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Agenda
19 maart 2016 Zuster van Buurendag, zwerfvuil ruimen 
20 maart 2016 10 uur: Palmpasenviering
23 maart 2016 19.30 uur: Boeteviering
24 maart 2016 Paasactiviteit
24 maart 2016 19.30 uur: Witte Donderdagviering
25 maart 2016 15.00 uur: kruisweg in de kerk
25 maart 2016 19.30 uur: Goede vrijdagviering
26 maart 2016 19.00 en 21.00 uur: Paaswakes
27 maart 2016 10.00 uur: Paasviering
1 april 2016 19.30 uur: thema-avond vormselbegeleiders
7 april 2016 vrijwilligersavond Lourdeswerkgroep
9 april 2016 Noordender Sjoelkampioenschap 2016 mmv Paul Vlaar in café Bleeker
10 april 2016 10 uur: Eerste Communie
15 april 2016 Young Seven: Aan de slag voor dieren in je eigen omgeving
16 april 2016 Rommelmarkt Zeeverkenners bij De Roef
17 april 2016 Massala in kerkje Veenhuizen
18 april 2016 KBO: Uitje                                                                              
24 april 2016 12:00 uur: Vormselviering
27 april 2016 Koningsdag
30 april 2016 t/m 8 mei 2016 Taizereis (Frankrijk, vanaf 15 jaar)
3 mei 2016 rozenkrans bidden om 19.00 uur
5 mei 2016 5 mei fietstocht
5 mei 2016 Hemelvaartsdag
7 mei 2016 40 MM
10 mei 2016 rozenkrans bidden om 19.00 uur
12 mei 2016 19.30 uur: Viering van Meeleven
15 mei 2016
en 16 mei:  Pinksteren

Vrijdag 18 maart 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 28 MAART 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 15 april 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.

HUSQVARNA 
RIDER ACCU 

HUSQVARNA 136 LiHD50 
HEGGENSCHAAR 

HUSQVARNA 136 LiC 
TRIMMER 
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KLINKENDE
  MUNT WEKEN

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

op een nieuwe 
Honda grasmaaier! 

www.honda.nl

€ 80,-
kado*

op de Honda 
HRX-serie**

€100,-
kado*

op de Honda 
HRH/HRD-serie 

€40,-
kado*

op de Honda 
IZY-serie** 

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

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

en de HRG 415P.

Tot ziens in onze showroom:

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

Copij voor het Contact namens de Parochie dient u te mailen naar Annet Kroon: marcoannet@
gmail.com. Gelieve voor zaterdag 12 uur. 
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Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren voor 24 maart  op  het 
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.

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

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

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: VASTENPROJECT.
Pasen is het vieren van het begin van nieuw leven.
Het is het einde van een lange weg.
Een lange weg door de woestijn vol ontberingen en bezinning.
De komende veertig dagen gaan we deze weg.
En met behulp van woorden wordt een verbinding gelegd tussen de weg van Jezus
en onze eigen geloofsweg.
De woorden komen op het kruis.
Het kruis als symbool voor de weg die je moet gaan,
maar ook het symbool voor geloof.
Geloof in nieuwe kansen,  opnieuw beginnen.

13 maart: 5e zondag van de vasten:
Wie veroordeelt…..?
Als ik gedachten koester,
dat ik beter ben dan anderen
en mezelf verhef,
dan schrijft Hij met Zijn vinger in het zand.
Hij schrijft maar met Zijn vinger in het zand,
als dromend van een wereld
waar geen mens de ander kwaad wil doen,
waar alle grenzen tussen “goeden” en “kwaden”
worden opgeruimd,
elke mens mag ademen,
vrij voor God en voor de mensen.

20 maart: 6e zondag v/d/ vasten:
Hosanna……en dan?
Jeruzalem haalde Jezus binnen als een koning.
Een lange erehaag van mantels
en wuivende takken.
Hosanna, Hosanna,
geen wolkje aan de lucht
Een toekomst zonder weerga
Maar…..een medaille met een keerzijde
Goede Vrijdag is nabij.
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UIT DE PAROCHIE –  “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” –  12 maart 2016.
Aanstaande woensdag 16 maart (misschien leest u dit nog net) is de Jaarvergadering van de 
parochie in de pastorie. Het begint om 20.00 uur. Er zal verslag worden gedaan van het afgelopen 
jaar. De oude Paaskaars wordt verloot. Er zal iets verteld worden over de nieuwe apparatuur in kerk 
en pastorie (beamer en schermen); en over het jaar van barmhartigheid. Na afloop is er een hapje 
en een drankje en kunnen we nog even gezellig ‘nateuten’.
Iedereen is van harte uitgenodigd.

Aanstaande donderdag 17 maart is de Vastenactiemaaltijd in de kerk. Geef u op en steun daarmee 
de Vastenactie. Ook hiervoor is iedereen van harte uitgenodigd. U steunt niet alleen een goed 
doel, maar het is ook gezellig en wordt voor u gekookt!

Aanstaande zondag 20 maart is het Palmpasen en zullen we er samen met de kinderen met hun 
Palmpasenstokken een mooie feestelijke viering van maken.
Met Palmpasen gaat de Goede Week van start. Het hele programma vindt u elders in Contact. We 
wensen u een heel zinvolle en barmhartige Goede Week en Pasen toe.

Op 3 maart hadden we weer een mooie Viering van Meeleven. Het Ritmisch Koor zong prachtig en 
de teksten klopten weer mooi met elkaar. Er waren in totaal ongeveer 160 mensen en dat is een 
prachtig aantal. De volgende Viering van Meeleven is op 12 mei.

Vandaag 12 maart is de Stille Omgang. Vanmorgen vertrokken ongeveer zestig mensen vanuit 
onze kerk wandelend naar Amsterdam. Het is mooi zonnig weer, dus dat gaat vast goed komen.

Wat komen gaat:
16 maart: Jaarvergadering in de pastorie.
17 maart: Vastenactiemaaltijd in de kerk
20 maart: Palmpasen
23 maart: boeteviering
24 maart: Witte Donderdag
25 maart: Goede Vrijdag
26 maart: Paaswake
27 maart: Hoogfeest van Pasen
10 april: Eerste Communie
24 april om 12 uur: Vormsel
3 juni: Heilig Hartviering
17 tot en met 23 september: Lourdesreis.

Hartelijke groet,
Marion Bleeker – Burger

WEEKEINDE 19 EN 20 MAART
Palmzondag
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 50, 4-7( De lijdende dienaar verzet zich niet, wanneer hij wordt 
geslagen en beschimpt)
Evangelie uit Lucas 24, 14-23,56

ZONDAG 20 MAART
10.00 UUR
Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang van Evelien Does.
Gebedsintenties voor: familie Stam-Jonker, Cok Borst,Jan Bleeker en zegen over zijn gezin,  
Alex Weel, voor Marie Molenaar-Spaansen en overleden familie Nel Smit-Houniet, Piet Mooij  
en Ursula Mooij-Oudeman en overleden familie Nic commandeur en zegen over de kinderen  
en kleinkinderen, Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas, in liefdevolle herinnering Jan en 
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de familie Oudeman-Groot, Adriaan van Langen en  zegen over zijn gezin, overleden ouders  
Buter-Bakker. Lector: Marga van Langen. Misdienaars: Maud Berkhout en Maarten Beers.  
Koster: Rene van Langen.

WOENSDAG 23 MAART
19.30 UUR
Boeteviering voor Pasen en het Vormsel met Marion Bleeker-Burger en Deo Vacare. Speciaal 
welkom aan vormelingen, begeleiders en Vormselwerkgroep.
Koster: Kees Berkhout.

DONDERDAG 24 MAART
19.30 UUR
Witte donderdag  met Gerard Weel en Marion Bleeker-Burger en zang van het ritmisch koor.
Gebedsintenties voor; Cor en Ria Borst-Groot, Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda 
Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart, Agie Borst-Eeken en Cor Borst,Piet 
Bleeker en zegen over zijn gezin,in liefdevolle herinnering Jaap Pronk, Jan en Sjanet.
Lectoren: Jos Mooij, Marga van Langen en Bert Bijvoet. Misdienaars: Sofie en Bas Kavelaar. Koster:

VRIJDAG 25 MAART
Goede vrijdag/ vasten en onthoudingsdag
15.00 uur 
Kruisweg voor de kinderen

19.30 uur 
Goede vrijdag viering met  de gebedsvieringgroep en zang van de cantorij.
Gebedsintenties voor; in liefdevolle herinnering Jaap Pronk, Jan en Sjanet
Koster; 

ZATERDAG 26 MAART
Paaszaterdag
19.00 UUR
Paasbijeenkomst voor de kinderen met volkszang. Voorganger  is Theo Vertelman.
Gebedsintenties voor; Toon en Annie Spaansen-Borst, Agie Borst-Eeken en Cor Borst en zegen over 
hun gezin, in liefdevolle herinnering Catharina Westmeijer-Broersen, in liefdevolle herinnering Nic 
Eeken en Michel, Pe Wester, Gerrit Schaafsma en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering 
Andre Veldman en Ank Veldman-Dekker, in liefdevolle herinnering Cok Borst en zegen over zijn 
gezin, Henk en Hennie Burger en om zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Jaap Pronk, 
Jan en Sjanet, Jan Oudeman en dochter Sandra en zegen over hun gezin.
Lector; Marga van Langen. Koster;

21.00 uur 
Paaswake met zang van  het ritmisch koor. Voorganger is Marion Bleeker-Burger.
 Gebedsintenties voor; Toon en Annie Spaansen-Borst, Agie Borst-Eeken en Cor Borst en zegen over 
hun gezin, in liefdevolle herinnering Catharina Westmeijer-Broersen, in liefdevolle herinnering Nic 
Eeken en Michel, Pe Wester, Gerrit Schaafsma en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering 
Andre Veldman en Ank Veldman-Dekker, in liefdevolle herinnering Cok Borst en zegen over zijn 
gezin, Henk en Hennie Burger en om zegen over hun gezin. in liefdevolle herinnering Jaap Pronk, 
Jan en Sjanet, Jan Oudeman en dochter Sandra en zegen over hun gezin.
Lector; Jos Mooij. Misdienaars; Petros Tsiamparlis en Kirstin Plak. Koster;
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ZONDAG 27 MAART
Hoogfeest van Pasen
10.00 uur 
Woord- en communieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is Marion Bleeker-
Burger.
Gebedsintenties voor; Kees Zuurbier en Truus Zuurbier-Groot en zegen over het gezin, Jan Bleeker 
en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Jan Oudeman-Groot en zegen over zijn gezin 
en kleinkinderen, Cor en Ria Borst-Groot, in dierbare en dankbare herinnering onze lieve ouders 
Jaap en Truus Stam-Overtoom, Jan Way en Gre Way-de Boer en overleden familie, Tiny Veldman-
Overtoom en overleden familie Veldman-Overtoom, Koos en Magda van der Hulst –de koning 
en overleden familie en zegen over hun gezin, Ali Idema-van Diepen, Jaap Stoop  en zegen over 
zijn gezin, Gre Ursem-Jong en overleden familie Ursem-Jong en zegen over hun gezin,Adrianus 
Overtoom en Catharina Overtoom-Oudhuis, in liefdevolle herinnering Andre Veldman en Ank 
Veldman-Dekker, Adrianus en Cornelia Moras-Pater en zegen over hun gezin, Gerbrand en Jo 
Langedijk-Bekker en Piet en Ans de Klerk-Langedijk, Piet Bleeker en zegen over zijn gezin, Henk en 
Trien Groot en zegen over hun gezin.
Lector; Joke van der Voort. Misdienaars; Syb Bakkum en Stijn Blankendaal. Koster:

WEEKEINDE 2 EN 3 APRIL
Tweede zondag van Pasen
Eerste lezing uit Handelingen van de apostelen( Lucas schetst het gemeenschapsleven van de 
eerste christenen)
Evangelie uit Johannes 20 19-31( Jezus verschijnt aan zijn leerlingen en aan Tomas)

ZATERDAG 2 APRIL
18.30 UUR
Voorbereiding Rome reis
Eucharistieviering met zang van het Begeleiderskoor. Voorganger is Matthieu Wagemaker.
Lector; uit de voorbereidingsgroep.Misdienaars; petros en Lysandros Tsiamparlis Koster:

ZONDAG 3 APRIL
10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van de Cantorij. Voorganger is Gerard Weel.
Gebedsintenties voor: Kees Zuurbier en Truus Zuurbier-Groot, in dierbare en dankbare herinnering 
onze lieve ouders Jaap en Truus-Stam-Overtoom, Truus van Stralen-Overtoom, Piet Beers en 
familie.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Lau Berkhout en Lysandros Tsiamparlis. Koster: 

ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP
Zaterdag 19 maart om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van de 
veldrakkers.
Donderdag 24 maart om 19.00 uur Eucharistieviering met pater Hoogeboom en Toon Jorink en 
zang van het gemengd koor.
Vrijdag 25 maart om 15.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van de 
veldrakkers
Vrijdag 25 maart om 19.30 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van interamvo
Zaterdag 26 maart om 16.00 uur  in Maria Mater Eucharistieviering met pastoor van der Linden en 
Toon Jorink
Zaterdag 26 maart om 22. 00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van 
Interamvo
Zondag 27 maart om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het 
gemengd koor.
Zaterdag 2 april om 19.00 uur Woord en communieviering met Toon Jorink en zang van de 
veldrakkers.
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Zaterdag 9 april om 19.00 uur Woord en communieviering met Toon Jorink en zang van  het 
gemengd koor.
WAARLAND
Zaterdag 19 maart om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang 
van het kinderkoor
Donderdag 24 maart om 19.00 uur eucharistieviering met pastoor van der linden en zang van het 
ritmisch koor.
Vrijdag 25 maart om 19.00 uur woord- en communieviering met Marion Bleeker-burger en zang 
van het gemengd koor.
Zaterdag 26 maart om 16.00 uur  in sabinahof Woord- en communieviering met Marion Bleeker-
Burger en zang van het ritmisch koor
Zaterdag 26 maart om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van diepen  en Marion Bleeker-
Burger en zang van het gemengd koor.
Zondag 27 maart om 10.00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman en zang van het 
kinderkoor.
Zondag 3 april om 10. 00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang van 
de vrienden van het gregoriaans.
Zondag 10 april om 10. 00 uur Woord- en communiedienst met Toon Jorink.
NIEDORP
Zondag 20 maart om 10.00 uur Woord- en communiedienst met Toon Jorink  en zang van de 
zonnezangers.
Donderdag 24 maart om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Stok en zang van 
Timeless
Vrijdag 25 maart om 19.00 uur Woord- en communieviering met Annemiek Wijnker en  zang van 
het gemengd koor.
Zaterdag 26 maart om 21.30 uur Woord- en communiedienst met Toon Jorink  en zang van 
Timeless.
Zondag 27 maart om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van het 
gemengd koor.
Zaterdag 2 april om 19. 00 uur woord- en communieviering met  Marion Bleeker-Burger en zang 
van Timeless
Zaterdag 9 april om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Stok.

