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Agenda
11 april 2014 MOV: Vastenaktiemaaltijd
12 april 2014 12e  editie Noordender Sjoelkampioenschap met na afloop Sjoelbakkenbal m.m.v. Paul Vlaar
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
19 april 2014 10:00 Zeeverkenners: rommelmarkt bij de Roef
21 april 2014 MOV: Paastocht
24 april 2014 St. Tekla: jaarvergadering
26 april 2014 Koningsdag: versierde fietsen, kinderkermis
27 april 2014 Vormselviering
5 mei 2014 Fietstocht
10 mei 2014 20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
12 mei 2014 KBO: slotmiddag Mevr Haring test uw muzikale kennis
22 mei 2014 Vrouwen van nu: uitje
23 mei 2014 Step/Traptrekker/Skelter-race
28 mei 2014 KBO: laatste gymochtend voor de zomerstop
29 mei 2014 Eerste Heilige Communie
29 mei 2014 Dorcas: Hemelvaartsdag fietsdag
31 mei 2014 40 MM
14 juni 2014 Rabo Sponsortocht
22 juni 2014 YoungSeven, Katholieke jongerendag
29 juni 2014 YoungSeven, Feestelijk de zomer in
6 juli 2014 Humulus Lupulus sport en speldag ism 40 jaar Puinhoop United

Vrijdag 11 april 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 21 APRIL 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 9 mei 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 
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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 17 april   op  het se-
cretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
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TER OVERWEGING: 
Wees waakzaam 
want voor je het beseft 
heeft de consumptiewereld 
met je diepste dromen 
een loopje genomen 
en je verlangen naar geluk 
netjes ingepakt 
in koopgedrag.
Wees waakzaam 
want voor je het beseft 
zijn je vragen verstomd, 
en zie je niet meer 
hoe het onrecht wordt goedgepraat, 
en ben je aangepast aan wat 
‘de gewone gang van zaken’ heet.
Wees waakzaam 
want voor je het beseft 
praat je mee 
met wat ze allemaal zeggen: 
dat het elk voor zich is 
in het leven, 
en dat jij toch ook 
maar één keer leeft.
Wees waakzaam 
want voor je het beseft 
leef jij ook 
ten koste van anderen, 
ook al heb je de mond vol 
van kiezen voor de zwaksten.

UIT DE PAROCHIE –  “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” –  5 april 2014.

Helaas is vorige keer mijn tekst niet in Contact gekomen. Daardoor nu een iets langere versie.

In het weekend van 22 maart zijn de begeleiders van het Vormselproject en de werkgroep naar de 
Stal op de Kaag” in de Kaag geweest. Dit als alternatief voor het kloosterweekend. Het Liobakloos-
ter was te duur geworden. Ze hebben het fantastisch gehad. Het programma leek veel op hoe het 
in het klooster was: een avond met Matthieu Wagenmaker en een avond met Ber Leurink; ook een 
soort van Lagerhuis. De begeleiders hebben zinvolle gesprekken gehad.
De vormelingen, begeleiders en werkgroep hebben op 8 maart een mooie dag in Amsterdam ge-
had. Het programma was wat karig (geen drugsopvang of daklozenopvang), maar wel waren ze bij 
de stadsreiniging en ze hebben een spel gedaan in de stad. ’s Avonds was de afsluitende viering; 
de begeleiders zongen enthousiast, wat erg leuk was om te horen. 

Het Vastenproject loopt. Elke week wordt er een ander symbool bij een kruis geplaatst: palmbla-
den in de vorm van dragende handen; twee kaarsen die symboliseren dat mensen licht mogen 
zijn voor elkaar; nog twee kruisen om te laten zien dat er in de wereld altijd twee kanten zijn, 
gerbra’s voor ogen die open gaan en een ketting met dertig rozijnen om het verraad van Judas uit 
te beelden.
Op 11 april is de Vastenmaaltijd in de kerk. Daarvoor bent u natuurlijk weer van harte uitgenodigd.

Op zondag 9 maart zou ik ’s avonds Klaas Beers de ziekenzegen geven. 
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Toen ik in Zuyderwaert kwam, was Klaas juist overleden. De familie en ik hebben samen voor hem 
gebeden en Gods zegen gevraagd over hem. Klaas was 91 jaar. Familie Beers: van harte gecondo-
leerd en veel sterkte.

Op 16 maart zong het Jambokoor in onze kerk. Het was weer fantastisch. We hadden het over 
topervaringen. Maar dit koor was ook een topervaring.

Ik liep toch niet mee naar Amsterdam voor de Stille Omgang. Ik ben steeds een beetje aan het 
sukkelen met mijn gezondheid. Mijn schildklier blijkt niet goed te werken. Ik zit nog in de onder-
zoeksmolen. Hopelijk volgend jaar maar weer meewandelen.

Op 23 maart was de presentatieviering en viering van vergeving voor de Eerste Communicanten. 
Heerlijk om deze jongens en meisjes te laten vertellen. Ze vinden het vaak wel eng. Maar toch 
zeggen ze af en toe heel bijzondere en / of grappige dingen. Nog anderhalve maand (29 mei) en 
dan is het voor hen zover: Eerste Communie.

Intussen zijn we volop bezig met de voorbereidingen van de Goede Week. Een heel drukke tijd 
komt eraan voor alle vrijwilligers en voorgangers. Maar ook het hoogtepunt van het kerkelijk jaar: 
Pasen, het feest van het Nieuwe Leven, het feest van Opstanding. U bent van harte uitgenodigd 
om de Goede Week en Pasen te komen vieren in de kerk.

Data om te onthouden:
11 april  –  Vastenactiemaaltijd in de kerk
12 april  –  Bavodag, voor  vormelingen ouders
13 april  –  Palmzondag; daarna de Goede Week 
16 april  –  boeteviering en dagafsluiting 
17 april  –  Witte Donderdag. ’s Morgens ook rondleiding van de kinderen van de 
  Sint Jozefschool langs de kruiswegstaties.
18 april  –  Goede Vrijdag
19 april  –  Paasbijeenkomst voor de kinderen en de Paaswake
20 april –  Hoogfeest van Pasen
27 april  –  Vormsel
Elke dinsdagavond in mei: rozenkrans bidden.
29 mei  –  Eerste Communie en Hemelvaartsdag

Hartelijke groeten, Marion Bleeker – Burger

In april is de groep van mevrouw van  Langen- van Schagen de beurt om de kerk op orde te maken. 

Bloemengroep:
In april wordt de kerk versierd door Nel van Schagen en Mieke Wolkers

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
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WOENSDAG 9 april
19.30 uur
Dagafsluiting met Deo vacare

WEEKEINDE 12 EN 13 APRIL
Palm of passiezondag
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 50,4-7( De lijdende dienaar verzet zich niet,wanneer Hij wordt 
geslagen en beschimpt)
Evangelie uit Matteüs 26, 14-27,66( Jezus vervult de Schriften in zijn wijze van lijden en sterven)

ZONDAG 13 APRIL
10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van het kinderkoor.
 Voorgangers zijn pater Jan Molenaar en pastor Marion Bleeker - Burger.
Gebedsintenties voor: Cok Borst, Tiny Veldman-Overtoom en overleden ouders Veldman-oOer-
toom, Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda molenaar-Goedhart, Cor Borst en Ria 
Borst-Groot, overleden ouders van Schagen- de Moel, Aris en Ja, Bets Danenberg-Stoop, Marie 
Molenaar-Spaansen en overleden familie, voor een jarige en zegen over ons gezin, Henk Groot en 
Trien Groot-Groot en zegen over hun gezin, Jaap en Gina Beers, overleden ouders en zegen over 
de kinderen en kleinkinderen.
Lector:Marga van Langen. Misdienaars: Roy Tesselaar en Kirstin Plak,  Koster; Gon Meester.

WOENSDAG 16 APRIL 
19.30 UUR 
Boeteviering en Deo Vacare. Er is volkszang. Voorgangers: Deo Vacare en Marion Bleeker – Burger.
Lector: Marga van langen.

DONDERDAG 17 APRIL
Witte donderdag
19.30 uur
Eucharistieviering  met zang van het gemengd koor. Voorgangers zijn Gerard Weel en Marion Blee-
ker-Burger.
Gebedsintentie voor; Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en 
overleden familie Molenaar-Goedhart.
Lectoren: Jos Mooij, Bert Bijvoet en Marga van Langen. Jill Kavelaar en Maud Berkhout. Koster: Gon 
Meester

VRIJDAG 18 APRIL
GOEDE VRIJDAG
Vasten en onthoudingsdag
15.00 uur
Kruisweg voor de kinderen.
 Iedereen mag voorjaarsbloemen meenemen.

19.30 uur
Goede vrijdag viering met  de gebedsvieringgroep en zang van de Cantorij.
Koster: Peter Danenberg.

WEEKEINDE 19 EN 20 APRIL
Hoogfeest van Pasen
Eerste lezing uit de handelingen van de apostelen 10, 34a.37-43( petrus legt getuigenis af over het 
leven, de dood en de verrijzenis van Jezus)
Evangelie uit Johannes( 20, 1-9 De Heer Jezus is opgestaan: het leven heeft de dood overwonnen)
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ZATERDAG 19 APRIL
19.00 UUR
Paasbijeenkomst voor de kinderen met zang van het kinderkoor. Voorganger is pastor Theo Vertelman.
Gebedsintenties voor: Alie Mooij-Zuurbier en zegen over haar gezin, Piet Dekker en zegen over 
zijn gezin, in liefdevolle herinnering Jan  en Ria en overleden ouders Berkhout en Borst, Cok Borst, 
Toon en Annie Borst-Spaansen, Piet Dekker en zegen over zijn gezin, Luc en Ria van Gastel-Tes-
selaar, Jan Beers en zegen over zijn gezin, Cor Borst en Ria Borst-Groot, in liefdevolle herinnering 
Jaap Pronk, Jan en Sjanet en overleden familie, Adriaan van Langen en zegen over zijn gezin, San-
der Borsten zegen over zijn gezin, Pe Wester, Gerrit Schaafsma en zegen over hun gezin, Riet Ou-
deman-Beers en om zegen over haar gezin, Jan Oudeman en zegen over zijn gezin
Lector: Marga van Langen. Koster: Ria Danenberg. 

21.00 uur PAASWAKE
Woord- en communieviering met zang van het ritmisch koor. Voorganger is Marion Bleeker-Bur-
ger. Zij neemt de gewijde Paaskaars, wijwater en geconsacreerde hosties mee vanuit de Eucharis-
tieviering in Maria Mater in ’t Veld.
Gebedsintenties voor: Alie Mooij-Zuurbier en zegen over haar gezin, Piet Dekker en zegen over 
zijn gezin, in liefdevolle herinnering Jan  en Ria en overleden ouders Berkhout en Borst, Cok Borst, 
Toon en Annie Borst-Spaansen, Piet Dekker en zegen over zijn gezin, Luc en Ria van Gastel-Tes-
selaar, Jan Beers en zegen over zijn gezin, Cor Borst en Ria Borst-Groot, in liefdevolle herinnering 
Jaap Pronk, Jan en Sjanet en overleden familie, Adriaan van Langen en zegen over zijn gezin, San-
der Borsten zegen over zijn gezin, Pe Wester, Gerrit Schaafsma en zegen over hun gezin, Riet Ou-
deman-Beers en om zegen over haar gezin, Jan Oudeman en zegen over zijn gezin
Lector: Jos Mooij. Misdienaars; Ermioni Tsiamparlis en Pascalle Beers. Koster; Ria Danenberg

WEEKEINDE 20 EN 21 APRIL
HOOGFEEST VAN PASEN
Eerste lezing uit de handelingen van de apostelen10, 34a.37-43(Petrus legt getuigenis af over het 
leven, de dood en de verrijzenis van Jezus)
Evangelie uit Johannes 20, 1-9( de heer Jezus is opgestaan: het leven heeft de dood overwonnen)

ZONDAG 20 APRIL
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is Theo Vertelman.
Gebedsintenties voor; Jaap Stoop en zegen over zijn gezin, Piet dekker en zegen over zijn gezin,-
Theo Groot en overleden familie Groot-de Goede,Cok Borst, Adrianus Overtoom en Catharina Over-
toom-Oudhuis en zegen over hun gezin, Joke Mol-Rijk, in liefdevolle herinnering Wim Oudeman 
en Tiny Oudeman-Beers, overleden ouders Poel-Huiberts, Siemen Borst en zegen over zijn gezin en 
geef ons moed om verder te gaan,Jaap Way en Gre Way-de Boer en  overleden familie, in dierbare 
en dankbare herinnering aan onze lieve ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom,Ali Idema-van Die-
pen,in liefdevolle herinnering familie Jan Oudeman-Groot en zegen over zijn gezin en kleinkinde-
ren,Piet Zijp en overleden familie Zijp-braas, Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen en klein-
kinderen,Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman en levende en overleden familie, overleden familie 
Jong-Schilder, Gerbrand en Jo Langedijk en Piet en Ans de Klerk-Langedijk, Adrianus  en Cornelia 
Moras-Pater en zegen over hungezin, , Cees Verwer en Tiny Verwer-Veldman, Johannes Verwer en 
Alida Johanna Verwer-Ursem,in liefdevolle herinnering jan en de familie Oudeman-Groot, Henk en 
Trien Groot-Groot en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Andre Cattermole
Lector; Joke van der Voort. Misdienaars; Jan Groot en Jochem Blankendaal. Koster: Kees Berkhout

WEEKEINDE 26 EN 27 APRIL
Tweede zondag van Pasen
Eerste lezing uit de handelingen van de apostelen  (2, 42-$47, Lucas schetst ons de eerste kerk van 
Jeruzalem als een eensgezinde, solidaire gemeenschap)
Evangelie uit Johannes 20, 19-31( Gelukkig zij die zonder gezien te hebben toch tot geloof komen)
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ZONDAG 27 APRIL
VORMSELVIERING
10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van het Begeleiderskoor. Voorgangers zijn Mattieu Wagemaker en 
Marion Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor; Maria  en Catharina van langen, in liefdevolle herinnering Berry, in liefdevol-
le herinnering Jan en Ria en overleden ouders Berkhout en Borst,Antonius en Aloysius Molenaar 
en petronella gerharde Molenaar-Goedhart ern overleden familie Molenaar-Goedhart,in liefdevol-
le herinnering familie Jan Oudeman-Groot en zegen over zijn gezin en kleinkinderen,in liefdevolle 
herinnering Piet Korver en zijn dochter Helma, Cees Verwer en Tiny Verwer-Veldman, Johannes 
Verwer en Alida Johanna Verwer-Ursem, overleden ouders Buter-Bakker,voor de Koninklijke familie.
Lector; uit de voorbereidingsgroep. Misdienaars:Petros Tsiamparlis en Kirstin Plak. Koster: Gon 
Meester

Rooster kerken Waarland,’t Veld en Nieuwe Niedorp
’t Veld:
Zaterdag 12 april om  19.00 uur  Palmpasenviering met Toon Jorink en zang van de veldrakkers.
Donderdag 17 april om  19.30 uur  Eucharistieviering met Toon Jorink en pastoor Wanna en zang van 

het gemengd koor
Vrijdag 18 april om  15.00 uur  Kruisweg bidden voor de kinderen en zang van het kinderkoor
Vrijdag 18 april om  19.30 uur  Woord- en communieviering met toon jorink en zang van interamvo
Zaterdag 19 april om  15.30 uur  Viering in Maria mater met ?
Zaterdag 19 april om  19.00 uur  Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van interamvo
Zondag 20 april om  10.00 uur  Eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van het ge-

mengd koor
Zaterdag 26 april 0m  19.00 uur  Eucharistieviering met Piet steur

Waarland
Zaterdag 12 april om  19.00 uur  Palmpasenviering met Marion Bleeker-Burger en zang van het kin-

derkoor.
Donderdag 17 april om  19.00 uur  Eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van het rit-

misch koor.
Vrijdag 18 april om  19.00 uur  Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang 

van het gemengd koor.
Zaterdag 19 april om  17.00 uur Woord- en communieviering in sabinahof met Marion Bleeker-Burger
Zaterdag 19 april om  19.00 uur  Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang 

van het gemengd koor.
Zondag 20 april om  10.00 uur  Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang 

van het kinderkoor.
Maandag 21 april om  10.00 uur  Stille viering met Toon Jorink
Zaterdag 26 april om  19.00 uur  Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang 

van het ritmisch koor.
Nieuwe niedorp
Zondag 13 april om  10.00 uur  palmpasenviering met Toon Jorink en zang van de zonnezangertjes
Donderdag 17 april om  19-00 uur  Eucharistieviering met pastoor van der Stok en zang van Timeless, er 

is vormselvoorbereiding en KWD
Vrijdag 18 april om  19.00 uur  Woorden communieviering met Annemiek Wijnker en zang van het 

gemengd koor.
Zaterdag 19 april om  21.30 uur  Eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van Timeless
Zondag 20 april om 10.00 uur  Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het ge-

mengd koor
Maandag 21 april om  10.00 uur  Eucharistieviering met pastoor van der Linden en volkszang.
Zondag 27 april om  10.00 uur  woord- en communieviering met Truus Molenaar.
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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 15 april vergadert de parochievergadering om 19.30 uur

GOEDE WEEK EN HOOGFEEST VAN PASEN:
13 april – 10 uur: Palmzondag met het Kinderkoor; pater Jan Molenaar en Marion Bleeker -   Burger; 
daarna de Goede Week: 
16 april – 19.30 uur: boeteviering en dagafsluiting met Deo Vacare en Marion Bleeker - Burger
17 april – 19.30 uur: Witte Donderdag met Gemengd Koor, pastor Gerard Weel en Marion Bleeker 
- Burger. 
’s Morgens ook rondleiding van de kinderen van de Sint Jozefschool langs de kruiswegstaties.
18 april – Goede Vrijdag: 15.00 uur: kindvriendelijke Kruisweg; 19.30 uur: viering met Cantorij en 
gebedsvieringengroep.
19 april – 19.00 uur Paasbijeenkomst voor de kinderen 
en om 21.00 uur de Paaswake met het Ritmisch Koor en Marion Bleeker – Burger.
20 april – 10 uur: Hoogfeest van Pasen met Gemengd Koor en Theo Vertelman.
 
