Vrijdag 14 april 2017

Agenda
22 april 2017
10:00 Zeeverkenners Rommelmarkt in en bij De Roef
23 april 2017
14:30 Blazersensemble uit HHW in de Heilig Hart kerk
24 april 2017
12:30 KBO Uitje vertrek 12.45 bij de kerk
27 april 2017
Koningsdag
2 mei 2017
Stichting Dorpshuis Jaarvergadering
5 mei 2017
5 mei Fietstocht
7 mei 2017
Young Seven: Workshop wereldtapas
7 mei 2017
Vormsel
14 mei 2017
Eerste communie
15 mei 2017
14:00 KBO Annemarie Hooijboer met een humoristische bloemlezing
19 mei 2017
18:15 Steprace
19 mei 2017
- 22 mei Kermis
27 mei 2017
40MM
4 juni 2017
Young Seven: Verhalen rond het kampvuur
23 juni 2017
Heilig Hart feest
2 juli 2017
Young Seven:Zomerfeest
4 september 2017 9:00 KBO Fietstocht
9 september 2017 41e editie Noordender Volksspelen
11 september 2017 14:00 KBO ???
9 oktober 2017
14.00 KBO Ans Rendering vertelt over het Hospice; na de pauze film van Piet Kager
7 november 2017 19:00 KBO Jubileumfeest
15 november 2017 t/m 18 november “Loca draait door”: Cabaret, revue en toneel avond in zaal Bleeker
19 november 2017 “Loca draait door”: Cabaret, revue en toneel middag in zaal Bleeker
28 november 2017 19:30 KBO Bart Oud over de geschiedenis van Sinterklaas
19 december 2017 14:00 KBO Kerstmiddag

Contact verschijnt tweewekelijks onder redactie van Angèl Mooij, Pim Mooij, Jos Beers, Robbert Jongkind
en Paul Mooij. Email: RedactieContactDeNoord@gmail.com Telefoon: 072-5715332
distributie/abonnementen: 072-5711625 financiën: 072-5718737
Adres: Groote Geldebosch 48, 1704 CP Heerhugowaard-De Noord. Rekeningnr: NL06RABO0386950989
Uw tekst voor de volgende uitgave van ‘t Contact dient u uiterlijk MAANDAG 24 APRIL 2017
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 van vrijdag 12 mei 2017.
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HUSQVARNA 136 LiC
TRIMMER

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

KLINKENDE
MUNT WEKEN

100% Husqvarna.
0% Brandstof.

Inclu sief Accu
en snella der

€ 429,-

HUSQVARNA 136 LiC
TRIMMER

100%
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€ 3.599,100% Husqvarna.0% Brandstof.
0% Brandstof.
9,-zijn er:
€ 42
De nieuwe Husqvarna Accu
Series

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

Inclu sief Accu, snella
en maaidek 85 cm.
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HUSQVARNA 136 LiHD50
HEGGENSCHAAR

Inclu sief Accu
en snella der

€ 40,-
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geheel of in gedeeltes

€ 459,-

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

Multi functioneel kantoor/productie/opslag lokatie. Ideaal gelegen in driehoek,
Schagen, Alkmaar en Hoorn. info op http://www.fundainbusiness.nl/bedrijfshal/
zijdewind/object-49612370-de-weel-20/plattegrond/ of 06-53327563
123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd 3

123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd 3

123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd 3

2

15-03-12 09:28

15-03-12 09:28

15-03-12 09:28

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.kerkdenoord.nl
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
0654956924
hansbruin@outlook.com
Diaken
Toon Jorink, Veluweweg 56, 1738 BE te Waarland
(0226) 423 280 / 06 51494718
t.jorink@gmail.com
Toon heeft op dinsdag vrij
Deken / pastoor E. Moltzer
Gedempte Gracht 64
1741 GD Schagen
0224 212357
don.eduard@planet.nl
Heilig Hart raad
Vice-voorzitter			Gea Klercq		072 5715265
Secretaris			Vacature
Penningmeester			
Siem van Langen 		
072 5744771
Bestuurslid			
Kees van Langen		
072 574 2241
Contactpersonen secties:
Sectie Catechese			Vacature
Sectie Liturgie			
Marga van Langen
Sectie Gemeenschapsopbouw
Ans Rendering		
Sectie Diaconie en Pastoraat
Vacature

Pim Mooij

072 5742241
072 5741589

072 5715332

Copij voor het Contact namens de Parochie dient 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 20 april op het
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
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Kerkwerken
In april is de groep van mevrouw van Langen- van Schagen aan de beurt om de kerk op orde te brengen.
Bloemengroep
In april wordt de kerk versierd door Nel van Schagen en Mieke Wolkers.
SPREEKUUR vice voorzitter.
Op elke laatste donderdag van de maand van 19 uur tot 20 uur houd ik spreekuur voor alle vragen
die er zijn buiten de pastorale vragen.
Kom gerust, u bent van harte welkom!! In de pastorie!			
Gea Klercq
WOENSDAG 12 APRIL
19.30 UUR
Boete viering met zang van Deo Vacare. Voorgangers zijn Marga van Langen en Nel Zuurbier.
DONDERDAG 13 APRIL
WITTE DONDERDAG
19.30 UUR
Viering met Hans Bruin en zang van het Ritmisch koor.
Gebedsintenties voor; Riet Bleeker-Korver, Petra en overleden familie Bleeker-Korver,Agie BorstEeken en Cor Borst en zegen over hun gezin, Cor Borst en Ria Borst-Groot, in liefdevolle herinnering
Nic Eeken en Michel, in liefdevolle herinnering Jaap en Anna Pronk, Jan en Sjanet.
Lectoren; Bert, Marga en Jos. Misdienaars: Sofie Kavelaar en Jip van den Berg.
VRIJDAG 14 APRIL
GOEDE VRIJDAG/ VASTEN EN ONTHOUDINGSDAG
15.00 UUR
Kruisweg bidden voor de kinderen met Marga van Langen.
Iedereen mag voorjaarsbloemen meebrengen
VRIJDAG 14 APRIL
19.30 UUR
Goede vrijdagviering door de gebedsviering groep met zang van de Cantorij.
Koster: Kees Berkhout
ZATERDAG 15 APRIL
PAASZATERDAG
19.00 UUR
Paas bijeenkomst voor de kinderen met Theo Vertelman en zang van kinderen en Trudie Hand.
Gebedsintenties voor; Toon en Annie Spaansen-Borst, Agie Borst-Eeken en Cor Borst en zegen over
hun gezin, Riet Bleeker-Korver ,Petra en overleden familie Bleeker-Korver, Cor Borst en Ria BorstGroot, in liefdevolle herinnering Andre Veldman en Ank Veldman-Dekker, in liefdevolle herinnering
Jaap en Anna Pronk, Jan en Sjanet,Jan Oudeman en dochter Sandra en zegen over het gezin
Lector; Marga van Langen. Koster;Peter Danenberg.
ZATERDAG 15 APRIL
21.00 UUR
Paaswake met diaken Hans Bruin en zang van het ritmisch koor.
Gebedsintenties voor; Toon en Annie Spaansen-Borst, Agie Borst-Eeken en Cor Borst en zegen over
hun gezin, Riet Bleeker-Korver, Petra en overleden familie Bleeker-Korver, Cor Borst en Ria BorstGroot, in liefdevolle herinnering Andre Veldman en Ank Veldman-Dekker, in liefdevolle herinnering
Jaap en Anna Pronk, Jan en Sjanet, Jan Oudeman en dochter Sandra en zegen over het gezin
Lector; uit de voorbereidingsgroep. Misdienaars: Kirstin Plak en Maud Berkhout. Koster: Gon Meester.
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ZONDAG 16 APRIL
EERSTE PAASDAG
10.00 UUR
Hoogfeest van Pasen
Eucharistieviering met pater Jan Molenaar en zang van het gemengd koor.
Gebedsintenties voor Kees Zuurbier en Truus Zuurbier-Groot en zegen over het gezin, Jan Bleeker
en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Jan en Tiny Oudeman-Groot en zegen over
hun gezin en kleinkinderen, Cor Borst en Ria Borst-Groot, in dierbare en dankbare herinnering
onze lieve ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom, Gert Boerdijk en zegen over zijn kinderen
en kleinkinderen, Riet Bleeker-Korver, Petra en overleden familie Bleeker-Korver, levende en
overleden familie Jong-Schilder, Koos en Magda van der Hulst-de Koning en overleden familie en
zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Bets Westmeijer-Groot en zegen over haar gezin,
in liefdevolle herinnering Annie van Schagen en overleden ouders, in liefdevolle herinnering Eddie
Keesom die 13 april jarig was, Nel Smit-Houniet, in liefdevolle herinnering Andre Veldman en Ank
Veldman-Dekker, Siemen Borst en geef ons kracht om verder t gaan, in liefdevolle herinnering Piet
Borst, Ali Idema-van Diepen,in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel, Adriaan van Langen en
zegen over zijn gezin,Theo en Annie Hoogland-Bleeker,Alex weel, Jaap Way en Gre Way-de Boer
en overleden familie, Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas, Jaap Beers Gina broeder Patrick
overleden familie en zegen over de kinderen en kleinkinderen, voor een jarige en zegen over hun
gezin,Afra de Wit-Plak en zegen over haar gezin en familie, Henk Groot en Trien Groot en zegen
over hun gezin,Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, Piet Mooij en
Ursula Mooij-Oudeman en overleden familie ,in liefdevolle herinnering Gre Ursem-Jongen zegen
over haar gezin, in liefdevolle herinnering Jan Oudeman en familie Oudeman-Groot, Adrianus
Moras en Cornelia Moras-Pater en zegen over hungezin, gerbrand en Jo Langedijk-Bekker en Piet
en Ans de Klerk-Langedijk, ter gedachtenis aan Jaap en zegen over ons gezin, Jan Groenland en
Jansie Groenland-Ursem en om zegen over hun gezin, Adriaan overtoom en Catharina OvertoomOudhuis en zegen over hun gezin.
Lector; Jos Mooij. Misdienaars: Stijn Blankendaal en Syb Bakkum. Koster:Kees Berkhout
WEEKEINDE 22 EN 23 APRIL
Tweede zondag van Pasen
Eerste lezing uit handelingen 22,42-47(Lucas schetst ons de eerste kerk van Jeruzalem als een
eensgezinde, solidaire gemeenschap.
Evangelie uit Johannes 20, 19-31( Gelukkig zij die zonder gezien te hebben toch tot geloof komen)
ZONDAG 23 APRIL 10.00 UUR
Viering met volkszang. Voorganger is diaken Hans Bruin.
Gebedsintenties voor: Koos en Magda van der Hulst-de Koning en overleden familie en zegen over
hun gezin, in liefdevolle herinnering Merie Klompstra-Bakker haar overlden ouders en zegen over
haar gezin,voor het koninklijk huis en de Koninklijke familie.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars:Lau en Miel Berkhout. Koster: Rene van Langen
14.30 uur
Concert Blazersensemble
WEEKEINDE 29 EN 30 APRIL
Derde zondag van Pasen
Eerste lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus 1, 17-21(Een bezinning over de
betekenis van het lijden van Jezus)
Evangelie uit Lucas 24, 13-35( Het hart van de Emmaüsgangers gaat branden als Jezus hun de
Schriften ontsluit, en zij herkennen Hem aan het breken van het brood)
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ZONDAG 30 APRIL
10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van de Cantorij. Voorganger is Wim Timmer. Gebedsintenties voor:
Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie, levende en overleden familie Jong-Schilder, Piet
Luken en om zegen over zijn gezin, Maria en Catharina van langen, in liefdevolle herinnering
ouders Koomen-schouten, overleden ouders Buter-Bakker, Jan Bleeker en zegen over zijn gezin,
uit dankbaarheid voor een 80 jarige en zegen over ons gezin.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars:Sofie en Bas Kavelaar. Koster; Peter Danenberg.
DINSDAG 2 MEI
19.00 uur Rozenkransgebed met diaken Hans Bruin
DONDERDAG 4 MEI
19.30 uur
Viering van meeleven met zang vande Cantorij .Voorgangers zijn Marion Bleeker-Burger en Nel
Zuurbier –van Langen.
Gebedsintenties voor: Kees Zuurbier en Truus Zuurbier-Groot en zegen over hun gezin,Piet
Luken en zegen over zijn gezin,Jan Bleeker en om zegen over zijn gezin,Nel Smit-Houniet,Alex
Weel,Marco Ursem,in liefdevolle herinnering Dennis Overtoom, Nelly van Veen en overleden
ouders Overtoom-Groen,Toon en Annie Spaansen-Borst,in dierbare en dankbare herinnering
onze lieve ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom,Theo en Annie Hoogland-Bleeker,in liefdevolle
herinnering Jan en Stephan mulder,vader en moeder groen en Atie,Antonius Aloysius Molenaar
en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart,Nol van
Woerkom,Tiny Veldman-Overtoom overleden ouders Veldman-Overtoom,Corrie Haverink,Riet
Bleeker-Korver Petra en overleden familie Bleeker-Korver,Riet Entius-de Boer en zegen over hun
gezin,in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel,Agie Borst-Eeken en Cor Borst, Ina ,Cok,
Sander en Piet en zegen over hun gezin,
Riet Oudeman-Beers uit dierbare en dankbare herinnering ,in liefdevolle herinnering Jan en Tiny
Oudeman-Groot en om zegen over hun kinderen en kleinkinderen,in liefdevolle herinnering Andre
Veldman en Ank Veldman-Dekker en om zegen over hun kinderen en kleinkinderen,in liefdevolle
herinnering Merie Klompstra-Bakker haar overleden ouders en zegen over haar gezin,Siemen
Borst en geef ons kracht om door te gaan,Ali Idema-van Diepen,Piet Bleeker en om zegen over
zijn gezin,Pe Wester en Gerrit Schaafsma en zegen over hun gezin,in liefdevolle herinnering Jaap
en Anna Pronk, Jan en Sjanet,Adriaan van Langen en zegen over zijn gezin,Afra de Wit-Plak en om
zegen over de kinderen en kleinkinderen,Nic Oudeman en overleden familie Oudeman-Bakkum,In
liefdevolle herinnering Piet en Afra Korver-Wester en dochter Helma,in liefdevolle herinnering Nic
Commandeur,in liefdevolle herinnering Jan Oudeman en familie Oudeman-Groot,in liefdevolle
herinnering Chris en Mien Dekker-Groot en overleden familie
Koster; Kees Berkhout.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken vaneen kopje thee of koffie achter in de kerk
ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP
T VELD
Donderdag 13 april om 19.30 uur witte donderdagviering met diaken Toon Jorink en interamvo
Vrijdag 14 april om 15.00 uur viering met diakenToon jorink en zang van de veldrakkers
Vrijdag 14 april om 19.00 uur viering met diaken Toon jorink en zang van het gemengd koor
Zaterdag 15 april om 16.00 uur Eucharistieviering in Maria mater met pastoor van der Linden
endiaken toon jorink en zang van interamvo.
Zaterdag 15 april om 22.00 uur paaswake met diaken Toon jorink en zang van interamvo.
Zondag 16 april om 10.00 uur Woord- en communieviering met diaken Toon Jorink en zang van
het gemengd koor.
Zaterdag 22 april om 19.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink
Zaterdag 29 april om 19.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink en zang van
interamvo en kinderwoorddienst.
Zaterdag 6 mei om 19.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink
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WAARLAND
Donderdag 13 april om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van het
gemengd koor.
Vrijdag 14 april om 19.00 uur viering met diaken hans bruin
Zaterdag 15 april om 16.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer en hans Bruin en zang van
het ritmisch koor.
Zaterdag 15 april om 19.00 uur Eucharistieviering met diakenHans Bruin en zang van het ritmisch
koor.
Zondag 16 april om 10.00 uur Eucharistieviering met diaken Hans Bruin en zang van het kinderkoor.
Zaterdag 22 april om 19.00 uur eucharistieviering met diaken Hans Bruin en zang van het ritmisch
koor.
Zaterdag 29 april om 19.00 uur eucharistieviering met diaken Hans Bruin
Zondag 7 mei om 10.00 uur Woord- en communieviering met Monica Wildeboer en zang van de
vrienden van het gregoriaans.
NIEDORP
Donderdag 13 april om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Stok en zang van het
gemengd koor.
Vrijdag 14 april om 19.00 uur viering met Annemiek Wijnker-Hoedjes en zang van Roza en hans
Zaterdag 15 april om 21.30 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van het
gemengd koor
Zondag 16 april om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van Timeless
Zondag 23 april om 10.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink
Zondag 30 april om 10.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink
Zondag 7 mei om 11.30 uur 1e communieviering met deken Moltzer en diaken Toon Jorink en
zang van het kinderkoor.
Dopen
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971
Uit de parochie – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam”- 6 april 2017
22 Maart is overleden Jansie Groenland – Ursem op de leeftijd van 98 jaar. De uitvaart was op 27
maart en ze is begraven op ons kerkhof bij haar man.
Op 9 april is gedoopt: Zepp Franciscus Gerardus Zuurbier. Zepp is de zoon van Niels en Fenny Zuurbier.
Op Paaszaterdag om 14u. worden 3 kinderen Van Diepen gedoopt.
Eva zit in de Eerste Communiegroep en wilde heel graag gedoopt worden. Haar oudere broertje
Sem en jongste broertje Wes worden dan ook gedoopt en Sem doet samen met Eva zijn Eerste
Communie. Zij zijn de kinderen van Marco en Elma van Diepen. Op 15 april is het dus groot feest
aan de Dorsvlegel.
In de parochie is iedereen volop bezig met de voorbereidingen voor Pasen.
Vieringen worden voorbereid, koren oefenen hun liederen.
Boekjes worden gemaakt, gestencild, geniet en gevouwen.
Een drukke tijd.
Als ik dit schrijf staan we vlak voor de Goede week.
Palmpasen is in aantocht.
Daarna volgt de Goede Week.
Als je die doorloopt en meedoet aan de betekenisvolle vieringen in de kerk: een boeteviering om
tot inkeer te komen, zodat je hernieuwd je weg weer kunt vervolgen, daarna de Witte Donderdagviering met liederen van Jesus Christ Superstar en tot slot; de Goede Vrijdagviering. Dàn kun je op
15 en/of 16 april ervaren: Ja, het is Pasen.
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De natuur laat zich al van zijn beste kant zien.
Al dat nieuwe leven. De bomen met hun prachtige bloesem en fris groene blad.
Tuinen vol narcissen en tulpen en andere voorjaarsbloemen.
De warme lente zon.
In onze stal huppelen de lammetjes en de oudsten gaan al weer naar buiten.
Na de dorre wintertijd, ontspruit overal het nieuwe leven.
Het is bijna Pasen. Het feest van de opstanding.
Je kunt het voelen als je buiten om je heen kijkt.
De natuur geeft het al aan en jubelt, nu wij nog.
‘t is Pasen, zei de vink
en sloeg een liedje van plezier
en de merel op het dak,
in zijn allerbeste pak,
zong ook al dat het Pasen was
van tiere liere lier.
En de klokken luiden luid
boven alle vogels uit.
‘t Is Pasen, Alleluja.
‘t Is Pasen overal,
voor alle mensen klein en groot,
en met Pasen ieder jaar,
dan vertellen wij elkaar
dat Jezus wonderbaarlijk
is verrezen van de dood.
Hij kocht alle mensen vrij
van de zond en slavernij.
‘t Is Pasen, Alleluja.
Wat komen gaat:
13 april: Witte Donderdag
14 april: 15u. Goede Vrijdagviering voor de kinderen
14 april: 19.30u. Goede Vrijdagviering
15 april: Paaswake
16 april: Hoogfeest van Pasen
4 mei: Viering van meeleven
7 mei: Vormsel
14 mei: Eerste Communie
23 juni: Heilig Hartfeest

