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Agenda
5 februari 2016 Young Seven: Sirkelslag
6 februari 2016 WGJ: Carnaval
8 februari 2016 KBO: Jaarvergadering , daarna Bingo                      
13 februari 2016 Popquiz Bleeker
7 maart 2016 KBO: The Passion De Noord 2012 ( DVD)      
11 maart 2016 20:00 Hugo Girls: Voorjaarskeezen in het Rondeel
12 maart 2016 Stille Omgang
14 maart 2016 KBO: Excursie naar Marius van Dokkum tentoonstelling in Andijk                  
16 maart 2016 20:00 uur: jaarvergadering van de parochie in de pastorie
19 maart 2016 Zuster van Buurendag, zwerfvuil ruimen 
24 maart 2016 Paasactiviteit
9 april 2016 Noordender Sjoelkampioenschap 2016 mmv Paul Vlaar in café Bleeker
15 april 2016 Young Seven: Aan de slag voor dieren in je eigen omgeving
18 april 2016 KBO: Uitje                                                                              
27 april 2016 Koningsdag
30 april 2016 t/m 8 mei 2016 Taizereis (Frankrijk, vanaf 15 jaar)
22 mei 2016 Young Seven: Rondleiding door de Joodse buurt in Amsterdam
23 mei 2016 KBO: Afsluiting seizoen met Bram Groot over wijn maken
27 mei 2016 Steprace
3 juli 2016 Young Seven: Zomerfeest
22 augustus 2016 t/m 25 augustus Kindervakantiespelen
3 september 2016 40e editie Noordender Volksspelen
5 september 2016 KBO: fietstocht                                                   
12 september 2016 KBO: Cees Verkerke met lezing over zijn bijzondere tuin  
10 oktober 2016 KBO: Marijke van Langen vertelt over haar voetreis naar Sint Petersburg
15 november 2016 KBO: Jan Veenstra  “De plaat en zijn verhaal”  (avond)
20 december 2016 KBO: Kerstmiddag met Webtheater

Vrijdag 5 februari 2016

Contact verschijnt tweewekelijks onder redactie van Angèl Mooij, Pim Mooij, Jos Beers, Robbert Jongkind 
en Paul Mooij. Email: RedactieContactDeNoord@gmail.com Telefoon:  072-5715332
distributie/abonnementen: 072-5711625  financiën: 072-5718737
Adres: Groote Geldebosch 48, 1704 CP Heerhugowaard-De Noord. Rekeningnr:  NL06RABO0386950989

Uw tekst voor de volgende uitgave van ‘t Contact dient u uiterlijk MAANDAG 15 FEBRUARI 2016
vóór 19:00 in te leveren via RedactieContactDeNoord@gmail.com of bij uitzondering bij Angèl Mooij, 
Groote Geldebosch 48. Na dit tijdstip wordt kopij geplaatst in de uitgave van vrijdag 4 maart 2016.
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Smuigelweg 4   1704 PX 
Heerhugowaard  / Waarland
T 0226 42 13 53 • F 0226 42 29 04
www.stooptuinmachines.nl

Tot ziens in onze showroom:

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

100% Husqvarna.
    0% Brandstof.

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

Inclusief Accu 
en snellader

€ 459,-
Inclusief Accu 
en snellader

€ 3.599,-
Inclusief Accu, snellader 

en maaidek 85 cm.
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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:

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

Altijd in de
buurt Welkom!

Iedereen verdient een bank in de buurt.
Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs
in dorpen en kleine steden. Gewoon, een
kantoor om de hoek met een bekend gezicht. Bij
ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt. Op
kantoor, via internet of app.
RegioBank is altijd dichtbij.
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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 

Heilig Hart raad
Vice-voorzitter   Gea Klercq  072 571 5265
Secretaris   Vacature 
Penningmeester   Siem van Langen    072 5744771
Bestuurslid   Kees van Langen  072 574 2241

Contactpersonen secties:
Sectie Catechese   Vacature
Sectie Liturgie   Marga van Langen 072 574 2241
Sectie Gemeenschapsopbouw Ted van Schagen  072 5712020
Sectie Diaconie en Pastoraat Vacature

Pim Mooij       072 5715332 
Vacature
 
Copij voor het Contact namens de Parochie dient u te mailen naar Annet Kroon: 
marcoannet@gmail.com. Gelieve voor zaterdag 12 uur. 



4 5

Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren voor 4 februari  op  het 
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.

In februari is de groep van Jo Stam-van Schagen aan de beurt om de kerk op orde te maken. 

Bloemengroep:
In februari wordt de kerk versierd door Els Dekker en Angela van Diepen 

SPREEKUUR vice voorzitter.
Op elke laatste donderdag  van de maand van 19 uur tot 20 uur houd ik spreekuur voor alle vragen 
die er zijn buiten de pastorale vragen.
Kom gerust, u bent van harte welkom!! In de pastorie!

Vriendelijke groeten,
Gea Klercq

TER OVERWEGING: 

Wanneer een arm persoon 
sterft van de honger, 
is dit niet gebeurd 
omdat God niet voor hem of haar zorgde. 
Het is gebeurd 
omdat noch u noch ik 
die persoon heeft gegeven 
wat hij of zij nodig had.

  Moeder Teresa.

UIT DE PAROCHIE –  “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” –  30 januari 2016.

Een beetje onwennig ben ik twee weken geleden weer begonnen met werken. Maar het voelt 
weer goed, hoor. Het leven gaat verder. En ook wij gaan weer verder. 
In de parochie is alles ook gewoon door gegaan. Dankzij invalpastores en vrijwilligers. Bedankt 
daarvoor. 
Ook alle vrijwilligers die ervoor gezorgd hebben dat de Kerstvieringen en de Oud- en 
Nieuwvieringen zo mooi zijn verlopen: hartelijk dank!
Ik kan niet helemaal vertellen over wat er in de afgelopen maand in de parochie aan de orde 
is geweest. Maar wel, dat mijn schoonvader Piet Bleeker op 30 december op 91-jarige leeftijd is 
overleden en Riet Bleeker – Korver op 4 januari. De families Bleeker wil ik nog van harte condoleren 
en veel sterkte toewensen.

Op 23 januari is Yfke Zuurbier, dochter van Erik en Karin, gedoopt. Familie Zuurbier: van harte 
gefeliciteerd. We wensen jullie toe dat Yfke mag opgroeien tot een evenwichtig en gelukkig mens, 
die mee gaat bouwen aan een betere wereld.

Kees van de Heiligenberg is tachtig jaar geworden. Hij heeft een bos bloemen overhandigd 
gekregen in de viering van 17 januari. Kees: nogmaals van harte!!

In die viering van 17 januari zong het Jambokoor. Wat een heerlijke sfeer weten zij toch altijd weer 
te brengen met de Afrikaanse liederen en muziek. Blijkbaar vinden veel mensen dat, want de kerk 
was aardig gevuld.
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Zondag de 24e ging ik voor in een viering met het Ritmisch Koor en we hadden het over “Liefde, 
eindeloos?!” We hebben eindeloze liefde nodig om de wereld vrediger en barmhartiger te kunnen maken.

De grote kamer beneden in de pastorie is helemaal opgeknapt. Het is er heel licht geworden. Nel 
van Schagen heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Bedankt Nel!
Er staat nu ook een digibord, een soort van groot computerscherm, wat heel handig is om dingen 
te presenteren en/of uit te leggen. In de kerk zijn een vast scherm en een vaste beamer gekomen, 
met hetzelfde doel. Ja, we gaan met onze tijd mee. 

Inmiddels is Kerkbalans geweest. Het resultaat weet ik nog niet. Maar misschien staat het verderop 
in dit Contact.

Vorige week donderdagavond hebben we gebrainstormd over het Jaar van barmhartigheid, 
over wat we ermee willen. We gaan alle verenigingen en groepen in De Noord aanschrijven en 
uitnodigen om “iets” barmhartigs te doen voor mensen die dat nodig hebben, dichtbij of ver weg. 
Ook in de vieringen en in Contact zullen we er regelmatig aandacht aan besteden. In Contact zal 
ik af en toe een verhaal of situatie vertellen.

Aanstaande zondag viert de Cantorij haar 20-jarig bestaan. In het begin heb ik ook nog 
meegezongen. De Cantorij heeft een heel eigen geluid. Het is mooi als er diversiteit en afwisseling 
is in de koren. U bent natuurlijk van harte uitgenodigd voor de viering.

Pater Jan Molenaar is 29 januari tachtig jaar geworden. De dag erna had hij een receptie waar we 
met een vertegenwoordiging van de Parochievergadering zijn geweest. Als parochie zijn we Jan 
enorm dankbaar voor zijn jarenlange inzet voor onze parochie. Mede dankzij hem hebben we elke 
maand minimaal één keer een eucharistieviering. We wensen hem toe dat hij dit werk nog lang 
met liefde kan doen, in goede gezondheid. Jan: van harte gefeliciteerd!!!

Op 10 februari is het Aswoensdag en begint de 40-dagentijd. We hebben weer een project, waarbij 
een groot kruis op het altaar komt te staan. 
In de regio zal weer een estafettekaars rondgaan. Deze wordt ontstoken aan de estafettekaars van 
het bisdom. Waarschijnlijk op Aswoensdag. Ik ga die kaars ophalen uit het bisschopshuis.

In mei gaat vanuit De Noord een groep van 25 jongeren naar Rome, onder leiding van Gerrie Groot 
en Matthieu Wagenmaker. Het zijn vooral de vormselbegeleiders van dit jaar. Heel mooi!

In september is er weer een Lourdesreis, van de 17e tot en met de 22e , een vliegreis vanaf Schiphol. Ik 
ga mee als pastor. En ik heb er al zin in. Als u er ook zin in heeft, geef u dan op bij de Lourdeswerkgroep.

Wat komen gaat:
7 februari: 20-jarig jubileum Cantorij
10 februari: Aswoensdag en start 40-dagentijd
16 maart: Jaarvergadering in de pastorie.
17 tot en met 23 september: Lourdesreis.

Hartelijke groet,
Marion Bleeker – Burger.

WEEKEINDE 6 EN 7 FEBRUARI 
Vijfde zondag door het jaar
 Eerste lezing uit de profeet Jesaja 6,1-2a.3-8(Een mens met onreine lippen wordt gereinigd en als 
profeet gezonden)
Evangelie uit Lucas 5,1-111(Op het meer roept Jezus zijn eerste leerlingen. Zij zullen vissers van 
mensen worden.
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ZONDAG 7 FEBRUARI
10.00 uur 
Woord- en communieviering met zang van de Cantorij die haar 20 jarig bestaan viert. Voorganger is 
Marion Bleeker-Burger
Gebedsintenties voor: Tiny Veldman-overtoom en overleden familie Veldman-overtoom, kees Zuurbier 
en Truus Zuurbier-Groot, Cees Meester, Truus van Stralen-Overtoom, voor alle leden en overleden 
leden van de cantorij, Jaap Beers, Gina, broeder Patrick overleden ouders en familie en zegen over de 
kinderen en kleinkinderen.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars: Maud Berkhout en Lysandros Tsiamparlis. Koster: Gon Meester.

WOENSDAG 10 FEBRUARI
Aswoensdag/Vasten en onthoudingsdag
16.30 uur 
Askruisje halen speciaal voor de kinderen.

19.00 uur 
Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en volkszang.

WEEKEINDE 13 EN 14 FEBRUARI
Eerste zondag van de veertigdagentijd
Eerste lezing uit het doek Deuteronomium 26, 4-10(Israël heeft God leren kennen in zijn eigen 
geschiedenis)
Evangelie uit Lucas 4,1-139 Jezus wordt op de proef gesteld en weerstaat de verleiding)

ZONDAG 14 FEBRUARI
10.00 uur
Eucharistieviering met zang van het Ritmisch koor. Voorganger is pater Jan Molenaar.
Gebedsintenties voor: Cor Borst en Ria Borst-Groot, Siemen Steur en Nel Steur-Groot en overleden 
familie, Jan Beers en zegen over zijn gezin, Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda 
Molenaar Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart, levende en overleden familie Jong-
Schilder, in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel, Pe Wester en Gerrit Schaafsma en zegen 
over hun gezin, uit dankbaarheid voor het 50 jarig huwelijk van Gerard en Frida.
Lector: Jos Mooij. Misdienaars; Maarten Beers en Petros Tsiamparlis. Koster; Kees Berkhout.

WEEKEINDE 20 EN 21 FEBRUARI
Tweede zondag van de veertigdagentijd
Eerste lezing uit het boek genesis 15, 5-12.17-18( God sluit een verbond met Abraham)
Evangelie uit Lucas 9, 28b-36( Op de berg krijgen de leerlingen toekomstperspectief: zij zien jezus 
in zijn verheerlijkte gestalte, in gesprek met Mozes en Elia)

WOENSDAG 17 FEBRUARI
19.30 uur Dag afsluiting met Deo Vacare.

ZATERDAG 20 FEBRUARI
Afsluiting 2e cyclus van het vormselproject
19.00 uur
Woord- en communieviering met zang van het begeleiders koor. Voorganger is Marion Bleeker-Burger.
Lector: uit de voorbereidingsgroep. Misdienaars: Stijn Blankendaal en Bas Kavelaar. Koster: Rene van 
Langen 

ZONDAG 21 FEBRUARI
10.00 uur
Presentatieviering met de eerste communicanten. Voorganger is Marion Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor: Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie Veldman-overtoom, 
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in liefdevolle herinnering Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers, Cok Borst, Alex Weel, Nic 
Oudeman en overleden familie Oudeman-Bakkum, Nel Smit-Houniet, in liefdevolle herinnering 
Catharina Westmeijer-Broersen en zegen over haar gezin, Nic Commandeur en zegen over de 
kinderen en kleinkinderen, Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman en overleden familie, Piet Zijp en 
overleden familie Zijp-Braas, in liefdevolle herinnering Jan en de familie Oudeman-Groot, Adriaan 
van Langen en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Gre en Albert de Hertog
Lector: Marga van Langen. Misdienaars; Syb Bakkum en Sofie Kavelaar. Koster: Rene van Langen.

ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP
T VELD
Zaterdag 6 februari om 19.00 uur Woord- en communiedienst met Marion Bleeker-Burger
Woensdag 10 februari om 19.30 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Zaterdag 13 februari om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van het 
gemengd koor
Zaterdag 20 februari om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van de 
veldrakkers.