VIEREN.
Als u in de afgelopen weken in een viering bent geweest, heeft u misschien gemerkt dat sommige 
dingen wat anders gaan. Mensen vinden veranderingen meestal lastig. Daarom kan ik proberen 
er iets van uit te leggen.

In de eucharistievieringen (dus de vieringen met een priester) willen we graag weer de traditionele 
gebruiken invoeren. En dan gaat het vooral om het gaan staan en knielen. In De Noord en omstreken 
zijn we dat een beetje kwijt. Nu kan ik me voorstellen dat in onze vergrijzende kerk een aantal 
mensen echt niet meer gaan knielen. Dat hoeft ook niet. Maar zij die wel kunnen en ook willen 
knielen, worden daarvoor uitgenodigd bij het Eucharistisch gebed, na het Sanctus / Heilig, heilig. 
Staan “hoort” bij het Evangelie, de Geloofsbelijdenis en bij het ‘Verheft Uw hart’ voor de prefatie.
Waarom doen we dat? Gaan staan beeldt onze eerbied uit voor God, voor Jezus en het Woord.
Knielen laat zien dat we geloven dat God het grootst is en het is ook een vorm van eerbied.

In de Woord- en Communievieringen is iets anders aan de hand. Ons bisdom ‘gedoogt’ nog wel 
deze vieringen, maar dan zouden we wel volgens een bepaald concept moeten vieren. En dat 
concept is net iets anders dan wij het doen. U heeft dat misschien al een keer ervaren met een 
gastvoorganger. De bedoeling is dat we drie lezingen gaan lezen, een extra lezing uit het Nieuwe 
Testament. Ook wordt ons gevraagd geen Communiegebed te bidden, maar een Dankgebed na 
de communie. Dan ziet het er ongeveer zo uit vanaf de collecte tot en met Dankgebed: 
Collecte 
Het H. Brood wordt op de altaartafel geplaatst
Onze Vader (allen: gebeden of gezongen)
 
Vredesgebed en vredeswens
Communie, tijdens of aan het eind van de communie koorzang of orgelspel
 
Dankgebed met acclamatie

Het moet allemaal even wennen natuurlijk. Maar ik hoop dat u hiervoor begrip heeft. En laat het 
ons weten als u ergens moeite mee heeft, of als u vragen heeft.

Hartelijke groet, Marion Bleeker – Burger.



10 11

Kleine Kinderkerk voor de onderbouw
Op woensdag  2 april  was er weer kinderkerk, Marion hielp me deze keer.
Het is altijd prettig als er een ouder bij is, want de groep is best wel jong.
Er gingen 9 kinderen mee en ze hadden er weer zin in. 
We hebben nagepraat over de vasten en er waren een aantal kinderen die minder snoepte in de 
vastentijd en dat is best wel moeilijk. Het samen spelen en samen delen heeft ook indruk gemaakt 
en ook dat proberen ze.
Deze keer ging het over de bruiloft van Kana, dit heb ik uit de kijkbijbel vertelt en voor de kleinste 
is het toch prettig om mee te kijken en te luisteren.
Robin vroeg wat trouwen was en ook dat hebben we uitgelegd. Toen ik vertelde dat je elkaar trouw 
beloof en daarna een ring om doe, wist hij te vertellen dat zijn ring stuk is, dus hij kan niet trouwen.
De meeste dachten ook dat Maria en Jezus gingen trouwen en dat heb ik maar even zo gelaten.
Na dit verhaal was er water en druiven, maar de kinderen konden zelf hiervan geen wijn maken, 
maar de druiven smaakten goed.
Ik vertelde, dat je op Jezus moet vertrouwen, dat alles goed komt, kijk maar naar de bruiloft, 
waar water wijn werd. Het woord vertrouwen is best wel moeilijk, daarom was er een spel met 
vertrouwen, een kind moest zich achterover laten vallen en er op vertrouwen dat Marion of ik ze 
zouden opvangen. Dit is best wel moeilijk voor de kinderen, maar het spel was erg leuk.
Ja, toen was het water wijn geworden en kregen de kinderen limo en een koekje. 
Ik had ook nog een rijmpje over de bruiloft van Kana en de rijmwoorden  werden goed geraden. 
Dit was tevens een kleurplaat en iedereen mocht de bruid en bruidegom inkleuren.
Zo was het uur weer snel voorbij en gingen we naar de kerk om een kaarsje aan te steken en we 
hebben ons samenzijn afgesloten met het lied geeft mij je hand.

De volgende kinderkerk is op woensdag 16 april om 12.00 uur
Het gaat dan over Pasen en we gaan paaseieren zoeken

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

Grote Kinderkerk voor de bovenbouw
Op maandag 31 maart stond ik weer met het bordje grote kinderkerk bij school,  er was iets minder 
belangstelling vanwege het mooie weer, maar er gingen 6 hele enthousiaste kinderen met me mee.
Er waren twee vastendoosjes, dus er werd toch aan de vasten gedacht. 
Na onze gebruikelijke opening hebben we over de vasten nagepraat en de meeste proberen toch 
wel iets te doen, zoals minder snoep of een keer geen vlees eten enz.
Ik had een bloembad nagemaakt van een viering en daar mochten de kinderen bij de letters v a s 
t e n  een woord schrijven, waar ze mee konden vasten en er werd goed nagedacht, zoals vrede, 
aandacht hebben, samen spelen, troosten, eerlijk zijn en nadenken.
We hebben hier nog even over nagepraat en ik heb mijn woorden die ik had opgeschreven ook 
opgenoemd, zo kunnen ze nog even nadenken hoe ze de vasten vervolgen.
Hierna vroeg ik wie Mozes was en de meeste weten het verhaal, omdat ze de film hebben gezien.  
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We hebben er over gepraat en ik heb het verhaal van de brandende braamstruik verteld. Ze waren 
allemaal heel stil, dus het maakte indruk.
Daarna had ik een 40 dagen spel, van de Israëlieten, die onder leiding van Mozes naar het beloofde 
land gingen. Het werd een gezellig en spannend spel, maar hij duurde best wel lang, daarom zijn 
we gestopt, toen er 3 kinderen binnen kwamen. Ja als je in het land van melk en honing bent mag 
die ook proeven en ieder kind mocht wat melk drinken en kreeg een beetje honing.
Tot slot hebben we een kaarsje opgestoken, de kerk bekeken en zo was het uur alweer snel voorbij.

De volgende kinderkerk voor de bovenbouw is 14 april,
Ik vertel dan het verhaal van Pasen en er zijn paaseieren. 

Op  maandagmiddag 14 april 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

Commissie Werk aan de Kerk                         
In en rondom het H.Hart”.
Zaterdagmorgen 12 april is er weer werk aan de kerk !
  
Zaterdag 12 april is er wederom een werkdag in en rondom het H.Hart.
We hopen dan alles weer op zijn paasbest te krijgen. Gedeeltelijk is 
er dan al veel gebeurd.
Zo is de klokkentoren en de torenzolder opgeruimd van vogelnest-
materiaal en het luik opnieuw geborgd. Is de lekkage in de klok-
kentoren verholpen door nieuw aangebracht lood.
ook is het zwerfvuil rondom het H.Hart opgeruimd en zijn de com-
postbakken bij het kerkhof al even terug weer helemaal geleegd 
en afgevoerd.

Oproep:    Oproep:    Oproep: 

Wie kan maandag 07 april meehelpen herstel bestrating kerkhof ?
Maandag  07 april a.s. worden door Jaap en Ted van Schagen de bestrating op het kerkhof vakkun-
dig opgehaald, hersteld en bestraat. Ook Nic Buter en Jan de Wit zijn er bij maar we hebben graag 
meer mensen om ze te assisteren. Vele handen maken licht werk
De paden zijn indertijd op initiatief en sponsoring van Ferdinand Ursem voorzien van nieuwe be-
strating en met een grote groep Noordenders aangelegd. In de loop van tijd is de bestrating ver-
zakt en uitgelopen. Prachtig dat dit nu aangepakt gaat worden, zodat het weer voor jaren strak en 
kantig erbij komt te liggen.
Opgave en informatie bij: Nic Buter tel 5710688 en Jan de Wit tel. 5715593.
 
Wie zaterdag 12 april  mee wil helpen laat dit dan ook even weten bij Jan en Nic.

Commissie werk aan de kerk
Harm Beers  tel.  072-5713419
Nic Buter       tel.  072-5710688
Jan de Wit tel.  072-5715593
Gerrie Groot tel.  072-5716114 
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Paastocht
	   	  2e paasdag 21 april 2014   

paaseieren zoeken voor kinderen 
binnen 1 km afstand van kerk

Fietsen   25 km
Wandelen  2, 10 en 20 km

Inschrijven pastorie Heilig Hart kerk 
  te Heerhugowaard-de Noord
  tussen 10.00 – 11.30 uur

Kosten  volwassenen € 5,- fietsen / wandelen 10 en 20 km 
kinderen  € 2,50  incl. consumptie en paaseieren 	  

Opbrengst   project in Sierra Leone Vastenaktie

Organisatie  MOV de Noord      

Vastentijd    
De vastentijd is de tijd tussen Carnaval en Pasen. Vasten is een eeuwenoude traditie. Niet alleen voor 
Christenen, maar ook voor Moslims, Hindoes, Joden en Boedhisten. In heel Nederland wint vasten de 
laatste jaren weer aan populariteit. Minder verbruiken en solidair zijn met anderen past goed in ons 
streven naar een duurzamere samenleving. Maak in de vastentijd een start met een duurzame levensstijl.

MOV de Noord heeft weer een aantal tips om te vasten
Vasten is grote schoonmaak in je lichaam, je geest, je relaties en je leefomgeving.
Waarvoor kies je? Wat wil je even niet meer? Wat ga je anders doen? Waarin ga je je beperken?

* Neem de tijd om te koken en te eten
 Trek weer eens een eigen bouillion of maak een lekkere stoofschotel. Bewuster koken en eten 

kan een hoop voldoening schenken.
* Koop alleen spullen die je écht nodig hebt
 Nóg een jas, een tas of een paar schoenen? Probeer weerstand te bieden tegen die eerste 

koopimpuls en schaf alleen het hoogst noodzakelijke aan.
* Laat de auto een keer staan
 Gemaksmensen als we zijn, pakken we de auto vaker dan nodig is. Haal de fiets eens uit de 

schuur voor het boodschappen doen.
* MOV de Noord biedt mogelijkheden tot vasten
 Er zijn spaardoosje van Vastenaktie uitgedeeld aan kinderen van de kinderkerk en de 

communicanten om te kunnen sparen voor het project in Sierra Leone.
  Er liggen vastenzakjes in de kerk waarmee u een bijdrage kunt doneren

Vrijdag 11 april is er een vastenaktiemaaltijd. U kunt zich opgeven en deelnemen aan een 
maaltijd met smaken uit Sierra Leone. Er wordt een presentatie verzorgd over het project die 
wordt ondersteund.
Maandag 21 april,  2e paasdag is er een Paastocht. U kunt wandelen of fietsen en paaseieren 
zoeken voor het project van Vastenaktie.
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Dit jaar kiest Vastenaktie voor een project in Sierra Leone, 
het armste land van West-Afrika. Tot 2002 was er een 
afschuwelijke oorlog, met vreselijke gevolgen waar Sierra 
Leone nog steeds onder lijdt.
In de gemeenschap in het stadje Koidu werken de zusters 
van St Joseph van Cluny aan hun Diomplor programma. Een 
programma om de mensen te begeleiden naar een beter 
leven door hun thuis op te bouwen. 
De zusters vangen kinderen op en zorgen ervoor dat ze 
naar school kunnen.  

MOV de Noord zet zich in voor Vastenaktie 2014 
en hoopt dat u ook mee doet!

 
“Beterschap…”
De verpleegkundige heeft mij gevraagd om een patiënte (mw.B.) op hun afdeling te bezoeken. 
Het is haar opgevallen dat mevrouw erg emotioneel is en herhaaldelijk aangeeft dat het haar 
allemaal te veel is. 
“Ik vind het genoeg”, dat is ook het eerste wat ze zo ongeveer zegt nadat ik mij heb voorgesteld 
als geestelijk verzorger. “Ik vind dat het genoeg is geweest, ik ben 83 jaar en heb een mooi leven 
gehad. Maar sinds een jaar is het leven voor mij een kwelling.” 
Haar lichaam laat haar in de steek. Ze heeft inmiddels haar vierde operatie achter de rug en nóg is 
er geen duidelijkheid…
Ik luister naar haar levensverhaal, dat ze spontaan deelt… Naast de trieste balans van het afgelopen 
jaar vertelt ze dat ze niet kerkelijk gebonden meer is. Al járen niet! De felheid valt op en nog voor 
ik iets kan zeggen, volgt er een relaas over mishandeling en misbruik door haar toenmalige – en al 
meer dan 20 jaar geleden overleden - echtgenoot. Hij was streng gelovig geweest… Boven haar 
bed hangt op het prikbord een kaart met in grote letters: “Beterschap”.

Het is een voorbeeld van een contact op ‘zomaar’ een dinsdagochtend in het MCA. Typerend 
voor de vele ontmoetingen die we als geestelijk verzorgers hebben. Er gebeurt in een korte tijd 
heel veel. Het lijkt wel alsof patiënten – die steeds korter in het ziekenhuis zijn opgenomen - 
hun tijd daar ook in die zin zelf optimaal willen gebruiken. Hun situatie is vaak niet makkelijk: de 
onzekerheid en het ongemak zijn groot, de pijn van het weten dat je niet lang meer hebt te leven, 
het verdriet om het loslaten van gezondheid en je naasten. Het zijn allemaal aspecten die in ruime 
mate voorhanden zijn in de gesprekken. Typerend ook omdat het merendeel van de gesprekken 
niet gaan over geloofsvragen, maar wel degelijk te maken hebben met zingeving. Waar het geloof 
ter sprake komt is dat, helaas, vaak niet zo positief en ‘los’ van de kerk. 
Kortom: geestelijke verzorging bevindt zich óp of óver de rand van de kerk. Maar – zoals in ons 
geval - wel in verbondenheid met dat wat van de KURIOS (HEER) is. Het is een verbondenheid, die 
niet alleen formeel is, de kerk is voor ons alle drie nl. de ‘zendende’ instantie. Middels regelmatige 
berichtgeving willen we die verbondenheid, via uw kerk- of parochieblad, in beeld brengen. 
Wij willen op deze manier stukjes van ons bijzondere werk als geestelijk verzorgers in het MCA met 
u delen. Zo hopen we de ‘drempel’ te kunnen verlagen zodat u, mocht u of één van uw naasten 
in het ziekenhuis worden opgenomen, makkelijker een beroep op de geestelijke verzorging zult 
doen. 
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Maar we doen het ook om zo duidelijk te maken dat ons werk – in heel haar diversiteit - geen 
‘zwerfsteen’ is, maar plaats vindt in gezamenlijke verbondenheid met de Bron. 
Tijdens een overleg –later die dag - met verschillende disciplines meldt de verpleegkundige dat 
mevrouw B. na het gesprek met de geestelijk verzorger minder gespannen is… 

Marijke Geerse, Annerien Groenendijk en Jos Timmerman,
geestelijk verzorgers in het Medisch Centrum Alkmaar.

U bent – ook als u geen patiënt bent - van harte welkom in de oecumenische vieringen in het MCA elke 
zondagmorgen om 10.30 uur. 
Vieringen waarin iedere zondag Brood en Wijn worden gedeeld en een koor uit de omgeving haar 
medewerking verleent.       

YoungSeven
YoungSeven is een jongerengroep met allerlei leuke, vormende, ac-
tieve, gezellige en inspirerende activiteiten voor jongeren van 12 
tot ongeveer 18 jaar.

