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Agenda
7 maart 2014 klaverjas kampioenschap de noord
10 maart 2014 KBO: Themamiddag met piloot Plukkel
14 maart 2014 Hugo Girls lentekeezen
15 maart 2014 20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
17 maart 2014 19:45 Vrouwen van nu - ´t Zwaantje Veenhuizen: Apotheker Rieter
22 maart 2014 YoungSeven, Stille Omgang
22 maart 2014 Stille Omgang
23 maart 2014 15.00 uur Rabo-Talentenklas concert in het kerkje van veenhuizen
25 maart 2014 20:00 uur Jaarvergadering van de parochie in het dorpshuis
27 maart 2014 KBO: excursie naar brandweer Alkmaar
29 maart 2014 10:00 start Zuster van Buurendag, zwerfvuil ruimen
4 april 2014 YoungSeven, Het licht van Pasen
5 april 2014 Kom in de kas in de Noord
6 april 2014 Kom in de kas in de Noord
11 april 2014 MOV: Vastenaktiemaaltijd
12 april 2014 12e  editie Noordender Sjoelkampioenschap met na afloop Sjoelbakkenbal
14 april 2014 KBO: busdagtocht
14 april 2014 19:45 Vrouwen van nu - ´t Zwaantje Veenhuizen: Creatief
15 april 2014 20:00 jaarvergadering van Stichting Dorpshuis in het Dorpshuis
19 april 2014 20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
21 april 2014 MOV: Paastocht
26 april 2014 Koningsdag: versierde fietsen, kinderkermis
27 april 2014 Vormselviering

Vrijdag 28 februari 2014

Contact verschijnt tweewekelijks onder redactie van AngËl Mooij, Pim Mooij, Jos Beers, Robbert Jongkind en 
Paul Mooij. Email: RedactieContactDeNoord@gmail.com Telefoon:  072-5715332     
distributie/abonnementen: 072-5711625  financiÎn: 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 10 MAART 2014 vóór 19.00 
uur 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 28 maart 2014.
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Nu € 50  

cadeau bij een 

betaalrekening!*

Wij zijn uw bank.

Wij blijven

 

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:
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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
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 9.00 uur tot 18.00 uur 

Pastor:
Marion Bleeker-Burger 
(0226) 422 731
Jnm.bleeker@quicknet.nl
Donderdagmorgen aanwezig op de Pastorie, vrije dagen op maandag en vrijdag-ochtend

Pastor:
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 
 

Parochiebestuur:
Vice-voorzitter   Gea Klercq  (072) 571 5265
Secretaris   Vacature 
Penningmeester   Siem van Langen    (072) 5744771
Bestuurslid   Maaike Bakker  (072) 888 7461
Bestuurslid   Kees van Langen  (072) 574 2241

Contactpersonen secties:
Sectie Catechese   Vacature
Sectie Liturgie   Marga van Langen (072) 574 2241
Sectie Gemeenschapsopbouw Erna Borst  (072) 574 4361
Sectie Diaconie en Pastoraat Vacature
Sectie Regio   Pim Mooij  (072) 571 5332

Kopij 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 6 maart   op  het se-
cretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
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TER OVERWEGING: 

Hoop 
Ik hoop op een nieuwe wereld,  
waar geen kind meer zal worden geslagen,  
waar geen vrouw meer zal worden misbruikt,  
waar vrouwen en mannen elkaar tot vreugde zijn. 
 
Ik hoop op een nieuwe wereld, 
waar niemand van tafel wordt uitgesloten,  
waar gastvrijheid de boventoon voert,  
waar samen delen heel gewoon wordt. 
 
Ik hoop op een nieuwe wereld, 
waar niemand meer bang hoeft te zijn, 
waar de dorst naar liefde en gerechtigheid wordt gelest,  
waar alle leed aan het licht zal komen,  
waar zij die gewond en gekwetst zijn, genezing vinden. 
 
Ik hoop op een nieuwe wereld,  
waar kinderen en ouderen vrolijk zijn,  
waar muziek klinkt uit de huizen,  
waar licht straalt uit de ogen van allen die er wonen. 

UIT DE PAROCHIE –  “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” –  22 februari 2014.

Beste mensen, na een fantastisch mooie vakantie in Australië  ben ik sinds  11 februari weer aan 
het werk. Ik was de eerste week nog erg moe van de lange reis en de jetlag. Maar toch had en 
heb ik er weer enorm veel zin in. We logeerden in Australië met onze twee jongste zoons en een 
schoondochter bij mijn zus en haar gezin. Zij wonen honderd kilometer ten noorden van Bris-
bane aan de kust, vijftien minuten lopen van het strand. Het weer was geweldig. Ik heb alleen 
maar hemdjes, korte broeken en slippers gedragen. Niet TE heet. Steeds zo rond de dertig graden. 
Doordat de jongelui mee waren, hadden we een heel actieve vakantie en hebben we heel veel 
gezien en gedaan. We zijn o.a. een paar dagen in Sydney en de Blue Mountains geweest. Maar ook 
op allerlei prachtige stranden en in natuurparken. ’s Avonds gingen we heel vaak …. ja, echt waar, 
Keezen. Sander en Jolanda hadden een Keez-bord meegenomen voor de kinderen van mijn zus 
(13 en 10 jaar). Nou, dat was dus een succes. Ik kan over mijn reis wel vele bladzijden volschrijven, 
maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. En bovendien ben ik nu gewoon weer aan het werk.

De eerste week ben ik vooral bezig geweest om alles weer op een rijtje te krijgen. Zo waren er 340 
mails binnen gekomen. En veel post. Alle mails heb ik nog niet gelezen; daarin gaat toch heel veel 
tijd zitten. Maar verder denk ik dat ik wel weer ongeveer weet hoe alles er voor staat.

Op zondag 16 februari ging ik voor in de viering van de Derde Zondag, waarin het gastkoor Time-
less uit Nieuwe Niedorp heel mooi zong. ‘s Middags werden er twee kindjes gedoopt: Davy van 
Hall, zoontje van Gabriëlle van Hall - Groen en Brian van Hall; en Lotte Sneek, dochtertje van Jenny 
Korver en Dick Sneek. Het was een heel gezellige viering. Families van Davy en Lotte: heel hartelijk 
gefeliciteerd. Ik wens jullie toe dat deze kinderen mogen opgroeien tot gelukkige, evenwichtige 
mensen, die mee gaan bouwen aan een wereld van liefde, vrede en rechtvaardigheid.

Op 10 februari werd Afra Maas – Plak, mijn buurvrouw, 80 jaar. Natuurlijk heb ik zelf namens de 
kerk een bloemetje bij haar gebracht. Afra: nogmaals gefeliciteerd en nog vele mooie en gezonde 
jaren toegewenst met alle mensen die je lief zijn.
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In de maand dat ik weg was, is Bets Westmeijer – Groot overleden. Familie Westmeijer: nog van 
harte gecondoleerd en veel sterkte toegewenst.

Nog even en dan begint de 40-dagentijd, de vastentijd. Op 5 maart is de start met Aswoensdag. 
Om half 5 kunnen alle kinderen dan een askruisje halen. En ’s avonds om half 8 is de Aswoensdag-
viering.
We hebben weer een Vastenproject, een project dat is gebaseerd op de kruisweg. U zult het zien 
en horen. 
6 maart is er een Viering van Meeleven met zang van het Ritmisch Koor.
Op 8 maart gaan de a.s. vormelingen zoals elk jaar naar Amsterdam. Ze gaan dan naar de stads-
reiniging en naar projecten van daklozen en verslaafden. Altijd heel indrukwekkend voor de jon-
geren. ’s Avonds om 19.00 uur is de afsluitende viering. Het koor van begeleiders zal dan zingen. 
Liesbeth Wijnker en Atie Plak gaan dit koor begeleiden.

Waarschijnlijk op 25 maart zal de jaarvergadering van de parochie zijn. Dan zal er weer wat meer 
worden verteld over de gang van zaken rond het samenwerken van de parochies De Noord, Waar-
land, ’t Veld en Nieuwe Niedorp. En zal ook weer naar uw mening worden gevraagd. Daarom hoop 
ik dat u dan met velen komt. Dus schrijf het alvast in uw agenda.

Data om te onthouden:
5 maart – Aswoensdag, projectmiddag voor de Eerste Communicanten en thema-avond van het 
Vormselproject
6 maart – Viering van Meeleven met het Ritmisch Koor
8 maart – de vormelingen en begeleiders gaan naar Amsterdam + afsluitende viering
25 maart (onder voorbehoud) – jaarvergadering van de parochie.

Hartelijke groeten, 
Marion Bleeker – Burger

In maart  is de groep van mevrouw van Schagen- Oudeman aan de beurt om de kerk op orde te 
maken. Dit gebeurt op 25 maart

Bloemengroep: In maart  wordt de kerk versierd door Ada borst en Agnes de Goede

SPREEKUUR vice voorzitter.
Op elke donderdag 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!! Plaats in de pastorie!

Vriendelijke groeten, Gea Klercq

WEEKEINDE 1 EN 2 MAART
Achtste Zondag door het jaar
Eerste lezing uit Jesaja 49,14-15(Zou een moeder haar kind vergeten? Ik vergeet u nooit zegt de Ene)
Evangelie uit Matteüs 6, 24-34 (Weest niet bezorgd voor uw leven. Zoek eerste het Koninkrijk en 
zijn gerechtigheid)

ZONDAG 2 MAART
10.00 UUR Viering door de gebedsviering groep en zang van het ritmisch koor. 
Gebedsintenties voor: Truus van Stralen-Overtoom en zegen over haar gezin, Adrianus Overtoom 
en Catharina Overtoom-Oudhuis en zegen over hun gezin, Piet dekker en zegen over zijn gezin, 
Cok Borst, Luuk en Ria van Gastel-Tesselaar, Jan Beers en zegen over zijn gezin, Cor Borst en Ria 
Borst-Groot, Kees Zuurbier en zegen over zijn gezin, Jan Zuurbier en zegen over zijn gezin Piet 
Beers en familie, in liefdevolle herinnering Jaap Pronk, Jan en Sjanet en overleden familie, Gre 
Ursem-Jong en overleden Ursem-Jong en zegen over haar gezin.
Koster: Ria Danenberg.
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MAANDAG 3 MAART
15.15 uur kinderkerk voor de bovenbouw

WOENSDAG 5 MAART
12.00 UUR Kinderkerk voor de  onderbouw

ASWOENSDAG - Vasten-en onthoudingsdag
16.30 UUR
Aswoensdag viering met Marga van Langen en Jos Mooij,speciaal voor de kinderen.
Koster: Kees Berkhout

19.30 UUR
Aswoensdagviering met volkszang; voorganger Marion Bleeker-Burger
Koster: Kees Berkhout

DONDERDAG 6 MAART
19.30 uur
Viering van meeleven. Voorgangers zijn Marion Bleeker-Burger en Riet Kooijman en zang van het 
Ritmisch Koor.
Gebedsintenties voor: Nol van Woerkom, Piet Dekker en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herin-
nering Berry,Henk Borst, Jan Beers en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Jan en Ria en 
overleden ouders Berkhout en Borst, Cok Borst, Sander Borst en zegen over zijn gezin, Jan Korver,in 
liefdevolle herinnering Dennis Overtoom Nelly van Veen en overleden ouders Overtoom-Groen, 
in liefdevolle herinnering Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers, Marie Molenaar-Spaansen en 
zegen over haar gezin, Alex Weel, Theo Groot en overleden familie Groot- de Goede, Marco Ursem, 
Luc van Gastel en Ria van Gastel-Tesselaar,
in liefdevolle herinnering Marcella, Siemon van Langen en Catharina van Langen-Borst en Aad 
en zegen over de familie,Toon en Annie Spaansen-Borst,Tiny Veldman-Overtoom en overleden 
ouders Veldman-Overtoom, Siemen Borst en zegen over zijn gezin en geef ons moed om verder te 
gaan, Alie Idema van Diepen,in dierbare en dankbare herinnering aan onze lieve ouders Jaap en 
Truus Stam-Overtoom, in liefdevolle herinnering familie Jan Oudeman-Groot en zegen over zijn 
gezin en kleinkinderen,in liefdevolle herinnering Andre Veldman en om zegen over zijn gezin,-
Theo en Annie Hoogland-Bleeker, in liefdevolle herinnering Jaap Pronk, Jan en Sjanet en overle-
den familie, Emiel de Knegt,In liefdevolle herinnering Piet Korver en zijn dochter Helma,overleden 
familie Danenberg-Stoop,Trien Koomen en overleden familie,Gerbrand en Jo Langedijk-Bekker  en 
Piet en Ans de Klerk-Langedijk,Adrianus en Cornelia Moras-Pater en zegen over hun gezin, Cees 
Verwer en Tiny Verwer-Veldman, Johannes Verwer en Alida Verwer-Ursem,Pe Wester en Gerrit 
Schaafsma en zegen over hun gezin,In liefdevolle herinnering Jan en de familie Oudeman-Groot, 
Henk en Trien Groot-Groot en zegen over hun gezin, Chris Dekker, Will, Nelly en om zegen over 
allen die ons dierbaar zijn.
Koster: Ria Danenberg

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

WEEKEINDE   8 EN 9 MAART
1E zondag van de veertigdagentijd\
Eerste lezing uit het boek Genesis( het verhaal over de schepping en de zondeval van de mens)
Evangelie uit Matteüs 4, 1-11(in de woestijn wordt Jezus op de proef  gesteld)

ZATERDAG 8 MAART
19.00 UUR
Afsluiting van de 2e cyclus van het vormselproject
Woord- en communieviering met zang van het Begeleiderskoor. Voorganger is Marion Bleeker-Burger
Misdienaars:Kirsten Plak en Jochem Blankendaal. Koster: Gon Meester.
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ZONDAG  9  MAART
10.00 uur 
Woord- en communieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is Diaken Piet Steur 
Gebedsintenties voor;Piet overtoom en Emma Overtoom-Groenland en overige familieleden,Tiny 
Veldman-Overtoom en overleden ouders Veldman-Overtoom, Antonius Aloysius Molenaar en Pe-
tronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart, Jaap Way en Gre 
Way-de Boer en overleden familie,in dierbare en dankbare herinnering aan onze lieve ouders Jaap 
en Truus Stam-Overtoom, Cor Borst en Ria Borst-Groot, overleden ouders van Schagen-de Moel 
Aris en Jan, Trien Koomen en overleden familie, Wim Jong en overleden familie, voor een jarige en 
zegen over hun gezin, in dierbare en dankbare herinnering  ouders Koomen-Schouten, Ali Idema- 
van Diepen, Jan Veldman en zegen over zijn gezin
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Ermioni Tsiamparlis en Maud Berkhout. Koster: Peter Danenberg

WOENSDAG 12 MAART
19.30 uur
Dagafsluiting door Deo vacare

WEEKEINDE 15 EN 16 MAART
Tweede zondag van de vasten
Eerste lezing uit Genesis 12, 1-4a(God roept Abraham weg uit zijn land en zijn familie en Hij opent 
voor hem een nieuwe toekomst)
Evangelie uit Matteüs 17, 1-9( Op de berg wordt Jezus van gedaante veranderd. Zijn leerlingen 
krijgen uitzicht op het doel van zijn levensweg)

ZONDAG 16 MAART
Samen kerk/samen sterk
10.00 uur
Voorganger is Marion Bleeker-Burger en zang van het Jambokoor.
Gebedsintenties voor: Koos van der Hulst, Piet Dekker en zegen over zijn gezin, in liefdevolle heri-
nering Berry, familie Stam-Jonker, Cok Borst, Theo Groot en overleden familie Groot-de Goede, 
overleden ouders Poel-Huiberts, Theo en Annie Hoogland-Bleeker, Adriaan van Langen en zegen 
over zijn gezin, Sander Borst en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Piet Korver en 
zijn dochter Helma,Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas, Nic Commandeur en zegen over zijn 
kinderen en kleinkinderen, Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman en levende en overleden fami-
lie, Adrianus en Cornelia Moras-Pater en zegen over hun gezin, Gerbrand en Jo Langedijk en Piet 
en Ans de Klerk-Langedijk, in liefdevolle herinnering Jan en de familie Oudeman-Groot, Henk en 
Trien Groot-Groot en zegen over hun gezin, Bets Westmeijer-Groot namens de KBO, Jan Veldman 
en zegen over zijn gezin, overleden ouders Buter-Bakker, Jan Groenland en zegen over zijn gezin
Lector: Marga van Langen. Misdienaars:Pascalle Beers en Jil Kavelaar. Koster: Rene van Langen.