Kinderkerk
Op vrijdagmiddag 7 april was er kinderkerk voor groep 4 t/m 8 en er gingen 13 kinderen met ons
mee. De meeste wisten wel dat er vandaag weer het traditionele paaseieren zoeken was, en het liefst
gingen ze meteen zoeken. We hadden eerst een heel ander programma, want Ans had voor ieder
kind een houten kruisje gemaakt. Toen ze binnen kwamen mochten ze bij hun gelukstas gaan zitten
en hun kruisje. We hebben eerst gepraat over het kruisje en ze snapte wel dat Jezus aan het kruis was
gestorven en dat we daarom een kruisje gingen verven. Maar er is nog meer, want het kruis staat
ook symbool voor ons geloof. Ans heeft hun ook haar eigen kruisje laten zien, die ze altijd draagt.
We hebben uitgelegd als je een kruisteken maakt, dan verwijs je naar de vader in de hemel en naar
ons hoofd, de Zoon is naar beneden gekomen in ons hart, de heilige Geest omarmt ons en inspireert
ons en dit beamen we allemaal. Als de kinderen nu naar hun kruisje kijken die ze in hun slaapkamer
mogen hangen denken ze aan God en Jezus. Alle kinderen hebben hun kruisje heel mooi geverfd
en ze mochten ook een blad verven met een kruisje erop, die ze in hun gelukstas mochten doen.
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Toen we bijna klaar waren kwam Gon
Meester om te kijken naar hun vastenspaarpot, ze heeft ook al het geld opgehaald en ieder kind mocht vertellen
wat voor werkje ze hadden gedaan.
Dat varieerde van tafel dekken, opruimen, auto wassen, ramen lappen en
een had er zelfs een taart gebakken.. Er
werd heel wat geld verzameld, terwijl
nog niet ieder kind hun spaarpot mee
had, maar de rest komt met de Goede
Vrijdag viering. Als beloning kregen ze
een mandarijn. De spaarpot mocht
ook in hun gelukstas
Daarna zijn we in een kring gaan zitten en toen heb ik het verhaal van
Witte Donderdag verteld en ook een
gedeelte van Goede Vrijdag. We hebben eierkoeken met elkaar gedeeld en
rode limonade gedronken. Daarna zijn
we naar de kerk gegaan om de kruiswegstaties te bekijken. Aan het eind
hebben we allemaal een kaarsje opgestoken voor Jezus.
We zijn in een kring gaan staan om het
lied geef mij je hand te zingen. Daarna
was het tijd om paaseieren te zoeken
in de tuin. Alle kinderen mochten een
groot ei en twee kleine eitjes zoeken en ze vonden het geweldig. Iedereen kon na afloop een
droog kruisje mee naar huis nemen en een blad met een uitnodiging voor de volgende kinderkerk.
Het was een hele gezellige en zinvolle kinderkerk.
De volgende kinderkerk voor
groep 4 t/m 8 is op vrijdag 12 mei
Ik kom uw kind dan om 15.15 van
school ophalen en u kunt uw kind
om 16.30 uur
ophalen uit de pastorie.
U kunt mij bereiken op dit mailadres
jmzuurbier@hetnet.nl
Of op telefoonnummer:
072-5740952,
of app naar nummer 06-37359617.

Groetjes van de leidsters van de kinderkerk.
Ans de Wit en Gerda Zuurbier
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Goede Vrijdag
Beste ouders,
Vrijdag 14 april is het Goede Vrijdag.
De dag dat Jezus stierf aan het kruis.
’s Middags om 15u. willen wij met de kinderen een kleine kruisweg lopen.
Ook mogen de kinderen bloemen meenemen om bij het kruis te
leggen. De kinderen die een vastendoosje hebben, mogen die
meenemen om bij het kruis te leggen.
Omdat dit een korte viering is, is hij heel geschikt voor kinderen van
alle leeftijden.
We hopen dan ook dat er veel kinderen bij aanwezig kunnen zijn.

Paaswake
Zaterdag 15 april om 19u. willen wij met de kinderen, de
verrijzenis van Jezus gedenken.
Dit doen wij in een kindvriendelijke korte viering.
Een viering waarin wij het nieuwe leven vieren op een
bijzondere manier.
Na afloop van de viering is er een verrassing in de tuin
van de pastorie.
Ook in deze viering hopen wij veel kinderen en hun ouders
te zien.

40MM 40MM 40MM 40MM 40MM
Het is bijna zover,dan lopen we samen de ‘44 ste editie”van de 40MM.Wij willen ook dit jaar alle
wandelaars weer een mooie wandeldag bezorgen.daarnaast helpen we met het sponsorgeld ook
weer veel mensen in de minder ontwikkeld landen;een win.win dus.
Zoals u wellicht weet,gebruiken wij al het sponsorgeld om een verscheidenheid aan projecten
over de hele wereld te ondersteunen.Zo zijn de eerste aanvragen,ook dit jaar,alweer binnen gekomen van projecten die ook op u.de wandelaars en sponsors,rekenen.Zo hebben we samen vorig
jaar 149 projecten ondersteund die per project een mooi bedrag van €575 hebben ontvangen.Dit
is een mooi bedrag,vooral als het aan zoveel projecten kan worden uitgekeerd.
Ook dit jaar zijn er weer een aantal mooie routes uitgezet,met toch weer combinaties van wegen,die we niet eerder hebben gelopen.Ook zijn er korte routes die op verschillende tijden van start
gaan,waaronder de kinderroute,die er inmiddels helemaal bij hoort.
We hopen u allen wederom te mogen verwelkomen op deze mooie dag en laten we er met z,n
allen weer een feestdag van maken.
DIGITAAL INSCHRIJVEN is mogelijk via de website.www.40mm.nl
Inschrijfformulieren liggen achter in de kerk.In de bibliotheek
En bij G.Klercq. Middenweg 460 D
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Koor St Caecilia van de Noord en het Waarland zingt tijdens de Paasdagen.
Het gezamenlijke koor St Caecilia van de Noord en het Waarland zingt voor u de Missa Brevis KV
140 W.A. Mozart tijdens de Paasdagen.
Na de samenvoeging van de koren zijn er een aantal fraaie stemmen uit het Waarland bijgekomen.
We zingen nu op een mooi niveau, maar toch is er plaats voor een aantal zangers /zangeressen,
omdat niet altijd iedereen kan komen. We zingen nog veel Latijnse gezangen, die uitgaan van een
eeuwenoude traditie in de katholieke kerk. Een traditie, waardoor ook beroemde componisten
zich hebben laten inspireren. Zo wordt momenteel de Missa Brevis van Mozart gezongen en uitgevoerd op de 1ste Paasdag. Wij stellen geen hoge eisen aan uw zangkwaliteiten, het echte werk
in het koor leert u al doende onder leiding van onze gewaardeerde dirigente Anneke Breukel en
onze enthousiaste organist Dick Schouten. Wij repeteren iedere dinsdagavond van 19.15 tot 21.00
in zowel de kerk van Waarland en de Noord. Wilt u ook een keer proberen mee te zingen dan bent
u van harte welkom om op de dinsdagavond onze repetitie bij te wonen. Voor verdere informatie
kunt u contact opnemen met Doret Dekker, tel. 0226-421141.
Namens het gemengd koor de Noord/ Waarland, Baps Zutt.

