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Agenda
4 maart 2019 t/m 9 maart 2019        Collecte Jantje Beton/Zeeverkenners
11 maart 2019 KBO 14.00 Bert Groot en Adrie Wijnker  over Dorcas
15 maart 2019 Aan tafel met … de Boekenweek
16 maart 2019 Werkgroep Jeugd: Mini Playback & Spelshow
16 maart 2019 Werkgroep Jeugd: Disco gr. 6 - brugklas
18 maart 2019 Vrouwen van Nu:   Eéndagsbestuur
23 maart 2019 Zuster van Buurendag: Zwerfvuilruimen
25 maart 2019 t/m 5 april: Collecte Oranjecomité
29 maart 2019 Leer alles over  programmeren (bieb)
5 april 2019 Aan tafel met … Tanja 
8 april 2019 KBO 14.00 Over Pasen met  Marion Bleeker en Nel Zuurbier   
15 april 2019 Vrouwen van Nu: creatieve avond
16 april 2019 The Passion
16 april 2019 20:00 Jaarvergadering Stichting Dorpshuis
19 april 2019 14:30 - 15:30 Platenruilmiddag in de bieb
27 april 2019 Aanvang versierde fietsen optocht 11.15uur
27 april 2019 Kinderkermis aanvang 14.15uur
27 april 2019 Gezellige avond van 16uur tot 21uur in het Dorpshuis
29 april 2019 KBO Uitje
5 mei 2019 Fietstocht oranje comité
20 mei 2019 KBO 14.00 Afsluiting met muziek van Jan Steltenpool en Willem van Doorn
24 mei 2019 Steprace De Noord
2 september 2019 KBO 9.00 Fietstocht
7 september 2019 Volksspelen
9 september 2019 KBO 14.00 Opening van nieuwe seizoen
14 september 2019 Werkgroep Jeugd: The Hunt!

Vrijdag 1 maart 2019

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 11 maart 2019
vóór 19:00 in te leveren via RedactieContactDeNoord@gmail.com of bij uitzondering bij Angèl Mooij, 
Groote Geldebosch 48. Na dit tijdstip wordt kopij geplaatst in de uitgave van vrijdag 29 maart 2019.
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Smuigelweg 4   1704 PX 
Heerhugowaard  / Waarland
T 0226 42 13 53 • F 0226 42 29 04
www.stooptuinmachines.nl

Tot ziens in onze showroom:

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

100% Husqvarna.
    0% Brandstof.

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

Inclusief Accu 
en snellader

€ 459,-
Inclusief Accu 
en snellader

€ 3.599,-
Inclusief Accu, snellader 

en maaidek 85 cm.

HUSQVARNA 
RIDER ACCU 

HUSQVARNA 136 LiHD50 
HEGGENSCHAAR 

HUSQVARNA 136 LiC 
TRIMMER 
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KLINKENDE
  MUNT WEKEN

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

op een nieuwe 
Honda grasmaaier! 

www.honda.nl

€ 80,-
kado*

op de Honda 
HRX-serie**

€100,-
kado*

op de Honda 
HRH/HRD-serie 

€40,-
kado*

op de Honda 
IZY-serie** 

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

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

en de HRG 415P.

Tot ziens in onze showroom:

Internet 
en Mobiel 
Bankieren

8,6
Service

8,6

Algemeen

9,2
Klanten geven 

ons deze cijfers:

 
Jos Kamp Assurantien
Middenweg 200
1701 GG Heerhugowaard
T 072 - 571 12 84
E info@joskamp.nl
I www.joskamp.nl

Bron: betaalrekening,
Bankenmonitor
Consumentenbond 2018

Weer de
hoogste
waardering!
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R.K. Kerkgemeenschap van het Heilig Hart van Jezus
Gastvrij en inspirerend in Godsnaam!

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

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

Pastoor I.W. Tilma  
Middenweg 541, 1704 BE Heerhugowaard
06 - 3834 5350 iwtilma@gmail.com

Diaken Hans Bruin   Diaken Toon Jorink
06 - 5495 6924 hansbruin@outlook.com 06 - 5149 4718 t.jorink@gmail.com

Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met pastoor Tilma

Heilig Hart raad
Vice-voorzitter   Gea Klercq  072 571 5265
Secretaris   Jesper Beers  0612335053
Penningmeester   Alma Danenberg  072 5719434

Contactpersonen secties:
Sectie Catechese   Vacature
Sectie Liturgie   Marga van Langen 072 574 2241
Sectie Gemeenschapsopbouw Ans Rendering  072 5741589
Sectie Diaconie    Vacature      

Personele Unie  Pim Mooij   072 5715332 

“Bent u onlangs komen wonen in ‘De Noord’ en wilt u meer weten over onze parochie of wilt 
u ingeschreven worden? Neem gerust contact op met het secretariaat van onze parochie. 
De gegevens vindt u bovenstaand”

Copij voor het Contact namens de Parochie kunt u te mailen naar Annet Kroon: 
marcoannet@gmail.com. Gelieve voor zaterdag 12 uur. 

Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren voor donderdag  7 maart 
het secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden 
secretariaat. Ook voor de mail geldt dat dit op donderdag 7 maart voor kwart voor 11 gemaild 
dient te worden.
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Kerkwerken
In maart is de groep van mevrouw van Schagen-Oudeman aan de beurt om de kerk op orde te 
brengen.

Bloemengroep
In maart wordt de kerk versierd door  Ada Borst en Agnes de Goede.

WEEKEINDE 2 EN 3 MAART
Achtste zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Deuteronomium 26, 4-10(Israël heeft God leren kennen in zijn eigen 
geschiedenis)
Evangelie uit Lucas 4,1-13( Jezus wordt  op de proef gesteld en weerstaat de verleiding)

ZONDAG 3 MAART OM 10.00 UUR 
Eucharistieviering met zang van de Cantorij. Voorganger is pater Jan Molenaar.
Gebedsintenties voor; Gert Boerdijk en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, Kees en Truus 
Zuurbier-Groot en zegen over het gezin, in liefdevolle herinnering Gre Ursem-Jong en zegen over 
haar gezin en overleden familie Ursem-Jong, Piet Beers en familie en voor een jarige, voor een 
jarige en zegen over het gezin, in liefdevolle herinnering ouders Koomen-Schouten, Nic Klaver en 
Ineke.
Lector;Joke van der Voort. Misdienaars; Maud Vredeling en Ross Berkhout. Koster; Gon Meester.

MAANDAG 4 MAART OM 15.15 UUR 
Kinderkerk voor de onderbouw 

WOENSDAG 6 MAART OM 16.30 UUR 
Askruisje halen speciaal voor de kinderen met Marga van Langen

WOENSDAG 6 MAART OM 19.30 UUR 
Woord- en communieviering met zang van Deo Vacare. Voorganger is Pater Jan Molenaar.
Lector: Marga van Langen. Koster: Rene van Langen.

WEEKEINDE 9 EN 10 MAART
Eerste zondag in de veertigdagentijd
Eerste lezing uit het boek Deuteronomium 26, 4-10(Israël heeft God leren kennen in zijn eigen 
geschiedenis)
Evangelie uit Lucas 4,1-13(Jezus op de proef gesteld en weerstaat de verleiding.)

ZONDAG 10 MAART OM 10.00 UUR
Viering door de gebedsviering groep en zang van het ritmisch koor. Gebedsintenties voor; Cor 
Deken, Koos en Magda van der Hulst- de Koning, overleden familie en zegen over het gezin, 
in liefdevolle herinnering Bep, Dries en Eddy Keesom, Piet Overtoom en Emma Overtoom-
Groenland en overleden familie, in liefdevolle herinnering Ton Groot en overleden familie en 
Mees, in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel, vader en moeder van Schagen en familie, Nic 
Commandeur en zegen over zijn gezin.
Koster: Peter Danenberg.

Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.

WOENSDAG 13 MAART OM 19.30 UUR
Dag afsluiting met Deo Vacare



4 5

DONDERDAG 14 MAART OM 19.30 UUR
Viering van meeleven met zang van het avondwake koor uit Waarland. Voorgangers zijn Marion 
Bleeker-Burger en Nel Zuurbier.
Gebedsintenties voor: Cor Deken en Ivonne,In liefdevolle herinnering Dina Oudeman-Ernst en 
Anita Oudeman- Muileboom,Jaap Burger en zegen over zijn gezin, In liefdevolle herinnering Chris 
en Mien Dekker-Groot en overleden familie,In liefdevolle herinnering Jan en Tiny Oudeman-Groot 
en zegen over hun gezin,In liefdevolle herinnering Merie Klompstra-Bakker, haar overleden ouders 
en zegen over haar gezin, In liefdevolle herinnering Piet en Afra Korver-Wester en dochter Helma, 
Riet Entius- de Boer en zegen over hun gezin
Vok de Wit en Afra de Wit-Plak en om zegen over de kinderen en familie,
Corrie Haverink, Kees Zuurbier en Truus Zuurbier-Groot en zegen over het gezin, Piet Luken en 
zegen over zijn gezin, Nic Oudeman en overleden familie Oudeman-Bakkum, Tiny Veldman-
Overtoom en overleden familie Veldman-Overtoom, Jan Bleeker en zegen over zijn gezin, In 
liefdevolle herinnering, Dennis Overtoom, Nelly van Veen en overleden ouders Overtoom-Groen
Marco Ursem, Alie Idema-van Diepen, Sjaak Hoogland en zegen over zijn gezin
In liefdevolle herinnering Andre en Ank Veldman en om zegen over hun kinderen en kleinkinderen, 
In liefdevolle herinnering Jaap en Anna Pronk-Kieft, Jan, Janet en Els ,In dierbare herinnering Jan 
Oudeman en Gurie Oudeman-Appel, dochter Sandra en zegen over hun kinderen en kleinkinderen, 
In liefdevolle herinnering Riet Ursem-van Langen, Antoon Ursem en Ton Brussaard, Simon van 
Langen, Catharina van Langen-Borst, Aad en zegen over de familie, in dierbare en dankbare 
herinnering  Nic en Riet Oudeman-Beers
In liefdevolle herinnering Jan Veldman en Riet Veldman-Groot en overleden familie, In liefdevolle 
herinnering Jan Groenland en Jansie Groenland-Ursem en zegen over hun gezin, in liefdevolle 
herinnering Jan en Stephan Mulder, vader en moeder en Atie Groen, in liefdevolle herinnering Nic 
Mooij en zegen over zijn gezin, In liefdevolle herinnering Ton Groot en overleden familie en Mees.
Piet Bleeker en zegen over zijn gezin.

Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.

VRIJDAG 15 MAART OM 15.15 UUR 
Kinderkerk  voor de bovenbouw

WEEKEINDE 16 EN 17 MAART
Tweede zondag van de veertigdagentijd
Eerste lezing uit het boek Genesis 15,5-12.17-18( God sluit een verbond met Abraham)
Evangelie uit Lucas 9, 28b-36( Op de berg krijgen de leerlingen toekomstperspectief: zij zien Jezus 
in zijn verheerlijkste gestalte, in gesprek met Mozes en Elia)

ZONDAG 17 MAART OM 10.00 UUR
Vier de Gemeenschap
Eucharistieviering met zang van Marleen Borst en anderen. Voorganger is pastoor Tilma.
Gebedsintenties voor; in liefdevolle herinnering Bets Westmeijer-Groot en zegen over haar gezin, in 
liefdevolle herinnering Piet Borst, Jan Bleeker en zegen over zijn gezin, familie Stam-Jonker, Nic Doodeman, 
Ruud en Margret, Vok en Afra de Wit-Plak en zegen over het gezin, Alie Idema-van Diepen, Piet Mooij en 
Ursula Mooij-Oudeman en levende en overleden familie, Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas.
Lector; Bert Bijvoet. Misdienaars: Bas Kavelaar en Sven Klaver. Koster: Rene van Langen

WOENSDAG 20 MAART OM 19.30 UUR
Dag afsluiting met Deo Vacare

ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP:
’T VELD
Zaterdag 2 maart  19.00 uur woord- en communieviering met pastoor Tilma en zang van het kinderkoor
Zaterdag 9 maart om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van het 
gemengd koor
Zaterdag 16 maart om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor Tilma.
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WAARLAND
Zondag 3 maart om 10.00 uur woord- en communieviering met diaken Hans Bruin en gregoriaanse zang
Woensdag 6 maart om 10.00 uur viering in sabinahof met pastoor Tilma
Zondag 10 maart om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Tilma en zang van het kinderkoor.
Zaterdag 16 maart om 19.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer

NIEUWE NIEDORP 
Zaterdag 2 maart om 9.30 uur Viering door parochianen
Zaterdag 2 maart om 19.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer
Woensdag 6 maart  om 19.00 uur  woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het 
gemengd koor
Zaterdag 9 maart om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor Tilma en zang van het kinderkoor.
Zondag 17 maart om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink

Dopen
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971

Pastorale samenwerking
In september hoorde u dat de bisschop mij benoemd had als nieuwe pastoor van de parochies van 
de Vijfhoek. In december werd ik tijdens een feestelijke viering in De Noord door de hulpbisschop 
geïnstalleerd en inmiddels ben ik in de verschillende parochies al enkele keren voorgegaan in de 
vieringen. Het doet me goed om steeds weer vriendelijke mensen te ontmoeten die hun beste 
beentje voor zetten voor de parochies.
Het pastorale team voor de Vijfhoek bestaat nu uit drie personen: de diakens Toon Jorink en Hans 
Bruin en ikzelf. We hebben in de afgelopen maanden onder andere samen nagedacht over de 
verdeling van taken binnen de parochies. Het is goed om u daarover ook te informeren.
Als pastoor zal ik tot op zekere hoogte betrokken zijn bij alle parochies. Dat is wat de functie van 
pastoor (met dubbel o) met zich meebrengt. De pastoor is eindverantwoordelijk voor het reilen 
en zeilen van de parochies en ik vind het dan ook prettig om feeling te hebben met wat er in elke 
parochie speelt.
Wat de pastorale zorg betreft hebben we een verdeling gemaakt per parochie. Toon Jorink zal 
zich met name richten op ’t Veld en Nieuwe Niedorp, Hans Bruin op Waarland en ik op De Noord. 
Dit betreft bijvoorbeeld doopjes en uitvaarten. Maar ook als u met een andere pastorale vraag zit, 
kunt u een beroep doen op de betreffende pastor.
Er zijn uiteraard nog een heel aantal andere taken. We hebben met z’n drieën regelmatig overleg 
om de werkzaamheden af te stemmen. Mocht u daarover vragen hebben, dan horen we het graag. 
Ik verwacht een prettige samenwerking met de diakens en met de vele vrijwilligers in de parochies.

Pastoor Tilma

Aswoensdag

‘Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.’ Een indringende tekst die uitgesproken kan worden 
bij het uitdelen van het askruisje. Het raakt me elk jaar weer. Het askruisje confronteert ons met 
de vergankelijkheid van ons bestaan. Het brengt ons onder ogen hoe relatief ons eigen ik is. 
En tegelijk neemt het ons mee naar het geheim van Gods liefde, die uit kwetsbare mensen een 
gemeenschap weet te bouwen, waarin leven te vinden is.
Ik wil u van harte uitnodigen om deel te nemen aan één van de vieringen op Aswoensdag. Op die manier 
maken we samen een start met de veertigdagentijd: de weg naar dat nieuwe leven.

Pastoor Tilma
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Eerste-communieproject

De voorbereiding op de eerste heilige communie is weer begonnen. Op donderdag 14 februari 
waren de kinderen voor het eerst bij elkaar op de pastorie. Onder leiding van Anna Ursem en 
pastoor Tilma gingen ze aan de slag. Centraal stond het verhaal van de uittocht uit Egypte. De 
kinderen leerden ook het kruisteken en versierden ieder een eigen koffer.
Die koffer was nodig tijdens de presentatieviering. Tijdens deze viering op zondag 17 februari 
liepen de kinderen met hun koffers naar voren. Ze vertelden over zichzelf naar aanleiding van wat 
ze op hun koffers hadden getekend. Zo lieten ze aan de parochie zien dat ze op weg zijn naar het 
communiefeest. Ze gaan mee op weg met alle mensen die door Jezus als Gods kinderen willen leven.
Het kinderkoor zorgde voor enthousiaste zang tijdens de viering en via de beamer werd de viering 
ondersteund met video en afbeeldingen. Na afloop was er voor iedereen wat te drinken en werd 
er nog gezellig nagepraat.

Pastoraal spreekuur
Onze parochie kende tot nu toe een pastoraal spreekuur. Ik heb begrepen dat hiervan niet veel 
gebruik werd gemaakt. Daarom heb ik besloten om dit niet meer voort te zetten. Als u graag een 
gesprek zou willen met mij of één van de andere pastores, dan mag u mij daarvoor bellen (06-
38345350). Natuurlijk ben ik ook aanspreekbaar na de vieringen in de kerk.

Pastoor Tilma

Jonge christenen zijn het gist van de wereld

(Tijdens de algemene audientie van 30 januari blikte paus Fransiscus  
terug op de Wereldjongerdagen in Panama ) Woord van de paus: 
Met de komst van groepen uit de hele wereld ontstond er een 
grote symfonie van gezichten en talen, iets dat eigen is aan 
de wereldjongerendagen ( WJD ). Het zien van al die vlaggen 
die naast elkaar wapperen, in de handen van jongeren die 
zo blij zijn elkaar te ontmoeten, is een profetisch teken; een 
teken dat recht ingaat tegen de huidige treurige tendens van 
conflictueus nationalisme, dat muren optrekt en zich afsluit 
voor het universele, voor de ontmoeting tussen volkeren. 
Het is een teken dat jonge christenen in deze wereld het 
gist van de vrede zijn. Er was een stevig Mariaal stempel 

op de WJD gedrukt, want het thema ervan werd gevormd door de woorden van de heilige 
Maagd aan de engel: ‘’ Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord ( Lc.1,38).  
Het was heel krachtig om deze woorden te horen uitspreken door vertegenwoordigers van de jongeren 
van de vijf continenten en vooral om ze door hun gezichten heen te zien oplichten. Zolang er nieuwe 
generaties zijn die tegen God zeggen ’Kijk, hier ben ik’, zolang zal er een toekomst in de wereld zijn.  
Een van de etappes van de WJD is altijd de Kruisweg. Met Maria achter Jezus aan wandelen die het 
kruis draagt, is de school van het christelijk leven: daar leer je de geduldige, kalme, concrete liefde. 
Ik ga iets opbiechten: ik vind het heel fijn om de kruisweg te lopen, want je gaat dan met Maria 
achter Jezus aan. En ik draag altijd een kleine kruisweg bij me die een heel apostolisch iemand 
me in Buenos Aires heeft gegeven, om die op elk moment te kunnen doorlopen. En als ik even de 
tijd heb, pak ik die erbij en volg ik de Kruisweg. Ga ook de Kruisweg want het is met Maria Jezus 
volgen op de weg van het kruis, waar Hij Zijn leven heeft gegeven voor ons, voor onze verlossing. 
Op de Kruisweg leer je de geduldige, kalme en conrete liefde. In Panama droegen de jongeren met 
Jezus en Maria het gewicht van de omstandigheden van al die broeders en zusters die in Centraal-
Amerika en in de rest van de wereld te lijden hebben. Onder hen zijn talloze jonge slachtoffers van 
slavernij en armoede. Het hoogtepunt van de WJD en van mijn reis waren de avondwake en de 
slotmis met de jongeren. 
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Tijdens de avondwake is de levende dialoog hernieuwd met de jongeren, die zo enthousiast 
zijn, maar ook in staat zijn om stil te zijn en te luisteren. In het begin vol enthousiasme en 
vervolgens luisterden ze en baden ze in stilte. Ik heb hen Maria voorgehouden als degene 
die, in haar kleinheid, meer dan wie dan ook de wereldgeschiedenis heeft ‘beïnvloed’. Haar 
jawoord werd weerspiegeld in de mooie en krachtige getuigenissen van een aantal jongeren. 
Op zondagochtend was er de grote slotmis. Daar heb ik de jongeren opgeroepen om het 
Evangelie vandaag voor te leven., want de jongeren zijn niet de ‘ toekomst ‘’ , nee ze zijn het 
heden. Ze zijn niet de ‘tussentijd’, maar het heden, het vandaag van de kerk en de wereld. 

