De eindstand was dus, net als de vorige keer, 2-2. Na afloop hebben we nog lekker nagepraat, niet 
over tennis, maar over andere zaken. De eerlijkheid gebiedt zeggen dat Harrie en ik een beetje  
op hete kolen zaten omdat Hugo Boys moest spelen tegen onze vrienden uit het Waarland. 
Maar onbeleefd zijn we niet en we hebben keurig gewacht tot onze tegenstanders huiswaarts 
keerden. Dat was rond kwart voor zeven. Snel naar huis, snel douchen en snel naar het Waarland. 
Daar aangekomen zag ik een zee aan fietsen. Best wel veel met het logo van onze hoofdsponsor! 
Op het scorebord prijkte een geruststellende 2-0 voorsprong voor HB. We hebben alleen het laatste 
half uur gezien dat HB niet echt geweldig speelde maar toch heer en meester was. Er werden toch 
nog wel een paar kansen gemist, mede door toedoen van de Con Zelo keeper, die een paar goede 
reddingen verrichte. HB gaf achterin niets weg zodat de 2-0 ook de eindstand was. Na vele goede 
gesprekken buiten en in de kantine en na een paar biertjes weer op huis aan. De zaterdag toch nog 
goed afgesloten! Dit verslag is toch iets langer geworden dan gepland! Zoals onze Milo wel eens 
zegt; tot de volgende keer maar weer.

Henk Beers
Kantinediensten en schoonmaak
Zaterdag  5 mei 2018 Kantinecommissieweek Tineke Borst  
Dinsdag 8 mei 2018 Frans Smit Bardienst 19.30 - 23.00
Woensdag 9 mei 2018 Johanna Beke Bardienst 19.30 - 23.00
Donderdag 10 mei 2018 Hemelvaartsdag    
Vrijdag 11 mei 2018 Ellie Smit Schoonmaak 09.00 - 11.00
Vrijdag 11 mei 2018 Marian Visser Schoonmaak 09.00 - 11.00
Zaterdag 12 mei 2018 Kantinecommissieweek Gerie Beers  
Dinsdag 15 mei 2018 Frans Smit Bardienst 19.30 - 23.00
Woensdag 16 mei 2018 Zomeravondcompetitie 16 t/m / 27 juni  
Woensdag 16 mei 2018 Monique Komen Bardienst 19.30 - 23.00
Donderdag 17 mei 2018 Gerrie Sol Bardienst 19.30 - 23.00
Vrijdag 18 mei 2018 Ellie Smit Schoonmaak 09.00 - 11.00
Vrijdag 18 mei 2018 Marian Visser Schoonmaak 09.00 - 11.00
Zaterdag 19 mei 2018 Kantinecommissieweek Gerie Beers  
Dinsdag 22 mei 2018 Ingrid Smit Bardienst 19.30 - 23.00
Woensdag 23 mei 2018 Zomeravondcompetitie    
Woensdag 23 mei 2018 Aad Duys Bardienst 19.30 - 23.00
Donderdag 24 mei 2018 Petra Groot-Wijnker Bardienst 19.30 - 23.00
Vrijdag 25 mei 2018 Annemiek van Kleef Schoonmaak 09.00 - 11.00
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Vrijdag 25 mei 2018 Wil Wolkers Schoonmaak 09.00 - 11.00
Zaterdag 26 mei 2018 Kantinecommissieweek Agnes de Goede  
Dinsdag 29 mei 2018 Ingrid Smit Bardienst 19.30 - 23.00
Woensdag 30 mei 2018 Zomeravondcompetitie    
Woensdag 30 mei 2018 Jörn Job Klaver Bardienst 19.30 - 23.00
Donderdag 31 mei 2018 Aad Duys Bardienst 19.30 - 23.00