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

ROOSTER KERKEN WAARLAND,’T VELD EN NIEUWE NIEDORP

’t Veld:
Zaterdag 1 maart om19.00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman en volkszang
Woensdag 5 maart om 19.30 uur aswoensdag viering met Toon Jorin en zang vanhet gemengd koor
Zaterdag 8 maart om 19.00 uur Boeteviering met de 1e communicantjes met pastoor Tilma en 
Toon jorink
Zondag 16 maart om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van het 
gemengd koor
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Waarland
Zondag 2 maart om 10.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang 
van de vrienden van het gregoriaans
Woensdag 5 maart om 19.00 uur aswoensdag viering met Theo Vertelman en zang van het rit-
misch koor
Zondag 9 maart om 10.00 uur uur Boeteviering met de 1e communicantjes met pastoor Tilma en 
Toon jorink
Zaterdag 8 maart om 19.00 uur Wulframviering met Marion Bleeker-Burger en zang van alle koren

Nieuwe Niedorp 
Zaterdag 1 maart om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van Timeless 
en presentatie van de vormselgroep
Woensdag 5 maart om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden
Zaterdag 8 maart om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Stok en zang van het ge-
mengd koor
Zondag 16 maart om 10.00 uur Boeteviering van de eerste communicanten  met Toon Jorink en 
zang van de zonnezangers

Dopen 
Wij  stellen  het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de pastorie gestuurd wordt.
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971

Agenda
Op 13 maart vergadert het parochiebestuur om 19.30 uur
Op 18 maart vergadert de  parochievergadering om 19.30 uur
Op 25 maart is de jaarvergadering van de parochie. Aanvang 20.00 uur

Nieuws uit de parochievergadering van 18 februari
Er zal een facebookpagina aangemaakt worden voor de parochie, ook de parochie gaat aan social 
media.
Op 28 en 29 juni zijn de katholieke jongerendagen, verderop in het contact vindt u meer informatie.
Op 25 maart is de jaarvergadering van de parochie om 20.00 uur in het dorpshuis
 Het thema is: Voortgang regiovorming.
Er is een eenmalige uitgave van een glossy over de paus. Deze komt ter inzage achter in de kerk. 
Hebt u interesse hierin dan kunt u deze bestellen. U kunt u naam doorgeven bij het secretariaat, door 
te bellen, te mailen, of een briefje in de brievenbus te gooien. De kosten voor de glossy zijn 6 euro. 
Gemeenschapsopbouw werkt aan een flyer over de parochie, zodra die klaar is zult u deze 
ontvangen.
Op 22 maart is er een concert van echo en de lofstem in de kerk.
De sectie liturgie is bezig met de voorbereidingen van het vastenproject.
Het bisdom heeft regels aangeven waaraan een viering moet voldoen, Hier wordt rekening mee 
gehouden met het maken van de boekjes.
Op 11 april is de vastenmaaltijd van het MOV en op 2e paasdag is de fiets/wandeltocht met 
paaseieren zoeken.
Er wordt binnen de werkgroepen van de kerk nog gekeken of jongeren hun maatschappelijke 
stage hierin kunnen doen. Ideeën zijn welkom bij Annelies Knol.
Gea en Gerard Klercq krijgen voor een maand een Braziliaanse jongere in huis. Zij zal binnen de 
kerk bij verschillende onderdelen gaan kijken.
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De Kinderkerk voor de onderbouw
Op woensdag  5 februari  was er weer kinderkerk,  Simone moet met Floor naar zwemles en 
daarom kan ze me een poosje niet helpen. Gelukkig willen Anouk  en Marion mij om beurten 
assisteren. Er waren deze keer 10 kinderen in de kinderkerk en we hebben eerst even nagepraat 
over de vorige keer. De meeste wisten het nog dat ze een kroontje hadden gemaakt en er leefden 
nog heel wat kroontjes. Na onze gebruikelijke opening heb ik het verhaal van de doop van Jezus 
in de Jordaan voor gelezen. Het was wel een lang verhaal, maar het werd heel boeiend verteld en 
daarom waren de meeste kinderen vol aandacht aan het luisteren. We hebben nagepraat over de 
doop en dan komt het verhaal al snel op hun eigen doop. Na wat lekkers zijn we de kerk ingegaan 
en daar lag alles klaar om een pop te dopen. De oudste mocht de pop te doop houden. Ik had wat 
tekst over een doop op papier gezet,  zo hebben we de pop de naam Jezus gegeven, we hebben 
allemaal de hand boven zijn hoofd gelegd en daarna hebben we gedoopt, gezalfd en de pop zout 
gegeven. Ook de kinderen heb ik gezalfd en zout gegeven. Tot slot hebben we allemaal een kaars 
aangestoken voor Jezus. Het was toch heel speciaal om zo met de kinderen bezig te zijn. 
Vooral het water in de doopvont was toch iets mysterieus en ze waren dan ook muisstil
Anouk  en Marion had ondertussen alles opgeruimd en de kleurplaten neergelegd en zo konden 
de kinderen de kleurplaat allemaal mooi ingekleuren. 
We hadden ook nog een spel gedaan, waarbij de kinderen bij elkaar moesten gaan staan, hun 
ogen dicht moesten doen en elkaar een hand moesten geven. Ja probeer er nu maar een mooie 
kring van te maken. Dat was klimmen over elkaar heen  en onder elkaar door, dat was vooral voor 
de grote kinderen heel leuk. We vormen door de doop allemaal een kring, maar het is moeilijk om 
de kring altijd mooi rond te houden.
Het was wel vreemd deze keer, want we hadden al een kaars opgestoken en daarom mochten de 
kinderen naar huis gaan als ze de kleurplaat af hadden. 

De volgende kinderkerk is op woensdag 5 maart om 12.00 uur

Wilt u kind ook meedoen met de kinderkerk, dan kan natuurlijk altijd. Ik kom uw kind om 12 uur 
ophalen van school en u kunt uw kind om 13.00 uur ophalen uit de pastorie.
De kinderkerk is bedoeld voor alle kinderen van groep 1 t/m 4. 
Wilt uw kind meedoen, dan stellen we dat heel erg op prijs, want hoe meer zielen hoe meer 
vreugd. Heeft u vragen dan kunt u mij altijd bellen of mailen.
U kunt mij bereiken op dit onderstaande mailadres    of op telefoonnummer 072-5740952 
jmzuurbier@hetnet.nl

Groetjes van de leidsters van de kinderkerk 
Gerda Zuurbier, Marion Danenberg en Anouk Pronk

Kinderkerk voor de bovenbouw
Op maandag 3 februari stond ik weer met het bordje grote kinderkerk bij school,  er was aardig wat 
belangstelling, want er gingen 11 kinderen met me mee.
We wilden de kaars aansteken, maar het bleek dat het waxinelichtje al te vaak was gebruikt en ik 
had geen nieuwe liggen, daarom deden we het maar zonder kaars deze keer.
Na ons gebed heb ik het verhaal van de doop van Jezus in de Jordaan voorgelezen en hier over 
nagepraat.  Deze meeste kinderen zijn gedoopt en samen hebben we bedacht wat er voor een 
doop nodig was. Ik denk dat alle attributen wel aan de orde zijn geweest.
Ik had op een kaartje vier woorden geschreven, nl water, zout, , zalf en kaarsen en in een klein 
clubje mochten ze hier de eigenschappen van op schrijven. Het is aardig gelukt, hoewel de 
meidengroep met kaarsen als beste uit de bus kwamen, zoals gezelligheid, warmte, vuur en licht.
Hierna hebben we het spel gedaan waarbij ze elkaar met ogen dicht een hand moesten geven en 
tezamen een kring moesten vormen.  
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Het was best wel lastig om dit te doen, maar het is ook lastig om een goede kring te blijven in ons 
gelovig bestaan.
Na alle activiteiten was er tijd om te knutselen. Ik had een kleurplaat van Johannes de Doper en een 
kleurplaat van Jezus die gedoopt werd.. Ze moesten ze allebei  uitknippen en in elkaar schuiven. 
Gelukkig had ik al een voorbeeld gemaakt en zo konden ze die namaken. Onderwijl werd er lekker 
gekwebbeld en gelachen en zo kon ik af en toe inspelen op wat er leeft bij de kinderen en er even 
dieper op in gaan.
Tot slot hebben we allemaal weer een kaars aangestoken in de kerk. En ook de bidstoelen werden 
gebruikt, omdat ik het een en ander over het rozenkrans bidden had verteld.
Het was weer een goed kinderkerk. 

De volgende kinderkerk voor de bovenbouw is 3 maart

Op  maandagmiddag 3 maart van 15.15 uur tot 16.15 uur is er kinderkerk voor de kinderen van 
groep 5 t/m 8.
Ik kom uw kind dan van om 15.15 van school ophalen en zal dan ook met het bordje grote 
kinderkerk staan. Ik hoop op een grote opkomst.

Groetjes van Gerda Zuurbier
Mijn mailadres is jmzuurbier@hetnet.nl

telefoonnummer: 072-5740952

Deo Vacare
Woensdag 12 maart is er weer een bijeenkomst van Deo Vacare.  
Thema van de avond is “de toekomst in stilte”. Onder begeleiding 
van Truus Munster ervaren we gezamenlijk de stilte zodat we kun-
nen luisteren naar onze eigen wijsheid en kunnen horen wat die 
ons te zeggen heeft over het kijken naar onze toekomst.
We beginnen om 19.30 met de dagafsluiting in de kerk.
Wil je ook een keer een avond bij wonen? 
Geen probleem, meld je even aan bij Kees Berkhout
keesenriet@live.nl
072-5716743

Logeren.
Afgelopen zomer ben ik met de WJD als verpleegkundige mee geweest naar Brazilië. De eerste 
week zijn we daar in de Shalomgemeenschap geweest in Fortaleza, ligt bovenin Brazilië. Waarom 
daar? Het Aartsbisdom Utrecht heeft in Januari 2013 5 mensen van deze gemeenschap opge-
nomen in de parochie in Renkum. Daar wonen en werken zij in het pastoraat. Zij zijn ook mee 
geweest met de WJD en zo hebben wij kennisgemaakt met hen en hun gemeenschap Shalom 
in Fortaleza. Op dit moment wonen zij weer in Renkum. Studeren daar de Nederlandse taal en 
nemen deel aan het opbouw werk in Renkum. 
Zij willen  nu heel graag allen apart in een gastgezin voor een maand in het voorjaar en een maand 
in het najaar. Om te ervaren hoe het is en om zich te verdiepen in de Nederlandse cultuur en het 
gewone leven in Nederland. Vanaf 1 maart tot 1 april hebben wij ons huis opengezet voor Danielle 
, zij is 28 jaar jong. Wij zullen samen met haar een programma maken om zoveel mogelijk te zien 
en te ervaren. Wanneer u zegt, wat leuk ik wil haar wel eens spreken of ik wil haar graag iets ver-
tellen en of laten zien dan vinden wij dat fantastisch! Neem even contact met ons op, dan maken 
we een afspraak!

                                                                           Gerard en Gea Klercq tel 072-5715265
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YoungSeven
YoungSeven is een jongerengroep met allerlei leuke, vormende, 
actieve, gezellige en inspirerende activiteiten voor jongeren van 
12 tot ongeveer 18 jaar.

Sirkelslag
Vier teams van YoungSeven streden vrijdag 7 februari mee in de lan-
delijke competitie “Sirkelslag”. Tijdens deze avond namen de jongeren 
het op tegen meer dan 500 andere teams, verspreid over het hele land, 
in een serie spellen. Wij waren met onze jongeren te gast in het kloos-
ter in Nieuwe Niedorp, waar de priesterstudenten voor ieder team een 
ruimte hadden vrijgemaakt. Drie teams werden gevormd uit de leden 
van YoungSeven; de vormelingen uit de Wieringermeer en Wieringen deden als vierde team enthousiast 
mee. Klokslag half acht werd via DVD en beamer het spel gestart en kregen de jongeren te horen wat ze 
moesten doen. Centraal in de spellen stond het thema liefde. Ze moesten bijvoorbeeld een heel aantal 
dingen opzoeken en fotograferen die te maken hadden met de liefde. Er werd zelfs buiten in de vijver 
gezocht naar een kikker (wie weet zou het een prins kunnen worden) en aan de buren werd gevraagd of 
ze een tegeltje hadden hangen met een mooie spreuk over de liefde. Toen met dikke lippenstift kusjes 
moesten worden gegeven op een vel papier om het woord LOVE te schrijven, ontstond grote hilariteit. 
Concentratie en teamspirit was nodig om met de groep een ritmische act samen te stellen met plastic 
bekertjes; een ware cup-song werd er gecreëerd. De laatste punten konden worden gehaald met de lief-
desestafette: een soort hindernisbaan waarover dropveters en spaghetti, per tweetal aan beide zijden 
tussen de lippen geklemd, naar de finish moesten worden gebracht. Het was een actieve avond met 
veel gezelligheid. Toen we na afloop bij elkaar zaten om na te praten en de scores te bekijken, zongen de 
seminaristen als verrassing nog een aantal enthousiaste liederen, waarna iedereen weer naar huis ging.
Komende activiteiten van YoungSeven zijn:
- 22 maart  Stille Omgang (opgave is nog mogelijk)
-   4 april Het licht van Pasen (opgave is nog mogelijk)
Ga voor meer informatie en opgave naar onze website: www.youngseven.nl 

Hartelijke groeten
Namens  de werkgroep YoungSeven, Maaike Neeft en Linda Tesselaar
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Zet alvast in uw agenda op dinsdag 25 maart is er Jaarvergadering van de parochie.
Aanvang 20 uur in Dorpshuis. Wij hebben het thema :voortgang Regio vorming.

In volgend contact zult u hier meer van lezen.

Wandeling Franciscaanse Beweging vanuit Rijen 9 maart
De Franciscaanse Beweging (FB) organiseert op zondag 9 maart 2014 (11.00 uur - 17.30 
uur) vanuit Rijen (N-Br.) een wandeling van ongeveer 13 kilometer. Na een korte inleiding 
beginnen de deelnemers aan de wandeling, vanuit het parochiecentrum van de Maria 
Magdalenakerk (Hoofdstraat 58, 5121 JG Rijen). Wie dat wil kan om 10.00 uur aanwezig zijn 
bij de viering van de eerste zondag van de Veertigdagentijd in de Maria Magdalenakerk. 
Het parochiecentrum is ook het eindpunt van de wandeling; rond 17.00 uur wordt deze daar 
afgesloten. Er wordt gelopen in groepjes onder leiding van iemand van de FB. 

De route voert de wandelaars door de boswachterij Dorst en op de terugweg langs Molenschot. 
Daar is gelegenheid voor een bezoek aan St. Anneke in de Annakapel. In de kerk ernaast zal er een 
gezamenlijk bezinnend moment zijn. Het thema van de wandeling sluit aan bij het jaarthema van 
de Franciscaanse Beweging: ‘betrokkenheid’.