“Over leven in tijden van oorlog”
Bettine Siertsema preekt in de Westfriese Ekklesia.
De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia is op zondag 7 mei 2017 om 11.00 uur
in de Protestantse kerk te Wognum.
Het jaarthema voor het seizoen 2016-2017 van de Westfriese Ekklesia luidt:
“Leven op aarde”. In de viering van 7 mei a.s. preekt Bettine Siertsema over: “Overleven in tijden van oorlog”. Verhalen over: hoe het leven in tijden van oorlog intensiever wordt geleefd, en
hoe moeilijk het leven daarna, in vredestijd, is van overlevenden.
Bettine Siertsema studeerde Nederlands aan de VU. Na haar afstuderen in 1983 werkte zij onder andere voor de gemeenteraad van Amsterdam en op de bestuursafdeling van de VU. Vanaf
2000 deed zij daarnaast onderzoek naar de levensbeschouwelijke aspecten van Nederlandse
dagboeken en memoires over de concentratiekampen. Wat voor gods- en mensbeeld hielden de
schrijvers erop na, en hoe werd die visie beïnvloed door hun kampervaring? In 2007 promoveerde
zij op de studie Uit de diepten. Nederlandse egodocumenten over de nazi concentratiekampen.
Bettine Siertsema was 20 jaar lid van de redactie van Interpretatie, een tijdschrift voor bijbelse
theologie, en maakte deel uit van de werkgroep Nieuwe Nederlandse liederen, die advies uitbracht
over de samenstelling van het nieuwe liedboek van de PKN. Zij geeft regelmatig lezingen over
haar promotieonderzoek, Holocaustliteratuur in bredere zin en Nederlandse poëzie.
Bettine Siertsema gaat regelmatig voor in de Ekklesia Amsterdam.
De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te
Wognum. (De vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand.)
Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van Alwies Cock
en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en thee en
gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u op
7 mei te ontmoeten. U bent van harte welkom.
Op 26 april wordt het laatste leerhuis gehouden o.l.v. Alex van Heusden. Wij gaan in de leerhuizen dieper in op de teksten die in de diensten gelezen worden. De leerhuizen zijn laagdrempelig. U hoeft geen groot kenner van de bijbel te zijn. Alex van Heusden gaat in het leerhuis in op de
sociale en historische context van het bijbelverhaal. En wij gaan daarover met hem in gesprek wat
dat voor ons betekent. De leerhuizen worden gehouden in de consistoriekamer van de protestantse kerk. We vragen van u hiervoor een bijdrage van €5,-. U bent van harte welkom.
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl
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Omdat wij u beter op de hoogte willen houden van onze activiteiten hebben we voor u een agenda gemaakt met een
overzicht van onze activiteiten. In deze agenda vindt u onze activiteiten voor de komende vier maanden. Wij doen u
met veel plezier deze eerste agenda toekomen. Indien. Indien u geen prijs stelt op ontvangst van deze mail dan
verzoeken wij u dit door te geven via secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl.
In deze agenda willen wij speciaal uw aandacht vragen voor onze welbekende studieweek Mystiek.

April
Woensdag 19 april

De kunst van het leren

TBM

Door Inigo Bocken

Stijn Buijsstraat 11

6 bijeenkomsten over het thema de kunst van het leren

Nijmegen
10.00 – 16.00 uur

Informatie en inschrijven : http://wp.titusbrandsmainstituut.nl/nl/?page_id=2866

Woensdag 26 april

Dichter/schilder Lucebert & Mystiek

Radboud Universiteit

Door Theo Salemink in de serie over Mystiek en moderne beeldende kunst

Erasmusgebouw
Nijmegen
14.00 – 16.00 uur

E 15.39-15.41
Informatie en aanmelden : http://wp.titusbrandsmainstituut.nl/nl/?page_id=4448

Mei
Woensdag 17 mei

Moderne kunst & de logica van de ziel

Radboud Universiteit

Door Ben Schomakers in de serie over Mystiek en moderne beeldende kunst

Thomas van Aquinostraat
Nijmegen
14.00 – 16.00 uur

TvA 6.00.23
Informatie en aanmelden : http://wp.titusbrandsmainstituut.nl/nl/?page_id=4442

Juni
Vrijdag 16 juni

Titus Brandsma Lezing

Stevenskerk

Huub Oosterhuis

Sint Stevenskerkhof 62
Nijmegen
15.00 – 16.00 uur

Informatie en aanmelden : http://wp.titusbrandsmainstituut.nl/nl/?page_id=150

Woensdag 21 juni

Iconicity and the Anamorphosis of social Space

Radboud Universiteit

Door Johannes Hoff in de serie over Mystiek en moderne beeldende kunst

Erasmusgebouw
Nijmegen
14.00 – 16.00 uur

E 1.17
Informatie en aanmelden : http://wp.titusbrandsmainstituut.nl/nl/?page_id=4457

Juli
Maandag 3 juli t/m

Bach – Mystieke perspectieven in Bachs Matthäus Passion

Donderdag 6 juli

Door Ad de Keyzer – studieweek Mystiek

Radboud Universiteit
Nijmegen
10.00 – 15.30 uur
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Collegezalencomplex SP2
Informatie en inschrijven : http://wp.titusbrandsmainstituut.nl/nl/?page_id=147

In memoriam
Jans Groenland-Ursem
Op 22 maart 2017 overleed Jansie Groenland-Ursem op de gezegende leeftijd van 98 jaar.
Ze was de oudste inwoonster van De Noord.
Jans is geboren midden in de winternacht op 20 december 1918. Ze is in ‘Het Tolhuis’, het huis
dat staat op de hoek Kerkweg/Groenedijk, als vijfde kind geboren in een gezin van 6 kinderen.
Dochter van Jacob Ursem en Aaltje de Wit. Ze heeft haar hele leven in Heerhugowaard
gewoond.
Haar wens was om coupeuse te worden. Maar die wens kon helaas niet worden vervuld, omdat
de noodzaak om thuis te helpen groter was. Dat vond ze heel jammer. Jans heeft de eerste
echte crisis van 1929 meegemaakt. Daardoor moest ze haar eerste zelf verdiende centjes, die
ze gespaard had voor een jas, afgeven. Al snel leerde ze de liefde van haar leven kennen: Jan
Groenland. Ze bleef haar eerste liefde trouw en trouwde in de oorlog op 19 oktober 1944 in
een geleende trouwjurk.
Samen trokken ze in bij de vader van Jan in café ‘de Koffiemolen’. Daar zijn 7 van de 8 kinderen
geboren. Ze hebben daar met z’n allen met heel veel plezier gewoond. Na 16 jaar hebben ze
een nieuw huis in de boomgaard, naast ‘de Koffiemolen’ laten bouwen en daar heeft ze tot
haar dood gewoond..
Ze heeft een rijk leven gehad. Het liefst was ze thuis, want na een reisje langs de Rijn kwam ze
erachter dat de wolken overal hetzelfde zijn. Ze leefde voor haar man en kinderen.
Haar laatste wens was, om net als vader Jan, uit haar eigen huis weggedragen te worden. Jans
heeft Jan tot het laatst toe liefdevol verzorgd en de kinderen, met z’n allen, hebben dat voor
haar gedaan.
Moge zij rusten in vrede.

Anna en Irma verrassen alle moeders!!
Op zondag 14 mei, moederdag, geven Anna en Irma weer een voorstelling!
Deze keer in het theater van Hoeve Engelenburgh, Terdiek 20 in Nieuwe Niedorp (tegenover
Jan Cees Lont).
Zaal open om 13.30, de voorstelling begint om 14.00 uur.
Kaarten à € 6,00 zijn te reserveren op www.engelenburgh.net.
Verras je moeder en kom gezellig samen naar dit knusse theater!
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Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.00-17.30 uur
zaterdag 10.00-16.00 uur

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

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

Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op

www.urmaprint.nl

Sterrenboschstraat 8, 1704 CN Heerhugowaard
t. 072 - 85 03 971

m. 06 - 229 204 87

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

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

Lieve Noordenders,
Zoals sommigen van jullie al weten ga ik van 8 tot 23 juli met
Edukans naar Awasi in Kenia om het onderwijs daar te
verbeteren. Dit is hard nodig! De klassen zitten er namelijk
overvol met zo’n 80 kinderen in één klaslokaal en maar één
docent. Ik wil zoveel mogelijk geld ophalen voor dit doel, en
daarom doen Malissa en ik op vrijdag 19 mei mee met de
steppenrace. Het geld dat wij hiermee ophalen zal gebruikt
worden voor professionaliseringsprogramma’s voor de
Keniaanse docenten. Wij hopen dat jullie ons of mijn moeder
en haar broer (zij steppen ook voor Kenia) voor dit doel willen
sponsoren. Alle beetjes helpen!
Wilt u meer informatie over de reis die ik ga doen of bent u benieuwd naar mijn acties, dan
kunt u een kijkje nemen op mijn facebookpagina: Monique goes Kenia.
Veel liefs,
Monique Plak

De grootste gehaakte deken ter wereld
Wat een enthousiasme! Heel veel wol heb ik ingezameld, heel
veel wol ligt nog bij u te wachten om verwerkt te worden en
heel veel dekens zijn al gehaakt. Wel 10.000 dekens zijn er nodig om de grootste gehaakte deken ter wereld te maken. Heel
veel mensen haken mee om heel veel uren ontspannend bezig te zijn. Kijkt u ook eens op de facebookpagina van de grootste gehaakte deken ter wereld. U zult verbaasd staan. Elke variatie in granny (het vierkantje) is leuk, als de uiteindelijke
afmeting van de deken 1.40 x 2.00 m wordt. Onlangs vond ik
een enorme doos met allerlei restjes wol bij onze voordeur,
Middenweg 610.
Heel veel dank, alles wordt gebruikt!
Marry

Gevonden
op de parkeerplaats voor Pinkeltje: Volvo autosleutels
Trudi Hand, de Zeis 15 tel. 0643283128

15

René Jonker

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

www.jonkerhov.nl
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Wil je leren pianospelen? Of zing je graag?
Wil je graag leren pianospelen? Of is zingen iets wat je graag doet? Dan is Anna Ursem
op zoek naar jou!
Sinds begin 2017 ben ik begonnen met het geven van zang
coaching en pianolessen. Ik geef les aan iedereen die graag iets
nieuws wil leren en zichzelf wil ontwikkelen op muzikaal gebied.
Ook als je graag iets wilt leren over podiumpresentatie dan ben je
bij mij aan het juiste adres!
Kortom, lijkt het je leuk om samen met mij aan het werk te gaan
in de muziek?
Kom dan bij me op les!
Voor informatie, stuur je mail naar:
info@annaursem.nl
06-25471937

Zaterdag 25 maart
Op zaterdag 25 maart
was de Zuster van Buurendag.
Atie Limmen en Riet Plak
hadden op deze dag nog
een extra klus te doen,
namelijk stencillen in de
pastorie.
Eerder hebben zij ook de folders voor de zwerfvuildag
verzorgd - een klus die ze al jaren uitvoeren.
Natuurlijk zetten veel mensen zich in voor onze parochie, maar toevallig was er een fotograaf aanwezig.
Ze zijn dus gekiekt, en we willen deze foto als eerbetoon
plaatsen aan alle vrijwilligers die zich wekelijks inzetten.
Daarom deze vrouwen even in het zonnetje gezet!

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
De data voor de komende tijd:
21 april 2017
10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie
4 mei 2017
17.30 uur maaltijd in het dorpshuis
19 mei 2017
10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie
Janet Wester
(5719382)
Tonnie Rozing
(5741684)
Gea Klercq
(5715265)
Tiny van Stralen

Riet Beers
Ria Boekel
Toos Mooij

(5714705)
(5719919)
(5710193)

U bent van harte welkom!
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v Garage Co Borst BV
v Co Borst Bedrijfswagens
v Airco Service

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

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

Administratiekantoor

DEKKER

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

van particulie
Tevens verzorging
aangiftebiljetten

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

www.hypotheekshop.nl/eerste-huis-kopen

Nooit gedacht dat de lage
rente mij zóveel kansen biedt

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

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

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER
MARLIES BROERS
Hét adres voor:

Hét adres voor:

woningbouw
woningbouw
utiliteitsbouw
utiliteitsbouw
Betonvloeren

betonvloeren

kelders
kelders
kozijnen
kozijnen
verbouw
verbouw

Veenhuizerweg 57
1704 DR Heerhugowaard - De Noord
tel. 06 - 13108895

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

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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JAN GROOT
BOUWKUNDIG
TEKENBUREAU

Tel. 072-5726237
Schapenweg 2a 1704 DS
Heerhugowaard - Noord

m ONTWERP
m NIEUWBOUW
m VERBOUW
m UITBREIDINGEN
m BOUWVERGUNNINGEN
m BOUWBEGELEIDING

KBO Heerhugowaard Noord
Voorzitter:
Secretaris:
2e secr.
Penningm:
Lid
Lid
Lid

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

Middenweg 566
Middenweg 525
Rozenhoutstraat 6
Dorsvlegel 9
Middenweg 465D
Donkereweg 7
Middenweg 467

tel: 5714705
tel: 5710193
tel: 5719852
tel: 5713628
tel: 5717551
tel: 5716087
tel: 5719168

UITJE
Maandag 24 april is ons jaarlijkse dagje uit.
Er is deze keer veel belangstelling voor want we hebben een extra grote bus moeten bestellen
en ook die is vol. We rijden naar de Oranjerie in Den Helder voor een kopje koffie met gebak en
eventueel een wandeling door de tuin en bezoek van de Orchideeën kas.
Daarna gaan we met de bus een rondrit maken over Wieringen. Er is een gids aan boord die u het
één en ander kan vertellen over de historie. Vandaar rijden we naar Twisk om een lekker diner te
gebruiken. Om ong. 19.30 gaan we dan weer richting huiswaarts en zijn dan rond 20.00 uur weer
thuis. Als iedereen om 12.30 aanwezig is bij de kerk kunnen we om 12.45 vertrekken.
Programma 2017
24 april:		
15 mei: 14.00 uur
		
10 juni		
4 sept. 9.00 uur
9 okt.		
7 nov.
19.00 uur
28 nov. 19.30 uur
19 dec 14.00 uur

