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Agenda
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 / fietstocht Dorcas
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
17 mei 2016 rozenkrans bidden om 19.00 uur
22 mei 2016 Young Seven: Rondleiding door de Joodse buurt in Amsterdam
23 mei 2016 KBO: Afsluiting seizoen met Bram Groot over wijn maken
24 mei 2016 rozenkrans bidden om 19.00 uur
27 mei 2016 Steprace
31 mei 2016 rozenkrans bidden om 19.00 uur
3 juni 2016 19.30 uur: Heilig Hartfeest
3 juli 2016 Young Seven: Zomerfeest
22 augustus 2016 
t/m 25 augustus  Kindervakantiespelen

Vrijdag 1 april 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 11 APRIL 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 29 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 7 april 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: IK DENK AAN JOU!
Er wordt geklopt. Ja, roep ik. De deur gaat open.
Een klein manneke komt binnen, twee en een halve bloempot hoog.
Hé, zeg ik, kom binnen, wie ben je?
Ik ben de kleine dood, zegt hij, en ineens barst hij in tranen uit.
Nu had ik kunnen zeggen, hou op met die flauwe kul, wees flink. 
Maar huilen is bij mij niet verboden en wanneer hij tot bedaren komt, vraag ik,
je bent de kleine dood? Ja, zegt hij,
mij sturen ze overal weg waar er leven is en blijheid,
daar hebben ze mij niet meer nodig.
Hij wrijft met z’n dorre doodsbeentjes door zijn dode ogen.
Maar ik moet toch ook leven, snikt hij.
Natuurlijk kleine dood, blijf maar wat bij mij.
Ik ben op dit moment ook niet zo gelukkig.
Hou me gezelschap, dan kunnen we samen praten, 
dan kunnen we allebei iets kwijt.
Zo zitten we daar bij elkaar tot opeens de kleine dood me aankijkt 
en vlug vraagt, aan wie denk je nu? Toe zeg het gauw!
Ik denk aan jou, zeg ik.
En op dat zelfde moment krijgt het dode manneke echte ogen, 
ze dansen als lichte sterretjes.
Ja, ik denk aan jou, roep ik bewuster, en weer verandert hij 
en krijgt een echte huid en echte handen en een echt hart.
Ja, ik denk aan jou, roep ik nog harder en hij krijgt echte haren 
om te kunnen kammen en een echte neus, waarmee hij kan niezen. 
Ik zie een klein manneke zitten, als opnieuw geboren door dat ene zinnetje.
Ja, ik denk aan jou, schreeuw ik zo hard als ik kan 
en plotseling springt hij recht en valt me om de hals en fluistert,
en ik aan jou! De dood is over!
Op mijn stoel zit een klein manneke.
Zijn ogen zien er fris uit en z’n gezicht is opgetogen.
Hoe heet jij, vraagt ik. Het kleine leven, zegt hij.
Zo, zeg ik, en wat ga je moet dat kleine leven doen? 
Kleine doden opwekken, zegt hij.
Hoe ga je dat doen, vraag ik.
Door te zeggen, ik denk aan jou, zegt hij stil.
Nu tot ziens dan, klein leven, veel geluk en goede reis.
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UIT DE PAROCHIE –  “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” – 26 maart 2016.
Wat een bizarre week hebben we achter de rug. Eerst werden we gigantisch opgeschrikt door de 
vreselijke berichten uit Brussel. Hoe is het toch mogelijk dat mensen in staat zijn om dit te doen. Hoe 
moeten we hiermee omgaan? Ik probeer altijd te bedenken wat God = Liefde van ons vraagt. Dat is 
nu (denk ik) met ons hart bij de slachtoffers, nabestaanden en gewonden zijn. In de kerk liggen nu 
bladen waarop iedereen steunbetuigingen kan schrijven. Ik stuur die naar de Belgische ambassade.
De tweede shock kwam met het bericht over de dood van Johan Cruijff 68 jaar. Veel te jong. Dat de 
mooie herinneringen aan hem eenieder die hem adoreerde, steun zal geven.

Als u dit leest is Pasen alweer achter de rug. Ik zit er nu nog midden in. Vandaag de Paaswakes, en 
morgen het Hoogfeest van Pasen.
Gisteravond vierden we Goede Vrijdag, maar ik deed dat in Waarland. In De Noord is het ook heel 
mooi geweest met de Gebedsvieringengroep, een heel sfeervolle viering. 
Witte Donderdag werd bijzonder doordat pastor Weel afzegde vanwege een ‘dubbele boeking’. Ja, 
dat komt ook bij pastores voor. Op zo korte termijn konden we geen andere priester meer vinden 
(ze vierden allemaal wel ergens Witte Donderdag), dus hebben we besloten om weer een keer 
ouderwets een woord- en gebedsviering te houden met Turks Brood en druivensap. Het Ritmisch 
Koor zong de sterren van de hemel met liederen uit Jesus Christ Superstar. Al met al werd het een 
prachtige viering.
Ook de Boeteviering was bijzonder. Deo Vacare zong. We merken steeds weer dat het Gregoriaans 
zingen van hen best indruk maakt op de vormelingen. We maakten tijdens de viering een kruisteken 
met gewijd water om om vergeving te vragen. En aan het einde van de viering hebben we buiten 
briefjes, waarop we onze fouten hadden geschreven, verbrand. Zo begonnen we met een schone lei 
aan het Paastriduüm. 
Palmzondag was fantastisch. Evelien Does zong weer heel mooie liederen. Zo’n 35 kinderen hadden 
Palmpasenstokken gemaakt, die na afloop naar mensen werden gebracht die ziek zijn, in de rouw 
of op leeftijd. Om zo te laten zien dat ze bij onze gemeenschap horen en dat we hen niet vergeten.

Op 17 maart was de Vastenactiemaaltijd in de kerk. Ongeveer veertig mensen aten een Senegalese 
maaltijd nadat we informatie hadden gekregen over het Vastenproject in Senegal. Het was heerlijk 
allemaal. Mijn kleindochter vond vooral de kippenpoten heel erg lekker!

Op 16 maart hielden we de Jaarvergadering. Een kleine dertig mensen pasten precies in de grote 
kamer van de pastorie. Een prettige opkomst. Een verslag hierover leest u nog wel in Contact. 
Johan de Haan won de Paaskaars. Na afloop bleef het nog een poos heel gezellig.

Dit is dus geweest. Wat komen gaat: op 10 april is de Eerste Communieviering. Samen met pater 
Jan Molenaar ga ik dan voor. De Eerste Communicanten zingen samen met wat broers en zussen.
17 april op de Derde Zondag hebben we een viering met als Gastkoor Entre Deux uit Obdam.
24 april is het Vormsel met monseigneur van Burgsteden. Het begeleiderskoor zingt.

Wat komen gaat:
10 april: Eerste Communie
17 april: Derde Zondag met Entre Deux uit Obdam
24 april om 12 uur: Vormsel
5 mei: Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag
7 mei: 40 MM
8 mei: Moederdag
15 mei: Eerste Pinksterdag
3 juni: Heilig Hartviering
17 tot en met 23 september: Lourdesreis.

Hartelijke groet,
Marion Bleeker – Burger
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WEEKEINDE 2 EN 3 APRIL
Eerste zondag na 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 Begleiderskoor. Voorganger is Matthieu Wagemaker.
Lector; uit de voorbereidingsgroep. Misdienaars; Petros en Lysandros Tsiamparlis Koster: Rene van 
Langen.

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, Vader en moeder Tamis-Boots, Tiny, Jan, Riet en Vera, vader en moeder Groen-Zut,  
Atie, Stephan en Jan.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Lau Berkhout en Lysandros Tsiamparlis. Koster: Peter Danenberg.

WEEKEINDE 9 EN 10 APRIL
Tweede zondag na Pasen.
Eerste lezing uit de Handelingen van de apostelen 5, 27b-32.40b-41 (vrijmoedig getuigen de 
apostelen voor de Hoge raad)
Evangelie uit Johannes 21,1-19 (Jezus verschijnt aan zijn leerlingen bij het meer. Hij wordt door 
hen in geloof herkend)

ZONDAG 10 APRIL
10.00 UUR
Eerste communieviering met pater Jan Molenaar en Marion Bleeker-Burger en zang van het kinderkoor.
Gebedsintenties voor:Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie Veldman-Overtoom, Cor 
Borst en Ria Borst-Groot, Cok Borst, in liefdevolle herinnering Eddy Keesom die 13 april jarig is, 
Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie 
Molenaar-Goedhart, in liefdevolle herinnering Jan Oudeman-Groot en zegen over zijn gezin en 
kleinkinderen, Agie Borst-Eeken en Cor Borst en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering 
Dennis Overtoom, Nelly van Veen en overleden ouders Overtoom-Groen, overleden ouders van 
Schagen-de Moel en familie, Cees Meester.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars:Jip van den Berg en Maarten Beers. Koster:Gon Meester.

MAANDAG 11 APRIL
15.15 UUR
Kinderkerk voor de bovenbouw

DONDERDAG 14 APRIL
15.15 UUR
 Kinderkerk voor de onderbouw

WEEKEINDE 16 EN 17 APRIL
Vierde zondag van Pasen
Eerste lezing uit de Handelingen van de apostelen 13, 14. 43-52 (Wanneer Paulus en Barnabas in 
de synagoge afgewezen worden, wenden zij zich resoluut tot de heidenen)
Evangelie uit Johannes 10, 27-30 (de goede herder geeft eeuwig leven aan zijn schapen)
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ZONDAG 17 APRIL
10.00 UUR
Samen kerk/ samen sterk
Woord- en communieviering met gastkoor Entre Deux uit Obdam. Voorganger is Marion Bleeker-
Burger.
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Cok Borst en zegen over zijn gezin, Theo en Annie 
Hoogland-Bleeker, Alex Weel, Nic Oudeman en overleden familie Oudeman-Bakkum, levende en 
overleden familie Jong-Schilder, Nel Smit-Houniet, Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen 
en kleinkinderen, Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman en overleden familie, Piet zijp en overleden 
familie Zijp-Braas,in liefdevolle herinnering jan en de familie Oudeman-Groot, Adriaan van Langen 
en zegen over zijn gezin,Gert Boerdijk en zegen over de kinderen en kleinkinderen, Jaap Beers, 
Gina, broeder Patrick overleden ouders en familie en zegen over de kinderen en kleinkinderen.
Lector:Joke van der Voort. Misdienaars:Maud Berkhout en Bas kavelaar. Koster: Kees Berkhout.

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

ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP
Zaterdag 2 april om 19.00 uur Woord en communieviering met Toon Jorink en zang van de 
veldrakkers.
Zaterdag 9 april om 19.00 uur Woord en communieviering met Toon Jorink en zang van het 
gemengd koor.
Zaterdag 16 april om 19.00 uur Woord en communieviering met Toon Jorink.
WAARLAND
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.
Zaterdag 16 april om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang 
van het gemengd koor.
NIEDORP
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.
Zondag 17 april om 11.30 uur Eerste communieviering met Euduard Moltzer en Toon Jorink en 
zang van de zonnezangers.

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

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.

JUBELJAAR VAN DE BARMHARTIGHEID: PSALM 25.

Denk aan uw barmhartigheid, HEER,
aan uw liefde door de eeuwen heen.
Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,
maar denk met liefde aan mij
en laat uw goedheid spreken, HEER.
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Je mag zijn zoals je bent……….
Zondag 10 april gaan 14 kinderen hun Eerst Communie doen.
Dit gaan ze doen: om 10 uur in onze kerk.
Voorgangers zijn: pater Jan Molenaar en pastor Marion Bleeker
Het zal fijn zijn als  voor dit grote feest de vlaggen uitgaan. 