( Bron: uit katholiek nieuwsblad 8 februari 2019)
( 5 jongeren uit De Noord waren aanwezig op de WJD )

Beste parochianen,

Op woensdag 13 februari was het alweer tijd voor de 2e parochie vergadering van 2019. Na een 
mooie opening van Gea begonnen wij met het doorlopen van de agenda.

Belangrijk punt op de agenda was de parochie jaarvergadering van 21-2. Tijdens de jaarvergadering 
zal er een update worden gegeven over de stand van zaken binnen onze mooie parochie. Er 
zal worden ingegaan op de verschillende initiatieven binnen de parochie, het kerkbezoek, de 
financiën en een aantal lopende en afgeronde zaken. Ook zullen de verschillende secties binnen 
de parochie een pitch houden over hun activiteiten en mijlpalen.

Er werden weer verschillende initiatieven besproken bijvoorbeeld om in de kerk efficiënter met 
energie om gaan. Ook zijn wij blij om te kunnen melden dat er een nieuwe vrijwilliger is gevonden 
voor het verzorgen van de begraafplaats. Voor de doopgroep wordt nog wel steeds een nieuwe 
vrijwilliger gezocht.

De laatste maanden / weken is er daarnaast hard gewerkt aan de kerk. De woning van Pastoor 
Tilma is klaar voor de house warming en de binnenkant van de kerk is opnieuw geschilderd. Zowel 
de woning als het schilderwerk zijn fantastisch en met enthousiasme opgepakt. Via deze weg onze 
grote dank hiervoor. Tijdens het opruimen is er nog een tasje gevonden met spullen van oud-
pastoor Van Genugten, deze krijgen een mooi plekje binnen de pastorie.

Rest ons om af te sluiten met de mededeling dat de 40 dagen tijd weer voor de deur staat. Vanaf 
6 maart (Aswoensdag) tot en met 20 april (Stille Zaterdag) is het weer tijd om te vasten. Dit kan 
zijn met eten en drinken maar ook met alcohol, suiker of bijvoorbeeld social media. Herinnert u 
zich het vastencontract vanuit de Vormseltijd nog? Waar gaat u dit jaar tijdens de 40 dagen tijd op 
vasten? Bij vasten gaat het niet om spierkracht, maar om wilskracht.

Met hartelijke groet en tot een volgend schrijven.

“Samen komen is een begin; samen blijven is vooruitgang; samenwerken is succes.”

De parochieraad.

Het opknappen van de binnenkant van de kerk

Zoals eerder vermeld in het contact is er gedurende enkele weken gewerkt aan het opknappen 
van de bovenste muren in de kerk. Dit werd prima voor een schappelijke prijs verricht door de 
firma Beers. Deze klus zou betaald worden uit de opbrengst van de Kerkbalans. Zou…., want groot 
was de verrassing toen Edwin Groen, onze plaatselijke fietsenhandelaar, zei dat hij de helft van de 
kosten voor zijn rekening zou nemen!
Wij willen beide bedrijven bedanken voor hun gulle geste.

Commissie Werk aan de Kerk
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Beste ouders en kinderen,

Graag wil ik jullie uitnodigen voor het halen van
een askruisje op woensdagmiddag 6 maart om 16.30u.
Deze uitnodiging is  bestemd voor alle ouders en kinderen
en iedereen die jullie maar mee willen nemen.

In deze korte viering, ongeveer 20 minuten, is een gebed en een 
korte uitleg over aswoensdag.
Ook willen we de palmtakken, die jullie vorig jaar met Palmpasen mee naar 
huis hebben gekregen, gaan verbranden in een mooi vuurtje
in de kerk.
Dus wij hopen dat jullie allemaal kunnen komen en palmtakken
mee brengen. (misschien van opa en oma)
Aan het eind van de viering krijgt iedereen een askruisje op het voorhoofd.

 
Virgiel

Woensdag 13 februari hebben wij na een winterstop van twee maanden eindelijk weer een Virgiel 
avond gehad. Deze avond kwam één van onze eigen leden een presentatie geven. Jolinda heeft 
twee maanden vrijwilligerswerk gedaan in een ziekenhuis in Malawi. Zij heeft hierover een hele 
mooie en interessante presentatie gegeven tijdens de Virgiel avond. Leuke foto’s afgewisseld met 
soms schrijnende verhalen. En sinds woensdag 13 februari mogen wij een nieuw lid van Virgiel 
verwelkomen! Dirkje Leurink heeft zich met veel enthousiasme aangesloten. Zij was ook mee naar 
de Wereld Jongeren dagen in Panama. De volgende bijeenkomst is op 20 maart. Hier zullen de 
jongeren die naar Panama zijn geweest hun ervaringen en verhalen delen! We kijken er naar uit. 
Tot de volgende keer.

Groetjes Jacky 

Wonderen bestaan (niet)?! 

Op 10 februari 2019 zijn we op onderzoek uitgegaan of wij 
vinden dat wonderen bestaan.
Samen met 13 jongeren zijn we op onderzoek gegaan; 
Door het oude testament, het nieuwe testament en 
wonderen van niet zo heel lang geleden (traditie). 
We begonnen de middag met een woordspin, om ideeën en gedachtes over wonderen te delen. 
Daarna hebben wij onze kennis vergroot door middel van een Quiz over wonderen. Wist je 
bijvoorbeeld dat meer dan 50% van de Nederlanders gelooft in wonderen? Dat jongeren tussen 
de 18-34, die hoger opgeleid zijn het meest geloven in wonderen? En dat 1 op de 4 mensen zegt 
wel eens wonder te hebben meegemaakt. Dit zegt dus dat wonderen niet alleen van heel lang 
geleden zijn, maar dat het ook van nu is! De winnaars van de quiz zijn beloond met een heuse 
medaille. Daarop volgend hebben we een stuk gekeken uit de film “Wonder Broeders” in die film 
gebeurt er een groot wonder. Echt een aanrader om te kijken voor film liefhebbers! 
Wij van YoungSeven hebben geprobeerd om wonderen uit het oude testament, nieuwe 
testament en vanuit de ‘traditie’ (wonderen die niet in de bijbel staan beschreven) in een 
soort tijdlijn te zetten. Wonderen die we onder andere kort hebben besproken zijn: De 
mannen in de oven, Daniël in de leeuwenkuil, De bruiloft te Kana, Jezus geeft vele mensen te 
eten, Het mirakel van Amsterdam, De Runxputte in Heiloo, De Keins en Chiara ‘Luce’ Badano.  
Daarna hebben wij de bruiloft te Kana nagespeeld en was er zomaar ineens limonade in de kan 
(i.p.v. wijn) en tijd voor een pauze!
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De jongeren hebben als laatste opdracht, een van de bovenstaande wonderen uitgekozen en 
hebben deze op een creatieve manier vorm gegeven. 
Conclusie van de dag (volgens de aanwezig jongeren en begeleiding): Wonderen bestaan!  
Volgende activiteit: Sirkelslag op 22 maart 2019!
Voor meer informatie kun je kijken op: 
https://youngseven.nl/ 
Wil je meedoen aan YoungSeven of vrijwilliger worden om activiteiten te organiseren?! Stuur dan een 
mail naar het secretariaat en dan nemen we vrijblijvend contact met je op! 
secretariaat@youngseven.nl

Groetjes, 
Het YoungSeven team!

Let op!

M.O.V. de Noord vraagt om uw jaarlijkse gift

M: Missie   O.: Ontwikkeling   V: Vrede

1.  Ondersteuning aan missionarissen:
 Pater Jan Molenaar  - weeshuis in Kameroen
 Pater Gerard Kraakman - in Kenia

2.  Ondersteuning 40MM

3.  Landelijke campagnes:
 Vastenactie  Pax Christie
 Memisa  Wereldmissiedag
 Mensen in Nood  Solidaridad
 MIVA  Advent

De week van de Nederlandse Missionaris

Tijdens de vastenactie organiseren we jaarlijks een vastenmaaltijd en een vastenestafette 
met de Regionale MOV: Nieuwe Niedorp, Waarland en `t Veld.

U kunt uw gift overmaken naar:
NL59RABO032.68.56.595

t.n.v. M.O.V. de Noord

Gon Meester - voorzitter  Hans Schipper - bestuurslid
Gerard Klercq - secretaris  Marion Bleeker - notulist
Annie de Haan - bestuurslid
Elly van Diepen - bestuurslid
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Studieavond met ds. Jaap de Vreugd in Heerhugowaard

over “Met Israël naar de toekomst”

Op dinsdag 19 maart is er in Heerhugowaard een studieavond met ds. Jaap de Vreugd, spreker 
van Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Met Israël naar de toekomst. De 
bijeenkomst vindt plaats in de Brink, Middenweg 168 in Heerhugowaard. De aanvang is om 20.00 
uur, toegang is gratis.

Met Israël naar de toekomst
Aangrijpend en indringend zijn de laatste hoofdstukken van de profetieën van Zacharia. Ze handelen 
dan ook over de laatste fase van de eindtijd, de ontknoping van de geschiedenis en de glorieuze 
doorbraak van het Koninkrijk van God in de verschijning van de Messias met alle dramatische 
gebeurtenissen die daarbij horen. Alles blijkt zich toe te spitsen op de strijd om Jeruzalem, de plek 
waarvan God eenmaal gezegd heeft dat Zijn Naam daar tot in eeuwigheid wonen zou – het behoeft 
dus niet te verwonderen dat juist die plek toneel van de beslissende slag is. Als het immers de 
macht van de duisternis lukt die plaats in te nemen slaagt hij erin het centrum van Gods handelen 
uit te schakelen, en als Gods hoofdkwartier is uitgeschakeld dan is het gedaan met de macht van 
de Eeuwige. Gezien alle tumultueuze ontwikkelingen in onze dagen is de vraag gewettigd of 
wij mogelijk al heel dicht bij deze ontknoping gekomen zijn. In deze lezing enkele opmerkingen 
over Zacharia 12 - 14, we kunnen uiteraard niet uitvoerig op alle details ingaan. Dit alles onder het 
volgende voorbehoud:  we zien de contouren van de eindtijd in de profetie getekend, en we mogen 
die ook onderzoeken, maar moeten afzien van de wens om een zeer gedetailleerde invulling te 
geven. Heeft Jezus niet gezegd: van de tijden en gelegenheden weet niemand dan alleen de Vader 
in de hemel? De details laten we aan God over, en we treden niet buiten onze menselijke maat.   