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

GEBED VOOR HET JUBELJAAR VAN DE BARMHARTIGHEID

Heer Jezus Christus,

U heeft ons geleerd barmhartig te zijn zoals de hemelse Vader,
en heeft ons gezegd dat wie U ziet, Hem ziet.
Toon ons Uw gelaat en we zullen gered worden.

Uw liefdevolle blik bevrijdde Zacheüs en Matteüs van de slavernij van het geld;
de overspelige vrouw en Magdalena van het zoeken naar geluk enkel en alleen in de  
geschapen dingen;
deed Petrus wenen na zijn verloochening,
en verzekerde de berouwvolle dief dat hij naar het paradijs zou gaan.
Laat ons de woorden horen, alsof ze gericht zijn tot ieder van ons, die U sprak tot de 
Samaritaanse vrouw:
“Als u de gave van God kende!”
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U bent het zichtbare gelaat van de onzichtbare Vader,
van de God die Zijn macht vooral toont door vergeving en barmhartigheid:
laat de Kerk in de wereld uw zichtbaar gelaat zijn, dat van de opgestane en
verheerlijkte Heer.

U heeft gewild dat ook uw dienaren zelf onderworpen zijn aan zwakheid
om mee te kunnen leven met de onwetenden en dwalenden:
laat iedereen die zich tot hen richt voelen dat ze gezien zijn, dat God van hen houdt en hen 
vergeeft.

Zend uw Geest en heilig eenieder van ons met Zijn zalving,
zodat het Jubileum van Barmhartigheid een jaar van genade zal zijn van de Heer,
en uw Kerk met hernieuwd enthousiasme het goede nieuws zal brengen aan de armen, de 
vrijheid zal verkondigen aan gevangenen en de onderdrukten,
en blinden zal laten zien.

Wij vragen dit op voorspraak van Maria, Moeder van Barmhartigheid,
Gij die leeft en heerst met de Vader en de Heilige Geest in alle eeuwigheid. Amen.
     

Paus Franciscus.

GOEDE WEEK EN PASEN.

20 maart – 10.00 uur:  Palmpasen met Marion Bleeker – Burger en Evelien Does
23 maart – 19.30 uur:  Boeteviering met Marion Bleeker – Burger en Deo Vacare
24 maart – 19.30 uur:   Witte Donderdagviering met Gerard Weel, Marion Bleeker – Burger  

 en het Ritmisch Koor
25 maart – 15.00 uur:  Kruisweg met Marga van langen
25 maart – 19.30 uur:  Goede Vrijdagviering met de Gebedsvieringgroep en de Cantorij
26 maart – 19.00 uur:  kindvriendelijke Paasbijeenkomst met Theo Vertelman
26 maart – 21.00 uur:  Paaswake met Marion Bleeker – Burger en het Ritmisch Koor
27 maart – 10.00 uur:  Paasfeest met Marion Bleeker – Burger en het Gemengd Koor

Vier deze bijzondere vieringen, dit hoogtepunt van het kerkelijk jaar, met ons mee!

ROOSTEREN
Binnenkort gaat er weer geroosterd worden. Heeft u iets te vieren en wilt u  graag een bepaald 
koor, dan kunt u die wens kenbaar aken bij het secretariaat.
Dan wordt gekeken of we met uw voorkeur rekening kunnen houden.

Een plantje hier,een plantje daar met Hugo-Girls komt het wel voor elkaar
En met Hugo-Boys erbij zijn er nog meer mensen blij
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Nieuws uit de parochievergadering van 9 maart
Er zijn geen reacties binnengekomen na aanleiding van het stukje in contact over gastvrouwen.
Truus van den berg is gestopt met de vijfhoek. Er wordt na een opvolger(ster) gezocht. 
De stencilmachine in de pastorie is door iemand gebruikt. Dit is niet de bedoeling . Het apparaat 
moet nu gemaakt worden doordat er niet goed mee is omgegaan. Heeft u stencilwerk geef dit dan 
door aan Riet Plak of Atie Limmen. Zij beheren het apparaat!
Het vijfhoek doek is gearriveerd en komt in de kerk te hangen.
Elke groep uit de noord krijgt een brief met de vraag of ze iets willen doen in het kader van barm-
hartigheid. Dit kunnen ze aanmelden bij Marion. De bedoeling is dat het gepresenteerd wordt in 
de 3e zondagen vieringen.
Ria Boekel is bedankt voor jaar werk voor het welkomstcomité
Op 1 maart is er een vergadering geweest met de wijkcontactpersonen. Ondanks de matige op-
komst was het een zinvolle avond die volgend jaar vervolg krijgt.
De voorbereidingen voor het heilig hart feest zijn in volle gang. Het feest is op 3 juni
We zijn nog steeds opzoek naar versterking voor de doopgroep. Ook iemand die zich met de ge-
zinsvieringen haat bezig houden is van harte welkom.
Hoe de toekomst er uit gaat zien als Marion stopt is allemaal erg onzeker. We hopen hier snel dui-
delijkheid over te krijgen. Gea en Pim gaan met Eduard Moltzer in gesprek. We vinden de pastorale 
zorg heel belangrijk en dit moet op gelijk niveau blijven, ook al is Marion gestopt. Pastorale zorg 
moet doorgaan, een viering elke week om 10. 00uur.
Een vast pastoraal aanspreekpunt, de mogelijkheid voor uitvaarten door pastores
Maar ook de pastorale zorg bij doop en sterven, eerste communie en het vormsel
Ans Groot en Wil de Boer zijn gestopt als wijkcontactpersoon. We bedanken ze voor de vele jaren 
die zij als wijkcontactpersoon hebben gefunctioneerd. Maaike van stralen stopt bij Young Seven. 
Ook Maaike willen we heel hartelijk bedanken voor het vele werk voor Young Seven.
Op 17 april geeft het blazersensemble in de kerk een concert.

De Kinderkerk voor de onderbouw
Op donderdag 10 maart was er kinderkerk voor de onderbouw en er gingen 22 kinderen met ons 
mee naar de pastorie. Ans en Kirsten waren allebei weer aanwezig en dat is prettig met zo’n grote 
groep. We hebben geopend met het lied “Geef mij je hand”  daarna hebben we het “Onze Vader” 
gebeden en bijna iedereen wilde een gebedje bidden. Na het bidden was er een kringgesprek en 
met een groep van 22 kinderen neemt dat aardig veel tijd in beslag. 
We hebben nog nagepraat over de doop van vorige keer en ook over de doop en het leven van 
Jezus. Jezus heeft ons voorgedaan hoe we moeten leven, maar hij heeft ook heel veel verhalen 
verteld om duidelijk te maken hoe je moet leven, Voor vandaag had ik het verhaal van de verloren 
zoon uitgekozen, dit gaat over vergeven. Ik heb het uit mijn hoofd verteld, maar ik heb wel de 
plaatjes laten zien,  zodat het voor de kinderen ging leven.
Ja de vader had de zoon vergeven en ook de broer had hem vergeven. Ik heb gevraagd of de 
kinderen elkaar ook konden vergeven. Ja bijna iedereen vertelde wel hoe ze dat deden en dat was 
meestal met stop, hou op en daarna sorry zeggen en een knuffel geven. Ja de kinderen begrepen 
goed hoe je elkaar kon vergeven en ze deden er ook niet moeilijk over.
Als er iemand  verloren is, dan ga je die zoeken en daarom hebben we de groep in drieën verdeeld. 
Iedere groep mocht in een kamer boven 12 puzzelstukjes zoeken, die ik daar had verstopt en 
daarna mochten ze die in elkaar puzzelen. De groep van Ans was nummer  1, mijn groep nummer 
2 en de groep van Kirsten nummer drie. Voor ieder kind was er een snoepje, maar de winnaars 
mochten het eerst uitzoeken, daarna de rest. Voor ieder kind was er een bekertje drinken en een 
koekje en ze mochten de verschillen zoeken tussen de twee kleurplaten van de verloren zoon, dat 
ging aardig goed.
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De tijd ging snel, daarom hebben ze heel even gekleurd, want toen was het alweer tijd om de kerk 
in te gaan en een kaarsje op te steken.
De ouders stonden al te wachten, maar een kaarsje hoort erbij en ook het lied “Geef mij kracht ”. 
Ieder kind vertelde voor wie ze een kaars wilde opsteken en tot slot zongen we het slotlied  “Geef 
mij je hand”. Het was weer een zinvolle kinderkerk
De volgende kinderkerk  is voor een keer weer op woensdag, want de kinderen hebben op don-
derdag voor Pasen al vrij. We gaan dan het Paasverhaal vertellen, naspelen en natuurlijk als klap 
op de vuurpijl, paaseieren zoeken.

De volgende kinderkerk is op woensdag 23 maart om 12.00 uur
Wilt u kind ook meedoen met de kinderkerk, dan kan natuurlijk altijd. Ik kom uw kind om 12.00 uur 
ophalen van school en u kunt uw kind om 13.00 uur ophalen uit de pastorie.
De kinderkerk is bedoeld voor alle kinderen van groep 1 t/m 4. 
Wilt uw kind meedoen, dan stellen we dat heel erg op prijs, want hoe meer zielen hoe meer 
vreugd. Heeft u vragen dan kunt u mij altijd bellen of mailen.

U kunt mij bereiken op dit mailadres  jmzuurbier@hetnet.nl
Of op telefoonnummer 072-5740952, of app naar nummer 06-37359617.
Groetjes van de leidsters van de kinderkerk. 
Ans de Wit en Gerda Zuurbier en ons hulpje Kirsten Plak

Kinderkerk voor de bovenbouw
Op 7 maart 2016 was er kinderkerk voor de bovenbouw. Er waren 5 kinderen die met me mee-
gingen. Het is aldoor nog spannend voor de kinderen al ze de pastorie binnen komen, want ze 
denken dat we met de computer iets gaan doen, jammer dat is niet zo.
Bij onze gebruikelijke opening wilde de kinderen toch even vertellen over dat meisje uit Zijdewind 
die van haar paard is gevallen en verongelukt, vreselijk hoor.
Ik heb het eerste gedeelte van het verhaal verteld van de verloren zoon, tot hij besloot om nar 
huis te gaan. Ieder kind kreeg een rol en ze mochten zelf bedenken hoe het verhaal zou aflopen.
De zoon die thuis was gebleven vond het niet leuk dat hij was geweest, want hij moest alles zelf 
doen, maar hij vergaf hem en gaf hem een hand. De vader, de moeder en de dochter vonden 
het niets dat hij stinkend naar een varken thuis kwam, want een jood hoort niet bij varkens. De 
thuisgebleven zoon wilde wel een gedeelte van de akkers aan hem geven, maar vader, moeder 
en dochter moesten eerst advies inwinnen bij mij. Ik vroeg of ze hem niet konden vergeven, dat 
is toch beter en ja dat deden ze ook, maar eerst kreeg jij straf. Hij moest spruitjes eten en alle was 
voortaan zelf doen.
Hierna heb ik het verhaal voorgelezen, zoals het echt was en dat vonden ze maar gek. 
Toch wilde het verhaal allemaal nog een keer spelen hoe het echt was geweest en dat was af en 
toe lachen.
We hebben nog nagepraat over vergeven en op wat voor manier je dat kan doen, iedereen had er 
wel een voorbeeld van , zoals sorry zeggen, weer met elkaar spelen, elkaar de hand geven, erover 
praten of een knuffel geven.
Hierna mochten ze een doolhof maken van de verloren zoon, de oudste vonden het een makkie, 
maar de jongste vonden het toch wat moeilijker.
Tot slot hebben we nagepraat over de veertigdagentijd en we hebben bedacht wat we deze tijd 
willen doen, voor het Pasen is. We hebben iets bedacht bij de vertigdagentijd
V= vergeven, E= eerlijk, E= eenvoudig, R= rustig T= terugkomen, II= ideaal, G= geliefd,
D= dankbaar, A= aardig, G= gastvrij, E= eerbiedig en N= nadenken.
Ik ben benieuwd of ze over deze stellingen na gaan denken in deze VEERTIGDAGENTIJD.
Tot slot zijn we de kerk ingegaan en hebben een kaarsje opgestoken en een lied gezongen.
Ik vroeg welk lied ze wilde zingen en ze wilde allemaal heel graag gloria zingen, het  kerstlied. Ze 
vonden het geweldig en zongen vol overgave.
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We hebben samen afgesproken, dat de volgende kinderkerk over 14 dagen is, vlak voor Pasen, 
dan gaan we tot slot paaseieren zoeken…jippie.  Ze weten het nog ze mogen 1 groot ei en twee 
kleine eitjes zoeken.

De volgende kinderkerk is op maandagmiddag 21 maart
Ik kom uw kind dan om 15.15 van school ophalen en zal dan ook met het bordje grote kinderkerk 
staan. Deze kinderkerk voor is voor groep 5 t/m 8 en duurt tot 16.15 uur.
 Ik hoop weer op een grote opkomst.
Groetjes van Gerda Zuurbier
Mijn mailadres is jmzuurbier@hetnet.nl
telefoonnummer: 072-5740952/ 06-37359617

Goede Vrijdag
Beste ouders,

Vrijdag 25 maart is het Goede Vrijdag. 
De dag dat Jezus stierf aan het kruis.
’s Middags om 15u. willen wij met de kinderen een kleine kruisweg lopen. 
Ook mogen de kinderen bloemen meenemen om bij het kruis te leggen.  
De kinderen die een vastendoosje hebben, mogen die  meenemen om bij het 
kruis te leggen.
Omdat dit een korte viering is, is hij heel geschikt voor kinderen van alle leef-
tijden.
We hopen dan ook dat er veel kinderen bij aanwezig kunnen zijn.

Paaswake
Zaterdag 26 maart om 19u. willen wij met de kinderen, de verrijzenis van Jezus gedenken. 

Dit doen wij in een kindvriendelijke korte viering. Een viering waarin wij het 
nieuwe leven vieren op een bijzondere manier. Na afloop van de viering is 
er een verrassing in de tuin van de pastorie.
Maar omdat het nog vroeg donker is, is het handig om een zaklamp mee te 
nemen. (Dan kun je beter zoeken).

Ook in deze viering hopen wij veel kinderen en hun ouders te zien.

Uitnodiging Palmpasenviering zondag 20 maart            
Hierbij willen we alle kinderen, groot en klein, uitnodigen om te komen naar de viering van Palm-
pasen, op zondag 20 maart om 10u.
En wij hopen dat jullie allemaal komen, want hoe meer kinderen hoe leuker het is.