Kinderkerk voor de onderbouw
Op woensdag 23 maart was er kinderkerk voor de onderbouw en er gingen 22 kinderen met ons 
mee naar de pastorie. Met zo’n grote groep is het prettig als we met zijn drieën zijn.
Er waren wat nieuwe kinderen en die hebben we allemaal van harte welkom geheten.
We hebben op onze gebruikelijke manier geopend, maar we hebben iets minder gebedjes laten 
bidden, omdat we pas om 12.15 uur in de pastorie waren en met een vol programma, waren we 
anders niet op tijd klaar.
We hebben nagepraat over palmpasen en er waren toch wel aardig wat kinderen die naar de vie-
ring waren geweest om met de palmpasenstok te lopen.
Waarom iedereen een palmtakje kreeg, ja dat wisten ze echt niet hoor.
Ik heb verteld dat Jezus op een ezel Jeruzalem binnen kwam en dat de mensen kleden op de 
grond legden en met palmtakken zwaaide en hosanna riepen.
Het verhaal ging nog door en aan de hand van plaatjes heb ik het verhaal van witte donderdag 
verteld en we hebben dit ook nagespeeld, door onze handen met doekjes schoon te maken, rode 
limonade te drinken en een matze te eten.
Daarna vertelde ik het verhaal dat Jezus de tuin in ging en gevangen werd genomen en dat hij 
veroordeeld werd. Ja het is toch allemaal wel moeilijke kost voor deze groep, maar ze luisterde 
allemaal wel heel erg geïnteresseerd.
We hebben de groep in drieën verdeeld en zijn de kerk ingegaan waar ieder groep langs de staties 
gingen en er werd het een en ander uitgelegd. Bij de laatste statie mochten de kinderen een kaars 
voor Jezus opsteken, die gestorven was.
Tot slot heb ik  het verhaal verteld dat Jezus was opgestaan en dit betekend een nieuw leven.
Als de vogels een ei leggen betekend dit ook een nieuw leven en dit was het startschot om paasei-
eren te zoeken.
Volgens de meeste kinderen waren ze te makkelijk verstopt, ja ik had niet verwacht dat deze groe-
pen zo goed konden zoeken. Volgend jaar maar iets moeilijker verstoppen.
We hebben iedereen een goede Pasen toegewenst en ik denk dat het weer een zinvolle kinderkerk was.
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De volgende kinderkerk is op donderdag 14 april om 15.15 uur
Wilt u kind ook meedoen met de kinderkerk, dan kan natuurlijk altijd. Ik kom uw kind om 15.15 uur 
ophalen van school en u kunt uw kind om 16.15 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 21 maart 2016 was er kinderkerk voor de bovenbouw. Er waren 7 kinderen die met me meegin-
gen. Ze wisten allemaal dat we paaseieren gingen zoeken,  dus toen ze binnen waren stonden ze 
gelijk allemaal voor het raam te kijken of ze al eieren zagen liggen. Ze zijn wat ouder daarom had 
ik ze wat moeilijker verstopt.
We begonnen met onze gebruikelijke opening en er werden ook wat gebedjes gebeden. De 
meeste oudere kinderen vinden dat een beetje gênant, maar de jongere hebben hier nog geen 
last van. Mijn vraag was, wie is er gisteren naar de palmpasen viering geweest. Dat was maar een 
kind, daarom hebben we gepraat over Palmpasen en over hoe Jezus werd binnen gehaald. Het 
bleek dat het kind die in de viering op het ezeltje zat een beetje te zwaar was en daarom moest er 
iemand duwen. Dit even tussendoor…
Het verhaal van Pasen is niet zo goed bekend bij de kinderen als het kerstverhaal en daarom heb ik 
in mijn eigen woorden het Paasverhaal verteld. Af en toe wilde een kind toch iets kwijt en zo wis-
ten ze van de haan, die driemaal had gekraaid. Ze wisten ook wat Jezus had gezegd bij het laatste 
avondmaal. De drie kruizen waren ook heel bekend en iemand wist ook te vertellen dat Veronica 
het gezicht van Jezus had afgedroogd.
Ik hoop dat het verhaal een beetje voor ze is gaan leven.
Ik had een ganzenbordspel, waarbij vragen aan bod kwamen over de goede week. Hier stonden 
vragen in maar ook de uitleg bij ieder plaatje. Het was een leerzaam spel.
Tot slot hebben we bedacht waarom we paaseieren gaan zoeken. Jezus is opgestaan, maar ja, daar 
komt geen ei bij te pas. Tot slot kwamen ze toch op een nieuw leven en een nieuw begin. Ja dit was 
het startsein om eieren te zoeken.
Iedereen mocht een groot, een middelgroot en een klein ei zoeken. Ze waren een beetje moeilijk 
verstopt, en daarom bleven er nog 2 eieren liggen, maar die komen wel weer als er kinderkerk voor 
de onderbouw  is.
Ik heb iedereen een zalig Pasen toegewenst.
Het was een zinvolle kinderkerk.

De volgende kinderkerk is op maandagmiddag 11 april
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
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Nieuws van de Vormselgroep 
We gaan naar Rome toe!
Van  29 april tot en met 4 mei gaat een grote groep van 26  vorm-
selbegeleiders op reis naar Rome. De groep gaat onder leiding van 
pastoor Matthieu Wagemaker op ontdekkingstocht: op zoek naar 
de geschiedenis van het Katholieke geloof en op zoek naar onze 
eigen spiritualiteit en  al het moois dat Rome te bieden heeft.
De voorbereidingen voor de Rome-reis zijn inmiddels in volle gang. 
Als onderdeel van deze voorbereiding is er op zaterdag 2 april om 
18.30 uur een viering in de kerk. Pastoor Matthieu Wagemaker 
gaat voor en de vormselbegeleiders zorgen voor de muzikale on-
dersteuning. De vormselbegeleiders zingen verschillende Taizé liederen die de begeleiders en de 
vormelingen dit jaar hebben ingestudeerd. Reken er maar op dat ze als koor mooi zullen zingen.
U bent van harte welkom om aanwezig te zijn bij deze viering!

Sponsors gezocht voor de jongerenreis Rome! 
In een eerdere editie van ’t Contact hebben we geschreven over de zoektocht naar sponsors. De 
doelstelling is om álle begeleiders, ongeacht zijn of haar financiële situatie, de kans te bieden om 
mee te gaan naar Rome. Iedereen is inmiddels hard aan het sparen geslagen en we reizen low-bud-
get: toch blijft de reis naar Rome een behoorlijk grote uitgave voor alle jongeren. Daarom zijn we op 
zoek gegaan naar een creatieve oplossing om de kosten voor de jongeren wat te beperken.  

Inmiddels zijn er al enkele toezeggingen bekend.
•   Een sponsor draagt 25 euro p.p. bij en de tegenpresentatie voor de jongeren is dat zij tijdens het 

Heilig Hart feest een presentatie over de Romereis verzorgen. 
•   Een anonieme sponsor sponsort de entree van 13 euro p.p. voor de Scavi. De gevraagde  tegen-

prestatie is de muzikale ondersteuning als koor voor de viering  op een  3e zondag van de maand.
•   Een anonieme sponsor sponsort de restkosten die overblijven voor vliegreis, overnachtingen 

hotel, ontbijt, transferkosten v.v. Rome vliegveld en toeristenbelastingen. Jongeren hebben 350 
euro betaald. Tegenprestatie: de jongens zingen mee in het adhoc mannenkoor op 2e kerstdag  
incl. 2 repetities) en  de dames verzorgen de warme glühwein en chocolademelk.

Wilt u ook een (kleine) bijdrage geven in ruil voor een tegenpresentatie? 
Iedereen die dit initiatief leuk vindt en dit tot uiting wil brengen door  een (kleine) bijdrage te 
leveren aan deze unieke ervaring voor de jongeren, nodigen we graag uit. De tegenpresentatie 
bepaald u zelf en anders belt u ons voor een idee (tel. 06-54978278).  

Wie wil één of meerdere toegangskaartje(s) sponsoren of iets anders uit onderstaand rijtje ?  
- Entree Vaticaans museum á €. 12,- 
- Entree  Catacomben á €. 8,-
- Koffie á €. 2,50,-
- Italiaans  ijsje á €2,-. 
- Diner á 15,- 
- Lunch á €. 7,50,- 
- Losse ticket openbaar vervoer á €. 1,50,-
- Dagkaart openbaar vervoer á €. 6,00,-

Dus één of enkele kopjes koffie zou ook al prachtig zijn.
De  Romereis commissie 

van de vormselgroep,
Gerrie Groot

Marita van Langen
Toine Stoop
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Mededelingen 
 

De Vijfhoek
De financiële situatie van 2013 van de Vijfhoek is door een 
externe adviseur doorgenomen. De Vijfhoek is buiten  
Nieuwe Niedorp om gezond te noemen. Attentiepunten 
worden met de penningmeesters van de afzonderlijke raden 
opgenomen.  Het eerste penningmeestersoverleg(PMO) zal vastgesteld worden.

Nieuwe Niedorp  - Liturgie
De Kloosterraad heeft vastgesteld dat de liturgische dienstverlening efficiënter kan en moet. Op 
verzoek van de Kloosterraad heeft De Vijfhoek een adviesgroep benoemd die opdracht heeft om 
dit te onderzoeken en met adviezen te komen.

Helaas gaat de Jeugd4Daagse niet door..  
 
Dit hebben we in ruim 45 jaar nog nooit meegemaakt dat we de Jeugd4Daagse hebben moeten 
aflassen wegens tekort animo. We vinden het heel erg jammer! 
We hopen volgend jaar weer op genoeg enthousiaste jongeren. We nodigen degene die dit jaar 
“wel” enthousiast waren graag weer uit voor volgend jaar. We laten het jullie tegen die tijd natuur-
lijk weer weten, wanneer “de gezelligste week van de Noord er weer aankomt”. En hopelijk kunnen 
we de groep van volgend jaar wel weer enthousiast krijgen. 

Namens de organisatie van de J4D; Ruda Berkhout, Susan Bakkum, Marijke Mol, Niels Hoogland, 
Rob van Langen en Loes Jonker

 
Oproep van het ritmisch koor 
Bij het 75 jarig bestaan van de parochie in 1985,  is het ritmische koor opgericht. Het bestaat nu 31 jaar. Een 
vaste kern van de groep is al lid vanaf het eerste uur. Er is praktisch geen verloop. Hoewel we ons allemaal 
niet oud voelen, begint de gemiddelde leeftijd nu toch te tellen. Wij maken ons een beetje zorgen, want 
wat zou het jammer zijn als het koor met een jaar of tien ophoudt te bestaan. Daarom deze oproep.
Dames en heren, het zou leuk zijn, om ons te komen versterken. We hebben een repetitieavond 
op maandag van kwart voor acht tot half tien. Daar tussen een gezellige koffie pauze. In principe 
verzorgen we iedere maand een viering bij ons in de kerk.
Af en toe wordt er ook buitenshuis gezongen in het MC te  Alkmaar, met kerst in Hugo Oord en  
De Raadstede en met de jaarlijkse oogstdankdag in Heiloo.
Het sociale aspect staat bij ons hoog in het vaandel  met een nieuwjaarsborrel, een gezellige jaar-
vergadering, een jaarlijkse afsluiting met een fietstocht en een  barbeque met partners. Denk je, 
dit is net iets voor mij, meld je dan aan bij een van de bestuursleden, of kom vrijblijvend eens 
kijken of meezingen op een repetitieavond. Ook mensen die een muziek instrument bespelen zijn 
van harte welkom, om ons combo te versterken.
 “ Dit koor maakt me warm en blij en is als een warme deken voor mij”. 
Dit is een citaat van een van onze koorleden.

Het bestuur van het Ritmisch koor .
Kees Oudeman

Cees Smit 
Ans Komen 

Riet Berkhout 
Nel Nooter
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Belangrijk JV Dorpshuis
Het bestuur van Stichting Dorpshuis nodigt de besturen uit van alle gebruikers van het Dorpshuis, 
’t Rondeel, de Ukkehut en Sportcentrum Noorderend voor de komende jaarvergadering op  
12 april in het Dorpshuis.
Op deze avond zal de Stichting Dorpshuis toelichtingen geven op de veranderingen voor het 
Dorpshuis, ’t Rondeel, de Ukkehut en de Sporthal die het komende jaar verwacht worden.

 
 
Blazersensemble Heerhugowaard en Vocaal Ensemble 
ImpulzZ in Afrikaanse sferen.
Harmonie Het Blazersensemble geeft zondag 17 april om 14.30 uur een concert in de Heilig 
Hart Kerk in Heerhugowaard de Noord.

Deze keer gaat het  Blazersensemble een bijzondere samenwerking aan met het Vocaal 
Ensemble ImpulzZ. Het beloofd een afwisselend programma te worden met als hoofdthema 
“Afrika”.
De toegangsprijs is 8 Euro, kinderen gratis.

Het   Blazersensemble is het harmonie orkest van Heerhugowaard dat met veel plezier muziek 
maakt  en telkens weer een nieuwe uitdagingen zoekt. Dit alles onder leiding van dirigent 
Steffen Snip, die het orkest op zeer enthousiaste en professionele wijze aanstuurt. 
Zo is er vorig jaar een dirigenten battle geweest, naar goed voorbeeld van “ Maestro” op 
televisie, met uiteindelijk 3 finalisten. 
Deze keer hebben ze als thema “Afrika”  gekozen. Ze brengen o.a. nummers als “African 
Wildlife”, van Kees Valk, “The  Lion King” van Hans Zimmer”, ook bekend geworden door Elton 
John en “The Lion Sleeps Tonight”.
Tijdens dit concert  is er een gastoptreden van Het Vocaal Ensemble ImpulzZ. Het ensemble  
bestaat uit 10 enthousiaste zangeressen en zangers uit heel Noord Holland, maar met 3 echte 
Noordenders. Namelijk Judith, Josien en Alma van Langen.  Het repertoire loopt uiteen 
van top 100 tot licht klassiek, zowel a capella als met pianobegeleiding. Wekelijks wordt er 
gerepeteerd in Schermerhorn onder muzikale leiding van Robert Stoop.
Tijdens het concert zullen zij onder andere de volgende nummers ten gehore brengen:
“Tea for two” en “Onbewoonbaar” van Marco Borsato.
Het Blazersensemble nodigt U van harte uit om te komen genieten van dit concert in de HH 
kerk, met zijn geweldige akoestiek en pluchen zetels. In de pauze kunt u genieten van koffie 
en gebak.