Achtergrond spreker
Ds. Jaap de Vreugd was als hervormd predikant werkzaam in de PKN. Hij is oud-voorzitter van 
Christenen voor Israël. Hij maakt deel uit van de redactie van Israël & de Kerk en publiceert 
geregeld in dit theologisch kwartaaltijdschrift. Ook is hij als redactielid en schrijver verbonden aan 
Profetisch Perspectief, een kwartaalblad dat inzoomt op geschiedenis en actualiteit.
 

Stille Omgang te Amsterdam
In het weekeinde van 17 op 18 maart vindt de jaarlijkse Stille Omgang naar Amsterdam weer plaats.
De intentie is dit jaar : VREUGDE IS HET ONFEILBARE TEKEN VAN GOD
Bij de Michael kerk in Zuid Schermer wordt een kort gebed gehouden.
Daarna rijdt de bus naar Amsterdam. De Heilige Mis in de Krijtberg kerk is om 22u15.
Daarna wordt de Stille Omgang gelopen.
Na afloop van de Stille Omgang zijn er broodjes en koffie in de Lutherse kerk aan het Spui [tegen betaling]. 
De kosten voor deelname zijn  12 Euro per persoon. Graag gepast...in de bus te voldoen. 
Opgave voor deelname kan tot 13 maart.
Bij:  mevr. Fien Mooij - Commandeur,  voor mensen in NoordScharwoude,  telefoon 0226-313665                                                                       
Voor mensen in Heerhugowaard Noord:  Bij: Paul Mooij  telefoon 072-5711625
VOOR MENSEN UIT HET CENTRUM EN HET KRUIS BIJ JAN BORST TELEFOON  072-5716397
Vertrektijden:  kerk Noord Scharwoude  19u40       
 kerk H.Hart. [de Noord]  19u50
                         kerk H.Dyonisius  20u00
                          kerk H.Familie [het Kruis]  20u05
                           kerkH.Michael [Zuid Schermer] 20u20

Ook dit jaar gaat er weer een grote groep pelgrims
te voet vanaf de H. Hart kerk naar Amsterdam.
Inlichtingen bij A.Botman  telf. 072-5711861
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Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op www.urmaprint.nl

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

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

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

✦ HUWELIJKSKAARTEN  ✦ ZAKELIJK DRUKWERK ✦ CANVASPRINTS

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

3 BRODEN  (wit, bruin, volkoren)  voor € 3 
Appelkruimeltaartje van  € 6,25 voor € 4,50

Tompouzen 3 + 1 GRATIS

Reclame voor zaterdag 2 maart

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

Veluweweg 17, Waarland
tel. 0226 - 42 13 40
Zwarteweg 3, ‘t Veld
tel. 0226 - 42 13 70

Dorpsstraat 26 Tuitjenhorn
tel. 0226 - 39 46 56

Theresiaplein 3 Warmenhuizen
tel. 0226 - 74 50 96
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Hersenstichting 
 

Door een hersenaandoening raak je vaak jezelf kwijt. 
Lopen, praten en denken, alles wat zo vanzelfsprekend 
lijkt, kan zomaar voorbij zijn.  Vrijwel iedereen krijgt ooit 
in zijn leven te maken met een hersenaandoening. Dat 
moet stoppen! De Hersenstichting zet alles op alles om 
hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren. 
Om dit te bereiken laten ze onderzoek doen, geven ze voorlichting en voeren ze vernieuwende 
projecten uit.
 
Van 28 januari t/m 1 februari 2018 vond de jaarlijkse collecteweek van de Hersenstichting plaats. 
Ruim 18.000 collectanten gingen in heel Nederland langs de deuren om geld in te zamelen voor 
de Hersenstichting.
Ook in Heerhugowaard- Noord is gecollecteerd door 14 mensen die  € 883,77 hebben opgehaald. 
Mede door 6 nieuwe collectanten is er € 316.- meer opgehaald!
Alle gulle gevers en natuurlijk de collectanten worden hierbij hartelijk bedankt voor de giften en 
de moeite.

 Namens de Hersenstichting,
Ans Rendering

Zuster van Buurendag
zwerfvuil opruimen in De Noord/Veenhuizen

Zaterdag 23 maart 2019
10.00 uur tot 12.00 uur
Knijpstokken, vuilniszakken, handschoenen en hesjes:
vanaf 9.30 uur bij de Kerk.

Landelijke opschoondag
Tegelijk met de landelijke aktie “Nederland schoon, heel gewoon” is de 
opschoondag in De Noord en Veenhuizen gepland op zaterdag 23 maart. 
Het is nu voor de 16e keer dat we gezamenlijk ons mooie dorp gaan schonen van het zwerfvuil, 
een week voor Pasen. “De Noord op z’n Paasbest!”

Zwerfvuil ruimen vóór 23 maart
Voor de mensen die op zaterdag zijn verhinderd maar eerder zwerfvuil willen ruimen, die kunnen 
vanaf maandag 18 maart spullen bij mij (Susan Buter, Harlingerstraat 22) ophalen, even een 
belletje naar: 06-51095979.

De sloten aan alle wegen in De Noord en Veenhuizen 
Wat zou het fijn zijn als u de sloten die grenzen aan uw tuin zelf opschoont. Vaak gaat het maar om 
een kleine 10 minuten dat het klusje aan tijd kost. Mocht u fysiek niet in de gelegenheid zijn dit te 
doen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente (tel. 14072), of u mag het aan mij doorgeven.

Volle vuilniszakken op de zwerfvuildag
Het liefst zouden we zien dat u het opgehaalde zwerfvuil in u eigen container deponeert. Echter 
als dat niet mogelijk is dan kan het vuilnis van het zwerfvuil op zaterdag 23 maart tot 12.00 uur 
gebracht worden op het plein voor de kerk. 

Erwtensoep
Op zaterdag 23 maart, na het zwerfvuilruimen, is er om 12.00 uur voor alle zwerfvuilruimers 
erwtensoep eten in de Pastorie.

Tot zaterdag 23 maart                               Susan Buter
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Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
De data voor de komende tijd:

8 maart 2019 10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie
21 maart 2019 17.30 uur maaltijd in het dorpshuis
5 april 2019 10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie

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

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

U bent van harte welkom!

Van het Water
Collecte Jantje Beton
Ook dit jaar komen we weer met de collectebus langs voor het voor 
nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton en voor onszelf. De helft van de 
opbrengst is namelijk voor onze vereniging. 
Voor het eerst is het  mogelijk om ook digitaal te schenken. De collectant 
heeft hiervoor een speciale kaart bij zich. 
De collecte wordt gehouden van 4 tot en met 9 maart 2019.
We vertrouwen weer op uw bijdrage.

De leiding.

Mini Playback & Spelshow!
Heeft u de posters al zien hangen en de aankondiging op Facebook en Instagram gezien? Zaterdag 
16 maart wordt de Mini Playback & Spelshow georganiseerd, speciaal voor alle kinderen uit groep 
1 t/m 5!
Playbackoptredens dóór kinderen en spellen vóór kinderen van groep 1 t/m 5. 
Laat jij een fantastisch playbackoptreden aan de jury zien en/of doe jij mee aan de Spelshow?
Opgeven als je een playbackoptreden wilt geven, kan tot uiterlijk dinsdag 5 maart via wgjdenoord@
gmail.com. 
Vermeld bij opgave het volgende:
• Je naam of jullie namen
• Titel en naam van de artiest.
Let op: Voor de Mini Playback & Spelshow geldt: na dinsdag 5 maart is opgave niet meer mogelijk!
Doe je geen optreden, maar kom je wel voor de Spelshow en om de playbackoptredens te 
bewonderen? Opgeven is dan niet nodig.
Iedereen, van 0 tot 100 jaar, is van harte welkom om te komen kijken!
• Dorpshuis open om 14:00 uur.
• Einde rond 16:00 uur.
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Disc
Oefen je dansmoves, trek je mooiste kleren aan en zet je gezelligste glimlach op! Voor groep 6 t/m 
de brugklas wordt dé bekende disc georganiseerd! 
De bar is geopend zodat je iets te drinken kunt kopen.
• Zaterdagavond 16 maart 2019!
• Deuren gaan om 20:00 uur open.
• Einde disco om 22:30 uur.
Voor groep 6 t/m 8 geldt: tussentijds de feestzaal verlaten is niet mogelijk. Voor brugklassers geldt: 
als je tussentijds de feestzaal verlaat, is het niet meer mogelijk om vervolgens weer binnen te 
komen.
Tot dan!

Werkgroep Jeugd de Noord
Marlou Zuurbier, Jerry Numan, Jos Pasveer, 

Arianneke Moraal, Lennart Baas, Annemiek Beers, 
Tessa Groenland, Remco van der Laan en Duco Stam

Werkgroep Jeugd organiseert in 2019 …
Dankzij onder andere de gulle giften tijdens de jaarlijkse collecte in het 
dorp en de bijdrage vanuit het Leefbaarheidsfonds Heerhugowaard 
kunnen we ook in 2019 weer fantastische activiteiten voor de jeugd 
organiseren.
Mini Playback & Spelshow: zaterdagmiddag 16 maart kunnen alle 
kleuters tot en met kinderen uit groep 5 die het leuk vinden om op te 
treden hun playback-act laten zien. De acts worden afgewisseld met 
spelletjes voor alle deelnemers en kinderen in eerdergenoemde leeftijd 
uit het publiek. ’s Avonds is er dé disco voor kinderen uit groep 6 tot en 
met de brugklas. 
The Hunt: na het enorme succes van de eerste editie vorig jaar komt The Hunt terug in 2019. 
Brugklassers tot en met 4e-klasleerlingen gaan zaterdagavond 14 september op zoek, met behulp 
van aanwijzingen, naar de juiste locaties in De Noord. Maar het liefst natuurlijk zónder gepakt te 
worden door The Hunters!
Noord’s Got Talent: met een record aantal deelnemende acts in 2018 kan het niet anders dan dat 
NGT terugkeert in 2019. Groep 6 t/m de brugklas kan talent showen aan iedereen die wil komen 
kijken op zaterdagavond 12 oktober. Daarna vindt voor deze leeftijdsgroep de welbekende 
afterparty plaats.  
Intocht Sinterklaas: uiteraard komt Sinterklaas ook in 2019 naar De Noord. Nu maar hopen dat de 
Pieten niet zoals afgelopen jaar rare fratsen uithalen waardoor de brandweer ingeschakeld moet 
worden. Zaterdagmiddag 16 november heten we de Sint en zijn Pieten welkom.
Bovengenoemde informatie is onder voorbehoud. Uiteraard volgt meer informatie, bijvoorbeeld 
over het opgeven voor een activiteit, als de tijd daarvoor rijp is. Informatie over de Mini Playback 
& Spelshow leest u elders in dit Contact.
Volgt u ons ook op Facebook (Werkgroep Jeugd) of Instagram (werkgroepjeugd)?

