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Agenda
5 maart 2017 Young Seven: Modern monnikenwerk: workshop Handletteren
6 maart 2017 14:00 KBO Ko Schuurmans over afscheid en rouw
8 maart 2017 14:00-16:00 Hugo Girls Bingo voor de jeugd in het Rondeel
11 maart 2017 WGJ: Mini Playback en Spelshow
11 maart 2017 WGJ: ‘s avonds Disco
18 maart 2017 Stile omgang
20 maart 2017 13:30 KBO Excursie naar Amigoplant
21 maart 2017 20:00 Jaarvergadering Parochie in de pastorie
24 maart 2017 20:00 Hugo Girls Voorjaarskeezen in ‘t Rondeel
25 maart 2017 10:00 Zuster van Buurendag, zwerfvuil ruimen
31 maart 2017 19:00 Authentieke Dorpshuisveiling
5 april 2017 Young Seven: Paasintenties maken: je bent een engel
11 april 2017 20:00 lezing Veenlandschap in Heerhugowaard(Lia Vriend) in  de Veenhuizerkerk
23 april 2017 14:30 Blazersensemble uit HHW in de Heilig Hart kerk
24 april 2017 KBO Uitje
27 april 2017 Koningsdag
5 mei 2017 5 mei Fietstocht 
9 mei 2017 Stichting Dorpshuis Jaarvergadering
7 mei 2017 Young Seven: Workshop wereldtapas
19 mei 2017 18:15 Steprace
19 mei 2017 - 22 mei Kermis 
25 mei 2017 14:00 KBO Annemarie Hooijboer met een humoristische bloemlezing
4 juni 2017 Young Seven: Verhalen rond het kampvuur
2 juli 2017 Young Seven:Zomerfeest
4 september 2017 9:00 KBO Fietstocht
9 september 2017 41e editie Noordender Volksspelen
7 november 2017 19:00 KBO Jubileumfeest
15 november 2017 t/m 18 november “Loca draait door”: Cabaret, revue en toneel avond in zaal Bleeker
19 november 2017 “Loca draait door”: Cabaret, revue en toneel middag in zaal Bleeker
28 november 2017 19:30 KBO Bart Oud over de geschiedenis van Sinterklaas
19 december 2017 14:00 KBO Kerstmiddag

Vrijdag 3 maart 2017

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 13 MAART 2017
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 van vrijdag 31 maart 2017.
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Smuigelweg 4   1704 PX 
Heerhugowaard  / Waarland
T 0226 42 13 53 • F 0226 42 29 04
www.stooptuinmachines.nl

Tot ziens in onze showroom:

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

100% Husqvarna.
    0% Brandstof.

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

Inclusief Accu 
en snellader

€ 459,-
Inclusief Accu 
en snellader

€ 3.599,-
Inclusief Accu, snellader 

en maaidek 85 cm.
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KLINKENDE
  MUNT WEKEN

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

op een nieuwe 
Honda grasmaaier! 

www.honda.nl

€ 80,-
kado*

op de Honda 
HRX-serie**

€100,-
kado*

op de Honda 
HRH/HRD-serie 

€40,-
kado*

op de Honda 
IZY-serie** 

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

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

en de HRG 415P.

Tot ziens in onze showroom:

Te Huur 
geheel of in gedeeltes

Multi functioneel kantoor/productie/opslag lokatie. Ideaal gelegen in driehoek, 
Schagen, Alkmaar en Hoorn. info op http://www.fundainbusiness.nl/bedrijfshal/
zijdewind/object-49612370-de-weel-20/plattegrond/ of 06-53327563



2 3

R.K. Kerkgemeenschap van het Heilig Hart van Jezus
Gastvrij en inspirerend in Godsnaam!

Parochiecentrum:
Middenweg 541
1704 BE  Heerhugowaard
(072) 57 113 34 of 06 21904364
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 9.30 uur tot 17.00 uur 

Pastor:
Toon Jorink, Veluweweg 56, 1738 BE te Waarland
(0226) 423 280 / 06 51494718   
t.jorink@gmail.com 
Toon heeft op dinsdag vrij

Diaken Hans Bruin
0654956924
hansbruin@outlook.com

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 9 maart op  het 
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.

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

Bloemengroep
In februari   wordt de kerk versierd door  Lies Oudeman en Ali Overtoom.

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!

Gea Klercq

WEEKEINDE 4 EN 5 MAART
Eerste zondag van de vasten
Eerste lezing uit het boek Genesis 2, 7-9;3.1-7(het verhaal  over de schepping  en de zondeval van 
de mens)
Evangelie uit  Matteüs  4, 1-11( in de woestijn wordt Jezus op de proef gesteld)

WOENSDAG 1 MAART
Aswoensdag/Vasten-en onthoudingsdag
16.30 uur
Aswoensdagviering voor de kinderen.

19.30 uur
Eucharistieviering  met zang van Deo Vacare. Voorganger is Gerard Weel.
Gebedsintenties voor: Henk en Trien Groot en zegen over hun gezin.
Koster:Rene van Langen.

ZATERDAG 4 MAART 
19.00 UUR
Installatieviering van Diaken Hans Bruin met zang van een gelegenheidskoor. Voorganger is 
Eduard Moltzer.
Lector; Marga van Langen. Misdienaars: Syb Bakkum en Bas Kavelaar. Koster: Rene van Langen

ZONDAG 5 MAART
10.00 UUR
Kennismaking en vergevingsviering met de eerste communicanten en zang van  het kinderkoor. 
Voorganger is Toon Jorink.
Gebedsintenties voor:  in liefdevolle herinnering Annie van Schagen en overleden ouders, Gert 
Boerdijk en zegen over de kinderen en kleinkinderen, Kees en Truus Zuurbier-Groot en zegen over 
het gezin, in dierbare en dankbare herinnering onze  lieve ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom, 
Piet Overtoom en Emma Overtoom-Groenland en overleden familie, in liefdevolle herinnering 
Jaap en Anna Pronk, Jan en Sjanet, in liefdevolle herinnering Gre Ursem-Jong en zegen over haar 
gezin.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars: Kirstin Plak en Maud Berkhout. Koster; Peter Danenberg.

WOENSDAG 8 MAART
19.30 uur dagafsluiting met Deo Vacare
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DONDERDAG 9 MAART
19.30 UUR Viering van meeleven met zang van het kommerkoor. Voorgangerszijn Nel Zuurbier-
van Langen en Marga van Langen.
Gebedsintenties voor; Kees Zuurbier  en Truus Zuurbier-Groot en zegen over hun gezin,Piet Luken 
en zegen over zijn gezin,Jan Bleeker en om zegen over zijn gezin, Nel Smit-Houniet, Alex Weel, 
Marco Ursem, in liefdevolle herinnering Dennis Overtoom, Nelly van Veen en overleden ouders 
Overtoom-Groen,Toon en Annie Spaansen-Borst, In dierbare en dankbare herinnering onze lieve 
ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom, Theo en Annie Hoogland-Bleeker, In liefdevolle herinnering 
Jan en Stephan Mulder,vader en moeder Groen en Atie, Antonius Aloysius Molenaar en Petronella 
Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart,Nol van Woerkom, 
Tiny Veldman-Overtoom overleden ouders Veldman-Overtoom, Corrie Haverink,Riet Bleeker-
Korver Petra en overleden familie Bleeker-Korver, Riet Entius-de Boer en zegen over hun gezin,In 
liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel, Agie Borst-Eeken en Cor Borst, Ina ,Cok, Sander en Piet 
en zegen over hun gezin,Riet Oudeman-Beers uit dierbare en dankbare herinnering ,In liefdevolle 
herinnering Jan en Tiny  Oudeman-Groot en om zegen over hun kinderen en kleinkinderen,
in liefdevolle herinnering Andre Veldman en Ank Veldman-Dekker en om zegen over hun kinderen 
en kleinkinderen,in liefdevolle herinnering Merie Klompstra-Bakker haar overleden ouders en 
zegen over haar gezin,
Siemen Borst en geef ons kracht om verder te gaan, Ali Idema-van Diepen,Piet Bleeker en om 
zegen over zijn gezin,In liefdevolle herinnering Jaap en Anna Pronk, Jan en Sjanet, Pe Wester en 
Gerrit Schaafsma en zegen over hun gezin
Adriaan van Langen en zegen over zijn gezin, Jaap Beers, Gina, broeder Patrick overleden familie 
en voor de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Afra de Wit-Plak en zegen over haar gezin en familie, Nic Oudeman en overleden familie Oudeman-
Bakkum, in liefdevolle herinnering Piet en Afra Korver-Wester en dochter Helma, In liefdevolle 
herinnering Nic Commandeur , in liefdevolle herinnering Jan Oudeman en familie Oudeman-Groot.
Koster; Gon Meester.