Viering in de kerk: 10.00 uur - 11.00 uur  
Inschrijving/koffie en thee: 11.00 - 11.30 uur
Inleiding: 11.30 uur, afsluiting: 17.00 - 17.30 uur.
Kosten, ter plekke te voldoen: € 5,- (voor FB-leden € 3,50). Gezinnen betalen € 10,- . 
Lunchpakket graag zelf meenemen.  
Aanmelding en meer informatie: 
via de mail: info@franciscaansebeweging.nl of telefonisch: 073-6131340.
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De Franciscaanse Beweging (FB) staat voor ontmoeting, verbondenheid, verdieping en bezinning. 
In Nederland telt de FB twaalfhonderd leden, mensen die zich laten inspireren door het evangelisch 
levensmodel van Franciscus en Clara van Assisi. Zij streven een eenvoudige levenswijze na, dicht bij 
andere mensen en andere schepselen, met respect voor de ander en respect voor natuur en milieu. 
Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend.   

Vastenaktiemaaltijd
Vrijdag 11 april 2014

18.00 uur Heilig Hart kerk te Heerhugowaard-de Noord

Kosten  volwassenen € 7,50  
  kinderen € 2,50 

Aanmelden voor 1 april
  simone.drenth@quicknet.nl
  06-22300454 

Opbrengst   project in Sierra Leone
  Vastenaktie  

Organisatie MOV de Noord     
  Gon Meester
  Annie de Haan
  Gerard Klercq
  Simone Drenth    

Amnesty International bedankt collectanten en gevers
Tussen 2 en 8 februari 2014 zijn 105 collectanten van Amnesty International op pad gegaan 
om geld in te zamelen voor deze mensenrechten organisatie. En met succes! In de plaatsen 
Heerhugowaard, Obdam, Hensbroek en Avenhorn werd totaal € 7.372,=. 

Allereerst wil Amnesty International iedereen bedanken die geld gegeven heeft. Maar onze dank 
gaat vooral toch uit naar alle  collectanten die dit mooie bedrag bij elkaar gebracht hebben.

Deze collecte is een belangrijke bron van inkomsten voor onafhankelijk Amnesty, omdat deze 
organisatie van geen enkele overheid subsidie krijgt en is dus voor haar werk grotendeels 
afhankelijk van giften van particulieren.

GEVEN PER SMS KAN OOK!

Heeft u de collectant gemist, dan kunt u € 2,= (per bericht) doneren door ‘Amnesty’ te SMS-en naar 
nummer 4333. 

Meer informatie over Amnesty in Heerhugowaard en omstreken vindt u op onze website  
HYPERLINK “http://www.amnestyheerhugowaard.nl” www.amnestyheerhugowaard.nl
Of u kunt contact opnemen met onze contactpersoon, 

Eric ten Napel, 
H. Segherslaan 20, 1701 XB  Heerhugowaard, 

of een e-mail naar info@amnestyheerhugowaard.nl
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Wake up!!!  together
Op zondag 9 maart staat er om 
12 uur weer een lekkere 
brunch klaar en is er tijd om 
gezellig bij te kletsen, een 
spelletje tafelvoetbal te doen 
of te ... Weerwolven ..

Het programma wordt dit keer 
héél speciaal! 
We gaan werken met bijbel-
verhalen die we verbinden aan 
onze eigen ervaringen en waar 
we een creatieve verwerking 
van gaan maken.

Kaj Bras komt drie workshops 
geven:

·	 tin gieten 
·	 schilderen 
·	 beelden maken van plastic (afval)flessen.   

Dat wordt ongetwijfeld een feestje!

Kaj is edelsmid en heeft – na 5 jaar praktijkervaring als edelsmid – de Kunstacademie in Arnhem 
gedaan. Hij studeert dit jaar af als docent Beeldende vorming, Kunst en Cultuur. 

Kortom: een bijzondere bijeenkomst van Wake up!!! together.
Kom dus allemaal (16–30 jaar!) gezellig naar de jongerenzolder in Heiloo, zou ik zeggen!
Wel even aanmelden: karinblaauw@hetnet.nl  De kosten zijn € 10. 

Hopelijk tot zondag 9 maart!
Karin Blaauw

Jongerenreis vanuit onze regio naar Taizé!
voor jongeren vanaf 15 jaar

In 2012 zijn we met een groep jongeren naar Taizé geweest en dit jaar gaan we opnieuw! Als je 15 
jaar bent (of ouder) dan heb je nu de kans om dit leuke avontuur ervaren.  Taizé ligt in het zuiden 
van Bourgondië (Frankrijk). Daar heeft broeder Roger in 1940 een internationale broedergemeen-
schap gesticht. Deze gemeenschap ontvangt in de zomer - elke week -  duizenden jongeren uit de 
hele wereld, die een week willen meeleven met de broeders. 
Waarom doen die jongeren dat? Dat is verschillend. De één vindt het bijzonder om na te denken over wat 
hij wil met zijn leven. De ander is onder de indruk van het bijzondere gebed in Taizé. Een volgende vindt 
juist de ontmoeting met jongeren uit andere landen heel leuk. En weer een ander geniet van de uitwis-
seling van liederen. Het is waarschijnlijk de combinatie van verdieping en gezelligheid die Taizé zo leuk 
maakt. Eén ding is zeker: na deze reis heb je er véél vrienden bij gekregen en wil je vast vaker naar Taizé!
Als je meegaat wordt bijna alles voor je geregeld: de reis, het verblijf in Taizé incl. de maaltijden 
en het programma. Er gaat begeleiding mee waar je bij terecht kunt met vragen of problemen. 
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Dus: zonder zorgen kennismaken met jongeren tijdens een boeiende, internationale reis! Voor we 
op reis gaan is er een kennismakingsmiddag met de hele reisgroep, dus als we vertrekken ken je 
elkaar al een beetje. Na de reis is er een gezellige reünie. Kortom: superleuk, superveel vrienden en 
ook nog eens een mooie, inhoudsvolle week in Taizé!

Wanneer:  van zaterdagavond 5 t/m zondagochtend 13 juli 2014
Voor wie:  alle jongeren van 15 t/m 29 jaar 
Kosten:   € 195 voor jongeren t/m 29 jaar
  Dit is incl. de kennismakingsbijeenkomst, de busreis, een week verblijf in Taizé 
  én de reünie  – incl. eten, drinken en het programma.

Voor wie belangstelling heeft zijn er informatieavonden. Deelname daaraan verplicht niet tot 
deelname aan de reis, dus kom gerust even langs! Er worden foto’s getoond en een gloednieuwe 
informatiefilm over het leven in Taizé. Ook zijn er jongeren aanwezig die eerder zijn meegeweest, 
waar je vragen aan kunt stellen. 
Informatieavonden (aanvang 19.30 uur) 
·	 Noord-Scharwoude – di. 11 maart  
 Kloosterhof, Dorpsstraat 512
·	 Schagen – ma. 24 maart 
 Pastorie, Gedempte Gracht 64
·	 Heerhugowaard De Noord – vr. 4 april  
 Pastorie, Middenweg 541
·	 Wieringerwerf – di. 8 april  
 parochiezaaltje, Prof.G.Molièrestraat 21
·	 Burgerbrug – vr. 11 april  
 Pastorie, Grote Sloot 112

Karin Blaauw 
E   karinblaauw@hetnet.nl  

T   (072) 57 123 24
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Op reis in het Land van Geloven
Excursiedag naar het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam

Zondag 16 februari gingen we met de cursisten van Land van Geloven op excursie naar Amster-
dam. We ontmoetten elkaar om 09.00 uur op station Heerhugowaard en Alkmaar-Noord om ver-
volgens samen naar Amsterdam Centraal te reizen. Daar aangekomen begaven we ons naar de 1e 
klas restauratie waar we genoten van een heerlijk kopje koffie of thee en wat lekkers, terwijl de zon 
vriendelijk door de ramen scheen.

Met de metro reden we met z’n tienen naar het Waterlooplein. Bij het Joods Historisch Muse-
um kochten we de entreekaartjes, waarna we doorliepen naar de Portugese Synagoge.   Als rode 
draad door de dag liep namelijk de Joodse geschiedenis in Nederland vanaf de 16e eeuw tot he-
den. Daarom begonnen we met een bezoek aan de Portugese Synagoge die tot op de dag van 
vandaag nog steeds in gebruik is en welke van grote betekenis is geweest voor de culturele en 
economische ontwikkeling van Nederland toen veel Joden in de 16e en 17e eeuw uit Portugal en 
Midden-en Oost-Europa naar Amsterdam kwamen. 

De grote synagoge was indrukwekkend en via een audiosysteem kregen we veel waardevolle in-
formatie. De schatkamers met prachtige attributen en gebruiksvoorwerpen, die in de synagoge 
worden en werden gebruikt, zijn prachtig om te zien. De wintersynagoge, die nog in gebruik is, is 
klein en knus en biedt een blik op de geloofsgemeenschap van het Joodse volk.

Daarna ging de tocht verder naar De Hollandsche Schouwburg, waar vandaan in de Tweede We-
reldoorlog vele Joden werden gedeporteerd. Een gebouw met een dieptrieste geschiedenis, die 
je voelt in elke vezel van je lichaam.
Om 13.30 uur zaten we bij Café Smit&Voogt heerlijk te lunchen en konden we onze net opgedane 
ervaringen met elkaar delen.

Als laatste liepen we, nog steeds in een héérlijk zonnetje, naar het Joods Historisch Museum, waar 
we het Kindermuseum bezochten. Daar konden we op een speelse en eigentijdse manier horen, 
zien en ervaren hoe het Joodse leven en de Joodse tradities vandaag de dag nog steeds worden 
doorgegeven en worden voorgeleefd aan de Joodse kinderen. 

We sloten de dag af in het Noord-Zuid Hollandsch Koffiehuis tegenover het station, waar we onder 
het genot van een hapje en een drankje terugkeken op een geslaagde, informatieve, leerzame en 
gezellige dag.

Susan Westendorp

Katholieke jongerendagen
Op 28 en 29 juni vinden de jaarlijkse Katholieke jongerendagen plaats op het terrein van Abdij 
Mariënkroon in Nieuwkuijk
Het KJD festival is een tiener en jongerenfestival met veel ruimte voor muziek.
Optredens van goede artiesten en sprekers, diverse workshops, kennismakingsactiviteiten en een 
informatiemarkt
De grootste jongeren Eucharistieviering van Nederland vindt er plaats waarbij verschillende 
Bisschoppen aanwezig zijn.
Voor meer informatie over deze dagen kun je een email sturen naar kjd@jongkatholiek.nl
Of kijk op de website: www.jongkatholiek.nl/kjd
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Paastocht
	  2e paasdag 21 april 2014   

paaseieren zoeken voor kinderen op 1 km afstand

Fietsen   25 km
Wandelen  10 en 20 km
Inschrijven pastorie Heilig Hart kerk te Heerhugowaard-de Noord
  tussen 10.00 – 11.30 uur
Kosten  volwassenen € 5,-  
  kinderen € 2,50 
  incl. consumptie en paaseieren
Opbrengst   project in Sierra Leone 	  
  Vastenaktie

Organisatie MOV de Noord      

  
  In memoriam Bets Westmeijer – Groot

Op 14 januari overleed Bets Westmeijer op 78 jarige leeftijd na een periode waarin haar 
krachten behoorlijk waren afgenomen. 
Bets is geboren in 1936 en getogen in de Noord.   
Ze groeide op, op de boerderij van Willem Groot en  Elizabeth Groot-Dekker aan de Midden- 
weg. Zij was het 4e kind van 6 kinderen, ze had 3 zussen en 2 broers.  
Opgroeien op een boerderij tussen de koeien en kippen, betekent  na schooltijd vaak 
meehelpen op het land, o.a. sla snijden en bonen plukken.  
  Na de lagere school en een paar jaar naaischool ging zij werken in de huishouding bij  
grote gezinnen, bijvoorbeeld bij Siem en Dora Danenberg aan de Veenhuizerweg en Jaap van 
Langen van het koelhuis. Ze heeft ook nog bij sjieke families gewerkt, zoals de fam. Schermer 
van de jenever fabriek in Alkmaar. Haar ambities brachten haar ertoe om te gaan solliciteren 
bij Vroom & Dreesman als verkoopster en heeft daar 4 jaar  gewerkt. 

In 1960 trouwde Bets met Eef Westmeijer en ze kregen 3 kinderen.  
Eef had een tuinders bedrijf en waar het kon hielp ze mee. Bets had een grote ondernemerslust 
en handelsgeest en zij handelde voornamelijk met de groenteboeren en grossiers om de 
aardbeien voor een zo goed mogelijk prijs aan de man te bengen. Zij was erg vooruitstrevend 
en maakte altijd plannen om verbeteringen aan te brengen voor het bedrijf en ook voor de 
renovatie van de tuinderswoning aan de Laanderweg 25, waar ze woonden.
 
Verder had ze een grote liefde voor de muziek.   Zij was lid van het gemengd kerkkoor bij 
dirigent Gert Gunther en later zong zij bij de Diatonica’s en bij het operettegezelschap van De 
Noord Viva La Musica, waar zij hoofdrollen mocht spelen. Daar heeft zij ook Eef  leren kennen 
op de buhne. Haar liefde voor de operettemuziekbleef is altijd blijven bestaan, want zij isook  
nog 25 jaar lid geweest van de operettevereniging St. Caecilia in Langedijk.
Ook trad zij op als gastzangeres op kermissen in de buurt met haar Imca Marina act, met 
bandjes als De Houthakkers en Duo Kruistra. Ook heeft zij diverse jaren furore gemaakt met 
deze act bij Anna Pop onder begeleiding van Sjim van Diepen. Zij kreeg hierdoor de bijnaam 
‘De Diva van de Noord.’

Nu is het stil geworden in De Zicht, wat rest zijn de fijne herinneringen die de kinderen en 4 
kleinkinderen aan haar overhouden, die zullen ze zeker koesteren.
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Stationsweg 42A - 1702 AG  Heerhugowaard - 072-5717611 - info@urmaprint.nl - www.urmaprint.nl
Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.30-17.30 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

NU IN EEN NIEUW PAND!
NU OOK PRINTEN OP GROOT FORMAAT
Op diverse papiersoorten en canvas ✦ Snelle levering ✦ Scherpe prijzen

C O P Y  &  P R I N T

URMAPRINT
digitaal

✦ GEBOORTEKAARTJES
✦ HUWELIJKSKAARTEN
 
✦ ZAKELIJK DRUKWERK

Bekijk onze collectie: www.urmaprint.nl

Sterrenboschstraat 8,   1704 CN Heerhugowaard 

t.   072 - 85 03 971      m. 06 - 229 204 87      e.  info@dick-tegel.nl

Elke dag 3 broden naar keuze voor maar € 5,75.

Beemsterboerdonker  van  € 2,45  voor  € 1,75

Croissants 3+1 gratis
Moorkoppen 2 voor  € 2,50

Reclame voor zaterdag 1 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
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De HOP is er voor U 
19 maart Gemeenteraadsverkiezingen.
Uw keuze is belangrijk voor de komende gemeenteraadsverkie-
zingen. De HOP is van mening dat heldere en toetsbare financiële 
gegevens  op feiten gebaseerd worden. Dus alles moet wel in het 
juiste perspectief gezien worden.

De feiten:  
1. De schuld is € 2.370,-per inwoner,  informatiebron VNG (Vereni-

ging Nederlandse Gemeente) van 26 januari 2014).  Deze schuld 
per inwoner wordt in een percentage netto schuld /inkomsten 
uitgedrukt, voor Heerhugowaard is dit 103%.  In vergelijking 
met Alkmaar 114%, Langedijk 111%, Bergen 111%, Heiloo 100%  zijn wij op de goede weg.

2. De schulden op de gronden van De Draai en De Vaandel zijn respectievelijk € 46 miljoen en  
€ 14 miljoen. Een totaal bedrag van 60 miljoen tegen een gemiddeld rentepercentage van  
3,6%, betaalt de gemeente  € 2,16 miljoen aan rente per jaar. (Informatiebron; zie goedgekeurde 
jaarrekening gemeente Heerhugowaard 2012 blz. 153.