Uitje
Annemarie Hooijboer met een humoristische bloemlezing over alledaagse
dingen en liedjes
Rabo fietstocht
Fietstocht KBO
Ans Rendering vertelt over het Hospice. Na de pauze een film van Piet Kager
Jubileumfeest
Bart Oud over de geschiedenis van Sinterklaas met quiz
Kerstmiddag
Met vriendelijke groet: Truus van den Berg

Van het Water
Rommelmarkt
Zoals al eerder aangekondigd houden we op 22 april onze jaarlijkse rommelmarkt
in en bij De Roef. De verkoop start om 10.00 uur en duurt tot 15.00 uur.
Ter herinnering krijgt u binnenkort nog een briefje in de bus.
We willen graag o.a. de volgende spullen bij u ophalen: speelgoed,
glazen, keukengerei, snuisterijen, hand- , tuin- en elektrisch gereedschap,
curiosa, lampen, fietsen, kaarsen, een flesje wijn, cosmetica, computers,
doehetzelfartikelen, audio- en videoaparatuur, hebbedingetjes, plantjes,
bloemen, boeken, puzzels, spellen, sportartikelen, tuinmeubilair en enzovoorts, enzovoorts.
Grote meubilaire zaken zoals ledikanten, banken, kasten e.d. kunnen we gezien de omvang en de
beschikbare ruimte niet hebben. Maar een stoel, een kastje, tafeltje of tuinmeubilair nemen we graag
mee. Woensdagavond 19 april komen we de spullen vanaf 19.00 uur bij u ophalen. Omdat De Noord
nogal uitgestrekt is kunnen we niet om 19.00 uur bij iedereen op de stoep staan. Ergo het kan wel
even duren voordat we bij iedereen zijn geweest. Zet de spullen bij de voordeur, op de dam of brug,
dus niet aan de weg, want dan riskeren we dat anderen ons voor zijn en dat is niet de bedoeling.
We hopen weer op een bonte verzameling aan spullen. Zijn we niet langs geweest, omdat u te ver
woont -we hebben slechts enkele uurtjes de tijd om het op te halen- maar u heeft wel “rommeltjes”
voor ons, dan zouden we het fijn vinden als u deze vrijdagmiddag 21 april bij De Roef brengt. Alvast
bedankt voor uw medewerking en tot ziens op de markt. De koffie staat klaar.
De leiding.
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Margret de Boer ‘Haarstyliste’
Leliehofstraat 16
Heerhugowaard-Noord
072-5716154
Uitsluitend op afspraak!

PSALO
N

KA

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

Elke week de leukste dingen!
Geopend: di-wo-do-vrij 9.30 - 17.00 uur
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COLLECTE ORANJECOMITE
Hallo Oranjevrienden,
In de laatste 2 weken van Maart zijn de collectelopers weer bij u langs de deur
geweest.
Hierbij willen wij u hartelijk bedanken voor uw eventuele bijdrage en de
collectelopers voor jullie geweldige inzet!!
Collectant gemist maar toch uw steentje bijdragen?
U kunt ook geld overmaken naar onze rekening NL61RABO0131128116 tnv
MBHJ van Woerkom en CD Jillings-Kuiper.
Van het geld zullen wij voor de kinderen in de Noord weer een onvergetelijke Koningsdag
organiseren en op 5 mei een mooie fietstocht voor jong en oud!!
Zowel Koningsdag als de 5 mei fietstocht zijn beide kosteloos!!
Groet van het Oranje Comité!

Uitnodiging
voor het
ORANJE FEEST
in het Dorpshuis.
Voor iedereen
na afloop van de kinderkermis
om 16.00 uur
met een gezellig muziekje erbij
van Dj Bo

5 mei
FIETSTOCHT
Fietstocht voor jong en oud
Start: tussen 16.30 - 18.30uur
bij Dorpshuis

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
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ZWEMSEIZOEN 2017
Een nieuw zwemseizoen staat weer voor de deur. Bestel vóór 19 april 2017 uw
abonnement en profiteer van 20% korting!!
U kunt uw abonnement bestellen via de website www.zwembadwaarland.nl.
Bestelde abonnementen worden thuisbezorgd.
Tarieven abonnementen
Persoonlijk abonnement

Voorverkoop
€ 40,00

Normaal
€ 50,00

Gezinsabonnement
2 personen
€ 80,00
€ 100,00
3 personen
€ 92,00
€ 115,00
4 personen
€ 104,00
€ 130,00
5 personen
€ 116,00
€ 145,00
6 personen
€ 128,00
€ 160,00
7 personen
€ 140,00
€ 175,00
8 personen
€ 152,00
€ 190,00
Let op: kinderen van 16 jaar of ouder krijgen een persoonlijk abonnement
Zwemleskaart A
€ 104,00
€ 130,00
per persoon
Zwemleskaart B en C
€ 80,00
€ 100,00
per persoon
De zwemleskaart is geldig voor het gehele zwemseizoen en daarmee kunnen de
officiële zwemdiploma’s A, B, C behaald worden.
Deelname vanaf 5 jaar (aantal deelnemers beperkt).
Voor meer informatie over de zwemlessen, check de website!
Overdag 1 bezoek
’s Avonds 1 bezoek

€ 4,00
€ 2,50

Kinderen van 0 t/m 1 jaar hebben vrij toegang.
Iedere dag is er tijdens de openingsuren vrij zwemmen. Bij slecht weer is het bad
gesloten.
Openingstijden
Seizoen 1-5-2017 tot 10-9-2017
Maandag t/m vrijdag 13.30 - 17.00 uur
’s Avonds
19.00 - 20.30 uur
Zaterdag overdag
13.30 - 17.00 uur
Zondag overdag
12.00 - 17.00 uur

Zomervak. 22-7-2017 tot 3-9-2017
Maandag t/m vrijdag 12.00 - 17.00 uur
’s Avonds
19.00 - 20.30 uur
Zaterdag overdag
12.00 - 17.00 uur
Zondag overdag
12.00 - 17.00 uur

Wordt ook vrienden van Zwembad Waarland
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Programma Koningsdag
woensdag 27 april 2015
10.45 uur: Opstellen van de kinderoptocht op het St. Annaplein.
Hier worden de versierde voertuigen door de jury beoordeeld. De kinderen worden verzocht zoveel mogelijk herrie
te maken tijdens de optocht (toeters, ratels, etc).
11.15 uur: Aanvang kinderoptocht met versierde fietsen, skelters, etc.
Opstellen op Annaplein, langs dorpshuis naar de Doorbraak via de Wieder, Zeis,
Ploeg, Wieder de Doorbraak weer uit. Dan via het Achterom naar de Torenburgstraat het Noordereiland op via Groote Geldebosch, Bosweg en via Leliehofstraat
naar het voetbalveld.
12.00 uur: Vlag hijsen door de zeeverkenners op het voetbalveld. Hierbij zullen de burgemeester, enkele wethouders, genodigden Noordenders en de dit jaar gedecoreerde Noordenders aanwezig zijn. 			
Hierna uitreiking van de prijzen van de kinderoptocht.
14.15 uur: Kinderkermis voor de kinderen t/m de basisschool op het St. Annaplein met leuke prijzen, springkussen, suikerspin, schmink, limonade, ijs en diverse spelletjes.
16.00 uur: Gezellig nazitten voor alle Noordenders in het Dorpshuis.
24 april om 10.00 uur:
Heilige Mis in de parochiekerk ter intentie van het Koninklijk huis

BEDANKT NOORDENDERS!!
Beste Noordenders,
We raken er niet over uitgepraat!
De grote veiling van 31 maart was op alle fronten een heel groot succes. Met een totaalopbrengst van ruim € 165.000,- heeft de veiling
meer gebracht dan we ooit vooraf hadden durven hopen. Twee grote schenkingen vanuit de Heerhugowaardse Stichting Nut (€ 35.000,) en de Rabobank (€ 15.000,-) kunnen we keihard bij de opbrengst
van de veiling zelf (€ 115.000,-) optellen.
Oprechte dank!
We willen hierbij iedereen die ook maar iets heeft bijgedragen aan de veiling van harte bedanken! Zoveel bedrijven en inwoners of andere betrokkenen hebben gul gedoneerd voor de veiling,
bedragen geschonken of royaal geboden tijdens de avond zelf! Alle steun, groot en klein, heeft
geresulteerd in het mooie resultaat. Wij hebben als commissie veel felicitaties mogen ontvangen
mbt het opgebrachte resultaat. Natuurlijk is het geld enorm belangrijk, maar de veiling heeft veel
meer opgebracht dan alleen geld. We hebben sterk het gevoel gekregen dat de grote betrokkenheid van de hele gemeenschap tijdens dit project een enorme stimulans is voor alle vrijwilligers
die bijdragen aan de leefbaarheid en saamhorigheid in de Noord.
De Stichting Dorpsbelang kan nu samen met de bouwcommissie, vele vrijwilligers, lokale aannemers en werklieden niet alleen het hoognodige doen. Maar door het resultaat van de veiling en
de besparingen op de bouw door zelfwerkzaamheid kunnen zij gelijk alle gewenste aanpassingen
aan het dorpshuis en het omliggende terrein realiseren. En daar zal de hele Noordender gemeenschap in de toekomst van kunnen genieten. Door de Noord, Voor de Noord.
Daarom willen wij benadrukken dat de felicitaties vooral richting de Stichting Dorpsbelang en Uzelf
gericht kunnen worden. We kunnen met z’n allen oprecht trots zijn op de veiling in de breedste zin.
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De Veiling
De veiling was een marathon. Ruim 412 kavels werden door 2 zeer kundige veilingmeesters onder
de hamer gebracht en van 20:00 uur tot 03:15 uur was Bleeker het toneel van een aaneenschakeling
van verbazing en lach. De bezoekers en zeker ook de zeer scherpe veilingmeesters waren aardig
aan elkaar gewaagd. Met groot wederzijds respect (en genoeg bier) werd iedere kavel aan de man
gebracht. De wijze waarop was cabaret-waardig! En wat als compliment mag gelden voor iedereen
waren de opmerkingen van de Notaris en beide veilingmeesters…een veiling in deze vorm en met
deze sfeer hadden zij werkelijk nog nooit meegemaakt! Niet gek voor zo’n klein dorpje!
De nasleep
Door het prachtig werkende systeem van Robbert Jongkind (JK Webdesign) was bij het klappen
van de hamer de factuur al per e-mail verzonden. De volgende dag konden de fysieke kavels worden opgehaald, waardebonnen kregen de kopers gelijk mee en ook nog eens per e-mail bevestigd. Dat dit systeem super heeft gewerkt blijkt uit het feit dat geen enkele kavel is blijven liggen
en op het moment van schrijven reeds ruim een ton op de rekening van de Stichting was overgemaakt (inclusief de schenking van NUT).
Toch zijn er mensen die geen factuur hebben ontvangen. Het kan zijn door een fout in het e-mail
adres of een ander misverstand. Wij vragen u, wanneer u geen, of een verkeerde factuur heeft
ontvangen even contact met ons op te nemen. We willen dit namelijk snel en netjes afhandelen.
Wij hopen dan ook op de tijdige betaling van de rekening. Dat scheelt ons veel onnodig werk. We
zijn natuurlijk liever geen incassobureau.
U kunt een schenking doen, of uw factuur betalen op rekening nummer NL 79 RABO 0315 8870
87 t.n.v. Stichting Dorpsbelang Noord. Vermeld svp even uw naam en het factuurnummer (of
kavelnummer) duidelijk in de omschrijving.
Voor overige vragen kunt ons bereiken per e-mail op dorpsveiling@hotmail.com
Verder wensen wij een ieder heel veel plezier bij het verzilveren van de leuke kavels! Er komen
genoeg mooie uitjes aan!
Met vriendelijke groet!
De Dorpshuisveilingcommissie (en Stichting Dorpsbelang de Noord)
Remon Drenth 06-51 32 67 88
Roderigh Groenland 06-51 22 85 69
Marco Neeft 06-53 59 96 55
Niels Zuurbier 06-54 74 15 23

GLAS IN DE GLASBAK
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Uitnodiging:  voor de jaarvergadering
van Dorpsraad de Noord / Veenhuizen
Wanneer: Op dinsdag 18 april van 19.30 tot 21.00 uur
Waar: de Rabozaal in het Dorpshuis Heerhugowaard – Noord
Agenda:
1. Opening en tekenen van de presentielijst door de aanwezigen.
2. Bespreken van de notulen jaarvergadering van 12-4-2016. Deze
notulen zijn vooraf te lezen op de site www.heerhugowaarddenoord.nl en worden ook tijdens de vergadering uitgereikt.
3. Jaarverslag en financieel verslag van Dorpsraad de Noord 2016.
4. Vacature penningmeester Dorpsraad de Noord / Veenhuizen
5. Korte toelichting financiële jaarverslagen 2016 en jaaroverzichten van de verschillende Werkgroepen, te weten:
a.
Volkstuinenvereniging
b.
Werkgroep Jeugd
c.
Werkgroep KinderVakantieSpelen
d.
Werkgroep Verkeer
6. Verslag van de kascontrole en verkiezing nieuw lid van de Kascontrolecommissie
7. Informatie van de commissie Leefbaarheidsfonds
8. Rondvraag
9. Sluiting
Tijdens de vergadering wordt thee en koffie geschonken.