WAARLAND
Zondag 7 februari om 10. 00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
en zang van de vrienden van het Gregoriaans.
Woensdag 10 februari om 19.00 uur Woord- en communieviering met pastoor van der Linden en 
zang van het ritmisch koor.
Zondag 14 februari om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden
Zondag 21 februari om 10.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer

NIEDORP
Zaterdag 6 februari om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van 
Timeless.
Woensdag 10 februari om 19.00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman.
Zaterdag 13 februari om 19.00 uur eucharistieviering met pastoor van der Stok
Zondag 21 februari om 10.00 uur Woord- en communieviering met presentatie van de eerste 
communicantjes. Voorganger is toon Jorink en zang Van de zonnezangers

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

JAAR VAN BARMHARTIGHEID.
Verhaal van Mark Arts, 41 jaar: “Mijn vader ging zeker ieder jaar een maand naar het buitenland. 
Achteraf begrijp ik dat dit heel bijzonder was en veel van mijn moeder vergde. Zij bleef thuis met 
drie kinderen. Mijn vader zei: “Ik wil delen van wat ik heb”. Mijn ouders zetten hun geloof om in 
daden. Mijn vader rekende onze welvaart om in voedsel voor de mensen in hongergebieden. Hij 
zei eens bij een begrafenis waar een overdaad aan bloemen rond de kist stond: “Weet je hoeveel 
balen rijst je hiervoor kunt kopen?” Dertig jaar geleden was hij geraakt door de beelden van de 
hongersnood in Soedan. Hij ging er heen. Toen hij later in Sierra Leone was, zag hij dat kinderen 
in een weeshuis structureel onvoldoende te eten kregen. Hij ging daar rijst uitdelen en bouwde 
zo een band op met de mensen van het weeshuis. Zijn overtuiging was: alles wat je doet, begint 
met voedsel; dat is de eerste levensbehoefte. Tien jaar geleden overleed hij plotseling. Bij zijn 
begrafenis hebben we gevraagd geen geld aan bloemen uit te geven maar dit aan zijn project in 
Sierra Leone te geven.
Vroeger waren het de missionarissen die rondtrokken om hun verhaal te vertellen. Nu zijn het 
mensen zoals jij en ik”.

     Adveniat en Halewijn.
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Nieuws uit de parochievergadering van 26 januari 2016
Er is een  beamer en  een digiboard aangeschaft. Deze zullen worden gebruikt voor vieringen en 
presentaties.
De pastorie is weer prachtig geworden. De grote kamer is geschilderd en lekker opgefrist en 
schoongemaakt.We willen iedereen bedanken die een steentje heeft bijdragen om te zorgen dat 
in een korte tijd alles is gerealiseerd.
We zoeken een aantal vrijwilligers die om toerbeurt gastvrouw of gastheer wil zijn in de pastorie/
kerk als deze wordt gehuurd.
Verderop in het contact leest u een oproepje hiervoor.
Gerrie en Matthieu Wagenmaker gaan met 22 jongeren naar Rome.
Er zal binnenkort weer wijkagenten avond georganiseerd worden. De wijkagenten ontvangen hi-
ervoor een uitnodiging. 
Jan Molenaar wordt 80 jaar. Er is een receptie is in de Schelvis.
We willen aandacht besteden aan het jaar van de barmhartigheid. Als u zin hebt om mee te doen, 
meldt u zich aan bij Marion.
Op 16 maart is de jaarvergadering van de parochie. Dit jaar is de vergadering in de pastorie. Aan-
vang 20.00 uur.
Op 3 juni is er weer het heilig hartfeest. We zijn hierover aan het brainstormen.
We hebben de kerst geëvalueerd en zijn erg tevreden over het aantal bezoekers.
Binnenkort gaan we ons buigen over de indeling voor kerst 2016.
Op Aswoensdag gaat Marion naar Haarlem en neemt de estafette kaars van het bisdom mee, de 
kaars van de vijfhoek wordt hier aan aangestoken en er gaan dan 2 kaarsen rond.

Communiewerkgroep
Beste ouders van de communicanten en alle andere  ouders en kinderen,

In deze brief willen wij jullie graag uitnodigen voor het halen van
een askruisje op woensdagmiddag 10 februari om 16.30u. Deze uitnodiging is bestemd 
voor alle ouders en kinderen en iedereen die jullie maar mee willen nemen.

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

Wij hopen op een goede opkomst.

Vriendelijke groeten,
1e communiewerkgroep:
Marion Bleeker
Angela Vessies
Marga van Langen



8 9

Resultaat Kerkbalans 2016 
        
Afgelopen weken is er door een grote groep vrijwilligers behoorlijk 
veel werk verricht. Gelukkig viel het weer, op een regenbuitje na, 
mee.  Bedankt! Bij de meeste huizen ervaren ze een spontane 
medewerking en dan verloopt alles soepel.
De opbrengst die we tot nu toe hebben is altijd een grote schatting. Er gaan ruim 100 
enveloppen de deur uit naar parochianen buiten De Noord en deze toezeggingen zijn nog lang 
niet binnen. Maar met de gegevens van vorig jaar komen we tot de schatting van € 38.500,- 
Het is een voorzichtige schatting, daardoor zitten we wel wat lager als vorig jaar. Voor een 
gedeelte komt dat doordat ieder jaar parochianen overlijden en over het algemeen zijn oudere 
parochianen gullere gevers. Dit jaar waren ook heel wat mensen niet thuis. We hopen dat die 
alsnog hun envelop inleveren. We zijn toch weer heel blij met de opbrengst. Als klein dorp 
springen we er altijd ver boven uit!
We willen iedereen bedanken voor de toezeggingen.

Comissie Kerkbalans,
Karin Stoop, Sheila Borst, Lida Dekker, Jos Mooij

Gastvrouw(en) en/gastheer(en) gezocht 
We zijn op zoek naar personen die gastheer en/of gastvrouw willen zijn in onze parochie.

Taakomschrijving:
Mensen ontvangen
Koffie en thee zetten, en serveren
Afruimen
Afwas verzorgen
Pastorie afsluiten

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met Nel van Schagen.

Stille omgang
Op 12 maart vindt in Amsterdam de stille omgang plaats.
Het Stille omgang jongerenprogramma is een katholiek evenement voor 
jongeren uit het hele land.
Het thema is dit jaar:ZIEN. Elkaar te zien, gezien worden, zien wij de ander 
in deze tijden.
Echt gezien worden kan diepe indruk maken, niet gezien worden ook.  
Hoe maken wij barmhartigheid concreet?
Voor het programma kunt u kijken op de website www.so16.nl

Pater Jan Molenaar 80 jaar ! 
Afgelopen vrijdag 29 januari is pater Jan Molenaar tachtig jaar geworden. Een priesterzoon uit 
onze parochie.
Nog altijd kun je op hem rekenen. Het is een echte herder die trouw is aan zijn mensen. Wie je ook bent.
Ook gaat hij elke maand nog voor in onze parochiekerk.  
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Zondag 14.februari 2016 om 10.00 uur gaat pater Jan  weer voor in de H. Mis.
Ons kerkbestuur zal ongetwijfeld hier even aandacht aan besteden.
Wat zou het een pracht cadeau zijn als we in grote getale in de kerk aanwezig zijn om samen te 
vieren en zo onze waardering naar hem uitspreken.

Commissie Werk aan de Kerk                         

,, In en rondom het H.Hart”

Heeft u het al gezien ?

Het was even behelpen in het parochiecentrum maar dan heb je ook wat !
De voor- en achterkamer van de pastorie zijn opnieuw geschilderd van onder tot boven.
Ook het behang heeft een nieuwe lichte kleur gekregen.
Waren er eerst nog plannen om het een en ander, vooral het schilderwerk aan de kozijnen, 
opnieuw bij te werken met vrijwilligers maar dit was al een paar keer gebeurt.  Het was gewoon 
toe aan een goede opknapbeurt.
De ruimtes worden intensief gebruikt. Vorige week woensdag bijvoorbeeld was de grote groep 
vormelingen en hun begeleiders maar ook was voor deze projectavond de ouders uitgenodigd. In 
een bioscoop opstelling pasten iedereen, met meten en passen, er in.
Het enige wat nog ontbreekt zijn twee beelden van Maria en het H. Hart van Jezus die op de 
consuls horen te staan. een parochiaan is al op zoek. Niet eenvoudige want ze moeten wel zo’n 60 
cm hoog zijn en bij elkaar passen.  Dan is de grote kamer helemaal compleet.
Loop maar eens de pastorie binnen en werp een blik hoe mooi het is opgeknapt.
Hopelijk kan het weer een tijdje mee (als we een beetje voorzichtig doen).

Bedankt
We willen langs deze weg ook iedereen bedanken die zich ingezet hebben om alles uit de kamers 
te slepen en daarna alles weer netjes schoon terug te zetten.
Een heidens karwei !  heel veel dank.

En verder
Is het u misschien opgevallen dat aan de linkerkant van het priesterkoor boven het geborduurde 
kleed van ‘het scheppingsverhaal‘ een beamer met scherm is geplaatst.
De steunen waar het scheppingsverhaal kleed aan hangt moest wat worden ingekort zodat het 
scherm er over heen kan komen. Dit is allemaal gelukt. Weer een stapje verder om de kerk up to 
date van deze tijd te houden.

Op zaterdag 20 februari gaan onze vormelingen weer de hele dag op stap naar Amsterdam ‘op 
zoek naar de mensen die de stad leefbaar te houden‘. Op de zaterdagavond is een viering om 
19.00 uur. Een foto impressie van deze dag worden dan getoond op het nieuwe scherm. Ik ben 
benieuwd en misschien u ook wel.

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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Jongerenreis Rome  Parochie Heilig Hart – De Noord
We gaan naar Rome toe! 
Van 29 april tot en met 4 mei gaan we met een grote groep van 26 vormselbegeleiders van dit 
vormselseizoen 2015- 2016 op reis naar Rome. We gaan op ontdekkingstocht: op zoek naar de 
geschiedenis van het Katholieke geloof en op zoek naar al het moois dat de stad Rome te bieden 
heeft. Daarnaast is het is een unieke kans om elkaar beter te leren kennen, en samen de mooie en 
bijzondere ervaringen te delen!

Er zijn vele wegen die leiden naar Rome! 
De doelstelling is om álle begeleiders, ongeacht zijn of haar financiële situatie, de kans te bieden 
om mee te gaan naar Rome. Iedereen is inmiddels hard aan het sparen geslagen en we reizen 
low-budget: toch blijft de reis naar Rome blijft een behoorlijk grote uitgave voor alle jongeren. 
Daarom zijn we op zoek gegaan naar een creatieve oplossing om de kosten voor de jongeren wat 
te beperken. 

Waar zijn we naar op zoek? 
We zijn op zoek naar vaders, moeders, opa`s, oma`s, buren, werkgevers of vrienden die een 
bijdrage willen leveren aan deze unieke ervaring voor de jongeren! Hieronder is een overzicht te 
vinden van zaken die gesponsord kunnen worden. Sponsort u bijvoorbeeld een paar kopjes koffie, 
een lunch, een dagkaart voor de trein of een toegangsbewijs voor het Vaticaans museum? Graag! 

Goed om te weten…
•  Het wordt geen feestweek in Rome, dus we vragen u niet om de jongeren een gratis vakantie te 

bezorgen. Het is de bedoeling om samen een indrukwekkende week te beleven, natuurlijk samen 
ontzettend veel plezier te hebben, maar bovenal hopen we dat het een leerzame ervaring is! 

•  We sparen voor een gezamenlijk doel: iedereen doet zijn best om zoveel mogelijk sponsoren te 
zoeken, maar het is niet het geval dat degene met de meeste sponsoren het goedkoopste verblijf 
in Rome heeft. Zoals Gea Klercq zegt: ̀ Wil je opschieten loop dan alleen, maar wil je verder komen 
loop dan samen!` 

•  De jongeren gaan op zoek naar sponsoren. U kunt uw bijdrage meegeven, we verzamelen  
alle bijdragen in de gezamenlijke spaarpot. In het Contact zal regelmatig een tussenstand te 
vinden zijn. 

•  Voor vragen of meer informatie kun u contact opnemen met Toine Stoop (06-36314540) of  
Gerrie Groot (06-54978278).

ONTZETTEND BEDANKT VOOR UW BIJDRAGE!
 
 
YoungSeven
YoungSeven is een jongerengroep met allerlei leuke, 
vormende, actieve, gezellige en inspirerende activiteiten 
voor jongeren van 12 tot ongeveer 18 jaar.

2015 hebben we afgesloten met een activiteit rond Kerstmis, waar iedereen zich van zijn 
technische kant kon laten zien. Dat viel nog niet helemaal mee. De bedoeling was om op een 
kerstboomvormpje weerstandjes te solderen, zodat het uiteindelijk een knipperend geheel zou 
worden. Veel ging goed, maar bij één ging de soldeerbout door het plaatje heen, terwijl er bij een 
ander rook uitkwam. Met behulp van Janneke en Nico werd de meeste schade weer verholpen, 
zodat iedereen toch voldaan naar huis kon keren.
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Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op www.urmaprint.nl

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

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

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

✦ HUWELIJKSKAARTEN  ✦ ZAKELIJK DRUKWERK ✦ CANVASPRINTS

 

Sterrenboschstraat 8,   1704 CN Heerhugowaard

t.   072 - 85 03 971      m. 06 - 229 204 87      e.  info@dick-tegel.nl
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2016 zijn we gestart met een gezellige, ontspannen filmavond. Een vaste activiteit aan het 
begin van het nieuwe jaar. Nu verheugen we ons op het spel Sirkelslag, dat altijd op de eerste 
vrijdagavond van februari gespeeld wordt door vele jongerengroepen in heel Nederland. Dat 
gebeurt live via internet. Ook dit jaar zijn wij hiervoor te gast in het klooster van Nieuwe Niedorp.

Als je ook met ons mee wilt doen, dan kun je je opgeven via de website www.youngseven.nl 
Je bent van harte welkom en neem gerust een vriend of vriendin mee!

Komende activiteiten:
5 februari:  Sirkelslag
12 maart:     Stille Omgang - Amsterdam

Hartelijke groet namens de werkgroep YoungSeven

Wake up!!! together
regionale 16+ jongerengroep 
zondag 10 januari 2016 

Om 12 uur druppelde iedereen binnen en begon de middag relaxed met een lekkere tosti of fruit 
met noten (voor de oerliefhebbers onder ons). Er was heel wat bij te praten zo na de feestdagen.
Er was een lekkere chill middag ingepland met spelletjes en - voor wie meer zin had om wat te 
doen – de mogelijkheid om te experimenteren met bible-art-journaling; een creatieve manier om 
je meer verbonden te gaan voelen met de bijbel. In het Nederlands zou je zeggen: een bijbel-dag-
boek, waarin je bijzondere teksten opneemt en die extra mooi maakt.

Daarvoor hadden we een tafel ingericht met allerhande craftmateriaal, oftewel: heel veel bijzon-
der bedrukt papier, labels, plaatjes, stickers, stempels, houten figuurtjes, ecoline, stiften, pastel-
krijt, crepe papier, organza strips, knoopjes,  lijm en verschillende tijdschriften waardoor ze zich 
konden laten inspireren. 

Het werd een heerlijke middag die we afsloten met gezamenlijk dankgebed en het goede voor-
uitzicht op het Exposureweekend in Amsterdam op zaterdag 6 en zondag 7 februari, waar we met 
een aantal jongeren naartoe gaan. Als je wilt, kun je nog mee; laat even weten dat je belangstel-
ling hebt en ik stuur je de informatie toe.