3.  De totale schuld van Heerhugowaard zijn inclusief alle grondgebieden 109 miljoen per 31-12-2012. 
Met een gemiddeld rentepercentage van 3,6% komt dit op een jaarlijkse rente last van  4 miljoen 
euro. ((Informatiebron; zie goedgekeurde jaarrekening  gemeente Heerhugowaard 2012 blz. 113)

4. Tegenover een schuld van 109 miljoen, staat ook op pagina 113 van de jaarrekening een   activa, 
(bezitting) van  234 miljoen. 

 De HOP vindt het van groot belang dat over financiën van de gemeente niet gemarchandeerd 
mag worden. De HOP staat voor een heldere, doorzichtige en gecontroleerde financiële gezon-
de gemeente. Als HOP hebben wij al diverse keren de bestuurlijke verantwoordelijkheid geno-
men en mee gewerkt aan het voorzieningenniveau zoals het nu is in Heerhugowaard. Neem 
Sport- en Cultuur, Onderwijs, Sociale voorzieningen, Wonen en Recreëren.    
                 

U als kiezer trekt zelf de conclusie , maar dan wel op feiten.

Ik ben Sytze van der Molen, (Noordender) en ben verkiesbaar, Stem HOP 
lijst 3 (nummer 6)

Collecte:
De collecte voor de Hersenstichting heeft Heerhugowaard afdeling De Noord 555.95 euro 
opgebracht. Dit is 31 euro meer als het vorig jaar.
Alle collectanten en alle goede gevers hartelijk bedankt.

Namens de Hersenstichting
Ans Schotten 
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19 maart: Gemeenteraadsverkiezingen (2)
Inderdaad, over een paar weken zijn er weer die belangrijke ge-
meenteraadsverkiezingen. Belangrijk, omdat het gemeentebestuur 
beslissingen neemt over de toekomst van het zorgpakket (jeug-
dzorg, zorg voor mensen met een beperking en mensen buiten het 
arbeidsproces) en ook over welzijnsvoorzieningen, sport, wegen, 
veiligheid, uitbreidingsplannen. Ik gaf eerder aan mij daarvoor in te 
willen spannen, als het even kan als raadslid voor Burgerbelang. Na 
die aankondiging ben ik verschillende keren gevraagd om een aantal 
zaken rond deze partij toe te lichten. Dat wil ik natuurlijk graag doen. 

Drammerig
Is Burgerbelang niet veel te drammerig geweest in de achterliggende raadsperiodes, is zo’n vraag. 
Ik zou het liever als doortastend willen uitleggen. Burgerbelang heeft herhaaldelijk als opposi-
tiepartij het handelen van het college aan de orde willen stellen, en stelde daarover inhoudelijke 
vragen. Bijvoorbeeld over het financiële beleid, waarbij de schuld van 47 miljoen euro in 2006 
naar 143 miljoen in 2012 is opgelopen. Elke keer dat Burgerbelang in al die jaren aan het college 
een toelichting vroeg hoe dat heeft kunnen gebeuren, werd naar het verleden gewezen dat dat al 
beantwoord was. Dat antwoord krijgt Burgerbelang al meer dan 8 jaar lang. Logisch dat Burger-
belang steeds weer opnieuw vroeg hoe het nu echt zit – en als dat dan drammerig heet, het zij zo.

Links of rechts?
Een andere vraag is hoe het is gesteld met de politieke voorkeur van Burgerbelang. Dat is nu het 
voordeel van een lokale partij, die kan veel beter kijken naar gemeentelijke situaties om daarop in te 
spelen. We hoeven ons niet te houden aan voorschriften vanuit de het partijbestuur van een landeli-
jke partij, een lokale partij richt zich uitsluitend op wat voor plaatselijke gemeenschap het beste is. 
Burgerbelang is daarbij van alle markten thuis: sociaal waar het de toekomst van de zorgvoorzienin-
gen in Heerhugowaard betreft, tot pal voor de ondernemers staand waar het om terugdringen van 
belemmerende regelgeving en het stimuleren van een goed vestigingsklimaat gaat.

Wat gaan jullie er aan doen?
Burgerbelang wil met het nieuwe team niet langer vanaf de zijlijn, vanuit de oppositie opereren, maar 
daadwerkelijk meehelpen het beleid te bepalen. Als dat lukt, zullen wij allereerst proberen de alsmaar 
toenemende schuldenlast om te buigen.  We willen daarbij niet de fout maken te snel te veel te bezuin-
igen: het moet wel verantwoord blijven. Maar het moet wel mogelijk zijn om de groei van de schulden 
te stoppen. Aan het eind van de komende coalitieperiode mag de schuld niet verder zijn toegenomen 
– een toch al heel lastige opgave omdat er zoveel zorgtaken op het bordje van de gemeente terecht zal 
komen. Die zorgtaak zelf willen we vooral invullen door te bezuinigen in de organisatie van de zorgvoor-
zieningen – en niet in afbouw van de kwaliteit van de zorg. Dat er bezuinigd moet worden betekent dat 
er de komende jaren lastige keuzes gemaakt moeten worden. Bij die keuzes zal Burgerbelang steeds 
gaan kiezen voor de dingen die nu belangrijk zijn voor de huidige inwoners met als speerpunten veil-
igheid, zorg, sociale voorzieningen en onderhoud van de bestaande wijken. De toekomstdromen waar 
het huidige college meestal prioriteit aan geeft - nieuwe wijken, stationsgebieden, emissieneutraliteit – 
vinden wij ook belangrijk maar als het geld op is mogen die van ons wel een paar jaar wachten. 

Meer vragen?
Heeft u meer vragen over de plannen van Burgerbelang? Laat het ons (Hans Schipper of mij, Jos 
Beers) weten. We willen u graag toelichten wat een toekomst van Heerhugowaard met Burgerbel-
ang zal inhouden. Het belangrijkst is dat we een leefbare en betaalbare woon- en werkomgeving 
voor alle Heerhugowaarders voor ogen hebben.
Om dat te bereiken rekenen wij als Burgerbelang graag op uw steun.

Jos Beers (072-5718737)
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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

Unieke en goedkope 7 dagen snelservice 
van 10.00-22.00 voor particulier en kleinbedrijf. 

(geen onderzoekskosten!) 
Heeft u ook regelmatig problemen met uw computer? Of wilt u er een 

aanschaffen, maar weet u niet precies waarop u letten moet? 
Gepensioneerd KPN-computerdeskundige geeft nu advies en cursus 

om u daarbij te helpen. Ook reparatie, installatie of uitbreiding 
(binnen 1 dag!), eventueel bij u thuis, hoeft geen probleem meer te zijn! 

Bel eens voor informatie of afspraak. 
Rob Verweij, RCN Niedorp, 06-517 8 31 32, Winkel
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Stille Omgang te Amsterdam.
In het weekeinde van 22 op 23 maart a.s.vindt de jaarlijkse Stille Omgang naar Amsterdam weer plaats...

De intentie is dit jaar: 
In de stilte hoor je meer God spreekt in onze tijd.

Opgave voor deelname kan tot 10 maart.

Bij Paul Mooij telefoon 072-5711625. 

Verhuisbericht Tiny Oudeman-Groot
Maandag 3 maart ga ik de Noord verlaten om naar het Zuid te verhuizen,
Mijn adres wordt:   Tiny Oudeman-Groot
                                        Hugo Oord 
 Van Veenweg 15
                                        Kamer 73 
 1701 HA Heerhugowaard
                                        Tel 072-5711653

Start collecteweek Reumafonds
Het Reumafonds houdt binnenkort de jaarlijkse landelijke collecte. 
In de week van 10 t/m 15 maart 2014 komen ruim 63.000 vrijwilligers in actie om door heel 
Nederland geld op te halen voor de bestrijding van reuma, zoals artrose.
 
In Nederland leven bijna twee miljoen mensen met deze ingrijpende aandoening, die niet te ge-
nezen of te voorkomen is. Onderzoek naar de oorzaak en behandeling van reuma is kostbaar. 
Daarom is uw bijdrage hard nodig. 

Onzichtbare ziekte   
Mensen met reuma hebben vooral last van pijn en moeheid, beide onzichtbare kenmerken van 
deze chronische ziekte. 
Reuma is een verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen aan botten, gewrichten en spieren. Het 
is een auto-immuunziekte. Dit betekent dat het natuurlijke afweersysteem het eigen gewrichts-
weefsel (en soms organen) aanvalt. Hierdoor hebben mensen met reuma vaak last van ontstekin-
gen aan gewrichten of spieren, en is bewegen pijnlijk. Reuma is een ingrijpende aandoening en 
kan jong en oud overkomen. 
 
Steun van iedere Nederlander nodig   
Het Reumafonds strijdt voor een beter leven met reuma. Nu en in de toekomst. We geven voorlich- 
ting, ondersteunen reumapatiëntenverenigingen en komen op voor de belangen van mensen met 
reuma bij politiek en zorg. 
We financieren onderzoek naar betere behandelmethoden en naar de oorzaak van reuma.   
Dat brengt ons dichter bij een wereld zonder reuma.  
We zijn blij met iedere gift die hieraan bijdraagt.  

Bankrekeningnr: NL86RABO0123040000, Amsterdam. www.reumafonds.nl
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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  
  (Necam/Koltec en 
  AG LPG installaties)

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

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

Internet: www.rhbeers.nl

kelders
kozijnen
verbouw

woningbouw
utiliteitsbouw
betonvloeren

Hét adres voor:
Hét adres voor:

woningbouw  kelders
utiliteitsbouw  kozijnen
Betonvloeren  verbouw  

Middenweg 494
1704 BM Heerhugowaard

Tel:072-5711254
Fax:072-5743170

Email: mail@rhbeers.nl
Internet: www.rhbers.nl
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MJB en FC Bal op het Dak winnaars derde editie HSZ-CUP!
Afgelopen woensdag hebben de finales van de HSZ-CUP (Heerhugowaardse Scholen Zaal-
voetbalcompetitie) plaatsgevonden!

Op woensdag 19 februari  zijn alle finales van de derde editie van de HSZ-CUP gespeeld. De meiden fina-
le, waar ‘MJB’ voor de tweede keer op rij de beker mee naar huis neemt door met 5-1 te winnen. De finale 
van de verliezerspoule bij de jongens, daar heeft ‘FC Kip’ gewonnen met 9-1. En de derde finale, tevens 
sluitstuk van deze competitie, was van de winnaarspoule bij de jongens. Daar trok ‘FC Bal op het Dak’ aan 
het langste eind door op een eindscore te komen van 5-1. Alle winnaars komen van het Johannes Bosco! 

Daarnaast was er dit jaar voor het eerst een wedstrijd tussen jonge spelers van FC Marlène en een 
All Star team. De afgelopen 9 weken heeft combinatiefunctionaris voetbal Christopher Manuputty 
samen met de scheidsrechters alle spelers geobserveerd en daar de beste spelers uit gekozen (Nick 
Koopman, Diemo Lopez, Daan Bak, Leon Ayal, Jim Simonis, Lennart Volbeda en Querijn van Pel), 
samen vormden zij het All Star team ’13-‘14. Zij mochten de uitdaging aan gaan om tegen een team 
van FC Marlène te spelen waar twee spelers uit het Nederlands zaalvoetbalteam, Mats Velseboer en 
Nigel Wijdenbosch, ook aan mee deden. Het All Star team heeft zich kranig geweerd maar was niet 
bestand tegen de kwaliteiten van FC Marlène. Onder luid gejuich wisten zij echter toch eenmaal te 
scoren, de uiteindelijke stand was 6-1. De teams zijn gebroederlijk daarna samen op de foto gegaan.

Het was weer een mooi seizoen, wij bij Sportservice Heerhugowaard hebben er van genoten, we 
hopen jullie ook. Op naar volgend jaar!

KNVB straatvoetbaltoernooi
Doe mee aan het KNVB straatvoetbaltoernooi van Heerhugowaard!
Ook dit jaar organiseert Sportservice Heerhugowaard weer het KNVB Straatvoetbaltoernooi. 
Vorig jaar is het Heerhugowaardse meisjesteam Reigergirls Nederlands straatvoetbalkampi-
oen geworden. Wil jij dat ook? Zoek dan een team bij elkaar en geef je op voor de voorronden! 

In week 11 worden er op verschillende locaties in Heerhugowaard voorronden gehouden voor het KNVB 
Straatvoetbaltoernooi. Dit landelijke toernooi is voor E- en D- pupillen en wordt gespeeld in teams van 
4. De organisatie in Heerhugowaard is in handen van Sportservice Heerhugowaard. De teams bestaan 
uit jongens, meisjes of een mix. Meisjesteams spelen in een aparte poule, de mixteams spelen mee in 
de jongenspoule. Er wordt in twee leeftijdscategorieën gespeeld: E-pupillen (geboren in 2003 en 2004) 
en D-pupillen (geboren in 2001 en 2002). Meedoen en plezier hebben is uiteraard het belangrijkste. 
 
Finales  
De finalewedstrijden worden gespeeld op de velden van handbalvereniging Tornado (Sportpark De 
Kabel). Let op: voor teams die in de finaleronden spelen is het verplicht een teambegeleider van 18 
jaar of ouder te hebben. Voor de winnaars van de gemeentelijke finale in iedere categorie is er echter 
nog een uitdaging: zij mogen meedoen aan de districtsfinale in Hoofddorp. Daar strijden zij voor een 
plaats in de landelijke finale op 5 juli. De landelijke finale gaat plaatsvinden in Den Haag of Amsterdam. 
 
Inschrijven voor de voorronden  
Lijkt het je leuk om aan het straatvoetbaltoernooi mee te doen? Zoek dan minimaal 3 en maximaal 
5 leeftijdsgenoten, ga naar www.sportserviceheerhugowaard.nl en schrijf je in voor een voorron-
de! Opgeven bij de sportbuurtwerker kan ook. Deelname is gratis.

Meer informatie via bovengenoemde website. Voor vragen neem je contact op met Christopher 
Manuputty: cmanuputty@sportserviceheerhugowaard.nl of 072 – 57 63 880.
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• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing

Tel. 072 - 5711243 
06 - 53557548

Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard

www.groottuinen.nl

René Jonker 
Stationslaan 1

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

www.jonkerhov.nl

TRIMSALON 
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER 
MARLIES BROERS

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

06-15689390

• Licht installaties
• Kracht installaties 
• Meterkasten
• Buiten / tuin verlichting

H.W. Mesdagstraat 15
1741 JM Schagen

joandekkerelektrotechniek.nl

 

  
JJOAN OAN DDEKKEREKKER   

ELEKELEKTROTECHNIEKTROTECHNIEK   
 

06-15689390 
 

• Licht installaties 
• Kracht installaties  
• Meterkasten 
• Buiten / tuin 

verlichting 
 

H.W. Mesdagstraat 15 
1741 JM Schagen 

joandekkerelektrotechniek.nl 
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Sportieve wandeltraining in Heerhugowaard
Denkt u er aan om vaker en langer te gaan wandelen? Sportservice Heerhugowaard orga-
niseert in samenwerking met twee enthousiaste trainers, Ellis Kok en Afra Steenvoorde, 
sportieve wandeltrainingen. Deze trainingen starten vanaf dinsdag 4 maart en zijn voor 
volwassenen vanaf 35 jaar en ouder. Het wordt voorjaar, gaat u mee naar buiten? Sportief 
wandelen geeft u energie en daagt uit!

De wandeltraining start op 4 maart en is wekelijks op dinsdag vanaf 9.00 uur. Op een verantwoor-
de en gevarieerde manier gaan we met u aan de slag. De training bestaat uit een warming up om 
de spieren los te maken, een stuk stevig wandelen, oefeningen met tempowisselingen en tenslot-
te een cooling down. In de eerste trainingsperiode ligt de nadruk op de wandeltechniek en het 
opbouwen van de conditie. In de tweede periode staat het verder verbeteren en het behouden 
van de conditie centraal. De eerste wandelingen duren maximaal een uur en na enkele trainings-
weken wordt dit verlengd naar 1,5 uur tot 2 uur. 