De stille omgang
Op zaterdag 22 maart 2014 was het weer zover; “de stille omgang”!  
We gingen met een hele groep jongeren vanuit de Noord- Kop met 
de bus naar Amsterdam. 
Ieder jaar wordt voorafgaand aan de stille omgang een jongeren-
viering gehouden. Elk jaar heeft de viering een ander thema, dit jaar 
was het thema “OPEN UP”. “OPEN UP” betekend het openstaan voor 
de stilte, dit om stil te kunnen staan bij wat we aan het doen zijn in het leven en waarvoor we het 
doen. 
Dat kan in deze tijd soms wat lastig zijn door alle informatie die we binnenkrijgen doormiddel van 
internet, Facebook, WhatsApp, de Televisie etc. 
Het was een avond vol gastsprekers, muziek en stilte. Het jongerenprogramma werd afgesloten 
met een eucharistieviering. 
Na de viering hebben we met de jongeren in stilte de Stille Omgang gelopen, om het mirakel van 
1345 in herinnering te houden. 
Ook zo benieuwd wat het mirakel van de Stille Omgang inhoudt, kijk dan snel op:  
http://www.stille-omgang.nl/jongeren/wat.html en wie weet zien we jou dan volgend jaar!

Na de stille omgang zijn we met de bus weer richting de Noord- Kop gereden. 

Komende activiteiten van YoungSeven zijn: 

- Vrijdag 9 mei: Uit de gevangenis: en dan…?   (Opgeven voor 21 april)
- Zaterdag 14 juni: Feestelijk de zomer in. (Opgeven voor 1 juni)
- Zondag 29 juni: Katholieke jongerendag.  (Opgeven voor 1 juni)

Ga voor meer informatie en opgave naar onze website: www.youngseven.nl 

Hartelijke groeten,
Linda Tesselaar en Maaike Neeft, 

namens de werkgroep YoungSeven
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Sportcarrousel Sportpark de Vork
Op woensdag 30 april wordt er voor de vierde keer door sportverenigingen van sportpark de 
Vork een Sportcarrousel georganiseerd. Deze Sportcarrousel vindt plaats van 10.30 - 14.00 
uur en is in samenwerking met Sportservice Heerhugowaard en Sportservicepunt Langedijk. 

De Sportcarrousel biedt de jeugd van Heerhugowaard en omstreken de mogelijkheid om op één 
dag kennis te maken met twee sporten. Draai in de meivakantie mee in de Sportcarrousel op 
sportpark de Vork! Doe gratis mee met twee sporten naar keuze onder leiding van echte trainers 
van de club. Korfbalvereniging Apollo,  hockeyclub Heerhugowaard, atletiekvereniging HERA, 
honk- en softbalvereniging The Herons en voetbalvereniging WMC zijn allemaal enthousiast om 
jou met hun sport te laten kennismaken! Aanmelden kan tot uiterlijk 24 april. Voor meer infor-
matie en inschrijving ga je naar www.sportserviceheerhugowaard.nl. Voor vragen kunt u contact 
opnemen met Lisette van Dee: lvandee@sportserviceheerhugwaard.nl of 072 -  576 38 80.

Knikkerkampioenschap van Heerhugowaard
In april organiseert Sportservice Heerhugowaard de voorrondes van het knikkerkampioenschap. Van 
dinsdag 15 april t/m vrijdag 25 april kunnen kinderen uit groep 1 t/m 8 op verschillende schoolplei-
nen meedoen aan de voorronden. De winnaars van iedere voorronde gaan door naar de finale van 
Heerhugowaard. Ook als kinderen geen knikkers hebben, kunnen ze meedoen. Sportservice Heerhug-
owaard neemt genoeg knikkers mee naar het schoolplein. Vooraf inschrijven is niet nodig. Kijk voor 
de locaties van de voorrondes op www.sportserviceheerhugowaard.nl of op de Facebookpagina van 
Sportservice Heerhugowaard. De finale vindt plaats op woensdag 21 mei op het Stadsplein.

Jeugdsportprogramma: doe mee!
Wat is er nu leuker dan sporten uitproberen zonder verdere verplichtingen? Precies!   
Nog meer sporten proberen! Schrijf je in voor het JeugdSportProgramma van Sport- 
service Heerhugowaard.   
 
Van 27 maart tot en met 14 april is het mogelijk in te schrijven voor het vierde JeugdSportProgramma (JSP) 
van dit schooljaar. Het JSP biedt alle kinderen van het basisonderwijs en alle jeugd van het voortgezet 
onderwijs de mogelijkheid om met een sport kennis te maken bij een vereniging, zonder verdere 
verplichtingen zoals bijvoorbeeld lid worden. Voor € 5,- mogen de deelnemers vier lessen meesporten. 
De lessen van JSP 4, verzorgd door ervaren of gediplomeerde trainers, worden gegeven van 12 mei tot 
en met 8 juni 2014. Na de zomervakantie start de volgende periode van het JeugdSportProgramma.  
Elke periode is er een nieuw sportaanbod, houd de website dus goed in de gaten!

Inschrijven
Om te kunnen deelnemen aan de sportlessen bij de vereniging is vooraf inschrijven noodzakelijk. 
Dit kan uitsluitend via de speciale JSP-website. Deze vind je door op www.sportserviceheerhugowaard.nl 
de button JSP aan te klikken. Heb je al eerder meegedaan met het JSP? Log dan gewoon weer 
in met je oude gegevens. Voor JSP 4 hebben kinderen van 27 maart tot en met 14 april  de tijd 
om zich aan te melden voor fantastische sporten. Alvast een klein voorproefje? Wat dacht je van 
roeien, karate of schermen? Wil je weten wat er nog meer wordt aangeboden? Trek dan snel je 
sportschoenen aan en sprint naar www.sportserviceheerhugowaard.nl! 
JSP, Sport jij ook mee?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique de Vries  via: 
jsp@sportserviceheerhugowaard.nl  of tel: 072-5763880.
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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

Proefstol  nu  voor  € 2,45

Moorkoppen van  € 1,85 voor  € 1,-

Reclame voor zaterdag 12 april

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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In de week van 06 t/m 12 april 2014 komen de collectanten van de Hartstichting weer aan de 
deur. Zij vragen u om iets te geven voor het bestrijden van hart- en vaatziekten. Dit is hard nodig, 
want 1 op de 4 Nederlanders sterft aan een hart- of vaatziekte: elke dag zijn dat 107 mensen.
Wat gebeurt er met uw gift?
De Hartstichting heeft de afgelopen 50 jaar geweldige resultaten behaald. Maar de strijd is nog 
lang niet gestreden. Er zijn nu 1 miljoen hart- en vaatpatiënten in ons land en dagelijks komen 
1.000 mensen met hart- en vaatziekten in het ziekenhuis terecht. Hart- en vaatziekten zijn dus 
nog steeds een groot probleem. Met uw hulp kunnen we deze ziekten sneller en beter opsporen, 
behandelen of zelfs genezen.  Van elke ontvangen euro gaat €0,80 naar wetenschappelijk 
onderzoek, voorlichting en patiëntenzorg.

Uitdeelkaartje onderzoeksagenda
Onze collectanten zijn onmisbaar in de strijd tegen hart- en vaatziekten. Met het geld dat de collecte 
oplevert, financieren we belangrijk onderzoek. Met dit onderzoek willen we doorbraken realiseren die 
het leven van patiënten verbeteren en ervoor zorgen dat steeds minder mensen patiënt worden. 
Samen met wetenschappers, patiënten en hun naasten, zorgverleners, donateurs en vrijwilligers 
hebben  we een lijst opgesteld van belangrijke onderwerpen op het gebied van onderzoek naar hart- en 
vaatziekten: onze onderzoeksagenda. Om zoveel mogelijk mensen te laten stemmen, wordt er tijdens 
de collecte  een kaartje over de onderzoeksagenda uit gedeeld aan de deur. Dat kan als iemand wat 
geeft maar ook als iemand niets geeft of niet thuis is. Men hoeft niet bekend te zijn met wetenschappelijk 
onderzoek en hart- en vaatziekten om mee te kunnen doen. Iedereen kan stemmen.  Dit geldt natuurlijk 
ook voor uw collectanten en u zelf! Ga naar www.hartstichting.nl/stemoponderzoek en stem ook! 
Met alle stemmen samen bepalen we de belangrijkste onderwerpen voor onze onderzoeksagenda. 
In deze onderwerpen willen we de komende jaren flink investeren.
Let op: het gebruikte e-mailadres benutten wij alleen voor het toesturen van de stemlijst
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Gezocht kinderoppas
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die op de vrijdagochtend 1 ‡ 2 uurtjes op een paar kinderen 
zou willen passen, terwijl hun moeders aan  het sporten zijn.
Als beloning kunt u gratis gebruik maken van de 50+ fitness.

Met vriendelijke groet,
 Stephanie van Diepen - Bergsma

Ik ben te bereiken op 06 ñ 510 455 21
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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

KLINKERS

 27,95
Authentiek gebakken 
klinkers per m2

0224 - 54 46 07
www.spaansen.nl

Strakke betonsteen
formaat 20x30 cm 
vanaf

  10,95
per m2

Klein Dorregeest 13A
1911 NC  Uitgeest (A9)

Zandwikke 14
1731 LN  Winkel

Ook outlet!
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CliniClowns!
Beste mensen,
Afgelopen woensdag 19 2014 maart was het zover, de sponsorloop van de Sint Josephschool en 
dit alles voor de  CliniClowns!
Alle kinderen hadden mega hun best gedaan om hun sponsorkaart vol te krijgen. Alle opa’s en 
oma’s, vaders en moeders, tante’s en ooms en de buren moesten er aan geloven!
Ze gingen er helemaal voor, geweldig!
Voorbereidingen liepen voorspoedig en zo waren we er helemaal klaar voor. Dinsdag was het niet 
echt geweldig weer maar op dè dag was het gelukkig  droog en later kwam de zon er nog bij!  
‘s Morgens om half 9 werd op het schoolplein de Sint Joseph vlag gehesen  (19 maart Sint Joseph-
dag) en de vlag van de ClinClowns.
Daarna werd het parcours met linten afgezet en uiteraard versierd met de prachtigste clowns, en slin-
gers!  De bewoners aan het parcours hadden de vlag in top! Het zag er allemaal  gezellig en  vrolijk uit! 
Om 9 uur gaf de ambassadeur van de ClinClowns het eerste startschot voor de kleuters! 
Vol enthousiast gingen ze van start en bij de tafel snel om een stempel.
Zo ging het de hele ochtend door. Om de beurt een klas aan het rennen en de andere klassen 
aan het aanmoedigen! De kinderen die klaar waren met rennen werden in de klas getrakteerd op 
limonade en  wat lekkers, dat was zeker verdiend.
Ondertussen was de ouderraad met Yvonne  in school de balans aan het opmaken!  Elke keer als er 
een klas klaar was met rennen werden de stempelkaarten met daarop het aantal gelopen rondes 
geteld en ingevuld op de kaart. 
Half 12 was iedereen klaar en kon de rekenmachine aan de slag! En dat was een hele klus want wat 
hebben de kinderen hun best gedaan!   Enorm veel rondes gelopen, echt waar!
We geloofde het eerst  zelf niet, het zal toch niet waar zijn…  even overnieuw tellen…
Om 12 uur werd de cheque aan de ambassadeur van de CliniClowns overhandigd met daarop 
ingevuld het bedrag van niets minder dan € 4500,00.
Ongelooflijk wat een enorm bedrag!  Wat zijn we hier blij mee! Geweldig, want hiervoor kunnen 
deCiniClowns weer enorm veel kinderen die langdurig ziek zijn eens lekker opvrolijken!
We mogen trots zijn op alle kinderen van de Sint Josephschool die hiervoor zo hun best hebben 
gedaan!

Ook een dank aan alle mensen die hiervoor gesponsord hebben, die aan het parcours wonen en 
hun vlag uitgehangen hebben, voor tafels en banken gezorgd hebben,  voor de muziek, en ieder-
een die geholpen hebben in wat voor vorm dan ook, ontzettend bedankt!

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
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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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Begrafenis vereniging St. Tekla
	  UITNODIGING

Aan alle leden van de Begrafenis vereniging  St. Tekla

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de
Begrafenisvereniging St. Tekla

Deze wordt gehouden op donderdag 24 april a.s. om 20.00 uur
bij Party Centrum Bleeker te Heerhugowaard- Noord

De agenda:

1. Opening door de voorzitter
2. Notulen vorige jaarvergadering
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester
5. Verslag kascontrole commissie en benoeming nieuwe commissie

PAUZE

6. Mededelingen en ingekomen stukken
7. Bestuursverkiezing
 Aftredend en herkiesbaar: 
 Dhr. W. de Boer en Mevr. T. van den Berg-de Boer
       tegenkandidaten kunnen tot de vergadering worden ingediend.
8. Rondvraag
9. Sluiting

Wij hopen u dan te ontmoeten

Namens het bestuur:

Truus van den Berg: secr.
072-5719852 

mail: janentruusvandenberg@quicknet.nl

Zuster van Buurendag
Een prachtige zonnige Zuster van Buurendag, afgelopen zaterdag 
29 maart.
Een heleboel mensen uit De Noord en zijn buitengebieden zijn 
weer druk in de weer geweest met het ruimen van het zwerfvuil.
Bovendien waren veel kinderen met hun ouders meegekomen 
om te helpen!
Een 3-tal kinderen hebben de handbalvelden en het schoolplein 
zwerfvuilvrij gemaakt, ze hadden 2 zakken vol….
Petje af voor deze behulpzame kinderen!
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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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Rondom de Bieb en ‘t Rondeel
Een aantal mensen en Katorze heeft een deel van de Middenweg geschoond/nagelopen. 
Bij de fietsenstalling van ’t Rondeel is ongelofelijk veel rommel weggehaald. De takken, die over de 
fietsenstandaard groeiden, zijn gesnoeid! En ook tegen het schoolpleinhek aan en richting kerkhof 
was erg veel zwerfvuil. Dat zijn zo van die vergeten plekken, maar het ziet er nu weer spic en span uit.

Compliment
De wekelijkse wandeling van Gerrit van der Krol verdient toch wel een compliment. Steeds maar 
weer al het zwerfvuil opruimen in en rondom Heerhugowaard. Goed voorbeeld….
En dat is te merken, een aantal wijken zagen er vóór de Zuster van Buurendag al geschoond uit, de 
aanwonenden houden dit (net als Gerrit) het gehele jaar door al schoon! 

Sloten 
Een aantal sloten vragen nog om een opknapbeurt. Voordat alle eenden en zwanen verstrikt raken 
in het vuil zou het fijn zijn als u uw sloot (die grenst aan uw tuin) wilt opschonen.
Mocht u niet in staat zijn om uw sloot te schonen terwijl er grootschalige troep in ligt, of komt u 
een situatie tegen langs de weg, zoals vernielingen, vervuiling, afgewaaide takken, losse trottoir-
tegels of wat dan ook, u kunt dit dan melden bij de gemeente. Via de telefoon: 14072.

Erwtensoep
Zoals gebruikelijk werd de Zuster van Buurendag weer afgesloten met erwtensoep en koffie, en 
limonade met snoep voor de kinderen.

Dank aan….
- de gemeente (weghalen van kadaver en tempex/takken uit de sloot)
- Robert Dekker voor de gratis belettering op de borden van Zuster van Buurendag
- onze vaste bordenplaatsers
- de bewoners waar de borden ieder jaar weer mogen staan in de tuin
- het parochiebestuur
- de vrouwen die steeds voor het stencilwerk zorgen
- en ….. uiteraard alle zwerfvuilruimers van de Noord en de buitengebieden
Allemaal ontzettend bedankt !!

De Noord schoon, heel gewoon, dat is waar we ons voor blijven inzetten!
Namens Katorze, Anna Beers
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JAN GROOT
BOUWKUNDIG 
TEKENBUREAU

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

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

Medisch Pedicure Heerhugowaard

De praktijk staat ingeschreven 
in het kwaliteitsregister voor pedicures

*
Diabetes en Reuma aantekening

*
Praktijk op de begane grond

*
www.pedicureheerhugowaard.nl

*
Altonstraat 15

1704CC, heerhugowaard
tel. 06-42307499

Administratiekantoor
DEKKER
Voor uw:
 * bedrijfsadministratie
 * belastingzaken
 * salarisadministratie
 * automatiseringsbegeleiding in- of 
  exclusief het betalingsverkeer
 * algehele bedrijfsadvisering

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

Tevens verzorging van particuliere 

aangiftebiljetten

 
 

 

 

 

   

 

 

 
 

    Voor  sierhekwerk en kennelbouw op maat 

 

  Automatische Draai/Schuifpoorten voorzien 

       van intercom, camera, verlichting e.d. 

 

            Tevens voor uw paardenboxen, 

           hondenkennels & dierenverblijven 

 

    Middenweg 598  1704 BS  Heerhugowaard 

   072-5715927 fax 072-5721059 of  06-53716161 
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Straattoneel
(vrij naar W.F. Hermans, 1921-1995)

Te erg die troep. Anna parkeert
haar auto in een plekje op het plein.

Ze wacht op helpers, ze zullen er zo wel zijn,
dat heeft de ervaring haar al geleerd.

Te erg die troep. Blikjes spiegelen in het gras,
straks komt de prikstok er aan te pas,
als er eerst maar een vrijwilliger was.

Allemaal gaan ze naar hun eigen wijk,
menigeen voelt zich wel te kijk

gezet bij het bukken tussen struiken
-wat men daar allemaal niet weet te vinden:

blikjes, Pampers, papiertjes en zelfs een wiel –
allemaal troep zonder inhoud of ziel,

ja ook een vogel, te dood om weg te duiken.

Te erg die troep, nu weer schoon, u zult het merken
Geen vuil meer op parken en tussen perken.