 
 
 
Gezocht:
Logeeradres/gastgezin voor doordeweeks verblijf van student van Hoge Agrarische School 
Den Bosch voor 2 perioden van 4 weken, te weten:
* periode 25 april t/m 20 mei
* periode 6 juni t/m 1 juli

Graag reacties naar Stefan Slijkerman, 06-50662087.
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Zuster van Buurendag 

Zaterdag 19 april was weer een geslaagde opruimdag. Rond 
half tien kwamen de mensen spullen ophalen bij de kerk. In 
diverse wijken maken ze er dan gelijk een gezellige ochtend 
van. Het zwerfvuil opruimen wordt gekoppeld aan gezamenlijk 
koffie drinken met zelfgebakken taart.... Wat mooi  hoe dit 
wordt opgepakt door die wijken!

Rond de kerk , ‘t Rondeel en rondom school en schoolplein
De pastorietuin en het stuk langs het handbalhek zag er schoon 
uit, zo ook bij ‘t Rondeel. De  tuinploeg van de kerk had daar alles al 
opgeruimd. Zij hadden natuurlijk een kopje koffie verdiend! Het was 
dan ook een gezellige boel in de pastorie met al die werkers. Na de koffie heeft Katorze een deel van de 
Middenweg geschoond/nagelopen. Tezamen met een aantal trouwe kinderen (zij helpen jaarlijks mee), 
is het gebied rondom de school en het schoolplein aangepakt. De kinderen pakten het heel rigoureus 
aan, wat een kanjers! Ook de Zeldenrustlaan is van het zwerfvuil ontdaan. Hoewel, sinds er een andere 
beheerder is ziet het er opgeruimd uit! Complimenten hoor!

Compliment
De wekelijkse wandeling van Gerrit van der Krol verdient toch wel weer een compliment. Steeds 
maar weer al het zwerfvuil opruimen in en rondom De Noord! En het is duidelijk te merken dat 
Gerrit een goed voorbeeld geeft, de mensen die hem zien lopen voelen zich ook verantwoordelijk 
om hun leefomgeving schoon te houden! 

Sloten 
Een aantal sloten zijn weer geschoond en het was (helaas) de moeite waard, zoveel rommel.
Mocht u niet in staat zijn om uw sloot te schonen terwijl er veel  troep in ligt, of komt u een situatie 
tegen langs de weg, zoals vernielingen, vervuiling, afgewaaide takken, losse trottoirtegels of wat 
dan ook, u kunt dit dan melden bij de gemeente. Via de telefoon: 14072.

Honden en paarden
Helaas lag er aan de Middenweg op veel plaatsen grote hopen hondenuitwerpselen. En ook op 
het kerkplein lagen uitwerpselen. Wat ook helaas opgenoemd moet worden zijn de grote hopen 
paardenpoep op het fietspad, overal door De Noord. 
 Het zou toch een verademing genoemd kunnen worden als hondenbezitters en paardenberijders 
(-berijdsters) dit opruimen, om te voorkomen dat er kinderen in stappen en ook dat 
gemeentewerkers die het gras maaien alles in hun gezicht krijgen. 

Erwtensoep
Zoals gebruikelijk werd de Zuster van Buurendag weer afgesloten met erwtensoep en koffie, en 
limonade met snoep voor de kinderen. Het was dus weer een gezellige afsluiting in de pastorie!

Dank aan…. - onze vaste bordenplaatsers
 - de bewoners waar de borden ieder jaar weer mogen staan in de tuin
 - het parochiebestuur
 - de vrouwen die steeds voor het stencilwerk zorgen
 - en de gemeente voor het uitlenen van de materialen
 - de mannen die het opgehaalde vuil naar de stort brengen
 - en ….. uiteraard alle zwerfvuilruimers van de Noord en de buitengebieden
Allemaal ontzettend bedankt !!

De Noord schoon, heel gewoon, dat is waar we ons voor blijven inzetten!

Namens Katorze, Anna Beers
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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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Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
De data voor de komende tijd:

Vrijdag 1 april 2016 koffie-ochtend op de pastorie

Vrijdag 15 april 2016 koffie-ochtend op de pastorie

Donderdag 28 april 2016 maaltijd in het dorpshuis

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

 
KBO de Noord 
UITJE  18 April GAAT NIET DOOR
Zoals u al heeft kunnen lezen in de Nieuwsbrief gaat ons jaarlijkse 
uitje niet door vanwege te kort deelname.  Als het goed is hebben 
alle leden die al hadden betaald hun geld teruggestort gekregen.

PROGRAMMA
23 mei:  Afsluiting seizoen met Bram Groot, 
               Over wijn maken en misschien wel proeven                                                    
11 juni:  RABO fietstocht   
5 september:  KBO fietstocht                                                   
12 September :  Cees Verkerke met lezing over zijn bijzondere tuin  
10 oktober:   Marijke van Langen vertelt over haar voetreis naar Sint Petersburg                                                                                 
15 november:  Jan Veenstra  “De plaat en zijn verhaal”  ( avond)
20 december:  Kerstmiddag met Webtheater

Alle middagen beginnen om 14.00 uur en het avondprogramma om  19.30 uur
    

Met vriendelijke groet: Truus van den Berg

Van het water
Rommelmarkt
Zoals al eerder aangekondigd houden we op 16 april onze jaarlijkse 
rommelmarkt in en bij De Roef. De verkoop start om 10.00 uur en 
duurt tot 15.00 uur.
Ter herinnering krijgt u binnenkort nog een  briefje in de bus.
We willen graag o.a. de volgende spullen bij u ophalen:  speelgoed, 
glazen, keukengerei, snuisterijen, hand- , tuin- en elektrisch gereed-
schap, curiosa, lampen, fietsen, kaarsen, een flesje wijn, cosmetica, 
computers, doehetzelfartikelen, audio- en videoaparatuur, hebbedin-
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getjes, plantjes, bloemen, boeken, puzzels, spellen, sportartikelen, tuinmeubilair en enzovoorts, 
enzovoorts. Grote meubilaire zaken zoals ledikanten, banken, kasten e.d. kunnen we gezien de 
omvang en de beschikbare ruimte niet hebben. Maar een rieten stoeltje, een kastje, tafeltje of een 
ouderwetse ligstoel nemen we graag mee. Woensdagavond 13 april komen we de spullen vanaf 
19.00 uur bij u ophalen. Zet de spullen bij de voordeur, dus niet aan de weg, want dan riskeren we 
dat anderen ons voor zijn en dat is niet de bedoeling. We hopen weer op een bonte verzameling 
aan spullen. Zijn we niet langs geweest, omdat u te ver woont -we hebben slechts enkele uurtjes 
de tijd om het op te halen- maar u heeft wel “rommeltjes” voor ons, dan zouden we het fijn vinden 
als u deze vrijdagmiddag 15 april bij De Roef  brengt. Alvast bedankt voor uw medewerking en tot 
ziens op de markt. De koffie staat klaar. 

Collecte Jantje Beton
De opbrengst van de collecte voor het Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton bedroeg € 946,84.
Alle gevers worden hierbij hartelijk bedankt. De helft van de opbrengst is voor de eigen kas. 

De leiding.

Collecte Oranjecomité
Hallo Oranjevrienden,

In de eerste 2 weken van april zullen de collectelopers weer bij u 
langs de deur komen.

Van het opgehaalde geld zullen wij voor de kinderen in de Noord 
weer een onvergetelijke Koningsdag organiseren en op 5 mei 
(Hemelvaartsdag) een mooie fietstocht voor jong en oud!!  

Zowel Koningsdag als de 5 mei fietstocht zijn beide kosteloos!!
Hierbij willen wij u hartelijk bedanken voor uw eventuele bijdrage 
en de collectelopers voor jullie geweldige inzet!!

Groet  van het Oranje Comité!

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

Uitnodiging voor de jaarvergadering van Stichting Dorpshuis

Op dinsdag 12 april 2016 om 20.00 uur in het Dorpshuis. 

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

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door de gebruikers van de verschillende gebouwen 
en betrokken personen.
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Het bestuur in 2015 werd gevormd door:
Johan Groen voorzitter namens algemeen gebruik vanaf 2001
Kees Dekker penn./secr. namens algemeen gebruik vanaf 1997
Nic Buter bestuurslid namens algemeen gebruik vanaf 1992
Tiny Borst bestuurslid namens algemeen gebruik vanaf 1997
Willem Wester bestuurslid namens Hugo Boys   vanaf 2004
Jan v/d Berg bestuurslid namens P.U. tafeltennis vanaf 1998
Ingrid Commandeur bestuurslid namens Hugo Girls  vanaf 2015
 
Artikel 2 van de statuten ( 1960 ) luidt:
De stichting stelt zich ten doel, zonder daarbij voor zichzelf het behalen van winst te beogen, 
het stichten, in stand houden en exploiteren van gebouwen, die naar de aard van hun inrichting 
lokaalruimten dienen te bieden aan alle instellingen, verenigingen of groepen, die zich ten doel 
stellen het funktioneren der plaatselijke bevolking in verenigings- of groepsverband op maat-
schappelijk, sociaal, geestelijk, cultureel en recreatief terrein te bevorderen.

Agenda jaarvergadering:

0. Opening door voorzitter Johan Groen
1. Notulen van de jaarvergadering 14-04-2015
2. Jaarverslag 2015
3. Financieel jaarverslag 2015
4. Verslag van kascontrolecommissie op de boeken van de penningmeester (door Rene  
 Ruijter – Henk Kroon was door een operatie n.a.w.) + benoeming nieuwe commissie
5. Toelichtingen op de veranderingen van de verkoop van het Rondeel 
6. Toelichtingen op de aankoop van de Sporthal Noorderend
7. Bestuursverkiezing: er zijn geen bestuursleden die aftreden
8. Rondvraag
8. Sluiting                          

Notulen jaarvergadering van de Stichting Dorpshuis d.d 14 april 2015 
 
Aanwezig:   Zie presentielijst

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

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

De opkomst voor de jaarvergadering was dit jaar matig. Naast het bestuur waren 6 personen die 
de vergadering hebben bijgewoond. Dit jaar hadden de vaste gebruikers een uitnodiging ontvan-
gen per email i.p.v. de uitnodigingsbrief in de brievenbus.
 
2. Notulen jaarvergadering 2014:
Er waren geen op- en/of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en de notulist wordt 
bedankt.
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3. Jaarverslag:
Er is een jaarverslag opgemaakt en voorgelezen door  Kees D 

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2014

DORPSHUIS
Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de zonnepanelen. Op 6 juni 2014 zijn naast 
de bestaande 28 panelen (op 16 mei 2013 geplaatst met een opbrengst tot 6 juni 2014  
van 7950Kwh) zijn door Ted Slijkerman nog 40 panelen geplaatst op het platte dak van de 
Rabozaal. Vanaf 6 juni (op nul gestart) tot en met 14 april stond te teller op 13340Kwh.
In overleg met Hugo Boys is de defibrilator vanuit de entree van het Dorpshuis verplaatst naar 
de entree van de scouting. De buitendeur naar de entree van de scouting is voorzien van een 
cijferslot, waarvan de cijfercode bekend is voor iedereen die met de defibrilator kan werken. 

De kleedkamers zijn voorzien van bewegingsmelders, waardoor de verlichting niet meer aan 
blijft staan.

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

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

RONDEEL
De bieb is per 1 juli 2014 naar de St Joseph school verhuisd. Sindsdien staat de biebruimte 
leeg. Het zoeken naar een vervangende huurder door de Stichting en de Dorpsraad heeft 
helaas niets opgeleverd. Ook de gemeente heeft geen vervangende huurder kunnen vinden.
De gemeente heeft medio 2014 ons gemeld dat zij het gebouw willend vervreemden – dat 
wil zeggen – van de hand doen. Hiervoor hebben wij samen met de Dorpsraad en de vaste 
gebruikers (Hugo Girls en BSO) de gemeente verschillende keren bezocht om de gevolgen en 
mogelijkheden te bespreken. 
Johan heeft een toelichting op de besprekingen gegeven.
Inmiddels heeft de gemeente besloten het gebouw te willen verkopen aan een marktpartij.