Annemiek Beers, Arianneke Moraal, Jos Pasveer, 
Lennart Baas, Marlou Zuurbier, 

Remco van der Laan, Tessa Groenland, 
Jerry Numan en Duco Stam
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René Jonker 
Stationslaan 1

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

www.jonkerhov.nl

• Onderhoud & Reparatie van alle
  merken auto's.
• Banden, Uitlaten,  Accu's etc.
• Airco Service
• APK met Milieumeting
• Reparatie, Onderhoud, 
  Inbouw van LPG Installaties
• Autodiagnose Specialist
• Hybride- en EV Specialist

Ind.terr.  Winkelerzand 36 
1731 LZ  Winkel
Tel: 0224 - 540835   
WWW.GERBRUIN.NL

JAAR
JUBILEUM
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Steprace 2019
De kermis kan natuurlijk niet beginnen zonder de oude ver-
trouwde Steprace. Haal de step maar weer van zolder en blaas 
het stof kan er maar weer af, want de Steprace 2019 staat weer 
voor de deur! Achter de schermen zijn we hard bezig om er 
weer een fantastische 28e editie van te maken. De organisatie 
heeft een frisse inbreng dit jaar en staat als een huis. 
Afgelopen jaar hebben wij afscheid genomen van Marco Neeft, Miranda Overtoom, Rik Pancras en 
Richard Groot. Wij willen jullie nogmaals bedanken voor jullie fanatische inzet de afgelopen jaren. 
Verder kunnen de kinderen net als alle andere jaren weer meedoen op aan de traptrekker-, skel-
ter- of steprace.  Bij de volwassen kan er weer meegedaan worden aan de steprace. Dit is weer een 
moment om je conditie te testen en de onderlinge strijd aangaan om je kermis nog geslaagder te 
maken. Dit kan met ze tweeën, gemend of met een groep. Ook zijn de mogelijkheden voor ludiek 
weer altijd welkom. 
Om u zelf te kunnen opgeven of uw kind kan dit via: stepracedenoord@gmail.com of via onze Fa-
cebookpagina Staprace De Noord. Dus meld je aan en haal alles uit de kast om de strijd te winnen. 
De eerst aanmeldingen zijn namelijk alweer binnen. 
Het programma op vrijdag 24 mei:
18:15 Beginnen we met de traptrekkerrace aansluitend de skelterrace en vervolgens de steprace.
20:00 Aanvang steprace vanaf 12 jaar
21:00 Finish steprace
22:15 De prijsuitreiking/premies zijn dit jaar in Bleeker. Na het succesvolle eerst jaar in Bleeker 
hebben wij besloten om het dit jaar daar weer te doen. De voetjes mogen deze avond zeker van 
de vloer . Verder zullen de sponsoren/leveranciers weer op de hoogte worden gebracht, het is 
ook weer fanatische dat iedereen zich weer belangeloos inzet voor dit evenement.   
Wij hebben er al super veel zin in en staan weer te popelen om er weer een geslaagde editie van 
te maken. Stichting steprace de Noord

Fenny Zuurbier, Anna Borst, Luuk Beers, Esmée Mooij, Paul Groot en Sander Bakker

Stichting Dorpshuis 
Secretariaat:  E.C. van Diepen
Torenburgplein 5 1704 CG Heerhugowaard
tel: 06-20248485  email: edwinvandiepen@ziggo.nl

Uitnodiging voor de jaarvergadering van Stichting Dorpshuis
Op dinsdag 16 April 2019 om 20.00 uur in het Dorpshuis. 

De Stichting Dorpshuis (opgericht 18-08-1960 onder de naam 
Stichting Dorpsbelang Noord) is eigenaar van het Dorpshuis en 
Sportcentrum Noorderend.

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door de gebruikers van het Dorpshuis en betrokken 
personen.

Het bestuur in 2018 werd gevormd door:
Johan Groen voorzitter namens algemeen gebruik vanaf 2001
Edwin van Diepen secretaris namens algemeen gebruik vanaf 2017
Harry Wolkers penningmeester namens algemeen gebruik vanaf 2017
Nic Buter bestuurslid namens algemeen gebruik vanaf 1992
Ans Rendering bestuurslid namens algemeen gebruik vanaf 2018
Willem Wester bestuurslid namens Hugo Boys  vanaf 2004
Jan v/d Berg bestuurslid namens P.U. tafeltennis  vanaf 1998
Corinna van Beek bestuurslid namens Hugo Girls  vanaf 2018
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Artikel 2 van de statuten ( 1960 ) luidt:
De stichting stelt zich ten doel, zonder daarbij voor zichzelf het behalen van winst te beogen, 
het stichten, in stand houden en exploiteren van gebouwen, die naar de aard van hun inrichting 
lokaalruimten dienen te bieden aan alle instellingen, verenigingen of groepen, die zich ten 
doel stellen het functioneren der plaatselijke bevolking in verenigings- of groepsverband op 
maatschappelijk, sociaal, geestelijk, cultureel en recreatief terrein te bevorderen.

Agenda jaarvergadering:
0. Opening door voorzitter Johan Groen
1. Notulen van de jaarvergadering 10 April 2018
2. Jaarverslag 2018
3. Financieel jaarverslag 2018
4. Verslag van kascontrolecommissie op de boeken van de penningmeester (door Adrie Entius 

en Marcel v/d Loos) + benoeming nieuwe commissie
5. Ontwikkelingen rondom Sportcentrum Noorderend
6. Laatste update m.b.t. verbouw Dorpshuis
7. Huishoudelijk reglement
8. Rondvraag
9. Sluiting                          

Notulen jaarvergadering van de Stichting Dorpshuis d.d 10 April 2018 zijn op te vragen via 
edwinvandiepen@ziggo.nl
 

 
UITGAANSDAG VROUWEN VAN NU
Op 16 mei nodigen de Vrouwen van Nu, afdeling Veenhuizen u  uit om 
met ons mee te gaan naar het pluimveemuseum in Barneveld. Er is 
daar van alles te zien en te beleven de hele dag door. Voor deze geheel 
verzorgde dag vragen wij slechts € 70,-.

Hier onder volgt het programma:
08.15 uur staat de touringcar voor in Oude Niedorp 
08.30 uur vertrek 
08.45 uur vertrek in Veenhuizen
10.30 uur aankomst in Barneveld, Pluimveemuseum 
Programma: start met 2x koffie/thee met appelgebak, entree, rondleiding, veiling, koffietafel 
Dit is een verrassend leuk museum voor jong en oud, het is groot en ruim opgezet, er is een au-
thentiek werkend veilinglokaal waar groepen mogen meedoen aan een veilingdemonstratie, dit 
is altijd een doorslaand succes! 
Er zijn in het museum levende kuikentjes die iedereen zelf voorzichtig mag vasthouden en/of aai-
en, er is een ‘uitkombak’ en buiten is een tuin met grote kippenrennen waar wel 20 Oudhollandse 
hoenderrassen in rondscharrelen. 
16.15 uur vertrek 17.15 uur aankomst in Ankeveen 3-gangen diner 
18.45 uur vertrek 20.00 uur terugkomst in Veenhuizen & Oude Niedorp

Onze slogan is: samen is het zoveel leuker!
Daarom zijn ook niet-leden van harte welkom.

Namens het bestuur,
Marry Overtoom, voorzitter
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Planten-ruil beurs
Op 19 april houden we een planten-ruil beurs in de bibliotheek.
Hier kun je je  eigen tuinplanten, stekjes, zaden of zaailingen rui-
len met andere plantenliefhebbers. Wie doet ermee? 
Kom langs met je mooiste of bijzonderste plant of stek en ruil.
Of wissel  informatie uit over bv het verzorgen van planten, tips over de tuin en weetjes over 
mooie planten en bloemen.
19 april van 14.30 tot 15.30
Toegang is gratis.

Geslaagd over Rood toernooi Sportcentrum Noorderend!
Het over Rood Toernooi welke is gespeeld in week 7 was een gezellige 
aangelegenheid. Mooie partijen werden er gespeeld. Iedereen deed 
zijn best om de finaledag van 16 februari te bereiken. Bij de finales 
werd er op drie biljarts gestreden en uiteindelijk speelden de drie poulewinnaars nog om de Overall 
prijs. Nu de vakanties weer ten einde zijn zal er nog een paar weken worden gehandbald in het 
Sportcentrum. Ook de tennissers beginnen in maart aan de laatste maand van het binnen seizoen. 
De voetballers en de biljarters zullen nog tot het einde van april actief zijn in de hal.

Carla en Henk
06 21 11 62 93 / 072 5823254  

sportcentrumnoorderend@gmail.com
www.sportcentrumnoorderend.nl

Nieuws van Tennisvereniging ’t Noord-End 
Openingstoernooi seizoen 2019  
Haal je racket uit het stof, poets je schoenen en was je tenniskleding!  
Doe gezellig mee aan het openingstoernooi op donderdagavond 4 april.
Inloop: 18.30 met koffie en thee met wat lekkers
Start: 19.00 in de vorm van tossen.
Sluiting: 22.00 en daarna lekker borrelen! 

Kun je pas om 20.00u? 
Geen probleem, je kunt ook nog later op de avond aanhaken. 

Opgeven is niet nodig!