Vanaf 16 jr. ben je van harte welkom op onze supergezellige bijeenkomsten. De volgende keer is 
zondagmiddag 13 maart, inloop met brunchbuffet vanaf 12 uur. Kosten €10. De middag eindigt 
om 17.30 uur. Aanmelding bij karinblaauw@hetnet.nl  

Al een stukje onderweg in het Land van Geloven ...
Rijk aan ontmoetingen was de cursus tot nu toe! De ontmoeting met elkaar als cursisten en met 
inspirerende mensen uit het verleden. Zo waren daar Martinus van Tours - beter bekend als Sint 
Maarten – en Benedictus van Nursia. Ook Hildegard von Bingen kwam langs en Lidwina van Schie-
dam niet te vergeten. Dan waren er nog de twee Theresia’s, van Avila en van Lisieux, Johannes van 
het Kruis en Roger Schutz (de grondlegger van Taizé).
Allemaal zijn ze al lange tijd overleden en tóch mochten we ontdekken hoe levend ze nog zijn in 
de zin van inspiratie en motivatie om iets te doen met wat zij hebben nagelaten aan ons.  
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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
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We hebben gekeken naar de film WasteLand en gezien, hoe een ontmoeting bepalend kan zijn 
voor een leven en hoezeer je kunt veranderen van oordeel over mensen wanneer je ze daadwer-
kelijk ontmoet. Je vooroordelen staan een ontmoeting misschien soms in de weg en als het uit-
eindelijk tóch gebeurt, kan daar ineens een verrassing zijn! Iets dat je totaal niet had verwacht! 
En dan de vraag: Wie zijn wij, als mens in beeld en gelijkenis van God. Wat wordt daar mee be-
doeld? Niet zo’n eenvoudige vraag, maar boeiend om over na te denken en het er samen over te 
hebben. En waar komt het toch door, dat het niet altijd lukt ...  
Inmiddels zijn we aangeland in De Vallei van de verhalen en hebben we op verschillende manie-
ren kennisgemaakt met bijbelse figuren. Wat hebben ze ons veel te vertellen, als we bereid zijn om 
naar ze te luisteren!

We hebben samen nog een lange weg te gaan; een veelbelovende weg tot nu toe!

Karin Blaauw

Regionale jongerenreis naar Taizé    (za. 30 april t/m zo. 8 mei 2016)

Ben je tussen de 15 en 30 jaar? Dan ben je van harte uitgenodigd om deze leuke, bijzondere jongeren-
reis met ons mee te maken! 

Taizé is een internationale, oecumenische gemeenschap in het zuiden van Bourgondië (Frankrijk). 
Deze gemeenschap ontvangt per jaar duizenden jongeren van over de hele wereld die een week 
meeleven met de broeders. Sommige van die jongeren zijn gelovig, maar er zijn ook jongeren die 
er verhalen over horen en het wel eens willen meemaken. Iedereen is welkom! Dat is het fijne van 
Taizé: je kunt gewoon jezelf zijn en je kunt met al je vragen bij iemand terecht. 

Een van de jongeren die al vaker is meegeweest heeft een informatiefilmpje gemaakt over de 
reis. Hij laat verschillende jongeren aan het woord over Taizé. Je kunt het bekijken op youtube:  
http://www.youtube.com/watch?v=SkuGi0ShW_4 

Als het je leuk lijkt om mee te gaan, kijk dan eens op www.taizereisdekenaatalkmaar.nl en kom 
naar de informatiebijeenkomst. Daar hoor je alles over de reis en kun je ook je vragen stellen aan 
jongeren die er al zijn geweest.

Informatiebijeenkomst  
Datum: donderdag 25 februari 
Aanvang:  19.30 uur 
Plaats: Heilig Hart kerk, Middenweg 541, Heerhugowaard-De Noord.

Als je komt, is het fijn als je dat even laat weten: karinblaauw@hetnet.nl  
We hopen je te zien!
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v Garage Co Borst BV v Co Borst Autoschade
v Co Borst Bedrijfswagens v C.B. Lease
v Airco Service v Piaggio LTV-dealer

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

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

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

Tevens verzorging van particuliere 

aangiftebiljetten

 
 

 

 

 

   

 

 

 
 

    Voor  sierhekwerk en kennelbouw op maat 

 

  Automatische Draai/Schuifpoorten voorzien 

       van intercom, camera, verlichting e.d. 

 

            Tevens voor uw paardenboxen, 

           hondenkennels & dierenverblijven 

 

    Middenweg 598  1704 BS  Heerhugowaard 

   072-5715927 fax 072-5721059 of  06-53716161 
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In memoriam Gert Boerdijk 
 
Op 20 december overleed Gert Boerdijk op 79 jarige leeftijd. Boven de kaart stond 
 ‘Het is goed zo…’ De laatste jaren van zijn leven waren niet gemakkelijk, hij bracht ze door 
 in Zuyderwaert omdat zijn wereld al kleiner en zijn geheugen minder werd . 
 
Gert is geboren in 1936 te Kalverdijk als 6e van de 11. Hij groeide op in het gezin van een 
zoetwatervisser en kreeg de liefde voor de natuur met een paplepel ingegoten. Na de 
lagere school ging hij naar de ambachtsschool om voor bakker te leren. Bakker Bakker 
in Warmenhuizen werd zijn baas, maar het bakker vak was toch niet zijn ding. Hij ging 
werken bij de Hoogovens, eerst bij de havens en later als kraandrijver. Naast zijn werk bij 
de Hoogovens deed hij ook allerlei andere klusjes. Veel mensen hebben autorijles van hem 
gehad bij autorijschool Gert Stapel. Met 57 ½ jaar kon hij al met pré pensioen. 
 
Op dansles in Zijdewind leerde hij Corrie van Schagen kennen waarmee hij, na zijn  
diensttijd, in 1959 trouwde. Samen kregen ze drie kinderen: Jolanda, Ger en Jos; maar  
ook 9 achterkleinkinderen, waar hij dol op was. 
 
Het gezin ging graag op vakantie en ook later maakten Gert en Corrie verre reizen.  
Maar ze waren ook fietsers in hart en nieren. 
 
Aan het leven van een hardwerkende man is een einde gekomen. Maar wat blijft zijn voor 
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, de fijne herinneringen aan hem. 
 
 
 
In memoriam Riet Bleeker Korver 
 
Op 4 januari luidden de klokken voor Riet Bleeker Korver. Boven de kaart stond:
‘Vele stormen heb je doorstaan, maar deze orkaan was niet te overwinnen’.

Riet is geboren in 1936 en kwam uit een gezin van 10 kinderen. In grote gezinnen moesten 
de handen uit de mouwen gestoken worden, want er was altijd werk. Op 19 jarige leeftijd 
ontmoette ze Jaap Bleeker en na een lange verkeringsperiode gingen ze trouwen. Hun 
eerste stek was een woonwagen in Gorinchem. Na een aantal maanden verhuisden ze naar 
Enkhuizen en later naar De Noord. Daar ging Jaap zijn eigen huis bouwen. Ze kregen samen 
4 kinderen: Piet, Marga, Esther en Petra. Op jonge leeftijd kreeg Piet een ernstig ongeluk, dat 
was een heftige tijd. Petra was hun zorgenkind en had veel verzorging nodig. Haar overlijden 
was ook een trieste periode. Kenmerkend voor Riet was haar zorgzaamheid, haar inzet voor 
het gezin.

Het gezin trok er ’s zomers met de caravan op uit, later werden er andere vakanties 
geboekt. Maar na de laatste vliegvakantie ging, het mis, Riet kreeg een herseninfarct. 
Een lange revalidatieperiode was noodzakelijk. Anderhalf jaar terug werd darmkanker bij 
haar geconstateerd en ook nu weer moest ze door een diep dal. Op 2 januari was ze thuis 
behoorlijk gevallen en ’s nachts kreeg ze een hersenbloeding en belandde in een coma. Dit 
was niet te winnen.

De 5 kleinkinderen zullen oma erg missen, Riet stond altijd voor ze klaar. Jaap en de kinderen 
kijken dankbaar terug en in hun hart blijven de mooie herinneringen die ze samen hebben 
gehad.
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In memoriam Piet Bleeker
 
Piet Bleeker werd geboren in De Noord op 22 mei 1924 als zoon van Anna Punt en Jan 
Bleeker, de vrachtrijder van De Noord. Hij was de oudste van zes kinderen, drie zoons en 
drie dochters. Hij groeide op met het transport waar hij de vierde generatie in het bedrijf 
werd. Eerst reed hij met paard en wagen, nog samen met zijn vader; vanaf 1949 met de 
vrachtwagen en ook zag men hem vaak op een transportfiets. Hij werkte dag en nacht voor 
zijn bedrijf. Als bodedienst reed hij door de straten om dingen op te halen bij huizen waar 
een kaart voor het raam stond en die ergens naar toe gebracht moesten worden.
In ’t Centrum kwam hij een meisje tegen uit ’t Kruis, Janny de Boer, die in een laag huisje 
woonde aan de Jan Glijnisweg, waar hij in de vijf jaren van verkering vele malen zijn hoofd 
heeft gestoten. In 1951 zijn ze getrouwd. Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren, vier 
dochters en twee zoons. Diverse keren verhuisde het gezin, maar ze bleven in De Noord 
wonen, in “Ons Hoekje” al 54 jaar.
De kinderen mochten vaak met hun vader mee, in de vrachtauto of voorop de transportfiets, 
vooral ook in de schoolvakanties. Ze werden dan wel aan het werk gezet. Mooie 
herinneringen zijn, dat de kinderen voorop de transportfiets mee door de stad reden om 
pakjes weg te brengen; en dat hij altijd het puntje van zijn tong of naar links of naar rechts 
uitstak bij het nemen van een bocht. Op vrijdagavond als Piet het geld van de veiling weg 
bracht, gingen (om de beurt) de kinderen ook graag mee: vaak kregen ze dan een fooitje.
Op zondag kookte hij de soep, en was er ook tijd voor uitstapjes met het gezin. Maar niet 
op de eerste zondag van de maand, want dan moest de administratie van de vorige maand 
worden bijgewerkt. Bij een etentje in een restaurant ruimde Piet eerst alle wijnglazen op, 
want die stonden alleen maar in de weg.
Soms ging er wel eens iets mis in het werk, zoals die keer dat er een zware gasfles op Piets voet 
viel. Het werk moest wel doorgaan, dus een stuk uit een laars geknipt, zodat hij toch kon rijden.
Een aantal keren zijn ze met een bus op vakantie geweest, met Annie en Wim Bleeker.
Vanaf zijn pensioen heeft hij nog ruim twintig jaar voor Bleeker Transport met het busje 
gereden, waarover hij uren kon vertellen. Toen was zijn werk inmiddels zijn grootste hobby 
geworden; naast Janny en zijn gezin zijn grootste liefde. Als Janny een dagje weg wilde, 
moest dat echt gepland worden.
Hij had ook nog andere liefdes. Mondharmonica spelen bijvoorbeeld. En klaverjassen. Dat 
kon hij goed. Toen hij vroeger nog naar het vervoercentrum reed, kreeg hij zo tegen twaalf 
uur enorme haast, want daar werd in de middagpauze altijd gekaart. Daar moest hij wel 
bij zijn. En altijd deed hij mee met de klaverjasdrives hier in De Noord, en ook op andere 
plaatsen. Vele prijzen heeft hij ermee in de wacht gesleept. Voor de kinderen was het altijd 
spannend met wat voor prijs hij nu weer thuis zou komen: taart, worst of paling.
Ook hield hij veel van biljarten. Met zoon Jan, broer Nic en neef Arjon zat hij eerst bij 
een club in de Koffiemolen. Toen die werd opgeheven, gingen ze naar het Dorpshuis in 
Veenhuizen. In het eerste jaar dat ze bij de Koffiemolen speelden, ruim vijf en twintig jaar 
geleden alweer, deden ze mee met de kampioenschappen van Heerhugowaard. Het werd 
heel spannend, want Piet en Jan moesten tegen elkaar in de finale. Jan won van zijn vader na 
een superspannende wedstrijd. Maar Piet was natuurlijk een trotse, goeie tweede.
Vele malen heeft hij meegedaan met de Volksspelen als lid van de Hassebassies. Daar genoot 
hij van. Zijn witten melkflessen (benen) bij zijn sportieve kleding vielen erg op.
Piet had een bijzondere belangstelling voor het weer. Misschien is dat zo ontstaan doordat 
het een gemakkelijk onderwerp is als je bij klanten komt. Bijna tot aan zijn laatste dagen had 
hij het altijd wel even over het weer.

Jaren en jaren heeft Piet in de Heilig Hartkerk met de collecteschaal gelopen. De parochie is 
hem daar dankbaar voor.  Zijn kinderen voelden zich vroeger daardoor wel verplicht om naar 

de kerk te gaan, want tja, Vader Bleeker liep met de collecteschaal door de hele kerk en wist 
precies wie er wel of niet was.   >
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>
Piet heeft ook veel betekend voor de KBO; hij regelde de centjes (hij kon goed rekenen), 
hielp mee de uitstapjes organiseren en zocht nieuwe leden.
Voor zijn verjaardagen vroeg hij altijd iets te eten of bloemen, want dat was snel weer weg. 
Heel blij maakte je hem met paling of zoute haring.
Piet heeft bijna zijn hele leven gerookt: shag. Hij scheurde altijd eerst een reepje van de vloei 
af en dan draaide hij heel knap een shagje in dat overgebleven stukje.
Bijna drie jaar geleden werd hij onderweg niet goed. Sindsdien ging langzaam maar zeker 
zijn gezondheid achteruit. Op 30 december is Piet, nadat hij de ziekenzegen had ontvangen, 
op 91-jarige leeftijd overleden, na veel liefdevolle zorg van zijn vrouw en kinderen.
Op 4 januari was de viering van afscheid en is hij begraven achter ‘zijn’ kerk.

Familie Bleeker
 

Bedankt voor uw medeleven
Dank, heel veel dank aan U allen voor het medeleven dat we mochten ontvangen na het over-
lijden van onze schoondochter Ivonne, na de geboorte van kleinzoon Berend. Met familie en 
vrienden helpen en ondersteunen wij Ruben in deze zo moeilijke periode.

Cor en Toos Deken

Dankbetuiging Piet Bleeker
Woorden schieten ons tekort om u allen te kunnen bedanken voor de vele bloemen, kaarten, 
woorden van troost, en voor uw persoonlijke belangstelling tijdens zijn ziekte en na het  
overlijden van mijn lieve man, onze pap, schoonvader, opa en overopa Piet Bleeker.

   Janny Bleeker – de Boer, de (klein)kinderen en hun partners.
 