Rijdt u door de Noord, heel bedaard,
dan weet u: dit is het schoonste stukje Heerhugowaard!

© Marry Overtoom-Bruin

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
Afgelopen vrijdag zijn er twee mensen van de gemeente langs 
gekomen om nadere informatie over de Hugo Hopper te vertellen. 
Het was voor de aanwezige mensen interessant, omdat er ook 
nieuwe zaken werden besproken. Bijvoorbeeld dat kleinkinderen 
ook mee mogen rijden op jouw kaart, als je daar extra voor betaalt. 
En dat je ook van deur tot deur kunt reizen, als je moeilijk ter been 
bent. Je dient dan een dag van tevoren te bellen met de gemeente. 
Al met al prettige informatie over het lid zijn van de Hugo Hopper.

De data voor de komende tijd:
18 april 2014  10.00 uur koffie drinken op de pastorie
2 mei 2014  17.30 uur maaltijd in het dorpshuis
16 mei 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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Straatgereedschap.nl
Middenweg 571
1704 BH Heerhugowaard

info@straatgereedschap.nl
www.straatgereedschap.nl 
T 072- 566 99 44

Straatgereedschap.nl is onderdeel van Bouwmachines Nederland V.O.F.

Uw online site voor straatgereedschap

• straathamers
• steenknippers
• trilplaten

• werkkleding
• werkschoenen
• bezems

• kruiwagens
• zaagbladen
• en nog veel meer...

Straatgereedschap bestel je online op

Straatgereedschap.nl

NLP Inspiratieavond
Dinsdag 15 april 2014
Aanvang 19.30 uur - Kost niets, levert veel op

T.b.v. 4-daagse training

denken in mogelijkheden energie besparen
communicatie     positiviteit bewustwording

dat wat bij een ander hoort bij een ander laten
inzicht krijgen in hoe het komt dat je soms doet wat
je niet wilt en niet doet wat je wel zou willen

lekkerder in je vel zitten wat een ander kan, kan jij ook

Locatie: De Boereplaats - Jonkerstraat 31 - Waarland
Laat je even weten dat je komt?
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KBO Heerhugowaard Noord
Secretariaat: Middenweg 525     Tel: 072-5710193    

Voorzitter:          Wout Beers Middenweg  566 tel: 5714705     
 w.beers@quicknet.nl 
Vicevoorzitter:  Joke Beers-de Wit     Torenburgplein12 tel: 5745923     
 wijo.beers@quicknet.nl
Secretaris:         Toos Mooij-Wijnker  Middenweg  525 tel: 5710193  
 kbo.hhw.noord@gmail.nl
Penningm:         Cor Neeft     Dorsvlegel 9       tel: 5713628  
 cwm.neeft@quicknet.nl
2e penningm:   Ria Vriend-Bleeker  Leliehofstraat 8        tel: 5716032    
 nh.vriend@quicknet.nl
Publ relations:  Truus vd Berg-de Boer   Rozenhoutstraat 6 tel: 57719852 
 janentruusvandenberg@quicknet.nl
Leden: Jos Tesselaar-Zwemme r  Bosweg 23   tel: 5715566 
 piettesselaar@hotmail.com  
  
Naar de brandweer
Weliswaar een beetje te vroeg op het immense schuin aflopende  parkeerdek  boven de 
brandweerkazerne Alkmaar, werden wij welkom geheten door de heer Henk Michels in zijn 
functie van huismeester. Na een kopje koffie in de gezellige sociëteit deed Henk zijn verhaal over 
het ontstaan van brandweer Alkmaar in 1879 en het vervolg in de daarop volgende jaren.
Behalve de brandweer huisvest het grote gebouw ook het “ veiligheidshuis “ met o.a. de 
reclassering, de Breiderstichting en het stads  cameratoezicht.
Hierna was het de beurt aan Martijn Krabbé. Tenminste hij speelde in een voorlichtingsfilm op 
humoristische wijze een enthousiaste burger die alleen maar een brandje wilde meemaken, maar 
leerde wat het vak van brandweerman echt inhield.
Voor hem wel jammer dat het echte brandje waar hij zo naar uitkeek, wel zijn eigen auto betrof. 
Vervolgens op naar de praktijk met een uitgebreide voorlichting over de 4 ton kostende en met 
4 man bemande “eerste uitrukwagen”. Intussen stond de hoogwerker klaar waarmee 5 moedige 
deelnemers naar een winderige 35 meter hoogte werden getransporteerd.
Een gezellige leerzame middag dat in het najaar misschien wel een vervolg gaat krijgen.

Richard

Onderstaand bericht komt uit het blad “weetjes” van onze zustervereniging uit ‘t Kruis
WAAROM…. lid worden van de Katholieke Ouderenbond KBO
Belangenbehartiging
Onze KBO werkt landelijk en plaatselijk samen met de andere ouderenbonden PCOB en ANBO. 
Samen komen wij op voor de belangen van de vijftigplusser. 
Nu de pensioenleeftijd en de inkomens van ouderen extra onder druk staan, is het meer dan ooit 
nodig om de stem van ons te laten horen. 
Dankzij het optreden van de KBO en partners zijn er al heel wat pijnpunten verwijderd uit nieuwe 
wetgeving inzake zorg en inkomen. 
Medicijnen wel of niet in het verzekeringspakket. Ook daarbij  hebben de bonden succes geboekt.  
Het deels terug ontvangen van het eigen risico via de belastingdienst is één van de vele 
veranderingen ten goede, die mede dankzij de KBO zijn doorgevoerd.
En tienmaal per jaar ontvangt u het landelijke KBO-blad De Nestor, waarin alle ontwikkelingen 
helder uiteen worden gezet.
De afdeling KBO Noord-Holland verzorgt tal van cursussen.
Sinds enkele jaren kunnen onze leden, met aanzienlijke korting, deelnemen aan de collectieve 
ziektekostenverzekering bij Zilveren Kruis Achmea.
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Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar
Onze gezamelijke showroom

Energie Service Noord West Alkmaar
Ons gezamelijke onderhoudsbedrijf 
voor verwarming en binnenklimaat

HEERHUGOWAARD

Erkend leerbedrijf / 
installatiewerk N-H

Erkend gas- water- verwarmingsinstallateur
platdakbedekkingen- koper- zinkwerk en sanitairspecialist!

o.a. plaatsing en levering van
complete badkamers 

en diverse merken zonnepanelen 
en CV ketels 

Ketels vanaf € 1400,- incl. montage en BTW 
Bel of mail voor een vrijblijvende offerte

Middenweg 489 • 1704 BD Heerhugowaard • Tel. 072 574 64 65 • ted.slijkerman@hetnet.nl

Energie Service Noord West
Ons gezamelijk onderhoudsbedrijf
voor verwarming en binnenklimaat

Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar
Onze gezamenlijke showroom
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Erkend leerbedrijf / 
installatiewerk N-H

Erkend gas- water- verwarmingsinstallateur
platdakbedekkingen- koper- zinkwerk en sanitairspecialist!

Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar
Onze gezamelijke showroom

Energie Service Noord West Alkmaar
Ons gezamelijke onderhoudsbedrijf 
voor verwarming en binnenklimaat

HEERHUGOWAARD

Erkend leerbedrijf / 
installatiewerk N-H

Erkend gas- water- verwarmingsinstallateur
platdakbedekkingen- koper- zinkwerk en sanitairspecialist!

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

Uitsluitend op afspraak!

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

K
AP
SALON
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DAAROM DUS……..  zegt het voort……
Het lidmaatschap voor dit alles kost slechts € 23,- p.p.
Bankrekening ;NL03RABO0326856536 T.N.V. KBO Heerhugowaard- de Noord
Opgeven bij  Richard de Vos 072-5710966 of bij een van de bestuursleden

Doppen spaaractie voor de opleiding van een hulphond.
De K.B.O.leden hebben met z’n allen weer een bananendoos vol doppen gespaard voor Jan 
Boerhoop. En een doos bierdoppen. Ja, niet alleen de ouderen maar hele families sparen mee, we 
hopen als u dit leest ook gaat sparen. Jan zet zich in voor een stichting die hulphonden opleiden 
voor kinderen die geen hond krijgen van de zorgverzekering, terwijl ze het wel nodig hebben.
Door de inzet van Jan en nog velen anderen wordt er op deze manier geld verdiend. De doppen 
worden om gesmolten, de bierdoppen geplet tot ijzer.
Het laatste bericht was dat er 3500 k.g. bierdoppen ingeleverd zijn. 
Wij hopen dat u blijft sparen, alle soorten plasticdoppen mag behalve die van cosmetica en 
wasmiddelen. U kunt ze inleveren bij een van de bestuursleden, wij zorgen dan dat ze weggebracht 
worden naar het verzamel punt.

Ria Vriend
ONZE VOLGENDE BIJEENKOMSTEN
14 april:  Bustocht  Historie van Flevoland   vertrek om 9.00 uur vanaf de kerk
12 mei   Mevrouw Haring test uw muzikale kennis
28 mei Laatste gymochtend voor de zomerstop
14 juni  Rabo sponsorfietstocht

Met vriendelijke groet: Truus van den Berg

Van het Water         
Oud papier
De inzameling op 8 maart 2014 leverde in totaal 6.580 kg
op. Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
We zullen zien wat we op 12 april inzamelen.

Rommelmarkt
Nog een weekje en het is Paaszaterdag en dan is ook onze 
rommelmarkt. Het handelen begint om 10.00 uur en eindigt om 15.00 
uur. We hopen dat weer vele mensen onze markt zullen bezoeken en 
met iets huiswaarts keren. Inmiddels hebben de Noordenders  een 
herinneringsbriefje in de bus gehad.  Woensdagavond 16 april vanaf 
17.00 uur komen we de ”rommeltjes” ophalen. Het is altijd weer een verrassing om te zien hoeveel 
spullen we ophalen. Ook dit jaar hopen we weer op een bonte verzameling. Mochten er mensen in 
De Noord zijn die geen briefje in de bus hebben gehad,  dan kunnen ook zij de spullen op 16 april 
bij de voordeur zetten.  Ook is het mogelijk om zelf de spullen naar het botenhuis te brengen op 
woensdagavond 16 of vrijdagmiddag 18 april. Tot ziens op de markt; de koffie staat klaar.
Vaarseizoen
Met de intrede van de zomertijd is het vaarseizoen weer begonnen. De Lelievletten liggen weer 
aan de steiger en het slepertje wordt vrijdagmiddag 11 april in het water gehesen.
De  “Joris” heeft een refit ondergaan.  Veel werk maar het resultaat is er naar.
Nu nog even flink aan de slag om het botenhuis gereed te maken voor de rommelmarkt.
Onze website, die slecht te openen is en regelmatig haperingen qua beeld vertoont, wordt 
momenteel vernieuwd. De structuur van de site wordt geheel opnieuw gemaakt. Het zal nog 
wel even duren, voordat een en ander gereed is. Maar om te kunnen varen zijn we hier niet van 
afhankelijk. We hopen op een mooie zomer, zodat we veel op of in het water kunnen vertoeven.

De leiding.
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1 mei gaat ons strandbad weer open!
‘t Skarpet heeft op een heerlijk luwe plek een prachtig 
strandbad, kijk eens op onze website: www.skarpet.nl

Openingstijden:
Bij goed weer opent strandbad ’t Skarpet van 1 mei tot 
en met 1 september de poort.
Bij goed weer zijn de openingstijden als volgt:

	 Voor	en	na		 Tijdens
	 zomervakantie	 zomervakantie
Zaterdag 13.00 tot 17.30 uur 10.30 tot 18.00 uur
Zondag 13.00 tot 17.30 uur 10.30 tot 18.00 uur
Maandag 15.00 tot 17.30 uur 10.30 tot 18.00 uur
Dinsdag 15.00 tot 17.30 uur 10.30 tot 18.00 uur
Woensdag 13.00 tot 17.30 uur 10.30 tot 18.00 uur
Donderdag 15.00 tot 17.30 uur 10.30 tot 18.00 uur
Vrijdag 15.00 tot 17.30 uur 10.30 tot 18.00 uur

Voorverkoop:
Dit jaar kun je tot en met 30 mei een gezinsabonnement 
kopen voor het gereduceerde tarief van € 35,--!
Dat is een heel seizoen zwemmen en genieten van ons 
prachtige strand voor het hele gezin. 
Dit jaar hebben wij geen speciale voorverkoopdagen. Wij 
verzoeken u het inschrijfformulier, dat u op onze website 
vindt, in te vullen en samen met de pasfoto’s in te leve-
ren aan de Zuiderweg 7 te Oude Niedorp. 

Wij zorgen er dan voor dat uw abonnementen bij uw eer-
ste bezoek aan ’t Skarpet klaarliggen! 
Een gezinsabonnement kost € 35,- en een persoonsabon-
nement kost € 12,-. Na 30 mei 2014 kosten deze abon-
nementen € 40,- en 15,-. Vergeet u de pasfoto’s voor de 
kinderen vanaf 8 jaar met zwemdiploma A en B niet in te 
leveren voor een eigen abonnement?

Emmers	en	schepjes:
Heeft u emmers en schepjes van plastic over? 
’t Skarpet is hier heel blij mee. 
Stuur ons een berichtje (www.skarpet.nl) en wij komen 
het bij u ophalen. 

Zandfiguren.
Ieder jaar houden we een gezellige ochtend met zand-
figuren ter afsluiting van het seizoen. De kinderen win-
nen altijd een mooie prijs en natuurlijk is er een lekkere 
kop koffie voor de ouders! Ook dit jaar gaan we weer de 
mooiste zandfiguren maken, noteer alvast zondag 14 
september in de agenda!

Nieuwsbrief
Wanneer u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten 
op het bad, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via e-
mailadres www.skarpet.nl. Vertel dit ook aan de buren! 

We hopen u ook dit jaar weer te mogen begroeten op 
ons strandbad ’t Skarpet in Oude Niedorp. 

Strandbad	’t	Skarpet	in	Oude	Niedorp
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Een plantje hier, een plantje daar, met Hugo Girls komt het wel voor elkaar
En met Hugo Boys erbij, zijn er nog meer mensen blij

Stichting steprace de Noord
Beste Noordenders,
April is alweer aangebroken. Het mooie weer is al ruimschoots aanwezig en regelmatig zien wij 
mensen die aan het oefenen zijn voor de steprace. De aanmeldingen blijven nog wel een beetje 
achter. Dit moet nog wel beter worden hoor!!
We hebben voor de volwassenen nu 3 koppels:
Evelien Plak en Johan Bruin
Fransybe van Woersem en Tjibbe van Woersem
Lex Rendering en Bob de Wit

Dat is drie keer zoveel als het vorige stukje in het contact maar er zijn nog een aantal koppels nodig 
om het weer gezellig te maken. Zorg daarom dat je er bij bent! Meld je aan via onderstaand mailadres.
Het zou natuurlijk leuk zijn als alle mensen die de afgelopen jaren aangegeven hebben dat ze 
het leuk zouden vinden om de steprace terug te hebben dit ook belonen met hun deelname. We 
wachten in spanning af.
Voor de jeugd komen we binnenkort weer op school. Hier worden de briefjes uitgedeeld en 
vervolgens weer opgehaald.

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

Ondertussen heeft Sanne Zuurbier het team van de organisatie versterkt. We hebben wel nog een 
paar mensen nodig die gedurende de avond aanwezig kunnen zijn. Even helpen bij de start en de 
finish bij de bordjes en zorgen voor een veilige oversteek. We hopen dat jullie jezelf aanmelden.
Alvast bedankt! 

Stichting steprace de Noord
Fiona Veldman, Richard Groot, Marco Neeft,  Miranda Groot, Rik Pancras

Collecte Oranjecomité
Hallo Oranjevrienden, In de eerste 2 weken van april zijn onze collectelopers van het Oranjecomite 
bij u langs geweest. Hierbij willen wij u hartelijk bedanken voor uw eventuele bijdrage en de 
collectelopers voor jullie inzet!!

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! 
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Uitnodiging ORANJE FEEST
Uitnodiging voor het

ORANJE FEEST

in het Dorpshuis.

Voor iedereen
na afloop van de kinderkermis

om 16.00 uur
met een gezellig muziekje erbij!

 
5 mei

FIETSTOCHT
Fietstocht voor jong en oud

Start: tussen 18.00-19.30
bij Dorpshuis

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe

blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,

den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,

Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,

uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven

die mij mijn hart doorwondt. 

Een plantje is leuk, twee is leuker
Maar wilt u echt plezier???

Koop er dan vier
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ORANJE COMITÉ DE NOORD

Programma Koningsdag
Zaterdag 26 april 2014

 

10.45 uur:  Opstellen van de kinderoptocht op het St. Annaplein.                    
 Hier worden de versierde voertuigen door de jury beoordeeld.       
 De kinderen worden verzocht  zoveel mogelijk herrie te maken tijdens de optocht (toe-

ters, ratels, etc)

11.15 uur: Aanvang kinderoptocht met versierde fietsen,skelters,etc.                                 
 De route zal zijn: Annaplein, Middenweg, Plaetmanstraat, Bosweg, Leliehofstraat, Ro-

zenhoutstraat, Middenweg, de Zeis, de Dorsvlegel, de Ploeg en via de Wieder naar het 
voetbalveld.