Strippenkaart
Deelname aan de training wordt bijgehouden door middel van een persoonlijke strippenkaart. 
Met deze strippenkaart kunt u 10 wandelingen maken voor € 12,-.   

Locatie
Vast startpunt van de wandeltraining is zwembad Waardergolf aan de Beukenlaan 1b in Heerhug-
owaard. Hier kunt u gemakkelijk en vrij parkeren. Na de wandeltraining kunt u in het sportcafé 
van Waardergolf een kopje koffie of thee drinken (deze zijn voor eigen kosten). Ook als u vroeg 
arriveert is het mogelijk om in het café te wachten. De wandelingen gaan altijd door. Het wordt 
daarbij aangeraden om gemakkelijk zittende kleding en comfortabele schoenen te dragen. 

Lijkt het u leuk om deel te nemen aan de sportieve wandeltraining? Meld u zich dan voor 3 maart 
aan bij Sportservice Heerhugowaard. Dit kan via de website www.sportserviceheerhugowaard.nl. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ron Gravemaker: 072 – 576 38 80 
of rgravemaker@sportserviceheerhugowaard.nl. 

Bleeker’s popquiz 2014 een groot succes!
Zaterdag 1 februari  ’14. ‘Wat is de naam van de oprichter van het platenlabel Motown?’(jaren ’60). 
‘Wat is de naam van de artiest, die als dokter te horen is in het nummer “Dr. Bernard”?’(jaren’70). 
Wat is de naam van de artiest die zong over een ‘een Engelsman in New York?’ (jaren ’80). ‘Welke 
popzanger werd op 7 April 1998 gearresteerd in Beverly Hills?’ (jaren ’90). ‘Welke artiest heeft zich 
vernoemd naar twee metrolijnen die door zijn buurt in Brooklyn, New York liepen?’( jaren ’00).
Hans Bleeker was op zondag voetbal aan het kijken langs de lijn bij v.v. Hugo Boys en ook Tim 
Harte was daar aanwezig. Ze raakten aan de praat, want Tim Harte had eens gehoord over een 
muziekquiz in een kroegje verderop. Hij kwam met het idee om dat ook eens te doen in café Blee-
ker en Hans had daar wel oren naar. Meteen werd Nico Beers, die een hoop muziekkennis heeft, 
ingelicht en kwamen ze bij elkaar om de vragen te bedenken, maar of er genoeg animo voor was, 
was natuurlijk nog wel de vraag. Zodoende werd er een advertentie in het contact geplaatst en 
ook in het café hingen een paar flyers. Al snel bleek dat ‘de Noord’ hier wel zin in had, want de aan-
meldingen liepen storm. De vragen gingen over muziek uit de jaren ’60, ’70,  ’80, ’90 en uit  ’00 en 
dit was van tevoren bekend gemaakt om een goed team bij elkaar te krijgen. Elk team bestond uit 
drie personen en het was dus slim als je team uit drie leeftijdscategorieën bestond. Dit werd ook 
door velen gedaan en konden we zeggen dat er deze avond plezier was voor jong en oud! 
De organisatie bestond uit: 
Nico Beers, die als quizmaster de gehele quiz uistekend aan elkaar gepraat heeft.
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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 
 
 
 
 

ZONDAG 2 MAART 
IERSE SESSIE EN CARVERY

-.-.-.-.-.-.-.-.-

VRIJDAG 7 MAART 
MUSIC-DINNER MET IRISH RED: 

3GANGEN 36.50

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

ST.PATRICKSDAY-VIERING:
ZATERDAG 15 MAART 

MET 
MARK GILLIGAN EN DARREN BYRNE

20.30 - 23.30 VRIJ ENTREE
EN

ZONDAG 16 MAART 
MET IERSE SESSIE

15.30 - CA. 18.30  EN 
CARVERY VAN 17.30 TOT  19.30 UUR

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

ZONDAG 30 MAART 
WHISKEY-PROEVERIJ

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

ZIE VOOR ALLE INFORMATIE DE WEBSITE
WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL 

ALLE DAGEN OPEN VANAF 11.00 UUR

VERLAAT 4 1734 
JN OUDE  NIEDORP

0226- 421486 
INFO@THEIRISHCOTTAGE.NL
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Tim Harte, die alle technische aspecten voor zijn rekening had genomen.
Tim Koomen en Hans Bleeker, die als jury alles in het gareel hadden gehouden.
Mart en Hans Bleeker en Marian, die iedereen, de gehele avond, voorzien hadden van een natje 
en een droogje.
Om 19.00 uur gingen de deuren open en al snel kwamen er vele deelnemers binnen druppelen. 
Hans en Mart Bleeker twijfelden nog om het evenement in de grote zaal te doen, maar op het 
laatste moment kozen ze toch voor het voorcafé, wat achteraf een hele goede keuze is geweest. 
Om 19.45 begon de quiz met een voorwoordje van Nico Beers, die hierin uitleg gaf hoe de quiz 
in elkaar zat. De telefoons gingen in een bakje dat bij iedereen op de tafel stond, want er moest 
natuurlijk eerlijk gespeeld worden. Ronde één was begonnen en al gauw was er op vele gezichten 
te lezen dat het toch wel pittige vragen waren. De organisatie had na elke drie vragen er een ‘shoot 
out’ tussen gedaan. Hierbij werd gezegd uit welk jaargetijde de vraag gesteld werd en moest er 
één speler van team 1 en één speler van team 2 naar voren komen en tegenover elkaar gaan staan, 
met de handen op de rug, aan een tafel. Op die tafel stond een belletje en werd er een vraag ge-
steld en wie het antwoord wist moest zo snel mogelijk bellen en een goed antwoord geven. Is het 
antwoord goed dan kreeg je de punten, maar als het fout was gingen de punten naar het andere 
team. De volgende ‘shoot out’ ging dan tussen team 3 en team 4 en die daarna tussen team 5 en 6 
enzovoorts. Piet Bleeker wist bijna alle ‘shoot out’ vragen en riep dan ook elke keer ‘Eitje! Eitje!’ tot-
dat hij zelf naar voren moest komen en uit het muziekfragment wel de titel van het lied wist, maar 
op de vraag welke band het was kon Piet helaas geen antwoord geven, dus gingen de punten 
naar het andere team. De laatste vraag van de quiz, was een vraag van Hans Bleeker. Er werd een 
toegangskaartje getoond van Café Bleeker en de vraag hierbij was: ‘Wat was de naam van de band 
die hier op zou treden?”. Nu zullen we u een klein beetje helpen, want u ziet het toegangskaartje 
niet. Het was een optreden in het jaar 1977, maar het optreden ging toen niet door. “Lemming”was 
het bandje dat in het voorprogramma speelde en ook op die dag werd er gevoetbald bij v.v. Hugo 
Boys. De reden waarom het niet doorging was dat de lichtinstallatie niet in het café paste. Weet u 
nog welke band dit toen was?
De jury was hard bezig om alle punten op te tellen en zijn we op de volgende uitslagen gekomen 
(top 5):

1  Gerrit Danenberg, Kees Danenberg  en Yasmin Danenberg 
2  Jan Veenstra, Jerry van Scheltinga en Josselien Bais  
3  Maxime Buis, Piet Bleeker en Maarten Beers 
4  Killian Beers, Jan Beers en Neal Blom 
5  Dick Sijm, Danny Overtoom en Koen de Koning 

De prijzen pot was gevuld met € 210,- (elk team had een inleg van € 10,- euro en er waren 21 
teams). 
Nummer 1: 60% van de pot
Nummer 2: 30% van de pot
Nummer 3: 15% van de pot

Ook was er nog een kleine prijs voor de nummer laatst. Die kregen 6 consumptiebonnen en die 
prijs ging naar team 19 ( Sarita Wijnker, Mandy Oudeman en Anna Groot)
Iedereen nogmaals van harte gefeliciteerd met de prijzen en wij willen alle deelnemers hartelijk 
danken voor deze onwijs gezellige avond en hopelijk zien wij u volgend jaar terug voor de 2e editie 
van ‘Bleeker’s Popquiz’

Tot ziens,
Nico Beers, 
Tim Harte, 

Tim Koomen, 
Hans en Mart Bleeker.
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Vanaf heden geopend:

Praktijk Heerhugowaard ‘‘de Noord’’
Acupunctuur en afslankcoach van Straight away

ACUPUNCTUUR is een volwaardige behandelmethode voor een 
groot aantal aandoeningen en klachten. Deze kunnen door acu-
punctuur verminderen of geheel verdwijnen. Tijdens de behande-
ling worden hele dunne steriele naalden gezet die eenmalig gebruikt 
worden.  Deze zorgen ervoor dat de energie weer gaat stromen en 
eventuele blokkades worden opgeheven. Het zetten van de naalden 
is zo goed als pijnloos.
 U kunt bij ons terecht met klachten zoals: Vermoeidheid, hoofdpijn, 
migraine, rugpijn, schouderklachten, menstruatie problemen, hooi-
koorts, eczeem,  astma, overgangsklachten etc.

STRAIGHT AWAY snel afslanken en blijvend uw gewicht behouden.
Bij ons vind je een reeks kwalitatieve afslankproducten gekoppeld 
aan de professionele begeleiding. Wij zorgen ervoor dat we samen 
jouw doel gaan bereiken
Alle Straight away producten worden op een verantwoorde manier ge-
produceerd en zijn Aspartaam-vrij. Straight away heeft een ruim assor-
timent. Ook zijn er lactose en glutenvrije producten verkrijgbaar. Onze 
producten zijn scherp geprijsd en onze begeleiding is gratis.

Kijk voor meer informatie op

www.praktijkheerhugowaarddenoord.nl

Praktijk Heerhugowaard ‘’de Noord’’
Middenweg 465 C

1704BC Heerhugowaard
Tel. 06 37136470
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Nr. Team Naam teamlid 1 Naam teamlid 2 Naam teamlid 3 1e ronde 2e ronde 3e ronde 4e ronde S-O Totaal

1 8 Gerrit Danenberg Kees Danenberg Yasmin Danenberg 14 10 10 12 2 48

2 10 Jan Veenstra Jerry van Scheltinga Josselien Bais 9 10 13 13 2 47

3 15 Maxime Buis Piet Bleeker Maarten Beers 12 10 10 12 0 44

4 12 Killian Beers Jan Beers Neal Blom 8 5 12 8 2 35

5 7 Dick Sijm Danny Overtoom Koen de Koning 9 7 10 7 0 33

6 4 Cees Ursem Derek Ursem Thomas Ursem 9 7 4 10 0 30

7 18 Sander Mooij Maurice Borst Jurgen Wester 5 7 5 11 2 30

8 11 Jesper Beers Anita Beers Ineke Hoogland 5 9 9 6 0 29

9 5 Charlotte de Wit Nico Koomen Roos Groot 5 4 4 8 2 23

10 9 Giel Borst Pim Wolkers Hans Langerijs 4 8 5 4 0 21

11 6 Gijs Veenstra Bas van Veen Marco van Veen 5 6 3 6 0 20

12 14 Mariet Ursem Wendy de Wit Linda Veldman 6 3 3 7 0 19

13 17 Roderigh Groenland Sam Groenland Karin Groenland 5 4 4 4 0 17

14 13 Lizzie Blauw Sarah de Wit Toine Stoop 3 5 3 2 2 15

15 2 Bob de Wit Thomas Kunst Bart v.d. Burg 0 5 3 2 0 10

16 16 Paul Groot Lex Rendering 2 3 2 1 2 10

17 19 Sarita Wijnker Mandy Oudeman Anna Groot 0 4 2 0 0 6

18 1 Bo Groen Sander Bakker Nico Commandeur 0 1 2 0 0 0

19 3 afwezig afwezig afwezig 0 0 0 0 0 0

20 20 Toby Dekker Jordy Smit Arie Groot 0 0 0 0 0 0
Totaal 19 19 19 20 2 79  

Reumafonds zoekt collectanten in De Noord. 
 
Wilt u zich inzetten voor de reumabestrijding in De Noord en heeft u daarvoor een uurtje  
per jaar beschikbaar? Word dan collectant voor de collecteweek van het Reumafonds van  10 
t/m 15 maart 2014.  U kunt hiervoor contact opnemen met Rina Bergisch, tel. 072-5740260.  
 
Televisiepresentatrice Anita Witzier ondersteunt de oproep van het Reumafonds.    
“Toen het Reumafonds mij vroeg om ambassadeur te worden, heb ik meteen ‘ja’ gezegd. Ik zet mij 
graag in voor de bijna 2 miljoen mensen in Nederland die leven met reuma, zoals artrose. Oude-
ren, maar ook jonge, werkende mensen of zelfs kinderen kunnen reuma krijgen. Hun aandoening 
is niet altijd zichtbaar; voor de buitenwereld lijkt er vaak niets aan de hand. Uit eigen ervaring weet 
ik dat  reuma een wrede ziekte is: de ene dag kan je alles en de volgende dag doet alles pijn. Leg 
dat maar eens uit! Inmiddels heb ik goede medicijnen en is mijn reumatoïde artritis onder contro-
le, maar niet bij iedereen gaat dat zo. Het kan een jarenlange zoektocht zijn, vol pijn en frustraties.”  
 
Reumafonds   
Het Reumafonds strijdt voor een beter leven met reuma nu en een leven zonder reuma in de 
toekomst. We geven voorlichting, ondersteunen patiënten activiteiten en komen op voor de 
belangen van mensen met reuma bij politiek en zorg. Het fonds krijgt hiervoor geen subsi-
die van de overheid en is dus volledig afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven.  
Als collectant van de collecteweek bent u dan ook van groot belang. Geef zo snel mogelijk door dat  
u wilt meehelpen aan ons doel om mensen met reuma eenbeter leven te geven. Bel voor meer 
informatie met: Rina Bergisch, tel. 072-5740260 of met het Reumafonds in Amsterdam: 020-589 64 71.
U kunt ook een mail sturen naar: vrijwilligers@reumafonds.nl.
Ook mensen die alleen voor dit jaar willen helpen wil ik graag oproepen om te reageren. 
Er zijn in de Noord een aantal wijken waarvoor nog geen collectant is gevonden, dus

alle hulp is welkom  
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Verloren - verloren - verloren
Hallo, ik ben zondag in de kantine of vlakbij de kantine van Hugo Boys, mijn sleutelbos verloren. 
Misschien dat iemand deze gevonden heeft. 

Gr. Sander van Kleef
0646831602

sgjvankleef@hotmail.com

Beste Contact-abonnee
De tijd is weer aangebroken om uw abonnementsgeld te betalen. Helaas moeten we u dit jaar 
vragen om een iets hoger bedrag dan dat het nu al meer dan 12 jaar is geweest. Door toenemende 
drukkosten en minder advertentie-inkomsten zijn we genoodzaakt om de jaarlijkse bijdrage te 
verhogen van € 18,- naar € 20,-. 
Ook zullen we vanaf 1 april 2014 de advertentie-tarieven aanpassen. Vanaf dat moment zullen de 
volgende tarieven gaan gelden:
 1/1 pag € 40,50
 1/2 pag € 23,25
 1/4 pag € 14,25
Helaas, het is niet anders. We rekenen op uw begrip.

Wilt u uw bijdrage van € 20,- overmaken op rekeningnummer NL06RABO0386950989 (Contact) 
onder vermelding van
- Naam
- Straat
- Huisnummer
Het vermelden van straat en huisnummer is belangrijk, omdat alleen uw naam soms niet 
voldoende is voor ons om te weten wie er nu precies heeft betaald. Er zijn nu eenmaal verschillende 
Noordenders met dezelfde achternaam.