 

GEZOND NATUUR WANDELEN  
HEERHUGOWAARD ZOEKT BEGELEIDERS

Doel
Het doel van Gezond Natuur Wandelen Heerhugowaard is om met mensen, die uit zichzelf om wat voor 
reden dan ook wat minder bewegen, minstens een keer per week een wandeling van maximaal een uur 
te maken. Zo’n 40 % van de Nederlanders beweegt minder dan een half uur per dag. Onderzoek heeft 
aangetoond dat door elke dag minstens 30 minuten te bewegen er enorme gezondheidswinst geboekt 
kan worden. Men gaat zich er ook veel beter door voelen. Wandelen in het groen versterkt deze effecten 

nog. En het is vooral ook heel gezellig. We wandelen in Heerhugo-
waard elke dinsdag om 10.00 uur vanaf Centrum31 en elke zater-
dagmorgen vanaf Intratuin. Na afloop kan er gezellig koffie met 
elkaar worden gedronken.

De begeleiders
Inmiddels heeft zich een vaste groep enthousiaste begeleiders (en 
wandelaars) gevormd. Echter, we willen de begeleiderspoule graag 
uitbreiden. Wandelt u graag? Doet u dat graag in een groene om-
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• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing

Tel. 072 - 5711243 
06 - 53557548

Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard

www.groottuinen.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

René Jonker 
Stationslaan 1

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

www.jonkerhov.nl
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geving?  Wilt u het enthousiasme voor de natuur en/of het wandelen overbrengen op mensen die, om 
wat voor reden dan ook, minder bewegen? Wilt u op regelmatige en vrijwillige basis een wandelgroep 
begeleiden? Geef u dan op! U kunt wekelijks als gids ingezet worden, maar ook als u één keer per maand 
beschikbaar bent, zijn we heel blij met u.
De wandelingen zijn geen natuurexcursies, maar onderweg vertelt een begeleider of soms ook een deel-
nemer een of twee keer kort iets over de natuur en de omgeving. Per wandeling streven we naar twee 
begeleiders. Nieuwe begeleiders krijgen een dagcursus van de wandelbond (KWBN) aangeboden. Deze 
cursus is voor de deelnemers gratis. 

Voor meer informatie kunt u kijken op www.gezondnatuurwandelen.nl of contact opnemen met  
Jan Kuiper van Gezond Natuur Wandelen via info@kuipernatuurlijk.nl  of 06 - 51 422 185.

Playbackshow 2016
“Het werd wel weer eens tijd…”
Zaterdag 23 januari ’16. Heerhugowaard de Noord

Het plaatselijke café Bleeker heeft in het verleden al heel wat goede bands in het café gehad.     Dizzy-Mans 
Band, Unit Gloria, The Cats en laten we natuurlijk niet onze eigen trots uit de Noord, ‘Anna en Irma’ en 
‘8-PM’ vergeten. Voor de meeste Noordenders is dat wel bekend, maar wist u ook dat er vroeger bands 
speelden in het café als: ‘Normaal’, ‘The Offspring’, ‘Heideroosjes’, ‘Limp Bizkit’ en ‘De Jonkers en de Joffers’ 
en dat allemaal op één avond. Ja dames en heren, we horen u denken, die bands hebben daar toch nog 
nooit gespeeld? Nou, we moeten toegeven dat dit natuurlijk niet de echte bands waren en de zang ge-
playbackt werd, maar qua optreden deden ze zeker niet veel onder aan de echte bands! 
“Het wordt wel weer eens tijd voor een Playbackshow”, waren de gedachten een half jaar terug van Hans 
en Mart Bleeker op een gewone zondagavond in het voorcafé. Meteen werd er gezocht naar een orga-
nisatie en Maxime Buis en Yvonne Slijkerman gaven hier wel gehoor aan. Voor het licht en geluid was de 
geluidsman van band ‘8-PM’, Pieter Ratten de perfecte kandidaat, die samen met Luuk Beers als prima duo 
de presentatie voor hun rekening konden nemen. Voor de opbouw van het podium werd Sjim van Die-
pen en Marco van Veen ingeschakeld en toen moest er natuurlijk nog een 3-koppige jury komen. Danny 
Overtoom, Irma van Zelm en John Beckers, waren de gelukkigen om de prachtige acts te gaan beoorde-
len. De inschrijvingen konden gaan beginnen en het bleek dat er zeker wel animo voor was!

Dit jaar waren er zes acts en één verrassingsact gevonden en zodoende kon het evenement doorgaan. 
Na weken, misschien wel maandenlang oefenen was het dan eindelijk zover! Het weekend van de Play-
backshow! Vrijdagavond mochten alle acts nog even twintig minuten oefenen in het café om de laatste 
puntjes op de i te zetten en daarna ging het dan echt beginnen.

Na acht jaar was het dan eindelijk weer zover. Nu niet op een zondagmiddag, maar een zaterdag-
avond eindelijk weer een keer een Playbackshow in ‘de Noord’! De deelnemers werden om half negen 
verwacht om eventuele spullen, die meegenomen werden voor het optreden, achter het podium te 
plaatsen. Het zou een avond worden om nooit meer te vergeten. Het publiek druppelden binnen en 
met Henk Beers bij de deur verliep dat uitstekend. De eerste act ging al naar achteren om zich voor te 
bereiden voor de openingsact. Luuk Beers nam het woord en begon uiteraard met wat huishoudregels 
en kondigde hij de eerste act aan. De gordijnen gingen open en toen…

De eerste act was van toch wel de meest bekende boerenrockband van Nederland. Ze zouden hun 
laatste optreden eigenlijk doen in het Gelredome, maar bedachten zich geen moment toen ze hoorden 
van de Playbackshow hier in Heerhugowaard de Noord! “Het Gelredome was ons één na laatste optre-
den en we willen nog één keer ‘Oerend Hard’ gaan en hier gaan we het dan ook echt afsluiten!”, was het 
Sjimmie Jolink. Een geweldig optreden met veel gekkigheid en natuurlijk met het nodige bombarie.
Na het nodige opruimen van de eerste act en klaarzetten voor de volgende act werden we meegeno-
men door de jeugd. Een grote groep meiden, die prachtig verkleed waren in een kleurrijk outfit gaven 
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ons een kijkje in het leven van de groep van ‘Kinderen voor kinderen’. Het was een mix van hun grootste 
hits. Zo werd er gezongen over hun opkomende vrouwelijke rondingen en over het leven op een on-
bewoond eiland. Een mooi en kleurrijk optreden met veel gezelligheid en vrolijke meiden.

De laatste act voor de pauze was van een oude bekende. Het waren de ‘ouwe rotten’ in het vak van 
playbacken. U weet allen natuurlijk al over wie we het hier hebben. De groep van witgoedmagnaat Piet 
de Goede, met z’n compagnons Aad van Kleef en Niek Kraakman. In het verleden maakten ze er altijd 
weer een groot spektakel van op het podium en met al een prijzenkast vol, namens ze ons dit keer mee 
naar Parijs. Met een echte franse schilder, een franse zwerver met een fles wijn en een stokbrood en Piet 
de Goede als ‘Kenny B’ hemzelf, werd er weer een prachtige act neergezet.  

Na een korte adempauze kwam de volgende act. Het 
waren zes vrolijke moordenaressen uit ‘The Cook’ gevan-
genis, die ons de ‘Tralie Tango’ brachten. Er werd door de 
dames een stukje musical neergezet, waarin een verhaal 
verteld werd over hun niet zo geliefde echtgenotes. Na 
hun daden op hun echtgenotes was het dan ook meer 
dan terecht dat ze achter slot en grendel gezet werden. 
Een heel knap uitgevoerde act met goed bijpassende 
boevenkledij en waarbij het praten in het liedje perfect 
werd geplaybackt. 

Het podium werd vrij gemaakt voor de volgende act, 
maar na de aankondiging van Luuk, bleef het gordijn angstvallig dicht. Uit het niets kwamen er ergens 
twee stemmen vanuit het publiek. Het waren de zangers van ‘Helemaal Hollands’, die door het publiek, 
richting het podium liepen. Bij aankomst bij het podium ging dan eindelijk het doek open en kwam er 
een soortgelijk voorcafé van Bleeker tevoorschijn. Met jongelui, die een potje kaart speelden, meiden 
die met hun telefoon zaten te spelen en ook sjoelclub 
‘Glai em d’r in’, waarbij werd vermeld dat het ‘Noorden-
der Sjoelkampioenschap 2016’ dit jaar op zaterdag 9 april 
2016 gehouden wordt! Na een geweldig moment voor 
onze Mart met een koppie thee, was er nog maar één 
vraag, die nog onbeantwoord bleef, namelijk: “Hoe zou 
het zijn met de kastelein?”. Een gezellig optreden met een 
mooie kroegensfeer van jong en oud.
De zesde act was weer een mix van allerlei num-
mers. ‘The eye of the tiger’, waarbij onze Nederland-
se trots in het dartscircuit Raymond van Barneveld 
even langs kwam om een pijltje te gooien. ‘Treble’, 
kwam voorbij met hun trommels en zelfs John Travolta was niet te beroerd om even z’n nummer  
uit ‘Grease’ te spelen. Een leuke act, waarbij heel veel te zien was en de outfits er zeer gedetailleerd 
uitzagen.

Als laatste was er een verrassingsact geregeld. Het was Ilona Overmars, die in haar eentje een prachtig 
optreden neerzette met het nummer van ‘Trijntje Oosterhuis – Ken je mij’. Helemaal alleen op een groot 
podium en dan ook nog een hele goede playback. Klasse!

De jury trok zich na al deze geweldige optredens even terug, want er moesten twee prijzen uitgereikt 
worden. De ene winnaar werd gekozen door de jury zelf en de andere winnaar werd gekozen door 
het publiek. Na een half uur werden alle deelnemers op het podium geroepen en werd er een klein 
woordje gedaan door de jury. De publieksprijs 2016 ging dit jaar naar “Helemaal Hollands – Hoe zou 
het zijn met de kastelein”! De juryprijs 2016 ging dit jaar naar “Tralie Tango”! De winnaars van beide 
prijzen mochten zich nog één keer opmaken voor nog een keer hun spetterende optreden en daarna 
was het feesten geblazen! Een geweldige avond en na het eerste jaar van de ‘come back’ is de lat qua 
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niveau al erg hoog gelegd. Maar denkt u nu, nou dat kunnen wij vele malen beter! Dan is er volgend 
jaar een nieuwe kans voor u, want café ‘Bleeker’ stelt op zaterdag 28 Januari 2017 weer hun podium 
beschikbaar voor nieuw playback talent! 
Het feesten ging door tot in de late uurtjes in het voorcafé en namens alle deelnemers willen wij Maxi-
me, Yvonne, Marco, Sjim, Danny, Irma, John, Luuk, Pieter, Hans, Mart met al hun personeel en natuurlijk 
het publiek hartelijk bedanken voor de geweldige avond! Zonder jullie was dit nooit zo’n groot succes 
geworden en we hopen u volgend jaar weer te zien, in het publiek of misschien wel op het podium, 
tijdens de Playbackshow 2017! 

Tot volgend jaar!

Programma overzicht De Kluivers
Beste mensen uit Kluivenburg en omstreken,

Op 5 tot en met 8 februari wordt in Waarland volop carnaval gevierd. 
Uiteraard zijn ook mensen uit de buurdorpen van harte welkom op de 
festiviteiten! Daarom hier het programma-overzicht. Ook op www.dekluivers.
nl en op Facebook vindt u alle informatie. 

Vrijdag 5 februari 2016
10.00 uur: De Kluivers bezoeken Woon/Zorgcomplex Sabinahof
14.30 uur:  Vrolijke Vrijdagmiddag met muziek van Ger Kruijer, diverse optredens en 

buffet van nasi en bami. Einde om 18.30 uur. Iedereen is welkom. Vrij entree/
vrijwillige bijdrage.

20.00 uur: feest voor JEUGD tot 15 jaar + DJ’s Spliterwten + SOK-SLOF-SOK-SLOF-spel!
22.41 uur: Laatste polonaise en afsluiting door de Miniprins

Zaterdag 6 februari 2016
Overdag: Prins en aanhang op ZIEKENBEZOEK en optochten in Schagen en Burgerbrug.
21.00 uur: GOET-VAUD FEEST met DJ Stephan. VRIJ ENTREE! 

Zondag 7 februari 2016
Ochtend: Deelname aan optocht in Warmenhuizen
14.00 uur: Optochtformatie bij Dorpshuis, aanrijden vanaf Bleekmeerweg/Waarlandsweg
14.30 uur: Start van de OPTOCHT
15.30 uur: Terug bij Dorpshuis met na prijsuitreiking feest met de band 8-PM!!!

Maandag 8 februari 2016
10.00 uur:  Optreden van Sabeau en Rik voor groep 1, 2 en 3 van Sintjanschool in 

Dorpshuis
13.15 uur:  St. Jan Waarland: ballonwedstrijd bij school (Hoebelaan)
   Daarna met groep 4 t/m 8 in polonaise naar Dorpshuis 
14.00 uur: Dorpshuis: “Minute to win it” voor groep 4 t/m 8 van Sintjanschool
15.30 uur: Een groepje Kluivers bezoekt De Keet
16.00 uur:  Afscheid Miniraad
Avond:  besloten avond

U doet toch ook mee met de karnavalsoptocht van zondagmiddag (7 februari)??? De 
deelnemerskaarten voor Eenlingen, Paren, Groepen en Praalwagens kunt u ophalen bij 
Jolinda Groot, Kromme Akker 12, tel. 421247

Iedereen heel veel KARNAVALSPLEZIER! 
Leutskroiver Karen Duin
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TRIMSALON 
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER 
MARLIES BROERS

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

GER BRUIN
GARAGE / LPG INBOUW

- Onderhoud & Reparatie van alle 
  merken auto's.
- Banden, Uitlaten,  Accu's etc.
- Airco Service
- APK met Viergas- of Roetmeting.
- Dealer van: 
  BRC en GFi LPG installaties
- Autodiagnose specialist

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

ADVERTENTIE 
IRISH COTTAGE 

KOMT 
MORGEN!!!!



24 25

 
 
 
 
 

Recordbedrag opgehaald voor Hospice Schagen e.o
 
Verpleegkundigen van Hospice Schagen e.o. organiseerden op zaterdag  23 januari 2016 een sponsor-
loop ten bate van het nieuw te realiseren Hospice en de aankleding hiervan. Inmiddels is de opbrengst 
van deze sponsorloop bekend.

De route die werd gelopen was de zuidroute van de Egmond wandelmarathon. Een afstand van 21.1 
km. Er deden 100 mensen mee, samen hebben zij maar liefst € 12.263,92 opgehaald.

 
KBO Heerhugowaard- De Noord
 

UITNODIGING
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van uw KBO – 
De Noord
Deze wordt gehouden op maandag 8 februari om 14.00 uur in 
het Dorpshuis.
 
AGENDA.
 