12.00 uur:  Vlag hijsen door de zeeverkenners met medewerking van de   welpen op het voetbal-
veld. Hierbij zullen de burgemeester, enkele wethouders, genodigden noordenders en 
de dit jaar geridderde aanwezig zijn.      
Hierna uitreiking van de prijzen.

14.15 uur:  Kinderkermis voor de kinderen van de basisschool op het St. Annaplein met leuke prij-
zen, springkussen, suikerspin, schmink, limonade, ijs en diverse spelletjes.

16.00 uur:  Gezellige namiddag voor alle Noordenders in het Dorpshuis.

27 april om 10.00 uur:

Heilige Mis in de parochiekerk ter intentie van het Koninklijk huis

De bieb naar de school.
Sinds ruim een jaar heeft er onderzoek plaats gevonden naar de haalbaarheid  en dienstverlening 
van de huidige vestiging van de bibliotheek  Kennemerwaard in De Noord. 
Een aantal jaren terug is een ruimere  openingstelling mogelijk gemaakt door bijdrage van de 
RABO bank, de gemeente en Woonwaard Noord Kennemerland in het kader van INFO NOORD. Het 
gebruik van de voorzieningen in INFO NOORD was echter te gering om een blijvende ondersteu-
ning te rechtvaardigen. Daarom komen deze bijdragen te vervallen.
Voor de bibliotheek was dit en een vanuit de gemeente opgelegde bezuinigopgave de aan-
leiding om de dienstverlening en huisvesting in de Noord te heroverwegen.  Hierbij spe-
len de huisvestingskosten en de loonkosten een grote rol.  Door het intrekken bij de St. Jo-
sephschool is het voor de bieb mogelijk om tijdens de openingsstelling met 1 persoon in 
plaats van 2 personen te volstaan. Ook worden de huisvestingskosten lager.  Wij respecteren 
daarom de keuze van  Bibliotheek Kennemerwaard om het Rondeel te verlaten en in te trek-
ken bij de St. Josephschool. Dit betekent echter ook dat de ruimte van de bibliotheek vrij komt. 
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Bij de totstandkoming van het rapport “Vitaal Platteland” is ook gekeken naar een mogelijke in-
vulling van het Rondeel voor het geval de bibliotheek  het Rondeel zou verlaten. Hier is weinig 
concreets uit gekomen. 
Hierna is door gemeente en dorpsraad samen met beheerder stichting Dorpshuis gekeken  naar 
de mogelijke functie(s). Op dit moment wordt als meest gewenste en ook meest kansrijke nieuwe 
functie(s) gezien een combinatie van commercieel-maatschappelijke functies. Dit kan bijvoor-
beeld een mix zijn van  gezondheid- en verzorgingsfuncties. Denk hierbij aan een combi van fysio-
therapie, fitness,  kapsalon, massage, pedicure, etc.  Een concrete invulling hiervan is er nog niet. 
Ook dient  het College van B&W hierover nog te besluiten.
De afspraak is gemaakt dat eventuele geïnteresseerden zich kunnen melden bij de voorzitter 
Stichting Dorpshuis p/a Johan Groen,  Middenweg 481, 1704 BC Heerhugowaard, telefoon thuis 
072-5716333, mobiel 0653364757, email jmgroen@quicknet.nl
Gaarne verneem ik uw reacties.

Johan Groen 

Dorpshuis voorzien van zonnepanelen
In het jaar van 6 januari 2012 tot 6 januari 2013 was 31.837 KWh 
stroom verbruikt. 

Vanaf 16 mei 2013 zijn de 28 zonnepanelen stroom gaan opleveren. 
De eerste weken waren grijs en bewolkt en vanaf begin juni is de zon 
gaan schijnen.

Op zondag 16 juni eind van de middag stond de teller op 907 KWh. 
De eerste maand heeft een goed 
resultaat opgeleverd.

Op maandag 15 juli eind van de middag stond de teller op 1764 KWh. 

Op zondag 25 augustus eind van de middag stond de teller op 3097 KWh

Op zondag 22 september einde van de middag stond de teller op 3802 KWh

Op zondag 20 oktober stond de teller op 4325 KWh. De zonkracht neemt duidelijk af.
De verwachten opbrengst bij de offerte was 6300 KWh wat met nog 7 maanden te gaan goed haal-
baar moet zijn.

Op zondag 17 november stond de teller 4643 KWh. In een kleine maand 318KWh voor een grijze maand.

Op zondag 15 december stond de teller op 4871KWh. In de afgelopen maand een opbrengst van 
228 KWh. In de wintermaanden is de zonkracht toch beperkt voor zonnepanelen.

Met de zonnepanelen en daarnaast extra aandacht op het stroomverbruik (o.a. zijn in de zomer alle 
koelers uitgezet tijdens het niet gebruiken van het Dorpshuis) hebben we een forse beperking kun-
nen realiseren op het stroomverbruik. Vanaf 6 januari is tot nu toe totaal 21107 KWh stroom verbruikt 
en met nog een kleine maand te gaan zullen we op ruim kwart lager uitkomen dan het stroomver-
bruik in 2012.

Op zaterdag 11 januari stond de teller op 5040 KWh. Een opbrengst van 169 KWh in de donkerste 
maand van het jaar.

Op zondag 9 februari stond de teller op 5267 KWh. Een opbrengst van 227 KWh gelijk aan de maand 
nov/dec. De dagen lengen weer.
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Zondag 9 maart was het prachtig zonnig weer. De teller stond 11:30 uur op 5720KWh. In een maand 
tijd 453KWh erbij. Een verdubbeling t.o.v. de vorige maand. Met het opnemen gaven de panelen een 
vermogen af van 580W. De stroommeter stond terug te draaien.

Zondag 6 april na een zeer zonnige maand maart (210 zonuren gemeten door de KNMI t.o.v. gemid-
deld 125 uur) stond de teller op 6568KWh. In de maand maart 848 KWh. De geschatte jaaropbrengst 
van 6300KWh tot half mei is ruimschoots gehaald. 

Kees Dekker - Penningmeester / secretaris 
Namens Stichting Dorpshuis

Stichting Dorpshuis
 
Secretariaat:  C.J.M.  Dekker,
Plaetmanstraat 37, 1704  CA Heerhugowaard
tel: 06-53292320  email: kees.dekker@kakeswaal.nl

Uitnodiging voor de jaarvergadering van Stichting Dorpshuis
Op dinsdag 15 april 2014 om 20.00 uur in het Dorpshuis. 

De Stichting Dorpshuis (opgericht 18-08-1960 onder de naam 
Stichting Dorpsbelang Noord) is eigenaar van het Dorpshuis en de 
Ukkehut en beheert daarnaast het Rondeel.

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door de gebruikers van de verschillende gebouwen 
en betrokken personen.

Het bestuur in 2013 werd gevormd door:
Johan Groen voorzitter namens algemeen gebruik vanaf 2001
Kees Dekker penn./secr. namens algemeen gebruik vanaf 1997
Nic Buter bestuurslid namens algemeen gebruik vanaf 1992
Tiny Borst bestuurslid namens algemeen gebruik vanaf 1997
Willem Wester bestuurslid namens Hugo Boys vanaf 2004
Jan v/d Berg bestuurslid namens P.U. tafeltennis vanaf 1998
Wim van Stralen bestuurslid namens Hugo Girls vanaf 2008

Artikel 2 van de statuten ( 1960 ) luidt:
De stichting stelt zich ten doel, zonder daarbij voor zichzelf het behalen van winst te beogen, 
het stichten, in stand houden en exploiteren van gebouwen, die naar de aard van hun inrichting 
lokaalruimten dienen te bieden aan alle instellingen, verenigingen of groepen, die zich ten 
doel stellen het funktioneren der plaatselijke bevolking in verenigings- of groepsverband op 
maatschappelijk, sociaal, geestelijk, cultureel en recreatief terrein te bevorderen.

Agenda jaarvergadering:

0. Opening door voorzitter Johan Groen
1. Notulen van de jaarvergadering 16-04-2013
2. Jaarverslag 2013
3. Financieel jaarverslag 2013
4. Verslag van kascontrolecommissie op de boeken van de penningmeester (door Janet Wester 

en Toos Mooij) + benoeming nieuwe commissie
5. Aanpassingen van het huishoudelijk reglement ?
6. Bestuursverkiezing: Willem van Stralen treedt af
7. Rondvraag
8. Sluiting                          
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Notulen jaarvergadering van de Stichting Dorpshuis d.d 16 april 2013 
 
Aanwezig: Zie presentielijst

Aanwezig van het bestuur:
Johan Groen    Voorzitter
Kees Dekker      Penningmeester/secretaris  - Notulist jaarvergadering 
Nic Buter          Klachtenbehandeling
Willem Wester Hugo Boys
Jan v.d Berg        Puinhoop United

Afwezig met afbericht
Tiny Borst  Algemeen
Wim van Stralen Hogo Girls

1. Opening:
Johan opent om 20.05 uur de vergadering. Johan heet iedereen welkom. 

De opkomst voor de jaarvergadering is dit ook jaar goed door de persoonlijke uitnodigingen.
 
2. Notulen jaarvergadering 2012:
Er waren geen op- en/of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en de notulist wordt 
bedankt.
 
3 .Jaarverslag:
Er is een jaarverslag opgemaakt en voorgelezen door  Kees D 

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2012

DORPSHUIS

We zijn op 26 april 2012 van de NUON overgegaan naar Greenchoice via Dorpsstroom voor de 
levering van gas en stroom. Dorpsstroom kunnen volgens hun offerte voor ca 10% lagere kosten 
gas en stroom leveren. De energiekosten worden een steeds hogere kostenpost in de exploitatie.
Het is echter nog onduidelijk of de overstap een echte besparing gaat opleveren. Vooralsnog zijn 
de voorschotbedragen hoger dan NUON.
Het afgelopen jaar hebben we maandelijks het energieverbruik gemonitoord om na tegaan wat 
de oorzaak van de forse stijging in 2011 moet zijn geweest. Het verbruik is in 2012 lager dan 2011 
en de stijging van 2011 hebben we niet kunnen verklaren.

Afgelopen zomer zijn de cv ketels in het Dorpshuis vernieuwd door Ted Slijkerman. De ketels 
waren tussen de 15 en 20 jaar oud. 

In het kader van energiebesparing zijn we verder bezig om voor dit jaar zonnepanelen op het 
pannendak van het Dorpshuis te laten plaatsen. Hiermee willen wij de energiekosten te drukken. 
Vanuit het klusbudget dat de gemeente beschikbaar stelt per woonwijk kan een bijdrage verwacht 
worden, waardoor de aanschaf van de panelen rendabel wordt.

Voor het Dorpshuis is een grotere afcontainer die per twee weken door GP Groot wordt geleegd 
om de toenemende afvalstroom te kunnen wegwerken.

De scouting is afgelopen jaar van 3 groepen naar 2 groepen gegaan, waardoor de huurinkomsten 
voor 1 groep is vervallen.
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In het Dorpshuis zijn in de toiletten van de voetbal handendrogers gekomen i.p.v. handdoeken.

De waarden van het inventaris zijn gecontroleerd en de verzekerde som voor de verzekering is 
hierop aangepast.

In overleg met Hugo Boys zal de defibrilator in de entree van het Dorpshuis verplaatst worden naar 
de entree van de scouting. Buiten zal een sleutelkastje met een code komen, zodat een grotere 
groep mensen toegang tot de defibrilator kunnen krijgen. 

Verder zijn de normale onderhoudwerkzaamheden uitgevoerd, is de jaarlijkse controle van de 
gemeente geweest, zijn de installaties doorgespoeld tegen de legionnela etc.

Het afgelopen jaar zijn verschillende besprekingen en overleggen met Hugo Boys en de Stichting 
geweest om gezamelijk het Dorpshuis en de samenwerkingsverband naar een hoger nivo te 
brengen. De overleggen zijn positief geweest en zullen worden doorgezet.

4. Financieel jaarverslag:
Het financieel jaarverslag wordt toegelicht door Kees Dekker. 
Over het financieel jaarverslag van het dorpshuis alsmede het financieel jaarverslag van het 
Rondeel kwamen geen op en of aanmerkingen.

Voor het Rondeel zijn wel zorgen. Vermoedelijk zal de bibliotheek uit het Rondeel verdwijnen, 
waardoor een belangrijke financiele drager verdwijnt. We zullen de komende tijd met de betrokken 
partijen (bibliotheek, gemeente en Dorpsraad) overleg hebben over de toekomst van het Rondeel.

5. Kascontrole commissie:
De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit Janet Wester en Ria Boekel. De commissie had geen 
op- en/of aanmerkingen. 
Ria B deed de controle dit jaar voor de tweede keer. Haar plaats voor het komende jaar wordt 
ingevuld door Toos Mooij
Janet W en en Ria B worden bedankt voor de controle.
 
6. Aanpassing huishoudelijk reglement:
Het HH reglement is niet aangepast.

7. Bestuursverkiezing:
Willem van Stralen heeft aangegeven dat hij stopt met de bestuursactiviteiten voor Hugo Girls. 
Daardoor zal hij ook stoppen als bestuurslid en vertegenwoordiger voor HG in de Stichting 
Dorpshuis. Vanuit HG zal een nieuwe vertegenwoordiger in de Stichting Dorpshuis komen.

8. Rondvraag/mededelingen;
Anita S  Thermostaat werkt niet goed – Nic B zal ernaar kijken.
Edwin v D De consumptieprijzen zullen vanaf de zomer worden verhoogd.
Richard V KBO is tevreden met de samenwerking met de kantinecommissie/Hugo Boys
Richard V Thermostaat in de Rabozaal werkt niet goed
Edwin v D Heeft een ander telefoonnummer 072-5719275

Ukkehut De Ukkehut gaat 1 groep sluiten ivm onvoldoende aanmelding

Sluiting 21:15 uur – Iedereen wordt bedankt voor de aanwezigheid en inbreng.

Na de sluiting was een overleg met De Dorpsraad en Ria Binnendijk van de bieb over de 
ontwikkelingen van de bibliotheek. 
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Per 1 januari 2014 stopt het steunpunt Info De Noord in de bibliotheek. De Dorpsraad heeft van 
de gemeente de vraag gekregen om te onderzoeken of voor de bibliotheekruimte een andere 
voorziening kan komen.

Volgende vergadering is nog niet vastgesteld.

4.Financieel jaarverslag:
Het financieel jaarverslag wordt toegelicht door Kees Dekker. 
Over het financieel jaarverslag van het dorpshuis alsmede het financieel jaarverslag van het 
Rondeel kwamen geen op en of aanmerkingen.

5.Kascontrole commissie:
De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit Anita Smal en Ria Boekel. De commissie had geen 
op- en/of aanmerkingen. Anita Smal deed de controle dit jaar voor de tweede keer. Haar plaats 
voor het komende jaar wordt ingevuld door Janet Wester.
Anita S en en Ria B (was verhinderd) worden bedankt voor de controle.
 
6. Aanpassing huishoudelijk reglement:
Het HH reglement is niet aangepast.
Het HH reglement zal per mail naar alle gebruikers worden gestuurd.

7. Bestuursverkiezing:
Willem van Stralen heeft aangegeven dat hij stopt met de bestuursactiviteiten voor Hugo Girls. 
Daardoor zal hij ook stoppen als bestuurslid en vertegenwoordiger voor HG in de Stichting 
Dorpshuis (rond september 2012). Vanuit HG zal een nieuwe vertegenwoordiger in de Stichting 
Dorpshuis komen.

8. Rondvraag/mededelingen;
De prijzen voor een glas bier in het Dorpshuis worden verhoogd van  € 1,40 naar € 1,50
Richard Vos geeft de complimenten voor de nieuwe geluidsinstallatie in het Dorpshuis
Kartoze merkte op dat de verwarming in het Rondeel niet goed werkt. Er zal een instructie komen 
naast de thermostaat.
In de Ukkehut lekt de stortbak van het toilet. Nic B zal ernaar kijken.
Het buitenschilderwerk voor de Ukkehut zal dit jaar aangepakt worden.
De vlizotrap in de Ukkehut is moeilijk te openen. Nic B zal ernaar kijken.
De opslagruimte van Hugo Girls is onvoldoende voor de buitenopslag van BSO.
Carla en Emmy Overtoom stoppen in de kantinecommissie. Er wordt naar vervang(sters)ers gezocht.
Er wordt afgesproken informatie zoveel mogelijk per mail rond te sturen, zodat iedereen goed op 
de hoogte blijft.
Ria Binnendijk van de bieb merkte op dat met de jeugdvierdaagse vernielingen zijn aangebracht 
in de entree (bezoekersteller en lamp). 
Daarnaast blijft veelal na toernooien rommel in het trappenhuis achter.
Richard Vos vraagt of de bollen in de grote zaal gedimd kunnen worden vanuit een andere plaats 
dan de keuken, omdat die vaak niet open is.
Edwin van Diepen regelt een koffiezetapparaat voor de koersbal/gym en KBO.

Sluiting 21:30 uur – Iedereen wordt bedankt voor de aanwezigheid en inbreng.

Volgende vergadering is nog niet vastgesteld.