Voor deze viering kunnen Palmpasenstokken gemaakt worden.
We gaan met de kinderen van de 1e Communie palmpasenstokken maken op school, vrijdag  
18 maart om 13.15u.
De andere kinderen kunnen ze thuis gaan maken.
Je kunt de palmpasenstok dan naar de kerk brengen, op zaterdag tussen 13u. en 15u.
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Dan krijg je daar van ons een broodhaantje en een naam naar wie je de stok kunt brengen.
Het is namelijk de bedoeling dat de palmpasenstok, zondag na de viering, gebracht wordt  
naar iemand in de parochie die een steuntje in de rug kan gebruiken. 

Wat nodig is voor de Palmpasenstok: 
-   Een houten kruis van 60 bij 90cm. 
-   Gekleurd papier om te versieren
-    Dertig aan een draad geregen rozijntjes. (staat symbool voor de 30 zilverlingen, waar Judas 

Jezus voor verraden heeft).
-   Twaalf doppinda’s geregen aan een draadje. (staat symbool voor de 12 apostelen.
-    Fruit, buxustakjes of kronkelwilgtakjes, (papieren) bloemen, paaseitjes in een zakje.  

(fruit in een zakje met een touwtje gebonden aan de palmpasenstok blijft het beste zitten).
-   Je kunt het opgave strookje inleveren op school of in de pastorie.

Voor vragen kun je bellen of mailen naar: 
Angela Vessies  email: josangela@kpnmail.nl
Marga van Langen tel. 5742241, email: margavanlangen@outlook.com
 

Ja, ik ben op 20 maart aanwezig in de kerk om 10uur en wil graag een palmpasenstok maken  
om iemand blij mee te maken.                          

Naam: ................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vastenaktiemaaltijd
Donderdag 17 maart 2016
18.00 uur Heilig Hart kerk 
te Heerhugowaard-De Noord

Kosten volwassenen € 10,00 
kinderen € 2,50 

Aanmelden voor 10 maart bij: 
Gon Meester Gerard Klercq
Mail : ceesgon@quicknet.nl Mail : g.klercq@quicknet.nl
Tel. : 063093198 Tel. : 072-5715265

Opbrengst project SenegalVastenaktie
Organisatie MOV de Noord 

Gon Meester 
Annie de Haan 

Gerard Klercq 
Elly van Diepen

Steun het jeugdwerk van Hugo-Girls/Hugo-Boys
en koop een plantje
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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

 
 

 
   Een beter milieu begint bij je zelf
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Het vastenproject Senegal 
 
We volgen de de voortgang van de bouw  in Senegal van 
de vastenactie van de gezamenlijke MOV,s van de vijfhoek.

Komend seizoen gaan we aan de slag met de boeidelen voor 
het gebouw en de laatste verf werkzaamheden. Mogelijk dat 
we ook een begin kunnen maken met het bouwen van een 
schoolmuur om de koeien en andere dieren weg te houden. 
Ook word er begonnen aan de bouw van een schoolkeuken. Als de keuken klaar is krijgen ze van 
de regering maandelijks geld om een goede en gezonde maaltijd te verzorgen.
Dit alles samen met de geplaatste zonnen panelen en het planten van de cachew bomen wordt er 
geprobeerd om eigen inkomsten te hebben en niet van anderen afhankelijk te zijn.
Iedereen die heeft bijgedragen hiervoor onze hartelijke dank.

Samen Kerk – Samen Sterk 
 
Op zondag 20 maart is het weer de derde zondag met ons vaste thema. Het is dan ook Palmpasen 
en kunnen we ongetwijfeld genieten van een processie van kinderen met prachtige Palmpasen 
stokken bestemd voor onze zieke medemensen. De zang wordt verzorgd door Evelien Does, een 
vertrouwd gezicht in onze kerk.
Na de viering staan de koffie en thee weer klaar.
 

Commissie Werk aan de Kerk
,, In en rondom het H.Hart”.

Waar een mens gelukkig van wordt !
Afgelopen zaterdag was ingepland voor het snoeien van de plata-
nen. De bomen langs het kerkhof. Om de zovele jaren zijn de tak-
ken weer zoveel gegroeid dat de kruinen weer glad moeten wor-
den gemaakt met behulp van een motorzaag. Onze kapper Willem 
Wester gebruikt duidelijk geen schaar voor dit werk. Het werk is 
geen sinecure. Want we weten hoeveel takken er van afkomen.   

We hadden een oproep in Contact geplaatst of er mensen wilden helpen. Met acht vrijwilligers 
heb je veel handen, die samen licht werk maken.
Resultaat was dat met de middag de klus geklaard was. Had nog eerder gekund ware het niet dat 
onze Nic Buter natuurlijk nog meer bomen zag waar wel wat vanaf gesnoeid kon worden.
Hij had natuurlijk helemaal gelijk. Je moet het ijzer smeden als het heet is.
Er was een hoogwerker van schildersbedrijf Frans en Dennis Beers, een versnipperaar van loon-
bedrijf Danenberg die de snippers in kuubskisten van de gebroeders Buter gooiden en zo ge-
makkelijk kan worden afgevoerd. een vakkundige snoeier en genoeg handen. Kortom, met veel 
voldoening kijken we terug op deze werk aan de kerkdag en op  het werk wat is gedaan.
De zon, het mooie weer kregen we  er bij cadeau.  Iedereen heel veel dank voor inzet en het be-
schikbaar stellen van de materialen.   

Ook is aan de Noordzijde, tegen het schoolplein, al het zwerfvuil opgeraapt. Het leverde twee volle 
vuilniszakken op. Zuster van Buuren heeft van boven zeker goedkeurend hebben toegekeken.

Er is ook nog een punt van aandacht voor onze commissie en dat is de warmte op het priesterkoor. 
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We hebben hier al eens eerder over geschreven. De koren die daar hun repetitie houden en op de 
zondag de vieringen opluisteren en ondersteunen hebben het vaak bok koud zeker als de buiten-
temperatuur laag is.  We dachten de oplossing te hebben gevonden  door het plaatsen van twee 
stuks nieuwe grotere infraroodstralers en tevens is er een electrisch verwarmings element aange-
bracht onder de zitplaats van de pianist. Wij dachten dat we zo een groot deel van het ongemak 
hebben weten te verhelpen. Toch niet. De klachten dat het koud kan zijn blijven voortduren. We 
gaan er weer verder  mee aan de slag om tot een oplossing te komen om de koude te verdrijven.  

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

Vormsel Nieuws 
Vormsel jongerengroep  naar Rome.

Wanneer u regelmatig ’t Contact leest zal het u niet ontgaan zijn 
dat er een groep van 26 personen van 30 april t/m 4 mei in Rome 
vertoeven.
De jongeren (twintigers) zijn begeleiders van het vormselproject 
in onze parochie.

Zaterdag 02 april bent u om 18.30 uur van harte uitgenodigd.
Op zaterdag 02 april 2016 is er een Eucharistieviering om 18.30 uur 
in onze H. Hartkerk
Na de viering in de kerk gebruiken de jongeren in de pastorie de maaltijd met elkaar en is er een 
voorbereidingsbijeenkomst met presentatie van het voorlopig programma Rome. 
De groep zelf  vormen het gelegenheidskoor. Iedereen  is van harte welkom in de viering. 
Het is een mooie stimulans voor de jongeren dat zij niet alleen staan maar dat de gemeenschap 
laat zien dat we betrokken zijn op elkaar. Pastoor Matthieu Wagemaker zal voorgaan in deze 
viering.

Wereld jongerendagen deze zomer in Krakau Polen.
Vorige week woensdag na afloop van een vormsel projectavond waren er jongeren uit het bisdom 
Haarlem die onze begeleiders van het vormselproject informatie kwamen brengen d.m.v. onder 
andere een power pointpresentatie over de wereldjongerendagen die dit jaar in Krakau worden 
gehouden.
Ruim 20 jongeren hebben de presentatie gezien en gehoord in de pastorie. Het was vlot, kort 
en bondig en heel duidelijk. Het ziet er aanlokkelijk uit. Meer dan 2 miljoen jongeren uit de hele 
wereld worden er verwacht. Ook onze paus Franciscus is aanwezig op de wereldjongerendagen.
De jongerenwerkers van het bisdom Haarlem Amsterdam hebben een eigen programma gemaakt.
Een eerste stop met overnachtingen is in Praag en een tweede stop op weg naar Krakau is het 
concentratiekamp Dachau , zo’n 60 kilomater van de eindbestemming Krakau.
Het programma zag er flitsend uit. Het is vooral een ontmoeting van jongeren van over de hele 
wereld. De jongeren van het bisdom Haarlem die de presentatie hebben gehouden hebben de 
wereldjongerendagen in Madrid meegemaakt. Het enthousiasme hoe zij vertelden en wat ze daar 
beleefd hebben straalden van ze af.
Als er jongeren zijn die informatie willen hebben neem even contact op met een van de huidige 
vormselbegeleiders of zoek op wereldjongerendagen de website van het Bisdom Haarlem / 
Amsterdam.
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Pianiste gezocht
Het mariakoor in Langedijk zoekt een pianiste
Op dinsdagavond repeteren zij van 19.30 uur tot 21.00 uur
Iedere maand ondersteunen zij een viering in de kerk.
Voor inlichtingen kunt u bellen met Ineke Ooievaar 0226-314597

“Paulus in Korinte en Efeze”
Henri Fröhlich in de Westfriese Ekklesia

De volgende viering van de Westfriese Ekklesia is op zondag 3 april 2016 om 11.00 uur in de 
Protestante Kerk te Wognum. 
Voor het seizoen 2015-2016  van de Westfriese Ekklesia is een keuze gemaakt voor lezingen uit 
het boek Handelingen der Apostelen. In de viering van 3 april a.s. preekt Henri Fröhlich over 
“Paulus in Korinte en Efeze”, (Handelingen 18-19).

Henri Frölich  (1974) studeerde Theologie in Kampen van 1992-1999. Zijn hoofdvak was 
Ethiek. Daarnaast studeerde hij rechten in Groningen met als hoofdvak Recht en Religie. Sinds 
september 2010 werkt hij als predikant met bijzondere opdracht voor de Vereniging van 
Vrijzinnige Protestanten in Noord-Holland. Hij gaat regelmatig voor in diensten en hij maakt 
sinds enige tijd deel uit van het landelijke VVP project: Vrijzinnig Perspectief.

De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te 
Wognum. De vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand.
Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van Alwies Cock 
en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en thee en 
gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u op 
3 april te ontmoeten. U bent van harte welkom.
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl 

Noordwest Ziekenhuisgroep
Noordwest Ziekenhuisgroep een nieuwe naam, dezelfde (geestelijke) zorg?

Van tijd tot tijd laten wij, geestelijk verzorgers in dit ziekenhuis, van ons horen in de kerk- en 
parochiebladen van die bewuste regio: het noordwestelijk deel van Noord-Holland.
Sinds december 2015 hebben we in dit gebied één ziekenhuisgroep, gehuisvest op zeven 
locaties. 
Van Texel en Den Helder tot en met Alkmaar en Limmen kunt u het oranjerode logo tegenkomen. 
Het is nog wel even wennen om niet meer te praten over ‘het Gemini’ en ‘het MCA’.
Een goed moment om u te laten weten dat wij er nog steeds zijn. Ook al is ook ons werk aan 
verandering onderhevig. Zowel op locatie Den Helder als in Alkmaar is er Geestelijke Verzorging, 
waar u een beroep op kunt doen als u onverhoopt in het ziekenhuis belandt.
Een ziekenhuisopname kan, zelfs al gaat het om een relatief eenvoudige ingreep, het leven flink 
door elkaar schudden, op z’n kop zetten.
Alleen al door de ongewone omstandigheid dat je ineens, voor het oog van ieder, in een bed ligt 
en wat er dan verder met je gebeurt. 
Een mens kan er in zo’n situatie behoefte aan hebben om de dingen eens op een rij te zetten, 
vragen te doordenken die van dieper weg opborrelen, zich niet zomaar tot zwijgen laten 
brengen. Vragen over leven en geloven, over zin en grenzen aan die zin, vragen en gedachten 
over grenzen aan ons bestaan…
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Dat zijn de thema’s waarbij geestelijk verzorgers uw gesprekspartner kunnen en willen zijn.
Nieuwe geestelijke zorg? Ja en nee. Nog regelmatig  worden wij aangeduid als pastorale dienst, 
ziekenhuispredikant etc. - geassocieerd met de kerk dus.
 Wij streven er al een aantal jaren naar om mensen te laten weten dat zij natuurlijk met vragen 
en gedachten over geloof bij ons terecht kunnen, maar dat wij als algemeen geestelijk verzorger 
beschikbaar zijn voor iedereen.
Voor ieder mens die door een ziekenhuisopname behoefte heeft om eens even te praten, het 
hart te luchten. Kaarten te schudden en opnieuw neer te leggen.
Dus: een nieuwe naam en dezelfde en toch steeds ook vernieuwde aandacht voor wat een mens 
raakt en bezighoudt.  
We hopen dat u ons weet te vinden als  u dat wilt! De verpleegkundigen op de afdeling kunnen 
ons namens u bellen of mailen. En dat kan  24/7 dagen per week als daar aanleiding toe is.

Met vriendelijke groet,
Team Geestelijke Verzorging Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar en Den Helder: 

Annerien Groenendijk, Marijke Geerse, Maria Luycks, Jos Timmerman, 
Gert Scholten en Nel Huibers (secretariaat Alkmaar)

Er is geen weg naar vrede, vrede is de weg 
47ste Pinkstervoettocht van de Franciscaanse Beweging

Het is tijd voor vrede, vindt de Franciscaanse Beweging. De Franciscaanse Beweging (FB) 
organiseert daarom in het Pinksterweekend, van 13 tot en met 16 mei, een Pinkstervoettocht die 
in het teken van vrede staat. De driedaagse voettocht is zowel een vredesmanifestatie als een 
bezinnende voettocht. Door de vreedzame activiteit van het lopen komt men automatisch tot 
reflectie. Met deze combinatie van persoonlijk en maatschappelijk betrokken zijn, vraagt de FB 
aandacht voor de vrede.

Er wordt drie dagen gewandeld in groepen van acht tot tien deelnemers, over een afstand van 8 
of 16 kilometer. De groepen worden ruwweg op leeftijd samengesteld. Zo zijn er groepen voor 
kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen.  Op die manier zorgt de FB ervoor dat de 
gesprekken onderweg aansluiten bij de belevingswereld van de deelnemers.