1   Welkom en opening
 2   Definitief vaststellen van de agenda.      
3   Goedkeuring van de notulen van 17 februari 2015. 
4   Jaarverslag van de secretaris 
5   Financieel jaarverslag van 2015 en begroting voor 2016 
6   Verslag van de kascommissie en kiezen van een nieuw lid van de kascommissie.
     Leden van de kascommissie zijn Reinier van Schagen en Piet Tesselaar.
     Reinier van Schagen treedt af. Wie neemt zijn plaats in?  
7   Bestuursverkiezing.
     Aftredend en niet herkiesbaar is: Ans Pronk
     Verkiesbaar gesteld heeft zich Trudy Ursem-Houtman 
8   Jaaractiviteiten.
     Heeft u opmerkingen, aanmerkingen of ideeën? 
9  Informatie over kosten van de SOH (samenwerkende ouderenbonden van 
    Heerhugowaard)  
10  Rondvraag 
11  Sluiting van de vergadering.
 
 
Na een pauze is er Bingo met mooie prijzen en kunt u nog gezellig napraten.
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WIE STAPT IN DE BUS NAAR  00STENRIJK?
Vorig jaar een mooie tocht naar Berlijn, het jaar daarvoor naar 
de Romantische Strasse in Duitsland en dit jaar naar het Salz-
burg in het mooie Oostenrijk.

Jelva Rentenaar, voormalig secretaresse van ANBO  Heerhugo-
waard, organiseert sinds jaar en dag jaarlijks een meerdaagse 
busreis. Ook leden van, onder andere, onze KBO afdeling kon-
den hieraan deelnemen. Enkele van onze leden deden dat ook 
en waren steeds zo enthousiast dat zij uitkeken naar het volgende jaar.

ANBO Heerhugowaard bestaat helaas niet meer, maar vanwege de, meestal opgetogen, reacties 
organiseert Jelva in samenwerking met Peereboom busreizen toch ieder jaar een meerdaagse 
busreis waar leden EN niet-leden  aan kunnen deelnemen.

Dit jaar een 8 daagse reis , op onze leeftijdgroep afgestemd, naar Oostenrijk met een boottocht 
over de Attersee, bezoeken aan Salzburg, Bad Ischl, St. Wolfgang, Dachstein en Hallstatt. Natuurlijk 
maken we ook een tocht naar de Franz Josef Höhe op de Grossglockner. O ja, we brengen ook nog 
een bezoek aan het beroemde buitenverblijf van Hitler, het zogenaamde Adelaarsnest.
Het vertrek is gepland op 11 september en de prijs voor dit alles is €  549,-- ( als er meer dan  
40 personen meegaan wordt de prijs € 525,-- )

Heeft u belangstelling of vragen? Neem dan vóór 15 februari contact op met contactpersoon voor 
De Noord,  Richard de Vos  Telefoon 5710966

 
Steprace
Hier weer een berichtje van de leden van de steprace , 
want voor je het weet staat het kermisweekend weer voor 
de deur, en we willen jullie de gelegenheid geven om op tijd te kunnen starten  
met de trainingen!
De 1e vergadering is al weer geweest en we zijn al volop bezig met de voorbereidingen.
De datum is vrijdag 27 mei, noteer die alvast in uw agenda!

Het is dit jaar een heel bijzonder jaar; de Steprace zal dit jaar nl voor de 25e keer worden 
gehouden !
Dat laten we natuurlijk niet zomaar voorbij gaan en gaan er een speciale editie van maken.

Heeft u tips of ideeen dan zijn die van harte welkom!

Daarnaast willen wij onze trouwe sponsoren vragen of zij ons ook weer willen sponsoren.  
Zonder jullie steun lukt het niet!
U bent, of u wordt de komende weken weer door 1 van ons benaderd, alvast bedankt.

Het is fantastich want de eerste deelnemers zich al hebben aangemeld.
Dus beste mensen, wordt enthousiast en meld je aan via; stepracedenoord@hotmail.com

Stichting steprace de Noord

Fiona Veldman, Richard Groot, Marco Neeft, Petra Overtoom, Miranda Groot, Rik Pancras
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KONINGSDAG VRIJWILLIGERSOPROEP KINDERKERMIS!!
Hallo Oranjevrienden,

Ook dit jaar kunnen wij weer enthousiaste vrijwilligers gebruiken!!
Heb jij zin en tijd om met de kinderkermis tijdens Koningsdag 
(woensdag 27 april) een paar uurtjes te helpen? Meld je dan snel aan 
bij Evelien Plak: evelienplak@kpnmail.nl of 0226-421765

Neem je vrienden en vriendinnen mee, dan maken we er voor de 
kinderen weer een onvergetelijke middag van!

Groeten van het Oranjecomité

Jaarvergadering Vrouwen van Nu
Afd. Veenhuizen op Maandag 18 januari 2016

Opening door Dini, Zij heet iedereen van harte welkom
Financieel verslag door Cora. Iedereen heeft via de mail al 
kennis hiervan kunnen nemen.
Kascontrole door Marry Overtoom en Els Ursem.
Zij hebben dit goedgekeurd. Marry treedt af en wordt opgevolgd door Ina van Riemsdijk.
Jaarverslag voor gelezen door Dini. Akkoord bevonden.
Bestuursverkiezing:
Cora is aftredend en niet herkiesbaar. Zij heeft 6 jaar volgemaakt. En wordt in de bloemetjes 
gezet door Dini.
Voorstel voor opvolging. Gré van Stralen. Zij wordt met algemene stemmen aangesteld als de 
nieuwe penningmeester.
Tevens wordt Pietje Kooij met bloemen verrast . Zij is 55 jaar lid van onze vereniging en maakt 
altijd  de kaarten  voor iedereen met Kerstmis.
Ook kregen Hennie en Arie van het Zwaantje een leuke attentie.
Het jaarlijkse reisje is op 19 of 26 mei. Nadere mededelingen volgen nog.
Excursie : Waterschap gebouw op 23 februari om 16.00 uur. De lijst gaat rond.
Eerstvolgende avond naar Oude Niedorp op dinsdag 16 februari a.s.
De contributie is 50,30 euro voor dit jaar.
Rondvraag:
 Annet Kroon wil graag weten wie Het Eendagsbestuur gaan vormen voor volgend jaar.
Dit worden; Gonda Bruin, Carolien Stuyt, Marry Overtoom en Angela van Diepen.
Ria van Diepen heeft nog een opmerking over het spaargeld; liefst klein houden.
Denk aan wat er met de afdelingen. van de Anbo gebeurt. Cora antwoordt dat dit zo goed is 
en dat we van het landelijk bestuur dit mogen houden om het te gebruiken voor ons 80-jarig 
bestaan in 2017. Er moet nog wel een feestcommissie aangesteld worden.
Marry is als columniste van de Inzicht gevraagd voor de redactie van het landelijk orgaan. Zij 
gaat dit invullen met behulp van Annet Kroon.
Dan is het pauze.
Hierna is het de beurt aan Marleen Heeman  Lachdocent uit Castricum .
Zij geeft ons een lachworkshop.
Marleen vertelt ons wat het inhoudt en vraagt ons in een kring te gaan zitten.
Zij begint te vertellen waar lachen allemaal goed voor is.
Door lachen lijken ”grote” problemen opeens een stuk kleiner. En door met een positieve blik 
naar iets te kijken zie je sneller een oplossing, door dat je minder de nadruk legt op de grootte 
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www.caferestaurantbleeker.nl • Als het om feestelijke verzorging gaat.

PRESENTEERT:

ZATERDAG 19 MAART

DINER OP INSCHRIJVING 
4 GANGEN

RES. 5711335 OF 0627918509   

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

PRESENTEERT:

14E EDITIE 

NOORDENDER SJOELKAMPIOENSCHAP 2016!
STAAT WEER VOOR DE DEUR EN DAARVOOR NODIGEN WIJ U UIT!

Plaats: Café Bleeker
Datum: Zaterdag 09 april 2016

Aanvang: 19.00 uur

En met na afloop  SJOELBAKKENBAL!  m.m.v.  Paul Vlaar!!

Hoe geef ik me op? Heel gemakkelijk! U stuurt even een email naar 
glaiemdrin@live.nl met uw naam en dan regelen wij de rest!

Wij zien u graag zaterdag 09 April 2016 in Café Bleeker!
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van het probleem. Onderzoekers hebben ontdekt dat vrolijke mensen gezonder zijn dan 
piekeraars.
Mensen die veel lachten hebben een beter immuunsysteem en zijn daardoor minder vatbaar 
voor infecties. Dit komt doordat je hersenen tijdens het lachen het ‘gelukshormoon’ endorfine 
produceren. Endorfine heeft een kalmerend en pijnstillend effect.
We beginnen met wat rek- en strekoefeningen, om je lichaam wat los te maken. En moeten dat 
om de beurt een gek geluid maken wat gezamenlijk herhaald moet worden. Daar begin je al 
vanzelf om te lachen.
Daarna:
Ook tegelijk op verschillende manieren te lachen, b.v. Theatraal gelach of zelfs boosaardig, 
gemeen of agressief gelach. Deze manier van lachen is zeer lachwekkend  je schiet vanzelf al in 
de lach
Na nog wat oefeningen werd het gelach steeds luider.
Tot slot kregen we nog wat tip zoals;
Neem je leven minder ernstig. Lach eens om je zelf.
Lach voluit in gezelschap. Samen lachen werkt vele malen beter dan alleen.

Ook kregen we nog een blaadje met 10 vrolijkmakers.
 1. Begin de dag met een lach
 2. Gebruik wachttijd als lach-tijd.
 3. Leg een verzameling aan van cartoons en lachfilms.
 4. Denk aan een blunder die je maakte en lach erom.
 5. Maak op een post.it  een smiley en geef deze aan iemand.
 6. Kijk eens vrolijk inde (lach) spiegel
 7. Kinderen lachen zomaar nergens om: doe met ze mee.
 8. Leer een grappig lied of gedicht uit je hoofd.
 9. Vraag iemand waarover zij onlangs nog gelachen heeft.
 10. Glimlach of bulderlach, lachen verwarmt en is gezond.
 
Afijn we gingen lachend naar huis en ik denk dat iedereen het als een leuke en bijzondere 
ervaring heeft ondervonden.

De “Blik op de weg” in De Noord …( 1 febr. 2016)
Vanmorgen is het kwart voor acht, als ik de deur achter mij dichttrek. Het is 
niet koud, maar de wind laat merken, dat hij er is! In de wijk is het nog rustig. 
Bij enkelen is het licht aan en men maakt zich op om de nieuwe week te 
beginnen!
Op de Middenweg is, zoals gebruikelijk, het verkeer in volle gang. Ik loop tot 
de motorzaak van de fa. Snoek en sla dan de Donkereweg in. Bij de fa. Bak-
ker staat al een grote vrachtwagen voor de deur. De bestelling wordt zeker 
afgeleverd, of er moet iets verzonden worden. Links en rechts liggen grote 
plassen water, veroorzaakt door de regenval van de afgelopen dagen. Scha-
pen liggen nog heerlijk te rusten en laten mij ongemoeid voorbijgaan.
Op de Veenhuizerweg sla ik linksaf. Enkele auto’s passeren mij en ik heb weer profijt van mijn reflecte-
rend jack. Men rijdt steeds in een mooie boog om mij heen!
Dan rechtsaf de Kerkweg op. Ook hier een bont gezelschap van schapen in de wei. Voor de Kroontjes-
hoeve sla ik rechtsaf de Groenedijk op. Nu voel ik de stevige wind in mijn gezicht en aan de witte abelen 
heb ik nu ook niet veel. Al blijft het altijd een prachtig, kronkelende weg zo uit een verhalenboek daar 
neergelegd. Een hond slaat aan, maar verder gebeurt er hier niet veel. Op een melkveeboerderij is men 
al druk in de weer. Enkele koeiensnuiten zie ik door de deuropening. Aan het eind zie ik weer een groot 
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aantal schapen in de wei liggen. In de verte een molen, waarvan de wieken in stilstand staan. Niet zo 
verwonderlijk met deze wind!
Als ik de Berkmeerdijk oploop waait de zuidwester bijna door mijn jas heen. Ik kan tegen de wind 
aanleunen. Zo raak ik wel doorgewaaid. Het riet is inmiddels gemaaid en dat geeft een heel ander 
beeld. Wel vind ik nog aardig wat blikjes tussen het ingekorte riet. Dat nemen de maaiers natuurlijk 
niet mee! Bij het bankje neem ik een korte pauze, even wat drinken en eten en dan weer verder over 
de dijk richting de spoorovergang. Soms is het even dijk af en dijk op, want wat onderaan ligt moet 
daar niet blijven liggen. Nog meer kom ik in de wind te lopen en mijn snelheid loopt toch wat terug!
Uiteindelijk is daar het fietspad van de Krusemanlaan. In de gele afvalbak deponeer ik het een 
en ander. De gemeenteman zal dat zeker waarderen. Hij is er tenslotte  niet voor niets neergezet!
Nog steeds is men hier flink bezig met de aanleg van de West-Friesiaweg. Er staan zelfs twee ver-
keersregelaars, om het verkeer in goede banen te leiden. 
Dan kom ik weer op de Middenweg. Bij mevr. Borst staat de koffie klaar en we praten even bij en 
dat is altijd erg gezellig! Voor het volgende kopje ga ik natuurlijk naar huis, waar mijn vrouw de 
koffie inmiddels heeft gezet. Als de kerkklok elf uur slaat, loop ik de wijk weer binnen. Heerlijk 
doorgewaaid en genoten van de natuur om ons heen!

• 65 blikjes (!)                                   
• 27 drinkbakjes    
• 19 plastic flessen  
• 8 pk. sigaretten     
• 3 pk. shag    
• 4 flessen

Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol

Schrijvenswaard

Winterlicht

Ik wandel langs de bosrand
wolken glijden langs het zwerk
IJspegels hangen aan de berk
en sneeuw ligt over het land

Het winterlicht straalt briljant
de zon doet flink haar werk

en maakt van ijs een meesterwerk
verandert ijs in diamant

Verder in het bos staat een hert
onder de sneeuw zoekend naar gras

daarbij blijft ze wel alert

ook een konijn zie ik, een en al oor
ik pak mijn camera en stel scherp

het konijn gaat er als een haas vandoor

© Jan Klaver
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Sporthal Noorderend
Alles draait door in het Noorderend.

De afgelopen weken was de bezetting in het Noorderend heel anders dan de voorgaande periode. Vele 
handen hebben ervoor gezorgd dat iedereen gewoon door kon sporten en ook was het weer goed 
toeven in de kantine, waar voor iedereen weer wat te drinken klaar stond. Ondanks dat ik mijn gezicht 
af en toe weer laat zien zal ik pas vanaf volgende week weer volop aanwezig zijn. Iedereen heel hartelijk 
bedankt voor de kaarten tijdens mijn afwezigheid.