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

VRIJDAG 10 MAART
15.15 UUR Kinderkerk voor de bovenbouw

WEEKEINDE 11 EN 12 MAART
Tweede zondag in de veertigdagentijd
Eerste lezing uit het boek Genesis 12, 1-4a( God roept Abram weg uit zijn land en zijn familie,en Hij 
opent voor hem een nieuwe toekomst.
Evangelie uit  Matteüs 17,1-9(Op de berg wordt Jezus van gedaante veranderd. Zijn leerlingen 
krijgen uitzicht op het doel van zijn levensweg)

ZATERDAG 11 MAART
19.00 UUR Afsluiting 2e cyclus vormselproject met zang van het begeleiderskoor.en Deo Vacare. 
Voorganger is Ber Leurink
Gebedsintenties voor: Henk en Trien Groot en zegen over hun gezin.
Lector: uit de voorbeidingsgroep.Misdienaars: Syb Bakkum en Miel Berkhout. Koster; Rene van Langen

ZONDAG 12 MAART
10.00 UUR Eucharistieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is pater Jan Molenaar .
Gebedsintenties voor: Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie, levende en overleden familie 
Jong-Schilder, Koos en Magda van der Hulst-de Koning en overleden familie en zegen over hun 
gezin, in liefdevolle herinnering Bets Westmeijer-Groot en zegen over haar gezin, in liefdevolle 
herinnering Bep, Dries en Eddy Keesom, Cor Borst en Ria Borst-Groot, Antonius Aloysius Molenaar 
en Petronella Gerharda Molenaaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart, Jaap Way 
en Gre Way-de Boer en overleden familie, Cees Meester, Ali Idema-van Diepen, vader en moeder 
van Schagen-de  Moel en familie, in liefdevolle herinnering  Ton Groot en zegen over zijn gezin.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars:Stijn Blankendaal en Jip van den Berg. Koster : Gon Meester.
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MAANDAG 13 MAART
15.15 UUR Kinderkerk voor de onderbouw

WOENSDAG 15 MAART
19.30 uur dagafsluiting met Deo Vacare

WEEKEINDE 18 EN 19 MAART
Derde zondag in de veertigdagentijd.
Eerste lezing uit het boek Exodus  17,3-7(In de woestijn lest God de dorst van zijn volk)
Evangelie uit Johannes 4,5-42(Jezus openbaart zich  als bron van levend water en als redder van 
de wereld)

ZONDAG 19 MAART
10.00 UUR Eucharistieviering met zang van gastkoor Spirit. Voorganger is Wim Timmer.
Gebedsintenties voor: Nel Smit-Houniet, Alex Weel, familie Stam-Jonker, in liefdevolle herinnering 
Merie Klompstra-Bakker haar overleden ouders en zegen over haar gezin, in liefdevolle herinnering 
Piet Borst, in liefdevolle herinnering Jaap en Anna Pronk, Jan en Sjanet, Piet Zijp en overleden 
familie Zijp-Braas, Adriaan van Langen en zegen over zijn gezin, Jaap Beers, Gina, broeder Patrick 
overleden familie en zegen over de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, in liefdevolle 
herinnering ouders Koomen-Schouten, Afra de Wit-Plak  en zegen over haar gezin en familie, 
overleden ouders Buter-Bakker, Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, 
Piet Mooij-Ursula Mooij-Oudeman en overleden familie.
Lector:Joke van der Voort. Misdienaars:  Koster; Rene van Langen.

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:

T VELD
Zaterdag 4 maart om 19.00 uur presentatie 1e communicanten met Toon Jorink en zang van het 
kinderkoor
Zaterdag 11 maart om 19.00 uur Eucharistieviering met voorganger Koning en zang van het 
gemengd koor
Zaterdag 18 maart om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en volkszang 

WAARLAND
Zondag 5 maart om 10.00 uur  eucharistieviering met pastoor van der linden en zang van de 
vrienden van het gregoriaans
Zondag 12 maart om 10.00 uur Eucharistieviering met voorganger Koning en zang van het kinder 
koor
Zaterdag 18 maart om 19.00 uur eucharistieviering met Eduard Moltzer en Toon Jorink en zang 
van een gelegenheidskoor. Hans Bruin wordt voorgesteld.

NIEDORP
Zaterdag 4 maart om 19.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer en zang van Timeless
Zaterdag11 maart om 19.00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman.
Zondag 19 maart om 10.00 uur presentatie eerste communicantjes met Toon Jorink en zang van 
het kinderkoor.

Dopen
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971
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Namens de parochieraad willen wij u allen van harte uitnodigen voor de “speciale” presentatie 
viering door onze nieuwe diaken Hans Bruin. 
Het thema van deze viering is  “verbondenheid “.
De celebrant is onze Deken Moltzer en concelebrant Pastoor Jongerden uit Hoorn .
Met medewerking van een speciaal gelegenheidskoor o.l.v. Trudi Hand.
Dit zal plaatsvinden op zaterdag 4 maart om 19 uur.
Na afloop van de viering wordt u van harte uitgenodigd achter in de kerk voor een kop koffie/thee. 
Tevens kunt u onze nieuwe diaken feliciteren met zijn nieuwe parochie.
Vanaf deze plaats wensen wij Hans en ook zijn vrouw Helmine heel veel mooie jaren hier in de Noord. 
We spreken de wens uit dat Hans zich heel snel in onze gemeenschap thuis gaat voelen.

                                                                                      Warme groet  Gea Klercq vice voorzitter.

STILLE OMGANG JONGERENPROGRAMMA 18 MAART 2017

Save the date!
Het jaarlijks terugkerende evenement ‘de Stille Omgang’ staat weer voor de deur! Dit jaar zal het 
plaatsvinden op zaterdag 18 maart in de Mozes & Aäronkerk te Amsterdam. Op die avond zullen 
jongeren uit het hele land samenkomen om het Mirakel van Amsterdam te gedenken en hun ge-
loof te vieren. Deze keer zal het programma in het teken staan van het thema ‘LEEF!’

Waarom dit thema?
God heeft ons het leven gegeven. Zonder Hem zou het leven niet bestaan! Aan de hand van dit 
thema gaan we op zoek naar Gods aanwezigheid in ons leven en dat van anderen, en naar hoe we 
in kunnen gaan op Zijn uitnodiging aan ons om écht te leven. 

Het programma
Het programma zal beginnen met een kort introfilmpje en twee getuigenissen. Vervolgens zijn er 
vijf verschillende onderdelen waar je uit kunt kiezen, waaronder Aanbidding met gelegenheid tot 
biecht. Ook kun je een gesprek aangaan met mensen die hier speciaal voor klaar staan.

Het voorprogramma wordt afgesloten met de Heilige Mis, met als voorganger Mgr. Punt (de bis-
schop van Bisdom Haarlem-Amsterdam), waarna wij ons klaar zullen maken om de indrukwekken-
de Stille Omgang te lopen.

Het belooft weer een bijzondere avond te worden met een mooi programma op de agenda. Zorg 
ervoor dat je erbij bent!

WANNEER?
Zaterdag 18 maart 2017 (schrijf ‘m vast in je agenda!)

WAAR?
In de Mozes & Aäron Kerk, Waterlooplein 207, Amsterdam.

HOE LAAT?
De inloop is vanaf 19:00. Het programma zal om 19:30 starten. Rond 23:30 zullen wij in groepjes 
gaan lopen, waarna wij rond 00:30 zullen terugkeren bij de kerk.

HOEVEEL KOST HET?
Deelname aan het jongerenprogramma (inclusief een leuke gadget en een heerlijk broodje tus-
sendoor) kost €8,-.

L E E F !
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OVER DE STILLE OMGANG:
Ieder jaar trekken vanuit het hele land jongeren naar ‘Mirakelstad’ Amsterdam om het Eucharis-
tisch wonder van 1345 te herdenken en een krachtig signaal van geloof af te geven, te midden van 
deze grote stad. Als deelnemer loop je in stilte en gebed mee en laat je zien hoezeer God bij ons 
mensen betrokken en aanwezig is.
 
Het is ook indrukwekkend en bijzonder om ’s nachts met zó’n grote groep jongeren in stilte te 
lopen in de drukke hoofdstad van ons land, waar het normaal eigenlijk nooit stil is…
 
Elk jaar is het weer bijzonder. Elk jaar komen er weer duizenden mensen bij elkaar, onder wie hon-
derden jongeren. Elk jaar maak je weer wat nieuws mee. Woorden schieten tekort… je zult het zelf 
mee moeten maken als je wilt voelen hoe bijzonder dit allemaal is.
 
Ben je al enthousiast geworden en zou je graag een keer mee willen doen? Kom dan langs!
Je kunt je aanmelden (niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd!) door een mailtje te sturen 
naar aanmelding@stille-omgang.nl.  
 
Heb je vragen of zou je meer informatie willen? De organisatie van het SO-programma helpt je 
graag verder! Stuur een e-mail met jouw vraag of vragen naar: info@stille-omgang.nl.  
 
Je kunt ook onze website raadplegen, www.so17.nl, 
of onze Facebookpagina: www.facebook.com/StilleOmgang.
 
Je kunt ons verder volgen op Twitter & Instagram @StilleOmgang en met de hashtag #SO17.
 
TOT ZIENS OP 18 MAART, IN AMSTERDAM!

Sirkelslag
 
Sterk en dapper, was het thema van Sirkelslag dit jaar. Op vrijdag 3 februari deden de jongeren van 
YoungSeven, samen met de vormelingen uit de Wieringermeer, Heerhugowaard De Noord en ’t 
Kruis, mee aan dit jaarlijkse spel. De bij elkaar zestig jongeren kwamen bij elkaar in het klooster in 
Nieuwe Niedorp, waar ze weer gastvrij werden ontvangen door de seminariegemeenschap.
Sirkelslag betekent ieder jaar een avond vol leuke en spannende opdrachten. Dit jaar moesten de 
jongeren een rescue-missie volbrengen. Veel lol werd er beleefd aan de opdracht om een doos te 
vullen met houdbare producten. Die kon je ophalen wanneer je een raadsel had opgelost, maar 
daarvoor moesten de jongeren wel heel wat kilometers afrennen door de lange gangen van het 
klooster. Ondertussen hebben ze ook de doos mooi versierd. Deze dozen zijn een paar dagen later 
aangeboden aan de voedselbank.
Na afloop van de avond werd het winnende team bekendgemaakt en kregen we nog een geweld-
ig concertje van de priesterstudenten.
 