“Blik op de weg” in De Noord …( 27 mrt. 2017)
Beste mensen,
Vanmorgen is het lente. De zon straalt al vroeg naar binnen en de
temperatuur is heerlijk voor de komende wandeling. Rond acht
uur verlaat ik het huis en met mijn zomerjack aan heb ik er weer
veel zin in.
Op straat wordt al lekker gekeuveld. Annie en Karin zijn gezellig
met elkaar in gesprek en in het voorbijgaan neem ik mijn pet voor
ze af!
Wandelend langs de boerderij in de Zeis, zie ik dat de berm ook
een facelift heeft gehad. Waren er eerst nieuwe boompjes geplant,
nu zag ik een tapijt van bodembedekkers, die t.z.t. een mooie uitstraling moeten geven.
Op de Middenweg is het dagelijkse leven weer in volle gang. Auto’s, fietsers en tractoren vullen het
dorpse leven op dit tijdstip.
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Tot aan de Hasselaarseweg ligt weinig zwerfvuil, wat logisch is, na de schoonmaakactie van afgelopen zaterdag. Lopend langs deze weg, zie ik dat de meeste auto’s van Bleeker ook reeds op pad
zijn. In het weekend staan ze zo mooi op een rijtje, maar daar is nu geen sprake meer van.
De nieuwe kas schiet ook aardig op. Het groen van de buitenkant weerspiegelt zich in hert Apollomeer, waar veel watervogels even hun rustplek hebben gevonden.
Dan de Westerweg op. De bomen zijn nog kaal en het riet is over een groot stuk gesnoeid. Futen,
meerkoeten en kuifeenden zie ik in groepjes bij elkaar zwemmen. Voor het lawaai van de auto’s
houd ik mijn oren maar een beetje gesloten.
Door het fietstunneltje kom ik weer aan de overzijde. Helaas kunnen graffitispuiters het niet nalaten om hier hun “handtekening” neer te zetten. Als ik de gemeente was, zou ik er een flinke spuit
tegenaan zetten.
Langs de Westtangent loop ik terug. De forsythia staat hier op veel plekken in bloei. Evenals het
speenkruid, de gele bodembedekker, die je ook veel langs slootranden tegenkomt.
Op de rotonde vervolg ik de Middenweg naar De Noord. Jan, van de Dagwinkel, laat duidelijk zijn
claxon horen. De bestellingen zijn onderweg!
Aan de overkant hoor ik een roep: “Je zult nu wel niet veel vinden!” Twee man zijn bezig de haag te
snoeien. Het is er heerlijk weer voor!
Bij Jo Borst staat nog een kopje koffie klaar. Altijd gezellig om even bij te praten! Daarna het laatste
stuk. Het is goed schoongemaakt! Mijn compliment daarvoor! Met elkaar houden we De Noord
schoon en leefbaar! Rond 11.30 u. ben ik weer thuis. Het was een heerlijke wandeling! Toch nog:
34 blikjes
15 drinkbakjes
10 plastic flessen
9 pk. sigaretten
1 pk. shag
0 flessen
Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol
072-5726170/06-18110970
email: gerritvanderkrol@outlook.com

28

BIBLIOTHEEK KENNEMERWAARD
In de bibliotheek van de Noord hebben we een nieuwe
activiteit. Elke 14 dagen organiseren we een ontmoeting
met iemand. Dit kan iemand uit de bibliotheek zelf zijn
of iemand uit de Noord of….
Op 21 april komt Laura van der Haagen iets vertellen
over het maken van een moodboard. Wat is het, wat kun
je ermee en hoe maak je zo’n bord voor jezelf.
Voor wie is het? Voor iedereen die interesse heeft.
In het volgende Contact zullen we een vooruitblik geven van de komende ontmoetingen.
Bibliotheek Kennemerwaard
Locatie: Heerhugowaard De Noord, Torenburgstraat 2, 1704 CE
NIEUW:
AAN TAFEL MET ……
MOODBOARDS MAKEN MET LAURA VAN DER HAAGEN
Met behulp van een deskundige ga je een eigen moodboard maken waar je je ideeën van meubels, kleur en materialen gaat combineren zodat je een mooi plan hebt voor je nieuwe interieur
Datum: vrijdag 21 april
Tijd: 14.30 – 15.30 uur
Toegang: gratis

15e editie ‘Noordender Sjoelkampioenschap 2017’
wederom een groots succes!
Heerhugowaard de Noord
08 April 2017. Alweer 15 jaar geleden kwam er een vriendengroep uit de Noord met een grandioos idee. Na de
voetbaltraining wilde de heren eigenlijk nog niet naar huis en
deden vaak een klein afzakkertje in café Bleeker. Er was in die tijd al een biljartclub en een dartclub, maar
de mannen wilde wat anders. ‘Ik was laatst met de schoonfamilie een potje aan het sjoelen, misschien is
dat wat?’. Iedereen had er wel oren naar, dus zo gezegd zo gedaan. Sjoelbak achter op de fiets, eerst naar
de voetbaltraining en daarna naar het café. Na een paar potjes sjoelen werd de naam van de club snel
bekend. “Ik glai deze d’r nog ff in en dan gaan we maar een paar goudgele rakkers nemen!’. Zo kwam de
naam, ‘Glai em d’r in ‘ vrij snel tot stand. Er kwamen steeds meer en meer leden bij en meteen het eerste
jaar werd er een ‘Noordender Sjoelkampioenschap’ gehouden, dat tot nu toe erg goed word bezocht!
De mannen van sjoelclub ‘Glai em d’r in’ zaten al enkele weken van tevoren in de voorbereidingen.
Ook dit jaar hebben ze weer geweldige sponsors gevonden, die bereid waren om een bak of
iets voor de loterij te sponsoren. De muziek stond uiteraard al vast tijdens het welbekende
‘Sjoelbakkenbal’, want zo’n groot sjoelfeest is niks zonder de enige echte Paul Vlaar! Tevens ook onze
componist van ons clublied ‘Oele boele, lekker sjoele’. Uiteraard gingen we meteen op zoek naar
vele gezellige en sportieve deelnemers. Via Facebook, ‘t Contact en op allerlei andere mogelijke
manieren werd er rondgevraagd door de leden. Er werd ook dit jaar goed gehoor aan gegeven en
met 117 deelnemers konden we ons clubhuis, Café Bleeker, dan ook goed vullen met 23 poules.
Voor sommige leden begon de zaterdag al vroeg, namelijk om 10.00 uur al.
Waar zij begonnen met een bakkie koffie en een heerlijk gebakje van een van onze sponsors Bakkerij
Jonker. Daarna gingen de handen uit de mouwen en werd geheel Bleeker omgetoverd van kroeg naar
een waar sjoelpodium. Met een kibbelingetje en een paling toe konden ze zich na 12.00 uur rustig gaan
voorbereiden voor de grote avond! Om 17.00 uur verzamelde de gehele sjoelclub zich bij café Bleeker.
Het was een prachtige middag met volop zon, dus werd er meteen plaats genomen op het terras.
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Onder het genot van een heerlijk helder Heineken pilsener werden de laatste nieuwtjes nog even
besproken en kregen we te horen, van de voorzitter, wie onze kavels hadden gekocht met de
Dorpsveiling. ‘Maatschap en Zorgboerderij Borst, Roderigh Groenland en John Kunst boden alle
drie een geweldig bedrag en waren de gelukkige winnaars. Sjoelclub ‘Glai em d’r in’ verheugd zich
zeer op jullie komst! Onze topkok Mart Bleeker was ondertussen druk bezig met ons krachtvoer.
Het werd een heerlijke aspergesoep vooraf, een biefstuk met friet als hoofdgerecht en een ijsje toe.
De aanvang voor de deelnemers was 19.00 uur, maar sommige konden het niet afwachten en
kwamen zelfs een kwartier eerder al aan. “Heren, ik heb natuurlijk wel wat connecties in Brazilië,
dus ik heb ze allemaal meegenomen hier naartoe”, was het Doon met een glunderend gezicht.
“Claro que fazê-lo. que você não quer perder!”, was het een van de Braziliaanse deelnemers.
Vrij vertaald: “Natuurlijk doen we mee. Dit wil je toch niet missen!”.
Onze voorzitter Koen de Koning begon met z’n openingsspeech en natuurlijk zaten hierbij
de nodige huisregels. “Het is ten strengste verboden om uw drankje naast of op de bak te zetten
en er mag gerookt worden”, was het onze voorzitter, die wel wat verbaasde gezichten naar zich
toe kreeg. “Maar dan wel buiten”, was zijn vervolg.
Het sportgedeelte begon en al was de gezelligheid goed te merken, zaten er af en toe toch wel
wat fanatiekelingen tussen. De kampioen bij de mannen, Richard Groot wilde natuurlijk kostte wat kost
zijn titel verdedigen bij de mannen, maar ook tweevoudig kampioen Ina Dekker kon voor de drie op en
rij gaan bij de vrouwen. Als de eerste prijs drie keer op rij gewonnen wordt, dan mag diegene de beker
houden en dat zou dan voor het eerst zijn in de geschiedenis van het ‘Noordender Sjoelkampioenschap’.
De deelnemers werden tussendoor nog even verwend met een bitterballetje en een frikadelletje
en zo gingen de voorrondes zeer voorspoedig. De leden van de sjoelclub waren intussen al
rondgegaan met de loten voor de ‘Grote Loterij’, waar ook dit jaar weer geweldige prijzen te
winnen waren. Met Maarten Danenberg aan het woord en met zijn assistenten Erwin Hand,
Tim Koomen en Melvin Tesselaar werden de prijzen uitgereikt aan de gelukkige winnaars.
Na de loterij konden de finales beginnen. Bij de vrouwen was ‘de Rijp’ goed
vertegenwoordigd met Els Schouten en Brenda Brouwer. Ook de kampioen van vorig
jaar Ina Dekker zat erbij en de nieuwe namen waren Bianca Snoek en Jolanda Melten.
Bij de mannen mochten de volgende deelnemers het tegen elkaar opnemen. De kampioen van vorig
jaar Richard Groot en ook oud leden van de sjoelclub Oscar Boekel en Paul van der Fluit streden om
de felbegeerde titel. Wim Haisma, die in de voorgaande jaren ook al eens de beker omhoog mocht
houden, maakte samen met Jos Melten de top 5 compleet. Het ging over 2 gespeelde potjes en het
gemiddelde daarvan werd de finale score.
De winnaars van ’t Noordender Sjoelkampioenschap zijn geworden: (trommelgeroffel)
Jos Melten en Bianca Snoek!!
De ‘Poedelprijs’ ging dit jaar naar niemand minder dan Rebecca Wolters, die met een score van ‘24’ de
boeken ingaat met de laagste score in één beurt! De spanning bij de leden van de sjoelclub kwam tot
een hoogtepunt, want wie werd de nieuwe ‘Snarker van het Jaar!’. De prijs werd vorig jaar gewonnen
door oud lid Paul van der Fluit, dus hij mocht de prijs overhandigen aan de volgende. De gelukkige
winnaar werd Maarten de Moes!
Namens sjoelclub ‘Glai em d’r in’ feliciteren wij alle winnaars met hun geweldige prijzen!
Het ‘Sjoelbakkenbal’ kon daarna beginnen en Paul Vlaar wist er meteen weer een feest van te
maken. Met het clublied en vele knallende hits, waaronder ook enkele Braziliaanse knallers
barstte het feest compleet los. “Dit is toch geweldig man! Die Paul weet er ook altijd weer een
feest van te maken!’, was het Dion van het Padje, die compleet uit zijn dak ging! De avond
was niet compleet geweest als de zanger ‘Scooter’ niet langs geweest was. Het nummer werd
aangekondigd en zo kon onze Doon ook dit jaar weer plaats nemen op een van de statafels. Met
een paar goede moves en een grote, dansende menigte om hem heen was het feest compleet.
Sjoelclub ‘Glai em d’r in’ heeft deze avond onwijs genoten van alles en iedereen en wij hopen dat,
dat ook voor u geldt! Wij zien jullie graag volgend jaar weer terug bij de 16e editie van ’t Noordender
Sjoelkampioenschap 2018! Uiteraard willen wij de volgende sponsort hartelijk danken voor hun
bijdragen! Zonder hun was het nooit zo’n groots succes geweest. Namens sjoelclub ‘Glai em d’r in’
nogmaals hartelijk dank!
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SPONSORS 15E EDITIE NOORDENDER SJOELKAMPIOENSCHAP 2017
CAFÉ – PARTYCENTRUM BLEEKER
EDWIN GROEN TWEEWIELERS
AANNEMERSBEDRIJF HOF BOUW BV
URSEM ZEEFDRUK
BOUWBEDRIJF TED GROOT BV
SNACKBAR HUGO
RIK APPELMAN INSTALLATIETECHNIEK
QUALITY VERANDA
VISHANDEL MARCO VAN VEEN
KAPSALON MARGRET
TEGELZETBEDRIJF DE KONING
NUMAN PAPRIKA’S
WWW.STRAATGEREEDSCHAP.NL
PIET DE GOEDE WITGOED
H.M. TESSELAAR
DAGWINKEL GROEN, ARNO EN SYLVIA GROEN
SLIJKERMAN TRANSPORT & HANDEL IN VLAS, STRO EN HOOI
MAATSCHAP P. EN J. BORST
VERSEPEULEN.NL
BAKKERIJ JONKER
VAN WESTEN KEUKENS
VAN DER BEL B.V.
CARE FOR HAIR