De afgelopen weekenden was er sprake van topdrukte in de sporthal. Zaterdags werd er al vroeg ge-
start met voetbal voor de midwintercompetitie en aansluitend zijn er dan ook nog wat handbalwed-
strijden. Het is dan ook een komen en gaan van met name jonge sporters.

Op maandag 8 en 22 februari is er weer ruimte om vrij te biljarten. We starten om 13.00 uur. Aanmelden 
hoeft niet om mee te kunnen doen. De laatste keer dat er vrij biljarten was hadden we een leuk groepje 
maar er kunnen er altijd nog meer bij.

In de maand april hebben we nog ruimte in de hal voor wat activiteiten. Wil je nog iets organiseren 
neem dan even contact op zodat we kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn, via briza@imbuko.eu 
of 06 21 11 62 93.

Henk Brinkmann

Nieuws van Hugo Girls
Het blijft spannend voor diverse teams.
Dames 1 heeft gisteren een hele spannende wedstrijd tegen Con Zelo 
met 23-20 gewonnen. Ze staan nu samen met Con Zelo tweede en 
hebben 2 punten minder dan de nummer 1 JHC. Maar Con Zelo en 
Hugo Girls hebben een wedstrijd minder gespeeld.
Daarvoor had de A1 ook al een spannende wedstrijd tegen de A1 van 
Con Zelo gespeeld. Deze wedstrijd eindigde in 22-22. De scheidsrech-
ter was Henk Bieman die ook Dames 1 moest fluiten. Hij was gevraagd 
omdat er anders geen scheidsrechter was voor de A1 en hij wilde ge-
lukkig wel 2 wedstrijden achter elkaar fluiten. Vorig weekend was er 
ook een bondsscheidsrechter die wel twee wedstrijden wilde fluiten. Dit scheelt weer voor onze 
scheidsrechters.

De B1 staat met 2 andere teams bovenaan, de B2 staat nu alleen eerste. Ze moeten alle twee nog 
5 wedstrijden spelen dus ze zijn er nog lang niet maar er zijn kansen.

Sinds het zaalseizoen spelen ook de jongste talen-
ten, de F3, competitie. Het is soms nog wennen 
maar het gaat goed en ze gaan enorm vooruit  
onder leiding van de coaches René en Ilona en 
natuurlijk dankzij de training van Anita. Hieron-
der staat een teamfoto van de F3 met coach René,  
Mette, Eva, Georgette, Yara, Lisa, coach Ilona, Kate, 
Lynn en Kaylee. Veel plezier meiden!

Veel succes iedereen. Het bestuur
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Hugo Girls kopij voor het Contact moet naar: hugogirlscopy@hotmail.com

HOOFDSPONSORS Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
   Piet Oudeman Transport

JEUGDSPONSOR Kalanchoëkwekerij Slijkerman

Hugo Girls jarigen
Laura Rendering  5-februari
Jonna Spek  5-februari
Sandy Waij  6-februari
Iris van der Loos  9-februari
Zoë Zuurbier  16-februari
Mabel Ursem  18-februari

Iris Niewold

Zondag 14 februari om 13.00 uur

bij de wedstrijd :
Hugo Girls – Tonegido

Sponsors
In de loop van dit seizoen hebben we twee nieuwe reclameborden gekregen. Het eerste reclame-
bord is van Van Langen Dienstverlening. Van Langen Dienstverlening kan ingeschakeld worden voor 
alles op het gebied van o.a. bestrating, beplanting, verlichting en houtwerk zoals schuttingbouw en 

beschoeiing. Maar ook voor 
grondverzet, loonwerk in 
land- en tuinbouw, bewerken 
van land, grondwerk in we-
genbouw, aanleg van duikers, 
dammen en opritten.

Over het tweede reclamebord staat er in het volgende Contact meer. 



32 33

Winterkeezen 22 januari
Vrijdag 22 januari stond het winterkeezen op het programma. Het ijs en de sneeuw waren 
inmiddels gesmolten maar het was evengoed prima (winter)weer om lekker te keezen.

Tegen 20.00 uur begon het Rondeel vol te stromen. Er waren veel vertrouwde gezichten maar ook 
een paar nieuwe deelnemers. Om 20.00 uur gingen we van start. De eerste ronde was in no time 
voorbij. Na elke ronde werd er doorgeschoven naar een andere tafel. Het ging er fanatiek aan toe. 
Na de vierde ronde konden de punten geteld worden. De winnaars waren:

1e plaats: Nic Buter met 53 punten
2e plaats: Tiny Buter met 49 punten
3e plaats: Jos Beers met 47 punten

Nic werd officieel benoemd tot winterkeezkampioen van Hugo Girls. Gefeliciteerd! Waar winnaars 
zijn, zijn ook verliezers. Deze keer was het de eer aan Gerard Stoop om de poedelprijs in ontvangst 
te nemen.  Tenslotte werden er lootjes voor de loterij verkocht. De bar stond vol winterse prijzen. 
Uiteraard won iemand veel teveel prijzen maar die werden dan weer weggegeven of onderling 
nog een keer verloot zodat de prijzen eerlijk verdeeld waren. 

Het was weer een geslaagde en gezellige avond. Iedereen bedankt voor de komst. De volgende 
keer is op vrijdag 11 maart. Dan gaan we lentekeezen. Graag tot dan!

Irma en Jella

Hoogwoud, zondag 17-1-2016
Zondag 17 januari speelde Hugo Girls tegen de dames van Graftdijk dat op dit moment vierde staat 
in de competitie. Het beloofde een fysieke wedstrijd te worden. Om 11.50 floot de scheidsrechter 
de wedstrijd in en Hugo Girls ging al gelijk goed van start. De dames uit Heerhugowaard Noord 
kwamen al snel tot 0-6 voorsprong. Hugo Girls speelde snel en afwisselend handbal. Het team 
van Jos Mienes bleef verder uitlopen tot 1-11. Doelpunten kwamen van verschillende speelsters 
van Hugo Girls. Graftdijk begon ook met scoren en kwam tot 5-14 voor de rust. Hugo girls was 
op dat moment de betere ploeg en kwam ook na de rust weer goed de kleedkamer uit. Door 
slordigheden aan de kant van Hugo Girls en het fysieke verdedigen van Graftdijk werd Hugo Girls 
voorzichtiger en scoorde minder. Doelpunten vielen aan beide kanten, echter kon Graftdijk geen 
aansluiting vinden en bleven zij gemiddeld 10 punten achter Hugo Girls. De dames uit de Noord 
kwamen uiteindelijk tot een stand van 15-25 en namen de punten mee naar Heerhugowaard. 

Dames 1 Hugo Girls - CSV
We speelden dit weekend de 2e wedstrijd tegen CSV.
In voorgaande wedstrijd lieten we ons in de beginfase van de wedstrijd verassen, dat mocht nu 
niet gebeuren.
Er werd geconcentreerd aan de wedstrijd begonnen.
Toch hadden we een ander spel verwacht dan vooraf gedacht en ging de score gelijk op tot 7-5. 
Daarna had Hugo Girls een sterke fase met snel spel en goed uitgevoerde aanvallen, er werd een 
gat geslagen naar 13-5. De ruststand was vervolgens 16-6.

Na de rust werd het spel wat slordiger, maar er werd wel steeds gescoord. 
Een aantal tijdstraffen bij CSV en eentje zelfs een rode kaart, werd goed uitgespeeld. 
CSV gaf tot het einde toe niet op, maar Hugo Girls hervatte het spel enigszins en speelde als team 
sterk en ook het keeperswerk was erg goed. 
Amber, de keeper van de A junioren heeft in deze wedstrijd haar debuut kunnen maken en deed 
dat heel goed. 
Al met al een tevreden gevoel over de wedstrijd die eindigde in een stand van 29-16. 
We gaan met vertrouwen naar de volgende wedstrijd tegen koploper Con Zelo.



34 35

uitslagen 18 tm 24 januari 
    
Dames 1 Hugo Girls DS1 CSV DS1 29  16
Dames 2 Hugo Girls DS2 Geel Zwart DS2 23  16
Dames 3 Graftdijk DS3 Hugo Girls DS3 12  21
A1 Tornado DA1 Hugo Girls DA1 18  16
A2 Hugo Girls DA2 Vrone DA1 21  7
B1 DSO DB2 Hugo Girls DB1 10  25
B2 Hugo Girls DB2 Berdos DB1 19  11
C1 DSS DC1 Hugo Girls DC1 10  13
C2 Vrone DC2 Hugo Girls DC2 26  14
D1 Graftdijk D1# Hugo Girls D1# 12  12
D2 Vrone D3 Hugo Girls D2 15  15
E1 Hugo Girls E1 VZV E2 21  3
E2 Hugo Girls E2 Aeno E2 3  16
F1 Geel Zwart F1# Hugo Girls F1 11  7
F2 Tornado F3 Hugo Girls F2 1  20
F3 DSO F2 Hugo Girls F3 3  2
Recreanten 1 Geel Zwart DR1 Hugo Girls DR1 11  8
Recreanten 2 Hollandia T DR1 Hugo Girls DR2 15  5

     
25 tm 31 januari     
     
Dames 1 Hugo Girls DS1 Con Zelo DS1 25  22
Dames 2 Des DS1 Hugo Girls DS2 21  28
Dames 3 Hugo Girls DS3 Kleine Sluis DS2 21  16
A1 Hugo Girls DA1 Con Zelo DA1 22  22
A2 Hugo Girls DA2 Lacom ‘91 DA2 18  20
B1 Hugo Girls DB1 Tonegido DB1# 17  13
B2 Des DB1 Hugo Girls DB2   
C1 Hugo Girls DC1 Lacom ‘91 DC1# 8  15
C2 Hugo Girls DC2 Tornado DC3 10  15
D1 Hugo Girls D1# Vrone D1# 25  6
E1 HCV ‘90 E1 Hugo Girls E1 8  8
E2 KSV E2# Hugo Girls E2 12  11
F1 Hugo Girls F1 Lacom ‘91 F1 13  12
F2 Hugo Girls F2 Dwow F2 9  16
F3 Hugo Girls F3 D.W.O.W. F1# 0  25
Recreanten 1 Hugo Girls DR1 Kleine Sluis DR1 10  5
Recreanten 2 Hugo Girls DR2 Niedorp DR2 10  9
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PROGRAMMA ZATERDAG 06 FEBRUARI T/M VRIJDAG 12 FEBRUARI (ZAAL)    
          AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1   VRIJ      
DAMES 2 7-2-2016 Vrone DS1-HG DS2 Hoornse Vaart, de 13:00 12:00 ------
DAMES 3 6-2-2016 Schagen DS3-HG DS3 Spartahal, de 20:10 19:10 ------
A1 7-2-2016 Spartanen DA1-HG DA1 Westfrieslandhal 13:20 12:20 ------
A2 7-2-2016 HG DA2-KSV DA1 Noorderend 11:30 11:00 ------
B1 7-2-2016 Geel Zwart DB2-HG DB1 Multitreffer, de 14:50 13:50 ------
B2 7-2-2016 Tornado  DB1#-HG DB2 Waardergolf 11:00 10:15 ------
C1   VRIJ      
C2 7-2-2016 HVS/Petten DC1-HG DC2 Molentocht 11:20 10:20 RES.SH.
D1 7-2-2016 Wijk aan Zee D1#-HG D1# Moriaan, de 10:00 9:00 ------
D2  7-2-2016 HG D2-De Blinkert D1 Noorderend 10:45 10:15 ------
E1 6-2-2016 Lacom ‘91 E1#-HG E1 Geestmerambacht 17:40 16:55 ------
E2 6-2-2016 Lacom ‘91 E2-HG E2 Geestmerambacht 16:50 16:05 ------
F1   -       ------
F2 7-2-2016 HG F2-J.H.C. F2 Noorderend 10:00 9:30 ------
F3   VRIJ      
RECR. 1   VRIJ      
RECR. 2   VRIJ      
    

PROGRAMMA ZATERDAG 13 FEBRUARI T/M VRIJDAG 19 FEBRUARI (ZAAL)     
         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1 14-2-2016 HG DS1-Tonegido DS1 Noorderend 13:00 12:30 ------
DAMES 2 14-2-2016 HG DS2-Schagen DS2 Noorderend 14:10 13:40 ------
DAMES 3 13-2-2016 HG DS3-C.S.V. Handbal DS3 Noorderend 19:40 19:10 ------
A1 13-2-2016 HG DA1-S.C. Dynamo DA1 Noorderend 18:30 18:00 ------
A2 14-2-2016 Westfriezen DA1-HG DA2 Zwaag 10:00 9:00 ------
B1 14-2-2016 HG DB1-Kl Sluis/
  Wieringerw DB2 Noorderend 12:00 11:30 ------
B2 14-2-2016 HG DB2-Zwaluwen K DB1 Noorderend 11:00 10:30 ------
C1 14-2-2016 C.S.V. Handbal DC1-HG DC1 Bloemen, de 9:00 8:00 ------
C2   VRIJ        
D1 13-2-2016 HG D1#-Meervogels D1# Noorderend 14:20 13:50 ------
D2  14-2-2016 Berdos D1#-HG D2 Europahal, de 10:45 9:45 ------
E1 13-2-2016 HG E1-Graftdijk E1 Noorderend 13:30 13:00 ------
E2   VRIJ        
F1 14-2-2016 Berdos F1-HG F1 Europahal, de 10:00 9:00 ------
F2 13-2-2016 HG F2-H.V.S. F1 Noorderend 12:45 12:15 ------
F3 13-2-2016 VZV F3-HG F3 Zijveld, ‘t 17:00 16:15 RES.SH.
RECR. 1 16-2-2016 HG DR1-Con Zelo DR1 Noorderend 21:00 20:30 ------
RECR. 2 16-2-2016 HG DR2-Zwaluwen K DR1 Noorderend 20:00 19:30 ------

PROGRAMMA ZATERDAG 20 FEBRUARI T/M VRIJDAG 26 FEBRUARI (ZAAL)     
          AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1 21-2-2016 Tonegido DS1-HG DS1 Wieringen, de 12:20 11:20 ------
DAMES 2 21-2-2016 Tornado DS3-HG DS2 Waardergolf 13:20 12:35 ------
DAMES 3   VRIJ        
A1 21-2-2016 HG DA1-C.S.V. Handbal DA1 Noorderend 12:30 12:00 ------
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A2 21-2-2016 HG DA2-KSV DA1 Noorderend 13:45 13:15 ------
B1 21-2-2016 H.V.S. DB1-HG DB1 Molentocht 14:55 13:55 RES.SH.
B2 21-2-2016 Vrone DB3-HG DB2 Alkmaar Noord 10:00 9:00 ------
C1 21-2-2016 HG DC1-H.C.V.’90 DC1 Noorderend 11:30 11:00 ------
C2 21-2-2016 Zwaluwen K DC1-HG DC2 Niedorphal 10:55 9:55 ------
D1   VRIJ        
D2  21-2-2016 HG D2-Maedilon/VZV D2 Noorderend 15:00 14:30 ------
E1 20-2-2016 Vrone E1-HG E1 Alkmaar Noord 11:55 10:55 ------
E2 20-2-2016 Tornado E1-HG E2 Waardergolf 9:00 8:15 ------
F1 20-2-2016 HG F1-A & O F1# Noorderend 13:00 12:30 ------
F2 20-2-2016 HG F2-Kleine Sluis F2 Noorderend 13:00 12:30 ------
F3 20-2-2016 HG F3-KSV F2 Noorderend 13:45 13:15 ------
RECR. 1 25-2-2016 Tonegido DR1-HG DR1 Wieringen, de 21:00 20:00 ------
RECR. 2 24-2-2016 Tornado DR2-HG DR2 Waardergolf 19:30 18:45 ------