Onze hartelijke dank!
Redactie Contact

De mooiste Attent Heerhugowaard in LEGO
De winnaar van de actie ëbouw jouw Attent winkel na in Legoí is bekend. DONNA heeft 
de mooiste Attent Heerhugowaard nagebouwd en wint 4 bioscoopkaartjes voor 
de Lego film. 

Attent groen organiseerde naast de spaaractie voor de LEGO lunchbox en drinkfles, een 
creatieve wedstrijd met LEGO. Afgelopen maand werd er flink gebouwd en Attent groen 
ontving de mooiste bouwwerkjes. ìHet was een moeilijke keuzeî, zegt Arno Groen, maar er kan 
er maar 1 de winnaar zijn!î DONNA GROOTKARZIJN heeft de wedstrijd glansrijk gewonnen.  
 
Natuurlijk willen we iedereen bedanken voor hun deelname. 

Groeten attent groen
Tel. 0725711325
Fax 0725726982
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Zet alvast in uw agenda op dinsdag 25 maart is er Jaarvergadering van de parochie.
Aanvang 20 uur in Dorpshuis. Wij hebben het thema :voortgang Regio vorming.

In volgend contact zult u hier meer van lezen.

 
 
Zuster van Buurendag
 
Zuster van Buurendag: zwerfvuil opruimen in De Noord/Veenhuizen
 
Zaterdag 29 maart 2014
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” heeft de vrouwengroep Katorze 
ook de schoonmaakdag in De Noord en Veenhuizen gepland op zaterdag 29 maart. 
Het is nu voor de 11e keer dat we gezamenlijk ons mooie dorp gaan schonen van het zwerfvuil.
In het volgende Contact meer over de Zuster van Buurendag

Wie was Zuster van Buuren
Voor nieuwe inwoners van De Noord/Veenhuizen even een uitleg over de naam die verbonden is 
met de zwerfvuildag.
Zuster van Buuren woonde in De Noord en zij was een prominente vrouw in Heerhugowaard. Ze 
was werkzaam als wijkverpleegkundige, en was mede daarom een bekende verschijning in De 
Noord. Zij nam het initiatief om rondom kerk en school het zwerfvuil op te ruimen. Vrijwel altijd 
was ze alleen met deze klus bezig, wat later waren er enkele mensen die soms ook mee hielpen. 
Zij heeft vele jaren de kern van De Noord van het zwerfvuil ontdaan en schoongehouden totdat 
ze dat lichamelijk niet meer aan kon. 
Bij leven heeft Zuster van Buuren oftewel Nel van Buuren toegestemd om als eerbetoon haar 
naam te gebruiken voor de jaarlijkse zwerfvuilaktie.
Zuster van Buuren is in 2008 op 84-jarige leeftijd overleden.

Namens Katorze: Ans van Langen, Trudy, Ria en Anna Beers

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
De data voor de komende tijd:

7 maart 2014  10.00 uur koffie drinken op de pastorie
21 maart 2014  17.30 uur maaltijd in het dorpshuis
4 april 2014  10.00 uur koffie drinken op de pastorie

Janet Wester     (5719382)
Tonnie Rozing  (5741684) 
Gea Klercq       (5715265) 
Tiny van Stralen
Riet Beers (5714705) 
Ria Boekel        (5719919)
Toos Mooij       (5710193) 
      
U bent van harte welkom!
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KBO Heerhugowaard Noord
Secretariaat: Harlingerstraat 3         Telefoon:  072-5710966
      
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter:   Wout Beers Middenweg  566   tel: 5714705         
Vicevoorzitter:  Joke Beers-de Wit Torenburgplein 12 tel: 5745923        
Penningmeester Cor Neeft   Dorsvlegel 9                tel: 5713628        
2e penningmeester en waarnemend secretaris:  
 Ria Vriend-Bleeker Leliehofstraat 8       tel: 5716032        
Leden: Jos Tesselaar-Zwemmer         Bosweg 23 tel: 5715566 
 Truus van den Berg-de Boer   Rozenhoutstraat 6     tel: 5719852 

Een beetje teleurgesteld
Ik ben een beetje teleurgesteld dat het, ondanks vele pogingen, toch niet is gelukt om iemand 
bereid te vinden om de functie van secretaris in onze afdeling van de KBO te vervullen. Heel veel 
zeer capabele mensen zijn in de afgelopen tijd benaderd, zowel binnen of buiten de afdeling. 
Helaas leeft bij niet leden en ook bij zeer veel leden nog steeds de mening dat de KBO een lokale 
afdeling voor gezelligheid, spel, gym en bustochtjes is. Als dat de bestaande mening is, kan ik 
mij best voorstellen dat iemand van 75 jaar, nog actief in het leven, zegt: “Ik ben er nog niet aan 
toe”. Onze senioren organisatie, of dat nu met of zonder een  “K” is komt, gezamenlijk met andere 
organisaties, gemeentelijk, provinciaal en landelijk op voor de belangen van senioren vanaf 50 jaar. 
Hierbij geldt natuurlijk de macht van het getal!  Om een afdeling te besturen zijn JUIST jongere 
senioren nodig die nog midden in het leven staan. Juist deze mensen kunnen in staat zijn hun 
bijdrage aan die belangenbehartiging te leveren. En natuurlijk zet het bestuur zich ook in voor de 
lokale activiteiten voor die mensen die daar wel behoefte aan hebben.

Voelt u zich, wellicht een heel klein beetje, aangesproken? 
Het huidige bestuur wacht met smart op u.

Ex secretaris,  Richard de Vos

Lokale activiteiten
Op 10 maart a.s. komt De heer Plukkel uit Hoogwoud naar ons toe. Jarenlang heeft hij de machtige 
machines van de KLM bestuurd en als zodanig ook heel veel meegemaakt. Over zijn ervaringen 
komt hij voor u vertellen.

Op 27 maart organiseren wij een excursietocht naar de brandweer in Alkmaar. 
Het is dichtbij dus doen wij dit met particuliere auto’s
De deelnameprijs is 3 Euro per persoon en is bedoeld als kostenvergoeding voor de chauffeurs. 
U kunt zich nog tot 17 maart aanmelden bij Ria Vriend.

Op 14 april gaan we met hopelijk een volle bus in de richting van de Oostvaardersplassen. De bus 
is 3 kwart vol, zodat vanaf 1 maart ook niet leden zich kunnen aanmelden. De deelnameprijs is € 
45,-- Daarvoor krijgt u een mooie bustocht, koffie met gebak, een lunch en een mooie vaartocht. 
Aanmelden bij Richard de Vos  Tel: 5710966

Wilt u meer weten over de belangenbehartiging voor senioren?
Kijk dan op www.kbonoordholland.nl of www.uniekbo.nl
Wilt u nadere bijzonderheden over onze afdeling?
Kijk op www.kbonoordholland.nl en kies op deze site het tabblad “AFDELINGEN” 
U vindt ons bij de letter “H” 
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Stichting steprace de Noord
Beste Noordenders,

De kop is er af. De eerste enthousiaste deelnemers hebben zich 
aangemeld. Top!!!

Dit geeft de organisatie het goede gevoel. Tevens hebben we 
vernieuwing in de organisatie maar daar komen we in het volgende 
stukje op terug. Het wordt ook mooi weer dit jaar dus ook dat gaat 
ons niet tegenhouden eind mei. Wat nu nog rest is de volgende 
deelnemers. Dus denk je bij jezelf: “Dit evenement moet natuurlijk 
blijven op deze vrijdagavond, zet je er dan ook voor in! Geef jezelf 
op en motiveer vrienden en kennissen dit ook te doen. 

Ons motto is: 
De vrijdagavond van de kermis moet natuurlijk ook dit jaar weer sportief doorgebracht worden!!!

Ondanks dat de eerste hulp reeds aangeboden is hebben we natuurlijk nog meer hulp nodig. Deze 
hulp bestaat uit deelnemen. Dus geef je op! Als deelnemer of als vrijwilliger (alleen voor de avond).

Vanaf 13 jaar mag je al mee doen en bij voldoende aanmelding zullen we extra prijzen voor de 
jongste koppels in het leven roepen.

Deelnemers: Evelien Plak en Johan Bruin

Het programma op 23 mei:
18:15 uur: Traptrekkerrace en springkussen op het torenburgplein
  Skelterrace
  Steprace voor 6 t/m 12 jaar
20:00 uur: Steprace vanaf 12 jaar
21:00 uur:  Finish steprace

Wacht dus niet langer en meld je aan via stepracedenoord@hotmail.com

Stichting steprace de Noord
Fiona Veldman, Richard Groot, Marco Neeft, 

Miranda Groot, Rik Pancras

Oranjecomite

	  
26 APRIL!! KINDERKERMIS, VERSIERDE FIETSEN 
EN GEZELLIG NAMIDDAG!!
   
Hallo Oranjevrienden!
Ook dit jaar vieren we Koningsdag! Maar omdat 27 april op een 
zondag valt zullen we dit vieren op zaterdag 26 april!
Uiteraard zullen de versierde fietsen, kinderkermis en een gezellige 
namiddag voor de volwassen niet ontbreken! Nadere informatie 
volgt.

Met een oranje groet van het Oranjecomite!
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KONINGSDAG VRIJWILLIGERSOPROEP KINDERKERMIS!! 

	  
Hallo Oranjevrienden,
Ook dit jaar kunnen wij weer vrijwilligers gebruiken om met de 
kinderkermis op Koningsdag, 26 april, mee te helpen!
Lijkt je dit leuk! Je vrienden/vriendinnen zijn uiteraard ook van harte 
welkom!
Meld je snel aan bij Evelien Plak: tplak@xs4all.nl of 0226-421765

Met een oranje groet van het Oranjecomite!

De “Blik op de weg” in De Noord …( 17 febr.)
Beste mensen,

Het is kwart voor acht, als ik de buitenlucht tegemoet treedt en de 
lichte vrieskou inadem. In de straat hoor ik hier en daar gekrab van 
mensen, die de autoruit ijsvrij willen hebben.
Ook Anlette is net naar buiten en we wensen elkaar een fijne dag 
toe! Niels passeert me en ook voor hem is de werkweek weer be-
gonnen.
Op de Middenweg spoeden groepen kinderen zich naar school, 
auto’s en vrachtverkeer hebben zo hun eigen bestemming!
De lucht is prachtig: mooi blauw met roze wolken ... een teken, dat 
de zon over niet al te lange tijd op zal komen.
Tot aan de Hasselaarseweg ligt er weinig rommel, dus ik kan genieten ...! Het weinige, wat ik vind, 
kan ik direct in de nieuwe afvalbak deponeren. De Hasselaarseweg af en even een blik op het Apol-
lomeer, waar veel watervogels van het water en het rustige weer genieten.
Sjaak, een lid van toerclub Omnisport, groet en ook hij weet inmiddels van mijn activiteiten. 
Doordat het windstil is, zie je prachtige weerspiegelingen in het water van allerlei gebouwen. Dus, 
dan heb ik mijn fototoestel weer niet voor niets meegenomen! En ... weerspiegeling is toevallig het 
thema van de fotowerkgroep, waar we iedere maand onze fotoresultaten laten zien.
Ik steek de Westerweg over en zie, dat het riet keurig gemaaid is. Dan is ook de blik over het water 
heel anders en ook hier weer prachtige weerspiegelingen.
Langs het fietspad zie je de eerste voorjaarsbloemen al opkomen. Koolzaad, hondsdraf en win-
terakoniet. De laatste zie ook al in tuinen.Het is een prachtige gele bloem, die zich gemakkelijk 
uitzaait en ook vermeerdert door wortelstokken. De winterakoniet wordt ook wel “stinsenplant” 
genoemd. Stins is het Friese woord voor landhuis. Het woord wordt gebruikt voor een landgoed 
met een landhuis erop. Op deze landgoederen groeien veel specifieke planten, die vaak door de 
vorige eigenaren zijn geïmporteerd. Dit is ook met de winterakoniet het geval! Bij een tempera-
tuur hoger dan 10 gr. C. komen de bijen op het stuifmeel af!
Aan het eind van de Westerweg kom ik in de nieuwe ondertunneling voor fietsers en voetgangers. 
Knap werk wordt hier geleverd! Links naar de Zuidtangent en wandelend langs het gebouw van 
het Waterschap, kan ik niet nalaten opnieuw mijn fototoestel te pakken!
Nieuwsgierig? Kijk even op mijn website voor het resultaat!
Langs de Westtangent is het altijd wat rommelig. Vanuit de auto’s wordt er regelmatig wat tussen 
de struiken gegooid. Jammer, dat sommige mensen zich niet even in kunnen houden, om het 
thuis in de afvalbak te gooien!
Een krentenbol doet me goed en op de rotonde ga ik voor het laatste stuk op de Middenweg.
Karin rijdt me glunderend voorbij, Nel van de boerderij zwaait uitbundig en meer mensen passe-
ren met een “goedemorgen”!
Inmiddels heb ik een aardige hoeveelheid voor de nieuwe afvalbak. Zo’n 30 blikjes kan ik even 
kwijt. Het overige stuk heb ik al  gedaan, dus nu is het afstevenen op de koffiegeur. Als ik thuiskom 
is het inmiddels 10 graden achter het huis. Warm voor de tijd van het jaar!
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·	   36 blikjes
·	   24 drinkbakjes
·	   32 plastic flesjes
·	   17 pk. sigaretten
·	     3 pk. shag
·	     1 fles 
·	     3 aanstekers!  

Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol
De Ploeg 10
tel. 5726170 / mob. 06-18110970
e-mail: der.van.krol@quicknet.nl
website: www.gerritvanderkrol.nl

Info(N)oord
Info(N)oord is het informatiepunt in Heerhugowaard De Noord van                                     

· Bibliotheek Kennemerwaard 
· Rabobank Alkmaar e.o. en 
· gemeente Heerhugowaard. 
U kunt uw vragen of opmerkingen ook mailen naar: 
denoord@bibliotheekkennemerwaard.nl

Informatie van de Rabobank Contact Punt 
Medewerkers van de Rabobank zijn niet meer aanwezig op woensdag- en vrijdagmiddag.
U kunt wel een afspraak maken met de senioradviseurs mevrouw B. Blank of mevrouw M. Ramaker, 
telefoon 072-5674400 voor een gesprek thuis of in het kantoor van Info(n)oord.
Voor telefonische informatie Tel. 072 - 5674400 

U kunt bij Info(N)oord wel terecht voor: Een random-reader
     Betaal-enveloppen 
Informatie van de Gemeente 
Er is een directe telefoonlijn van Info(N)oord naar de gemeente.
Door het opnemen van de hoorn heeft u direct rechtstreeks telefonisch contact.

De Gemeentegids 2013/2014 wordt niet meer huis-aan-huis bezorgd.
De nieuwe gemeentegids 2013/2014 ligt voor u in de bibliotheek!!!
U kunt deze gids afhalen bij bibliotheek De Noord.

Bibliotheek Kennemerwaard
Nieuwe bibliotheek app 

De Bibliotheek Wise app: de bibliotheek op iPhone, iPad en Android 
Vanaf nu heeft u altijd en overal toegang tot de bibliotheekcatalogus en Mijn 
Menu.