UKKEHUT
Voor de Ukkehut zijn afgelopen jaar geen bijzonderheden geweest.

ALGEMEEN
Naast de bovenstaande punten is weer veel vrijwilligers werk ingezet voor het schoonmaak-
werk, klein onderhoud,  legionnella beheersing, onderhouden van contacten om alles soepel 
te laten lopen etc, waarvoor dank aan iedereen. 

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

Voor het Rondeel zijn wel zorgen. De bibliotheek vertrekt per 1 juni uit het Rondeel , waardoor 
een belangrijke financiele drager verdwijnt. We zullen de komende tijd met de betrokken partijen 
overleg hebben over de toekomst van het Rondeel.
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5. Kascontrole commissie:
De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit Rene Ruiter en Toos Mooij. De commissie had geen 
op- en/of aanmerkingen. 
Toos deed de controle dit jaar voor de tweede keer. Haar plaats voor het komende jaar wordt in-
gevuld door Henk Kroon.
Rene en en Toos worden bedankt voor de controle.
 

6. Aanpassing huishoudelijk reglement:
Het HH reglement is niet aangepast.

7. Bestuursverkiezing:
Er zijn geen bestuursleden afgetreden en/of herkozen.

8. Rondvraag/mededelingen;
Henk Kroon:   De verlichting blijft weleens branden in het Dorpshuis. Dit proberen wij op te  

 lossen middels bewegingsmelders.
Janet Wester:  De NOC heeft een extra oven aangeschaft. Moet dit nog opgegeven worden voor 

de verzekering? Dat is niet nodig. De verzekerde som heeft ruimte voor extra aan-
schaffingen. 

  Kees deelde nog mee dat voor de zonnepanelen de verzekerde som voor de opstal 
is verhoogd met € 30.000,00.

Anita Smal:  vraagt of de toiletten in het Rondeel schoongemaakt kunnen worden na gebruik 
van de Hugo Girls.

Sluiting 20:50 uur – Iedereen wordt bedankt voor de aanwezigheid en inbreng.

Volgende vergadering is nog niet vastgesteld.

 
Financieel overzicht exploitatie Dorpshuis over het jaar 2015
   
omschrijving    begroot 2015   werkelijk 2015   begroot 2016 
   
Inkomsten:   
   
Huren vast    €        16.150,00   €        16.502,75   €        16.500,00 
Huren variabel    €        16.150,00   €        16.502,75   €        16.500,00 
TOTAAL inkomsten    €        32.300,00   €        33.005,50   €        33.000,00 
   
Uitgaven:   
   
Vaste kosten   
Belastingen /heffingen    €          5.500,00   €          5.483,52   €          5.500,00 
Verzekeringen    €          1.500,00   €          1.549,58   €          1.900,00 
Onderhoud    €          2.000,00   €          3.850,49   €          2.500,00 
Bestuurskosten/representatie  €            100,00   €              75,00   €            100,00 
Aanvulling op groot 
onderhoud   €          6.000,00   €          5.250,00   €          6.000,00 
SUBTOTAAL    €        15.100,00   €        16.208,59   €        16.000,00 
Overige kosten   
Diversen/onvoorzien    €            750,00   €            435,79   €            500,00  
Totaal vast deel    €        15.850,00   €        16.644,38   €        16.500,00 
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Variabele kosten   
Energiekosten (gas, water en licht) €          9.000,00   €          9.365,87   €          9.500,00 
Schoonmaakkosten/vrijwilligers €          2.000,00   €          1.410,52   €          2.000,00 
Telefoonkosten    €            950,00   €            956,34   €            950,00 
teruggave aan vaste gebruikers €          4.200,00   €          4.770,02   €          4.050,00 
Totaal variabel deel    €        16.150,00   €        16.502,75   €        16.500,00 

TOTAAL uitgaven    €        32.000,00   €        33.147,13   €        33.000,00 
Exploitatieverschil    €            300,00   €            141,63-  €                   -       

TOTAAL kosten    €        32.300,00   €        33.005,50   €        33.000,00 
   

Financieel overzicht exploitatie Rondeel over het jaar 2015
   
omschrijving     jaar 2014   jaar 2015  
   
Inkomsten:   
   
Exploitatiebijdragen     €          5.997,19  €           3.705,00   
  
TOTAAL inkomsten     €          5.997,19  €           3.705,00 
   
Uitgaven:   
   
Energiekosten     €          5.049,47  €           4.501,09 
Klein onderhoud     €            750,00  €              750,00 
Belastingen/heffingen/
verz./bestuurskosten     €          1.250,00   €          1.250,00
  
Telefoonkosten     €              55,73   €                   -  
  
Exploitatieverschil     €          1.108,01-  €          2.796,09-
 
TOTAAL     €          5.997,19   €          3.705,00
  
   
Financieel overzicht exploitatie Dorpshuis over het jaar 2015
   
omschrijving    begroot 2015   werkelijk 2015   begroot 2016 
   
Inkomsten:   
   
Huren vast    €        16.150,00   €        16.502,75   €        16.500,00 
Huren variabel    €        16.150,00   €        16.502,75   €        16.500,00 
TOTAAL inkomsten    €        32.300,00   €        33.005,50   €        33.000,00 
   
Uitgaven:   
   
Vaste kosten   
Belastingen /heffingen    €          5.500,00   €          5.483,52   €          5.500,00 
Verzekeringen    €          1.500,00   €          1.549,58   €          1.900,00 
Onderhoud    €          2.000,00   €          3.850,49   €          2.500,00 
Bestuurskosten/representatie €            100,00   €              75,00   €            100,00 
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v Garage Co Borst BV v Co Borst Autoschade
v Co Borst Bedrijfswagens v C.B. Lease
v Airco Service v Piaggio LTV-dealer

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

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

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

Tevens verzorging van particuliere 

aangiftebiljetten

 
 

 

 

 

   

 

 

 
 

    Voor  sierhekwerk en kennelbouw op maat 

 

  Automatische Draai/Schuifpoorten voorzien 

       van intercom, camera, verlichting e.d. 

 

            Tevens voor uw paardenboxen, 

           hondenkennels & dierenverblijven 

 

    Middenweg 598  1704 BS  Heerhugowaard 

   072-5715927 fax 072-5721059 of  06-53716161 
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Aanvulling op groot onderhoud €          6.000,00   €          5.250,00   €          6.000,00 
SUBTOTAAL    €        15.100,00   €        16.208,59   €        16.000,00 
Overige kosten   
Diversen/onvoorzien    €            750,00   €            435,79   €            500,00 
Totaal vast deel    €        15.850,00   €        16.644,38   €        16.500,00 
   
Variabele kosten   
Energiekosten (gas, water en licht) €          9.000,00   €          9.365,87   €          9.500,00 
Schoonmaakkosten/vrijwilligers €          2.000,00   €          1.410,52   €          2.000,00 
Telefoonkosten    €            950,00   €            956,34   €            950,00 
teruggave aan vaste gebruikers €          4.200,00   €          4.770,02   €          4.050,00 
Totaal variabel deel    €        16.150,00   €        16.502,75   €        16.500,00 
      
TOTAAL uitgaven    €        32.000,00   €        33.147,13   €        33.000,00 
Exploitatieverschil    €            300,00   €            141,63-  €                   -       
      
TOTAAL kosten    €        32.300,00   €        33.005,50   €        33.000,00 
   

Sportcentrum Noorderend blijft open
Door de samenloop van aankoop Sporthal en aanpassing van het Dorpshuis ligt er heel wat op 
het bordje van de Stichting Dorpshuis. Wij kijken bij de te maken keuzes niet op korte termijn. 
Onze doelstelling is de huisvesting en ontwikkelingsmogelijkheden van onze verenigingen op 
de middellange tot lange termijn te optimaliseren. Op  dinsdag 12 april wordt tijdens de jaar-
vergadering van de Stichting Dorpshuis een en ander nader toegelicht en worden de plannen 
voor de verplaatsing van Hugo Girls en de daaruit voortvloeiende aanpassingen in en rondom het 
Dorpshuis gepresenteerd. 

Iedereen is van harte welkom. Vooruitlopend hierop treft u onderstaande informatie over de ont-
wikkelingen van beide dossiers.

Sportcentrum  Noorderend
Nadat in oktober de sporthal door de vorige huurster werd gesloten  is er, onder aanvoering van 
Peter Bleeker en samen met  Henk  Brinkmann,  hard gewerkt  om de sporthal open te houden.  Er 
werd ter overbrugging een huurovereenkomst gesloten die doorloopt tot eind april 2016. Waar 
mogelijk heeft  de Stichting Dorpshuis hieraan zijn ondersteuning  gegeven. 

Het zag er lange tijd naar uit dat een andere partij de sporthal zou verwerven. Voor ons geen punt.  
Het open houden van deze sporthal stond en staat bij ons voorop niet het eigendom verwerven.
  
Begin maart  bleek dat deze partij zijn financiering niet rond kon krijgen en dat daardoor het 
open blijven van de sporthal ernstig in gevaar kwam. Wij hebben toen samen met  P. Bleeker de 
zaak weer opgepakt.  De enige oplossing waarmee een blijvende openstelling mogelijk was  bleek 
aankoop van de Sporthal door Stichting Dorpshuis te zijn.  Voor Stichting Dorpshuis waren de 
randvoorwaarden:
1.  Een acceptabele verwervingsprijs
2.  Het verkrijgen van voldoende liquiditeiten 
3.  Een reële exploitatie moet mogelijk zijn.

Inmiddels is aan alle randvoorwaarden voldaan.
•   Ad. 1 Er is mondelinge overeenstemming  bereikt met de eigenaar voor de aankoop van de 

sporthal voor € 307.000. 
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Duidelijk verhaal

www.hypotheekshop.nl/eerste-huis-kopen

Nooit gedacht dat de lage 
rente mij zóveel kansen biedt

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

De Hypotheekshop Heerhugowaard | Dennis Zuurbier | Stationsplein 34 - 36 | Heerhugowaard
T. 072-20 101 14
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•   Ad 2. Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met een subsidie van  
€225.000. Een en ander vergde veel overleg, maar het is uniek dat gemeente(-raad) binnen twee 
weken tot dit positieve besluit kon komen. Afgelopen vrijdag hebben wij, in reactie op dit posi-
tieve besluit,  drie Noordender ondernemers bereid gevonden elk € 50.000 renteloos beschik-
baar te stellen. Hiermee worden zowel de aankoop als de eerste noodzakelijke onderhoudswerk-
zaamheden mogelijk gemaakt. 

•   Ad 3. Met Henk Brinkmann is een  principe-overeenstemming bereikt om de komende 5 jaar de 
sporthal te runnen.  Aan  de nieuwe start wordt ook een naamswijziging gekoppeld: Sporthal 
Noorderend zal vanaf heden Sportcentrum Noorderend gaan heten.

De schriftelijke uitwerking van alle bovenstaande punten is opgepakt en wij streven ernaar om 
begin mei de overdracht te laten plaatsvinden. 
Wij hebben scherp ingekocht, veel steun gekregen, maar dat betekent niet dat wij er al zijn.  Er 
moeten in de sporthal veel zaken worden aangepakt.  Wij gaan dat doen aan de hand van een 
Meer Jaren Onderhoud  Begroting (MJOB).   Het uitgangspunt hierbij is dat wij komende zomer 
een groot aantal noodzakelijke kleinere onderhouds- en verbeteringswerkzaamheden gaan uit-
voeren .  De komende jaren zullen wij dan aan de hand van de dan beschikbare middelen stap 
voor stap het gebouw verder  verbeteren.

Verkoop Rondeel en verhuizing Hugo Girls
Nadat  in april 2013 bekend werd dat de bibliotheek het Rondeel zou verlaten zijn er allerlei 
ontwikkelingen op gang gekomen. De gemeente heeft  intensief overleg gevoerd met in eer-
ste instantie Dorpsraad en Stichting Dorpshuis. Later zijn de gesprekken met alleen de Stichting 
Dorpshuis voortgezet. Vanuit de in 1982 gesloten contracten bleek dat de Stichting Dorpshuis 
verantwoordelijk was voor de ontstane leegstandkosten. Er is toen  uitbreid gesproken over en 
ruchtbaarheid gegeven aan de mogelijkheden voor verdere exploitatie met een maatschappelijke 
functie.  Hierop  zijn  geen  reacties gekomen die tot een blijvend goede exploitatie konden leiden. 

Door Stichting Dorpshuis is aangegeven dat  zij het Rondeel niet commercieel wilde exploiteren.  
Het zou kunnen betekenen dat wij (vanuit onze vrijwilligersorganisatie en met verkregen maat-
schappelijk kapitaal) bedrijven zouden faciliteren  die een concurrent zou kunnen zijn voor andere  
(Noordender) bedrijven en middenstanders. Een  voor de Stichting ongewenste positie. 