Met een plantje van Hugo Girls heeft u altijd prijs!!!
Met een plantje van Hugo Boys  trouwens ook!!!
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Financieel overzicht exploitatie Rondeel over het jaar 2013    
 
omschrijving jaar 2012   jaar 2013  
 
Inkomsten:     
Exploitatiebijdragen €   8.865,91  €  8.843,24  
 
TOTAAL inkomsten €   8.865,91  €   8.843,24  
 
Uitgaven:     
Energiekosten €  6.509,16  €  7.480,21  
Klein onderhoud €  750,00  €  750,00  
Belastingen/heffingen/verz./bestuurskosten €  1.250,00  €  1.250,00  
Telefoonkosten €   301,31  €   339,57  
Exploitatieverschil €  55,44  €   976,54- 
 
TOTAAL €  8.865,91  €  8.843,24 
 
Financieel overzicht exploitatie Dorpshuis over 2013     
 
omschrijving  begroot   werkelijk   begroot  
 2013  2013  2014
Inkomsten:      
Huren vast  €    16.000,00  € 15.742,00  €   16.000,00 
Huren variabel  €   16.000,00  € 15.742,00  €   16.000,00 
 
Overige inkomsten - bijdrage uit de reserves  €   3.250,00  €      -   €    -   
 
TOTAAL inkomsten  €   35.250,00  €   31.484,00  €   32.000,00 
 
Uitgaven:     
Vaste kosten      
Belastingen /heffingen  €    6.000,00   €     5.087,21  €     5.250,00 
Verzekeringen  €    1.300,00   €     1.458,37  €     1.500,00 
Onderhoud  €    3.000,00   €     2.351,96  €     2.500,00 
Bestuurskosten/representatie  €       100,00   €        125,00  €        100,00 
Aanvulling op groot onderhoud  €    5.000,00   €     5.000,00  €     5.000,00 
SUBTOTAAL  €   15.400,00  €    14.022,54  €   14.350,00 

Overige kosten      
Diversen/onvoorzien  €       900,00   €  311,61  €        500,00 
         
Totaal vast deel  €   16.300,00  €   14.334,15  €   14.850,00 
 
Variabele kosten      
Energiekosten (gas, water en licht)  €   15.000,00  € 13.199,80  €   13.300,00 
Schoonmaakkosten/vrijwilligers  €    2.000,00   €     1.689,12  €  1.750,00 
Telefoonkosten  €       950,00   €        925,36  € 950,00 
         
Totaal variabel deel  €   17.950,00  €    15.814,28 €   16.000,00 
       
TOTAAL uitgaven  €   34.250,00  €    30.148,43  € 30.850,00 
Exploitatieverschil  €     1.000,00  €     1.335,57  €     1.150,00 
         
TOTAAL kosten  €   35.250,00  €   31.484,00  € 32.000,00 
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Dorpsraad  de Noord / Veenhuizen
Agenda Voor de jaarvergadering van Dorpsraad  de Noord / Veenhuizen
Op dinsdag 22 april 2014 van 19.30 tot 21.00 uur
Locatie: de Rabozaal in het Dorpshuis, Heerhugowaard – Noord

1. Opening en tekenen van de presentielijst door de aanwezigen

2. Notulen jaarvergadering  van 16 april 2013 ( notulen zijn op te vragen bij Miranda Beers, Mid-
denweg 494)

3. Mededelingen   

4. Korte toelichting financiële jaarverslagen en jaaroverzichten van de verschillende Werkgroe-
pen, te weten:

a. Volkstuinenvereniging
b. Werkgroep Jeugd
c.  Werkgroep KinderVakantieSpelen
d. Werkgroep Verkeer

5. Financieel verslag en jaaroverzicht 2013 van Dorpsraad de Noord-Veenhuizen

6. Verslag van de kascontrole en verkiezing nieuw lid van de Kascontrolecommissie

7. Ontwikkelingsplan (powerpointpresentatie)  Dorpsraad / Wijkpanel de Noord – Veenhuizen 2014

8. Rondvraag 

9. Sluiting

UITNODIGING
Jaarvergadering over 2013

Van Dorpsraad  de Noord- Veenhuizen

Dinsdag 22 April  2014 in de Rabozaal van Stichting Dorpshuis van 19.30 tot 21.00 uur.

Beste Noordenders en Veenhuizenaren,
Hierbij nodigt Dorpsraad De Noord/Veenhuizen u uit op 22 April a.s. voor de jaarvergadering, 
welke wordt gehouden van 19.30 tot 21.00 uur. 
De jaarvergadering is bestemd voor alle geïnteresseerden uit De Noord, Veenhuizen en het 
buitengebied. De verschillende werkgroepen die vallen onder de Dorpsraad, te weten: Werkgroep 
Verkeer, Wijkbeheer, Volkstuinen, Werkgroep Jeugd, de Kindervakantiespelen en de Dorpsraad 
zelf zullen ieder in enkele minuten een verslag doen van wat er het afgelopen jaar heeft gespeeld 
en wat men het komende jaar wil gaan doen.  Dorpsraad de Noord/Veenhuizen zet zich in voor 
de kwaliteit van de leefomgeving van de Noord, Veenhuizen en het buitengebied. Wij vormen een 
aanspreekpunt tussen bewoners en de gemeente. 
     
·	 De uitnodiging voor de jaarvergadering wordt niet huis aan huis bezorgd, maar geplaatst in 

Contact en ’t Zwaantje en is zichtbaar op de website:  www.heerhugowaarddenoord.nl en is 
zichtbaar op diverse plaatsen in het dorp.

Met vriendelijke groet,
Dorpsraad De Noord/Veenhuizen

Johan Zuurbier, Marcel van der loos
Hans van Breugel, Tina van Breugel

Miranda Beers
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Gerja
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De “Blik op de weg” in De Noord …( 31 mrt.)
Beste mensen,
De zomertijd is ingetreden en als ik om half zeven opsta voor de 
maandagmorgenwandeling is het nog aardig donker! Om half acht 
stap ik de buitenlucht in en het is weer een ware verademing, om 
buiten te zijn. Windstil en de kou is uit de lucht!
Op de hoek woont Mirjam en uit de versiering rond het huis blijkt, 
dat zij vandaag 40 jaar is geworden.  Een felicitatie door het raam is 
natuurlijk snel gedaan! Dan over het st.Annaplein, waar de plantjes 
al keurig in de bakken staan. De schijnwerper op de kerk brandt nog. 
Volgens mij kan die nu wel uit, want het heeft geen effect meer!
Afgelopen zaterdag is het hier het schoonmaakcentrum van De 
Noord geweest, om de Zr. van Buurendag extra kracht bij te zetten. Ik heb haar gelukkig nog ge-
kend en gesproken! Lopend langs de Middenweg kom ik nu alle prachtig bloeiende tuinplanten 
tegen. Een ware lust voor het oog. De narcissen in de berm geven nog meer kleur aan het geheel!
Marc gaat ook naar z’n werk en laat dat met z’n claxon even weten.
Helaas kom ik toch nog wat blik en plastic tegen, maar we blijven positief en nemen het mee. Langs 
het Verlaat ligt niets! Geweldig! En wat ik bij me heb gaat in de gele afvalbak bij de A.C. de Graafweg. 
Wat is het hier nu al druk aan het worden! Slierten auto’s, die, met nog brandende koplampen, hun 
weg zoeken. Ik maak de oversteek naar het witte bruggetje en kom Marion met haar hond tegen. 
Even een gesprekje van “hoe gaat het ermee”? En dan blijkt ieder zo zijn eigen verhaal te hebben! 
“Woensdag de uitslag,” is wat ik meekrijg en dat blijft dan een beetje in je gedachten hangen.  
Bij de Irish Cottage rechtsaf en door de stille Dorpsstraat. Het verkeer hoor ik in de verte, maar door 
de laaghangende nevel zijn de auto’s amper te onderscheiden.
De Zuiderweg loop ik af en hier staan een paar schapen mij schaapachtig aan te kijken. Ik aai de 
voorste even over zijn/haar bol. Het voelt goed aan, want hij/zij laat het gewillig toe!
In de berm zie ik zelfs al pinksterbloemen staan. Het moet niet gekker worden! Kuifeenden 
en futen zwemmen in paartjes met elkaar op. Opnieuw de A.C. de Graafweg over. Op de hoek 
Dijkweg-Kerkweg staat al een prachtige prunus in bloei. Even een foto maken!
Bij het kerkje met graftombe even een korte pauze voor een slok en een versnapering! Dan verder 
door het mooie weidelandschap. Een bollenveld laat al wat groen blad zien, maar de kleur laat nog 
even op zich wachten. Jos Danenberg vermoedt, dat ik deze keer niet zoveel heb opgehaald i.v.m. de 
Zr. van Buurendag. “Je mag hier ook wel even op de parkeerplaats rondkijken, “zegt hij gekscherend.
Bij het tennisveld hangen groene doeken, dus vanaf heden geen inkijk meer!
Edwin Groen heeft zijn fietsen alweer buiten staan. Ja mensen, wil je brood op de plank hebben ...! 
Nu ben ik bijna thuis. Het laatste zwerfvuil gaat in de afvalbak. Op naar de koffie!

·	   10 blikjes
·	     4 drinkbakjes
·	     5 plastic flesjes
·	     7 pk. sigaretten
·	     0 pk. shag
·	     0 flessen 
En, dat het schoon was, is aan de aantallen te merken!

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

p.s. Heeft u ook zo genoten van de manifestatie “Kom in de kas!”?
Kijk voor een fotoverslag even op mijn website!
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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

Uw toekomst goed geregeld? De notaris leg uit
Actus notarissen en Bibliotheek Kennemerwaard organiseren op maandagavond 14 
april een informatieve bijeenkomst over erfrecht. De notaris behandelt op deze avond in 
vogelvlucht het erfrecht zoals dat sinds 1 januari 2003 van kracht is. 

Erfrecht
Alle aspecten van het erfrecht komen aan de orde, zowel voor gehuwde als alleenstaande 
personen. Ook wordt de positie van samenlevers besproken. De avond wordt afgesloten met tips 
om op een fiscaal vriendelijke manier vermogen over te dragen naar eigen kinderen of derden. U 
kunt afschriften van uw testamenten mee nemen voor een korte check.

Aanmelden  
Meer weten? U bent van harte welkom op maandagavond 14 april in de bibliotheek te 
Heerhugowaard, Parelhof 1A. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. De toegang bedraagt € 
3,00 inclusief koffie of thee. Aanmelden kan bij de Klantenservice in de bibliotheek tijdens 
openingstijden. Reserveren is mogelijk op telefoonnummer 072 –  576 48 00 of per mail via 
heerhugowaard@bknw.nl

AD(H)D bij volwassenen
In de bibliotheek van Heerhugowaard is op dinsdagavond 15 april een informatieve 
bijeenkomst over AD(H)D bij volwassenen. Mevrouw L. Sikkens, psychiater bij  
GGZ Noord-Holland Noord, deelt op deze avond haar kennis en ervaring met u.
AD(H)D is een veelvoorkomend gezondheidsprobleem. AD(H)D  komt zowel bij kinderen als bij 
volwassenen voor. AD(H)D heeft niet alleen invloed op het leven van de persoon in kwestie, maar 
ook op dat van zijn of haar omgeving.
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Als AD(H)D onderkend wordt en behandeling wenselijk is, komen veel mensen uiteindelijk  
in aanraking met de Geestelijke Gezondheidszorg.  Dan ontstaat vaak een behoefte om 
antwoorden te krijgen op veel vragen. Mevrouw Sikkens gaat in op de behandelmogelijkheden 
en geeft adviezen voor huisgenoten en familie.
  
Aanmelden
Nieuwsgierig of meer weten? U bent van harte welkom op dinsdag 15 april in Bibliotheek 
Kennemerwaard locatie Heerhugowaard, Parelhof 1a. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en duurt 
tot 21.00 uur. De toegang is € 3,00. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan bij de klantenservice in 
de bibliotheek tijdens openingstijden. Reserveren is mogelijk op telefoonnummer 072 –  576 48 
00 of per mail via heerhugowaard@bknw.nl

Voorlezen aan dreumesen in de bibliotheek
In de bibliotheek van Heerhugowaard wordt op woensdag 16 april voorgelezen aan 
dreumesen. U en uw kind (1-2 jaar) kunnen om 09.15 uur gezellig komen kijken en luisteren 
naar een vertelprogramma met een verhaaltje en een liedje. De toegang is gratis.

Samen een boekje lezen: plaatjes aanwijzen, geluiden maken en verhaaltjes vertellen is niet alleen 
leuk voor ouder en kind. Het is ook heel belangrijk. Kinderen die van jongs af aan regelmatig 
worden voorgelezen kennen meer woorden, leren makkelijker lezen en doen het beter op school.

Aanmelden
U en uw kind zijn van harte welkom op woensdag 16 april in de bibliotheek van Heerhugowaard, 
Parelhof 1A. Er wordt voorgelezen van 09.15 tot 10.00 uur. De toegang is gratis. Aanmelden voor 
deze bijeenkomst kan bij de klantenservice in de bibliotheek tijdens openingstijden. Reserveren is 
mogelijk op telefoonnummer 072 –  576 48 00 of per mail via heerhugowaard@bknw.nl

Bloemenfeest in de bieb
Zin om creatief en origineel bezig te zijn? In de bibliotheek in Heerhugowaard kun je in de 
meivakantie meedoen aan een leuke workshop. Op donderdag 1 mei kunnen kinderen een 
Sprookjes Bloementaart maken in de bibliotheek.

Sprookjes Bloementaart
Het is feest! Het voorjaar begint en de bloemen staan in bloei. Deze vakantie gaan we onder 
begeleiding van bloemist Spaansen een Sprookjes Bloementaart maken. Bij de kinderen van 4 
t/m 8 jaar beginnen we om 10.00 uur met het voorlezen van een sprookje. Daarna kiest elk kind 
een sprookjesfiguur en gaat onder begeleiding van een professionele bloemist een sprookjestaart 
maken. De sprookjesfiguren worden in de taart verwerkt en de taart wordt natuurlijk gevuld met 
prachtige bloemen en materialen van Spaansen Bloemen. 

Sprookjes en Raps
Om 13.30 uur zijn kinderen van 9 t/m 12 jaar aan de beurt. Zij beginnen met het luisteren naar 
raps over sprookjes uit het boek Roodkapje was een toffe meid. Daarna kiezen ook zij een sprookje 
of fantasiefiguur uit. Het sprookje of fantasiefiguur is het thema van hun Bloementaart. Ook zij 
worden begeleid door de bloemist van Spaansen Bloemen. 

Aanmelden
Wees er snel bij, want vol is vol en deze workshops zijn heel populair.
Deze activiteit vindt plaats op donderdag 1 mei in Bibliotheek Kennemerwaard locatie 
Heerhugowaard, Parelhof 1a. 
De workshop voor kinderen van 4 t/m 8 jaar is van 10.00 tot 11.30 uur. 
Kinderen van 9 t/m 12 jaar kunnen van 13.30 tot 15.00 uur aan de slag.
De toegang is € 3,50. Aanmelden kan bij de Klantenservice in de bibliotheek tijdens openingstijden. 
Reserveren is mogelijk op telefoonnummer 072 – 576 48 00 of per mail via heerhugowaard@bknw.nl
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NIEUWE MATERIALEN
Volwassenafdeling ROMANS
Allende, I Ripper Spannend
Beek, I. v.d. Alleen verder Romantisch
Dicker, J De waarheid over de zaak Harry Quebert  Spannend
Fletcher, S Eilanders Algemeen
Hellberg, A Vriendinnen voor altijd Romantisch
Hemmerechts, K De vrouw die de honden eten gaf            Algemeen
Hore, R Aan de overkant Romantisch
Marklund, L Nora’s verdwijning Spannend
Robotham, M Door mijn ogen Spannend
Vermeer, S Winterberg Spannend

Jongerenkast    
Cazemier, C Keerzijde Algemeen
Gielen, M De wraak van Miren Algemeen
  
Jeugdafdeling PRENTENBOEK
Leblanc, C Hoe vermorzel je spoken? AK  
   
 LEESBOEKEN T/M 9 JAAR NIVEAU
Coolwijk, M. v.d. De verdwenen taart A
Gemert, G. v Het geheim van de beschermengel        A
Kuipers, B Dat doe ik wel een keer A
McIntyre, K De Knikkelares A

 LEESBOEKEN VANAF 9 JAAR           THEMA 
Cazemier, C Keerzijde Algemeen

 INFORMATIEVE BOEKEN  VANAF 9 JAAR
Dam, A. v. Avé, Caesar! J blauw          
 
 
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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Steun het jeugdwerk van Hugo Girls/Hugo Boys
En koop een plantje

Nieuws van hugo girls
Er wordt weer lekker buiten gehandbald meestal met een heerlijk 
zonnetje. En de dug-out is helemaal opgeknapt. Hugo’s vrienden 
bedankt voor de bijdrage hiervoor!

De eerste ronde van de bekerwedstrijden is ook bekend. Alleen de 
A1 en B1 moeten in actie komen in de week van 22 april. De ande-
re teams slaan de eerste ronde over. Maar wanneer ze wel moeten 
spelen is nog niet bekend omdat er verder nog geen programma is.