Komende activiteiten van YoungSeven zijn:
5 maart  Monnikenwerk
5 april Paasattenties maken: je bent een engel
 
Ga voor meer informatie naar onze website: www.youngseven.nl 

 
Hartelijke groeten, namens  de werkgroep YoungSeven
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Vieringen in de Veertigdagentijd, werken met symbolen (uit Heeswijk)

Geplaatst op 02-03-2013 door Iris Speckmann 
De vijf zondagen in de veertigdagentijd nodigen ons uit tot bezinning op de weg van Jezus en op onze 
eigen weg van geloof. De thema’s van de zondagen kunnen worden uitgediept door het werken met 
symbolen. Bij iedere zondag staan suggesties voor het werken met symboliek. Het is mooi als de sym-
boliek in de loop van de weken wordt opgebouwd rond het liturgisch centrum of op en bij een viertafel. 
Als dit niet mogelijk is, kan de symboliek ook los van elkaar gebruikt worden. We geven iedere week 
concrete suggesties voor symboliek en een begeleidende tekst ter bezinning. Die tekst kan naar eigen 
inzicht in de viering worden ingepast, bij de begroeting, de overweging of als een moment van bezin-
ning na de communie.

1e zondag in de Veertigdagentijd: Jezus als kompas

Symboliek
Maak een kompas van karton en leg dit op een mooie doek, of leg een echt kompas in het midden. 
Of zoek afbeeldingen van een kompas en knip deze uit. Zet er bloemen bij (een boeket in één vaas 
of losse bloemen in enkele vazen) om er een mooi geheel van te maken.

Tekst ter bezinning
We kunnen in het leven alle kanten op. 
Noord, zuid, oost of west: welke wegen gaan we allemaal? 
Welke richting staat ons voor ogen? 
Vastentijd is oefentijd, om het kompas van het leven te leren lezen. 
Er zijn veel bedreigingen die ons afleiden van het wezenlijke. 
Onze onderlinge relaties staan vaak op het spel: 
we willen macht hebben over de ander; 
we willen het grootste, het beste voor onszelf; 
we willen onkwetsbaar zijn… 
Als deze bedreigingen ons in hun greep krijgen, worden we ‘des duivels’. 
Als we deze bedreigingen kunnen hanteren, ontstaat er een nieuw perspectief: 
een menswaardige samenleving. 
Dan zijn we niet langer elkaars rivaal, maar partners omwille van dit perspectief. 
Een menswaardige samenleving: dat is een goddelijke belofte. 
Jezus baande de weg, in het spoor van de zwervende Arameeërs van weleer. 
Zijn levensweg is ons kompas. 
Wij staan steeds opnieuw voor de keuze: weerstand bieden aan de machten die ons bedreigen 
of hieraan ten gronde gaan. 
Het kompas is er, laten we de tijd nemen om te oefenen!

2e zondag in de Veertigdagentijd: Met een doel voor ogen?

Symboliek
Bouw voort op het versierde midden met het kompas of drapeer voor deze zondag een aantal 
gekleurde doeken in het midden. Kies een trap uit en zet die in het midden. Maak eventueel met 
kinderen van vouwblaadjes een aantal muizentrappetjes en leg die er omheen. Zet waxinelichtjes 
op de treden van de trap of tussen de muizentrappetjes. Als er voldoende ruimte is, is een hogere 
trap des te indrukwekkender. De grootte van de trap kan variëren van een opstapje tot een keu-
kentrap of een uitschuiftrap. Als er wordt voortgebouwd op de eerste zondag, leg dan het kompas 
boven op de trap of dichtbij een kaars die tussen de muizentrappetjes ligt.
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Tekst ter bezinning
Soms zoeken we nieuw zicht op het leven. 
Dan kun je de berg op gaan, daar zie je anders. 
De stilte omgeeft je. 
Je kunt verder kijken, je blik wordt ruimer. 
Het leven komt in een ander licht te staan. 
Het klimmen is vermoeiend, maar boven word je beloond. 
Je zou er wel willen blijven, zo mooi is het. 
Maar dan mis je je doel in het leven. 
Jezus gaat regelmatig de berg op, 
veel hoger dan deze trap. 
Zo is Hij dicht bij God. 
Op de berg is er de bemoediging, 
om het engagement hier op aarde vorm te geven. 
Laten we daarom steeds weer terugkeren, 
handen en voeten geven aan deze mooie ervaringen 
en ons inzetten voor onze medemensen, waar ook ter wereld.

3e Zondag in de Veertigdagentijd: Het vuur brandend houden, ondanks weerstand

Symboliek
Bouw voort op de symboliek van de eerste en de tweede zondag, en zet een grote cactus of vet-
plant op de trap of op de doeken op de grond. Zet er op deze zondag één grotere kaars bij en 
ruim de andere kaarsen en waxinelichtjes op. De plant mag op sterven na dood zijn, want dit 
roept het beeld op van het brandende braambos, maar ook van de onvruchtbare vijgenboom. 
Als er geen geschikte plant te vinden is, kan ook een afbeelding van het brandende braambos 
geprojecteerd worden met een beamer, bijvoorbeeld de afbeelding van Sieger Köder.

Tekst ter bezinning
Het leven zit wel eens tegen, soms zit het heel erg tegen. 
De kranten staan er vol mee. 
Erger is het als het kwade ons zelf of een dierbare treft. 
Hoeveel vertrouwen is er over, als het leven moeilijk is? 
Als alles dor en droog wordt? 
Durven we geloven in nieuwe kansen? 
Zetten wij ons eigen leven daarvoor op het spel? 
Mozes ging die weg, met twijfel én vertrouwen. 
Jezus daagt uit om de goede keuzes te maken, 
om te leven met vertrouwen en doorzettingsvermogen. 
Op weg naar Pasen mogen we oefenen: 
het verdorde leven kleine beetjes water geven; 
kleine stapjes die uiteindelijk perspectief openen. 
We zouden opnieuw en op nieuwe wijze 
weer in vuur en vlam kunnen geraken.

4e Zondag in de Veertigdagentijd: Op een doodlopend spoor?

Symboliek
Zoek afbeeldingen van verkeersborden, knip deze uit en maak er een collage van. Of maak foto’s 
van verkeersborden en projecteer deze op een scherm. Of plak een afbeelding van een ‘doodlo-
pende weg’ en van ‘eenrichtingsverkeer’ op kartonnen vellen en hang die centraal op. Als u voort-
bouwt op de symboliek van de vorige zondagen, ruim dan de gietertjes op. Zet links of rechts van 
de symboliek één verkeersbord neer van een ‘doodlopende weg’.
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Tekst ter bezinning
Onderweg naar Pasen. 
We kijken naar elkaar, we lezen de krant en kijken naar het journaal. 
We zitten vol beelden. 
Over hoe het hoort, hoe het moet, hoe het zal gaan. 
Hoe gaat het eigenlijk met ons zelf? 
Nemen we de tijd om tot ons zelf te komen? 
Kennen we ons diepste zelf? 
Weten we hoe we bedoeld zijn? 
Soms moet je op weg gaan om dit te ontdekken. 
Risico’s nemen en ervan leren. 
Blijven zitten waar je zit kan tot veel onvrede leiden. 
Een verkeerde weg inslaan is vervelend, 
maar het kan ook veel creativiteit opleveren. 
Want we kunnen altijd omkeren 
en verder zoeken naar de Bron van leven. 
Er is Iemand die van ons houdt, wat we ook doen of laten. 
Dat mag ons troosten en bemoedigen, 
op onze weg naar Pasen.

5e Zondag in de Veertigdagentijd: Weg van God

Symboliek
Maak met bruine en zwarte doeken een denkbeeldige weg door de ruimte. Leg her en der op de 
weg en langs de kant enkele stenen neer. 
Zet een grote schaal met veel waxinelichtjes klaar om tijdens de bezinning aan te steken. 
Als u voortbouwt op de symboliek van de afgelopen weken: maak met de bruine en zwarte doe-
ken verschillende wegen die uitkomen bij de symboliek in de ruimte. Zet het bord van de doodlo-
pende weg op één van de wegen. Laat de kaars in het midden staan en zorg dat die de hele viering 
al brandt. Laat de wegen kronkelen en leg ook zijwegen, die nergens uitkomen. Het kan zo groot 
en zo klein als in de gemeenschap ter plaatse passend is. Zet een schaal met waxinelichtjes klaar 
en laat mensen tijdens het voorlezen van de onderstaande tekst lichtjes plaatsen op de verschil-
lende wegen.