Op deze avond ligt in de kantine voor iedereen het KNLTB-pasje 
en een adreslijst voor de leden klaar  

Hartelijke groet, de toernooicommissie 
 

Wil je lid worden van ‘t Noord-End voor het seizoen 2018? 
Geef je dan nu op!  Ga naar de website tvnoordend.nl/leden en vul online het inschrijfformulier in

ALV 2019
Op dinsdag 26 maart  2019  vindt de Algemene Ledenvergadering van Tennisvereniging ‘t 
Noord-End plaats. Wij nodigen je graag uit om deze vergadering bij te wonen.  

De vergadering start om 20.00u, om kwart voor acht staat de koffie klaar.   
Wij hopen je de 26e te zien!  
             Met vriendelijke groet, 
               Het bestuur van Tennisvereniging ‘t Noord-End
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v Garage Co Borst BV v Co Borst Autoschade
v Co Borst Bedrijfswagens v C.B. Lease
v Airco Service v Piaggio LTV-dealer

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

Administratiekantoor
DEKKER
Voor uw:

 * bedrijfsadministratie

 * belastingzaken

 * salarisadministratie

 * automatiseringsbegeleiding in- of 

  exclusief het betalingsverkeer

 * algehele bedrijfsadvisering

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

Tevens verzorging van particuliere 

aangiftebiljetten

 
 

 

 

 

   

 

 

 
 

    Voor  sierhekwerk en kennelbouw op maat 

 

  Automatische Draai/Schuifpoorten voorzien 

       van intercom, camera, verlichting e.d. 

 

            Tevens voor uw paardenboxen, 

           hondenkennels & dierenverblijven 

 

    Middenweg 598  1704 BS  Heerhugowaard 

   072-5715927 fax 072-5721059 of  06-53716161 
 
 
 
 

Voor Auto -  Motor - Scooter en  Aanhangwagen
www.rijschoolbutterhuizen.nl 

of bel 072-5898124
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NIEUWS VAN HUGO GIRLS 
NIEUWS VAN HET BESTUUR
De zaalcompetitie is nog in volle gang (al zal je nu toch graag weer naar 
buiten willen met dit mooie weer).

Vrijdag 15 februari hebben we tezamen met Hugo Boys de jaarlijkse 
vrijwilligersavond gevierd.
Dit was een leuke avond met een goede opkomst. Nel Borst is tijdens 
deze avond benoemd als “Zonnetje van de vereniging” en dat is gezien 
al haar inspanningen in heel veel jaren zeer terecht.

De indeling voor de buitencompetitie is bijna gereed, het weekend van 6-7 april starten de eerste 
wedstrijden weer op het Hugo’s-terrein.

Voor die tijd gaan we eerst weer een weekje met z’n allen schubben bij A Bakker in de schuur.
Laten we hopen dat er weer net zo’n grote opkomst en gezellige sfeer is als vorig jaar, dan wordt 
het vast weer een mega succes. 
Alle teams vanaf de C2 worden weer ingedeeld maar als er ouders zijn of opa’s en oma’s, schroom 
je niet en ga lekker een paar uurtjes meeschubben!! Een deel van de opbrengst van deze actie 
heeft al een bestemming en dat is het jubileum van zowel Hugo Girls(70 jaar) en Hugo Boys(85 
jaar).
Hier is een commissie voor in het leven geroepen en die zijn al begonnen met de eerste 
voorbereidingen. Veel van de festiviteiten zullen plaatsvinden rond de Waard-cup die eind 
augustus plaats vindt en waar Hugo Boys gastheer van is dit jaar. Ook Hugo girls gaat rond die tijd 
toernooi-activiteiten organiseren. 
Noteer zaterdag 24 Augustus vast in je agenda.

De selectie heeft onlangs de training een keer verruild voor een avondje baantjes schaatsen op de 
ijsbaan. Altijd goed voor de conditie en de teambuilding!! 
Al zal het voor het kampioenschap in de zaal net even te laat zijn.
In de zaal hebben we op dit moment alleen de C2 nog die volop voor de titel gaat, zij hebben alle 
wedstrijden nog gewonnen.

SCHUB-ACTIE
In de week van 25 t/m 29 maart vindt de lelie schubactie plaats. 
Alle teams vanaf de C-jeugd worden één avond verwacht om te helpen. 
Natuurlijk mogen de ouders van de teams (ook van de jongere jeugd) ook meehelpen. Vele handen 
maken tenslotte licht werk en het is natuurlijk altijd gezellig om met elkaar iets voor de vereniging 
te doen! Om ervoor te zorgen dat er iedere avond leden zijn, is ervoor gekozen de teams in te 
delen op een avond volgens onderstaand schema:

Maandag 25 maart Dinsdag 26 maart Woensdag 27 maart Donderdag 28 maart Vrijdag 29 maart
DS3 C1 DMW1 DS1 A1
DS4 C2 DMW2 DS2 B1
 
PLANTENACTIE
Ook op vrijdag 29 maart is de jaarlijkse plantenactie. Deze avond kunt u de verkopers aan de deur 
verwachten. Vanuit Hugo Girls zullen de meiden van de D1, E1 en E2 op pad gaan om de planten 
te verkopen. 
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BINGO!
Op woensdag 20 maart is het weer zover: de spetterende bingo! Voor alle kinderen t/m groep 8.

 
Hugo Girls kopij voor het Contact moet naar: hugogirlscopy@hotmail.com

Graag op zondag vóór 19:00 uur aanleveren.

HOOFDSPONSORS Autoservice Bakker
   Piet Oudeman Transport

JEUGDSPONSOR  Kalanchoëkwekerij Slijkerman

HUGO GIRLS JARIGEN 28 feb. Bo Bleeker
   1 mrt. Maud Buter
   2 mrt. Mandy Plak
   4 mrt. Emma Groenland
   4 mrt. Laura de Wit
   6 mrt. Kaylee Drenth
   11 mrt. Lynn Snoek
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Handbalster van de week

Nikki Zuurbier

Zondag 3 maart 

bij de wedstrijd :
Hugo Girls – Vrone

Uitslagen tm 24 februari     
E1 Hugo Girls E1 Schagen E3  14 - 7
Dmw 1 Hugo Girls DMW1 Geel Zwart DMW1 11 - 13
Dmw 2 Dynamo DMW2 Hugo Girls DMW2  19 - 7

ZAALDIENST
Hierbij de indeling van de zaaldiensten in de sporthal
Als je niet kunt, ruil je zelf met een ander. Graag de wijziging doorgeven aan Annet kroon 
marcoannet@gmail.com, of telefonisch  072-5711428, of via de app 06 53105907

2 maart  13.15 uur tot 14.30 uur Ouders E2
2 maart 14.30 uur tot 15.15 uur  Ouders D1
3 maart 12.30 uur tot 14.00 uur Angele Ligthart en Demi Plak
10 maart 10.30 uur tot 13.15 uur Maureen Borst en Roos van Woerkom
10 maart 13.15 uur tot 15.15 uur  Lois Bleeker en Sen Kuilboer
10 maart 15.15 uur tot 16.00 uur Ouders E1
17 maart 10.45 uur tot 13.15 uur Lisa Appel en Sophie Kavelaar
17 maart 13.15 uur tot 15.30 uur Sandy Way en Iza Drenth
24 maart 10.45 uur tot13.15 uur Thari Koning en Danielle Conijn-ligthart
24 maart 13.15 uur tot 14.30 uur Mariska Stoop en Yara de Vries

PROGRAMMA ZATERDAG 02 MAART T/M VRIJDAG 08 MAART (ZAAL)    
              AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 3-mrt HG DS1-Vrone DS1 Noorderend 12:45 12:15 ------
DAMES 2 3-mrt Spartanen DS4-HG DS2 De Bloesem 12:15 11:15 ------
DAMES 3 2-mrt KSV DS3-HG DS3 Waardergolf 19:00 18:15 ------
DAMES 4 2-mrt SEW DS5-HG DS4 Dres, de 19:00 18:00 RES.SH.
A1 3-mrt Vrone DA2-HG DA1 Oostwal, de 14:10 13:10 ------
B1 3-mrt Victoria O DB1#-HG DB1 Stap, de 11:00 10:00 ------
C1 3-mrt SV De Valken DC2-HG DC1 Banne, de 10:00 9:00 ------
C2 2-mrt Zwaluwen ‘30 DC1-HG DC2 Zwaluwen’30 17:15 16:15 ------
D1   VRIJ        
E1 2-mrt Tornado E2-HG E1 Waardergolf 16:05 15:20 ------
E2 2-mrt HG E2-Jupiter ‘76 E1 Noorderend 13:30 13:00 ------
F1 2-mrt DSS F2-HG F1 Waterakkers, de 12:00 11:00 ------
F2 2-mrt HG F2-DSS F3 Noorderend 12:45 12:15 ------
RECR. 1 5-mrt HG DMW1-D.S.O. DMW1 Noorderend 21:00 20:30 ------
RECR. 2 4-mrt VVW DMW4-HG DMW2 Dars, de 21:00 20:00 ------
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PROGRAMMA ZATERDAG 09 MAART T/M VRIJDAG 15 MAART (ZAAL)    
              AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1   VRIJ        
DAMES 2 10-mrt HG DS2-Zuidermeer/
  Spartanen DS3 Noorderend 13:00 12:30 ------
DAMES 3   VRIJ        
DAMES 4 10-mrt Geel Zwart DS3-HG DS4 Multitreffer, de 16:35 15:35 ------
A1 10-mrt HG DA1-Westfriezen DA3 Noorderend 11:45 11:15 ------
B1 10-mrt VVW DB2-HG DB1 Dars, de 15:00 14:00 ------
C1 10-mrt HG DC1-Westfriezen DC1 Noorderend 14:10 13:40 ------
C2 10-mrt HG DC2-St. George DC1 Noorderend 10:45 10:15 ------
D1 10-mrt H.V.S. D1#-HG D1 Molentocht 15:45 14:45 ------
E1 10-mrt HG E1-SEW E3 Noorderend 15:15 14:45 ------
E2 10-mrt H.V.S. E1-HG E2 Molentocht 9:30 8:30 ------
F1 10-mrt HG F1-Berdos F1 Noorderend 10:00 9:30 ------
F2 10-mrt D.W.O.W. F2-HG F2 Zuiderzee 9:15 8:15 ------
RECR. 1 14-mrt D.W.O.W. DMW2-HG DMW1 Zuiderzee 21:00 20:00 ------
RECR. 2 13-mrt HG DMW2-Hauwert DMW2 Noorderend 19:00 18:30 ------