Op 14 juni is weer de Rabo fietstocht en wij mogen ook meefietsen. 
Het liefst met 10 personen omdat we dan de maximale 300 euro 
krijgen. Elke fietser minder is 30 euro minder. Dus natuurlijk de vraag: Wie wil er meefietsen op 14 
juni. Aanmelden kan bij Ingrid, ingridenandre@quicknet.nl

We hebben nog wel een vacature.
We zoeken nog iemand die handig is. Dus als er een handige vader, moeder, opa, oma of (partner 
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). 

Als je dit jaar 6 jaar (of meer) wordt dan kun je je opgeven bij Linda Rezelman l.rezelman@kpnmail.nl. 
Het zou leuk zijn als er nog wat 5 of 6-jarigen bijkomen omdat het nieuwe team nu nog wat te klein 
is. Je mag altijd een paar keer gratis meetrainen om te kijken. Het is ook mogelijk om voor 2 maanden 
lid te worden, dan mag je ook wedstrijden meespelen maar ben je niet verplicht lid te worden en het 
kost ook niets. 2 maanden gratis lidmaatschap geldt voor iedereen die wil gaan handballen.
Veel succes iedereen het komend weekend en met de beker.

Het bestuur
HOOFDSPONSORS
Transportbedrijf Piet Oudeman
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg

JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman

ONZE JARIGEN
Cindy Blankendaal 12 apr
Karin Oudeman 13 apr
Mandy Smit 16 apr
Alicia Koch 16 apr
Mariska Stoop 21 apr
Melanie Stoop 21 apr
Jacky Zuurbier 25 apr
Shirtsponsors
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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 Autoservice Bakker -  www.autoservicebakker.nl
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

Schoonmaken Rondeel
De volgende teams van Hugo Girls zijn aan de beurt om het Rondeel schoon te maken. 
14/4-15/4 Recreanten 2
24/4-30/4 Dames 1
12/5-13/5 Dames 2
19/5-20/5 Dames 3

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

Dames 1 30 maart 2014
Afgelopen zondag startte voor Hugo Girls, en voor vele andere dames, het buitenseizoen. En hoe, 
want de zon scheen volop: de dames uit Heerhugowaard waren klaar voor de strijd om het kampi-
oenschap! De eerste wedstrijd werd gespeeld tegen H.V. Blokker in Oosterblokker. Het werd al vrij 
snel duidelijk dat het een stevige pot zou worden; Hugo Girls kreeg de overwinning niet cadeau.
De eerste helft liep geleidelijk op, om de beurten werd er gescoord door beide ploegen. Toch kwam 
Hugo Girls niet in het spel, mede door de stugge verdediging van HV Blokker. Ook het feit dat de 
beide teams niet compleet geconcentreerd waren op het handballen, speelde mee. Dit leidde uitein-
delijk tot twee keer twee minuten voor een speler van beide ploegen. Toch herpakte Hugo Girls en 
door middel van snel balspel wisten de dames toch met de rust aan het langste eind te trekken: 6 -11.
De tweede helft was hetzelfde spelbeeld. Het was moeilijk opening te vinden in de verdediging 
van HV Blokker. Kansen werden gemist, terwijl Blokker kon profiteren van de gaten in de verdedi-
ging van Hugo Girls. Het was een moeilijke wedstrijd voor Hugo Girls, maar toch zaten er mooie 
acties tussen. Jammer dat deze tekort in het spelbeeld te zien waren. De laatste tien minuten 
verslapte de concentratie van Hugo Girls en kwam HV Blokker toch nog erg dichtbij door vijf keer 
achter elkaar te scoren. De dames uit Heerhugowaard moesten hun eigen spel gaan spelen en dit 
bedachten zij zich een paar minuten van te voren. Eindstand: 17-19.
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UITSLAGEN HUGO GIRLS
15 maart-21 maart  
Hugo Girls R1  – Kleine Sluis R1  14-14
Hugo Girls 2  – C.S.V. Handbal 3  12-11
Con Zelo 3  – Hugo Girls 4  23-23
Hugo Girls E2  – A&O E1   10-5
St. George F2  – Hugo Girls F2  0-10

22 maart-28 maart
Westfriesland/SEW R1 – Hugo Girls R2  14-9
Zwaluwen’30 2  – Hugo Girls 2  12-17
Koedijk E1  – Hugo Girls E2  3-7
Hugo Girls F2  – DSS F2   6-3

PROGRAMMA ZATERDAG 12 APRIL T/M VRIJDAG 18 APRIL (VELD)    
     AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1   VRIJ        
DAMES 2 13-apr Victoria O DS2 - HG DS2 Obdam 11:00 10.15 ------
DAMES 3 13-apr HG DS3 - DSS DS2 De Noord 13:00 12.30 ------
DAMES 4 13-apr H.V.S. DS1 - HG DS4 Schagerbrug 11:00 10.15 RES.SH
A 1   VRIJ        
B 1 13-apr HG DB1 - Geel Zwart DB1 De Noord 14:15 13.30 ------
B 2 12-apr Excelsior ‘53 DB2 - HG DB2 Excelsior 17:30 16.30 RES.SH
C 1 13-apr HG DC1 - Graftdijk DC1 De Noord 12:00 11.30 ------
C 2 13-apr HG DC2 - C.S.V. Handbal DC1 De Noord 11:00 10.30 ------
D 1   VRIJ        
D 2  12-apr HG D2 - J.H.C. D1 De Noord 15:00 14.30 ------
D 3 12-apr HG D3 - Kleine Sluis D2 De Noord 14:00 13.30 ------
E1 12-apr Tornado E2 - HG E1 Heerhugowaard 10:30 09.45 ------
E2 12-apr HG E2 - DSS E3 De Noord 13:00 12.30 ------
F1 12-apr KSV F1 - HG F1 ‘t Kruis 9:00 08.15 ------
F2 12-apr S.C. Dynamo F2 - HG F2 Ursem 10:00 09.00 ------
RECR. 1 16-apr HG DR1 - SSV.Sporting S DR2 De Noord 20:00 19.30 ------
RECR. 2 14-apr Hauwert DR2 - HG DR2 Hauwert 19:00 18.00 ------
WIJZIGING: Zat 12 apr: KSV F1 - F1 om 09.00 uur (ipv 16.00 uur)    
PROGRAMMA ZATERDAG 19 APRIL T/M VRIJDAG 25 APRIL (VELD)    
DAMES 1   VRIJ        
DAMES 2   VRIJ        
DAMES 3   VRIJ        
DAMES 4   VRIJ        
A 1 22-apr HG A1 - Victoria A1 De Noord 19.30 19.00 beker
B 1 22-apr KSV B1- HG B1 t Kruis 19.00 18.15 beker
B 2   VRIJ        
C 1   VRIJ        
C 2   VRIJ        
D 1   VRIJ        
D 2    VRIJ        
D 3   VRIJ        
E1   VRIJ        
E2   VRIJ        
F1   VRIJ        
F2   VRIJ        
RECR. 1 23-apr Meteoor DR1 -HG DR1 Hoogwoud 19:30 18.45 RES.SH
RECR. 2 23-apr HG DR2 - Andijk DR2 De Noord 19:30 19.00 ------
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TEAM DATUM WEDSTRIJD AANVANG SCHEIDRECHTER
E2 12-apr HG E2 - DSS E3 13:00 Bregje de Wit-Kim Smids
D3 12-apr HG D3 - Kleine Sluis D2 14:00 Denise Sprenkeling-Lindsey Snoek
D2 12-apr HG D2 - J.H.C. D1 15:00 Jocelyn Berkhout
C2 13-apr HG DC2 - C.S.V. Handbal DC1 11:00 Malissa de Groot-Jet vd Berg
C1 13-apr HG DC1 - Graftdijk DC1 12:00 Esmée Mooij-Jolijn Brouwer
DAMES 3 13-apr HG DS3 - DSS DS2 13:00 Annie Groenland
B1 13-apr HG DB1 - Geel Zwart DB1 14:15 Nel Borst
R1 16-apr HG DR1 - SSV.Sporting S DR2 20:00 Karin Oudeman
A1 22 apr HG A1 – Victoria O A1 19.30 ?
R2 23-apr HG DR2 - Andijk DR2 19:30 Annie Groenland
R1 7-mei HG DR1 - ‘t Fortuin/VVW DR3 20:00 Nel Borst
F2 10-mei HG F2 - Hauwert F2 13:00 Sen Kuilboer-Pien vd Berg
F1 10-mei HG F1- Vrone F1 14:00 Noor Blankendaal-Lisa Dekker
E1 10-mei HG E1 - Meervogels’60 E1 15:00 Denise Sprenkeling-Lindsey Snoek
DAMES 2 10-mei HG DS2 - ‘t Fortuin/VVW DS4 19:30 Joyce Hey
B2 11-mei HG DB2 - J.H.C. DB3 10:00 Jocelyn Berkhout
DAMES 1 11-mei HG DS1 - C.S.V. Handbal DS2 11:15 ???
R2 12-mei HG DR2 - Excelsior ‘53 DR2 19:30 Karin Oudeman
E1 17-mei HG E1 - Monnickendam E1 12:00 Bente Zuurbier – Evi Blankendaal
D3 17-mei HG D3 - Tornado D3 13:00 Kelly Zuurbier-Lois Dekker
D2 17-mei HG D2 - D.S.O. D2 14:00 Inge Entius-Amber Molenaar
D1 17-mei HG D1 - H.C.V.’90 D1 15:00 Malissa de Groot-Jet vd Berg
DAMES 4 17-mei HG DS4 - Kleine Sluis DS2 19:00 Annie Groenland
C2 18-mei HG DC2 - Wijk aan Zee DC1 10:00 Jacky Zuurbier-Jessy Blom
B1 18-mei HG DB1 - Westfriezen DB1 11:00 Nel Borst
A1 18-mei HG DA1 - V.Z.V. DA2 12:15 Monique Oudeman
R1 21-mei HG DR1 -Victoria O DR3 20:00 Karin Oudeman
A1 22-mei HG DA1 - Geel Zwart DA1 19:30 Nel Borst
E2 24-mei HG E2 - KSV E3 11:00 Bente Zuurbier-Evi Blankendaal
D3 24-mei HG D3 - Zwaluwen K D1 12:00 ???
D2 24-mei HG D2 - Schagen D2 13:00 Inge Entius-Amber Molenaar
D1 24-mei HG D1 - Tornado D2 14:00 Malissa de Groot-Jet vd Berg
DAMES 2 24-mei HG DS2 - Geel Zwart DS2 19:30 Joyce Hey
C2 25-mei HG DC2 - Vrone DC2 10:00 Esmée Mooij-Jolijn Brouwer
C1 25-mei HG DC1 - Lacom ‘91 DC1 11:00 Jacky Zuurbier-Jessy Blom
DAMES 3 25-mei HG DS3 - Quick DS2 12:00 Monique Oudeman
B1 25-mei HG DB1 - H.V.S. DB1 13:15 ?
B2 25-mei HG DB2 - Quick DB1 14:15 ?
DAMES 2 29-mei HG DS2 - Victoria O DS2 19:30 Joyce Hey
E1 31-mei HG E1 - Graftdijk E2 13:00 Lisa Dekker-Ineke Schot
F1 31-mei HG F1 - S.S.V. F1 14:00 Denise Sprenkeling-Lindsey Snoek
F2 31-mei HG F2 - JHC F2 15.00 Dames 3
DAMES 4 1-jun HG DS4 - Excelsior ‘53 DS2 11:00 Joyce Hey

Buffetdiensten Hugo Girls in het rondeel
Hou het contact en de website van Hugo Girls goed in de gaten.
Er zijn leden die geen contact lezen, dus die kunnende info van de site af te halen
Wil je van mij een mailtje ontvangen wanneer je aan de beurt bent?
Geef je mailadres door aan mij  dan stuur ik  dit toe.
marcoannet@gmail.com 
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Hierbij het overzicht van de kantine diensten voor het rondeel.
Kijk goed wanneer je aan de beurt bent. Want het gebeurt  regelmatig dat iemand niet op komt 
dagen. Als je niet kunt zorg je zelf voor een ander.
 
Kom je niet opdagen  en heb je niet voor vervanging gezorgd, ben je de volgende periode extra   
aan de beurt. 

Willen jullie de wijzigingen aan mij doorgeven.
 tel nr 072-5711428 of via de mail:marcoannet@gmail.com

Annet Kroon, planning kantinediensten in ´t rondeel

        
 van tot  van  tot  van  tot
 12:15 14:15  14:15 16:30   
12/Apr Florien Deken  Caroline Bakker    
        
 09:15 11:45  11:45 14:15  14:15 16:30
13/Apr Elga zonneveld  Susanne Duin  Carola Wijnker 
 en Noor Blankendaal  en Lisanne Oudeman  en Debby Marcus 
        
 19:15 21:45      
16/Apr Jorien de Moes       
        
 18:45 21:30      
23/Apr Amber Groot  
     
 
       

      
  
 

Activiteitenkalender

Minihandbalmiddagen 16-04

11  april Plantenactie
Half mei halve finale penaltybokaal
24 mei finale penaltybokaal
8 – 9 juni Berdosweekend
Half juni taartentoernooi 

Oranje en wit is onze kleur
En op 11april komen we langs de deur
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Puinhoop United 
Beste leden, 

Het einde van het seizoen is alweer in zicht en dat betekent dat wij 
als bestuur ons weer gaan voorbereiden op het nieuwe seizoen.

In de zomer vieren we in samenwerking met Humulus Lupulus ons 
40-jarig jubileum met de Noordender Sportdag. 
Op zondag 6 juli zullen we een middag organiseren met sport, spel 
en een hapje en een drankje. 
We zien jullie graag die dag met een compleet team om onze vereniging te promoten. Like ons op 
Facebook om op de hoogte te blijven (zoek op ‘Puinhoop United’) en zet jezelf op ‘Aanwezig’ in het 
evenement ‘40-jarig jubileum Puinhoop United / Noordender Sportdag’.

Opzeggingen
Mocht je je lidmaatschap willen opzeggen, vragen we jullie dit schriftelijk  of per email aan ons te 
laten weten. Doe dit dan VOOR 1 mei 2014. 
Schriftelijke opzeggingen kunnen worden gericht aan Merel Groot, Rozenhoutstraat 12, De Noord. 
Indien je niet tijdig opzegt ben je voor het daaropvolgende seizoen alsnog contributie verschul-
digd.

Lid worden
Indien er mensen/teams zijn die graag lid willen worden, dan kun je je aanmelden bij ons. Om lid 
te worden dient het inschrijfformulier ( verkrijgbaar via puinhoopunited@hotmail.com) volledig 
ingevuld en ondertekend te worden. 
Inschrijfformulieren kunnen ingeleverd worden bij Merel Groot, Rozenhoutstraat 12, De Noord.  
 
Het inschrijfformulier dient tezamen met de volgende zaken, 
Een kopie van een geldig legitimatiebewijs  
Een pasfoto (3x4 cm) met naam en geboortedatum achterop. 
Bij overschrijving: een ingevuld en getekend overschrijvingsformulier.  
Bij overschrijving: de overschrijvingskaart of ledenmutatiekaart van de oude vereniging.  
Bij overschrijving naar nieuwe club: de spelerspas dient bij de ledenadministratie ingeleverd 
te worden.

Zonder complete inschrijving zullen we geen team inschrijven, dus zorg dat het compleet is!
 We hopen volgend seizoen weer fris van start te kunnen gaan!