De Pinkstervoettochten van de Franciscaanse Beweging kennen een lange traditie. In 1970 vond 
de eerste meerdaagse wandeltocht plaats. De Pinkstervoettocht van 2016 is dus de 47ste op rij 
en wordt dit jaar gelopen in de omgeving van Oldebroek, Gelderland. Lopen brengt niet alleen 
vrede, maar ook verbondenheid en eenvoud. Tijdens de Pinkstervoettocht ben je verbonden met 
mensen van andere culturele en religieuze achtergronden en met de natuur. 

Dit jaar is vredelievend het thema. Dat thema zal centraal staan tijdens de wandelingen en 
overwegingen in het weekend. De combinatie van wandelen en overwegingen is karakteristiek 
voor de Pinkstervoettochten van de Franciscaanse Beweging. 

Aanmelden en meer informatie via www.franciscaansebeweging.nl

De Franciscaanse Beweging (FB) brengt mensen samen die zich aangetrokken voelen tot het 
gedachtegoed van Franciscus en Clara van Assisi. Hun levenswijze inspireert om eenvoudig, betrokken, 
kwetsbaar en vredelievend door het leven te gaan. Zij hechtten niet aan status of materie en hadden 
onvoorwaardelijk lief. Hun compassie heeft velen in het hart geraakt, en doet dat tot op de dag van 
vandaag nog steeds. Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend.
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In Memoriam Piet Westmeijer
In het vorige Contact is niet het volledige in memoriam geplaatst. Hieronder kunt u het volledige 
in memoriam lezen.

De redactie

In Memoriam Piet Westmeijer
24 september 1916                                                       10 februari 2016

Pap was de oudste in het gezin Westmeijer. Achter de spoordijk, in de Laanderweg, groeide hij 
op met 5 zussen en 2 broers.

Hij moest de zolder delen met vele zussen. Als ze zich wilden omkleden mocht Pietje er 
natuurlijk niet bij zijn, dus was hij vaak buiten te vinden. Voetballen en kwajongensstreken 
uithalen. Ja, het was een donderstraal. Elke dag een heel eind lopen naar school op klompen 
en omdat die niet mochten slijten kreeg hij de opdracht vooral in de graskanten te lopen.  
Al vroeg van school meehelpen op het land, later in dienst. Mooie verhalen kon ie daarover 
vertellen. Hij hield van het leven, vrienden, voetbal,  uitgaan en daar op de kermis van 
Tuitjehorn  zag hij zijn liefde voor het leven, onze moeder.

Samen kregen zij een groot gezin dat opgroeide in t witte huis op t verlaat.
Zijn zorgzaamheid zat in het voeden van al die mondjes. Daar ging heel wat tijd en aandacht 
naar uit. Onbespoten groente teelde hij, enorme grote komkommers en tomaten en de meest 
zoete aardbeien. Ja daar had hij een goede kijk op.

Tijdens de warme maaltijden bij ons geen kinderstoel, het jongste kind zat altijd op schoot 
bij vader. Kwam er een volgend kind bij, schoof je een plekje op. Was ik even mazzel dat ik de 
laatste was. Ik mocht dus jaren lang bij hem op schoot. Elk kind gun je zo’n plekje van warmte 
en geborgenheid.

We konden volop spelen op het erf. Touwen in bomen , een bedspiraal over de greppel als 
trampoline, en een oude afgedankte auto op het pad waarin we in onze rijke fantasie overal 
naar toe reden. Bovenal ons speel huisje en later de beatbunker, daar bewaart ieder van ons 
goede herinneringen aan.

Het leven was vol, rijk en druk, druk omdat hij naast werk in de Wieringermeer en later 
Hoogovens ook kippen en varkens hield voor een extra zakcentje. Daarmee betaalde hij  extra 
hulp voor mam om haar te ontlasten en we hadden als een van de eerste een wasmachine. 
Wat een uitvinding. 

Ja, vader Piet had een handelsgeest. Vele oude fietsen opgekocht, gerepareerd en weer 
doorverkocht.  Aan de weg kon je zijn groente kopen en vergeet niet de enorme hoeveelheid 
hout die hij in zakken verkocht. Hele bossen heeft hij omgezaagd.

Ook tijd voor ontspaning. Hij hield van feestjes, uren aan de bar bij Bleeker gezeten, na de kerk 
nog even de preek doorspreken, of na de voetbal de bekende derde helft. Hij hield wel van 
een biertje, was gul en gaf na een feestje  altijd de bediening een fooi. Moeder mocht ook vaak 
een nieuwe jurkje, dat gunde hij haar zo en reed haar met zijn Mercedes overal naar toe. Een 
liefdevol huwelijk. Als kind zag ik dat. Maar soms hadden zij ook hun moeilijke momenten. 
Rechtlijnigheid, dominantie en een tikkeltje halsstarrigheid zaten ook in zijn karakter. Maar 
met Mam haar zachte, liefdevolle karakter aanvaardde en verzachtte zij dit.     >
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Toen alle kinderen t nest hadden verlaten,verhuisden ze naar de Strekel  en hebben daar zo n 
17 jaar met veel plezier gewoond.

De laatste jaren zonder Mam  verloren wij ook die sterke vader. Kwetsbaar, verloren dreef hij 
verder bij ons vandaan. Belandde in een andere wereld. Dat vonden we allemaal heel moeilijk 
om te zien, maar ieder van ons heeft zijn best gedaan om hem bij te staan. In het bijzonder zus 
Karin, met haar oplettendheid, attente benadering om samen met het zorg team van Zuyder 
Waert zijn laatste tijd enigszins draagbaar te maken.

Pap heeft veel nagelaten. Een prachtig elftal, zijn trots, zelfredzaamheid en oplettendheid 
bracht hij ons bij. En bij velen ook de liefde voor puurheid, eenvoud en oog voor de natuur. 

Hij is 99 jaar geworden, een gezegende leeftijd.
 
Voor altijd in ons hart. Rust zacht lieve Pap.

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven na het overlijden van 
  

Riet Bleeker-Korver
De vele kaarten, bloemen en warme woorden bij het afscheid van mijn lieve vrouw, en onze 
zorgzame moeder, schoonmoeder en oma, waren voor ons een grote steun.

Jaap Bleeker,
kinderen en kleinkinderen

Hou en Trouw    The Amazing Soundmachine
“U vraagt, wij draaien”, is het credo van Fanfare Hou en Trouw dit jaar tijdens hun jaarlijkse  
concert in Theater Cool Heerhugowaard. Het orkest speelt de meest gevraagde muziekstuk-
ken nog een keer. Laat je betoveren door de muziek van Disney en door de andere muzikale 
hoogtepunten. Ook HET Opleidingsorkest zal laten horen wat zij allemaal hebben geleerd 
het afgelopen seizoen. Na afloop kunt je onder het genot van een drankje genieten van  
de Big Swing Band Alkmaar. Datum: zondag 20 maart, aanvang: 14:30 uur, theater Cool  
Heerhugowaard

Willemijn in ‘t Veld
Fanfare Hou en Trouw Heerhugowaard

Oppas gezocht
Voor onze 3 kinderen, in de leeftijd van 7,  5 en 2 jaar, zijn wij op zoek naar een leuke, gezellige 
oppas. Vind je het leuk om af en toe  ’s avonds (bij uitzondering ook overdag) op te passen en 
vind je het leuk om met kinderen om te gaan, reageer dan gerust.

Groetjes Kevin Hof en Helga Pasveer, 
Groote Geldebosch 62.  

Tel.nr.: 072-8886793



22 23

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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De sporthal blijft sporthal
Het is al weer een paar maanden geleden, dat er een motie van Burgerbelang was aangeno-
men door de gemeenteraad over de sporthal. Met de vraag aan het college om te onderzoe-
ken wat de noodzaak voor het voorbestaan van de sporthal in De Noord zou kunnen zijn. Daar 
is inmiddels antwoord op gekomen: het blijkt dat er een dusdanig groot gebruik gemaakt 
wordt van de sporthal dat deze als zodanig moet blijven bestaan. En bovendien, zo gaf het 
college ook gelijk maar aan, zal de bestemming van dit gebouw nooit anders kunnen worden 
dan sporthal. Waarmee meteen ook aangegeven werd dat de gemeente wel degelijk het be-
lang onderschrijft van een dergelijke sportvoorziening in De Noord. En je weet maar nooit wat 
zo’n positieve houding inhoudt, mocht het tot een financiële ondersteuning moeten komen.
Inmiddels is er wel zekerheid over het voortbestaan van de hal. In oktober zag het er nog duis-
ter uit, maar die toekomst is weer zonnig geworden. Bovendien is inmiddels ook de stichting 
Dorpsbelang erbij betrokken geraakt. Al met al kan dus gesteld worden: de sporthal blijft als 
sporthal gebruikt worden. En dat is natuurlijk geweldig nieuws voor De Noord, omdat nu toch 
echt duidelijk is dat we allemaal ook de komende jaren ‘s winters in De Noord kunnen blijven 
tennissen, handballen, voetballen en biljarten. 
Als het goed is, staat elders in Contact meer informatie hierover.

Jos Beers, 
Burgerbelang

Abonnementsgeld 2016
Herhaalde oproep: Het is weer de periode dat de jaarlijkse 
abonnementsgelden van Contact betaald mogen worden. 
De hoogte van het bedrag is hetzelfde als in het afgelopen 
jaar: de bijdrage bedraagt voor een volledige jaargang € 20,-.

Wil iedereen die nog niet betaald heeft, het bedrag van € 20,- vóór 1 april 2016 over-
maken op rekeningnummer NL06 RABO 03869 50989 (Contact) onder vermelding van 
 -  naam 
 -  straat
 -  huisnummer
We zouden u vriendelijk willen verzoeken om bovenstaande extra informatie op te nemen 
in uw betalingsomschrijving - omdat er soms veel mensen in De Noord wonen met dezelfde 
achternaam. 

Indien u Contact niet meer wilt lezen, kunt u dit doorgeven aan Paul Mooij (072-5711625),  
of via een email naar RedactieContactDeNoord@gmail.com.

Collecte Reumafonds 21-26 maart
In de week van 21 tot en met 26 maart wordt er door een aantal mensen weer gecollecteerd 
voor het Reumafonds, ook in de Noord en Veenhuizen. 
Is er iemand die een klein uurtje beschikbaar heeft en wil helpen collecteren op een stukje 
Middenweg, ongeveer vanaf de kerk tot de Hasselaarsweg?
Graag een telefoontje naar Rina Bergisch, nr. 072-5740260.

Het Reumafonds en alle reumapatiënten zijn u dankbaar!
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Ik had niet in de gaten 
dat nu hét moment is om 

te verhuizen 

Nu kan ik lekker aan de slag in mijn nieuwe tuin
Ik liep al langer rond met de gedachte op zoek te gaan naar een ander huis. Meer ruimte, 
grotere tuin, dat soort wensen. In het gesprek met De Hypotheekshop-adviseur bleek dat 
nu hét moment is om te verhuizen: de rente is nog laag en de huizenprijzen trekken aan. Ik 
vond voor vrijwel hetzelfde bedrag een nieuw droomhuis waarin mijn wensen waargemaakt 
worden. Maak net als ik een afspraak en ontdek welke kansen de huizenmarkt jou biedt. 

www.hypotheekshop.nl/ander-huis-kopen

Duidelijk verhaal
De Hypotheekshop Heerhugowaard | Dennis Zuurbier | Stationsplein 34 - 36 | Heerhugowaard

T. 072-20 101 14
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Zuster van Buurendag  
zwerfvuil opruimen in De Noord/Veenhuizen

Zaterdag 19 maart 2016

Begrafenis vereniging St. Tekla

UITNODIGING     
Aan alle leden van de Begrafenis vereniging  St. Tekla

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

Deze wordt gehouden op woensdag 30 maart  a.s. om 20.00 uur
bij Party Centrum Bleeker te Heerhugowaard- Noord

De agenda:

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

PAUZE

5. Mededelingen en ingekomen stukken
6. Bestuursverkiezing
 Aftredend en herkiesbaar: 
 Kees Molenaar en Cees Smit
      tegenkandidaten kunnen tot de vergadering worden ingediend.
7. Rondvraag
8. Sluiting

Wij hopen u dan te ontmoeten

Namens het bestuur:
Truus van den Berg: secr.
072-5719852 
mail: janentruusvandenberg@quicknet.nl
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• Timmerwerk
• Onderhoud
• Renovatie
• Verbouwing
• Nieuwbouw

 Tel. 06 27088407
 Heerhugowaard

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

Uitsluitend op afspraak!

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

K
AP
SALON
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Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
Afgelopen keer heeft Mary weer kniples gegeven. 
We maakten vlinders en sterren voor op een ganzenei. 
Dus voor Pasen. Verder gaf ze iedereen een pyramidedoosje 
mee met paaseitjes. Erg bedankt Mary, het was heel leuk.

De data voor de komende tijd:

Donderdag 17 maart 2016 maaltijd in het dorpshuis
 
Vrijdag 1 april 2016  koffie-ochtend op de pastorie

Vrijdag 15 april 2016  koffie-ochtend op de pastorie

Janet Wester (5719382) Riet Beers (5714705) 
Tonnie Rozing  (5741684)  Ria Boekel   (5719919)
Gea Klercq      (5715265)  Toos Mooij  (5710193) 
Tiny van Stralen
     
 

Nieuwbouw de Noord – status locatiebepaling
Geachte bewoners van De Noord, Veenhuizen en het Buitengebied 
van Heerhugowaard

Sinds de laatste informatiebijeenkomst van 10 november in zaal  
Bleeker is er veel gebeurt, maar toch ook weer weinig.
Tijdens de bijeenkomst zijn veel zienswijzen bevestigd, en enkele 
nieuwe zienswijzen geopperd. Mede dankzij de input vanuit de be-
woners hebben we een zeer helder en duidelijk beeld van de con-
crete woningbehoefte binnen de Noord. Ook binnen de gemeente-
politiek in HHW kunnen we rekenen op veel steun. Gemeenteraad en College zijn overtuigd van 
de aparte status van de Noord als het gaat om woonbeleid. Ons vele voorwerk is niet voor niets 
geweest hierbij! Nu nog de meest geschikte bouwlocatie!
Dat is geen “Appeltje/Eitje”. Vanuit de gemeente zijn meerdere personen betrokken geweest bij het 
overwegen van meerdere locaties die geschikt zouden kunnen zijn om te voorzien in de bouwbe-
hoefte van de Noord. Enkele locaties zijn afgevallen op basis van haalbaarheid en wenselijkheid. 
Enkele andere locaties verdienden nader onderzoek omdat er veel factoren zijn die een rol spelen, 
zoals ligging, ontsluiting, huidige bestemming in relatie tot nieuwe bestemming, financiële haal-
baarheid e.d.  En zo is het aantal mogelijke locaties inmiddels teruggebracht naar 3 locaties die 
verder bekeken worden. 