PROGRAMMA ZATERDAG 16 MAART T/M VRIJDAG 22 MAART (ZAAL)    
DAMES 1 17-mrt HG DS1-Meteoor DS1 Noorderend 13:15 12:45 ------
DAMES 2 17-mrt De Blinkert DS3-HG DS2 R.v.d.Geesthal 14:50 13:35 ------
DAMES 3 16-mrt Spartanen DS5-HG DS3 Kreek, de 19:30 18:30 ------
DAMES 4 17-mrt HG DS4-Kleine Sluis DS1 Noorderend 12:00 11:30 ------
A1 17-mrt SSV/Sporting S DA1#-HG DA1 Mijse, de 11:00 10:00 ------
B1 17-mrt HG DB1-Lacom ‘91 DB1 Noorderend 14:30 14:00 ------
C1 16-mrt Tornado DC2-HG DC1 Waardergolf 15:05 14:20 ------
C2 17-mrt Hollandia T DC1-HG DC2 Harenkarspelhal 10:00 9:00 ------
D1   VRIJ        
E1 17-mrt Berdos E1-HG E1 Europahal, de 9:00 8:00 ------
E2 17-mrt HG E2-D.W.O.W. E1 Noorderend 11:00 10:30 ------
F1 17-mrt A & O F1-HG F1 Oosterhout 9:00 8:00 ------
F2 17-mrt HG F2-D.W.O.W. F1 Noorderend 10:00 9:30 ------
RECR. 1   VRIJ        
RECR. 2 19-mrt HG DMW2-SEW DMW2  Noorderend 21:00 20:30 ------

PROGRAMMA ZATERDAG 23 MAART T/M VRIJDAG 29 MAART (ZAAL)    
DAMES 1 24-mrt Spartanen DS1-HG DS1 De Bloesem 12:20 11:20 ------
DAMES 2 24-mrt D.T.S. ‘48 DS3-HG DS2 Sluis, de 14:15 13:15 ------
DAMES 3 23-mrt H.C.V. ‘90 DS1-HG DS3 Kinheimhal 19:00 17:45 ------
DAMES 4 24-mrt HG DS4-Z.A.P. DS3 Noorderend 13:15 12:45 ------
A1 24-mrt HG DA1-D.T.S. ‘48 DA1 Noorderend 12:00 11:30 ------
B1 24-mrt HG DB1-D.S.O. DB2# Noorderend 11:00 10:30 ------
C1   VRIJ        
C2 24-mrt Niedorp DC2-HG DC2 Niedorphal 12:15 11:15 ------
D1 24-mrt D.S.O. D1#-HG D1 Slenk, de 13:00 12:00 ------
E1 24-mrt A & O E1#-HG E1 Oosterhout 16:30 15:30 ------
E2 23-mrt S.C. Dynamo E2-HG E2 Mijse, de 10:45 9:45 ------
F1   VRIJ        
F2 23-mrt Tornado F1-HG F2 Waardergolf 9:45 9:00 ------
RECR. 1 25-mrt Kleine Sluis DMW2-HG DMW1 Veerburg, de 19:00 18:00 ------
RECR. 2 25-mrt Sp. Andijk DMW1-HG DMW2 Klamp. de 20:30 19:30 ------
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PROGRAMMA ZATERDAG 30 MAART T/M VRIJDAG 5 APRIL (ZAAL)    
              AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
A1 31-mrt Excelsior ‘53 DA1-HG DA1 Kloet, de 10:30 9:30 ------
RECR 1 2-apr HG DMW1-Tonegido DMW1  Noorderend 19:00 18:30 ------
RECR 2 2-apr HG DMW2-Vido DMW5  Noorderend 20:00 19:30 ------

KANTINEDIENSTEN

Zaterdag 2 mrt 9.30 uur tot 13.00 uur
 Hans Borst

Zondag 3 mrt  12.30 uur tot 15.30 uur   14.30 uur tot 19.00 uur
  Ineke Hoogland en ? ????

Zaterdag 9 mrt 9.30 uur tot 13.00 uur
 Carla van der Vliet

Zondag 10 mrt iedereen voetbalt uit

Zaterdag 16 mrt  9.30 uur tot 13.00 uur 13.00 uur tot 16.00 uur
 Linda Scholtens Rosalie Beers en Karin Zuurbier

Zondag 17 mrt 9.30 uur tot 13.00 uur 12.30 uur tot 15.30 uur 14.30 uur tot 19.00 uur
 *Annet en Carin Dekker Paul Oudeman Ron en Chris(A) Dekker
 Bas Haisma Carola Dekker Rick Groenland
  Jorn Job Klaver Pieter Bet 
  Gert-Jan Liefting

Zaterdag 23 mrt 9.30 uur tot 13.00 uur
 Hans Borst

Zondag 24 mrt 9.30 uur tot 13.00 uur 12.30 uur tot 15.30 uur 14.30 uur tot 19.00 uur
 *Ria en Erna Borst Arnold Duijn en aanvulling Jo19 Joke Vader(A)
   Aanvulling Jo19



26 27

STAMMIS VERHUUR
Middenweg 571

1704 BH Heerhugowaard
Tel.: 072-5669944

www.stammisverhuur.nl
info@stammisverhuur.nl

   GEREEDSCHAP
BOUWMACHINES

VERKOOP
VERHUUR

STAMMIS
VERKOOP
VERHUUR

BOUWMACHINES
GEREEDSCHAP

STAMMIS VERHUUR
Middenweg 571

1704 BH Heerhugowaard
Tel.: 072 - 5669944

www.stammisverhuur.nl
info@stammisverhuur.nl
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ELKE ZONDAG OPEN 11.00-16.00 UUR MAANDAG GESLOTEN
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Hugo Boys seizoen 2017-2018

Van de bestuurstafel

De vrijwilligersavond op vrijdag 15 februari jl.. was een succes. Voor 
de eerste keer werd deze avond gezamenlijk georganiseerd met de 
handbal en stichting dorpshuis. Minpuntje was dat er vrijwilligers waren 
die geen uitnodiging hebben gekregen. Blijkbaar waren de (digitale) 
gegevens niet correct en is de uitnodiging niet aangekomen. Bij deze 
de oproep om dit te melden bij het bestuur. Er waren ook opmerkingen 
over de datum. De avond viel nu in de krokusvakantie. Ook deze feedback nemen we mee.
Vanaf deze plaats ook beterschap aan de voorzitter van de handbal, Hans Rendering. Hans, we 
hopen je snel weer te zien langs de velden.

Afgelopen periode stond ook in het teken van de voorbereiding Waardcup en besprekingen 
Burencup.
Zodra hier meer nieuws over is melden wij dit. Vorig jaar was de Rabo Clubkascampagne een 
succes. Opbrengst was in 2018 bijna € 1.300, - Ook dit jaar kunt u weer stemmen. Bent u nog 
geen lid van de Rabobank (vanaf 18 jaar) maar heeft u daar wel een rekening dan is het heel 
eenvoudig om lid te worden, ( www.rabobank.nl) dan kunt u dit jaar ook op ons stemmen! Hoe 
meer stemmen hoe meer sponsorgeld. Hugo Boys wil deze opbrengst gebruiken voor de vele 
activiteiten rondom het jubileum. 
De schubbeactie bij kwekerij Bakker &Zn. staat weer op de agenda. Deze staat ingepland van 25 
tot en met 29 maart. Schema en meer info volgt.

Het zal u ook niet ontgaan zijn dat er veranderingen zijn aangebracht op de schermen, die hangen 
bij de kleedkamers. U kunt nu meer (actuele) informatie zien op de schermen. Bij deze een oproep 
aan (digitale) talenten, die zich hier mee bezig willen houden.
Op 7 maart a.s. is er in het dorpshuis een informatieavond over Sportlink. Deze avond is 
georganiseerd voor verenigingen uit de buurt. 

Op sportief vlak waren de resultaten wisselend.
JO 19-1 behaalde thuis een knappe 4-1 overwinning op Vios JO-2 en nam zo revanche op het 
gelijke spel in Warmenhuizen.    

Het vijfde verloor nipt van Dirkshorn 3 met 1-0 echter bij Hollandia T werd er een ruimte 2-6 
overwinning behaald.

Het derde verloor kansloos met 1-4 van een beter Egmondia 3

Het tweede won terecht met 2-0 van Kleine Sluis 2 . In de uitwedstrijd tegen DTS 2 werd er wederom 
gewonnen met 0-1 De mannen van Dragan deden zo goede zaken om uit de degradatiezone te 
komen.

Het eerste zat net aan de verkeerde kant van de score. In een voetbalgevecht met 
kampioenskandidaat Kleine Sluis was het vlak voor tijd 2-1 voor Hugo Boys echter Kleine Sluis 
wist in de resterende tijd nog twee keer te scoren en ging zo met de volle buit naar huis. Gelukkig 
herpakte men zich de week daarna door een knappe 0-2 uitoverwinning tegen Winkel 1. 
Echter de concurrenten sprokkelen ook punten waardoor het zeer spannend blijft onderin 3e 
klasse A.
Komende week de zespunten-wedstrijd tegen Hauwert. We hopen dat u in grote getalen komt om 
onze mannen aan te moedigen.