Groet,
Marcel, Giel, Merel & Elga

11 April tussen vijf en zeven
Dan gaat u het beleven

Mooie plantjes voor een goed doel
Dat geeft pas een fijn gevoel



54 55

Tennis
Kantinebegeleiding Tineke     
maandag 14 april 2014 Marion Blij-de Kort Bardienst 20.00 - 23.00 
dinsdag 15 april 2014 Tennisdate 2 banen     
dinsdag 15 april 2014 Marloes Overtoom Bardienst 19.00 - 23.00 
woensdag 16 april 2014 Johanna Beke  Bardienst 20.00 - 23.00 
donderdag 17 april 2014 Herman Sol  Bardienst 20.00 - 23.00 
vrijdag 18 april 2014 Marijke Zuurbier-Burger Schoonmaak 09.00 - 11.00 
vrijdag 18 april 2014 Greet Klaver-Huting Schoonmaak 09.00 - 11.00 
Kantinebegeleiding Gery     
zondag 20 april 2014 1ste paasdag     
maandag 21 april 2014 2de paasdag     
dinsdag 22 april 2014 Tennisdate 2 banen     
dinsdag 22 april 2014 Annie Stammis  Schoonmaak 09.00 - 11.00 
dinsdag 22 april 2014 Annemiek van Kleef Schoonmaak 09.00 - 11.00 
dinsdag 22 april 2014 Marc Baas  Bardienst 19.00 - 23.00 
woensdag 23 april 2014 Johanna Beke  Bardienst 20.00 - 23.00 
donderdag 24 april 2014 Herman Sol  Bardienst 20.00 - 23.00 
vrijdag 25 april 2014 Annie Stammis  Schoonmaak 09.00 - 11.00 
vrijdag 25 april 2014 Nel Smit-Beers  Schoonmaak 09.00 - 11.00 
Kantinebegeleiding Tineke     
zaterdag 26 april 2014 Koningsdag 2014     
maandag 28 april 2014 Marion Blij-de Kort Bardienst 20.00 - 23.00 
dinsdag 29 april 2014 Tennisdate 2 banen     
dinsdag 29 april 2014 Marc Baas  Bardienst 19.00 - 23.00 
woensdag 30 april 2014 Ingrid Smit  Bardienst 20.00 - 23.00 
donderdag 1 mei 2014 Herman Sol  Bardienst 20.00 - 23.00 
vrijdag 2 mei 2014 Annie Stammis  Schoonmaak 09.00 - 11.00 
vrijdag 2 mei 2014 Riet Beers-Stadegaard Schoonmaak 09.00 - 11.00 
Kantinebegeleiding Gery     
dinsdag 6 mei 2014 Tennisdate 2 banen     
dinsdag 6 mei 2014 Marc Baas  Bardienst 19.00 - 23.00 
Clubkampioenschappen senioren Dubbel 7 t/m 16 mei     
woensdag 7 mei 2014 Ingrid Smit  Bardienst 19.00 - 23.00 
donderdag 8 mei 2014 Joop Berkhout  Bardienst 19.00 - 23.00 
vrijdag 9 mei 2014 Ellie Smit-Kraakman Schoonmaak 09.00 - 11.00 
vrijdag 9 mei 2014 Marian Bos  Schoonmaak 09.00 - 11.00 
vrijdag 9 mei 2014 Corina Berkhout  Bardienst 19.00 - 23.00 
Kantinebegeleiding José     
zaterdag 10 mei 2014 Alma Danenberg  Bardienst ???? 
zondag 11 mei 2014 Nikki Bruin  Bardienst ???? 
maandag 12 mei 2014 Ed Blij   Bardienst 09.00 - 11.00 
dinsdag 13 mei 2014 Evy Blom  Bardienst 19.00 - 23.00 
woensdag 14 mei 2014 Jeltje Karman-Nauta Bardienst 19.00 - 23.00 
donderdag 15 mei 2014 Gerrie Sol  Bardienst 19.00 - 23.00 
Kantinebegeleiding Agnes     
Finale clubkampioenschappen      
vrijdag 16 mei 2014 Ellie Smit-Kraakman Schoonmaak 09.00 - 11.00 
vrijdag 16 mei 2014 Carin Hoedjes  Schoonmaak 09.00 - 11.00 
vrijdag 16 mei 2014 Evy Blom  Bardienst 19.00 - 23.00 
maandag 19 mei 2014 Ed Blij   Bardienst 20.00 - 23.00 
dinsdag 20 mei 2014 Tennisdate 2 banen     
dinsdag 20 mei 2014 Evy Blom  Bardienst 19.00 - 23.00 
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woensdag 21 mei 2014 Nikki Bruin  Bardienst 20.00 - 23.00 
donderdag 22 mei 2014 Gerrie Sol  Bardienst 20.00 - 23.00 
vrijdag 23 mei 2014 Roos Beers  Schoonmaak 09.00 - 11.00 
vrijdag 23 mei 2014 Carola Groen  Schoonmaak 09.00 - 11.00 
Kantinebegeleiding Tineke     
maandag 26 mei 2014 Ed Blij   Bardienst 20.00 - 23.00 
dinsdag 27 mei 2014 Tennisdate 2 banen     
dinsdag 27 mei 2014 Nikki Bruin  Bardienst 19.00 - 23.00 
woensdag 28 mei 2014 Jeltje Karman-Nauta Bardienst 20.00 - 23.00 
donderdag 29 mei 2014 Gerrie Sol  Bardienst 20.00 - 23.00 
vrijdag 30 mei 2014 Carin Hoedjes  Schoonmaak 09.00 - 11.00 
vrijdag 30 mei 2014 Roos Beers  Schoonmaak 09.00 - 11.00 
Kantinebegeleiding Agnes     
maandag 2 juni 2014 Joop Berkhout  Bardienst 20.00 - 23.00 
dinsdag 3 juni 2014 Tennisdate 2 banen     
dinsdag 3 juni 2014 Corina Berkhout  Bardienst 19.00 - 23.00 
woensdag 4 juni 2014 Joop Berkhout  Bardienst 20.00 - 23.00 
donderdag 5 juni 2014 Corina Berkhout  Bardienst 20.00 - 23.00 
vrijdag 6 juni 2014 Carola Groen  Schoonmaak 09.00 - 11.00 
vrijdag 6 juni 2014 Vera Mul   Schoonmaak 09.00 - 11.00 
Kantinebegeleiding José     
zondag 8 juni 2014 1 ste pinksterdag Midzomernachttoernooi     
zondag 8 juni 2014     Bardienst   
zondag 8 juni 2014 Jose Kruijer-Schotten Bardienst 12.00 - 15.00 
zondag 8 juni 2014 Jose Kruijer-Schotten Bardienst 15.00 - 18.00 
zondag 8 juni 2014 Jose Kruijer-Schotten Bardienst 18.00- 21.00 
zondag 8 juni 2014 Petra Groot-Wijnker Bardienst 21.00 - 24.00 
zondag 8 juni 2014 Henk Beers  Bardienst 21.00 - 24.00 
maandag 9 juni 2014 2 de pinksterdag     
dinsdag 10 juni 2014 Tennisdate 2 banen     
dinsdag 10 juni 2014 Leo van der Hulst  Bardienst 19.00 - 23.00 
woensdag 11 juni 2014 Jeltje Karman-Nauta Bardienst 20.00 - 23.00 
donderdag 12 juni 2014 Ingrid Kuhnen  Bardienst 20.00 - 23.00 
vrijdag 13 juni 2014 Ladiesday     
vrijdag 13 juni 2014 Marian Visser-Lantman Schoonmaak 09.00 - 11.00 
vrijdag 13 juni 2014 Wil Wolkers  Schoonmaak 09.00 - 11.00 
vrijdag 13 juni 2014 Sandra Oudeman  Bardienst 09.00 - 18.00 
Kantinebegeleiding Tineke    
maandag 16 juni 2014 Henk Lassing  Bardienst 20.00 - 23.00 
dinsdag 17 juni 2014 Tennisdate 2 banen     
dinsdag 17 juni 2014 Marcel van der Loos Bardienst 19.00 - 23.00 
woensdag 18 juni 2014 Paulien Oudeman  Bardienst 20.00 - 23.00 
donderdag 19 juni 2014 Leo van der Hulst  Bardienst 20.00 - 23.00 
vrijdag 20 juni 2014 Annemiek van Kleef Schoonmaak 09.00 - 11.00 
vrijdag 20 juni 2014 Vera Mul   Schoonmaak 09.00 - 11.00 
Kantinebegeleiding Agnes     
maandag 23 juni 2014 Ingrid Kuhnen  Bardienst 20.00 - 23.00 
dinsdag 24 juni 2014 Tennisdate 2 banen     
dinsdag 24 juni 2014 Paulien Oudeman  Bardienst 19.00 - 23.00 
woensdag 25 juni 2014 Leo van der Hulst  Bardienst 20.00 - 23.00 
donderdag 26 juni 2014 Marcel van der Loos Bardienst 20.00 - 23.00 
vrijdag 27 juni 2014 Wil Wolkers  Schoonmaak 09.00 - 11.00 
vrijdag 27 juni 2014 Annemiek van Kleef Schoonmaak 09.00 - 11.00 
Kantinebegeleiding Tineke     
maandag 30 juni 2014 Henk Lassing  Bardienst 20.00 - 23.00  
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Hugo Boys seizoen 2013-2014 
Dorpshuis / Hugo Boys

Zaterdag  12 april  Zaterdag  19 april
Hugo Boys
9.30  uur  geen programma
13.00 uur geen programma

Zondag  20  april
Hugo Boys
1e paasdag 
Geen programma

Maandag  21  april 
2e paasdag
Geen programma

Dinsdag  22  april
Kbo

Woensdag  23 april
Revas
Senioren gym

Donderdag  24  april
Training Hugo Boys

Vrijdag  25  april                                                                                                          
koersbal

Hugo Boys
9.30  Hans Borst
13.00 uur geen programma

Zondag  13 april          
Hugo Boys
9.45 uur Ria Borst
Leden: Rico Dekker
13.00 uur Karin/ Joke
Leden : Tom v. Veen/ Ties Wolkers

Maandag  14 april
Tafeltennis  
Puinhoop 
 
Dinsdag  15  april 
Kbo
 
Woensdag  16  april
Senioren gym
Revas

Donderdag  17  april
Training  hugo-boys

Vrijdag  18 april
Koersbal

Winnaar raad de minuut bij Hugo Boys – DTS 3-0;
Giel Borst, Her Tesselaar en Joke Groen

Van harte gefeliciteerd !

Hugo Boys Senioren
          
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG 13 april 2014   
Terreindienst: John Beers       
 
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter  
11692 Hugo-Boys 1  Duinrand S 1  14:00  P. Beijens  
47435 FC Den Helder 2  Hugo-Boys 2  11:30 10:15 H.S. van Lagen  
62377 Koedijk 6  Hugo-Boys 3  14:00 13:00   
63768 Hugo-Boys 4  Wieringerwaard 3  10:45 10:00 G. Vinke   
63745 Hugo-Boys 5  FC Den Helder 6  10:45 10:00 Theo Buter 
68826 Kwiek 78 A 1  Hugo-Boys A 1  11:30  
208235 WBSV VR2  Hugo-Boys VR 1  12:00 11:00   
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Zondag 20/21 april Pasen geen programma      
evt. terreindienst Joost Dekker 
    
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG 27 april 2014     
Terreindienst: Manus van Vliet        
 
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter  
 
12274 Hugo-Boys 1  Hollandia T 1  14:00    
47512 Hugo-Boys 2  JVC 2  10:45 10:00 H. Belder  
0 Hugo-Boys 3  vrij      
0 Hugo-Boys 4  vrij      
0 Hugo-Boys 5  vrij      
0 Hugo-Boys A 1  vrij      
0 Hugo-Boys VR 1  vrij      

Siem Hand tel. 072-5740761       
   

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

13 April  
Hugo Boys 1 - Duinrand S 1

is
Dean Tiggeler

12:45 uur aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen.

Pupil van de Week 

Pupil van de week voor deze wedstrijd:
27 April  

Hugo Boys 1 - Hollandia T  1
is

Ids Kruijer
12:45 uur aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen.

11 April doet de jeugd hun best
Doet u de rest?

Koopt u een plant?
Dank u wel namens Hugo Boys en Hugo Girls
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Hugo Boys Jeugd
       
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd  Woensdag 9 april 2014    
Terreindienst ‘s avonds: NNB    
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
196325 Hugo Boys D1 - Kolping Boys D4 19:00 18:15 Pim Mooij 
       
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd  Zaterdag 12 april 2014    
Terreindienst ‘s ochtends: Paul Groot jr.    
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
182946 Duinrand S B2 - Hugo Boys B1 12:15 10:45 - 
189165 Vitesse 22 C3 - Hugo Boys C1 14:30 12:45 - 
196325 Hugo Boys D1 - Let op: verplaatst naar woensdag 9 april!    
196301 Castricum D5 - Hugo Boys D2 11:00 9:30 - 
169460 Limmen E2 - Hugo Boys E1 9:00 8:00 - 
169384 GSV E1 - Hugo Boys E2 9:00 8:00 - 
180303 Hugo Boys F1 - SVW 27 F3 11:00 10:30 Frits/Marco 
172799 Hugo Boys F2 - RKEDO F9M 11:00 10:30 Erik 
       
Zaterdag 19 en 26 april zijn er geen wedstrijden, dit ivm het Paasweekend en Koningsdag.  
     
Hugo Boys Footgolf 2014
Beste D- pupillen, C-, B-, en A- junioren van Hugo Boys,
Het seizoen duurt nog even, maar de Jeugdcommissie is alweer druk bezig met de voorbereidin-
gen van seizoen 2014/2015. Om het komende seizoen met je (nieuwe) teamgenoten op een ge-
zellige en leuke manier te starten, organiseert de Jeugdcommissie: Footgolf 2014. Dit zal gehou-
den worden op 22 augustus 2014 op het complex van Hugo Boys. Schrijf het alvast in je agenda, 
meer informatie volgt.

Met sportieve groet,
De Jeugdcommissie

       
Plantenaktie 2014 Plantenaktie 2014  Plantenaktie 2014  Plantenaktie 2014  Plantenaktie 2014
Op vrijdagavond 11 april aanstaande zullen de jeugdspelers van voetbalvereniging Hugo Boys en 
handbalvereniging Hugo Girls langs de deuren gaan om planten te verkopen. De baten komen 
ten gunste van de jeugd. Zoals vele jaren het geval is, zal het gaan om de kamerplant Kalanchoë. 
Ook dit jaar zijn de planten beschikbaar gesteld door Potplantenkwekerij Slijkerman welke is ge-
vestigd aan de Veenhuizerweg 40a te Heerhugowaard-Noord. Namens Hugo Boys en Hugo Girls 
zijn wij hun dan ook dankbaar voor hun bijdrage.
De Kalanchoë is een gemakkelijk plant, heeft weinig verzorging nodig en verdraagt een lichte zon-
nige plaats. In de zomer kunt u deze plant zelfs buiten plaatsen. Zorg er wel voor dat grond niet zal 
uitdrogen. Dus vooral ….. handig in gebruik en door de plant aan te kopen ontsteunt u de jeugd-
commissies van de voetbal en handbal. Kortom, genoeg redenen om deze planten aan te schaffen.
Mocht u meer willen weten over potplanten? Kijk dan eens de website www.slijkerman.nl
Wij hopen in ieder geval dat het weer op vrijdag de 11de goed zal zijn en dat u flink wat planten 
zal kopen van onze jeugd.
Namens Hugo Boys en Hugo Girls willen wij u alvast bedanken voor uw aankoop.   
  

 
      

Onze Girls en Boys
Komen langs de deuren met wat moois

Een gekleurd plantje voor uw raam
Dat zal zeker wel staan



60 61

RICHTLIJNEN VOOR KOPIJ ‘Contact’ 
- Het redactiewerk wordt gedaan door Pim en Angèl Mooij. De overige redactieleden blijven Paul 

Mooij(abonnementen en distributie) en Jos Beers (financiën) . 
- Kopij kan alleen aangeleverd worden via de mail van de redactie: redactiecontactdenoord@

gmail.com . Wij garanderen publicatie voor de volgende type bestanden: txt, doc, docx, jpg, xlsx 
en pdf. Alle overige bestandstypen worden niet gegarandeerd. 

- Graag bij het onderwerp de naam van de betreffende vereniging of instelling vermelden. 
 Voor het niet kunnen aanleveren van digitale kopij maakt de redactie een uitzondering. 

U kunt te allen tijde een briefje inleveren op het redactie-adres Groote Geldebosch 48 te 
Heerhugowaard-de Noord of even bellen met de redactie 072- 57 15 332. 

- Uiterste inleverTIJD is 19.00. Na dit tijdstip aangeleverde kopij zal in de daarop volgende uitgave 
worden gepubliceerd. Contact verschijnt, met uitzondering van de zomervakantieperiode en 
mogelijk de kerstperiode, in de ON-even weken. 

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

- Het aanleveren van advertenties via de redactie maar dit kan ook op de oude wijze naar 
contacthhw@gerja.nl

- Per vereniging, instelling, organisatie of andere instantie, is het gewenst de kopij via één e-mail 
adres aan te leveren. Op deze manier heeft de betreffende instelling grip op de juiste volgorde 
en bovendien kan de redactie makkelijker terugkoppelen bij vragen of opmerkingen.

- Logo’s dient men eenmalig in bezit te stellen van de redactie of van Gerja in een 4X4 cm formaat 
(bij voorkeur jpeg). Het logo zal blijvend gebruikt worden. 

 De kopij alleen als tekst aanleveren, zonder logo. Eventuele bijlagen (bijvoorbeeld foto’s) apart 
bijvoegen in de eerder genoemde bestandstypen, met in de tekst vermeld welke bijlage / 
bestandsnaam op welke plaats ingevoegd dient te worden.

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

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

een apart verzoek aan de redactie per e-mail. 

Advertentietarieven (zwart/wit): 1/1 pag € 40,50
    1/2 pag € 23,25
    1/4 pag € 14,25
Advertentietarieven (full color):
Nader te bevragen bij contacthhw@gerja.nl
Abonnementstarieven:  
- bezorgd bij u thuis € 20.00  
- bezorgd via de post in Nederland € 57.00 
 
Contact verschijnt twee wekelijks onder redactie van Angèl Mooij, Pim Mooij, Paul Mooij en Jos Beers. 
Redactie-adres: Groote Geldebosch 48, 1704 CP, Heerhugowaard-Noord. 
Pim en Angèl Mooij:  072-5715332 /  Jos Beers: 072-5718737  /  Paul Mooij: 072-5711625 
Redactiecontactdenoord@gmail.com

Voor het aanleveren van advertenties: 
Drukkerij Gerja:   e-mail:   contacthhw@gerja.nl 
   telefoon:  0226-421520 
   fax:   0226-421550 

Rekeningnummer Contact: NL06RABO0386950989     
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Jaarplanner 2014      
AUGUSTUS
11 augustus 2014 t/m 14 augustus 2014: Kindervakantiespelen
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
17 september 2014 t/m 22 September 2014 Lourdesreis

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

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.
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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

Assortiment  -
Keuze  -
Advies -
Maten -
Prijzen -
Kom kijken -
Altijd -

zaterdags gesloten

ECHT 
Leuk!
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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