Tekst ter bezinning
Veertig dagen onderweg. Weten we nog waarheen? 
Pasen: doortocht naar nieuw leven. 
Maar onderweg zijn er zoveel keuzes mogelijk. 
In onze tijd is er zoveel te kiezen. 
Het is niet eenvoudig de goede weg te kiezen. 
De weg van God is de goede weg, 
maar hoe weet ik dat ik de weg van God ga? 
Wetten geven wel houvast, 
het zijn onze ANWB-borden onderweg. 
Maar de borden moet je leren lezen 
én je moet jouw bestemming kennen. 
Soms ga je een zijweg in of neem je een omweg. 
Ben je dan verloren voor Gods weg? 
Jezus neemt er de tijd voor, 
Hij zet ons aan het denken. 
Een liefdevol oordeel opent nieuwe wegen naar God. 
Dus laten we niet achterom kijken, 
maar samen uitzien naar een nieuw begin.
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VEERTIGDAGENTIJD

Geplaatst op 02-03-2013 door Iris Speckmann 
De vijf zondagen in de veertigdagentijd nodigen ons uit tot bezinning op de weg van Jezus en op 
onze eigen weg van geloof. Welke weg nemen wij, mag Jezus voor ons het kompas zijn met een 
doel voor ogen om mens te zijn naar zijn beeld. We stuiten dan vaak op weerstand en netelige 
kwestie, maar hoe houden wij ons, soms bijna uitgedoofde, geloof brandend? Slaan we weer een 
doodlopende weg in, mogen we toch een ommekeer maken om de weg te gaan, die ons bevrijd 
van doemdenken en blindelings achter elkaar aanlopen. Mogen we op de weg komen die God 
voor ons voor ogen had: de weg van de liefde, de barmhartigheid. Om op die weg het Licht te 
mogen zien met Pasen. Die weg die niet altijd even gemakkelijk was, die vroeg om bezinning, om 
ommekeer en omzien. Jezus is ook die weg gegaan en die weg gaf ons bevrijding en een kompas 
om langs Gods wegen tot het Licht te komen.

1e zondag in de Veertigdagentijd: Jezus als kompas
We kunnen in het leven alle kanten op. 
Noord, zuid, oost of west: welke wegen gaan we allemaal? 
Welke richting staat ons voor ogen? 
Vastentijd is oefentijd, om het kompas van het leven te leren lezen. 
Er zijn veel bedreigingen die ons afleiden van het wezenlijke. 
Onze onderlinge relaties staan vaak op het spel: 
we willen macht hebben over de ander; 
we willen het grootste, het beste voor onszelf; 
we willen onkwetsbaar zijn… 
Als deze bedreigingen ons in hun greep krijgen, worden we ‘des duivels’. 
Als we deze bedreigingen kunnen hanteren, ontstaat er een nieuw perspectief: 
een menswaardige samenleving. 
Dan zijn we niet langer elkaars rivaal, maar partners omwille van dit perspectief. 
Een menswaardige samenleving: dat is een goddelijke belofte. 
Jezus baande de weg, in het spoor van de zwervende Arameeërs van weleer. 
Zijn levensweg is ons kompas. 
Wij staan steeds opnieuw voor de keuze: weerstand bieden aan de machten die ons bedreigen 
of hieraan ten gronde gaan. 
Het kompas is er, laten we de tijd nemen om te oefenen!

2e zondag in de Veertigdagentijd: Met een doel voor ogen?
Soms zoeken we nieuw zicht op het leven. 
Dan kun je de berg op gaan, daar zie je anders. 
De stilte omgeeft je. 
Je kunt verder kijken, je blik wordt ruimer. 
Het leven komt in een ander licht te staan. 
Het klimmen is vermoeiend, maar boven word je beloond. 
Je zou er wel willen blijven, zo mooi is het. 
Maar dan mis je je doel in het leven. 
Jezus gaat regelmatig de berg op, 
veel hoger dan deze trap. 
Zo is Hij dicht bij God. 
Op de berg is er de bemoediging, 
om het engagement hier op aarde vorm te geven. 
Laten we daarom steeds weer terugkeren, 
handen en voeten geven aan deze mooie ervaringen 
en ons inzetten voor onze medemensen, waar ook ter wereld.



12 13

3e Zondag in de Veertigdagentijd: Het vuur brandend houden, ondanks weerstand
Het leven zit wel eens tegen, soms zit het heel erg tegen. 
De kranten staan er vol mee. 
Erger is het als het kwade ons zelf of een dierbare treft. 
Hoeveel vertrouwen is er over, als het leven moeilijk is? 
Als alles dor en droog wordt? 
Durven we geloven in nieuwe kansen? 
Zetten wij ons eigen leven daarvoor op het spel? 
Mozes ging die weg, met twijfel én vertrouwen. 
Jezus daagt uit om de goede keuzes te maken, 
om te leven met vertrouwen en doorzettingsvermogen. 
Op weg naar Pasen mogen we oefenen: 
het verdorde leven kleine beetjes water geven; 
kleine stapjes die uiteindelijk perspectief openen. 
We zouden opnieuw en op nieuwe wijze 
weer in vuur en vlam kunnen geraken.

4e Zondag in de Veertigdagentijd: Op een doodlopend spoor?
Onderweg naar Pasen. 
We kijken naar elkaar, we lezen de krant en kijken naar het journaal. 
We zitten vol beelden. 
Over hoe het hoort, hoe het moet, hoe het zal gaan. 
Hoe gaat het eigenlijk met ons zelf? 
Nemen we de tijd om tot ons zelf te komen? 
Kennen we ons diepste zelf? 
Weten we hoe we bedoeld zijn? 
Soms moet je op weg gaan om dit te ontdekken. 
Risico’s nemen en ervan leren. 
Blijven zitten waar je zit kan tot veel onvrede leiden. 
Een verkeerde weg inslaan is vervelend, 
maar het kan ook veel creativiteit opleveren. 
Want we kunnen altijd omkeren 
en verder zoeken naar de Bron van leven. 
Er is Iemand die van ons houdt, wat we ook doen of laten. 
Dat mag ons troosten en bemoedigen, 
op onze weg naar Pasen.

5e Zondag in de Veertigdagentijd: Weg van God
Veertig dagen onderweg. Weten we nog waarheen? 
Pasen: doortocht naar nieuw leven. 
Maar onderweg zijn er zoveel keuzes mogelijk. 
In onze tijd is er zoveel te kiezen. 
Het is niet eenvoudig de goede weg te kiezen. 
De weg van God is de goede weg, 
maar hoe weet ik dat ik de weg van God ga? 
Wetten geven wel houvast, 
het zijn onze ANWB-borden onderweg. 
Maar de borden moet je leren lezen 
én je moet jouw bestemming kennen. 
Soms ga je een zijweg in of neem je een omweg. 
Ben je dan verloren voor Gods weg? 
Jezus neemt er de tijd voor, 
Hij zet ons aan het denken. 
Een liefdevol oordeel opent nieuwe wegen naar God. 
Dus laten we niet achterom kijken, 
maar samen uitzien naar een nieuw begin.
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Verbetering van een basisschool in Niafarang, Senegal
Dit is een project van Vastenactie waar de MOV uw aandacht en bijdrage voor vraagt.
Stichting Opbouw Senegal heeft in het dorp Niafarang eerder al een basisschool gebouwd, waar 
op dit moment zestig leerlingen naartoe gaan. Het oude schoolgebouw was gemaakt van leem en 
delen daarvan stortten regelmatig in tijdens het regenseizoen. De schoolresultaten vielen tegen, 
waardoor er een schoolcomité is aangesteld en er nieuwe leerkrachten zijn aangenomen. Ook zijn er 
kaarsen uitgedeeld om studeren in de avonduren mogelijk te maken. De nieuwe school is sinds 2014 
in gebruik en in 2015 uitgebreid met een tweede klaslokaal en een lerarenkamer. Sindsdien zijn de 
ouders meer betrokken en zijn de schoolresultaten er enorm op vooruit gegaan. Rondom de school 
is een moestuin geplant, waar kinderen leren om gewassen verbouwen. Ook worden deze gewassen 
gebruikt om warme maaltijden voor de leerlingen te bereiden. Het overschot wordt op de markt 
verkocht en de opbrengst kan gebruikt worden voor het aanschaffen van nieuwe schoolmaterialen. 
Na schooltijden gaat de computerruimte van de school open voor computerles voor alle mensen uit 
het dorp. De school staat nu goed aangeschreven en de Senegalese regering heeft toegezegd om in 
de nabije toekomst voortgezet onderwijs in deze regio op te zetten.

Verbeteringen van de school
De vloer van de school is nog een aandachtspunt, aangezien deze van beton is en voor veel stof zorgt. 
De stof zorgt weer voor gezondheidsproblemen, wat verholpen kan worden door tegels neer te leggen. 
Het regenseizoen levert ook elk jaar problemen op en maakt het moeilijk om tussen de verschillende 
schoolgebouwen door te lopen. Met het bouwen van een dak zullen leerlingen en leerkrachten droog 
over kunnen lopen naar een ander gebouw. Dit dak zal ook schaduw geven in de zomer, dit is zeer ge-
wenst aangezien de temperaturen op kunnen lopen tot meer dan 40°. Als laatste zullen er vijfhonderd 
cashewbomen geplant worden als aanvulling op de moestuin. Er zullen een handpomp en waterleidin-
gen aangelegd worden voor de irrigatie van alle gewassen en bomen. De cashewbomen gaan na vijf 
jaar cashewnoten produceren. Deze kunnen verkocht worden op de markt en van de opbrengst kunnen 
schoolboeken, schooluniformen en het onderhoud van de school gefinancierd worden. Dit zal de on-
afhankelijkheid van het project bevorderen. De totale projectkosten zijn €7.000, Vastenactie maakt met 
een bijdrage van €2.333 de realisatie van deze drie verschillende activiteiten medemogelijk.