Bestuur Hugo Boys  

STAMMIS VERHUUR
Middenweg 571

1704 BH Heerhugowaard
Tel.: 072-5669944

www.stammisverhuur.nl
info@stammisverhuur.nl
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STAMMIS VERHUUR
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• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing

Tel. 072 - 5711243 
06 - 53557548

Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard

www.groottuinen.nl
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Hugo Boys Senioren
      
Wedstrijdprogramma 3 maart 2019      
Terreindienst: Mark Klompstra    
93708 Hugo Boys 1  Hauwert 65 1 14:00   W. van Hamersveld 
101159 Egmondia 3  Hugo Boys 3  10:30  
198847 Oosthuizen JO19-1 Hugo Boys JO19-1 11:30  10:00 
      
Wedstrijdprogramma 10 maart 2019      
Terreindienst: Vincent Plak     
103024 De Blokkers 1  Hugo Boys 1  14:00  
89915 De Blokkers 2  Hugo Boys 2  11:30  
100903 HSV 5 Hugo Boys 3 12:00  11:00 
10075 Con Zelo 4  Hugo Boys 5 14:00  13:00 
198820 Hugo Boys JO19-1 ALC JO19-1  14:00   Jan Kruijer 
      
Wedstrijdprogramma woensdag 13 maart 2019      
Terreindienst: Perry Entius     
88196 Hugo Boys 2  HSV Sport 1889  2 19:30  
      
Wedstrijdprogramma 17 maart 2019      
Terreindienst: Gerrit Veldman, John Kunst    
106581 Hugo Boys 1  Hollandia T 1  14:00  
87615 Hugo Boys 2  JVC 2  10:45  
101139 Hugo Boys 3  KSV 4  10:45  10:00 Kees Molenaar
91079 Hugo Boys 5  JVC 5 10:45  10:00 Marcel Numan 
198826 Limmen JO19-2 Hugo Boys JO19-1 15:45  
      
Siem Hand tel. 072-5740761       
     
       Hugo Boys Jeugd
      
Saturday, March 02, 2019 
Terreindienst: Duncan Kavelaar & Joey Beers     
      
wedstr. Omschrijving   Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
- Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag      
- Hugo Boys JO15-1 - Vrij      
- Hugo Boys JO13-1 - HOSV 9:30 9:00 Coach
- Hugo Boys JO11-1 - Vrij      
- Hugo Boys JO11-2 - Vrij      
- Hugo Boys JO9-1 - Vrij      
1 Hugo Boys MP - Reiger Boys MP 10:00 9:45 Coach
      
Saturday, March 09, 2019 
Terreindienst: Maarten de Moes & Daan Wolkers     
      
wedstr. Omschrijving   Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
- Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag      
167392 JVC JO15-3 - Hugo Boys JO15-1 12:45 11:15 -
163735 Egmondia JO13-1 - Hugo Boys JO13-1 11:00 9:45 -
157384 ST SSV/Sporting S JO11-1 - Hugo Boys JO11-1 12:30 11:30 -
161418 Kleine Sluis JO11-3G - Hugo Boys JO11-2 9:00 8:00 -
155912 Con Zelo JO9-1 - Hugo Boys JO9-1 9:00 8:30 -
2 SVW MP - Hugo Boys MP 9:00 8:30 -
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Saturday, March 16, 2019 
Terreindienst:  Joost Dekker* & Rens Hoogland     
      
wedstr. Omschrijving   Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
- Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag      
167344 Hugo Boys JO15-1 - ST Vesdo/Sint Boys JO15-1G 14:00 13:15 Marcel Numan
163728 Hugo Boys JO13-1 - Victoria O JO13-1 14:00 13:15 Henk Beers
157353 Hugo Boys JO11-1 - Reiger Boys JO11-3 11:00 10:30 Ruud Teselaar
207455 Hugo Boys JO11-2 - WBSV JO11-1 11:00 10:30 Coach
155926 Hugo Boys JO9-1 - Sporting Andijk JO9-2 9:30 9:00 Coach
3 Hugo Boys MP - BOL/Vrone MP 10:00 9:45 Coach  
     
       
Vervolg Agenda:
1 oktober 2019 t/m 6 oktober Lourdesgroep ‘t Veld/HHW - Lourdes reis
8 oktober 2019 KBO 19.30 Avondprogramma  
12 oktober 2019 Werkgroep Jeugd: Noord’s Got Talent
21 oktober 2019 KBO 14.00 Excursie
11 november 2019 KBO 14.00 Gezond ouder worden.   
16 november 2019 Werkgroep Jeugd: Intocht Sinterklaas
17 december 2019 KBO 14.00 Kerstmiddag met Anna en Irma
13 januari 2020 KBO 14.00 Nieuwjaarsreceptie

ALGEMENE INFORMATIE
Kopij voor deze pagina? Mail Redactiecontactdenoord@gmail.com of bel Angèl Mooij 
072-5715332
Voor een klachtenmelding bij de gemeente over wegen, riolering, verlichting, plantsoen en 
reiniging, kunt u bellen met:   14072
Algemeen nummer van de politie is:   0900 – 8844 (Bij spoed  1 1 2 ) 
Telefoonnummer Huisartsenpost Alkmaar:  072 – 5180618
Telefoonnummer regionale Spoedapotheek:  072 -  5673000
Telefoonnummer Dierenambulance:  072 – 5150085
Red een dier:  1 44 (ook voor zwerfdieren)

Begrafenis vereniging St. Tekla
Uitvaartleidster: Gerda Roozendaal  0226-422110
Mobiel nummer:              06-51039032
of Anita Messelaar               06-20915051
Secretariaat:  Sandra Oudeman 06-37303500
Penningmeester: Cees Molenaar 06-10383092

Bij een overlijden direct contact opnemen.

Verandert er iets in de gezinssituatie 
(kind geboren/kind verhuizen/scheiding) 
of verandert er iets aan de bij ons bekende gegevens,
graag even doorgeven aan de penningmeester.
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TRIMSALON 
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER 
MARLIES BROERS

   
Veenhuizerweg 57

1704 DR Heerhugowaard - De Noord
tel. 06 - 13108895

q Gespecialiseerd in:
q BMW onderdelen magazijn
q Tectyleren q Banden / wielen
q leswagen verhuur (sport)
q Onderhoud en reparaties
q In- en verkoop alle merken
q A.P.K. q Alarm inbouw
q Autocleaning 
Adres:

Dopplerstraat 6 
1704 SR Heerhugowaard

TEL: 072-5740859
Fax nr. 072-5721659

Internet: www.automolenaar.com
Email: postmaster@automolenaar.com

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

Snel
Tel.  072 53 47 173          Heerhugowaard

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

• Timmerwerk
• Onderhoud
• Renovatie
• Verbouwing
• Nieuwbouw

 Tel. 06 27088407
 Heerhugowaard
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€ 500,- GEBRUIKTE ELEKTRISCHE 
FIETSEN UITZOEKEN

UITZOEKEN VAN 9.00 TOT 12.00 UUR

Let op! Onze winkel is 5 km buiten het centrum gevestigd,  dus niet in Middenwaard of Centrumwaard maar in Heerhugowaard-Noord. 
Maandag vanaf 08.30 uur geopend. Vrijdag koopavond

Middenweg 554, Heerhugowaard-De Noord, Tel. 072-5716100, www.edwingroen.nl

Bij ons alle topmerken verkrijgBaar! o.a. gazelle, sparta, Batavus, giant enz.

GEBRUIKTE ELEKTRISCHE 
FIETSEN UITZOEKEN

UIT
ZOEKEN

e 500,-Batavus, Gazelle, 
Sparta, Giant
• 100% in orde en nagekeken
• Afneembare batterij
• Veel fietsen met ION technologie
• Krachtige ondersteuning
• 3 maanden garantie

e500,-

Gekozen tot beste elektrische 
fietsenwinkel van Noord-Holland

UITZOEKEN VAN 9.00 TOT 12.00 UUR

Let op! Onze winkel is 5 km buiten het centrum gevestigd,  dus niet in Middenwaard of Centrumwaard maar in Heerhugowaard-Noord. 
Maandag vanaf 08.30 uur geopend. Vrijdag koopavond

Middenweg 554, Heerhugowaard-De Noord, Tel. 072-5716100, www.edwingroen.nl

Bij ons alle topmerken verkrijgBaar! o.a. gazelle, sparta, Batavus, giant enz.
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e 500,-Batavus, Gazelle, 
Sparta, Giant
• 100% in orde en nagekeken
• Afneembare batterij
• Veel fietsen met ION technologie
• Krachtige ondersteuning
• 3 maanden garantie

e500,-

Gekozen tot beste elektrische 
fietsenwinkel van Noord-Holland

BIJ ONS ALLE 
TOPMERKEN 

VERKRIJGBAAR!
O.A. GAZELLE, 

SPARTA, BATAVUS, 
GIANT ENZ.

UITZOEKEN VAN 9.00 TOT 12.00 UUR

Let op! Onze winkel is 5 km buiten het centrum gevestigd,  dus niet in Middenwaard of Centrumwaard maar in Heerhugowaard-Noord. 
Maandag vanaf 08.30 uur geopend. Vrijdag koopavond

Middenweg 554, Heerhugowaard-De Noord, Tel. 072-5716100, www.edwingroen.nl

Bij ons alle topmerken verkrijgBaar! o.a. gazelle, sparta, Batavus, giant enz.

GEBRUIKTE ELEKTRISCHE 
FIETSEN UITZOEKEN

UIT
ZOEKEN

e 500,-Batavus, Gazelle, 
Sparta, Giant
• 100% in orde en nagekeken
• Afneembare batterij
• Veel fietsen met ION technologie
• Krachtige ondersteuning
• 3 maanden garantie

e500,-

Gekozen tot beste elektrische 
fietsenwinkel van Noord-Holland

€ 500,-

Ind.terr.  Winkelerzand 36 
1731 LZ  Winkel
Tel: 0224 - 540835   
WWW.GERBRUIN.NL

Wij zijn een allround garagebedrijf en doen onderhoud en APK voor ieder type auto.
We beschikken over een Airco-Servicestation en zeer divers en uitgebreide diagnoseapparatuur.
Ook zijn we gespecialiseerd in LPG-inbouw, reparatie- en onderhoud van de gehele LPG-installatie.
Verder doen we alle voorkomende werkzaamheden in onze geoptimaliseerde werkplaats.
 
 Wij zijn op zoek naar iemand om ons te versterken:
 “1E AUTOMONTEUR” 
 • Fulltime beschikbaar (36-40 uur)
 • Al ervaring in de auto-branche
 • APK-keurmeester
 • Leeftijdscategorie tot +/- 35 jaar  
 • Zelfstandig werkend
 • Goede communicatieve eigenschappen en een klantvriendelijke houding.
 • Ambitie om door te groeien binnen ons bedrijf
 • In het bezit van rijbewijs B

Graag een schriftelijke reactie voorzien van C.V. naar:
Garage Ger Bruin, t.a.v.  Arno Bruin,  Winkelerzand 36, 1731 LZ  Winkel
 
Voor aanvullende informatie verwijzen we je graag naar onze website: www.gerbruin.nl
Facebook: Garage en LPG Inbouw Ger Bruin

GER BRUIN
GARAGE / LPG INBOUW