Bovenstaand en het feit dat het gebouw ook voor de gemeente onrendabel geworden  was, leid-
de voor de gemeente uiteindelijk tot het besluit  om het gebouw te verkopen.  De gemeente is 
op zoek gegaan naar een koper en heeft die enige tijd geleden gevonden.  Het voornemen is de 
opbrengsten van  het Rondeel beschikbaar te stellen voor de herhuisvesting van Hugo Girls. 
Met het onderzoek naar de mogelijkheden kwam de, reeds meerdere malen vanuit het dorp ge-
opperde, suggestie  naar voren om Hugo Girls naar het Dorpshuis te verplaatsen. Het gezamenlijk 
gebruik maken van het Dorpshuis zal voordelen opleveren. De Stichting heeft vervolgens met 
Hugo Girls en Hugo Boys intensief overleg gevoerd. Een van de door de verenigingen gestelde 
randvoorwaarden is dat naast de kleedaccommodatie ook het handbalveld verplaatst wordt. 

In de jaarvergaderingen van zowel Hugo Boys als Hugo Girl, september jl. ,  is gebleken dat de 
leden achter die gedachte staan.  Inmiddels zijn er plannen in de maak die het Dorpshuis als ge-
bouw, koppelen aan de ruimte van de Ukkehut.   De peuterspeelzaal gaat in dat scenario naar de 
lagere school en de vrijkomende ruimte wordt in belangrijke mate  ingevuld door de komst van 
Hugo Girls. Er komt dan een nieuw verhard handbalveld  op het  trainingsveld van Hugo Boys. Het 
C-veld wordt dan het officiële trainingsveld van Hugo Boys. De plannen worden nu uitgewerkt en 
doorgerekend. De definitieve goedkeuringen van zowel gemeente, bestuur Stichting Dorpshuis 
en betrokken organisaties en verenigingen moeten nog wel worden verkregen. 

Dorpshuisveiling
Het realiseren  van  bovenstaande  plannen gaat niet vanzelf.   Om alle plannen te kunnen uitvoe-
ren  denken  wij aan de inzet van vrijwilligers,  sponsering en aan het organiseren van een Dorps-
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• Onderhoud
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 Tel. 06 27088407
 Heerhugowaard

Medisch Pedicure Heerhugowaard

De praktijk staat ingeschreven 
in het kwaliteitsregister voor pedicures

*
Diabetes en Reuma aantekening

*
Praktijk op de begane grond

*
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*
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1704CC, heerhugowaard
tel. 06-42307499
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huisveiling. Dat laatste is een intensieve klus. Wij zijn daarom heel blij dat een viertal leden van 
Humulus Lupulus bereid zijn om in 2017 een  Dorpshuisveiling te organiseren.  

Tot slot 
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, stuur een mail  (jmgroen@quicknet.nl) of bel mij 
0653364757. Uiteraard kunt u deze ook kwijt tijdens onze jaarvergadering op  12 april 20.00 uur in 
het Dorpshuis. U bent van harte welkom.

Namens de Stichting Dorpshuis,
Johan Groen,  voorzitter

Belangrijk JV Dorpshuis
Het bestuur van Stichting Dorpshuis nodigt de besturen uit van alle gebruikers van het Dorps-
huis, ’t Rondeel, de Ukkehut en Sportcentrum Noorderend voor de komende jaarvergadering op  
12 april in het Dorpshuis.
Op deze avond zal de Stichting Dorpshuis toelichtingen geven op de veranderingen voor het 
Dorpshuis, ’t Rondeel, de Ukkehut en de Sporthal  die het komende jaar verwacht worden.

Dorpsraad de Noord / Veenhuizen 
Uitnodiging:  voor de jaarvergadering van van  
Dorpsraad de Noord / Veenhuizen 

DORPSRAAD “DE NOORD”

Wanneer: Op dinsdag 12 april van 19.30 tot 21.00 uur
Waar: de Rabozaal in het Dorpshuis Heerhugowaard – Noord
 
Agenda:
1.     Opening en tekenen van de presentielijst door de aanwezigen.
2.    Bespreken van de notulen jaarvergadering van 24-03-2015.   

 Deze notulen zijn vooraf te lezen op de site  
 www.heerhugowaarddenoord.nl  en worden ook tijdens de  
 vergadering uitgereikt.

3.   Jaarverslag en financieel verslag van Dorpsraad de Noord 2015.
4.    Korte toelichting financiële jaarverslagen 2015 en jaaroverzichten van de verschillende Werk 

 groepen, te weten: 
      a.  Volkstuinenvereniging
      b.  Werkgroep Jeugd
      c.  Werkgroep KinderVakantieSpelen
      d.  Werkgroep Verkeer
5.   Verslag van de kascontrole en verkiezing nieuw lid van de Kascontrolecommissie
6.   Informatie Project Veenglas 
7.   Informatie commissie Leefbaarheidsfonds 
8.   Informatie Kompas op de noord 2.0
9.   Toekomstvisie Dorpsraad
10.   Rondvraag 
11. Sluiting
12. Napraten met een drankje.
 
Tijdens de vergadering wordt  thee en koffie  geschonken.
Na de vergadering is er mogelijkheid om na te praten met een drankje. Voor dit drankje wordt een 
vrijwillige bijdrage gevraagd. 
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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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Stichting Veenhuizer Hoeven 
Stichting Veenhuizer Hoeven organiseert zondag 17 april haar 
eerste familie-ochtend van 2016!

Stichting Veenhuizer Hoeven biedt oa. begeleid paardrijden aan 
voor iedereen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Wij 
organiseren familie-ochtenden omdat wij iedereen de gelegen-
heid willen geven kennis te maken met het paardrijden en om te 
ervaren of paardrijden misschien iets is voor u en/of uw kind(eren). 
Vorig jaar hebben we 4 familie-ochtenden gehouden die zeer 
goed bezocht zijn.

Op zondag 17 april van 10.00 tot 12.00 organiseren we weer de 
eerste familie-ochtend van 2016. Deze ochtend is bedoeld voor gezinnen waarvan een of meer-
dere personen een beperking hebben. Iedereen is welkom, ongeacht het aantal gezinsleden of de 
aard van de beperking. 
Wie het wil mag op 1 van onze paarden rijden, u kunt ook samen met uw kind op 1 paard rijden. 
We gaan met z’n allen er een gezellige ochtend van maken!!

Deze ochtend wordt u aangeboden door Stichting Veenhuizer Hoeven en is geheel gratis!
Graag wel van te voren aanmelden, want het aantal deelnemers is beperkt.
De andere datums van de familie-ochtenden in 2016 zijn: 22 mei, 26 juni en 11 september

Aanmelden kan via de mail: 
info@veenhuizerhoeven.nl, via Facebook dmv een pb, of via telefoonnummer: 06-37376332.
Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.veenhuizerhoeven.nl

Tot gauw op:   Veenhuizerweg 11b
 1704 DM Heerhugowaard Noord.

De koffie staat klaar!
Femmy Veenstra,

Stichting Veenhuizer Hoeven

Vrouwen van Nu afdeling Veenhuizen
Ledenavond 21 maart 2016 van de    
Vrouwen van Nu, afdeling Veenhuizen 

Voorzitter Dini heet ons van harte welkom, in het bijzonder 
Wil Gorter uit Andijk. Vervolgens heeft Dini enkele med-
edelingen: 
*  op 3 mei uur hebben we een excursie naar de zintuigentuin van Cees Verkerke in Heerhugowaard 

om 14.00 uur, u kunt zich bij Dini melden;
*  de bus voor onze uitgaansdag is bijna volgeboekt, heeft u interesse, u bent welkom, leest u ons 

verslag in Contact
*  er is een prachtige handwerktentoonstelling in Schoorl op vrijdag, zaterdag, zondag 8 t/m 10 

april, zie info in de Inzicht. Ligt ook in de bibliotheek.
*  op 18 april organiseren wij een creatieve avond, wij maken sieraden van fietsbanden, mogelijk 

ook van racebanden, die zijn smaller) en kralen. Wie weet heeft u oude kettingen, waarvan u de 
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NIEUWE MENUKAART MET 
HEERLIJKE  GERECHTEN  PASSEND  
BIJ HET VOORJAAREN NIEUW OP 

DE TAP, TEXELS SPRINGTIJ

ZONDAG 10 APRIL, 
A COUSTIC COTTAGE

SINGER SONGWRITERSMIDDAG MET 
OPTREDENS VAN  LAURENS REIJ,  

CHRIS JAMES EN STERRE WELDRING
        AANVANG 15.00 UUR VRIJ ENTREE

DAARNA OPEN PODIUM

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

VRIJDAG 15 APRIL
MUSIC-DINNER MET 
   “ONZE TOPPERS” 

DE WHEELBARROWBAND
 3-GANGEN 36.50 

RESERVEREN AUB

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

ZATERDAG 16 APRIL 
ST. PATRICKS CRUISE ISM

     PARTYBOOT DE KOPEREN HOORN
 VAREN, MUZIEK AAN BOORD EN  

DINER TOE. START 15.00 UUR, 
EINDE 21.00 UUR, MOOI OM WAT TE  

VIEREN, RESERVEREN AUB

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

550 WHISKEY’S EN WHISKY’S,
     PROEVERIJEN , WHISKEYPLANKJES 

EN  WHISKY VAN DE 
MAAND:GLENFIDDICH 12 JAAR

5 VERSCHILLENDE BUFFETTEN 
EN BARBEQUE’S

4 HEERLIJKE HIGH TEA’S EN 
NOG VEEL MEER VOOR

FEEST, RECEPTIE, DINERS OF WAT  
U MAAR WENST.

WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL
INFO@THEIRISHCOTTAGE.NL

    VERLAAT 4 1734 JN OUDE NIEDORP
 ALLE DAGEN OPEN VANAF 10.30 UUR

0226 - 421486

NIEUW !!
Nieuwsgierig?

kom kijken!

Geopend:  
di-wo-do-vrij  9.30 - 17.00 uur
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kralen (30 á 40) opnieuw kunt gebruiken of u koopt ze bij Action, Zeeman e.d. neemt u een lange 
stopnaald mee met een groot oog en een scherp schaartje.

*  donderdag 21 april vindt de provinciale ledenvergadering plaats, Dini en Coby gaan heen, Dini 
vraagt toestemming aan leden als stemgerechtigde van onze afdeling op te treden.

*  in de pauze gaat een lijst rond waarin wij kunnen intekenen op deel te nemen in de jubileum-
commissie, volgend jaar bestaat onze afdeling 80 jaar; de fietsdag organiseren; meefietsen op de 
sponsortocht van de RABO op 11 juni.

*  Gré vraagt deelnemers voor de Zonnebloem om mensen te bezoeken eenmaal per drie weken; 
bestuursfunctie te willen vervullen of mensen naar evenementen te rijden. Info: Gré van Stralen, 
tel. 072-5714767.

Dan krijgt onze gast, Wil Gorter, het woord:
Ze is getrouwd, heeft vier kinderen en toen die klein waren speelden ze graag met de verkleedkist, 
waarin ook hoedjes lagen. Daar paste ze goed op en door de jaren heen kwamen er meer hoedjes 
bij. Haar vader kent een liedje, dat op bruiloft gezongen wordt met o.a. de tekstregel: zet ‘m op 
buurmans hoofd, dat heb ik tante Meun beloofd. Toen een vriendin vroeg op zij met haar groeiende 
collectie een lezing geven wou in een verzorgingshuis, was dat het begin in 1980. Nu heeft ze een 
aandachtig gehoor in de leeftijd van twee jaar tot 104! In diverse samenstellingen. Inmiddels heeft 
ze het allereerste hoedenmuseum.
Ze showt ons diverse modellen waaronder een muts met baard, die ze opzet als ze in het donker 
door het Streekbos fietst, komt ze toch mannelijker over. Verder doent de hoed voornamelijk di-
enst als bescherming voor de kou, maar ook voor de zon. Ook dwingt het dragen van een hoofd-
deksel gezag af, te denken bij politie en andere overheidsdienaars.
Ze laat ons ook een petje zien met een zonnepaneel bovenop, een plastic regenkapje, een hoedje 
van plastic zakken gehaakt, een zuidwester met flap in de nek, uitklapbare zijden hoeden. Tussen-
door zingt ze het hoedenliedje van Conny Stuart.
Ze kijkt naar reisprogramma’s speciaal naar de hoofddeksels in andere landen, naar ‘hoe heurt het’ 
van Jort Kelder. Ze laat ons het hoedje zien van Tommy Cooper, hoedjes uit het buitenland die 
zij zelf of anderen voor haar meegenomen hebben, uit Peru, Marokko, Lapland, Jamaica, Egypte, 
Schotland, Thailand.
Ook zijn  zij en haar man in het buitenland op zoek voor een hoedje en rijden daar graag 500 km 
voor om.
Maar ook de streekdrachten van Staphorst, Urk, Westfries worden getoond. Als de man een hoed 
met strik achter droeg was hij getrouwd, droeg hij de strik opzij, was hij vrij. ’t Is maar dat je het 
weet! De geestelijken dragen een keppeltje, pastoor een zwart hoedje met drie kartonnetjes in 
stof bekleed, had hij vier randjes omhoog in zijn hoedje, had hij meer gestudeerd! 
Ook heeft zij geleerd zelf hoeden te maken, van vilt, wij krijgen een korte uitleg te horen. Daarna 
besluit zij de avond met hoeden uit te delen, die wij opzetten. Het staat ons mooi en dan zingen 
wij samen het liedje uit 1870 van tante Meun, zet ‘m op buurmans hoofd, gevolgd door tante Jans 
met hoed van hopsaldera, waarin wij mee moeten bewegen met hoofd, schouders en bewegen, 
afdeling Veenhuizen in beweging! Tussendoor worden wij onthaald op koek en bitterbal.
Dini dankt Wil Gorter voor haar enthousiaste lezing, meldt dat het bestuur bij Greet Blonk langs 
gaat met een attentie bij haar afscheid van het bestuur en hoopt ons weer te zien op maandag 18 
april om 19.45 uur bij onze creatieve avond.