Veel bezoekers op brommerbeurs
Ondanks prachtige weer toch veel bezoekers op
brommerbeurs.
In eerste instantie waren we bang dat de bezoekers
het sportcentrum niet zouden kunnen vinden.
Het was mooi weer maar toch te fris voor het strand, zodat men richting sportcentrum kwam voor
de brommerbeurs.
Met name in de ochtend was het erg druk en was het een gezellig vertoeven in de bar en in de hal.
Er was ook op deze editie weer voor iedereen wel iets te vinden.
In de komende weken zal er nog wat gebiljart worden en verder nog voetbal tot halverwege mei.
Wil je het volgende seizoen ook eens gebruik maken van de hal neem dan contact op om te kijken
welke mogelijkheden er zijn.
Ook in de zomerperiode is het mogelijk om gebruik te maken van het Sportcentrum.
Carla en Henk
06 21 11 62 93
072 5823254
sportcentrumnoorderend@gmail.com
www.sportcentrumnoorderend.nl
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Het Blazersensemble
Concerteert
Harmonie “Het Blazersensemble” uit Heerhugowaard o.l.v. dirigent en muzikaal leider
Steffen Snip, geeft op zondagmiddag 23 april het traditionele Voorjaarsconcert in de
HH Kerk in De Noord.
Het concert begint om 14.30 uur.
Vocalgroup Men@Work uit Spierdijk o.l.v. Frank Hoebe zal zijn medewerking aan dit
concert verlenen.
Vocal group Men@Work bestaat uit 12 mannen uit diverse West-Friese dorpen die
zingen als passie hebben. De groep zingt meerstemmig, van diepe bassen tot hoge
tenoren. Sommige nummers worden ondersteund door Franks virtuoze pianospel, andere
nummers worden a-capella gezongen. Alle zangers hebben meerdere jaren ervaring in
zanggroepen of koren. Het repertoire is veelzijdig, van Queen tot De Poema’s, van Elton
John tot Adèle. De arrangementen zijn grotendeels van de hand van dirigent Frank Hoebe
en staan garant voor originaliteit en mooie harmonieën.
Harmonie “Het Blazersensemble” bestaat sinds 1984 en staat al meer dan 15 jaar onder
leiding van dirigent Steffen Snip. Zoals de naam al aangeeft, zijn we een harmonieorkest.
Naast koperen blaasinstrumenten hebben we dus ook houten blaasinstrumenten in het
orkest, zoals klarinet, dwarsfluit en hobo. Hierdoor krijgt het orkest de kenmerkende
warme harmonieklank.
Het orkest heeft in zijn bestaan al veel spraakmakende optredens en concerten gegeven.
Hoogtepunt uit het recente verleden is bijvoorbeeld onze Dirigenten Battle in theater
COOL, waar zelfs onze vroegere burgemeester Han ter Heegde zijn dirigeervaardigheid
heeft getoond. Ook waard om te noemen zijn de opvoeringen van het muzikale sprookje
Peter en de Wolf, dat in de afgelopen jaren twee maal is opgevoerd voor schoolkinderen
van de basisscholen uit Heerhugowaard en Langedijk.
Ons laatste concert van november 2016, ook in deze kerk, had als thema “Filmmuziek”.
Wij mochten ons verheugen in een groot aantal bezoekers, die behalve naar de muziek te
luisteren ook konden kijken naar de beelden uit de gelijknamige films.
Het Blazersensemble speelt muziek van allerlei genres; van klassiek tot pop en van film tot
musical. Muziek die nog meer tot zijn recht komt door de fraaie akoestiek van deze kerk.
Op 23 april staat er weer een keur van mooie en bekende werken op het programma zoals
muziek van Billy Joel en Adèle. Maar ook werken van Jacob de Haan en Alfred Reed.
Kortom een zeer afwisselend middagprogramma van blaasmuziek en zang.
En de entree-prijs:
€ 12,50 inclusief koffie of thee met een overheerlijk stukje gebak.
Kinderen tot 12 jaar gratis.
Kaarten aan de zaal.
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Wordt lid van Hugo’s Vrienden en steun Hugo Boys en Hugo Girls!!!
€ 50,00 Per jaar is voor u club een groot gebaar!
Wilt u meer informatie of lid worden?
Mail: borst-liefting@quicknet.nl of bel: 06-29349566.

Nieuws van Hugo Girls
BEDANKT ALLEMAAL voor het enorme succes van de Dorpshuisveiling. Wat waren er een kavels en wat zijn ze voor enorme bedragen
verkocht zodat er een ontzettend goed budget is om het Dorpshuis
te verbouwen.
Het is echt ongelooflijk dat er zoveel geld bij elkaar is gebracht door
zoveel mensen. Het houdt ook in dat veel mensen de plannen een
goed idee vinden en dat is ook ontzettend fijn. Er moesten natuurlijk
op een gegeven moment beslissingen worden genomen door een
paar mensen en dan is het prettig dat veel mensen achter die beslissingen staan.
Nogmaals iedereen, en natuurlijk ook de mannen van Humulus Lupulus die de uitstekende organisatie op zich hebben genomen, ONTZETTEND BEDANKT!
De nieuwbouw vordert intussen al aardig. De contouren zijn al goed zichtbaar. En de tekeningen van het
veld zijn ook al klaar.Wanneer het klaar is dat weten we nog niet, maar er kan nu lekker worden gewerkt.
Wie we ook moeten bedanken zijn Jella, Irma en Nel. Zij hebben met z’n drieën veel gezellige
keezavonden georganiseerd, wat ook voor extra inkomsten voor Hugo Girls zorgde, maar ze stoppen
er nu mee. Irma, Nel en Jella bedankt voor het organiseren van de leuke keezavonden (met loterij)!
Komend weekend is er geen handbal i.v.m Pasen, maar de weken erna is er elke week handbal. Dit
is op zich best lastig omdat er twee vakantieweken tussen zitten, dus zijn er al veel wensen binnen
om wedstrijden te verplaatsen en dat zorgt weer veel werk voor Simone (en de anderen die de
kantinedienst, scheidsrechters e.d. indelen). Maar met de medewerking van iedereen komt het
vast allemaal weer goed.
Verder heeft iedereen een mail gehad met daarin de diverse activiteiten waar we mensen voor
zoeken. Kijk er alsjeblieft naar en denk erover na. Het is heel erg leuk om iets voor de vereniging
te kunnen en mogen doen.
Iedereen weer veel succes!
Het bestuur
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Hugo Girls kopij voor het Contact moet naar: hugogirlscopy@hotmail.com
Graag op zondag vóór 19:00 uur aanleveren.
HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Piet Oudeman Transport
Groot tuinen
JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman
Kleding en tassensponsors
Ook dit seizoen hebben alle teams weer gesponsorde shirts. En er zijn ook teams met gesponsorde trainingspakken en tassen. Dank je wel alle sponsors!
Hieronder staan alle teams en alle sponsors:
F4
F3
F2
F1
E2
E1
D2
D1
C2
C1
B2
B1
A2
A1

Hugo’s vrienden
Rozenkwekerij vd Burg
Timmerbedrijf Snel
Loonbedrijf Veldman
KWS
Aannemersbedrijf R. Blankendaal
Reinigings- & straalbedrijf Stef Kuilboer BV
Snoek motoren
Partycentrum Bleeker
Ateco
Trainingsjasjes: SMP
Dagwinkel Arno en Silvia Groen
SHW
Autowaard
Kwekerij A. Bakker en Zn. B.V.
Autoservice Bakker Trainingsjasjes: Autoservice Bakker

www.loonbedrijfveldman.nl
www.stefkuilboer.nl
www.caferestaurantbleeker.nl

www.straalbedrijfhollandwest.nl
www.autoservicebakker.nl

Dames 3 Snack & Eethuis Hugo
www.snackeethuishugo.nl
Dames 2 Timmerbedrijf Snel
Dames 1 Loonbedr. en machineverhuur Danenberg www.loonbedrijfdanenberg.nl
Transportbedrijf Piet Oudeman
www.pietoudemantransport.nl
Trainingspakken: Transportbedrijf Piet Oudeman
Tassen Groot tuinen
Recr 1 JK Webdesign
Trainingsjasjes: R&H Beers
Recr 2 Loonbedrijf Veldman
www.loonbedrijfveldman.nl
HUGO GIRLS JARIGEN
12-apr Cindy Blankendaal
13-apr Karin Oudeman
16-apr Mandy Smit
21-apr Mariska Stoop
21-apr Melanie van der Stoop
22-apr Helen Smit
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SCHOONMAKEN ’T RONDEEL
24-26 april:
Recreanten 2
BUFFETDIENSTEN ‘T RONDEEL
Hieronder vinden jullie de indeling voor de buffetdiensten in ‘t Rondeel.
Het kan zijn dat je bent ingedeeld maar dat je toch met een ander team moet mee handballen. In
dat geval moet je zelf ruilen. Graag doorgeven met wie je geruild hebt via de mail marcoannet@
gmail.com, telefonisch 072-5711428, of via de app 06 53105907.
Met vriendelijke groet,
Annet Kroon, planning buffetdiensten
22 april 12.15 uur tot 14.15 uur		
Reinalda Bakker		
			
23 april 12.15 uur tot 15.00 uur		
Marit Stoop en Sanne Smit		
			
29 april 11.45 uur tot 14.30 uur
14.30 uur tot 17.30 uur
18.15 uur tot 20.45 uur
Mariska Stoop en 		
Romy Pancras en		
Amber Groot
Patricia Groot		
Tess van Schagen 		
			
30 april 9.15 uur tot 12.30 uur
12.30 uur tot 16.00 uur
Sandy Way en		
Maureen Borst en Pascalle Beers
Senna van Schagen		
1 mei

18.45 uur tot 21.30 uur		
Floor Snel		
			
6 mei 11.45 uur tot 14.00 uur
14.00 uur tot 16.30 uur
Maartje Deken en		
Lisan Reus en Amanda Groot
Marit Rummens
		
7 mei 11.45 uur tot 15.30 uur		
Lisa Appel en Angele Ligthart		
			
10 mei 15.15 uur tot 17.30 uur
19.15 uur tot 21.45 uur
Annet Kroon		
Jenny Korver
			
			
13 mei 13.15 uur tot 15.15 uur
18.15 uur tot 20.45 uur
Shelly van Poorten en
Lisa Dekker en Sam Groot
Noa Renshof
14 mei 9.15 uur tot 12.30 uur
12.30 uur tot 16.15 uur
Jessy Blom en		
Debby Rummens en Romy Snoek
Amber Molenaar
		
15 mei 18.45 uur tot 21.15 uur		
Martina van Langen		
			
20 mei 11.45 uur tot 14.45 uur
14.45 uur tot 17.30 uur
18.15 uur tot 20.45 uur
Susan Buter-Ligthart en
Carina Borst en		
Jocelyn Berkhout
Isa Zuurbier		 Maud Doodeman
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22 mei 18.45 uur tot 21.30 uur		
Kirsten Ligthart		
			
27 mei 11.45 uur tot 14.00 uur
14.00 uur tot 16.30 uur
Irma Entius en 		
Annet Kroon en		
Kristie van der Hulst
Marjet Groot
		
28 mei 9.15 uur tot 11.45 uur
11.45 uur tot 14.00 uur
Kelly Zuurbier en		
Bianca Groot en		
Brit de Wit		 Monique Plak

18.45 uur tot 21.30 uur
Joy Vonk
14.00 uur tot 16.30 uur
Carin Dekker en Isa Groot

31 mei 19.15 uur tot 21.45 uur 		
Reinalda Bakker
Uitslagen 27 maart t/m 9 april		
			
					
Dames 1 Quick DS1
Hugo Girls DS1
16 - 20
Dames 2 JHC DS1
Hugo Girls DS2
25 - 13
Hugo Girls DS2
Zwaluwen K DS1
22 - 11
Dames 3 Hugo Girls DS3
JHC DS2
23 - 11
Tornado DS4
Hugo Girls DS3
15 - 9
A1
Hugo Girls DA1
S.C. Dynamo DA1# 10 - 21
beker
Hugo Girls DA1
SSV DA1
16 - 19
Westfriesland/SEW DA2# Hugo Girls DA1
20 - 14
A2
SSV DA1
Hugo Girls DA2
25 - 15
Hugo Girls DA2
Kleine Sluis DA1
10 - 31
B1
KSV DB2
Hugo Girls DB1
19 - 11
VZV DB2
Hugo Girls DB1
24 - 15
B2
Dynamo DB1
Hugo Girls DB2
12 - 5
Hugo Girls DB2
Tornado DB3
6 - 12
C1
Hugo Girls DC1#
Kleine Sluis DC1#
15 - 24
J.H.C. DC1#
Hugo Girls DC1#
18 - 3
C2
Schagen DC2
Hugo Girls DC2
22 - 18
beker
Hugo Girls DC2
VVW DC3
12 - 14
Hugo Girls DC2
DWOW DC1
24 - 13
D1
Hugo Girls D1
HCV ‘90 D1
11 - 12
beker
Dynamo D1
Hugo Girls D1
8 - 9
Hugo Girls D1
S.S.V. D1#
9 - 9
D2
Hugo Girls D2
Vrone D3#
13 - 17
E1
Kleine Sluis E1#
Hugo Girls E1
13 - 11
Hugo Girls E1
Con Zelo E1#
8 - 8
E2
Hugo Girls E2
Schagen E3
6 - 2
KSV E3
Hugo Girls E2
12 - 7
F1
Hugo Girls F1
KSV F1
17 - 13
JHC F1
Hugo Girls F1
12 - 15
F2
KSV F3
Hugo Girls F2
3 - 19
Hugo Girls F2
Berdos F1
14 - 3
F3
Hugo Girls F3
Hollandia T F2
2 - 8
Hugo Girls F4
Hugo Girls F3
2 - 8
F4
Niedorp F2
Hugo Girls F4
10 - 6
Hugo Girls F4
Hugo Girls F3
2 - 8
Recr 1
Tonegido DMW1
Hugo Girls DMW1
23 - 7
Recr 2
Hugo Girls DMW2
Lacom ‘91 DMW1
4 - 9
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PROGRAMMA ZATERDAG 15 APRIL T/M VRIJDAG 21 APRIL (VELD)
TEAM

DATUM

WEDSTRIJD

DAMES 1
VRIJ
DAMES 2
VRIJ
DAMES 3 20-4-2017 Zwaluwen ‘30 DS2-HG DS3
A1
VRIJ
A2
VRIJ
B1
VRIJ
B2
VRIJ
C1
VRIJ
C2
VRIJ
D1
VRIJ
D2
VRIJ
E1
VRIJ
E2
VRIJ
F1
VRIJ
F2
VRIJ
F3
VRIJ
F4
VRIJ
RECR. 1
VRIJ
RECR. 2
VRIJ

PLAATS

AANW./
AANV VERTREK RES.SH.