Verslag derde competitiedag heren 50+
Op 5 mei, een zonovergoten Bevrijdingsdag, moesten we spelen in Anna Paulowna. En ook voor 
ons werd het  een bevrijding! Maar daarover later meer. Dit keer togen we met de Ronaldo’s, 
de dit seizoen debuterende Ed en de schrijver van dit verslagje, naar het mooie sportcomplex 
aldaar. Ronald H was de chauffeur van dienst. Hij beschikt over een kleine, tweedeurs auto met, 
eerlijk is eerlijk, verrassend veel binnenruimte. Hoewel Ed in de sportschool een aantal kilo’s is 
kwijtgeraakt was dat wel prettig. Maar ik dwaal een beetje af. In A P aangekomen was er nog geen 
tegenstander te bekennen. Gelukkig duurde dit niet lang. Er heerste al een gezellige drukte op 
het complex daar er door minimaal drie teams moest worden gespeeld. Daar waren zes kunstgras 
banen voor beschikbaar. En wat wij bij onze thuiswedstrijden moeten ontberen was ook in ruime 
mate aanwezig, namelijk: publiek! Na de gebruikelijke koffie, ditmaal zonder gebak, gingen we 
omkleden en konden we vrij snel de baan op.
Edward speelde met Ronald H, ikke zei de gek, met Ronald P. De setstanden weet ik niet allemaal 
meer, maar wel ongeveer het verloop van de wedstrijden. Hoewel tennis een concentratie sport 
is, hou je toch vaak de tussenstanden van je teamgenoten in de gaten. Ronald en Ed wonnen 
de eerste set en leken regelrecht op een overwinning af te gaan. Wij kwamen heel snel met 3-0 
achter. Omdat Ronald P een stuk jonger is dan ik had ik hem verteld dat het loopwerk voor zijn 
rekening was. En dat kun je aan hem rustig overlaten! Wij wonnen de eerste set uiteindelijk met 
7-5 en de tweede set verliep een stuk makkelijker, 6-2. Wij konden gaan rusten. Ed en Ronald 
waren aan het worstelen met hun tegenstanders. Na drie! verloren matchpoints ging de tweede 
set verloren in een tiebreak. Ook in de super tiebreak ging het helemaal mis. Tussenstand 1-1. Na 
deze enerverende partij kwam alsnog het gebak op tafel.
Over de andere potjes zal ik kort zijn. Ik weet niet of wij onze tegenstanders kapot hadden 
gespeeld maar ik geloof het niet. Bovendien zou ik Ronald en Ed daar tekort mee doen. Zij hadden 
een complete gedaantewisseling ondergaan. Hun tegenstanders werden in no time van de baan 
geveegd. Dit was voor Ronald zijn eerste overwinning. Het ziet er dus naar uit dat hij over zijn 
dipje heen is! Ook wij wonnen, enigszins geflatteerd, met twee keer 6-2 van de Poldermannen. 
De eindstand was dus, na twee gelijke spelen, 3-1 in ons voordeel. Het lijkt er dus sterk op dat wij 
in de sterkste opstelling hebben gespeeld! Ook de nazit verliep gezellig en voorspoedig. Onze 
tegenstanders namen hun verlies manmoedig! Na een emotioneel afscheid togen we huiswaarts 
en werden we keurig thuis afgezet. Tot de volgende keer maar weer!

Henk Beers

Volop voorjaar!
Geopend:  di-wo-do-vrij 9.30 - 17.00 uur
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Hugo Boys seizoen 2017-2018

Rooster kantinedienst Hugo Boys

Zaterdagochtend om 9.30 uur 12 mei Hans Borst en Alwin Jillings
Zaterdagmiddag om 13.00 uur  12 mei Hans Borst
Zondagochtend om 9.45 uur 13 mei Monique Beemsterboer 
     en Cindy Blankendaal
Zondagmiddag om 12.30 uur 13 mei Carola Keesom, 
     Mariska Rinkel en John Groot?
Zondagmiddag om 15.00 uur 13 mei Paul Oudeman, Jacobi Baars en Marion Berkhout
Zaterdagochtend  om 9.30 uur 19 mei Laura Bockweg
Zondagochtend om 9.45 uur 20 mei Liesbeth Beers en Jeanet van der Vliet
Zondagmiddag om 12.30 uur 20 mei  Ronald Mooij
Zondagmiddag om 15.00 uur 20 mei Ineke Hoogland
Zaterdagochtend om 9.45 uur 26 mei Linda Scholtens
Zaterdagmiddag    26 mei Irma Groot
Zondagochtend om 9.45 uur 27 mei  Hanneke Pater en  Monique Beemsterboer
Zondagmiddag om 12.30 uur 27 mei Joke Vader en Carola Dekker
Zondagmiddag om 15.00 uur 27 mei  Manus van der Vliet en John Kunst
  

Senioren
       
Wedstijdprogramma  13 mei 2018     
Terreindienst :  Jeff Beers     
43248 Hugo-Boys 1  de Rijp 1   14:00  M. Yücel
47245 Hugo-Boys 2  Limmen 2   10:45  W.J. van der Laan
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  
       