Marry

Progamma reisje donderdag  26 mei 2016 

08.15 uur  vertrek vanaf Oude Niedorp  hoek zwembad/ skapetweg
08.30 uur vertrek vanaf Veenhuizen  dorpshuis

10.00 uur  aankomst Garderen
 Na de koffie is er gelegenheid rond te kijken bij de Zandsculpturen 
 Het thema van 2016 is “De natuur in het zand” naar de wereld van
 Rien Poortvliet .
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 Daarbij aandacht gegeven aan kabouters, wildtaferelen en het boerderijleven.
 In het overdekte deel vindt u ca. 35 sculpturen die een spreekwoord uitbeelden
 Weet u welk spreekwoord het is? Puzzel lekker mee en maak kans op leuke 
 Prijzen.

12.30 uur vertrek naar Harskamp
13.00 uur  aankomst in Harskamp bij de Passiflorahoeve
 Hier staat de koffietafel voor jullie klaar.
  Na de koffietafel krijgt u uitleg over de Passiflorahoeve
16.00 uur  vertrek naar Hilversum
17.00 uur  in het restaurant bij Vliegveld Hilversum staat een driegangen diner voor jullie  
 Klaar.
19.45 uur  terugkomst in Oude Niedorp en Veenhuizen.

Kosten voor deze dag zijn € 70.00 

Wil  iedereen die meegaat een kwartier voor tijd aanwezig zijn dan kan de bus op tijd
vertrekken .
 
Opgave zo spoedig mogelijk uiterlijk 1 mei.
Je kunt je persoonlijk opgeven bij Anna Klaver met tel: 072-5744397 of per mail 
vof.klaverkroon@tiscali.nl  graag met naam en telefoonnummer erbij vermelden.

Bij betaling van vrouwen van nu Veenhuizen reknr. NL 59 RABO 03269.22.555
Hierbij graag de zelfde naam vermelden als bij de opgave dit is om het te kunnen 
controleren of het klopt hier voor hartelijke dank.

We hopen dat het een leuk reisje is namens de reiscommissie Annet Groot en Anna Klaver

De “Blik op de weg” in De Noord …(21 mrt. 2016)
Beste mensen,

Vanmorgen is het om kwart voor acht al volop licht, hoewel het 
nog wel zwaar bewolkt is. De temperatuur is goed, 5º en er is wei-
nig wind, dus ik heb er weer veel zin in.
Ik ben wel benieuwd, of er nog wat zwerfafval ligt, want afgelopen 
zaterdag hebben zich weer een groot aantal Noordenders ingezet, 
om een schone omgeving te bewerkstelligen. Anna Beers stond 
weer klaar om de hesjes en grijpers uit te delen en Riet had haar 
talenten ingezet om het binnen gezellig te maken met koffie en 
erwtensoep. Zelfs de jeugd, drie gezonde jongens, kwamen hun 
steentje bijdragen en dat werd natuurlijk zeer gewaardeerd. Er is dus nieuw schoonmaakbloed 
onder ons! Van Anna mocht ik nog een paar nieuw, zwarte handschoenen ontvangen en die heb 
ik vanmorgen maar gelijk aangetrokken. Mijn “witte” waren wel erg vuil geworden!
Helaas kwam ik in de wijk al het eerste flesje tegen en op de hoek van de Middenweg lag al weer 
het eerste pakje sigaretten ...! Maar, dat kan mij niet ontmoedigen, we blijven het goede voorbeeld 
geven!

Ik geniet inmiddels van de narcissen, die nu in grote getale langs de Middenweg staan. Ook in de 
tuinen zie je de bolgewassen uit de grond schieten.
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Bij de fa. Snoek steek ik over naar de Donkereweg. Vijf paar handen gaan omhoog. Hier wordt nog 
gezellig met elkaar ontbeten en ik groet met mijn grijper terug, terwijl ik nog even mijn ogen over 
die prachtige motoren laat gaan. Het motorseizoen gaat weer beginnen!

Langs de Donkereweg zijn de sloten geschoond. Ook hier zie ik het geel langs de bermen. Het 
speenkruid  bloeit hier in grote getale. Als ik me niet vergis komen straks de bolgewassen op het 
land met hun prachtige kleuren uit de grond. Nu is het voornamelijk stro, dat de aarde bedekt.
Dan linksaf de Veenhuizerweg op. Een schaap kijkt me schaapachtig aan. Hij heeft maar een klein 
stukje toebedeeld gekregen, maar of hij daar mee zit is de vraag!

Op de Kerkweg kom ik Piet tegen. Even een praatje over het zwerfvuil en ook hier blijkt, dat ie-
mand regelmatig wat overtollig zwerfafval meeneemt. Verderop rijdt een trekker over het land en 
ploegt de grond om. Een zwerm meeuwen doet zich tegoed aan van alles en nog wat.

Rechtsaf de Groenedijk op. Hoe mooi kan een weggetje zijn met fluitende vogels in de bomen, een 
haan die kraait en honden, die aanslaan en laten merken, dat je rekening met ze moet houden.
Tegen de Berkmeerdijk staan een stel schapen. Ook hier zijn alle ogen weer op mij gericht. Volgens 
mij, denk ik, dat ze wat lekkers verwachten, maar helaas! Het riet is hier flink kort gemaakt en dat 
geeft een heel andere aanblik. Het is wel even wennen. Ik zie nu nog wel beter het afval liggen en 
voordat de nesten gemaakt worden moet het wel afvalvrij zijn! Enkele keren loop ik de dijk af naar 
beneden, dat voel je in je kuiten, maar het zorgt ook voor een betere conditie!

Aan de Oostdijk wordt flink gewerkt. Volgens mij wordt de brug verbreed, of komt er een nieuwe 
naast. Er staat een bord met daarop de tekst, dat de dijk volgende week wordt afgesloten! ‘t Is maar 
dat u het weet!

Langs het fietspad van de Krusemanlaan ligt meestal veel rommel. Ook dit keer valt er nog het 
nodige te “ruimen”. Wat zou toch de reden zijn, dat men het hier in zo’n grote getal neergooit?
Een groep van zes wandelaars komt me tegemoet. Eén vrouw applaudisseert, als ze ziet, hoe ik 
het afval meeneem. “Ook een plastic zak meenemen, “ roep ik spontaan en lachend vervolgen ze 
hun weg.

Langs deze weg staan gelukkig voldoende afvalbakken, zodat mijn plastic tas niet gauw uitpuilt! 
Op de Middenweg aangekomen ga ik weer richting De Noord. Er komen twee helikopters aan en 
ook Annie op de fiets. We worden even overstemd en vragen ons af, wat dit wel mag betekenen. 
Na een praatje nemen we afscheid en gaat ieder zijns weegs.

De Middenweg ligt er inderdaad “schoon” bij. Een enkele ongerechtigheid neem ik mee. Dan be-
gin ik naar de koffie te verlangen. Rond kwart voor elf loop ik de wijk weer in en u kunt het geloven 
of niet, de koffie staat inderdaad klaar!
 
•    34 blikjes                                    
•    23 drinkbakjes    
•   14 plastic flessen  
•   27 pk. sigaretten   
•   2 pk. shag    
•   1 fles

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

Zuster van Buurendag

Wat zie ik langs de waterkant
naast bloem en struiken staan

een flesje weggedaan
valt zo uit iemands hand

Een colablikje, pakje shag
een lang vergeten sok

dat niemands aandacht trok

De hele Noord wordt nu weer schoon
ontdaan van vuil en troep

het lag op ieders stoep
wij ruimen op, gewoon

Blik wordt zomaar weg geworpen
door menig man of vrouw

die denkt, vort, ik gooi gauw

Wij gaan nu samen aan het werk
de start vanaf de kerk

elke doet een eigen wijk
zo samen werken, dat  is fijn

ook in zonneschijn
prikstok en zakken, 

samen werk, samen sterk

                     © Marry 
 
 
 
 
Noorderend heeft weer toekomst!!
Het is dan eindelijk zover. Sport en tennishal Noorderend 
kan worden opengehouden doordat de sporthal wordt 
aangekocht door Stichting Dorpshuis. Ook de gemeente 
Heerhugowaard ondersteunt dit initiatief waardoor er de 
komende jaren verbeteringen kunnen worden gereali-
seerd aan de sporthal. Een belangrijke schakel in dit pro-
ces is Johan Groen geweest. We willen hem via deze weg dan ook bedanken voor zijn grote inzet. 
Tot 30 april zal de sporthal dus openblijven zoals we gewend zijn. Op zondag 1 mei zal er een 
openingsfeest worden gehouden van 13.00 uur tot??? Hierbij zal om 15.00 uur de officiële ope-
ning plaatsvinden van Sportcentrum Noorderend, zoals de hal in de toekomst door het leven  
zal gaan.

Afgelopen vrijdag was er een voetbaltoernooi in de hal georganiseerd door Marco Zut en Theo 
Plak. Een leuk toernooi waar de vaders hun zonen wilden laten zien hoe goed ze zelf konden voet-
ballen. Leuke situaties in de hal werden gevolgd door een gezellige avond in de kantine.
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Aanstaande zaterdag zal het Pedege biljarttoernooi worden gespeeld. Aanvang is 15.00 uur en 
iedereen is natuurlijk van harte welkom om te komen kijken naar de verrichtingen van 27 biljarters 
die zich voor dit toernooi hebben aangemeld.
Op maandag 4 april kan er voor de laatste keer dit seizoen vrij gebiljart worden.
briza@imbuko.eu of 06 21 11 62 93.

Henk Brinkmann

Beste Noordenders,

U zult het waarschijnlijk al wel gehoord hebben: Het voortbestaan van de sporthal is veilig gesteld 
want de sleutel hebben “we” nu zelf in handen.Het winterseizoen is met ingang van donderdag 
ten einde en normaal gesproken sluit de hal tot september maar omdat we nu zelf de volledige 
zeggenschap hebben is het idee ontstaan om deze eerste vier maanden gratis de hal ter beschik-
king te stellen aan wie denkt er iets te willen of kunnen gaan doen. De hal is uiteraard geschikt 
om te tennissen maar ook handbal, zaalvoetbal, volleybal, korfbal of misschien heeft u een ander 
(nieuw) idee om de hal in de toekomst te gebruiken/uit te baten.We denken hierbij aan vrienden 
groepjes, familie uitjes, enz. (bijv. als zekerheidsstelling bij slecht weer), of gewoon enkele perso-
nen die het tennissen (of iets anders) eens willen proberen, materiaal is aanwezig.
Achterliggende gedachte is uiteraard in de toekomst de hal meer invulling te geven.
Kortom heeft u interesse? Vrijdagochtend tussen 11 en 12 uur wordt er opgeruimd en is er ie-
mand aanwezig om uw datum in de agenda vast te leggen, of bel iemand van het beheer:  
06-37136440 of 06-53154980.

Groeten, uw sporthalbeheerders.

Nieuws van Hugo Girls
Gelukkig, de sporthal is gered. Dankzij de enorme inzet van een 
aantal mensen (vooral Johan, Nic en Kees) en met veel steun van de 
gemeente is het Stichting Dorpshuis gelukt om de sporthal over te 
nemen. Dank je wel allemaal dat jullie dat voor ons dorp, maar ook 
voor Hugo Girls hebben gedaan. Het was wel heel lastig geworden 
als wij vanaf volgend jaar geen gebruik van de sporthal meer hadden 
kunnen maken. 
De stichting zal nu zorgen voor het onderhoud van de sporthal en 
Henk en Carla zullen de sporthal gaan beheren. We kunnen dus straks 
in juni weer alle thuiswedstrijden in de hal gaan plannen.