Inmiddels is er veel overleg tussen gemeente HHW (namens Kompas op de Noord) en de Provincie 
geweest, waarbij in eerste instantie de Provincie een zeer passieve (en zelfs afwijzende) houding 
aannam mbt het voornemen om nieuw te bouwen in de Noord, terwijl elders in de gemeente 
HHW veel nieuwbouwplannen worden gerealiseerd. Niet gunstig dus. 
Inmiddels is, door wat politieke inmenging vanuit de gemeente HHW, deze discussie met de  
Provincie weer heropend, waarbij ook het Ontwikkelingsbedrijf NHN aan tafel is geschoven. Op 
het moment is de status dat de Gemeente HHW nut en noodzaak moet onderbouwen voor de 
plannen. Niet alleen voor de woningbehoefte, maar ook voor de geschikte locaties. Daarbij wordt 
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ZWEMSEIZOEN 2016 
 
Een nieuw zwemseizoen staat weer voor de deur. Bestel vóór 19 april 2016 uw 
abonnement en profiteer van 20% korting!! 
U kunt uw abonnement bestellen via de website www.zwembadwaarland.nl.   
Bestelde abonnementen worden thuisbezorgd.  
  
Tarieven abonnementen 
    Voorverkoop  Normaal    
Persoonlijk abonnement € 40,00  € 50,00    
        
Familie abonnement       
2 personen   € 80,00  € 100,00    
3 personen   € 92,00  € 115,00    
4 personen   € 104,00  € 130,00    
5 personen   € 116,00  € 145,00    
6 personen   € 128,00  € 160,00    
7 personen   € 140,00  € 175,00    
8 personen   € 152,00  € 190,00    
Let op: kinderen van 16 jaar of ouder krijgen een persoonlijk abonnement 
        
Zwemleskaart A  € 104,00  € 130,00 per persoon 
Zwemleskaart B en C € 80,00  € 100,00  per persoon   
De zwemleskaart is geldig voor het gehele zwemseizoen en daarmee kunnen de 
officiële zwemdiploma’s A, B, C behaald worden.  
Deelname vanaf 5 jaar (aantal deelnemers beperkt).  
Voor meer informatie over de zwemlessen, check de website!    
        
Overdag 1 bezoek            €  4,00 
’s Avonds 1 bezoek          €  2,50 
 
Kinderen van 0 t/m 1 jaar hebben vrij toegang. 
 
Iedere dag is er tijdens de openingsuren vrij zwemmen. Bij slecht weer is het bad 
gesloten.  
 
Openingstijden 
Seizoen 1-5-2016 tot 11-9-2016                       Zomervak. 18-7-2016 tot 28-8-2016 
Maandag t/m vrijdag  13.30 - 17.00 uur            Maandag t/m vrijdag 12.00 - 17.00 uur 
’s Avonds                   19.00 - 20.30 uur            ’s Avonds                  19.00 - 20.30 uur 
Zaterdag overdag      13.30 - 17.00 uur            Zaterdag overdag      12.00 - 17.00 uur  
Zondag overdag        12.00 - 17.00 uur            Zondag overdag        12.00 - 17.00 uur 
 

 Wordt ook vrienden van Zwembad Waarland 
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 Wordt ook vrienden van Zwembad Waarland 

zowel gekeken naar de acute behoefte, als ook de langere termijn. Geen malse klus, maar gelukkig 
hebben we capabele mensen binnen de gemeente HHW die ons initiatief steunen. Ook het Ont-
wikkelingsbedrijf helpt hier de gemeente HHW in het onderbouwen van deze “Nut en Noodzaak”.
De verwachting (en hoop) is, dat de gemeente HHW de onderbouwing en onderschrijving hiervan 
door het College van B&W eind Maart klaar zal hebben. Daarmee kunnen we dan weer terug naar 
de Provincie. 

Het is lastig om alle ontwikkelingen via het Contact te communiceren omdat veel overleg tussen-
door plaatsvindt. We zullen u uiteraard op de hoogte houden van dit proces. Voor verdere details 
en gang van zaken zullen wij u via het Contact informeren. Wanneer u contact wilt opnemen met 
KOMPAS OP DE NOORD 2.0 kan dat via email: marcelvanderloos@gmail.com (Dorpsraad) of rode-
righ@hotmail.com (Humulus lupulus)

Met vriendelijke groet!
Kompas Op De Noord 2.0

De “Blik op de weg” in De Noord …(29 febr. 2016)
Beste mensen,

Als ik even na half acht naar buiten loop, is het al licht en dat geeft 
meteen een goed gevoel! Het is wel wat fris, maar met handschoe-
nen en een goed jack aan moet het vanmorgen toch weer lukken.
In de straat straalt Karin me al tegemoet. Zij heeft haar rondje met 
de twee honden er al opzitten. “Heerlijk weertje,” zegt Karin met 
een heerlijke blos op haar wangen en ik word nog meer gestimu-
leerd, om mijn wandeling te beginnen.
Ik wandel over het Annaplein, want vandaag ligt de noord-oost 
route voor mijn voeten. Bij Arno en Sylvia brandt het ligt al en daar 
worden dus de voorbereidingen voor de komende dag gemaakt. 
Op de weg is het stil en ook op het fietspad is de drukte ver te zoeken. Ineens besef ik, dat het 
voorjaarsvakantie is, dus alle kinderen liggen nog even na te genieten van dit ultieme vrijheidsmo-
ment. De leerkrachten kunnen weer even op verhaal komen en even hun gedachten op wat an-
ders focussen. Ouders moeten iets regelen voor de nodige opvang, of zelf wat een leuk spelletje 
verzinnen!
Zo loop ik richting Het Verlaat. Bij de kruising met de A.C. de Graafweg heb ik inmiddels al vier 
pakjes shag in mijn plastic tas liggen. Sommigen nog half gevuld! Zonde toch! Maar ... zo’n pakje 
kun je beter thuis in je eigen afvalbak gooien!
Ik steek over en loop naar het witte bruggetje. Bootjes liggen weerspiegelend in het water en 
wilgenkatjes laten hun voorjaarspracht al zien.
De Irish Cottage is nu gesloten. Als ik naar het bord met plaatsnamen kijk, zie ik, dat ik hier alle 
kanten van Europa op kan. Ik houd het simpel en ga rechtsaf de Dorpsstraat in. Ook hier weer een 
stilte,  waar menigeen naar zou verlangen. Het ijs ligt op de sloten en op het land liggen nog de 
overblijfselen van de maïsplanten, die hier in oktober van het land zijn gehaald. 
Zo loop ik door het verlaten dorp, neem de Zuiderweg en de zon straalt me inmiddels tegemoet.
Eenden vliegen op uit de sloten, want die horen mij wel aankomen. Opvallend  is het, hoe nu al de 
stelletjes bij elkaar klitten en onder hevig gesnater opvliegen. In de bocht naar de A.C. de Graaf-
weg liggen een stel schapen. Als ik aan kom lopen, staan ze netjes op, maar ik heb geen eten voor 
ze en teleurgesteld druipen ze af. Aan het eind steek ik over  en loop naar de Kerkweg. 
Ook hier heel weinig verkeer, een Veenhuizer hand gaat omhoog en ik stop even bij het praalgraf 
van graaf Reinout. Een slok en wat lekkers geeft altijd een opkikker voor het laatste stuk, met hier 
en daar een blikje en een man, die de vuilnis bak weer binnen zet. “Al veel opgehaald?” vraagt hij 
belangstellend en ik reageer bevestigend.
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Nu nog even de Harlingerstraat, waar het zonlicht de bomenrij in een prachtig licht zet. Je zou 
je bijna in een verhaaltjesboek wanen. Bij de tennisvereniging is nog weinig activiteit. De netten 
hangen er nog niet en ook de omheining is nog niet afgeschermd. Het zal er zeker binnenkort 
weer komen!
Dan loop ik weer over het Annaplein. Mijn taak zit er op, mijn wangen gloeien en alleen een kop 
koffie kan het geheel vervolmaken. Het afval valt deze keer ontzettend mee en daar ben ik blij om!
 
•  24 blikjes (!)                                   
• 14 drinkbakjes    
•  5 plastic flessen  
•  9 pk. sigaretten     
•  4 pk. shag    
•  1 flessen

p.s. Bent u ook in de “Lentetuin van Breezand” geweest? Daar stonden allerlei soorten tulpen, hyacin-
ten en krokussen in bloei en dat alles in het thema van “sprookjes”. De foto’s staan inmiddels op mijn 
website!

Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol
072-5726170/06-18110970 - email: der.van.krol@quicknet.nl - website: www.gerritvanderkrol.nl

Optreden van het vrouwenkoor Massala

Zondag 17 april 

Waar: in de kerk van Veenhuizen

Kerk open: 15.00 uur

Optreden: 15.30 uur 

Entreeprijs: € 7,- (dat is inclusief koffie/thee)

Kaartjes bestellen bij Marianne Groot. Telefoon:  072  5347887

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Koop er dan vier
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Noorderend blijft open!!
Het gerucht ging al weken, maar de sporthal zal ook de 
komende jaren open blijven. Verdere details hierover 
staan ergens anders in het contact.
Komende weekend zal er weer veel handbal ten zien zijn 
in de sporthal. Nederlands team kan zich via het OKT in 
Metz kwalificeren voor de Olympische Spelen. Vrijdag 
18 maart om 19.00 uur tegen Frankrijk. Zaterdag 19 maart om 16.45 uur tegen Japan. Zondag  
20 maart om 17.45 uur tegen Tunesië. Alle wedstrijden zijn weer op groot scherm te zien. Op zon-
dag hopen we dan tevens de B2 van Hugo Girls in de kantine te verwelkomen die dan net voor het 
kampioenschap hebben gestreden.

De laatste weken voor de tennissers in de zaal zijn ook aangebroken. De banen buiten worden 
weer in gereedheid gebracht zodat na Pasen iedereen weer buiten kan spelen. Ook de handbal-
competitie in de zaal loopt op zijn einde en ook zij zullen vanaf het eerste weekend van april 
buiten verder gaan. 

De voetballers en biljarters zullen nog tot eind april in de sporthal actief zijn.
De aanmeldingen voor het biljarttoernooi van 2 april gaan goed en de organisatie loopt voorspoe-
dig. Mocht je nog als persoon of als trio willen aanmelden kan dit via onderstaande telefoonnum-
mer/mail of in de sporthal zelf.

Er is op de volgende maandagen weer ruimte om vrij te biljarten. 21 maart en 4 april vanaf 13.00 uur.
Verder is er in april nog volop ruimte om wat te organiseren. Dus als je nog met een idee rondloopt 
om wat te gaan doen neem dan contact op.
briza@imbuko.eu of 06 21 11 62 93.

Henk Brinkmann

Nieuws van Hugo Girls
De veldwedstrijden zijn allemaal gepland en staan dus in dit Contact. 
De bekerwedstrijden van de A1, B1 en D1 staan ook in dit Contact. 
Dames 1 bekert ook, maar die hoeven pas in de tweede ronde.

Romy Snoek heeft aangegeven te willen stoppen met fluiten. Romy, 
ontzettend bedankt voor het fluiten! Het is nu wel zo dat we de teams 
meer moeten inschakelen, anders hebben we niet voor alle wedstrij-
den een scheidsrechter.

De B1 kan zondag kampioen worden. Ze staan derde met 2 punten 
minder dan de nummer 1, VZV, de tegenstander van a.s. zondag. Maar ook de nummer 2 Schagen 
kan natuurlijk nog kampioen worden. De B1 moet in ieder geval winnen en dan is het afwachten 
wat Schagen doet. Het is jammer dat Schagen vandaag te sterk was voor de B1.

Met een plantje van Hugo-Girls
Heeft u altijd prijs!!!

Met een plantje van Hugo-Boys
Trouwens ook!!!
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De B2 heeft vandaag van Wijk aan Zee gewonnen. Ze staan nu bovenaan met 2 punten meer dan 
de nummer 2 Wijk aan Zee. Als ze zondag minimaal gelijkspelen tegen KSV, dan zijn ze kampioen.

Dames 1 is jammer genoeg net niet kampioen geworden. En ook de D1 en E1 is het net niet gelukt.

Er wordt nog steeds druk gewerkt aan de mogelijkheden van het verplaatsen van de veldaccom-
modatie. Waarschijnlijk is er half april een informatie bijeenkomst. Verder wordt er ook gewerkt 
aan de Sporthal voor volgend seizoen.

Veel succes.
Het bestuur

HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Piet Oudeman Transport

JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman

NIEUWS VAN HUGO GIRLS 
De veldwedstrijden zijn allemaal gepland en staan dus in dit Contact. De bekerwedstrijden van de A1, 
B1 en D1 staan ook in dit Contact. Dames 1 bekert ook, maar die hoeven pas in de tweede ronde. 
 
Romy Snoek heeft aangegeven te willen stoppen met fluiten. Romy, ontzettend bedankt voor het 
fluiten! Het is nu wel zo dat we de teams meer moeten inschakelen, anders hebben we niet voor alle 
wedstrijden een scheidsrechter. 
 
De B1 kan zondag kampioen worden. Ze staan derde met 2 punten minder dan de nummer 1, VZV, de 
tegenstander van a.s. zondag. Maar ook de nummer 2 Schagen kan natuurlijk nog kampioen worden. 
De B1 moet in ieder geval winnen en dan is het afwachten wat Schagen doet. Het is jammer dat 
Schagen vandaag te sterk was voor de B1. 
 
# Team Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil 

1 Maedilon/VZV DB2 15 26 272 170 102 

2 Schagen DB1# 15 26 297 197 100 

3 Hugo Girls DB1 15 24 283 179 104 

4 J.H.C. DB2# 15 17 210 215 -5 

5 Tonegido DB1# 15 14 179 165 14 

6 D.S.O. DB2 15 10 205 256 -51 

7 H.V.S. DB1 16 10 180 213 -33 

8 Geel Zwart DB2 15 9 210 243 -33 

9 Kl Sluis/Wieringerw DB2 15 0 174 372 -198 

 
 
De B2 heeft vandaag van Wijk aan Zee gewonnen. Ze staan nu bovenaan met 2 punten meer dan de 
nummer 2 Wijk aan Zee. Als ze zondag minimaal gelijkspelen tegen KSV, dan zijn ze kampioen. 
 