De M.O.V.-werkgroep nodigt je van harte uit voor de Vastenaktiemaaltijd 
t.b.v. het scholenproject in Senegal

Wanneer:  vrijdag 24 maart
Waar:  in de H. Hartkerk te HHW-De Noord
Hoe laat:  18.00 uur.
Kosten:  €10,00 per persoon.
Opgave:  ceesgon@quicknet.nl of annielecoq@quicknet.nl    
Aanmelden vòòr 15 maart                                                   Kom gezellig eten, het is voor een goed doel!
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Open maaltijden
Steeds op donderdag      
 
Gezamenlijke kerken/dorpen van Niedorp

Gaan in de vastentijd:

5x samen soep eten

Data:
donderdag 9 maart:  Fenixkerk Nieuwe Niedorp
 0226-411907/ anneke.nieuwspijk@gmail.com

donderdag 16 maart:  Onder de Kastanje, Nieuwe Niedorp
 0226-413541/apmrood@hotmail.com

donderdag 23 maart:  Marinxschool, ’t Veld
 06-54696452/ tinekehand@hotmail.com

donderdag 30 maart:  De Mafkikker, Oude Niedorp
 06-49944788/ t.de.haas@ziggo.nl

donderdag 6 april:  Lucaskerk, winkel
 0224-541376/simon.tinyvansplunter@gmail.com

Aanmelding t/m dinsdag ervoor bij bovenstaande contactpersonen.
Geen kosten: vrijwillige bijdrage voor Vastenactie

Abonnementsgeld 2017
Het is weer de periode dat de jaarlijkse abonnementsgelden van 
Contact betaald mogen worden. De hoogte van het bedrag is 
hetzelfde als in de afgelopen jaren: de bijdrage bedraagt voor 
een volledige jaargang € 20,-.

Wilt u het bedrag van € 20,- vóór 1 april 2017 overmaken op rekeningnummer NL06 RABO 
03869 50989 (Contact) onder vermelding van 

- naam 

- straat

- huisnummer

We zouden u vriendelijk willen verzoeken om bovenstaande extra informatie op te nemen in 
uw betalingsomschrijving - omdat er soms veel mensen in De Noord wonen met dezelfde ach-
ternaam. 

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

Wij wensen iedereen 
fijne feestdagen en een 
voorspoedig nieuwjaar

• 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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Lieve mensen
Hartelijk dank voor de vele belangstelling tijdens mijn ziekte.
Dat doet een mens goed, daar knap je van op en kan je blij weer verder.

Groeten Gré Commandeur-Mooij

Bedankt!
 
Bedankt lieve mensen die ons 50 jarig huwelijksfeest
tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.
Dank voor de vele kaarten en bloemen.
Ook de mooie viering van zondag 19 februari,
met mmv Time Less verdiende alle lof.

            Arie en Riet Groot

Hersenstiching
Door een hersenaandoening raak je vaak jezelf kwijt. Lopen, praten en denken, alles wat zo van-
zelfsprekend lijkt, kan zomaar voorbij zijn.  Vrijwel iedereen krijgt ooit in zijn leven te maken met 
een hersenaandoening.   Dat moet stoppen! De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen 
gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren. 
Om dit te bereiken laten ze onderzoek doen, geven ze voorlichting en voeren ze vernieuwende 
projecten uit. 

Van 30 januari t/m 4 februari 2017 vond de jaarlijkse collecteweek van de Hersenstichting plaats. 
Ruim 18.000 collectanten gingen in heel Nederland langs de deuren om geld in te zamelen voor 
de Hersenstichting. Ook in Heerhugowaard en specifiek in de Noord is gecollecteerd door 7 men-
sen die bijna € 360,00 hebben opgehaald. Alle gulle gevers en natuurlijk de collectanten worden 
hierbij hartelijk bedankt voor de giften en de moeite. 

Er zijn echter nog heel wat straten waar nog niet gelopen word. Het zou fantastisch zijn als we voor 
volgend jaar op meer collectanten kunnen rekenen zodat de opbrengst nog hoger wordt.
Het kost slechts een paar uurtjes en de voldoening is groot. A
ls het u wat lijkt, meld u zich dan aub aan bij de website (www.hersenstichting.nl)  of bij één van 
de coördinatoren van Heerhugowaard via telefoonnummer 072-5741873

Alvast bedankt,
Anja van Ammers

Coordinator collecte Hersenstichting Heerhugowaard

TRIMSALON 
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER 
MARLIES BROERS

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

Medisch Pedicure Heerhugowaard

De praktijk staat ingeschreven 
in het kwaliteitsregister voor pedicures

*
Diabetes en Reuma aantekening

*
Praktijk op de begane grond

*
www.pedicureheerhugowaard.nl

De praktijk is van 18 maart t/m 17 april 
Gesloten wegens vakantie

Altonstraat 15
1704CC, heerhugowaard

tel. 06-42307499

Medisch       pedicure
Heerhugowaard
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René Jonker 
Stationslaan 1

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

www.jonkerhov.nl
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Wie haakt er mee
Wie haakt er mee aan de grootste gehaakte deken voor het 
Guinness Book of Records? In Leeuwarden is het idee ontstaan 
om in mei 2018 een deken gehaakt te hebben die bestaat uit 
10.000 dekens van elk 280 haakpatroontjes, zie voorbeeld. U ge-
bruikt hiervoor garen met haaknaald 3 ½ en volgens voorbeeld 
worden ze dan 10 bij 10 cm groot. De dekens mogen 1.40 bij 2.00 
m zijn, dat zijn dus 20 rijen van 14 blokjes. Gebruik uw fantasie, 
alles is leuk, bont, effen, het maakt niet uit. Het wordt uiteindelijk  
heel groot en bont en fantastisch!
In Friesland worden de 10.000 dekens aan elkaar gehaakt om het 
record te behalen. Na de felicitatie worden ze weer losgemaakt en 
verspreid onder diverse goede doelen, te denken aan verzorgings- 
en verpleeghuizen wat al niet meer.
Denkt u, wat een leuk idee, ik haak niet mee maar ik heb nog 

zoveel wol (in dikte 3½), dan kunt u dit brengen bij Marry Overtoom, Middenweg 610. Nog leuker 
is het om zelf te haken. Denkt u, wat heerlijk om te haken maar ik zet ze niet aan elkaar, ook goed! 
Dan is er altijd wel iemand die de granny’s, want zo heten die vierkantjes, aan elkaar zet. 
Ook kunt u contact opnemen met annie@asgroen.nl. Haar adres waar de dekens uiteindelijk van-
uit Noord Holland naar toe gaan is Julianalaan 13 in Schagen, tel. 0224-0850920.

Leuk dat u mee doet! Het is voor een goed doel! 
Marry

Zuster van Buurendag
zwerfvuil opruimen in De Noord/Veenhuizen

Zaterdag 25 maart 2017
10.00 uur tot 12.00 uur
Knijpstokken, vuilniszakken, handschoenen en hesjes:
vanaf 9.30 uur bij de Kerk.

Landelijke opschoondag
Tegelijk met de landelijke aktie “Nederland schoon, heel gewoon” 
heeft de vrouwengroep Katorze ook de schoonmaakdag in De 
Noord en Veenhuizen gepland op zaterdag 25 maart. 
Het is nu voor de 14e keer dat we gezamenlijk ons mooie dorp gaan schonen van het zwerfvuil, 
zo’n paar weken voor Pasen. “De Noord op z’n Paasbest!”
In het volgende Contact kunt u meer lezen over de Zuster van Buurendag

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

Namens Katorze: Ans van Langen, Trudy, Ria en Anna Beers
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KBO Heerhugowaard Noord
Voorzitter:  Wout Beers Middenweg  566   tel: 5714705    
Secretaris:   Toos Mooij-Wijnker   Middenweg  525  tel: 5710193     
2e secr.      Truus vd Berg-de Boer  Rozenhoutstraat 6 tel: 5719852   
Penningm:  Cor Neeft                     Dorsvlegel 9         tel: 5713628     
Lid Annie Groenland -Groot Middenweg 465D tel: 5717551  
Lid Nel Zuurbier-v.Langen Donkereweg 7   tel: 5716087                                                            
Lid Trudy Ursem- Houtman  Middenweg 467   tel: 5719168 

6 maart Ko Schuurmans over afscheid en rouw.
Op onze volgende thema middag is Ko Schuurmans onze gast. Dhr. Schuurmans is een 
gepensioneerde Pastor en liturgist. Hij is een heel bevlogen man, die ontzettend veel weet  van 
wat zich afspeelt in de wereld.  Hij kan je echt  enthousiast maken voor zaken zonder dat hij 
mensen wil overhalen tot zijn geloof.  Van harte aanbevolen.

OOK NIET LEDEN ZIJN UITGENODIGD OM EENS EEN KEER EEN THEMAMIDDAG MEE TE MAKEN.
het enige wat u hoeft te betalen is  €2,50 voor de koffie.

Programma 2017
6 maart: 14.00 uur Ko Schuurmans over afscheid en rouw
20 maart 13.30 Excursie naar Amigoplant
24 april: Uitje
15 mei: 14.00 uur Annemarie Hooijboer met een humoristische bloemlezing over alledaagse 

dingen en liedjes
     juni Rabo fietstocht
  4 sept. 9.00 uur Fietstocht KBO
  7 nov. 19.00 uur Jubileumfeest 
28 nov. 19.30 uur Bart Oud over de geschiedenis van Sinterklaas met quiz
19 dec 14.00 uur Kerstmiddag

Met vriendelijke groet:  Truus van den Berg

COLLECTE ORANJECOMITE
Hallo Oranjevrienden,
In de laatste 2 weken van Maart 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 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!

v Garage Co Borst BV v Co Borst Autoschade
v Co Borst Bedrijfswagens v C.B. Lease
v Airco Service v Piaggio LTV-dealer
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Ik had niet in de gaten 
dat nu hét moment is om 

te verhuizen 

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

www.hypotheekshop.nl/ander-huis-kopen

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

T. 072-20 101 14
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Vrijdag 31 maart 2017  -  Dorpshuisveiling
INSCHRIJVEN KAVELS KAN VANAF NU OP WWW.HEERHUGOWAARDDENOORD.NL

Stappenplan voor de Veiling:
1. Schrijf uw kavel(s) in op de website:   

www.heerhugowaarddenoord.nl/dorpsveiling
2. Schrijf u gelijk in als bieder c.q. bezoeker van de veiling voor 

een biednummer
3. Breng uw kavel naar Jurgen Borst op Middenweg 506.   