Hoorn

19:00 18:00

------

PROGRAMMA ZATERDAG 22 APRIL T/M VRIJDAG 28 APRIL (VELD)				
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1 23-4-2017
DAMES 2
DAMES 3
A1
A2
23-4-2017
B1
B2
23-4-2017
C1
C2
D1
D2
E1
22-4-2017
E2
F1
F2
F3
F4
RECR. 1
RECR. 2
WIJZIGING:

HG DS1-Spartanen DS1
De Noord
13:00 12:30
-----VRIJ
VRIJ
VRIJ
Vrone DA1-HG DA2
Sint Pancras
13:25 12:25
-----VRIJ
J.H.C. DB1-HG DB2
Julianadorp
10:30 9:30
-----VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ
HG E1-Maedilon/VZV E2
De Noord
13:00 12:30
-----VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ
23 april: Vrone DA1- A2 om 13.25 uur (was 13:15 uur)				
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PROGRAMMA ZATERDAG 29 APRIL T/M VRIJDAG 5 MEI (VELD)		
TEAM
DAMES 1
DAMES 2
DAMES 3
A1
A2
B1
B2
C1
C2
D1
D2
E1
E2
F1
F2
F3
F4
RECR. 1
RECR. 2

DATUM
30-apr
30-apr
29-apr
30-apr
30-apr
30-apr
30-apr
29-apr
29-apr
30-apr
30-apr
29-apr
29-apr
30-apr
29-apr
1-mei
1-mei

WEDSTRIJD
HG DS1-Excelsior’53 DS1
H.V.S. DS1-HG DS2
HG DS3-Kleine Sluis DS2
HG DA1-Tornado A1
VRIJ
HG DB1-Schagen DB1#
HG DB2-S.S.V. DB1
HG DC1#-Geel Zwart D2
HG DC2-Tonegido DC1
HG D1-Graftdijk D1#
H.C.V.’90 D1-HG D2
H.V.S. E1#-HG E1
HG E2-J.H.C. E4
HG F1-H.C.V.’90 F1
Schagen F1-HG F2
HG F3-Tonegido F2
VRIJ
Kleine Sluis DMW1-HG DMW1
HG DMW2-Schagen DMW2

PLAATS
De Noord
Schagerbrug
De Noord
De Noord

AANV
13:00
13:00
19:00
14:15

AANW./
VERTREK
12:30
12:00
18:30
13:45

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

De Noord
De Noord
De Noord
De Noord
De Noord
Velsen-Noord
Schagerbrug
De Noord
De Noord
Schagen
De Noord

11:00
12:00
10:00
16:00
15:00
12:00
11:00
14:00
12:30
9:15
13:00

10:30
11:30
9:30
15:30
14:30
10:45
10:00
13:30
12:00
8:15
12:30

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

Anna Paulowna 19:30 18:30
De Noord
19:30 19:00

WIE FLUIT WANNEER?
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
AANVANG
E1
22-apr HG E1-Maedilon/VZV E2
13:00
DAMES 1 23-apr HG DS1-Spartanen DS1
13:00
F1
29-apr HG F1-H.C.V.’90 F1
12:30
F3
29-apr HG F3-Tonegido F2
13:00
E2
29-apr HG E2-J.H.C. E4
14:00
D1
29-apr HG D1-Graftdijk D1#
15:00
C2
29-apr HG DC2-Tonegido DC1
16:00
DAMES 3 29-apr HG DS3-Kleine Sluis DS2
19:00
C1
30-apr HG DC1#-Geel Zwart D2
10:00
B1
30-apr HG DB1-Schagen DB1#
11:00
B2
30-apr HG DB2-S.S.V. DB1
12:00
DAMES 1 30-apr HG DS1-Excelsior’53 DS1 13:00
A1
30-apr HG DA1-Tornado A1
14:15
RECR. 2 1-mei HG DMW2-Schagen DMW2 19:30

-----------

SCHEIDSRECHTER
Yara de Vries-Evi Tiel
Bond ( Victor Baumann en Ronald Schouten)
Fenny Borst
Kirstin Plak
Jill Kavelaar- Hua Lu Kuilboer
Jochem en Evi Blankedaal
Pien vd Berg-Bregje de Wit
René Buter
Dames 2
Amber Groot
A1
Bond (Theo Arts)
Joyce / Pascal Heij
Nel Borst 				
René Buter (06-30433681)
Scheidsrechtercontactpersoon Hugo Girls

Nieuws van Puinhoop United tafeltennis
De helft van de najaarscompetitie is reeds achter de rug. Puinhoop heeft
nog nooit op zo’n hoog niveau geacteerd. De eerste twee teams spelen in
de derde klasse, een klasse waarin het eerste team al een paar jaar speelt.
Team een begon meteen met een verpletterende 8-2 nederlaag tegen
Olympia uit Enkhuizen, nota bene hetzelfde team waartegen in de voorgaande competitie een keer werd gewonnen en een keer gelijkgespeeld.
En dat in de wetenschap, dat Tom Roelofszen de volgende 2 wedstrijden
afwezig zou zijn vanwege wintersport.
De volgende wedstrijden werden remises. In de tweede wedstrijd tegen Duintreffers uit Schoorl
werd Johan Zutt vooraf nog bemoedigend toegesproken door buurvrouw Rietje.
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Nou dat hielp, hij won gelijk al zijn partijen. Tegen Polisport werd echter een vernietigende 10-0
nederlaag geleden. Dit drukte team i stevig op de laatste plaats. Maar zie de wederopstanding was
nabij. Tegen het sterke Limmen werd met 6-4 gewonnen en de laatste plaats is overgedaan aan
Disnierats uit Hoorn.
Het tweede begon sterk met een 6-4 verlies tegen een sterk team van Olympia. Een debuut in de
derde klasse, dat er zijn mocht. In de volgende wedstrijden konden Adil Groot, Jan van den Berg
en Dirk Sijm dit hoge niveau echter niet vasthouden, hetgeen resulteert in een nogal troosteloze
positie onderaan.
Het derde team presteert daarentegen, zoals elk seizoen weer optimaal. Zou het dan toch eindelijk gaan lukken om te promoveren naar de vierde klasse. George Brandsma is nu de kopman met
ruim 80 procent winstpartijen en de vorige sterkste man, Ad Elzendoorn is met 70 % nu de zwakste
van de drie. En het wonder staat te gebeuren, halverwege de competitie staat team 3 bovenaan.
Puinhoop United
Puinhoop United tafeltennis
De eerste wedstrijd van de tweede helft leidt de ommekeer in voor het eerste team. De wedstrijd
tegen Olympia, die vorige helft met 8-2 werd verloren, is nu geëindigd in een 7-3 winst. Johan Zutt
won nu alle drie partijen. Peter Cramer won er een, maar vooral Tom Roelofszen heeft zich enorm
verbeterd. Hij pakte twee keer winst en de derde partij verloor hij met 12- 10 in de vijfde game, een
nipter verlies kan bijna niet. Het team staat nu op een gedeelde vierde plaats.
Team 2 heeft het normale niveau nog niet bereikt. Vooral kopman Adil Groot heeft de weg tot
herstel nog niet gevonden.
Team 3 won netjes met 6-4 van Disnierats uit Hoorn. George Brandsma, Tjalling van den Berg en
Ad Elsendoorn wonnen alle drie 2 keer. Maar de grote concurrent Esopus 7 uit Wognum scoorde
een 10- 0 overwinning. Esopus en Puinhoop staan nu met een gelijk aantal punten aan kop in de
vijfde klasse. De komende wedstrijd tegen Esopus, do 30 maart, zal de doorslag geven. Puinhopers
komt allemaal het derde team aanmoedigen. Ze moeten toch eindelijk een keer naar de vierde
klasse.
Puinhoop United

Verslag heren Zaterdag, 8 april 2017
Op 8 april, een zonnige zaterdag, moesten we aantreden tegen het team
van Schagen heren 3. Zij werden, en wij uiteraard ook, om 12.30 uur op
ons complex verwacht. Ondergetekende had de uitdagende opdracht
gekregen om voor de catering te zorgen. Hopelijk is dat redelijk gelukt.
De koffie was in ieder geval in orde.
Even na half 1 kwamen onze tegenstanders aanzetten. In eerst instantie
was ik even bang dat er weer iets was misgegaan bij het opgeven. Bij ons
vergeleken was het een jeugdteam wat zich aan ons voorstelde. Nu is dat
niet zo verwonderlijk aangezien wij allen qua leeftijd boven de 50 jaar zitten. 35 is de leeftijd om
deel te mogen nemen aan deze competitie. De tegenstanders waren allen tussen de 35 en 40 jaar,
een stuk jonger dus. Dit was voor ons niet de enige handicap. Tijdens de wedstrijden bleken ze ook
iets beter te kunnen tennissen. Maar hierover later meer.
Na het voorstellen, de koffie en het omkleden begonnen we om even voor half 2 aan de eerste
wedstrijden. Aangezien Ed maar 1 wedstrijd kan/wil spelen, waren wij met vijf man aanwezig.
Ronald H werd een extra rustdag gegund en Harrie offerde zich op, om ook maar 1 potje te spelen.
Dit moeten we even in de kieren houden, opdat we wat dat betreft allemaal een keer aan de beurt
komen. Ronald H was wel aanwezig, zij het iets later, om onze verrichtingen te volgen. Dat wordt
zeer gewaardeerd Ronald!
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Wat betreft de eerst partij was hij maar net op tijd. Ronald P en Ed traden aan tegen Maarten en
Tom en werden in een half uurtje weg getimmerd. 0-6. 1-6. Ed ging na deze pot evengoed douchen. Een klein beetje overdreven lijkt mij! Ook de kleding kon volgens mij zo ongewassen de kast
weer in! Uitgezonderd de sokken (gravel). Op de andere baan verliep de strijd heel anders. Paul en
Henk stonden tegenover Ramon en Dries. Bij het inslaan rees al een beetje het sterke vermoeden
dat het weleens een hele dobber kon worden. Maar in de eerst set kwamen we al snel op een 3-0
voorsprong. Deze ging net zo snel verloren en uiteindelijk ging de set met 5-7 naar onze opponenten. In de tweede set wisten we een achterstand goed te maken, een matchpoint weg te werken
en alsnog de set in de tiebreak naar ons toe te trekken. Helaas hadden we ons kruid toen wel een
beetje verschoten. De derde set ging met 1-6 naar onze tegenstanders.
Over de resterende twee wedstrijden kan ik kort zijn, aangezien ze ook kort duurden. Ronald P en
Harrie kregen met 0-6 2-6 op de broek. Ook bij Paul en Henk was de pijp leeg en zij konden niet
meer aan het niveau van de eerste partij tippen. 2-6 2-6 Alles bij elkaar opgeteld dus een ruime 0-4
nederlaag. Geluk bij een ongeluk is dat we ons brood er niet mee hoeven te verdienen. Daarom
gaan we ook weer vol goede moed op naar de volgende wedstrijd.
De nazit heb ik niet helemaal uitgezeten maar, ik heb het vermoeden dat dit in een gelijkspel is
geëindigd of in een kleine overwinning voor ons!
Groetjes van Henk
Succesvol openingstoernooi
Op 2 april is het openingstoernooi gespeeld op de super geprepareerde banen van ’t Noord-End.
Het was een prachtige lentezondag, wat hadden we een geluk met het mooie weer! De opkomst
was super, jong en oud door elkaar zorgde voor een hoop gezelligheid.
Iedereen bedankt voor de opkomst! We wensen iedereen een mooi tennisseizoen toe.
Hartelijke groet, de toernooicommissie
Kantinediensten Tennisvereniging ‘t Noord-End		
			
Als je als eerste op een dag bardienst hebt, dan kun je de sleutel afhalen op 		
een van de volgende sleuteladressen:		
dinsdag: Cees Smit, Plaetmanstraat 25 			
woensdag: Tineke Borst, Leliehofstraat 23			
donderdag: Gery Beers, Plaetmanstraat 45
APRIL 		
zaterdag 15 april Kantinecommissieweek
dinsdag 11 april 2017
dinsdag 18 april 2017
woensdag 19 april 2017
donderdag 20 april 2017
vrijdag 21 april 2017
vrijdag 21 april 2017
zaterdag 22 april
dinsdag 25 april 2017
woensdag 26 april 2017
donderdag 27 april 2017
vrijdag 28 april 2017
vrijdag 28 april 2017
zaterdag 29 april
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Tineke Borst

Marion Blij-de Kort
Marion Blij-de Kort
Charlotte de Wit
Marijke Zuurbier-Burger
Greet Klaver-Huting
Kantinecommissieweek
Ingrid Smit
Hannie Bakker-Koeman
Koningsdag
Ellie Smit-Kraakman
Coby de Graaf-Stam
Kantinecommissieweek

Bardienst
19.30 - 23.00
Bardienst
19.30 - 23.00
Bardienst
19.30 - 23.00
Bardienst
19.30 - 23.00
Schoonmaak 09.00 - 11.00
Schoonmaak 09.00 - 11.00
Tineke Borst
Bardienst
19.30 - 23.00
Bardienst
19.30 - 23.00
Bardienst
19.30 - 23.00
Schoonmaak 09.00 - 11.00
Schoonmaak 09.00 - 11.00
Agnes de Goede

MEI
dinsdag 2 mei 2017
woensdag 3 mei 2017
donderdag 4 mei 2017
donderdag 4 mei 2017
donderdag 4 mei 2017
zaterdag 6 mei
dinsdag 9 mei 2017
woensdag 10 mei 2017
donderdag 11 mei 2017
vrijdag 12 mei 2017
vrijdag 12 mei 2017
zaterdag 13 mei
dinsdag 16 mei 2017
woensdag 17 mei 2017
donderdag 18 mei 2017
vrijdag 19 mei 2017
vrijdag 19 mei 2017
zaterdag 20 mei
dinsdag 23 mei 2017
woensdag 24 mei 2017
donderdag 25 mei 2017
vrijdag 26 mei 2017
vrijdag 26 mei 2017
zaterdag 27 mei
dinsdag 30 mei 2017
woensdag 31 mei 2017
donderdag 1 juni 2017