WIJZIGING: Zat 20 feb: F1-A&O om 13.00 uur (was 21 feb om 10.00 uur)
  Zat 20 feb: F2-Kleine Sluis om 13.00 uur (was 21 feb om 10.00 uur)
  Zat 20 feb: F3-KSV om 13.45 uur (was 21 feb om 10.45 uur)
  Zat 20 feb: F3-KSV om 13.45 uur (was 21 feb om 10.45 uur)

   
    
ZAALDIENSTEN      CONTROLE 
7-feb  
10.35-12.45 Carla Overtoom+Fleur de Boer 
  
13-feb  
13.20-15.00 ouders E1 en D1 + Roos van Woerkom 
18.20-19.45 Lisanne Oudeman + Nikki Borst 
  
14-feb  
10.45-13.00 Margreth vd Berg+Ellen Kunst  Simone Drenth
13.00-15.30 Susan Buter+Jenny Korver 
  
21-feb  
11.15-13.45 Mariska Stoop+Shelley Poorten  Ingrid Commandeur
13.45-15.45 Mandy Plak+Pleun Stoop 
  
13-mrt  
11.30-14.00 Malissa de Groot+Jet Beers Liane Borst
  
19-mrt  
13.30-15.15 ouders D1 en D2 + Sofie Kavelaar 
18.20-19.40 Marijn Kunst+Joy Vonk 
  
20-mrt  
09.45-12.00 Jet vd Berg+Deni Westmeyer  Ingrid Commandeur
12.00-14.15 Monique Plak+Laura de Wit 
  
ALS JE VERHINDERD BEN, RUIL DAN MET IEMAND UIT JOUW OF EVENTUEEL EEN ANDER
TEAM, EN GEEF DIT DAN DOOR AAN INGRID COMMANDEUR 
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TEAM DATUM     WEDSTRIJD AANV. SCHEIDRECHTER
  F2 7-2-2016 HG F2 - J.H.C. F2 10:00 Sen Kuilboer
 D2 7-2-2016 HG D2 - De Blinkert D1 10:45 Evi Blankendaal-Bente Zuurbier
 DA2 7-2-2016 HG DA2 - KSV DA1 11:30 Karin Oudeman
 F2 13-2-2016 HG F2 - H.V.S. F1 12:45 Dilara Top-Nadine Hoppen
 E1 13-2-2016 HG E1 - Graftdijk E1 13:30 Kirstin Plak-Yara de Vries
 D1# 13-2-2016 HG D1# - Meervogels D1# 14:20 Bregje de Wit-Pien vd Berg
 DA1 13-2-2016 HG DA1 - S.C. Dynamo DA1 18:30 Nel Borst
 DS3 13-2-2016 HG DS3 - C.S.V. Handbal DS3 19:40 Karin Oudeman
 DB2 14-2-2016 HG DB2 - Zwaluwen K DB1 11:00 Dames 3
 DB1 14-2-2016 HG DB1 - Kleine Sl/Wieringerw DB2 12:00 Annie Groenland
 DS1 14-2-2016 HG DS1 - Tonegido DS1 13:00 bond
 DS2 14-2-2016 HG DS2 - Schagen DS2 14:10 ?
 DR2 16-2-2016 HG DR2 - Zwaluwen K DR1 20:00 ?
 DR1 16-2-2016 HG DR1 - Con Zelo DR1 21:00 Monique Beemsterboer
 F1 20-2-2016 HG F1 - A & O F1# 13:00 ?
 F2 20-2-2016 HG F2 - Kleine Sluis F2 13:00 ?
 F3 20-2-2016 HG F3 - KSV F2 13:45 Evie Tiel
 DC1 21-2-2016 HG DC1 - H.C.V.’90 DC1 11:30 Annie Groenland
 DA1 21-2-2016 HG DA1 - C.S.V. Handbal DA1 12:30 Joyce/Pascal Heij
 DA2 21-2-2016 HG DA2 - KSV DA1 13:45 Nel Borst
 D2 21-2-2016 HG D2 - Maedilon/VZV D2 15:00 Evi Blankendaal-Pien vd Berg
 DR2 8-3-2016 HG DR2 - Lacom ‘91 DR1 21:00 Monique Beemsterboer
 E2 13-3-2016 HG E2 - Vrone E2 10:00 Hua-lu Kuilboer-Mabel Ursem
 E1 13-3-2016 HG E1 - DSS E2 10:50 Jill Kavelaar-Kristie vd Hulst
 DB2 13-3-2016 HG DB2 - Wijk aan Zee DB1# 11:45 Karin Oudeman
 DS2 13-3-2016 HG DS2 - Con Zelo DS2 12:45 Karin Oudeman
 DR1 15-3-2016 HG DR1 - J.H.C. DR1 21:00 Monique Beemsterboer
 F2 19-3-2016 HG F2 - D.E.S. F2 12:15 Kristie vd Hulst-Evie Tiel
 F3 19-3-2016 HG F3 - S.C. Dynamo F2 12:15 Fenny Borst-Yara de Vries
 F1 19-3-2016 HG F1 - S.C. Dynamo F1 13:00 Kirstin Plak-Nadine Hoppen
 D2 19-3-2016 HG D2 - DSS D3 13:45 Sen Kuilber-Bente Zuurbier
 D1# 19-3-2016 HG D1# - A & O D3 14:30 Sen Kuilber-Bente Zuurbier
 DA2 19-3-2016 HG DA2 - Graftdijk DA1 18:30 Dames 2
 DS3 19-3-2016 HG DS3 - Hollandia T DS2 19:40 Nel Borst
 DC2 20-3-2016 HG DC2 - D.S.O. DC2 10:00 Monique Beemsterboer
 DC1 20-3-2016 HG DC1 - S.S.V. DC1 11:00 Bregje de Wit-Pien vd Berg
 DA1 20-3-2016 HG DA1 - WeHaVe DA1 12:00 Karin Oudeman
 DB1 20-3-2016 HG DB1 - Maedilon/VZV DB2 13:10 Annie Groenland
 DR2 22-3-2016 HG DR2 - Petten DR1 21:00 Joyce/Pascal Heij

Schoonmaken sporthal
datum week wie kldk /toilet laag kldk/toilet hoog
11-02-16 6 ZBGG x x
16-02-16 7 Recr 1 x x
22-02-16 8 maandag x x
27-02-`16 9 ??????? grote schoonmaak 
4-3-2016 10 vrijdag x x
8-3-2016 11 Ouders E Jeugd x x
14-03-16 12 maandag x x
22-03-16 13 dinsdag x x
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Hugo Girls F1 tegen Lacom ‘91 F1  30-1-2016
Vandaag moesten we handballen tegen Lacom ‘91.
De vorige keer hadden we dik van hun verloren
maar deze keer wouden we winnen
en we hadden ook nog gewonnen.
Met 13-11 hebben we gewonnen.
We kregen ook nog een verassing
want er was een teamlid Jessica jarig en onzen coach Annie ook.
Ze trakteerde slagroomsoesjes  en limonade.
 
Bedankt voor het fluiten Dilara.

 Groetjes Sem Numan.

24 januari was ik handbalster van de week,
Het was super leuk. Ik mocht het eerste doelpunt maken.      
Het was een hele spannende wedstrijd maar ze hadden uiteindelijk toch dik gewonnen met 29-16. 
Op het eind toen de wedstrijd af was gingen we naar de kleedkamer en toen kreeg ik een hand-
doek met mijn naam erop en nog wat lekkers.

Groetjes, Femke
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Puinhoop United tafeltennis

De voorjaarscompetitie is van start gegaan.

Puinhoop 1 speelde tegen Olympia 5, een team dat normaal gespro-
ken een maatje te groot is. De Enkhuizenaren zijn favoriet voor de titel. 
En normaal gesproken zou team 1 hier niet tegen bestand zijn. Maar 
ze hadden buiten superman Cramer gerekend. De excellent spelende 
Peter Cramer won 3 partijen. Hij was onverslaanbaar. Bescheiden als 
hij altijd is weet hij de winst aan het feit, dat we nu met een plastic bal moeten spelen. Als hij zo 
doorgaat komt Puinhoop 1 in het rijtje van de favorieten. Johan Zutt won 2 partijen. Hij speelde er 
2 in vijf games. Tom Roelofszen scoorde het winnende punt. Kortom het werd een 6-4 overwinning

Team 2 speelt dit seizoen evenals het eerste in de derde klasse. Ze startten tegen de degradant 
uit de tweede, Backhands 2 uit Grosthuizen. Deze was nog een maatje te groot. Maar zowel Adil 
Groot, als Dirk Sijm slaagde erin om een game te winnen. Het werd dus een 10-0 nederlaag, maar 
het begin is er. Even voor de goede orde. Een partij (of set) bestaat uit maximaal 5 games( tot de 
11). Wie het eerst 3 games pakt is de winnaar.

Team 3 won de uitwedstrijd tegen Disnierats 11 uit Hoorn met 6-4. Ad Elsendoorn en Tjalling van 
den Berg wonnen er beiden 2. George Brandsma scoorde 1 keer en het dubbel werd gewonnen. 
Wellicht krijgt de voorzitter Ad Elsendoorn weer net zo’n fantastisch seizoen als de afgelopen  
herfstcompetitie.

Puinhoop United

 
Hugo Boys seizoen 2015-2016

Van de bestuurstafel

Er zijn nog steeds een aantal leden die de contributie niet hebben betaald. 
Dit geldt zowel bij de senioren, jeugd en bij de zaalvoetbal. De penning-
meester heeft de betrokken leden inmiddels een betalingsherinnering ge-
stuurd.

Het bestuur heeft besloten dat bij niet betaling voor 10 februari a.s. er niet 
meer gevoetbald zal worden vanaf deze datum. De coaches en trainers van de betreffende teams 
zullen hierover door het bestuur worden geïnformeerd.

Bij vragen over de contributie kan er contact worden opgenomen met Adri Entius (senioren/zaal-
voetbal) of Nic Groot (jeugd).

De plannen voor de gezamenlijke huisvesting met Hugo Girls zijn weer een stukje verder. De 
bouwcommissie heeft inmiddels opdracht gekregen om de bouwplannen nader uit te werken. De 
concept tekeningen zijn door zowel handbal, voetbal als Stichting Dorpshuis akkoord bevonden. 
Het financiële plaatje zal nu verder worden uitgewerkt. De verwachting is dat er medio maart een 
ledenvergadering bij zowel de voetbal als de handbal zal worden gehouden waarbij de plannen 
zullen worden gepresenteerd.
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De kantine zal de komende weken, bij algehele afgelastingen, op de zondagmiddag open zijn. De 
tijden zullen op de website worden aangegeven.

Resultaten
Hugo Boys 1 is goed uit de winterstop gekomen en wist de eerste 2 wedstrijden in winst om te zet-
ten. Afgelopen zondag werd de winnende treffer tegen Flevo pas in de laatste minuut gescoord. 
Een verdiende overwinning waarbij de aansluiting met de bovenste plaatsen blijft behouden.

Hugo Boys 2 hervat de competitie pas op zondag 14 februari met een thuiswedstrijd tegen KGB 2. 
Zij hebben dan sinds begin december geen wedstrijd meer gespeeld !

De overige teams zijn over het algemeen niet zo goed uit de winterstop gekomen. Er zijn weinig 
winstpartijen te noteren. We gaan ervan uit dat dit nog gaat komen.

Allen weer veel succes gewenst de komende weken.
Namens het bestuur,

Dorpshuis / Hugo Boys

Zaterdag 6 februari          Zaterdag 13 februari
Hugo-Boys
9.30 uur Gerard
13.00 uur Irma

Hugo- Boys
9.30 uur Carla
13.00 uur Hans

Zondag  14 februari
 9.45 uur Hanneke/ Bettie
13.00 uur Ineke 
Leden : Sjors v.d Vliet/ Co v.d Vliet
 
Maandag 15 februari
Tafeltennis Puinhoop
 
Dinsdag 16 februari
Kbo  en Seniorengym

Woensdag 17 februari
Revas

Donderdag 18 februari
Training Hugo Boys

Vrijdag  19 februari
koersbal                                                                     

Hugo-Boys
9.30 uur Jose
13.00 uur Corina

Zondag 7 februari
9.45 uur Annet/ Carin
13.00 uur Paul / John Kunst
Leden Toby Dekker / Jordy Dekker

Maandag 8 februari
Tafeltennis Puinhoop 

Dinsdag  9 februari
Kbo  en Seniorengym

Woensdag 10 februari
Revas

Donderdag 11 februari
Training Hugo Boys

Vrijdag 12 februari
koersbal
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Hugo Boys Senioren
       
PROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG  7 februari 2016     
Terreindienst:  Joost Klerq, Siem Hand         
wedstr. Omschrijving    aanv.  vertr. Scheidsrechter  
160961 Hugo-Boys 5  Winkel 3  10:45 10:00 Klaas Oudeman 
13270 Hugo-Boys  7  Victoria O 7  10:45 10:00 Marcel Numan  

PROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG  14 februari 2016     
Terreindienst:  Mark Klompstra, Erwin Hand       
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter  
6494 WMC 1  Hugo-Boys 1  14:00  R. Tiesinga 
11741 Hugo-Boys 2  KGB 2  10:45 10:00 F.F. C. Bakker 
133742 Hugo-Boys 4  FC Den Helder 5 10:45 10:00 M.v. Woerkom 
160971 SVW   27  5 Hugo-Boys 5  10:00 09:00 
138038 Hugo-Boys 6 VIOS-W 6 10:45 10:00 Jan de Wit 
138275 Hugo-Boys 7  WMC 6  14:00 13:15 G. Vinke   
 
PROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG  21 februari 2016      
Terreindienst:  Vincent Plak         
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter  
6642 DTS 1  Hugo-Boys 1  14:00  S. Cakir 
11750 SEW  2  Hugo-Boys 2  11:45 10:30 A.v. Brederode 
132535 JVC  3  Hugo-Boys  4  10:00 09:00 
0 Hugo-Boys 5  vrij    
131541 Kolping Boys 8 Hugo-Boys 6  10:00 09:00 
138267 Hugo-Boys 7  SVW 27  10  10:45 10:00 Koen de Koning  
 