Wedstijdprogramma  20 mei 2018      
Terreindienst :  Peter Hoogland, Siep Groot    
43909 Koedijk 1  Hugo-Boys 1  14:00  
46914 Koedijk 2 Hugo-Boys 2   11:30  
74375 DTS 3  Hugo-Boys 3   13:00 12:00 
74431 Hugo-Boys 4  Nieuwe Niedorp 4  10:45 10:00 Stefan Oudeman 
153866 Hugo-Boys JO19-1 Kolping Boys JO19-1  10:45  Gerard Vinke 
       
Wedstijdprogramma  23 mei 2018       
72335 Hollandia T 3  Hugo-Boys 3   19:30 18:30 
       
Wedstijdprogramma  27 mei 2018      
Terreindienst :  Perry Entius, Gerrit Veldman    
43081 Hugo-Boys 1  WMC 1  14:00  
47925 Hugo-Boys 2  Meervogels 31  2  10:45  
74551 Hugo-Boys 3  Vesdo 2   10:45 10:00 Kees Molenaar 
71186 Hugo-Boys 4  Con Zelo 4   10:45 10:00 Arie Strijbis 
152687 Succes JO19-1 Hugo-Boys JO19-1   10:30  
       
Wedstijdprogramma  3 juni 2018       
73784 Hugo-Boys 4  Koedijk 8   10:45 10:00 Jan de Wit

Volop voorjaar!
Geopend:  di-wo-do-vrij 9.30 - 17.00 uur
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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)

Pupil van de week

Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:

27 mei

Hugo Boys 1 – WMC  1 

Moos Ursem

( 12:45  aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)

Hugo Boys Jeugd
      
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Saturday, May 12, 2018 
Terreindienst ‘s ochtends:  Pim Wolkers   
Terreindienst ‘s middags:  Erwin Hand
   
wedstr. Omschrijving   Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
- Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag      
181726 Hugo Boys JO17-1 - Nieuwe Niedorp JO17-2 14:00 13:15 Willem Overtoom
182581 Hugo Boys JO15-1 - ST Sint Boys/Vesdo JO15-1 14:00 13:15 Jur Stam
- Hugo Boys JO13-1 - Vrij      
187587 Hugo Boys JO11-1 - ST Schagen/SRC JO11-2 11:00 10:30 Coach
190739 Hugo Boys JO11-2 - ST Schagen/SRC JO11-3 11:00 10:30 Coach
206791 Geel Zwart 30 JO9-1 - Hugo Boys JO9-1 11:00 9:00 -
162388 Schagen JO9-3 - Hugo Boys JO9-2 9:00 8:15 -
- Hugo Boys MP-1 - Vrij      
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Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Wednesday, May 16, 2018 
Terreindienst ‘s avonds:    Joey Beers   
wedstr. Omschrijving   Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
- Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag      
- Hugo Boys JO17-1 - Vrij      
- Hugo Boys JO15-1 - Vrij      
171162 Hugo Boys JO13-1 - Grasshoppers JO13-1 19:00 18:15 Kees Molenaar
- Hugo Boys JO11-1 - Vrij      
- Hugo Boys JO11-2 - Vrij      
- Hugo Boys JO9-1 - Vrij      
- Hugo Boys JO9-2 - Vrij      
- Hugo Boys MP-1 - Vrij      
      
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Saturday, May 19, 2018 
Terreindienst ‘s ochtends:   Tim Beke   
Terreindienst ‘s middags:   Thijs Wolkers
- Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag      
181676 DTS JO17-2 - Hugo Boys JO17-1 13:30 12:30 -
182540 Duinrand S JO15-1 - Hugo Boys JO15-1 10:40 9:15 -
171204 DESS JO13-1 - Hugo Boys JO13-1 13:00 12:00 -
187590 Hugo Boys JO11-1 - Jong Holland JO11-2 11:00 10:30 Coach
190745 Hugo Boys JO11-2 - Grasshoppers JO11-3 11:00 10:30 Coach
- Hugo Boys JO9-1 - Vrij      
162341 Hugo Boys JO9-2 - FC Den Helder JO9-3 9:30 9:00 Coach
- Hugo Boys MP-1 - Vrij     

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  b.g.g. 06- 
 

Secretariaat           Truus van den Berg     072-5719852
Penningm.             Cees Molenaar  072-5712488