Ingrid Smit
Johanna Beke
Petra Groot-Wijnker
Marijke Zuurbier-Burger
Greet Klaver-Huting
Kantinecommissieweek
Ingrid Smit
Hannie Bakker-Koeman
Herman Sol
Ellie Smit-Kraakman
Coby de Graaf-Stam
Kantinecommissieweek
Frans Smit
Johanna Beke
Charlotte de Wit
Marian Visser-Lantman
Coby de Graaf-Stam
Kantinecommissieweek
Frans Smit
Hannie Bakker-Koeman
Hemelvaartsdag
Coby de Graaf-Stam
Mandy Loos
Kantinecommissieweek
Frans Smit
Wil Beers
Herman Sol

Bardienst
19.30 - 23.00
Bardienst
19.30 - 23.00
Bardienst
19.30 - 23.00
Schoonmaak 09.00 - 11.00
Schoonmaak 09.00 - 11.00
Agnes de Goede
Bardienst
19.30 - 23.00
Bardienst
19.30 - 23.00
Bardienst
19.30 - 23.00
Schoonmaak 09.00 - 11.00
Schoonmaak 09.00 - 11.00
Gerie Beers
Bardienst
19.30 - 23.00
Bardienst
19.30 - 23.00
Bardienst
19.30 - 23.00
Schoonmaak 09.00 - 11.00
Schoonmaak 09.00 - 11.00
Gerie Beers
Bardienst
19.30 - 23.00
Bardienst
19.30 - 23.00
Bardienst
19.30 - 23.00
Schoonmaak 09.00 - 11.00
Schoonmaak 09.00 - 11.00
Gerie Beers
Bardienst
19.30 - 23.00
Bardienst
19.30 - 23.00
Bardienst
19.30 - 23.00

Hugo Boys seizoen 2016-2017
Scheidsrechters gevraagd !!!
Beste voetballiefhebbers,
Ook dit jaar kunnen we weer rekenen
op een waardevolle groep scheidsrechters. Maar om deze mensen niet teveel
te hoeven belasten zoeken we er nog
scheidsrechters bij!
We op zoek naar enthousiaste scheidsrechters die één of meer keer willen fluiten per seizoen.
Wil je hiervoor een opleiding volgen, kan dat meestal in de buurt
en bij voldoende deelname wellicht bij Hugo-Boys.
Maar ook zonder cursus of opleiding is het mogelijk om te fluiten.
Aarzel niet en meld je aan!!!
Ook A-junioren zijn van harte welkom!
Zonder scheidsrechter geen wedstrijd!
Voor informatie en aanmelding: Siem Hand tel. 072-5740761
Email: s.hand1@quicknet.nl
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Aanmelden of Afmelden bij Hugo Boys?
Aan en afmeldingen voor het seizoen 2017/2018 kan via de ledenadministratie.
Graag voor 30 april in verband met de teamindelingen.

Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 15 april		
Hugo-Boys
Jose

Zaterdag 22 april
Hugo- Boys
Gerard

Zondag 16 april 1e paasdag

Zondag 23 april
9.45 uur Hanneke / Anja
13.00 uur Barry / Joris
Leden : Dennis Haisma / Luuk Beers / Tim Beke

Maandag 17 april 2 paasdag
9.45 uur Miranda / Verine
13.00 uur Tini
Leden :
e

Dinsdag 18 april
Kbo en Seniorengym
Woensdag 19 april
Revas
Donderdag 20 april
Training Hugo Boys
Vrijdag 21 april
koersbal

Maandag 24 april
Tafeltennis Puinhoop
Dinsdag 25 april
Kbo en Seniorengym
Woensdag 26 april
Revas
Donderdag 27 april
koningsdag
Vrijdag 28 april
koersbal

Hugo Boys Senioren
Zondag 17 april 2017 (2e Paasdag) 					
Terreindienst : Lex Rendering, Cees Bakker				
wedstr			
aanv		
Scheidsrechter
7153
FC Den Helder 1
Hugo-Boys 1
14:00		
A.C. Wulf
15751 Vrone 2
Hugo-Boys 2
11:00		
A. el Yaacoubi
							
Zondag 23 april 2017						
Terreindienst : Perry Entius, Gerrit Veldman				
wedstr			
aanv		
Scheidsrechter
6617
Hugo-Boys 1
St. George 1
14:00		
63861 Hugo-Boys 3
Vrone 3
14:00 13:15 A. Strijbis
64759 Victoria O 7
Hugo-Boys 5
12:30 11:30
69993 Hugo-Boys JO19-1 SEW JO19-1
10:45 9:45
Jan Eeken
							
Zondag 30 april 2017						
Terreindienst: Peter Hoogland, Siep Groot 				
wedstr			
aanv		
Scheidsrechter
5046
VVW 1
Hugo-Boys 1
14:00		
16715 JVC 2
Hugo-Boys 2
11:00		
64726 Victoria O 4
Hugo-Boys 3
10:30 9:30
66148 JVC 6
Hugo-Boys 4
14:00 13:00
63858 Hugo-Boys 5
WMC 6
10:45 10:00 Pim Mooij
69994 Hugo-Boys JO19-1 VZV JO19-1
10:45 9:45
Gerard Vinke
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Zondag 7 mei 2017						
Terreindienst : John Beers, Manus v.d. Vliet 			
wedstr			
aanv		
Scheidsrechter
4890
Hugo-Boys 1
SEW 1
14:00		
16737 Hugo-Boys 2
Hollandia T2
10:45		
63869 Hugo-Boys 3
Succes 4
10:45 10:00
63874 Hugo-Boys 4
VIOS-W5
10:45 10:00 Jan de Wit
61756 VIOS-W7
Hugo-Boys 5
14:00 13:00
69484 ALC JO19-1
Hugo-Boys JO19-1 12:00 11:00
							
Siem Hand tel. 5740761							
					
		

Pupil van de week
Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:
23 April
Hugo Boys 1 – St George 1
Thomas Beers
( 12:45 aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)

Pupil van de week
Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:
7 Mei
Hugo Boys 1 – SEW 1
Geert Zuurbier
( 12:45 aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)
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Hugo Boys Jeugd

									
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd					
Saturday, April 15, 2017				
Terreindienst ‘s ochtends: Joey Beers					
Terreindienst ‘s middags:
Thijs Wolkers					
wedstr. Omschrijving			
Hugo Boys JO19-1
- Zie programma zondag
Hugo Boys JO17-1
- Vrij
Hugo Boys JO15-1
- Vrij
179283 KSV JO13-1
- Hugo Boys JO13-1
Hugo Boys JO13-2
- Vrij
Hugo Boys JO11-1
- Vrij
Hugo Boys JO9-1
- Vrij
Hugo Boys JO9-2
- Vrij
Hugo Boys MP1
- Vrij
Hugo Boys MP2
- Vrij

aanv

Vertr/aanw Scheidsrechter
		
		
		
10:45 9:45
-		
		
		
		
		
-		
-			

Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd					
Saturday, April 22, 2017				
Terreindienst ‘s ochtends:
Maarten de Moes				
Terreindienst ‘s middags:
Daan Wolkers
					
wedstr.
189979
180162
182441
198946
174686
175161
-

Omschrijving			
Hugo Boys JO19-1
- Zie programma zondag
Jong Holland JO17-2 - Hugo Boys JO17-1
Hugo Boys JO15-1
- Vrij
Alcmaria Victrix JO13-1 - Hugo Boys JO13-1
Berkhout JO13-1
- Hugo Boys JO13-2
Hugo Boys JO11-1
- SVW 27 JO11-5
Hugo Boys JO9-1
- Castricum JO9-2
Hugo Boys JO9-2
- Dynamo JO9-1
Hugo Boys MP1
- Mini-comp bij Hugo Boys
Hugo Boys MP2
- Mini-comp bij Hugo Boys

aanv
10:30
12:00
14:15
11:15
11:00
10:00
10:00
10:00

Vertr/aanw Scheidsrechter
		
9:00
-		
		
10:45
-		
12:45
-		
10:45
Coach
10:30
Coach		
9:30
Coach
9:30
Coach
9:30
Coach		

Houdt de website en het bord in de gaten ivm gewijzigde wedstrijden!			
www.hugoboys.nl
								

Plantenactie Hugo Boys & Hugo Girls wederom een groot succes!

Vrijdag 17 maart was de jaarlijkse plantenactie van de handbal en de voetbal. De kalanchoës,
beschikbaar gesteld door Slijkerman Kalanchoë, werden door de jongens en meiden deur aan
deur verkocht.
We willen Slijkerman Kalanchoë bedanken voor het beschikbaar stellen van de kalanchoës, Attent
voor de heerlijke patat, de vrijwilligers in het dorpshuis voor het bakken van de patat, alle ouders
voor het begeleiden en de kinderen voor het verkopen van de planten.
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Groeten Martijn en Yvon

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:  
Telefoonnummer  regionale  Spoedapotheek:  

072  –  5180618  
072  -‐    5673000  

Telefoonnummer  Dierenambulance:  

072  –  5150085  

  

Red  een  dier:    1  44  (ook  voor  zwerfdieren)  

Begrafenis vereniging St. Tekla  
Uitvaartleidster    Mevr.Gerda  Roozendaal  
b.g.g.     
                                                                                       

  0226-‐422110  
06-‐51039032  

of  

  

06-‐20915051     

        
        

072-‐5719852  
072-‐5712488  

                                    Anita  Messelaar        

Secretariaat    Truus  van  den  Berg  
Penningm.        Cees  Molenaar     

  

                                  

  

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

Moederdag
zondag 14 mei
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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 contacthhw@gerja.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 Gerja 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 Gerja 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 contacthhw@gerja.nl

Abonnementstarieven:
- bezorgd bij u thuis € 20.00
- bezorgd via de post in Nederland € 57.00
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:
Drukkerij Gerja: e-mail: 		
contacthhw@gerja.nl
		telefoon:		0226-421520
		fax: 		0226-421550
Rekeningnummer Contact: NL06RABO0386950989
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STERK IN PRIJS VERLAAGD!

Met vele producten o.a. Pavo, Havens, Kasper Faunafood,
Royal Canin, Eukanuba, Pro Plan, Hills, Smolke, enz.

Medisch
pedicure

Te Koop in Tuitjenhorn
Kalverdijk 56
Halve woonboerderij met
2 wooneenheden.
MEDIUM
Grote schuur van 600 m2 met
kantine, grote werkplaats met
krachtstroom en opslagruimte
met ruim 1/3 hectare grond.
Vele mogelijkheden.
MAXI
BROK
Prijs € 385.000,-- k.k.
Bel voor info: 06-23735603

Heerhugowaard

15 kilo:

€ 51,95

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

€ 48,95

*
15 kilo:
Praktijk
op de begane grond

STERK IN PRIJS VERLAAGD!

* Havens, Kasper Faunafood,
Met vele producten o.a. Pavo,
Royal
Canin, Eukanuba, Pro Plan, Hills, Smolke, enz.
www.pedicureheerhugowaard.nl
*

Altonstraat 15
1704CC, heerhugowaard
MEDIUM
15 kilo: € 51,95
tel. 06-42307499

LABRADOR/RETRIEVER

12 kilo:

€ 52,95

€ 48,95
STERK IN PRIJS VERLAAGD!
MAXI BROK

15 kilo:

Met vele producten o.a. Pavo, Havens, Kasper Faunafood,

STERK
IN PRIJS
VERLAAGD! Pro Plan, Hills, Smolke, enz.
Royal
Met vele producten
o.a. Canin,
Pavo, Havens,Eukanuba,
Kasper Faunafood,
Royal Canin, Eukanuba, Pro Plan, Hills, Smolke, enz.

HERDER

MEDIUM

MEDIUM

MAXI BROK

GIANT

LABRADOR/RETRIEVER

15 kilo:

15 kilo:

12 kilo:

MAXI BROK

€ 51,95
€ 48,95
€ 52,95

LABRADOR/RETRIEVER

12 kilo:
HERDER

15 kilo:
GIANT

12 kilo:

€ 52,95

12 kilo:

€ 51,95

15 kilo:

€ 49,95

€ 51,95

€ 51,95

15 kilo:

€ 49,95

Zandloper 9, 1731 LM Winkel. Tel. 0224-541593
www.ruiterendierzeeman.nl | info@ruiterendier.nl
Geopend: ma. t/m do. 9.00-18.00 | vr. 9.00-20.00 | za. 9.00-17.00 uur
Koopzondag (laatste v.d. maand): 11.00-16.00 uur.

15 kilo:

€ 48,95

Zandloper 9, 1731 LM Winkel. Tel. 0224-541593
www.ruiterendierzeeman.nl | info@ruiterendier.nl
51,95
Geopend: ma. t/m do. 9.00-18.00 | vr. 9.00-20.00 | za. 9.00-17.00 uur
Koopzondag (laatste v.d. maand): 11.00-16.00 uur.

HERDER

12 kilo:

€

GIANT

15 kilo:

€ 49,95
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Ti m m e r b e d r i j f

Snel

Tel. 072 53 47 173

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

Heerhugowaard

Timmerwerk - Onderhoud - Renovatie - Verbouwing
bord_70x100Snel.indd 1

06-07-2009 10:24:31

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

Reclame voor zaterdag 15 april

Moskovische tulband van € 6,50 voor € 5,95
Paastol voor maar € 3,98
Paastaart voor € 10,50
Elke
Elkedag
dag 33 broden
broden naar
naar keuze
keuze€€5,75
6,25
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