# Team Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil 

1 Hugo Girls DB2 17 26 286 223 63 

2 Wijk aan Zee DB1# 17 24 236 211 25 

3 S.C. Dynamo DB1 17 20 273 227 46 

4 Vrone DB3 17 20 211 199 12 

5 D.E.S. DB1 17 18 294 273 21 

6 S.S.V. DB2 17 18 216 236 -20 

7 Berdos DB1 17 16 206 238 -32 

8 KSV DB2 17 13 201 205 -4 

9 Zwaluwen K DB1 17 9 179 228 -49 

10 Tornado DB1# 17 6 232 294 -62 

 
Dames 1 is jammer genoeg net niet kampioen geworden. En ook de D1 en E1 is het net niet gelukt. 
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Hugo Girls jarigen
Margreth van den Berg-Oudeman 24-mrt
Merel van der Loos 27-mrt
Nadine Hoppen 28-mrt
Iris Borst 28-mrt
Mirthe Blankendaal 30-mrt
Astrid Tesselaar-Blom 30-mrt

Buffetdiensten Hugo Girls in het rondeel 
Verderop in dit Contact het overzicht van de kantinediensten voor ‘t Rondeel van dit voorjaar.  
Kijk even goed wanneer je aan de beurt bent. Als je niet kunt, zorg je zelf voor een ander en de 
wijziging geef je door aan mij. Tel nr. 072-5711428 of via de mail:marcoannet@gmail.com  

Groetjes,
Annet Kroon, planning kantinediensten in ´t Rondeel 

Aan- en afmeldingen
Alle wedstrijden staan in Sportlinked, houd wijzigingen in de gaten. Voor het nieuwe seizoen moet 
binnenkort de teamopgaaf worden gedaan. Afmeldingen moeten vóór 1 april schriftelijk (e-mail) 
worden doorgegeven aan:  simone.drenth@quicknet.nl 
Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op de website www.hugogirls.nl 
Adreswijzigingen of andere contactgegevens ook graag via de mail doorgeven. 

Groet,
Simone Drenth

Verlaat 10
Wedstrijdsecretariaat 

Lentekeezen 11 maart 
Vrijdag 11 maart stond het Lentekeezen op het programma. De kantine was aangekleed in lentes-
feer en iedereen was er helemaal klaar voor.  
Om 20.00 uur gingen we van start. Aan tafel 2 werd enorm gepest en dwars gezeten, want ze 
waren nog lekker aan het keezen terwijl de anders tafels al klaar waren. Na elke ronde werd er 
doorgeschoven naar een andere tafel. Na de vierde ronde konden de punten geteld worden. De 
nummers 4, 3 en 2 zaten heel dicht bij elkaar. De eindstand was: 

1e plaats: Jella Limmen met 51 punten 
2e plaats: Elma van Diepen met 44 punten 
3e plaats: Petra Dekker met 43 punten 

Jella werd officieel benoemd tot lentekeezkampioen van Hugo Girls en kreeg een lekkere fles wijn. 
Waar winnaars zijn, zijn ook verliezers. Deze keer ging Nel Smit met de poedelprijs naar huis. Met 
een schamele 17 punten mocht ze een doos chocolaatjes in ontvangst nemen om haar verdriet 
weg te eten. Maar met dat verdriet viel het best mee. Tenslotte werden er lootjes voor de loterij 
verkocht. De bar stond vol lente prijzen. Uiteraard wonnen dezelfde mensen (tafel 2!) als de vorige 
keer veel prijzen. Het  “teveel” aan prijzen werd 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 en tot volgend 
seizoen! 

Irma, Nel en Jella 
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VRIJDAG 18 MAART PLANTENACTIE HUGO BOYS EN GIRLS 
As. vrijdag komen de meiden en jongens van de voetbal en handbal weer langs de deur met de 
mooie kalanchoës. U haalt het voorjaar in huis met deze planten en steunt de verenigingen ermee. 
Twee vliegen in één klap. We starten rond 17.15 uur en gaan dan de Noord in. Dus onder het eten 
kunt u ons verwachten.  

Alvast bedankt. 

Verslag Hugo Girls bingomiddag
Woensdag 9 maart werd de jaarlijkse bingomiddag georganiseerd voor alle basisschoolleden van 
Hugo Girls. Wij vonden dat we er wederom goed in geslaagd waren om leuke en praktische prijsjes 
aan te schaffen. 
Om 14.00 uur kwamen de 42 kinderen al aangestormd om eerst de prijsjes te bewonderen. Toen 
iedereen op z’n plek zat, zijn we begonnen met onze bekende rondes. Vooral de sta/zit rondes zijn 
bij iedereen enorm in trek. Ondertussen had iedereen het warm gekregen en werden de wangen 
steeds roder, dus hoog tijd voor limonade en een snoepje. 
Daarna zijn we weer van start gegaan. 
Voor we het wisten was het 16.00 uur, de tijd vloog werkelijk voorbij. 
We kunnen zeggen dat het weer een geslaagde middag was en iedereen is met een leuke prijs 
naar huis gegaan. 
En dan al die enthousiaste kinderen…. dan weet je waarvoor je het doet. 
Wij willen de ouders én de opa en oma’s bedanken voor hun assistentie, want het is altijd erg  
prettig als er begeleiders bij zitten. 
Tot volgend jaar!! 

Groetjes Corina en Anja 

Con Zelo 1 – Hugo Girls 1  5 maart 2016
Zaterdag 19.30 uur. De wedstrijd waar we van tevoren van hadden verwacht dat hier de beslissing 
zou vallen in de poule. Dat werd een wedstrijd met inzet van de 2de plaats in de poule. De vorige 
twee weken heeft JHC z’n wedstrijden gewonnen tegen zowel Con-Zelo en Hugo Girls, waardoor 
de beslissing al was gevalle   n. Voor aanvang van de wedstrijd zag je een hoog A1 gehalte bij bei-
de teams. De eerste helft heeft Hugo Girls continu voor gestaan met 2 à 3 doelpunten. Enige wat 
ik mijn ploeg kon verwijten, was dat de concentratie in combinatie met scherpte niet goed was. 
De lange aanvallen in de 4de fase van Con Zelo hadden wij niet verwacht, en zodra onze concen-
tratie weg zakte brak Con Zelo door. Geen goed blok op de afstandschutters, weinig driehoekjes 
in de dekking. Daardoor konden wij niet los komen tot een riantere voorsprong. De dekking van  
Con Zelo was meer gesloten, wat duidelijk beter stond dan in de voorafgaande wedstrijden.  
We bereikten een ruststand van 9-11 in het voordeel van Hugo Girls. 
Rustbespreking: duidelijke afspraken gemaakt, we spelen niet slecht maar ook niet heel goed,  
we moeten scherper zijn en veel geduld hebben in de 4de fase dekking. Ruimtes bij Con Zelo lagen 
toch echt in de 2de fase. Met deze opdrachten mee te hebben genomen starten we de tweede helft. 
Waar de eerste helft een goed sportief karakter toonde, werd dat in de tweede helft anders. We 
kwamen halverwege de tweede helft voor de eerste keer op achterstand. Door de vele tijdstraffen 
aan de kant van Con Zelo, 5 tijdstraffen in totaal tegenover 1 tijdstraf aan onze kant, konden we 
snel de voorsprong terug pakken en de overwinning veilig stellen. Deze tweede helft past niet in 
het wedstrijd beeld van twee ploegen die goed technisch kunnen handballen, het werd meer een 
wedstrijd met veel strijd en passie. De scheidsrechter kon deze wedstrijd goed aan en verdiend 
echt complimenten voor z’n goede optreden. Tot slot wensen wij de keepster van Con Zelo sterkte 
toe nadat ze in een ongelukkige botsing kwam en gewisseld diende te worden.  
Er zijn nog twee wedstrijden te spelen in deze poule, beginnend volgende week om 13.45 uur uit 
tegen Graftdijk ds1. Kom allen kijken want er is nog steeds een kans op het kampioenschap, al 
hebben we het niet zelf meer in hand. 

Groetjes,
Jos Mienes
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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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Graftdijk 1 – Hugo Girls 1  13 maart 2016
Met een kleine kater, voor sommigen letterlijk, vertrekken we naar Graftdijk. Op zaterdagavond 
heeft J.H.C al tegen hun laatste tegenstander Tonegido gespeeld en hoewel dit een lastige op-
ponent kan zijn en spanning een hoop met een team kan doen, hebben ze uiteindelijk geen fout 
gemaakt en de wedstrijd gewonnen (‘slechts’ 20-16). Helaas, het kampioenschap is definitief niet 
meer mogelijk en de 2e plek blijft het hoogst haalbare. We hebben de stille hoop dat we hiermee 
alsnog kunnen promoveren naar de 1e klasse, maar dit is afwachten en we gaan er daarom maar 
van uit dat we volgend seizoen helaas weer in de 2e klasse gaan uitkomen. 

We hebben dit seizoen al twee keer van Graftdijk gewonnen. Maar met hun manier van spelen 
en een keepster die zomaar een goede dag kan hebben, hebben wij het vaak toch niet makkelijk. 
Daarbij had Deanne net twee dagen ziek in bed gelegen, Laura net een week op bier en bratwurst 
geleefd en is Janine geblesseerd, dus in 100% vorm waren wij ook niet. 

Yvon opende de score en daarna kwam een pegel van Charelle, maar Graftdijk wist toch steeds iets 
terug te doen en bleef in ons spoor. Jos had ons de opdracht gegeven om met een ruime marge te 
winnen, wij hebben ook echt een beter team dan Graftdijk, maar tijdens de rust stonden we slechts 
met drie doelpunten voor; 12-9. We hadden Jet mee als extra vrouwtje op de cirkel en de tweede 
helft startten we met een 4-2 aanval. Hierdoor kwam er meer ruimte om van afstand te schieten, 
maar dit écht benutten deden we niet. We maakten het gat wel groter tot zes doelpunten verschil, 
maar zakten verdedigend weer weg, waardoor Graftdijk weer aan kon haken. Het verschil werd 
niet kleiner dan 3 doelpunten, maar dat is niet bepaald het gewenste aantal van 15. Einduitslag: 
24-21. Punten in de tas, maar niet het gevoel een goede wedstrijd gespeeld te hebben.
Het mooie weer van vandaag zorgde ervoor dat al ons publiek van het lentezonnetje ging genie-
ten, want er was helemaal niemand! Volgende week spelen we nog één zaalwedstrijd tegen CSV 
in de Bloemen in Castricum. Dan gaan we die tweede plek veilig stellen én weer een goede pot 
handbal laten zien!

Na Pasen gaan we de buitentrainingen weer oppakken en spelen we eerst op 5 april een beker-
wedstrijd, tegen Hollandia T of Quick. Hollandia T is ook onze opponent in de buitenpoule en  
zij staan momenteel eerste, twee punten voor op ons. Doordat we verwachten dat Berdos en 
Schagen andere teamsamenstellingen hebben omdat het zaalseizoen dan afgelopen is, kan het 
zomaar nog een gekke competitie worden waarin nog alles mogelijk is en zeker ook voor ons!  
We houden u op de hoogte en hopen weer op veel publiek, verderop in dit Contact staan de 
speeldata en –locaties. 

Groetjes,
Dames 1

Uitslagen 1 t/m 13 maart

Dames 1 Con Zelo DS1 Hugo Girls DS1 20 - 22
 Graftdijk DS1 Hugo Girls DS1 21 - 24
Dames 2 Kleine Sluis DS1 Hugo Girls DS2 32 - 19
 Hugo Girls DS2 Con Zelo DS2 39 - 15
Dames 3 KSV DS3 Hugo Girls DS3 11 - 19
A2 Graftdijk DA1 Hugo Girls DA2 23 - 11
 Sporting S DA1 Hugo Girls DA2 18 - 13
B1 Schagen DB1 Hugo Girls DB1 18 - 11
B2 Hugo Girls DB2 Wijk aan Zee DB1 15 - 10
C1 Hollandia T DC1 Hugo Girls DC1 14 - 8
C2 Lacom ‘91 DC2 Hugo Girls DC2 27 - 19
D1 Lacom ‘91 D1 Hugo Girls D1 10 - 27
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D2 Graftdijk D2 Hugo Girls D2 10 - 3
 SSV D1 Hugo Girls D2 12 - 7
E1 Hugo Girls E1 DSS E2 11 - 5
E2 Hugo Girls E2 Vrone E2 5 - 5
F3 Hollandia T F3 Hugo Girls F3 11 - 6
Recr 2 Hugo Girls DR2 Lacom ‘91 DR1 1 - 8

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

PROGRAMMA ZATERDAG 19 MAART T/M VRIJDAG 25 MAART (ZAAL)
         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.

DAMES 1 20-3-2016 C.S.V. Handbal DS1-HG DS1 Bloemen, de 12:35 
11:15 ------
DAMES 2   VRIJ        
DAMES 3 19-3-2016 HG DS3-Hollandia T DS2 Noorderend 19:40 19:10 ------
A1 20-3-2016 HG DA1-WeHaVe DA1 Noorderend 12:00 11:30 ------
A2 19-3-2016 HG DA2-Graftdijk DA1 Noorderend 18:30 18:00 ------
B1 20-3-2016 HG DB1-VZV DB2 Noorderend 13:10 12:40 ------
B2 20-3-2016 KSV DB2-HG DB2 Waardergolf 16:45 16:00 ------
C1 20-3-2016 HG DC1-S.S.V. DC1 Noorderend 11:00 10:30 ------
C2 20-3-2016 HG DC2-D.S.O. DC2 Noorderend 10:00 9:30 ------
D1 19-3-2016 HG D1#-A & O D3 Noorderend 14:30 14:00 ------
D2  19-3-2016 HG D2-DSS D3 Noorderend 13:45 13:15 ------
E1 20-3-2016 Meteoor E1-HG E1 Weijver, de 11:10 10:25 RES.SH.
E2 19-3-2016 S.C. Dynamo E2-HG E2 Koggenhal 11:00 10:00 ------
F1 19-3-2016 HG F1-S.C. Dynamo F1 Noorderend 13:00 12:30 ------
F2 19-3-2016 HG F2-D.E.S. F2 Noorderend 12:15 11:45 ------
F3 19-3-2016 HG F3-S.C. Dynamo F2 Noorderend 12:15 11:45 ------
RECR. 1 24-3-2016 HV Texel DR1-HG DR1 Ons Genoegen 18:30 ? ------
RECR. 2 22-3-2016 HG DR2-Petten DR1 Noorderend 21:00 20:30 ------
        

PROGRAMMA ZATERDAG 26 maart T/M VRIJDAG 6 APRIL (VELD) )
         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.