Download de app
Appstore : 
https://itunes.apple.com/nl/app/bibliotheek-wise/id814323040?mt=8 

Playstore: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bicat.wise.androidapp 
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NIEUWE MATERIALEN

Volwassenafdeling ROMANS
Page, J De verzamelaar van verloren goed  Romantisch
Pulkkinen, R Vreemdeling Algemeen
Regnerus, J Het Lam Algemeen
Ross, T De Tweede November Spannend
    
  
Jeugdafdeling PRENTENBOEK
Bon, A Fien & Teun AP
Busser, M Hoera, ik ben 3! AP
   

 LEESBOEKEN T/M 9 JAAR NIVEAU
 Ken Ken jij die mop al? E  E3
Lootens, A Leren lezen met Nan van het Roversbos  E S
Tijd Tijd voor een mop E M3

 LEESBOEKEN VANAF 9 JAAR    THEMA
Flanagan, J De Outsiders Avonturen
Stilton, G  Klaar voor de start!  
Sport 
 
 INFORMATIEVE BOEKEN  VANAF 9 JAAR
Damen, R Van Napoleon tot Euromunt J blauw
Dieperink, J.B. Heftige Hersens! J rood

 STRIPS
Uderzo, A De Romeinse Lusthof B 

OPENINGSTIJDEN LOCATIE DE NOORD/ INFO(N)OORD MIDDENWEG 541 A  
Maandag  13.00 – 17.00 uur
 18.30 – 20.30 uur
Woensdag 13.00 - 17.00 uur      
 18.30 – 20.30 uur
Vrijdag  13.00 – 17.00 uur
 18.30 – 20.30 uur
Telefoon: 072-5712004
www.bibliotheekkennemerwaard.nl ook voor verlengingen
e-mail: denoord@bibliotheekkennemerwaard.nl
Telefonisch verlengen: 072-5712004 

OPENINGSTIJDEN LOCATIE BIBLIOTHEEK HEERHUGOWAARD PARELHOF 1A 
maandag 10.00-20.00 uur
dinsdag 13.00-17.00 uur
woensdag 10.00-20.00 uur
donderdag 13.00-17.00 uur
vrijdag 10.00-20.00 uur
zaterdag 10.00-16.00 uur
 
Telefoon: 072- 5764800 of 5764805
www.bibliotheekkennemerwaard.nl ook voor verlengingen
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Vrijdag 28 februari Sport Clinic oa Tennis, Honk en Softbal
wordt er door Sportservice Heerhugowaard,een ochtend sport clinics verzorgd.  Met onder ander 
tennis, honkbal en softbal. 
Alle kinderen van groep 3/8 zijn welkom en betalen Ä1,50 aan sportservice Heerhugowaard, om 
kennis te maken met verschillende soorten sport. 
Het is van 10.00 tot 11.30. De kinderen kunnen komen en gaan, ze zijn niet verplicht om 1,5 uur deel 
te nemen.

Met vriendelijke groet,
Stephanie van Diepen ñ Bergsma

Sporthal Noorderend 

Nieuws van hugo girls
Aanstaande zaterdag begint de competitie weer. Het NHV dacht 
dat de voorjaarsvakantie in onze regio gelijk viel met het zuiden en 
midden van het land en daarom was er de afgelopen weken geen 
competitie. Nu moeten er dit weekend dus wel weer veel hand-
ballen wat best lastig is omdat er nog veel op vakantie zijn en ook 
omdat er op sommige plekken carnaval wordt gevierd. Daarom 
zijn afgelopen week de 2 wedstrijden die in de Deimoshal worden 
gespeeld nog omgedraaid. Er zal in ieder geval wel heel wat moe-
ten worden geleend om met volledige teams te kunnen spelen.

Alle verenigingen kunnen inmiddels de wedstrijdtijden naar eigen 
inzicht goed zetten. Vanaf 3 maart worden dan alle nieuwe wedstrijden gepubliceerd. Dus vanaf 
die dag is het wedstrijdprogramma op de site weer goed.

Nog even wat informatie over het bestuur we hebben inmiddels namelijk al weer een paar maan-
den een nieuwe penningmeester! Carla Koomen heeft de taken van Jella overgenomen. Carla veel 
succes! (met gelukkig nog de hulp van Jella op de achtergrond).

We hebben nog wel een vacature.
We zoeken nog iemand die handig is. Dus als er een handige vader, moeder, opa, oma of (part-
ner van) een spelend lid is dan horen we dat graag. Af en toe moet er iets vernieuwd worden in 
’t Rondeel of op het handbalveld. En er moet iemand van de handbal zitting nemen in Stichting 
Dorpshuis als contactpersoon tussen Hugo Girls en de Stichting. Dus ben je handig en wil je wel 
wat doen voor de handbal meld je dan bij Ingrid Commandeur (ingridenandre@quicknet.nl). 

Karen Ursem is de nieuwe websitebeheerder. Karen Ursem. Het nieuwe e-mailadres voor website-
kopij is: 
kaarun24@hotmail.com.

Het e-mailadres voor kopij voor het Contact is: ingridenandre@quicknet.nl

En nog een laatste mededeling. Mocht je na dit seizoen willen stoppen met handballen zou je 
dan voor 1 april (het liefst ruim ervoor) een e-mail willen sturen naar Linda Rezelman: l.rezelman@
kpnmail.nl

Heel veel plezier en succes iedereen.

Het bestuur
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Vrijdagavond 14 maart keezen in ’t Rondeel. 
Iedereen is welkom! Inschrijven vanaf 19.45 uur. 

Aanvang 20.00 uur.

HOOFDSPONSORS
Transportbedrijf Piet Oudeman
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg

JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman

ONZE JARIGEN
Carola Wijnker 26 feb
Bo Bleeker 28 feb
Mandy Plak 2 mrt
Laura Wit 4 mrt
Corina Slijkerman 6 mrt
Lynn Snoek 11 mrt

Shirtsponsors
Ook dit seizoen hebben alle teams weer prachtige gesponsorde shirts. Hieronder staan alle teams 
met de sponsors.

F2 Aannemersbedrijf R. Blankendaal
 Reinigings- & straalbedrijf Stef Kuilboer BV
F1 Snoek motoren
E2 KWS
E1 Loonbedrijf Veldman               www.loonbedrijfveldman.nl
D3 Partycentrum Bleeker      www.caferestaurantbleeker.nl
D2 KWS
D1 SHW
C2 Hugo’s vrienden
C1 autobedrijf Bakker
B2 Attent Arno en Silvia Groen
B1 Autowaard
A1 Timmerbedrijf Snel
 
Dames 4 Kwekerij A. Bakker en Zn. B.V.
Dames 3 Groentekwekerij Ursem-Zuurbier
 Stukadoorsbedrijf Overtoom
Dames 2 Snack & Eethuis Hugo                               www.snackeethuishugo.nl
Dames 1 Loonbedr. en machineverhuur Danenberg  www.loonbedrijfdanenberg.nl
 Transportbedrijf Piet Oudeman                        www.pietoudemantransport.nl
Recr 1 Loonbedrijf Danenberg
Recr 2 Loonbedrijf Veldman                                       www.loonbedrijfveldman.nl

Lentekeezen
De Olympische Spelen zijn achter de rug, de dagen worden langer en over een paar dagen is het 
maart. Kortom ….. het wordt lente! Daarom gaan we op vrijdag 14 maart  lentekeezen in ’t Rondeel.
Om 19.45 uur start de inschrijving. We beginnen met koffie of thee met wat lekkers en om 20.00 
uur gaan we spelen. De kosten zijn 5 euro per persoon. 
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Dit is inclusief 2 kopjes koffie of thee en allerlei lekkers. Iedereen is welkom in ’t Rondeel. Leden en 
niet-leden, beginners en ervaren keezers. 
Borden, pionnen, kaarten en instructie zijn aanwezig. Je kunt je alleen of als koppel inschrijven. 
Voor de winnaar van de avond is er een mooie prijs. Als het met het keezen niet wil lukken, koop 
dan lootjes in onze Hugo Girls loterij en win een leuke prijs.

Wij hopen op een grote opkomst en een gezellige avond. Tot vrijdag 14 maart!

Nel, Irma en Jella

Schoonmaken Rondeel
De volgende teams van Hugo Girls zijn aan de beurt om het Rondeel schoon te maken. 
3/3-6/3 Dames 2

De sleutel is bij P. Jaspers , Rozenhoutstraat 4, tel: 072 5711729

Vrijdagavond 14 maart keezen in ’t Rondeel. 
Iedereen is welkom! Inschrijven vanaf 19.45 uur. 

Aanvang 20.00 uur.

PROGRAMMA ZATERDAG 01 MAART T/M VRIJDAG 07 MAART (ZAAL)  
             
     AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANVANG VERTREK RES.SH.
DAMES 1 2-mrt HG DS1 - Spartanen DS1  Noorderend 12:00 11.15 ------
DAMES 2 1-mrt Lacom ‘91 DS3 - HG DS2  Geestmerambacht 19:45 19.00 ------
DAMES 3 2-mrt HG DS3 - Tornado DS4  Noorderend 10:45 10.15 ------
DAMES 4 2-mrt Vrone DS1 - HG DS4  De Oostwal 12:50 12.00 ------
A 1 2-mrt HG DA1 - Victoria O DA1  Noorderend 13:15 12.45 ------
B 1 2-mrt HG DB1 - S.C. Dynamo DB1  De Deimos 11:30 10.45 ------
B 2 1-mrt Zwaluwen ‘30 DB1 - HG DB2  Zwaluwen’30 18:45 17.45 ------
C 1 2-mrt HG DC1 - Victoria O DC1  De Deimos 12:30 11.45 ------
C 2 1-mrt HG DC2 - J.H.C. DC2  Noorderend 13:30 13.00 ------
D 1 2-mrt HG D1 - D.S.O. D1  Noorderend 10:00 09.30 ------
D 2  1-mrt Hollandia T D1 - HG D2  Harenkarspelhal 12:15 11.30 ------
D 3 1-mrt Tornado D3 - HG D3  Waardergolf 9:15 08.30 ------
E1 1-mrt Victoria O E1 - HG E1  De Stap 11:20 10.30 ------
E2 1-mrt KSV E3 - HG E2  Waardergolf 10:45 10.00 ------
F1 1-mrt Victoria O F3 - HG F1  De Stap 10:30 09.45 ------
F2   VRIJ        
RECR. 1   VRIJ        
RECR. 2 4-mrt HG DR2 - Excelsior ‘53 DR2 Noorderend 21.00 20.30 ------

WIJZIGING: Zat 1 mrt: Victoria O F3 - F1 om 10.30 uur (ipv Victoria O F1)
  Zat 1 mrt: F 2 vrij (naar 22 maart)
  Zon 2 mrt: Vrone DS1 - Dames 4 om 12.50 uur (ipv 11.00 uur)
  Din 4 mrt: Recr 2 - Excelsior’53 om 21.00 uur (ipv 4 feb)
  Zon 2 mrt: C1 - Victoria O om 12.30 uur in de Deimos (ipv 11.30 uur)
  Zon 2 mrt: B 1 - Dynamo om 11.30 uur (ipv 12.30 uur)
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PROGRAMMA ZATERDAG 08 MAART T/M VRIJDAG 14 MAART (ZAAL)    
  
         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
             
DAMES 1 9-mrt Berdos DS2 - HG DS1  De Europahal 12:00 10.45 ------
DAMES 2 8-mrt HG DS2 - Hollandia T DS2  Noorderend 19:30 19.00 ------
DAMES 3 9-mrt S.V. Beemster DS1 - HG DS3  De Kloek 12:00 11.00 ------
DAMES 4 9-mrt HG DS4 - Con Zelo DS3  Noorderend 11:00 10.30 ------
A 1 9-mrt Westfriezen DA1 - HG DA1  Zwaag 11:00 10.00 ------
B 1   VRIJ        
B 2 9-mrt HG DB2 - Andijk DB1  Noorderend 10:00 09.30 ------
C 1 9-mrt t Fortuin/VVW DC3 - HG DC1  De Dars 12:05 11.00 ------
C 2 9-mrt Dirkshorn DC1 - HG DC2  Harenkarspelhal 13:15 12.15 ------
D 1 9-mrt S.V. Wieringerwaard D1 - HG D1 De Veerburg 11:45 10.45 ------
D 2  8-mrt HG D2 - Lacom ‘91 D2  Noorderend 10:45 10.15 ------
D 3 8-mrt HG D3 - Vrone D4  Noorderend 13:45 13.15 ------
E1 8-mrt HG E1 - Spartanen E1  Noorderend 12:15 11.45 ------
E2 8-mrt HG E2 - DSS E3  Noorderend 13:00 12.30 ------
F1 8-mrt HG F1 - V.Z.V. F2  Noorderend 11:30 11.00 ------
F2 9-mrt H.V. Blokker F2 - HG F2  De Kreek 10:20 09.15 ------
RECR. 1 11-mrt HG DR1 - Kleine Sluis DR1  Noorderend 21:00 20.30 ------
RECR. 2 13-mrt SEW DR1 - HG DR2  De Kreek 20:00 19.00 RES.SH.

WIJZIGING: Zon 9 mrt: HV Blokker F2 - F2 om 10.20 uur (ipv 11.20 uur)
  Zat 8 mrt: Dames 2 - Hollandia T om 19.30 uur (ipv 19.05 uur)

PROGRAMMA ZATERDAG 15 MAART T/M VRIJDAG 21 MAART (ZAAL)    

          AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1   VRIJ        
DAMES 2 15-mrt HG DS2 - C.S.V. Handbal DS3  Noorderend 19:00 18.30 ------
DAMES 3   VRIJ        
DAMES 4 16-mrt Con Zelo DS3 - HG DS4  Harenkarspelhal 13:15 12.30 ------
A 1   VRIJ        
B 1   VRIJ        
B 2   VRIJ        
C 1   VRIJ        
C 2   VRIJ        
D 1   VRIJ        
D 2    VRIJ        
D 3   VRIJ        
E1   VRIJ        
E2 15-mrt HG E2 - A & O E1  Noorderend 13:30 13.00 ------
F1   VRIJ        
F2 15-mrt St George F2 - HG F2 Koggenhal 10.00 09.00 ------
RECR. 1   VRIJ        
RECR. 2   VRIJ       

WIJZIGING: Zat 15 mrt: St George F2 - F2 om 10.00 uur (verplaatst van 1-2)  
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Vrijdagavond 14 maart keezen in ’t Rondeel. 
Iedereen is welkom! Inschrijven vanaf 19.45 uur. 

Aanvang 20.00 uur.

Heb jij binnenkort zaaldienst in sporthal Noorderend? Kijk dan even op de website onder het kop-
je Ledendiensten bij Zaaldienst/Zaalcontrole. Er zijn namelijk een paar wijzigingen bijgekomen en 
het is natuurlijk wel de bedoeling dat je weet wat jouw taken zijn als jij zaaldienst moet draaien.