De B2 is kampioen geworden! Gefeliciteerd meiden, coachen en trainers en ouders! 

En we gaan weer lekker buiten handballen. De D1 begint deze week al met een bekerwedstrijd 
tegen de D1 van SEW, dat zal moeilijk worden. Maar je weet het maar nooit, alles is mogelijk.

Veel succes.
Het bestuur

HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Piet Oudeman Transport

JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman
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René Jonker 
Stationslaan 1

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

www.jonkerhov.nl

TRIMSALON 
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER 
MARLIES BROERS

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

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
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Hugo Girls jarigen
Judith de Mees-Verwer 4-apr
Roos Snel 4-apr
Floor Snel 5-apr
Ineke Schot 6-apr
Marijne Smit 6-apr
Nienke van de Burg 9-apr
Evie Tiel 9-apr
Iris Niewold 10-apr
Cindy Blankendaal 12-apr
Karin Oudeman 13-apr

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

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE
Het binnenseizoen is voorbij en de laatste weken maakten nog 3 jeugdteams kans om kampioen 
te worden. Dit waren de E1, B1 en B2. 
Voor de E1 bleef het spannend tot zij aan hun laatste wedstrijd begonnen. De E1 stond op de 2e 
plaats en de nummer 1 moest vroeg spelen. Mochten zij verliezen, dan kon E1 kampioen worden 
als zij hun eigen wedstrijd zouden winnen.  Helaas won de nummer 1 van de poule en is het de E1 
niet gelukt om kampioen te worden. Wel een goede 2e plaats behaald!
De B1 stond 2 weekenden voor het einde van de competitie nog met drie teams bovenaan. Zij 
zouden beide medekoplopers nog tegenkomen. Helaas werd de eerste wedstrijd tegen Schagen 
verloren. Wel wisten zij van de andere medekoploper VZV te winnen en de B1 is hierdoor ook  
2e geworden.
Gelukkig hebben we toch nog een kampioen, de B2! Nadat zij het één na laatste speelweekend 
hadden gewonnen van de concurrent was het kampioenschap zo goed als binnen. Ook de laatste 
wedstrijd werd gewonnen, dus kampioen! Eén groot feest en een rondje door de Noord.

De buitencompetitie begint al weer bijna. Alle jeugdteams hebben buiten een nieuwe poule  
gekregen, waarin zij weer nieuwe kansen hebben om kampioen te worden.

De Jeugdcommissie

YES, KAMPIOEN!
De B2 van Hugo Girls is kampioen geworden. Deze meiden handballen al vanaf het begin met 
elkaar en nooit is het er van gekomen om de titel binnen te slepen. Maar daar kwam afgelopen 
zondagmiddag een einde aan. Ze hebben de titel!!!! Gewonnen van KSV en vorige week al van de 
nummer 2, Wijk aan Zee. Wat echter niet helemaal vanzelf ging. Ze moesten volop aan de bak en ja 
of Hugo Girls ging er met het kampioenschap vandoor, of Wijk aan Zee. Maar gelukkig kwam het 
allemaal goed. Onder toezicht van veel publiek, alle ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s waren 
twee weekenden zoet op zondag om die meiden aan te moedigen. Geweldig om te zien en mee te 
maken. Die meiden zijn een echt team geworden en hebben samen laten zien dat ze het kunnen. 
Ook de coachen Marian en Monique mogen we niet vergeten, want ook jullie hebben meegedaan 
om dit te bereiken. Na de wedstrijd tegen KSV stond de vrachtwagen van Bleeker Transport klaar, 
bedankt Vincent. Om die meiden, de coachen en trainster Anita van de Gulik (ook heel belangrijk 
geweest dit jaar) naar sporthal Noorderend te brengen. Daar werd een toast uitgebracht op het 
kampioenschap. En de voetjes kwamen zelfs nog van de vloer, het was feest. Henk, ook trainer van 
de meiden, en Carla bedankt voor de organisatie, het was top. En tot laatst de shirtsponsor niet 
vergeten: Attent Groen. Arno en Sylvia, gezellig dat jullie er waren en bedankt nogmaals.  

Groetjes van een supporter 
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Schoonmaken ’t Rondeel
Dames 1:   4 april tot 6 april
Dames 2:   11 of 13 april 
Dames 3:   18 april tot 20 april
Recreanten 1:  25 april tot 26 april

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 

De B2 van Hugo Girls is kampioen geworden.
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20 april  19.15 uur tot 21.45 uur  
 Bianca Groot  
   
23 april 12.15 uur tot 15.15 uur          15.15 uur tot 17.30 uur  18.15 uur tot 21.45 uur
 Susan Buter en Dilara Top     Mariska Stoop en Sam Groot Sanne Smit en 
    Malissa de Groot
25 april 18.45 uur tot 21.30 uur  
 Jessy Blom  

UITSLAGEN 14 T/M 27 MAART

Dames 1 CSV DS1 Hugo Girls DS1 28 - 18
Dames 3 Hugo Girls DS3 Hollandia T DS2 9 - 17
A2 Hugo Girls DA2 Graftdijk DA1 8 - 14
B1 Hugo Girls DB1 VZV DB2 20 - 14
B2 KSV DB2 Hugo Girls DB2 6 - 10
C1 Hugo Girls DC1 SSV DC1 4 - 3
C2 Hugo Girls DC2 DSO DC2 5 - 21
D1 Hugo Girls D1 Aeno D3 21 - 10
D2 Hugo Girls D2 DSS D3 6 - 14
E1 Meteoor E1 Hugo Girls E1 4 - 7
E2 Dynamo E2 Hugo Girls E2 9 - 8
F1 Hugo Girls F1 Dynamo F1 12 - 7
F2 Hugo Girls F2 Des F2 16 - 1
F3 Hugo Girls F3 Dynamo F2 3 - 14
Recr 1 Hugo Girls DR1 JHC DR1 7 - 13
 Texel DR1 Hugo Girls DR1 17 - 9
Recr 2 KSV DR1 Hugo Girls DR2 19 - 7
 Hugo Girls DR2 Petten DR1 4 - 18

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

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 ------
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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 12:00 ------
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 20:30 19:30 ------
RECR. 2 11-4 HG DR2-D.W.O.W. DS1 De Noord 19:30 19:00 ------
      
WIJZIGING: Maandag 11 mrt: SSV R1- R1 om 20.30 uur (was 19.30 uur)  
       

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 ------
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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 ------
        

WANNEER FLUITEN DE SCHEIDSRECHTERS?

TEAM DATUM WEDSTRIJD AANV. SCHEIDRECHTER
D1 30-mrt HG D1-SEW D1 17:00 Lindsey Snoek-Evi Blankendaal
F3 2-apr HG F3-D.E.S. F2 13:00 Yara de Vries
E1 2-apr HG E1-J.H.C. E1 14:00 Jochem Blankendaal-Evie Tiel
E2 2-apr HG E2-H.C.V.’90 E1 15:00 Kirstin Plak-Fenny Borst
D2 2-apr HG D2-D.W.O.W. D1# 16:00 Nadine Hoppen-Dilara Top
B2 3-apr HG DB2-Vrone DB3 11:00 Annie Groenland
A1 3-apr HG DA1-H.V. Blokker DA1# 12:00 Karin Oudeman
DS2 3-apr HG DS2-H.V.S. DS1 13:15 Joyce/Pascal Heij
F1 9-apr HG F1-Lacom ‘91 F1 13:00 Jill Kavelaar
F2 9-apr HG F2-Tornado F2 14:00 Jochem Blankendaal
C2 9-apr HG DC2-Tornado DC3 15:00 Sen Kuilboer-Bente Zuurbier
C1 10-apr HG DC1-Vrone DC2 12:00 Ineke Schot-Lisa Dekker
B1 10-apr HG DB1-Vrone DB1# 13:00 Annie Groenland
A2 10-apr HG DA2-Hollandia T DA1 14:00 Nel Borst
R2 11-apr HG DR2-D.W.O.W. DS1 19:30 Monique Beemsterboer
E1 16-apr HG E1-Geel Zwart E1 14:00 Kirstin Plak-Yara deVries
D2 16-apr HG D2-D.E.S. D1# 15:00 Nadine Hoppen-Dilara Top
DS3 16-apr HG DS3-Schagen DS2 19:30 Monique Beemsterboer
C1 17-apr HG DC1-J.H.C. DC1 10:30 Bregje de Wit-Pien van den Berg
B2 17-apr HG DB2-D.E.S. DB1 11:30 Annie Groenland
A1 17-apr HG DA1- Valken DA1 12:30 Karin Oudeman
DS2 17-apr HG DS2-Kleine Sluis DS1 13:45 Joyce/Pascal Heij
R1 20-apr HG DR1-Niedorp DR1 20:00 Nel Borst
F1 23-apr HG F1-Z.A.P. F2 13:00 Kristie van der Hulst
F2 23-apr HG F2-KSV F2 14:00 Mabel Ursem
F3 23-apr HG F3-Kleine Sluis F2 14:00 Jill Kavelaar
D1 23-apr HG D1-Geel Zwart D1 15:00 Sen Kuilboer-Bente Zuurbier
C2 23-apr HG DC2-Zwaluwen K DC1 16:00 Ineke Schot-Lisa Dekker
B1 23-apr HG DB1-Zwaluwen ‘30 DB1 19:00 Annie Groenland
A2 23-apr HG DA2-D.T.S. ‘48 DA1 20:00 Nel Borst
R2 25-apr HG DR2-Petten DR1 19:30 Monique Beemsterboer
R1 11-mei HG DR1-Geel Zwart DR4 20:00 Karin Oudeman
D2 22-mei HG D2-Tornado D2 10:00 Mabel Ursem-Evie Tiel
C1 22-mei HG DC1-HVS/Petten DC1 11:00 Bregje de Wit-Pien van den Berg
B2 22-mei HG DB2-Wijk aan Zee DB1# 12:00 Dames 1
DS1 22-mei HG DS1-Hollandia T DS1 13:00 bond
A1 22-mei HG DA1-C.S.V. Handbal DA1# 14:15 Joyce/Pascal Heij
R2 23-mei HG DR2-Geel Zwart DR2 19:30 Monique Beemsterboer
R1 25-mei HG DR1-Meteoor DR1 20:00 Nel Borst
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E2 28-mei HG E2-KSV E2# 14:00 Evie Tiel-Mabel Ursem
E1 28-mei HG E1-Z.A.P. E1 15:00 Jochem Blankendaal-Jill Kavelaar
DS3 28-mei HG DS3-KSV DS3 19:30 Joyce/Pascal Heij
B1 29-mei HG DB1- Valken DB1 12:00 Dames 3
A2 29-mei HG DA2-Westfriezen DA1 13:00 Dames 2
DS2 29-mei HG DS2-D.E.S. DS1 14:15 Karin Oudeman
F1 4-jun HG F1-VZV F2 13:00 Fenny Borst
F2 4-jun HG F2-S.C. Dynamo F3 13:00 Kirstin Plak
D2 4-jun HG D2-Vrone D1# 14:00 Nadine Hoppen-Dilara Top
D1 4-jun HG D1-Tonegido D1 15:00 Lindsey Snoek-Dilare Top
C2 5-jun HG DC2-Lacom ‘91 DC2 10:00 Bente Zuurbier-Evi Blankendaal
C1 5-jun HG DC1-Con Zelo DC1 11:00 Ineke Schot-Lisa Dekker
B2 5-jun HG DB2-Geel Zwart DB2 12:00 Annie Groenland
DS1 5-jun HG DS1-Tonegido DS1 13:00 bond
A1 5-jun HG DA1-S.C. Dynamo DA1 14:15 Monique Beemsterboer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puinhoop United tafeltennis
De eerste helft van de competitie zit erop. Peter Cramer moest met 
2 invallers aantreden tegen Disnierats. Wintersport en ziekte eisten 
hun tol. Maar Peter won 2 van zijn 3 partijen en de invallers ston-
den hem enthousiast bij. Jan van den Berg, die al beter begint te 
spelen in de derde klasse, won er eveneens 2 en good old Dirk Sijm 
pakte ook een partij. Zodoende werd het 5-5.

Het tweede ging naar Blokker. A-merk 2 was een net te hoge  
horde. Er werd met 7-3 verloren. Maar er zijn positieve berichten. 
Adil Groot begint zijn oude vorm terug te vinden, hij won 2 partij-
en. En ook Jurrian van Dijk begint te scoren.