D1 30-3-2016 HG D1-SEW D1 De Noord 17.00 16.30 Beker 
       

Oranje en wit is onze kleur 
en op 18 maart  komen we langs de deur
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PROGRAMMA ZATERDAG 2 APRIL T/M VRIJDAG 8 APRIL (VELD)
        AANW./
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
 
DAMES 1   VRIJ        
DAMES 2 3-4-2016 HG DS2-H.V.S. DS1 De Noord 13:15 12:45 ------
DAMES 3   VRIJ        
A1 3-4-2016 HG DA1-H.V. Blokker DA1# De Noord 12:00 11:30 ------
A1 beker 5-4-2016 Graftdijk DA1-HG DA1 Graftdijk 19:00 18:00 RES.SH.
A2 3-4-2016 Lacom ‘91 DA2-HG DA2 N-Scharw 13:00 12:15 ------
B1 3-4-2016 Westfriezen DB2-HG DB1 Zwaag 11:00 10:00 ------
B1 beker 5-4-2016 H.V.S. DB1-HG DB1 Schagerbrug 19:00 18:00 RES.SH.
B2 3-4-2016 HG DB2-Vrone DB3 De Noord 11:00 10:30 ------
C1   VRIJ        
C2 3-4-2016 Kl Sl/ 
  Wieringerw DC2-HG DC2 Annapaulowna 12:30 11:30 ------
D1 2-4-2016 Con Zelo D1#-HG D1 Waarland 10:00 9:15 ------
D2  2-4-2016 HG D2-D.W.O.W. D1# De Noord 16:00 15:30 ------
E1 2-4-2016 HG E1-J.H.C. E1 De Noord 14:00 13:30 ------
E2 2-4-2016 HG E2-H.C.V.’90 E1 De Noord 15:00 14:30 ------
F1 2-4-2016 Kleine Sluis F1-HG F1 Annapaulowna 13:30 12:30 ------
F2 2-4-2016 Hollandia T F3-HG F2 Tuitjenhorn 10:00 9:00 ------
F3 2-4-2016 HG F3-D.E.S. F2 De Noord 13:00 12:30 ------
RECR. 1   VRIJ        
RECR. 2   VRIJ        
    

PROGRAMMA ZATERDAG 9 APRIL T/M VRIJDAG 15 APRIL (VELD) 
        AANW./
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
 
DAMES 1 10-4 A & O DS1-HG DS1 Alkmaar 13:25 12:10 ------
DAMES 2 9-4 Zwaluwen ‘30 DS3-HG DS2 Hoorn 18:30 17:30 
------
DAMES 3 9-4 J.H.C. DS2-HG DS3 Julianadorp 19:30 18:30 ------
A1 10-4 H.C.V.’90 DA1-HG DA1 Velzen 13:55 12:40 ------
A2 10-4 HG DA2-Hollandia T DA1 De Noord 14:00 13:30 ------
B1 10-4 HG DB1-Vrone DB1# De Noord 13:00 12:30 ------
B2 10-4 KSV DB2-HG DB2 t Kruis 12:15 11:30 ------
C1 10-4 HG DC1-Vrone DC2 De Noord 12:00 11:30 ------
C2 9-4 HG DC2-Tornado DC3 De Noord 15:00 14:30 ------
D1   VRIJ        
D2  9-4 Maedilon/VZV D2-HG D2 t Veld 11:45 11:00 RES.SH.
E1 10-4 Hauwert E2#-HG E1 Hauwert 11:00 10:00 ------
E2 10-4 A & O E2#-HG E2 Alkmaar 11:00 10:00 ------
F1 9-4 HG F1-Lacom ‘91 F1 De Noord 13:00 12:30 ------
F2 9-4 HG F2-Tornado F2 De Noord 14:00 13:30 ------
F3 9-4 H.V.S. F1-HG F3 Schagerbrug 10:00 9:00 ------
RECR. 1 11-4 SSV/ 
  Sporting S DR1-HG DR1 Stompetoren 19:30 18:30 ------
RECR. 2 11-4 HG DR2-D.W.O.W. DS1 De Noord 19:30 19:00 ------
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18 Maart  tussen vijf en zeven dan gaat u het beleven
mooie plantjes voor een goed doel dat geeft pas een fijn gevoel 

PROGRAMMA ZATERDAG 16 APRIL T/M VRIJDAG 22 APRIL (VELD) 
        AANW./
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
 
DAMES 1  VRIJ    
DAMES 2 17-4 HG DS2-Kleine Sluis DS1 De Noord 13:45 13:15 ------
DAMES 3 16-4 HG DS3-Schagen DS2 De Noord 19:30 19:00  
A1 17-4 HG DA1- Valken DA1 De Noord 12:30 12:00 ------
A2 17-4 Vrone DA1-HG DA2 St Pancras 15:50 14:50 ------
B1 17-4 Victoria O DB1#-HG DB1 Obdam 11:00 10:15 ------
B2 17-4 HG DB2-D.E.S. DB1 De Noord 11:30 11:00 ------
C1 17-4 HG DC1-J.H.C. DC1 De Noord 10:30 10:00 ------
C2   VRIJ        
D1 17-4 D.S.O. D2-HG D1 Den Helder 12:00 11:00 ------
D2  16-4 HG D2-D.E.S. D1# De Noord 15:00 14:30 ------
E1 16-4 HG E1-Geel Zwart E1 De Noord 14:00 13:30 ------
E2   VRIJ        
F1 16-4 Hollandia T F1#-HG F1 Tuitjenhorn 10:45 9:45 ------
F2 16-4 Sporting S F1-HG F2 Ursem 10:00 9:00 ------
F3 16-4 J.H.C. F2-HG F3 Julianadorp 10:00 9:00 ------
RECR. 1 20-4 HG DR1-Niedorp DR1 De Noord 20:00 19:30 ------
RECR. 2 18-4 KSV DR1-HG DR2 t Kruis 19:30 18:45 ------

PROGRAMMA ZATERDAG 23 APRIL T/M VRIJDAG 29 april (VELD) 
        AANW./
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
 
DAMES 1 23-4 Schagen DS1-HG DS1 Schagen 20:30 19:15 ------
DAMES 2 24-4 Tornado DS4-HG DS2 HHW 11:30 10:45 ------
DAMES 3 23-4 Kleine Sluis DS2-HG DS3 Annapaulowna 19:00 18:00 ------
A1 24-4 H.V.S. DA1-HG DA1 Schagerbrug 13:00 12:00 RES.SH.
A2 23-4 HG DA2-D.T.S. ‘48 DA1 De Noord 20:00 19:30 ------
B1 23-4 HG DB1-Zwaluwen ‘30 DB1 De Noord 19:00 
18:30 ------
B2 24-4 H.V.S. DB1-HG DB2 Schagerbrug 12:00 11:00 ------
C1 23-4 Hollandia T DC2-HG DC1 Tuitjenhorn 12:00 11:00 ------
C2 23-4 HG DC2-Zwaluwen K DC1 De Noord 16:00 15:30 ------
D1 23-4 HG D1-Geel Zwart D1 De Noord 15:00 14:30 ------
D2  24-4 Schagen D1-HG D2 Schagen 13:50 12:50 ------
E1 23-4 Kleine Sluis E1-HG E1 Annapaulowna 13:00 12:00 ------
E2 24-4 Wijk aan Zee E1#-HG E2 Wijk aan Zee 10:00 8:45 ------
F1 23-4 HG F1-Z.A.P. F2 De Noord 13:00 12:30 ------
F2 23-4 HG F2-KSV F2 De Noord 14:00 13:30 ------
F3 23-4 HG F3-Kleine Sluis F2 De Noord 14:00 13:30 ------
RECR. 1 25-4 Schagen DR1-HG DR1 Schagen 20:00 19:00 ------
RECR. 2 25-4 HG DR2-Petten DR1 De Noord 19:30 19:00 ------
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PROGRAMMA ZATERDAG 7 MEI T/M VRIJDAG 13 MEI (VELD) 
        AANW./
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
 
E1 8-5 Vrone E1-HG E1 St Pancras 10:55 9:55 ------
RECR. 1 11-5 HG DR1-Geel Zwart DR4 De Noord 20:00 19:30 ------
RECR. 2 10-5 J.H.C. DR1-HG DR2 Julianadorp 20:00 19:00 ------

PROGRAMMA ZATERDAG 14 MEI T/M VRIJDAG 20 MEI (VELD)
        AANW./
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
 
RECR. 2 17-5 Zwaluwen K DR1-HG DR2 Kolhorn 19:00 18:00 ------

PROGRAMMA ZATERDAG 21 MEI T/M VRIJDAG 27 MEI (VELD)
        AANW./
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
 
DAMES 1 22-5 HG DS1-Hollandia T DS1 De Noord 13:00 12:00 ------
DAMES 2   VRIJ        
DAMES 3 21-5 Zwaluwen K DS1-HG DS3 Kolhorn 19:00 18:00 ------
A1 22-5 HG DA1-C.S.V. Handbal DA1# De Noord 14:15 
13:45 ------
A2 22-5 Sporting S DA1-HG DA2 Schermerhorn 11:30 10:30 RES.SH.
B1 22-5 S.C. Dynamo DB1-HG DB1 Ursem 11:15 10:15 ------
B2 22-5 HG DB2-
  Wijk aan Zee DB1# De Noord 12:00 11:30 ------
C1 22-5 HG DC1-HVS/Petten DC1 De Noord 11:00 10:30 ------
C2 22-5 D.S.O. DC2-HG DC2 Den Helder 11:00 10:00 ------
D1 22-5 A & O D1#-HG D1 Alkmaar 15:30 14:30 ------
D2  22-5 HG D2-Tornado D2 De Noord 10:00 9:30 ------
E1   VRIJ        
E2 22-5 De Blinkert E1-HG E2 Haarlem 10:15 9:00 RES.SH.
F1 22-5 D.E.S. F1-HG F1 Sint Maarten 15:00 14:00 ------
F2 21-5 SEW F3-HG F2 Nibbixwoud 12:00 11:00 ------
F3 21-5 Tornado F3-HG F3 HHW 10:30 9:45 ------
RECR. 1 25-5 HG DR1-Meteoor DR1 De Noord 20:00 19:30 ------
RECR. 2 23-5 HG DR2-Geel Zwart DR2 De Noord 19:30 19:00 ------

PROGRAMMA ZATERDAG 28 MEI T/M VRIJDAG 03 JUNI (VELD) 
        AANW./
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
 
DAMES 1 29-5 Berdos DS2-HG DS1 Bergen 14:15 12:45 ------
DAMES 2 29-5 HG DS2-D.E.S. DS1 De Noord 14:15 13:45 ------
DAMES 3 28-5 HG DS3-KSV DS3 De Noord 19:30 19:00 ------
A1 29-5 Spartanen DA1-HG DA1 Spartanen 16:00 15:00 ------
A2 29-5 HG DA2-Westfriezen DA1 De Noord 13:00 12:30 ------
B1 29-5 HG DB1- Valken DB1 De Noord 12:00 11:30 ------
B2 29-5 Berdos DB1-HG DB2 Bergen 10:50 9:50 ------
C1 29-5 Kleine Sluis DC1-HG DC1 Annapaulowna 12:30 11:30 ------
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C2 29-5 Schagen DC1-HG DC2 Schagen 14:00 13:00 ------
D1 29-5 KSV D1#-HG D1 t Kruis 11:00 10:15 ------
D2    VRIJ        
E1 28-5 HG E1-Z.A.P. E1 De Noord 15:00 14:30 ------
E2 28-5 HG E2-KSV E2# De Noord 14:00 13:30 ------
F1 28-5 J.H.C. F1-HG F1 Julianadorp 11:00 10:00 ------
F2 29-5 VZV F3-HG F2 t Veld 10:30 9:45 RES.SH.
F3   VRIJ        
RECR. 1 1-6 Tornado DR1-HG DR1 HHW 19:30 18:45 ------
RECR. 2 30-5 Lacom ‘91 DR2-HG DR2 N-Scharw 19:30 18:45 ------

PROGRAMMA ZATERDAG 4 JUNI T/M VRIJDAG 10 JUNI (VELD) 
        AANW./
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
 
DAMES 1 5-6 HG DS1-Tonegido DS1 De Noord 13:00 12:00 ------
DAMES 2 5-6 Con Zelo DS2-HG DS2 Waarland 13:00 12:15 ------
DAMES 3 4-6 Hollandia T DS2-HG DS3 Tuitjenhorn 19:00 18:00 ------
A1 5-6 HG DA1-S.C. Dynamo DA1 De Noord 14:15 13:45 ------
A2 5-6 KSV DA1-HG DA2 t Kruis 13:30 12:45 ------
B1   VRIJ        
B2 5-6 HG DB2-Geel Zwart DB2 De Noord 12:00 11:30 ------
C1 5-6 HG DC1-Con Zelo DC1 De Noord 11:00 10:30 ------
C2 5-6 HG DC2-Lacom ‘91 DC2 De Noord 10:00 9:30 ------
D1 4-6 HG D1-Tonegido D1 De Noord 15:00 14:30 ------
D2  4-6 HG D2-Vrone D1# De Noord 14:00 13:30 ------
E1 4-6 VZV E1-HG E1 t Veld 11:45 11:00 RES.SH.
E2 4-6 DSS E1-HG E2 Heemskerk 10:55 9:55 ------
F1 4-6 HG F1-VZV F2 De Noord 13:00 12:30 ------
F2 4-6 HG F2-S.C. Dynamo F3 De Noord 13:00 12:30 ------
F3 5-6 Niedorp F2-HG F3 Niedorp 10:00 9:15 ------
RECR. 1   VRIJ        
RECR. 2   VRIJ        

ZAALDIENSTEN    CONTROLE
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 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-Evi Blankendaal
 D1# 19-3-2016 HG D1# - A & O D3 14:30 Sen Kuilber-Evi Blankendaal
 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 ’t Rondeel
21 t/m 22 maart: Recreanten 2
  
30 maart 16.15  uur tot 18.30 uur 
 Annet Kroon  
  
2 april 12.15 uur  tot 15.15 uur 15.15 uur 17.30 uur
 Ellen Kunst en Marjet Groot Judith de Mees en Fenny Borst
  
3 april  10.15 uur tot 12.30 uur 12.30 uur tot 15.15 uur
 Marlou Oudeman en Nienke van der Burg Jonna Spek en Amber Groot
  
9 april 12.15 uur tot 14.15 uur 14.15 uur tot 16.30 uur 
 Jenny Korver en Yara de Vries Irma Nauta-van  Langen  en Pleun Stoop
  
10 april 11.15 uur tot13.30 uur 13.30 uur tot 15.45 uur
 Ilse hooiveld en Inge Entius Thari Koning en Chantal van der Stoop
  
11 april 18.45  tot 21.15 uur  
 Charelle Oudeman 
  
16 april 13.15 uur tot16.15 uur  18.45 uur tot 21.15 uur 
 Carin Dekker en Nadine Hoppen Angele Ligthart
  
17 april 9.45 uur tot 12.45 uur  12.45 uur tot 15.30 uur 
 Carla Overtoom en  Merel van der Loos Kim Tijm en Pascalle Beers

18 Maart doet de jeugd hun best
Doet u de rest?

Koopt u ’n plantje
Dank u wel namens Hugo-Boys en Hugo-Girls.
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Puinhoop United tafeltennis
Team had deze week te maken met de lijstaanvoerder. Omdat het 
eerste op een trotse derde plaats stond, ontvingen we Noordkop 2 
uit Den Helder vol goede moed. Al snel bleek, dat er met dit team 
niet te spotten viel. De voormalige jeugdkampioen(wel zo’n 20 
jaar geleden) Jack Oosterbeek was niet van de overwinning af te 
houden. Invaller Jurrian van Dijk speelde verdienstelijke partijen, 
maar scoorde niet. Peter Cramer won een partij en speelde een 
belangrijke rol in het gewonnen dubbel. Johan Zutt won 2 keer. 
Een 6-4 nederlaag tegen de koploper is eigenlijk niet slecht. Vol-
gende week speelt Puinhoop 1 tegen de nummer 2 van de poule 
in Schoorl.