Gezinsveranderingen en/of verhuizingen doorgeven aan de penningmeester a.u.b.
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RICHTLIJNEN VOOR KOPIJ ‘Contact’ 
- Aanleveradres(mail): redactiecontactdenoord@gmail.com. 
- Gegarandeerd geaccepteerde bestandstypen: txt, doc, docx, jpg en xlsx. Alle overige bestandstypen 

worden niet gegarandeerd. PDF bestanden worden als advertentie bestanden afgehandeld. 
 Bij het onderwerp de naam van de betreffende vereniging of instelling vermelden. 
- U kunt te allen tijde een briefje inleveren op het redactie-adres: Groote Geldebosch 48 te 

Heerhugowaard-de Noord of even bellen met de redactie 072- 57 15 332. 
- Uiterste inleverTIJD is 19.00. Na dit tijdstip aangeleverde kopij zal in de daarop volgende uitgave 

worden gepubliceerd. Contact verschijnt, met uitzondering van de zomervakantieperiode en 
mogelijk de kerstperiode, in de ON-even weken. 

- De redactie zal na ontvangst van de per e-mail aangeleverde kopij een automatisch bericht aan 
de afzender toezenden met als onderwerp de datum van plaatsing. 

- Het aanleveren van advertenties via redactiecontactdenoord@gmail.com of advertentie@zrgbv.nl
- Per vereniging, instelling, organisatie of andere instantie, is het gewenst de kopij via één e-mail 

adres aan te leveren. Op deze manier heeft de betreffende instelling grip op de juiste volgorde 
en bovendien kan de redactie makkelijker terugkoppelen bij vragen of opmerkingen.

- Logo’s dient men eenmalig in bezit te stellen van de redactie of van Zeeman in een 4X4 cm 
formaat (bij voorkeur jpeg). Het logo zal blijvend gebruikt worden. De kopij alleen als tekst 
aanleveren, zonder logo. Eventuele bijlagen (bijvoorbeeld foto’s) apart bijvoegen in de eerder 
genoemde bestandstypen, met in de tekst vermeld welke bijlage / bestandsnaam op welke 
plaats ingevoegd dient te worden.

- Er zijn extra kosten verbonden aan het laten publiceren van meerdere foto’s of van kleurenfoto’s. 
- De opmaak van het Contact en uw kopij wordt geheel door Zeeman Reclamegroep verzorgd. 

Neem contact op met de redactie indien u uw opmaak gepubliceerd wilt zien. 
- Kopij zonder (herleidbare) afzender zal niet worden gepubliceerd.
-  Indien u een evenement op de agenda wilt laten plaatsen, dan kunt u dit kenbaar maken via 

een apart verzoek aan de redactie per e-mail. 

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

PRESENTEERT:

KERMIS DE NOORD ! 

CAFE BLEEKER
25-26-27-28 MEI

 
VRIJDAG 25 MEI

DJ JACCO SILVER
AANVANG 21:00 UUR

 
ZATERDAG 26 MEI 
8 P.M. COVERBAND

AANVANG 21:30 UUR
 

ZONDAG 27 MEI 
THE BRETELS

MUZIEK UIT DE JAREN ‘60 EN ‘70
AANVANG 16:00 UUR

 
‘S AVONDS DE FORMATIE JUKEBOX

 
MAANDAG 28 MEI

EERSTE DEUNTJE MET DJ MAARTEN
AANVANG 11:00 UUR

 
KATKNUPPELEN

AANVANG 15:00 UUR
 

PAUL VLAAR
AANVANG 16:00 UUR

 
DE TOPBAND VANGRAIL

AANVANG 21:00 UUR
 

MART, HANS EN MEDEWERKERS WENSEN
IEDEREEN GEZELLIGE KERMISDAGEN TOE.
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Ti m m e r b e d r i j f

Snel
Tel.  072 53 47 173          Heerhugowaard

Timmerwerk - Onderhoud - Renovatie - Verbouwing
bord_70x100Snel.indd   1 06-07-2009   10:24:31

• Timmerwerk
• Onderhoud
• Renovatie
• Verbouwing
• Nieuwbouw

 Tel. 06 27088407
 Heerhugowaard

Nu verkrijgbaar
 verse groene asperges 
van Heerhugowaardse bodem!

www.bakkumsboetje.nl
Middenweg 452 Heerhugowaard.