Puinhoop 3 trad aan tegen de king van de vijfde klasse. Het team van Stedebroec van Dirk 
Vermeulen was een jaar geleden gestopt, maar is opgepept door het Heintje Davids ef-
fect. Ze zijn dus weer begonnen. In het verleden speelde dit team vaak tegen het eerste 
van Puinhoop. Dus een 9-1 verlies was niet ondenkbaar. De mannen van team 3 wonnen 
nog wel het dubbel en George Brandsma verloop nipt met 11-9 in de vijfde game van de  
heer Reus.

Puinhoop United

Belangrijk JV Dorpshuis

Het bestuur van Stichting Dorpshuis nodigt de besturen uit van alle gebruikers van het 
Dorpshuis, ’t Rondeel, de Ukkehut en Sportcentrum Noorderend voor de komende jaarver- 
gadering op 12 april in het Dorpshuis.
Op deze avond zal de Stichting Dorpshuis toelichtingen geven op de veranderingen voor het 
Dorpshuis, ’t Rondeel, de Ukkehut en de Sporthal  die het komende jaar verwacht worden.
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TV ’t Noord End  
TENNISBANEN WEER GEREED OM OP TE SPELEN 
In maart zijn zoals ieder jaar de tennisbanen weer aangelegd. 
De banen worden eerst allemaal losgemaakt door een frees, 
vervolgens gevlakt en daarna weer aangerold. Vroeger moest dit 
met alleen handkracht gebeuren, tegenwoordig hebben we wat 
hulp van machines. 

Daarna kunnen de lijnen weer aangelegd worden, de netten 
geplaatst, de windschermen opgehangen en de bankjes, 
kledinghaken, sleepnetten etc. geplaatst. De kantine wordt 
nagelopen op allerlei mogelijke ongemakken als verstopte goten 
en het terras wordt klaargestoomd voor het seizoen. 

Dit alles is dit jaar onder hele goede 
omstandigheden verlopen, zodat de 
banen vanaf vrijdag 1 april weer volop 
gebruikt kunnen worden. Iedereen 
bedankt voor de hulp!

Met vriendelijke groet,
Paul Groot, namens de baancommissie

 

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.

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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Kantinediensten TV Noord-End april en mei 2016     
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Hugo Boys seizoen 2015-2016

Dorpshuis / Hugo Boys

Zaterdag 2 april
Hugo-Boys
9.30 uur Gerard
13.00 uur Hans

Zondag 3 april 
9.45 uur Erna/ Bettie
13.00 uur Joke
Leden : Roy Stoop/ Thijs Zuurbier

Maandag 4 april 

Zaterdag 9 april
Hugo- Boys
9.30 uur Corina
13.00 uur  Irma

Zondag  10 april
 9.45 uur Annet/ Carin
13.00 uur John Kunst / Sil Snoek
Leden : Jordy van Diepen / 
Rene Zwagerman

Maandag 11 april
Tafeltennis Puinhoop

Dinsdag 12 april
Kbo  en Seniorengym

Woensdag 13 april
Revas

Donderdag 14 april
Training Hugo Boys

Vrijdag  15  april  
koersbal

Tafeltennis Puinhoop 

Dinsdag  5 april
Kbo  en Seniorengym

Woensdag 6 april
Revas

Donderdag 7 april
Training Hugo Boys

Vrijdag  8 april
koersbal

Hugo Boys Senioren

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

PROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG  10 april 2016      
Terreindienst:   John Beers, Manus v.d. Vliet     
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter 
7290 Hugo-Boys 1  Dirkshorn 1  14:00  M. Nouamani 
12082 De Blokkers 2  Hugo-Boys 2  11:00  M.J. van Grevenbroek
132317 Koedijk 6  Hugo-Boys 4  14:30 13:30 
160995 Nieuwe Niedorp 3  Hugo-Boys 5  11:00 10:00 
138040 Hugo-Boys 6  Hollandia T 5  10:45 10:00 Pim Mooij 
134898 HSV 6  Hugo-Boys 7  10:00 09:00 
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PROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG  17 april 2016       
Terreindienst:   Cees Bakker, Lex Rendering        
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr.  Scheidsrechter  
0 Hugo-Boys 1  vrij    
12203 Hugo-Boys 2  Koedijk 2  10:45  
133742 Hugo-Boys 4  FC Den Helder 5  10:45 10:00 Marco v. Woerkom 
161000 Hugo-Boys 5  Winkel 3  10:45 10:00 Klaas Oudeman 
0 Hugo-Boys 6  vrij    
0 Hugo-Boys 7  vrij    

Siem Hand tel. 5740761

Pupil van de week

Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:

10 April

Hugo Boys 1 – Dirkshorn  1 
 

Maarten Beers

(12:45  aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)

Hugo Boys Jeugd

Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd
Zaterdag 2 april, 2016
Terreindienst ‘s ochtends: Maarten de Moes
Terreindienst ‘s middags: Dion van ‘t Padje
wedstr. Omschrijving    aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
195094 Hugo Boys B1 - Foresters de B2 14:00 13:00 NNB
207956 Hugo Boys B2 - Foresters de B4 14:00 13:00 Nic Buter
199226 Hugo Boys C1 - FC Den Helder C5 14:00 13:00 Willem Wester
203451 Hugo Boys D1 - FC Den Helder D2 11:00 10:15 NNB
178721 SVW 27 E2 - Hugo Boys E1 9:00 8:15 -
185671 Hugo Boys E2 - Alcmaria Victrix E2 11:00 10:30 Coach
169348 SV Spartanen F3 - Hugo Boys F1 9:00 8:00 -
- Hugo Boys MP1 - Mini-comp bij 
     Victoria O 9:00 8:15 -
- Hugo Boys MP2 - Mini-comp bij BOL 9:30 8:45 -
- Hugo Boys MP3 - Mini-comp bij BOL 9:30 8:45 -   
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Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd
Zaterdag 9 april, 2016
Terreindienst ‘s ochtends: Joost Dekker*
Terreindienst ‘s middags: Dick Zwagerman
wedstr. Omschrijving     aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
195093 Hugo Boys B1 - Limmen B2 14:00 13:00 NNB
207968 Vrone B3 - Hugo Boys B2 14:00 12:45 -
199229 Wieringermeer C2 - Hugo Boys C1  9:00 7:30  -
203454 Hugo Boys D1 - Kleine Sluis D2 14:00 13:13 Marcel Numan
178716 Hugo Boys E1 - Nieuwe Niedorp E1 11:00 10:30 Coach
185667 SVW 27 E9 - Hugo Boys E2  9:00  8:15 -
169355 Hugo Boys F1 - Westfriezen F4 11:00 10:30 Coach
- 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   

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

Hugo Boys mini-pupillen

Mini’s-programma Hugo Boys MP1, MP2 en MP3    09-04-2016 
  
Aanvangstijd Veld Thuisteam  Uitteam
10:00  Mini-A LSVV 1 - LSVV 4
10:00  Mini-B LSVV 5 - Hugo Boys 1
10:00  Mini-C Hugo Boys 2 - Hugo Boys 3
10:10-10:15   Pauze   
10:15  Mini-A LSVV 1 - LSVV 5
10:15  Mini-B LSVV 4 - Hugo Boys 2
10:15  Mini-C Hugo Boys 1 - Hugo Boys 3
10:25-10:30   Pauze   
10:30  Mini-A LSVV 1 - Hugo Boys 2
10:30  Mini-B LSVV 4 - Hugo Boys 1
10:30  Mini-C LSVV 5 - Hugo Boys 3
10:40-10:45   Pauze   
10:45  Mini-A LSVV 1 - Hugo Boys 1
10:45  Mini-B LSVV 4 - Hugo Boys 3
10:45  Mini-C LSVV 5 - Hugo Boys 2

Starttijd 1e wedstrijd 10:00 uur
Speeltijd:    10 minuten
Pauze tussen wedstrijden: 5 minuten
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Van de Sponsorcommissie

Hugo Boys dankt haar volgende shirt sponsoren;

Hugo Boys 1  Edwin Groen Tweewielers 
Hugo Boys 2  Loon & Grondverzetbedrijf Danenberg 
Hugo Boys 3  Paul Dekker Vouwwagenstalling 
Hugo Boys 4  R&H Beers Aannemersbedrijf 
Hugo Boys 5  Groentekwekerij Ursem - Zuurbier 
Hugo Boys 6  Beers Totaal Onderhoud 
Hugo Boys 7  Travellin Band  & Maatschappij P & J Borst 
Hugo Boys B1  Aannemersbedrijf R. Blankendaal
Hugo Boys B2  Dansschool Schavemaker
Hugo Boys C1  Bleeker Transport
Hugo Boys D1  R&H Beers, Kay Timmerwerken, Iene Miene Mud
Hugo Boys D2  Ted Slijkerman Installatiebedrijf
Hugo Boys E1  Kids Sportswear / SMP Sportscare
Hugo Boys E2  R.W. de Vries Amarylles
Hugo Boys F1  Mankracht

Sponsor dag

De sponsor dag zal plaatsvinden op zondag 10 April a.s. wanneer Hugo Boys 1 om 14.00 uur een 
thuisduel speelt tegen Dirkshorn. Beide ploegen draaien boven in mee, en strijden in ieder geval 
nog om een periode  titel. Het belooft een zeer  spannende wedstrijd te worden in deze streek 
derby. Er staat duidelijk veel op het spel voor beide teams.

De gehele middag zal er speciale aandacht zijn voor de sponsoren van Hugo Boys. 
Dit jaar hebben we www.voetbalveldhuren.nl bereid gevonden om een boarding te plaatsen op 
het trainingsveld. Van 13:00 uur tot 14:00 uur zullen we hier jeugd wedstrijden laten spelen. Daar-
na is het vrij voor de jeugd om er zelf te voetballen. Dus neem u zoon of dochter mee !.

Na afloop van de wedstrijd is er gezorgd voor een DJ in de kantine. Inmiddels haast een vertrouwd 
gezicht, DJ BO komt gezellige plaatjes draaien.

Alle sponsoren hebben inmiddels via de mail hun uitnodiging mogen ontvangen. Maar ook niet 
sponsoren zijn uiteraard van harte welkom.

Raad de minuut

Hugo Boys – De Koog  5-0  
Theo Ursem, Roel Wolkers, Alexander Groen, Barry Borst en Kenny Beers.

Allen van harte gefeliciteerd !.
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Kermis Zaterdag

In het laatste weekend van mei is het weer tijd voor Kermis in de Noord. En op de zaterdag 28 Mei 
beloofd het weer een spektakel bij Hugo Boys te worden. 

Op ons hoofdveld worden de volgende wedstrijden gespeeld: 

17:00 uur Hugo Boys >24 - FC Volendam Junioren.

19:00 uur Hugo Boys <24 - Oud FC Volendam.

We hebben de Hugo Boys selectie opgesplitst in de jongens onder de 24 jaar, en boven de 24 
jaar. HB U24 zal spelen tegen FC Volendam junioren. En de jongens van boven de 24 zullen spelen 
tegen Oud FC Volendam. Zodra we namen bekend hebben van de selectie die komt, zullen we u 
uiteraard op de hoogte houden.

We zijn weer bezig om op het B veld alweer de zoveelste editie van de Zwagermancup te organi-
seren. De eerste teams hebben zich ondertussen alweer aangemeld.

Ook op het C veld zijn we in een vergevorderd stadium om voetbal te krijgen. Verdere info volgt.

Voor de muzikale afsluiting hebben we een top duo gevonden uit Volendam !.
Dit is Midlife geworden. Ze spelen Engelstalige toppers uit het Volendamse repertoire en uiter-
aard ook van ver daarbuiten. 

Alex Overtoom, Koen de Koning, Mariët Ursem, Giel Borst, Wim Haisma en 
Melvin Tesselaar. De sponsorcommissie; sponsorcommissie@hugoboys.nl
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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

• 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
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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  Gerda Roozendaal 0226-422110
  b.g.g. 06-51039032

of Anita Messelaar     06-20915051
  

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

Gezinsveranderingen en/of verhuizingen doorgeven aan de penningmeester a.u.b.
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www.caferestaurantbleeker.nl • Als het om feestelijke verzorging gaat.

PRESENTEERT:

14E EDITIE 

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

Plaats: Café Bleeker
Datum: Zaterdag 9 april 2016

Aanvang: 19.00 uur

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

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

Wij zien u graag zaterdag 09 April 2016 in Café Bleeker!

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

Gevuldekoeken 3 + 1 GRATiS
Krentenbollen 4 + 2 GRATiS

Tompoucen 3 + 1 GRATiS

Reclame voor zaterdag 2 april

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

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

Dorpsstraat 26 Tuitjenhorn
tel. 0226 - 39 46 56