Aan het einde van de Paardeboslaan. Wanneer u daarin niet in 
staat bent kunt u de kavel ook aan de wijkloper meegeven die 
bij u langs de deur komt.

4. Kom vooral naar de veiling om gul te bieden op de te veilen kavels.   
Daarvan wordt iedereen blij!

Beste Noordenders,
We merken dat de veiling al behoorlijk begint te leven. Op het moment van dit schrijven zijn er 
al meer dan 100 kavels aangemeld. En het is aan te raden om even te kijken op de site www.
heerhugowaarddenoord.nl/dorpsveiling. Daar kunt u de opbouw van de catalogus live volgen en 
dat is de moeite waard! Voor degene die liever niet online wil kijken zal de catalogus gewoon in 
papieren vorm in de bus vallen vlak voor de veiling.
We hebben inmiddels een paar keer de vraag gekregen of het mogelijk is om gewoon een schen-
king te doen per bank Dat kan. U kunt, indien gewenst, een schenking doen op rekening nummer 
NL 79 RABO 0315 8870 87 t.n.v. Stichting Dorpsbelang Noord. Vermeld svp even uw naam en 
het woord “veiling” in de tekst.
Voor overige vragen kunt ons bereiken per e-mail op dorpsveiling@hotmail.com

Met vriendelijke groet!
De Dorpshuisveilingcommissie
Remon Drenth  06-51 32 67 88
Roderigh Groenland  06-51 22 85 69
Marco Neeft  06-53 59 96 55
Niels Zuurbier  06-54 74 15 23

Zorgboerderij NOORDEREND bij de Vrouwen van Nu
Op 20 februari  jl. zijn Sylvia en Margreth van de plaatselijke zorg-
boerderij te gast op verzoek van het ééndagsbestuur. Die is van 
mening dat hun aanwezigheid heel goed past bij de doelstelling 
van de Vrouwen van Nu: aandacht voor je leefomgeving en affiniteit met het agrarisch gebeuren 
en daarbij zorg voor de medemens.  Allereerst mochten wij Tiny Beers als nieuw lid welkom heten 
en maakten wij melding dat ons lid Afra Snel-Oudhuis daags tevoren 85 lentes jong is geworden! 
Ook gingen wij zingen voor Greet Blonk, die zaterdag haar verjaardag gevierd heeft.
Sylvia , Silja en Gerard van zorgboerderij ‘Noorderend’ op de Middenweg in HHW-Noord bieden 
een stimulerende en activerende dagbesteding aan de gasten van de zorgboerderij, die extra aan-
dacht nodig hebben. Zij zijn er een halve dag of meerdere hele dagen en worden opgehaald en 
thuisgebracht. Zij mogen bijdragen  aan de zorg voor de vele dieren, zaaien en oogsten groentes 
waar ze zelf van kunnen genieten tijdens de warme maaltijd. 
Sylvia vertelt dat zij in juli 2010 gestart zijn en dat hun deelnemers bestaan uit verschillende doel-
groepen, jong en oud, meer en minder met een zorgindicatie in de leeftijd van 16 – 86 jaar. Leek het 
toen een uitdaging, die zij spontaan aangingen. De zorgboerderij is in het bezit van het keurmerk 
Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen en zijn zij aangesloten bij Stichting Landzijde, belangrijk voor 
het financiële aspect. Zij voldoen aan strenge eisen betreffende hygiène, veiligheid, toilet, bevoegd 
personeel, toetsing ARBO en bewijs van goed gedrag en klachtencommissie. 
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Ook hebben zij een AWBZ erkenning. Met de kinderen van Pinkeltje organiseren zij eens in de twee 
weken een aktiviteit.
Zij zijn met hun deelnemers creatief bezig zoals mozaĩeken, schilderen tot zelfs de nagels van de hond. 
Met een speciale rolstoel voor het strand bezorgen zij hun deelnemers een topdag. Ook kaarsen wor-
den op het bedrijf gemaakt, daar heeft de leiding eerst een cursus voor gevolgd.  Onlangs hebben ze 
een unit van Heijmans gekocht, gestript, opgeknapt en omgetoverd tot een prachtige werk- en op-
bergruimte, slaapgelegenheid, toilets en kluisjes voor kleding en persoonlijke eigendommen.
In de pauze nemen we de bestelling op voor een borrel en wordt er koffie en thee uitgeschonken. 
Koekje erbij?! En dan komt Patrick er bij om ons bij te praten bij een film over de Maatschap Borst, 
opgericht door de opa van Patrick en John die nu aan het roer staan. We zien het melken met 
de weidewagen, weet u nog de sneeuwstorm in 1979? Mooie plaatjes! We zien Cor en Nel hard 
werken, de ouders van Patrick en John en hun twee zusjes. In 1980 de eerste stal, we zien een lig-
boxenstal en een loopstal. En wat is er gebeurd in de Hasselaarsweg vele jaren geleden?! 
Het bedrijf melkt 105 koeien en zijn aktief in de koolverwerking. 
Voor meer info: www.zorgboerderijnoorderend.nl 
We hebben genoten van een boeiende lezing met mooie foto’s en duidelijke uitleg en gaan naar 
huis met een mooie kaars in vele vormen en kleuren.
Wij wensen Sylvia, Margreth en Patrick veel succes en inspiratie toe en danken hen met bloemen 
en de volgende woorden:

Met in ons midden een zorgboerderij
is onze wijdse omgeving erg blij.

Jullie laten zien hoe en wat er allemaal leeft
en wat dat allemaal voor zorg geeft

Onze complimenten en ga vooral zo door
want zorg voor de medemens, daar doe je alles voor!

Marry

“Blik op de weg” in De Noord …(13 febr. 2017)
Beste mensen,

Als ik om 8.15 u. van huis vertrek, is het al aardig licht. De dagen 
lengen zeggen we dan, maar op straat moet je nog wel goed uit-
kijken. Op de weg, fiets- en wandelpaden is gestrooid, maar in de 
Doorbraak is het op sommige plaatsen spiegelglad en aan gebro-
ken ledematen hebben we niets. Verstandige fietsers wachten dus 
even met opstappen en lopen even de wijk uit.
Op de Middenweg is er geen vuiltje aan de lucht en ik zie tussen de 
huizen door, hoe de zon al omhoog klimt en de hemel roze kleurt. 
Even een zijstraatje ingelopen, om dit vast te leggen.
Bij de fa. Snoek ga ik de Donkereweg in en ik merk nu goed de 
koude, noordoosten wind. Iemand riep al: “Je zult weinig vinden, want het afval is met sneeuw be-
dekt!” Voor een groot deel is dat zo, want ik moet goed kijken, om wat op te merken. Het voordeel 
is, dat ik er dan lekker de pas in kan houden!
Piet rijdt, diep voorovergebogen op zijn fiets, voorbij. Er kan toch wel een groet vanaf en we ver-
volgen ieder onze weg.
Op de Veenhuizerweg linksaf en dan rechtsaf de Kerkweg op. Er heerst hier een serene stilte en de 
sneeuw maakt het landschap heel apart. Dan de Groenedijk op. De witte abelen houden deze slin-
gerende weg apart. Het lijkt, of ze allemaal naar je knipogen. Schapen komen op me af, wachten 
bij het hek op wat lekkers, maar helaas, ik moet ze teleurstellen.
Als ik richting de Berkmeerdijk loop voel ik de oosten wind steeds venijniger worden en op de dijk 
lijkt het, of ik in m’n hemd loop. Zo valt de kou over mij heen. Wel is hier, op sommige plekken, flink 
in het riet gesneden en dat maakt de aanblik totaal anders. Riet geeft toch wel een mooie aanblik 
en vooral de ochtendzon legt daar een mooie gloed over. 
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Onder aan de dijk beginnen twee honden te blaffen. Ze bewaken het huis en dat laten ze merken 
ook. Ik zal ze zeker niet uitdagen!
Dan rechtsaf en de spoorbomen over. Het fietspad naar de Krusemanlaan is hier inmiddels ver-
dwenen en ik moet het viaduct onderdoor. Daar bevindt zich een nieuwe asfaltweg voor fietsers 
en voetgangers. Dat allemaal in het kader van de aan te leggen West-Frisiaweg. Jammer, dat het 
project nu stil ligt, maar we zullen rustig afwachten.
Bij de rotonde steek ik over en daar staat ook een grote afvalbak, waar ik het één en ander in kwijt 
kan. Verder ligt er niet veel, dus kan ik er de pas goed inzetten.
Zo ben ik weer aan de Middenweg en het is inmiddels, qua temperatuur, iets aangenamer, hoewel 
ik van binnen niet echt warm kan worden.
Het huis van Jo Borst loop ik niet voorbij. Er wordt al gezwaaid en de koffie, met wat lekkers, staat 
klaar! De handschoenen worden op de verwarming gelegd en ik kom weer een beetje op tempe-
ratuur.
Zo kan ik het laatste stuk weer aan. Thuis zoek ik even de warme douche op en de kou verdwijnt uit 
mijn lijf! Toch ben ik heerlijk buiten geweest en dat geeft een bijzonder goed gevoel!