ZAALDIENSTEN ‘T NOORDEREND    CONTROLE
1-mrt  
12.30-13.30 ouders jeugd + Britt Stoop 
  
2-mrt  
09.45-12.00 Marijn Kunst + Corina Slijkerman  Ingrid Commandeur
12.00-14.30 Cindy Blankendaal + Margreth vd Berg 
  
8-mrt  
10.30-13.00 ouders jeugd + Kim Smids 
13.00-14.30 ouders jeugd + Debbie Markus 
  
9-mrt  
09.45-12.15 Jorine de Moes + Marianne Gieling  Liane Borst
  
15-mrt  
13.15-14.00 ouders E2+ Evie Tiel 
  
22-mrt  
14.30-15.15 ouders F2 

TEAM DATUM WEDSTRIJD AANV. SCHEIDRECHTER   
C 2 1-mrt HG DC2 - J.H.C. DC2 13:30 Malissa de Groot-Amber Molenaar 
D 1 2-mrt HG D1 - D.S.O. D1 10:00 Astrid Snel    
DAMES 3 2-mrt HG DS3 - Tornado DS4 10:45 Karin Oudeman   
C 1 2-mrt HG DC1 - Victoria O DC1 12:30 ?  De Deimos   
DAMES 1 2-mrt HG DS1 - Spartanen DS1 12:00 Bond    
B 1 2-mrt HG DB1 - S.C. Dynamo DB1 11:30 Nel Borst   De Deimos 
A 1 2-mrt HG DA1 - Victoria O DA1 13:15 Monique Oudeman   
RECR. 2 4-mrt HG DR2 - Excelsior ‘53 DR2 21.00 Karin Oudeman   
D 2  8-mrt HG D2 - Lacom ‘91 D2 10:45 recreanten 2    
F1 8-mrt HG F1 - V.Z.V. F2 11:30 Rosie Koch-Ineke Schot   
E1 8-mrt HG E1 - Spartanen E1 12:15 Denise Sprenkeling-Lindsey Snoek 
E2 8-mrt HG E2 - DSS E3 13:00 Lisa Dekker-Bregje de Wit  
D 3 8-mrt HG D3 - Vrone D4 13:45 Kelly Zuurbier-Lois Dekker  
DAMES 2 8-mrt HG DS2 - Hollandia T DS2 19:30 ?    
B 2 9-mrt HG DB2 - Andijk DB1 10:00 Nel Borst    
DAMES 4 9-mrt HG DS4 - Con Zelo DS3 11:00 Karin Oudeman   
RECR. 1 11-mrt HG DR1 - Kleine Sluis DR1 21:00 Monique Oudeman   
DAMES 2 15-mrt HG DS2 - C.S.V. Handbal DS3 19:00 ?    
E2 15-mrt HG E2 - A & O E1 13:30 Pien vd Berg-Sen Kuilboer  
F2 22-mrt HG F2 - DSS F2 14.30 Bente Zuurbier-Evi Blankendaal  
RECR. 2 25-mrt HG DR2 - VVW DR3 21.00 Monique Oudeman   
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TEAM  WEDSTRIJD AANV SCHEIDRECHTER  
RECR. 2 18-feb HG DR2 - Vido DR2 21:00 Annie Groenland  
F2 1-mrt HG F2 - DSS F2 12:45 Bente Zuurbier-Evi Blankendaal 
C 2 1-mrt HG DC2 - J.H.C. DC2 13:30 Malissa de Groot-Amber Molenaar 
D 1 2-mrt HG D1 - D.S.O. D1 10:00 Astrid Snel  
DAMES 3 2-mrt HG DS3 - Tornado DS4 10:45 Karin Oudeman  
C 1 2-mrt HG DC1 - Victoria O DC1 11:30 ?   De Deimos 
DAMES 1 2-mrt HG DS1 - Spartanen DS1 12:00 Bond  
B 1 2-mrt HG DB1 - S.C. Dynamo DB1 12:30 Nel Borst De Deimos 
A 1 2-mrt HG DA1 - Victoria O DA1 13:15 Monique Oudeman  
RECR. 2 4-mrt HG DR2 - Excelsior ‘53 DR2 21.00 Karin Oudeman  
D 2  8-mrt HG D2 - Lacom ‘91 D2 10:45 recreanten 2  
F1 8-mrt HG F1 - V.Z.V. F2 11:30 Rosie Koch-Ineke Schot  
E1 8-mrt HG E1 - Spartanen E1 12:15 Denise Sprenkeling-Lindsey Snoek 
E2 8-mrt HG E2 - DSS E3 13:00 Lisa Dekker-Bregje de Wit 
D 3 8-mrt HG D3 - Vrone D4 13:45 Kelly Zuurbier-Lois Dekker 
DAMES 2 8-mrt HG DS2 - Hollandia T DS2 19:30 ?  
B 2 9-mrt HG DB2 - Andijk DB1 10:00 Nel Borst  
DAMES 4 9-mrt HG DS4 - Con Zelo DS3 11:00 Karin Oudeman  
RECR. 1 11-mrt HG DR1 - Kleine Sluis DR1 21:00 Monique Oudeman  
DAMES 2 15-mrt HG DS2 - C.S.V. Handbal DS3 19:00 ?  
E2 15-mrt HG E2 - A & O E1 13:30 Pien vd Berg-Sen Kuilboer 
RECR. 2 25-mrt HG DR2 - VVW DR3 21.00 Monique Oudeman  

Activiteitenkalender
Minihandbalmiddagen  19-03   
   16-04

Bingo middag Hugo girls,
 

Het was weer Bingo tijd afgelopen woens-
dag middag,
Dit keer konden we allemaal veilig naar bo-
ven lopen, vorig jaar lag er heel veel ijs op 
de trap wat eerst opgeruimd moest worden.
De meiden waren allemaal weer enthousiast 
,en hadden er alle zin in.
Er waren 43 hugo girls aanwezig en natuur-
lijk moeten ze eerst alle prijzen bekijken 
voordat we konden beginnen.
We hadden weer allemaal leuke prijzen ge-
vonden, heel veel sieraden en de lekkere 
luchtjes zijn ook altijd erg in trek.
Na 2 rondjes bingo moest er even wat ge-

dronken worden en natuurlijk een paar lekkere snoep rondjes voor de lekkere trek.
Een kopje koffie en thee voor de aanwezige moeders voordat we weer verder konden.
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Na een paar sta en zit ronden en extra volle kaart ronde was het alweer 4 uur en tijd om te stoppen.
Het was weer een gezellige middag en ze gingen allemaal met een leuke prijs naar huis.
Wij hopen volgend jaar weer net zo veel hugo girls te ontvangen voor de bingo middag.

Groetjes Anja en Corina

Vrijdagavond 14 maart keezen in ’t Rondeel.
 Iedereen is welkom! Inschrijven vanaf 19.45 uur. 

Aanvang 20.00 uur.

Beste Contact-abonnee
De tijd is weer aangebroken om uw abonnementsgeld te betalen. Helaas moeten we u dit jaar 
vragen om een iets hoger bedrag dan dat het nu al meer dan 12 jaar is geweest. Door toenemende 
drukkosten en minder advertentie-inkomsten zijn we genoodzaakt om de jaarlijkse bijdrage 
te verhogen van € 18,- naar € 20,-. Ook zullen we vanaf 1 april 2014 de advertentie-tarieven 
aanpassen. Vanaf dat moment zullen de volgende tarieven gaan gelden:
 1/1 pag € 40,50
 1/2 pag € 23,25
 1/4 pag € 14,25
Helaas, het is niet anders. We rekenen op uw begrip.

Wilt u uw bijdrage van € 20,- overmaken op rekeningnummer NL06RABO0386950989 (Contact) 
onder vermelding van
- Naam
- Straat
- Huisnummer
Het vermelden van straat en huisnummer is belangrijk, omdat alleen uw naam soms niet 
voldoende is voor ons om te weten wie er nu precies heeft betaald. Er zijn nu eenmaal verschillende 
Noordenders met dezelfde achternaam.
Onze hartelijke dank!

Redactie Contact

Hugo Boys seizoen 2013-2014 
Van de Sponsorcommissie

Winnaars raad de minuut Hugo Boys – Dirkshorn   3-1
Charelle Oudeman, Alexander Groen en Ron Dekker.
Van Harte gefeliciteerd allemaal.

De Sponsor dag van dit seizoen zal Hugo Boys houden op 23 Maart, met 
de wedstrijd tegen VZV. Hopelijk lukt het de boys om de punten deze 
dag thuis te houden, en hun beste beentje voor te zetten voor alle spon-
soren. Alle sponsoren zullen hier eerdaags op de hoogte van worden 
gesteld via een mailing. We gaan er vanuit dat deze buurtvereniging ook genoeg aanhang zal mee 
brengen en dat we na de wedstrijd met zijn allen nog even gezellig kunnen napraten.

Winnaar raad de minuut Hugo Boys – Winkel  1-5
Hans Bleeker, van harte gefeliciteerd.
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Ook zijn de voorbereidingen voor de Kermisvoetbal alweer in volle gang. We gaan proberen om 
op alle 3 de velden wedstrijden te krijgen.  De toppers van Hugo Boys 4 hebben al toegezegd 
dat ze graag weer willen aantreden tegen Con Zelo 5. Dus deze topper kunnen we alvast bekend 
maken.  
En we zijn erg ver met het contracteren van een regionale top band voor na afloop. Zodra we u hier 
meer over kunnen vertellen zullen we dat melden. 

De sponsorcommissie; sponsorcommissie@hugoboys.nl

Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag  1 maart  Zondag  9 maart

Hugo Boys
9.45  Laura Eeckhoudt
14.00  Joris / Barry

Maandag  10 maart 
Tafeltennis  Puinhoop
Kbo  thema middag

Dinsdag  11 maart
kbo

Woensdag  12 maart 
Hugo-boys   Carla Veldman
Revas
Senioren gym

Donderdag  13 maart
Training Hugo Boys
Tafeltennis Puinhoop United
 
Vrijdag  14 maart
koersbal

Hugo Boys
Geen programma

Zondag  2 maart            
Hugo Boys
9.45 uur Adrie van Renswoude
 
Maandag  3 maart
Tafeltennis  Puinhoop 
 
Dinsdag  4 maart 
Kbo
 
Woensdag  5 maart
Senioren gym
Revas

Donderdag  6 maart
Training  hugo-boys

Vrijdag  7 maart
Koersbal 

Zaterdag  8 maart
Hugo Boys
9.30  Walther Tesselaar
19.00 uur Piekla Toernooi

Hugo Boys Senioren
         
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG  2 maart 2014     
Terreindienst: Manus van Vliet        
wedstr. Omschrijving  aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
00000 Hugo-Boys 1  vrij     
47104 VIOS W 2  Hugo-Boys 2  11:00 10:00  
62058 SVW 27  8  Hugo-Boys 3  13:00 12:15  
63775 Hugo-Boys 4 Kleine Sluis 3  10:45 10:00 Henk Kroon   
00000 Hugo-Boys 5 vrij     
0 Hugo-Boys A 1  vrij     
0 Hugo-Boys VR 1  vrij     
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WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG 9 maart 2014     
Terreindienst: Frans Dekker       
wedstr. Omschrijving  aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
12765 Hugo-Boys 1 DTS 1 14:00  L.K. Ende  
47162 de Valken 2  Hugo-Boys 2  10:30 9:15 J.G.M. Koekkoek  
65435 de Foresters 7  Hugo-Boys 3 14:00 13:00  
133856 Hugo-Boys 4  Kaagvogels 2  10:45 10:00 Marcel Numan  
63744 Hugo-Boys 5  VIOS W 5  10:45 10:00 Jan de Wit  
68720 Koedijk A 1  Hugo-Boys A1  14:00   
208255 Wiron VR 2  Hugo-Boys VR 1  13:00 11:45  
        
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG 16 maart 2014     
Terreindienst: Harry Wolkers/Nico Groot       
12415 Schagen 1  Hugo-Boys 1  14:00  J.N.M. van den Hoff 
47282 Hugo-Boys 2  ZAP 3 10:45 10:00 J.W.R. Wokke  
63756 Hugo-Boys 3  SVW 27  8  10:45 10:00 Willem Wester  
62561 ZAP 5  Hugo-Boys 4  11:00 10:00  
144841 Succes 6  Hugo-Boys 5  14:00 13:00  
147438 Hugo-Boys A 1  JVC A 1  10:45  Marco v. Woerkom  
208151 Kwadijk VR 1  Hugo-Boys VR 1  10:30 9:30  

Siem Hand tel. 5740761
 

Pupil van de Week 
Pupil van de week voor deze wedstrijd:

9 maart  
Hugo Boys 1 - DTS  1

is
Jay Beers

12:45 uur aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen.

Hugo Boys Jeugd
       
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd  Zaterdag 1 maart 2014    
Terreindienst ‘s ochtends: Paul Groot jr.    
Terreindienst ‘s middags: Tim Beke    
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
- Hugo Boys B1 - Vrij    
- Hugo Boys C1 - Vrij    
- Hugo Boys D1 - Vrij    
- Hugo Boys D2 - Vrij    
- Hugo Boys E1 - Vrij    
- Hugo Boys E2 - Vrij    
- Hugo Boys F1 - Vrij    
- Hugo Boys F2 - Vrij 
   
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd  Woensdag 5 maart 2014    
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
204417 Kolping Boys B3 - Hugo Boys B1 19:15 18:00 - 
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Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd  Zaterdag 8 maart 2014    
Terreindienst ‘s ochtends:  Gerrit Stoop   
Terreindienst ‘s middags:  Roel Wolkers   
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
204448 Foresters de B3 - Hugo Boys B1 13:00 11:30 - 
187924 Meervogels 31 C2 - Hugo Boys C1 12:15 10:45 - 
193905 Hugo Boys D1 - KSV D2 11:00 10:15 Richard Borst 
193567 Vrone D5 - Hugo Boys D2 13:00 12:00 - 
166529 Koedijk E3 - Hugo Boys E1 11:00 10:00 - 
166702 SVW 27 E11 - Hugo Boys E2 10:15 9:30 - 
177418 Hugo Boys F1 - SVW 27 F4 11:00 10:30 Frits/Marco 
171839 Hugo Boys F2 - Victoria O F5 11:00 10:30 Erik 
       
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd  Woensdag 12 maart 2014    
Terreindienst:  NNB    
204421 Hugo Boys B1 - Kolping Boys B4 19:00 18:00 Henk Beers 
       
   Jaarplanner 2014      

MEI      
5 mei 2014 Fietstocht
10 mei 2014 20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
12 mei 2014 KBO: Slotmiddag met cabaret en zang
22 mei 2014 Vrouwen van nu: uitje
28 mei 2014 KBO: laatste gymochtend voor de zomerstop
29 mei 2014 Eerste Heilige Communie
31 mei 2014 40 MM

JUNI
14 juni 2014 Rabo Sponsortocht
22 juni 2014 YoungSeven, Katholieke jongerendag
29 juni 2014 YoungSeven, Feestelijk de zomer in

AUGUSTUS
30 augustus 2014 38e  editie Noordender Volksspelen

SEPTEMBER
1 september 2014 KBO: fietstocht
2 september 2014 KBO: gymochtend voortaan op dinsdag
8 september 2014 KBO: vakantieverhalen Quiz en bingo

OKTOBER
21 oktober 2014 KBO: verhalen over de douane. Hr. Pols

NOVEMBER
5 november 2014 Cabaret/Revue avond bij Bleeker
7 november 2014 Cabaret/Revue avond bij Bleeker
8 november 2014 Cabaret/Revue avond bij Bleeker
9 november 2014 Cabaret/Revue middag bij Bleeker
17 november 2014 KBO: Wout Strootman, met muziek van Annie MG Smit

DECEMBER
16 december 2014 KBO: kerstmiddag met Harmonie
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ALGEMENE INFORMATIE
Kopij voor deze pagina? Mail Redactiecontactdenoord@gmail.com of bel Angèl Mooij 
072-5715332
Voor een klachtenmelding bij de gemeente over wegen, riolering, verlichting, 
plantsoen en reiniging, kunt u bellen met:  072 – 5714072
Algemeen nummer van de politie is:  0900 – 8844  (Bij spoed 1 1 2 ) 
Telefoonnummer Huisartsenpost Alkmaar: 072 – 5180618
Telefoonnummer regionale Spoedapotheek: 072 -  5673000
Telefoonnummer Dierenambulance:  072 – 5150085
Red een dier:  1 44 (ook voor zwerfdieren)

Begrafenis vereniging St. Tekla
Uitvaartleidster  Mevr.Gerda Roozendaal   0226-422110
  b.g.g. 06-51039032

of Dhr. Bart Beemsterboer    0226- 422525
  b.g.g. 06-13574993

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

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

 

HOU DE STRAAT SCHOON!
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Daar plukt ú de vruchten van!

Meer verzekeringen 
= Meer korting
Wist u dat Univé méér biedt dan alleen de zorgverzekering?  
Ook voor uw overige verzekeringen kunt u bij ons terecht.  
Dat is niet alleen heel gemakkelijk, maar ook heel voordelig!

Want als u meerdere verzekeringen bij ons heeft,  
krijgt u tot 10% korting op uw basisverzekering en maar  
liefst tot 15% korting op uw schadeverzekeringen.

Profiteer nú van de voordelen van Univé! 
Kom langs of bel (072) 502 45 00.

Univé HAL
Alkmaar, Rogier van der Weijdestraat 1 
Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1
Stompetoren, Dres 1

www.unive-hal.nl