Team 2 mistte sterspeler Jan van den Berg. Na de eerste winstpartij van Adil Groot gingen alle par-
tijen verloren. Puinhoop 3 haalde een gelijkspel(5-5). Opmerkelijk was, dat George Brandsma de 
koppositie in de ploeg heeft overgenomen. Hij won alle 3 zijn wedstrijden. Tjalling van den Berg 
pakte er een en merkwaardigerwijs verloor Ad Elsendoorn alles. Er tekent zich een diepe vormcri-
sis af bij Ad. Volgende week staat de zeer belangrijke wedstrijd van team 2 tegen Stedebroec op de 
rol. Ze staan beiden onderaan. Dat wordt dus een dubbele punten wedstrijd.

Puinhoop United

Het eerste team ging naar Schoorl om te strijd aan te binden met het tweede van Duintreffers, 
dat op de tweede plaats staat. Nu hebben de Schoorlenaren Peter Delis, een voormalige topspe-
ler, die maar 1 keer per jaar meedoet en jawel hoor, dat gebeurde precies tegen Puinhoop. En 
hij won natuurlijk moeiteloos zijn 3 partijen. Maar Puinhoop pakte het dubbelspel. Johan Zutt 
won 2 partijen en invaller Adil Groot zat daar ook dicht bij. Jammer genoeg gaf hij zijn partij te-
gen Hinse Meedendorp net uit handen. Tegenstander Rob Damen was na zijn verlies tegen Adil 
zo teleurgesteld, dat hij zijn batje het publiek in smeet. Hij miste het aanminnige gelaat van de 
boomlange zoon van Peter Stam op een halve centimeter. Kortom een verlies van 6-4, onder de 
gegeven omstandigheden het maximaal haalbare.

Puinhoop 2 moet dit jaar de strijd aangaan tegen Stedebroec 10. De uiteindelijke verliezer de-
gradeert. Daarom was het ontzettend jammer, dat het tweede zijn sterkste speler Adil Groot niet 
opstelde. Heren dit is in een dubbele punten wedstrijd een gigantische tactische flater. Jan van 
den Berg deed er nog alles aan met 2 winstpartijen en Dirk Sijm won er ook een. Maar ja daar 
bleef het bij. De dames van Stedebroec wonnen met 7-3. Dit wordt een inhaalrace gedurende de 
rest van het seizoen voor het tweede.

En dan de topper van de week. Tjalling van de den Berg zette een magistrale hattrick neer tegen 
het sterke Backhands 5. De eminence grise van het team, Ad Elsendoorn won 1 partij, hoewel hij 
vorig jaar nog de kopman was. De immer stabiele en steeds sterker wordende George Brandsma 
won 1 keer. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in 5-5. Als het zo door gaat neemt Tjalling de k 
oppositie in het team over van de sterke George.

Puinhoop United
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TV ’t Noord End  
Kantinediensten opgeven op 19 maart
Op zaterdag 19 maart van 10.00 tot 12.00 zit Ans Komen in de 
kantine om jouw wensen voor kantinediensten te noteren. Je krijgt 
te horen wanneer je wordt ingeroosterd. 

Dus kom langs als je voor dit jaar voorkeuren hebt.

Maakt het je niet uit, dan roostert Ans je willekeurig in en ontvang 
je later bericht wanneer je wordt verwacht.

OPENINGSTOERNOOI OP 1 APRIL
Dit jaar is op vrijdag 1 april het OPENINGSTOERNOOI.
Dus eens niet op een zondagmiddag, maar op de vrijdagavond!

Start het seizoen goed, mail naar toernooicommissie@tvnoordend.nl om je in te schrijven.

We beginnen om 19.00u met koffie en wat lekkers, de wedstrijden starten om 19.30u.  
We spelen in de vorm van tossen, je beslist zelf hoe lang je deze avond wilt tennissen.  

Hopelijk tot ziens op 1 april! (Nee, het is geen grap) 

Op deze dag kun je ook je KNLTB-pasje ophalen.
Groeten van de toernooicommissie.

Lianne, Marloes, Ellen, Esther en Rozanne.
 

 

De Algemene ledenvergadering van Tennisvereniging ’t Noord End wordt gehouden op  
22 maart  om 20.00u. 

Wees welkom, om 19.45u staat de koffie klaar! 
Hartelijke groet, het bestuur 

(alle leden hebben hier al een uitnodiging per e-mail over ontvangen) 
 
 
 
4 t/m 16 april: CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
Dit jaar worden de clubkampioenschappen aan het BEGIN van het seizoen gehouden.
Er wordt gespeeld in de onderdelen: enkel, mix en dubbel (inschrijfgeld per onderdeel  € 2,50)
 
Geef je nu op via www.toernooi.nl (zoek naar Noordend en je komt het toernooi vanzelf tegen)

Hopelijk tot ziens op de tennisbaan!
Groeten, de toernooicommissie.
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Hugo Boys seizoen 2015-2016

Dorpshuis / Hugo Boys

Zaterdag 19 maart
Hugo-Boys
9.30 uur Irma
13.00 uur Corina

Zondag 20 maart 
9.45 uur Liesbeth / Miranda/Verine
13.00 uur Paul / Frans
Leden : Alexander Groen/Ari Groot/  
Tim Harte

Maandag 21 maart 

Zaterdag 26 maart
Hugo- Boys
9.30 uur Jose
13.00 uur  Carla

Zondag  27 maart
1e paasdag

Maandag 28 maart
2e paasdag

Dinsdag 29 maart
Kbo  en Seniorengym

Woensdag 30 maart 
Revas

Donderdag 31 maart
Training Hugo Boys

Vrijdag  1 april  
koersbal

Tafeltennis Puinhoop 

Dinsdag  22 maart
Kbo  en Seniorengym

Woensdag 23 maart
Revas

Donderdag 24 maart
Training Hugo Boys

Vrijdag  25 maart
koersbal

Hugo Boys Senioren

PROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG  20 maart 2016      
Terreindienst:   Ton Dekker, Frank Dekker 
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter 
7025 Hugo-Boys 1  De Koog 1  14:00  P. Beijens 
12005 Hugo-Boys 2  VIOS W-2  10:45  C.L. de Wit 
138369 ZDH  2  Hugo-Boys 4  10:45  
160986 Hugo-Boys 5  LSVV 5  10:45 10:00 G. Vinke
138045 Hugo-Boys 6  Koedijk 12  10:45 10:00 Jan de Wit 
131788 Vrone 7  Hugo-Boys 7  10:00 09:00  

PROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG  28 maart 2016       
Terreindienst:   Mark Klompstra 
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter 
11873 Hugo-Boys 2  Grasshoppers 2  10:45  
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PROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG  3 april 2016       
Terreindienst:   Joost Dekker    
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr.  Scheidsrechter  
7100 Schagen 1 Hugo-Boys 1  14:00   N. Mahabali 
12038 ZAP 3  Hugo-Boys 2  11:00   C.A. Jansen  
133746 Hugo-Boys 4  Succes 3  10:45 10:00  Adri Renswoude 
160991 Con Zelo 3  Hugo-Boys 5  11:00 10:00 
136852 Con Zelo 5  Hugo-Boys 6  13:00 12:00 
138272 Hugo-Boys 7  DTS 5  10:45 10:00  Ate v.d. Laan   

Siem Hand tel. 5740761

Pupil van de week

Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:

20 Maart

Hugo Boys 1 – De Koog  1 
 

Chiem Borst

( 12:45  aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)

Hugo Boys Jeugd

Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd
Zaterdag 19 maart, 2016
Terreindienst ‘s ochtends: Dick Zwagerman
Terreindienst ‘s middags: Thomas Kunst
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
195095 Hugo Boys B1 - Berdos B1 14:00 13:00 Ate van der Laan
207978 Foresters de B3 - Hugo Boys B2 13:15 11:45 -
199228 Hugo Boys C1 - Kleine Sluis C4 14:00 13:00 Koen de Koning
203452 Hugo Boys D1 - Sint Boys/Vesdo D1 14:00 13:13 Marco van Woerkom
178714 Hugo Boys E1 - Kolping Boys E4 11:00 10:30 Coach
185673 Hugo Boys E2 - VVS 46 E2 11:00 10:30 Coach
169343 KGB F3 - Hugo Boys F1 9:15 8:00 -
- Hugo Boys MP1 - Mini-comp bij Hugo Boys, zie programma verderop in contact 
- Hugo Boys MP2 - Mini-comp bij Hugo Boys, zie programma verderop in contact 
- Hugo Boys MP3 - Mini-comp bij Hugo Boys, zie programma verderop in contact 
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Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd
Zaterdag 26 maart, 2016
Terreindienst ‘s ochtends: Tim Beke
Terreindienst ‘s middags: Richard Borst
wedstr. Omschrijving   
- Hugo Boys B1 - Vrij
- Hugo Boys B2 - Vrij
- Hugo Boys C1 - Vrij
- Hugo Boys D1 - Vrij
- Hugo Boys E1 - Vrij
- Hugo Boys E2 - Vrij
- Hugo Boys F1 - Vrij
- Hugo Boys MP1 - Vrij
- Hugo Boys MP2 - Vrij
- Hugo Boys MP3 - Vrij

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

Uittoernooien voor de Jeugd

Uittoernooien voor  
  
Wie: Waar: Wanneer:
Hugo Boys D1 LSVV 28-5-2016
Hugo Boys E1 LSVV 28-5-2016
Hugo Boys E2 LSVV 28-5-2016
Hugo Boys F1 LSVV 29-5-2016
Hugo Boys MP1 LSVV 21-5-2016
Hugo Boys MP2 LSVV 21-5-2016
Hugo Boys MP3 LSVV 21-5-2016

Let op: de teams spelen niet allemaal in hetzelfde weekend bij LSVV!!!

Eigen toernooi: 14 mei 2016!
Het Hugo Boys Jeugdtoernooi wordt gehouden op 14 mei. Dit valt wederom in het Pinksterweek-
end en is op een enkel team na alweer helemaal volgeboekt. Een toernooi die zijn plaatsje op de 
toernooienkalender heeft gevonden en op veel publiek kan rekenen. 
Aansluitend aan het toernooi zal het Penalty Bokaal weer worden gehouden. Hier wordt gestre-
den om de grootst mogelijke eer en natuurlijk die grote beker. Er zal worden geschoten op een 
bekende keeper die zijn sporen heeft verdiend in de voetballerij.
Al met al een zeer leuke dag om als supporter te komen kijken en om als sporter aan mee te mo-
gen doen!

Onze Girls en Boys
komen langs de deuren met wat moois

een gekleurd plantje voor uw raam
dat zal zeker wel staan
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Richtlijnen voor kopij ‘contact’ 
- Aanleveradres(mail): redactiecontactdenoord@gmail.com. 
- Gegarandeerd geaccepteerde bestandstypen: txt, doc, docx, jpg, xlsx en pdf. Alle overige 

bestandstypen worden niet gegarandeerd. 
- Bij het onderwerp de naam van de betreffende vereniging of instelling vermelden. 
 U kunt te allen tijde een briefje inleveren op het redactie-adres: Groote Geldebosch 48 te 

Heerhugowaard-de Noord of even bellen met de redactie 072- 57 15 332. 
- Uiterste inleverTIJD is 19.00. Na dit tijdstip aangeleverde kopij zal in de daarop volgende uitgave 

worden gepubliceerd. Contact verschijnt, met uitzondering van de zomervakantieperiode en 
mogelijk de kerstperiode, in de ON-even weken. 

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

- Het aanleveren van advertenties via redactiecontactdenoord@gmail.com of contacthhw@gerja.nl
- Per vereniging, instelling, organisatie of andere instantie, is het gewenst de kopij via één e-mail 

adres aan te leveren. Op deze manier heeft de betreffende instelling grip op de juiste volgorde 
en bovendien kan de redactie makkelijker terugkoppelen bij vragen of opmerkingen.

- Logo’s dient men eenmalig in bezit te stellen van de redactie of van Gerja in een 4X4 cm 
formaat (bij voorkeur jpeg). Het logo zal blijvend gebruikt worden. De kopij alleen als tekst 
aanleveren, zonder logo. Eventuele bijlagen (bijvoorbeeld foto’s) apart bijvoegen in de eerder 
genoemde bestandstypen, met in de tekst vermeld welke bijlage / bestandsnaam op welke 
plaats ingevoegd dient te worden.

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

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

een apart verzoek aan de redactie per e-mail. 

Advertentietarieven (zwart/wit): 1/1 pag € 42,50
    1/2 pag € 24,50
    1/4 pag € 15,00
    1/6 pag € 11,25 (personeelsadvertentie) 

Personeel(zwar t/wit):  1/6 pag € 11,25

Advertentietarieven (full color): Nader te bevragen bij contacthhw@gerja.nl

Abonnementstarieven:  
- bezorgd bij u thuis € 20.00  
- bezorgd via de post in Nederland € 57.00 
 
Contact verschijnt twee wekelijks op oneven weken onder redactie van Angèl Mooij, Pim Mooij, 
Paul Mooij, Jos Beers en Robbert Jongkind. 
Redactie-adres: Groote Geldebosch 48, 1704 CP, Heerhugowaard-Noord. 
Pim en Angèl Mooij: 072-5715332 / Jos Beers: 072-5718737 / Paul Mooij: 072-5711625 
Redactiecontactdenoord@gmail.com

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

Rekeningnummer Contact: NL06RABO0386950989
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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.

 

JAN GROOT
BOUWKUNDIG 
TEKENBUREAU

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

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

Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75Elke dag 3 broden naar keuze € 6,10

Appelkruimeltaartje van 5,95 voor 3,95
Krentenbollen 4 + 2 GRATiS

Saucijzenbroodjes van 1,75 voor 1,-

Reclame voor zaterdag 19 maart

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

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

Dorpsstraat 26 Tuitjenhorn
tel. 0226 - 39 46 56