16 blikjes 14 drinkbakjes
2 plastic flessen 3 pk. sigaretten
0 pk. shag 0 flessen

Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol

072-5726170/06-18110970
email: 

gerritvanderkrol@outlook.com
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Tel.: 072 - 5711254
E-mail: mail@rhbeers.nl

Internet: www.rhbeers.nl

kelders
kozijnen
verbouw

woningbouw
utiliteitsbouw
betonvloeren

Hét adres voor:
Hét adres voor:

woningbouw  kelders
utiliteitsbouw  kozijnen
Betonvloeren  verbouw 

Middenweg 494
1704 BM Heerhugowaard

Tel:072-5711254 / Fax:072-5743170
Email: mail@rhbeers.nl
Internet: www.rhbers.nl

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

ZONDAG 5 MAART 
SESSIE VANAF 15.00 UUR 

EN CARVERY 
(RESERVEREN VOOR CARVERY AJB)   -.-.-.-.-.-

VRIJDAG 10 MAART 
MUSIC-DINNER  

MET ANNEMARIE DE BIE 
EN EVERTJAN ‘T HART  

VRIJDAG 7 APRIL 
MET DE JOHN FARMERS WHISTLES 

RESERVEREN AUB   -.-.-.-.-.-
ST. PATRICKSDAY-VIERING 
OP ZATERDAG 18 MAART 

ST. PATRICKSDAY PARTY  
MET BOXIN THE VOX,  

VANAF 21.00 UUR 
IN DE LOUNGE EN DE PUB, 

VRIJ ENTREE   -.-.-.-.-.-
ZONDAG 19 MAART 

ST. PATRICKSDAY-SESSIE  
 VANAF 15.00 UUR EN CARVERY,  

DRESS CODE ; GROEN   -.-.-.-.-.-
WE HEBBEN PLAATS VOOR EEN 

FULLTIME / PARTTIME 
BEDIENINGSMEDEWERK(ST)ER 

EN EEN AFWASSER 
STUUR JE CV NAAR: 

INFO@THEIRISHCOTTAGE.NL 
 

ZIE VOOR ALLE INFORMATIE 
WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL     

ALLE DAGEN OPEN VANAF 10.30 UUR, 
VERLAAT 4,

1734 JN OUDE NIEDORP             
0226 - 421486 

VOOR LUNCH, DINER, 
SPECIAAL BIEREN, WHISKY,  

BRUILOFT, FEEST EN NOG VEEL MEER
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Herinneringen
Mijn hoofd zit vol herinneringen,

in laatjes opgeslagen.
Met grote en met kleine dingen,

gereed om op te vragen.

En vele malen alle dagen
trek ik wat laatjes open.

Ik weet dan dat ik niet mag klagen,
hoe ‘t leven is gelopen.

Vaak komen ook herinneringen
spontaan zo maar naar voren.

Beelden die mij voor ogen springen,
‘k kan zelfs geluiden horen.

© Jan te Boekhorst

15e editie: ’T Open N.K. Sjoelen 2017 
Sjoelclub ‘Glai em d’r in’ Heerhugowaard de Noord.  

•  Dames en heren, laten we ons eerst even voorstellen. Sjoelclub 
‘Glai em d’r in’ bestaat uit 24 leden, die tweewekelijks op de vrij-
dagavond sjoelen in Café Bleeker te Heerhugowaard de Noord. Sedert 2002 tracht deze dorstige 
vereniging van West-Friesland en omstreken een stukje traditie en cultuurhistorie te behouden 
middels het oer-Hollandse sjoelen. Deze behendigheidssport combineren we met het drinken 
van bier aan de bar van café Bleeker. Het sjoelseizoen loopt van de eerste vrijdag na het derde 
weekend van September (Zuid-Scharwoude kermis) t/m de vrijdag voor het weekend van kermis 
De Noord. Doorgaans is dit de één na laatste vrijdag voor Hemelvaartsdag of de vierde vrijdag na 
Pasen. In 2008 vormde hierop een uitzondering, vanwege de snelle eerste volle maan na het be-
gin van de astronomische Lente, waardoor Pasen nogal vroeg viel. Dit overigens geheel terzijde.  

• Tot slot geldt (helaas voor de dames) ‘geen lid = geen lid’. Het jaarlijkse open N.K. Sjoelen, beter 
bekend als het ‘Sjoelbakkenbal’, vormt hierop een uitzondering! 

•  Uiteraard organiseert sjoelclub ‘Glai em d’r in’ dit jaar weer een Open N.K. Sjoelen en dat alweer 
voor de 15e keer. Houd u wel van sportiviteit, gezelligheid en een dansje wagen op de dansvloer 
tijdens het ‘Sjoelbakkenbal’? Dan mag u deze kans zeker niet laten schieten!  

15e editie van: ’T Open N.K. Sjoelen 
Plaats: Café Partycentrum Bleeker te Heerhugowaard de Noord 
Datum:Zaterdag 08 April 2017 
Aanvang:19.00 uur/ 19.30 start sjoelen 
Opgave: email naar glaiemdrin@live.nl (met naam van deelnemer(s)) 

Met na afloop een grote loterij met fantastische prijzen en ‘Sjoelbakkenbal’ met niemand minder 
dan Paul Vlaar!! 
Dus heeft u zin in een sportieve en gezellige avond? Geef u dan snel op, want VOL=VOL! 

Deelname vanaf 18 jaar! 

Wij zien u graag op zaterdag 08 April 2017 in Café Partycentrum Bleeker! 

Momenten uit een ver verleden,
toen we nog samen waren,

die springen plots’ling naar het heden.
Ik kan er slechts naar staren.

‘k Kan je niet houden in mijn armen,
of strelen door je haren.

Je koude handen niet verwarmen.
‘k Heb nog veel meer bezwaren.

Met grote en met kleine dingen,
zal ik je missen alle dagen.

Maar met zo veel herinneringen,
heb ik eigenlijk niet te klagen.
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Sportcentrum richting lente!!
Nu de voorjaarsvakantie er weer op zit gaan we ons richten op 
de laatste maanden van dit seizoen. De handbalsters zullen nog 
een maand gebruik maken van het sportcentrum voordat ze weer 
naar buiten gaan. Voetbal en biljarten zal nog doorgaan tot het einde van april.
Mocht je in de komende maanden nog iets willen organiseren in de hal dan horen we dat graag. We 
hebben voldoende sportmaterialen om een leuke sportieve dag/avond te vullen. Ook zijn er volop mo-
gelijkheden om met vriendenkoppel of met je werk een leuke avond te hebben in de kantine met darts, 
biljart of sjoelbak. Dit natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje. Wil je het volgende sei-
zoen ook eens tennissen in de hal neem dan contact op om te kijken welke mogelijkheden er zijn.
In de maand maart kan er op maandagmiddag weer vrij gebiljart worden. We beginnen om 13.00 
uur. Dus heb je zin om eens te biljarten kom dan eens langs op deze middagen.

Carla en Henk
06 21 11 62 93 / 072 5823254  

sportcentrumnoorderend@gmail.com
www.sportcentrumnoorderend.nl

Nieuws van Hugo Girls
De Dorpsveiling (31 maart!) komt al aardig dichtbij.
De meiden van de A1, A2 en B1 (de ‘lopers’) zijn langs alle huizen van 
de Noord gegaan om lijsten af te geven. En ze komen ze ook allemaal 
deze week of volgende week weer ophalen. Op deze lijsten kun je je 
kavel invullen. Maar je moet hem ook aanmelden op www.heerhugo-
waarddenoord.nl/dorpsveiling. En je kunt daar natuurlijk ook ideeën 
op doen voor een kavel.
Alle leden van de A jeugd en ouder moeten één dag vrijwilligerswerk 
doen aan de verbouwing van het dorpshuis en hiermee hebben de A 
jeugd hun bijdrage geleverd. 

Op 17 maart hebben we weer de plantenactie. De inkomsten hiervan zijn voor de handbaljeugd 
en ze lopen zelf om de planten te verkopen.

En na 2 vrije weekenen begint de competitie nu weer volop. Dus iedereen weer veel succes.

Het bestuur

Hugo Girls kopij voor het Contact moet naar: hugogirlscopy@hotmail.com
Graag op zondag vóór 19:00 uur aanleveren. 

HOOFDSPONSORS Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
 Piet Oudeman Transport
 Groot tuinen

JEUGDSPONSOR Kalanchoëkwekerij Slijkerman

Vrijdagavond 10 februari keezen in ’t Rondeel. 
Iedereen is welkom! Inschrijven vanaf 19.45 uur. Aanvang 20.00 uur. 

HUGO GIRLS JARIGEN
Monique  Beers 1-mrt Kaylee Drenth 6-mrt
Mandy Plak 2-mrt Lynn Snoek 11-mrt
Georgette Levering 3-mrt Jet Beers 15-mrt
Laura de Wit 4-mrt Britt Stoop 16-mrt
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Onze Girls en Boys
Komen langs de deuren met wat moois

Een gekleurd plantje voor uw raam
Dat zal zeker wel staan

Hugo Girls Recreanten 2 zoekt nieuwe teamleden !
Wij willen heel graag volgend seizoen weer verder met ons team. 
Maar daar hebben we wel jou voor nodig! Ben jij die enthousiaste, gezellige sportieveling die we zoeken? 
Meer info, een keer kijken of meespelen? Neem even contact met op met een van ons of bel 06-
51700210 (kim) Wij hebben er zin in, jij ook ? Hopelijk tot snel !