Siem Hand tel. 5740761

Hugo Boys Jeugd
    

Wedstrijden Hugo Boys Zaterdagjeugd 2015-2016
     
Wedstrijden Hugo Boys Zaterdagjeugd 2015-2016 
zaterdag, februari 13, 2016   
Terreindienst ‘s ochtends:  Maarten de Moes   
Terreindienst ‘s middags:   Joost Dekker*      

wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
195106 Foresters de B2 - Hugo Boys B1 15:15 13:45 -
207973 Foresters de B4 - Hugo Boys B2 13:15 11:45 -
199215 FC Den Helder C5 - Hugo Boys C1 11:45 10:15 -
203462 FC Den Helder D2 - Hugo Boys D1 14:45 13:30 -
- Hugo Boys E1 - Zie programma SZVV   
- Hugo Boys E2 - Zie programma SZVV   
- Hugo Boys F1 - Zie programma SZVV   
- Hugo Boys MP1 - Zie programma SZVV   
- Hugo Boys MP2 - Zie programma SZVV   
- Hugo Boys MP3 - Zie programma SZVV         
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Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd      
zaterdag, februari 13, 2016    
Terreindienst ‘s ochtends:   Paul Groot jr.     
Terreindienst ‘s middags:     Thomas Kunst      

wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
195111 Limmen B2 - Hugo Boys B1 14:45 13:15 -
207957 Hugo Boys B2 - Vrone B3 14:00 13:00 Pim Mooij
199224 Hugo Boys C1 - Wieringermeer C2 14:00 13:00 Koen de Koning
203443 Kleine Sluis D2 - Hugo Boys D1  9:00 7:45 -
- Hugo Boys E1 - Zie programma SZVV   
- Hugo Boys E2 - Zie programma SZVV   
- Hugo Boys F1 - Zie programma SZVV   
- Hugo Boys MP1 - Zie programma SZVV   
- Hugo Boys MP2 - Zie programma SZVV   
- Hugo Boys MP3 - Zie programma SZVV         
  
Houdt de website en het bord in de gaten ivm gewijzigde wedstrijden! www.hugoboys.nl  
       

Programma SZVV Jeugdwintercompetitie 2016 
Zaterdag 6 februari  Sporthal Noorderend   
poule: wedstrijd:    tijd:
F 2.02 Kaagvogels F1 - Bakker de houthandel F2 S 9:00
Ka 1.02 Hugo Boys Ka 2 - Winkel Ka 1 W 9:20
F 2.02 Bakker de houthandel F2 - Kaagvogels F1 K 9:40
Ka 1.02 Winkel Ka 1 - Hugo Boys Ka 2 HB 10:00
F 1.04 Kaagvogels F2 - VESDO F2 VE 10:20
E 1.01 Hugo Boys E2 - JP Beemsterboer E3 V 10:40
F 1.04 VESDO F2 - Kaagvogels F2 K 11:00
E 1.01 JP Beemsterboer E3 - Hugo Boys E2 HB 11:20
E 2.04 Kaagvogels E1 - CSV BOL E3 B 11:40
E 2.02 Hugo Boys E1 - s.v. DTS E2 D 12:00
E 2.04 CSV BOL E3 - Kaagvogels E1 K 12:20
E 2.02 s.v. DTS E2 - Hugo Boys E1 HB 12:40

Scheidsrechter- en bestuursdienst :  KAAGVOGELS    
 

 Zaterdag 13 februari  Sporthal Noorderend   
poule: wedstrijd:    tijd:
F 1.01 Hugo Boys F1 - Nieuwe Niedorp F2 N 9:00
E 2.04 Kaagvogels E1 - Winkel E1 W 9:20
F 1.01 Nieuwe Niedorp F2 - Hugo Boys F1 HB 9:40
E 2.04 Winkel E1 - Kaagvogels E1 K 10:00
E 1.01 Hugo Boys E2 - v.v. Schagen E3 SC 10:20
E 2.02 Hugo Boys E1 - v.v. Schagen E2 SC 10:40
E 1.01 v.v. Schagen E3 - Hugo Boys E2 HB 11:00
E 2.02 v.v. Schagen E2 - Hugo Boys E1 HB 11:20
     
Scheidsrechter- en bestuursdienst :  HUGO BOYS    
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Zaterdag 20 februari  LET OP !! Sporthal Harenkarspel Tuitjenhorn  
poule: wedstrijd:    tijd:
E 2.02 Dutch Flora E1 - Hugo Boys E1 HB 9:30
E 2.02 Hugo Boys E1 - Dutch Flora E1 H 10:10
E 1.02 Garage Stoop E4 - Winkel E2 W 10:50
E 1.01 Velko Bandenservice E3 - Hugo Boys E2 HB 11:10
E 1.02 Winkel E2 - Garage Stoop E4 H 11:30
E 1.01 Hugo Boys E2 - Velko Bandenservice E3 H 12:10
     
Scheidsrechter- en bestuursdienst :  HOLLANDIA-T    
 
Zaterdag 20 februari  LET OP !! Sporthal Molentocht Schagenbrug  
poule: wedstrijd:    tijd:
Ka 1.04 De Pettenvlet aan Zee Ka 1 - Hugo Boys Ka 3 HB 13:40
Ka 1.04 Hugo Boys Ka 3 - De Pettenvlet aan Zee Ka 1 P 14:40
     
Scheidsrechter- en bestuursdienst :  PETTEN    
 
Zaterdag 20 februari   Sporthal Noorderend  
poule: wedstrijd:    tijd:
Ka 1.04 LSVV Ka 3 - Vrienden van Sint Boys – DES Ka 1 SB 9:00
Ka 1.02 Hugo Boys Ka 2 - VZV Taxi van Diepen Ka 1 VZ 9:20
Ka 1.04 Vrienden van Sint Boys – DES Ka 1 - LSVV Ka 3 L 9:40
Ka 1.02 VZV Taxi van Diepen Ka 1 - Hugo Boys Ka 2 HB 10:00
Ka 1.02 LSVV Ka 2 - Club van Honderd Hollandia-T Ka 1 H 10:20
Ka 1.01 LSVV Ka 1 - Hugo Boys Ka 1 HB 10:40
Ka 1.02 Club van Honderd Hollandia-T Ka 1 - LSVV Ka 2 L 11:00
Ka 1.01 Hugo Boys Ka 1 - LSVV Ka 1 L 11:20
     
Scheidsrechter- en bestuursdienst :  LSVV    
 
Zaterdag 27 februari  LET OP !! Groenenweg sporthal Schagen  
poule: wedstrijd:    tijd:
Ka 1.01 Albert Heyn Warmenhuizen Ka 1 - Hugo Boys Ka 1 HB 13:00
Ka 1.01 B & L Kozijnen Schagen Ka 2 - CSV BOL Ka 1 B 13:20
Ka 1.01 Hugo Boys Ka 1 - Albert Heyn Warmenhuizen Ka 1 V 13:40
     
Scheidsrechter- en bestuursdienst :  SRC    
 
Zaterdag 27 februari  LET OP!! Sporthal Harenkarspel Tuitjenhorn  
poule: wedstrijd:    tijd:
Ka 1.04 Vrienden van Sint Boys –  - Hugo Boys Ka 3 HB 9:30
 DES Ka 1 
Ka 1.04 Callantsoog Ka 1 - LSVV Ka 3 L 9:50
Ka 1.04 Hugo Boys Ka 3 - Vrienden van Sint Boys –  SB 10:10
   DES Ka 1 
Ka 1.04 LSVV Ka 3 - Callantsoog Ka 1 C 10:30
Ka 1.04 Bar Dancing ‘t Geveltje Ka 4 - VZV van der Stoop & Kruijer  VZ 10:50
   Autobedrijf Ka 2 
Ka 1.02 NUMMER 5 - NUMMER 6 6 11:10
Ka 1.04 VZV van der Stoop & Kruijer  - Bar Dancing ‘t Geveltje Ka 4 S 11:30
 Autobedrijf Ka 2 
Ka 1.02 Finale wedstrijden Hugo Boys Ka 2  - 5 11:50
Ka 1.02 Finale wedstrijden Hugo Boys Ka 2  - 4 12:10
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Ka 1.02 Finale wedstrijden Hugo Boys Ka 2  - 2 12:30
Ka 1.02 Finale wedstrijden Hugo Boys Ka 2  - 3 12:50
Ka 1.02 Finale wedstrijden Hugo Boys Ka 2  - 1 13:10
     
Scheidsrechter- en bestuursdienst : HOLLANDIA-T    
 
Zaterdag 27 februari  LET OP!! Sporthal Multitreffer ‘t Zand   
poule: wedstrijd:    tijd:
F 1.01 Finale wedstrijden Hugo Boys F1  -  6 10:00
F 1.01 Finale wedstrijden Hugo Boys F1  -  4 10:20
F 1.01 Finale wedstrijden Hugo Boys F1  -  5 10:40
F 1.01 Finale wedstrijden Hugo Boys F1  -  3 11:00
F 1.01 Finale wedstrijden Hugo Boys F1  -  2 11:20
F 1.01 Finale wedstrijden Hugo Boys F1  -  1 12:00
     
Scheidsrechter- en bestuursdienst :  GEEL ZWART    
 
Zaterdag 27 februari  LET OP !! Spartahal Schagen  
poule: wedstrijd:    tijd:
E 2.02 Finale wedstrijden Hugo Boys E1 -  6 13:00
E 2.02 Finale wedstrijden Hugo Boys E1 -  4 13:20
E 2.02 Finale wedstrijden Hugo Boys E1 -  5 13:40
E 2.02 Finale wedstrijden Hugo Boys E1 -  2 14:00
E 2.02 Finale wedstrijden Hugo Boys E1 -  3 14:20
E 2.02 Finale wedstrijden Hugo Boys E1 -  1 14:40
     
Scheidsrechter- en bestuursdienst :  SCHAGEN    
 
Zaterdag 27 februari  LET OP!! Sporthal Doorbraak Warmenhuizen   
poule: wedstrijd:    tijd: 
poule: wedstrijd:    tijd:
E 1.01 Finale wedstrijden Hugo Boys E2  -  6 10:40
E 1.01 Finale wedstrijden Hugo Boys E2  -  5 11:20
E 1.01 Finale wedstrijden Hugo Boys E2  -  4 11:40
E 1.01 Finale wedstrijden Hugo Boys E2  -  2 12:00
E 1.01 Finale wedstrijden Hugo Boys E2  -  3 12:20
E 1.01 Finale wedstrijden Hugo Boys E2  -  1 12:40
-     
Scheidsrechter- en bestuursdienst :  VIOS-W    
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VZV wint B –C toernooi van Fourage handel Piet Droog

Dit jaar werd het Piet Droog toernooi gespeeld op drie aansluitende speel avonden. Op de 
maandag 28 december starten VZV en Hugo Boys het toernooi. VZV startte nog rustig met bij de  
C teams een 2-0 overwinning, daarna hadden ze de smaak te pakken en werd het maar liefst  
2x een 8-0 overwinning. Afsluitend met een 5-1 zege hadden de C spelers van VZV de volle winst te 
pakken. De B teams van beide partijen waren aandachtig toeschouwer geweest en gingen nu de 
sportieve strijd met elkaar aan. De verschillen tussen beide teams waren nu kleiner, maar het was 
VZV dat hier ook 4x, namelijk met  7-2 ,2-0,4-1 en 3-0 met de winst er vandoor ging.
De 2e speelavond ging tussen Con Zelo en Hugo Boys. Hugo Boys startte met twee overwin-
ningen, maar de derde wedstrijd eindigde in een gelijkspel en de vierde wedstrijd tussen deze  
C teams eindigde in een 3-2 overwinning voor Con Zelo. Het B team van Con Zelo was duidelijk 
te sterk voor Hugo Boys, met grootte overwinningen , 5-1 ,6-0,7-0 en 5-0 .Dit resulteerde in een 
tussenstand na twee avonden, met VZV 24 punten, Con Zelo 16 punten en Hugo Boys 7 punten.
Op de slotavond speelde VZV en Con Zelo dus om de wedstrijdbal welke dit jaar geschonken was 
door Hugo Boys. De C teams waren op deze zeer doelpunt rijke avond zeer aan elkaar gewaagd, 
wat dus spannende wedstrijden tot gevolg had. VZV won de eerste twee wedstrijden met 2-1 en 
5-4, allebei door doelpunten in de laatste minuut. Con Zelo vervolgens de derde wedstrijd met  
3-2. VZV de vierde met 4-3. De B teams van beide ploegen maakte er een waar spektakel van, met 
enkele zeer mooie doelpunten en technische hoogstandjes. Met 2 gelijke spelen van 3-3 en voor 
beide teams een overwinning  sloten ze dit toernooi af en is VZV dit jaar de winnaar van het Piet 
Droog toernooi.

Wij willen Piet en Jochem Droog bedanken voor het sponseren van het toernooi en uiteraard ook 
de scheidsrechters bedanken voor het fluiten van alle wedstrijden. Dank aan de begeleiders van 
de verenigingen voor het sportief verlopen toernooi en wij zien jullie graag volgend jaar weer 
terug.

Eindstand na 28, 29 en 30 december 

Vereniging  punten  doelsaldo
1. VZV  38 67 - 27
2. Con Zelo 24 54 - 41
3. Hugo Boys 7 17 - 70

Namens de jeugdcommissie VZV

Eindstanden Hugo Boys onderling zaalvoetbaltoernooi

Zaterdag 9 januari 2015: Mini-pupillen  
  
   Eindstand: Punten:
  1 PSV  12
  2 Ajax  6
  3 Feyenoord 0
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Zaterdag 9 januari 2015: F1, E1 en E2 pupillen  
  
   Eindstand: Punten:
  1 Manchester U. 9
  2 Real Madrid 6
  3 Barcelona 3
  4 Chelsea  0
  
Zaterdag 9 januari 2015 C1/D1 junioren  
  
   Eindstand: Punten:
  1 Bayern Munchen 7
  2 AC Milan  5
  3 Schalke 04 1
  4 Juventus  0
  
Zaterdag 9 januari 2015 B junioren  
  
   Eindstand: Punten:
  1 FC Volendam 12
  2 Telstar  9
  3 Roda JC  3
  4 Sparta  3
  5 NEC  3

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

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

of 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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Duidelijk verhaal

www.hypotheekshop.nl/eerste-huis-kopen

Nooit gedacht dat de lage 
rente mij zóveel kansen biedt

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

De Hypotheekshop Heerhugowaard | Dennis Zuurbier | Stationsplein 34 - 36 | Heerhugowaard
T. 072-20 101 14
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Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75Elke dag 3 broden naar keuze € 6,10

Saucijzenbroodjes  3 + 1 gratis
Kwarkbolletjes  4 + 2 gratis

Tompoucen  3 + 1 gratis

Reclame voor zaterdag 5 februari

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

• Timmerwerk
• Onderhoud
• Renovatie
• Verbouwing
• Nieuwbouw

 Tel. 06 27088407
 Heerhugowaard