 Groeten Nel, Carolien, Romy, Sandy, Debby, Astrid en Kim

SCHOONMAKEN ’T RONDEEL
20 tot 22 maart: dames 1-2 selectie

ZAALDIENSTEN SPORTCENTRUM ‘T NOORDEREND
Hieronder vinden jullie de indeling voor de zaaldiensten.
Het kan zijn dat je bent ingedeeld maar dat je toch met een ander team moet mee handballen. 
In dat geval moet je zelf wilt ruilen. Dames 3 en de Recreanten draaien hun eigen zaaldiensten.
Ook bij jullie kan het gebeuren dat je toch een keertje door mij wordt ingedeeld. Graag de wijzi-
ging aan mij doorgeven. Via de mail marcoannet@gmail.com, telefonisch  072-5711428, of via de 
app 06 53105907.

Met vriendelijke groet,
Annet Kroon, planning zaaldiensten

4 februari 13.30 uur tot 14.30 uur Ouders E1
4 februari 14.30 uur tot 15.15 uur Ouders D1 
4 februari 15.15 uur tot16.15 uur  Ouders E2  en Floor Peters
5 februari 9.45 tot 12.00 uur  Nikki Borst en Bo Bleeker
5 februari 12.00 uur tot 13.00 uur Sandy Way en Joy Overtoom 
11 februari 13.30 uur tot14.30 uur Ouders D2 
12 februari 9.45 uur tot 12.00 uur Amber Molenaar en Monique Plak
12 februari 12.00 uur tot 14.45 uur  Carina Borst en Melanie van der Stoop
14 februari 20.45 uur  tot 22.00 uur  Recreanten 2
28 februari 20.45 uur  tot 22.00 uur Recreanten 1
4 maart  13.30 uur tot 14.45uur Ouders E1
4 maart  14.45 uur tot 15.30 uur Ouders D1
5 maart  9.45 uur tot 12.00 uur Fleur de Boer en Demi Plak 
5 maart  12.00 uur tot 13.15 uur Jenny Zuurbier en Romy Snoek
11 maart  18.15 uur tot 20.30 uur  Dames3
12 maart  9.45 uur tot 10.45 uur  Ouders D1
12 maart  10.45 uur tot 13.15uur Janine Oudeman en Lisa Appel
12 maart  13.15 uur tot 15.30 uur Kirsten Zijp en Brit Stoop
12maart   15.30 uur tot 16.15 uur Ouders E2
14 maart  20.45 uur tot 22.00 uur  Recreanten 2
18 maart  13.30 uur tot 14.30 uur  Ouders E1
18 maart  14.30 uur tot 15.30 uur Ouders D2 
19 maart  10.45 uur tot 13.15 uur Ineke Schot en  Maud Berkhout
26 maart  9.45 uur tot 12.15 uur Astrid Tesselaar en Remke Zuurbier
26 maart  12.15 uur tot 14.45 uur Shelly van Poorten en Naomi Bakker
26 maart  14.45 uur tot 15.30 uur  ouders E2
26 maart   15.30 uur tot 16.40 uur Carin Dekker en Iris van der Loos
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17 maart doet de jeugd hun best
Doet u de rest?

Koopt u ’n plantje
Dank u wel namens Hugo-Boys en Hugo-Girls.

PROGRAMMA ZATERDAG 4 MAART T/M VRIJDAG 10 MAART (ZAAL)
         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1 4-3-2017 Westfriesland/SEW DS4-HG DS1 Dres, de 19:00 18:00 RES.SH.
DAMES 2 5-3-2017 HG DS2-KRAS/Volendam DS3 Noorderend 12:00 11:30 ------
DAMES 3 5-3-2017 Schagen DS2-HG DS3 Spartahal, de 11:50 10:50 ------
A1 5-3-2017 Kleine Sluis DA1-HG DA1 Veerburg, de 11:50 10:50 ------
A2   VRIJ        
B1 5-3-2017 HG DB1-Hollandia T DB2 Noorderend 11:00 10:30 ------
B2 4-3-2017 Meervogels’60 DB1-HG DB2 Lelie, de 14:20 13:20 ------
C1   VRIJ        
C2 5-3-2017 HG DC2-DSS DC2# Noorderend 10:00 9:30 ------
D1 4-3-2017 HG D1-S.C. Dynamo D2 Noorderend 14:45 14:15 ------
D2  5-3-2017 A & O D2#-HG D2 Oosterhout 11:35 10:35 ------
E1 4-3-2017 HG E1-Schagen E1# Noorderend 13:45 13:15 ------
E2 4-3-2017 Lacom ‘91 E2-HG E2 Geestmerambacht 16:15 15:30 ------
F1 4-3-2017 HG F1-KSV F1 Noorderend 13:00 12:30 ------
F2 4-3-2017 Kleine Sluis F1-HG F2 Veerburg, de 10:00 9:00 ------
F3 4-3-2017 HG F3-Hollandia T F2 Noorderend 13:00 12:30 ------
F4 4-3-2017 HG F4-Maedilon/VZV F4 Noorderend 12:15 11:45 ------
RECR. 1 7-3-2017 HG DMW1-Kleine Sluis DMW1 Noorderend 21:00 20:30 ------
RECR. 2 7-3-2017 Zwaluwen K DMW1-HG DMW2 Niedorphal 19:00 18:15 ------

PROGRAMMA ZATERDAG 11 MAART T/M VRIJDAG 17 MAART (ZAAL)
         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1 12-3-2017 HG DS1-Graftdijk DS1 Noorderend 13:00 12:30 ------
DAMES 2 12-3-2017 HG DS2-Petten DS1 Noorderend 14:15 13:45 ------
DAMES 3 11-3-2017 HG DS3-J.H.C. DS3 Noorderend 19:30 19:00 ------
A1 12-3-2017 HG DA1-S.C. Dynamo DA1# Noorderend 11:50 11:20 ------
A2 12-3-2017 S.S.V. DA1-HG DA2 Mijse, de 13:30 12:30 ------
B1   VRIJ        
B2 11-3-2017 HG DB2-Tornado DB3 Noorderend 18:30 18:00 ------
C1 11-3-2017 KSV DC1-HG DC1# De Draai 13:30 12:45 ------
C2 12-3-2017 HG DC2-S.C. Dynamo DC2 Noorderend 10:45 10:15 ------
D1 12-3-2017 HG D1-DSS D4# Noorderend 10:00 9:30 ------
D2  12-3-2017 Meervogels’60 D2#-HG D2 Lelie, de 15:25 14:25 ------
E1 11-3-2017 KSV E1-HG E1 De Draai 11:20 10:35 ------
E2 12-3-2017 HG E2-Schagen E3 Noorderend 15:30 15:00 ------
F1   VRIJ        
F2   VRIJ        
F3 12-3-2017 D.E.S. F1-HG F3 Molentocht 9:30 8:30 ------
F4 11-3-2017 Schagen F3-HG F4 Spartahal, de 15:25 14:40 ------
RECR. 1 13-3-2017 Tornado DMW2-HG DMW1 Waardergolf 21:15 20:30 ------
RECR. 2 14-3-2017 HG DMW2-Schagen DMW1 Noorderend 21:00 20:30 ------
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Een plantje is leuk, twee is leuker
Maar wilt u echt plezier???

Koop er dan vier

PROGRAMMA ZATERDAG 18 MAART T/M VRIJDAG 24 MAART (ZAAL)
         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1 18-3-2017 Graftdijk DS1-HG DS1 Oosterven, de 20:00 19:00 RES.SH.
DAMES 2 19-3-2017 Z.A.P. DS2-HG DS2 Zwaluwenvlucht, de 12:00 11:00 RES.SH.
DAMES 3 18-3-2017 Zwaluwen K DS1-HG DS3 Niedorphal 19:00 18:15 ------
A1 19-3-2017 Vrone DA1-HG DA1 Oostwal, de 15:30 14:30 ------
A2 19-3-2017 HG DA2-H.C.V.’90 DA1# Noorderend 12:00 11:30 ------
B1   VRIJ        
B2   VRIJ        
C1 19-3-2017 HG DC1-Hollandia T DC1# Noorderend 11:00 10:30 ------
C2 18-3-2017 KRAS/Volendam DC3-HG DC2 Opperdam 13:10 11:40 ------
D1   VRIJ        
D2  18-3-2017 HG D2-Vido D1 Noorderend 14:45 14:15 ------
E1   VRIJ        
E2 18-3-2017 HG E2-Tonegido E2 Noorderend 13:45 13:15 ------
F1 18-3-2017 HG F1-Westfriesland/SEW F1 Noorderend 13:00 12:30 ------
F2 18-3-2017 Tornado F1-HG F2 Waardergolf 9:45 9:00 ------
F3 18-3-2017 HG F3-Schagen F2 Noorderend 13:00 12:30 ------
F4 19-3-2017 HG F4- KSV F3 Noorderend 10:00 9:30 ------
RECR. 1 23-3-2017 Con Zelo DMW1-HG DMW1 Harenkarspelhal 20:00 19:00 ------
RECR. 2 20-3-2017 Tornado DMW3-HG DMW2 Waardergolf 21:15 20:30 ------

PROGRAMMA ZATERDAG 25 MAART T/M VRIJDAG 31 MAART (ZAAL)
         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1 26-3-2017 HG DS1-J.H.C. DS2 Noorderend 13:30 13:00 ------
DAMES 2   VRIJ        
DAMES 3   VRIJ        
A1 26-3-2017 HG DA1-Spartanen DA1 Noorderend 12:15 11:45 ------
A2 26-3-2017 HG DA2-Victoria O DA1 Noorderend 11:00 10:30 ------
B1   VRIJ        
B2 26-3-2017 HG DB2-S.S.V. DB1 Noorderend 10:00 9:30 ------
C1   VRIJ        
C2 26-3-2017 HG DC2-H.C.V.’90 DC2# Noorderend 15:45 15:15 ------
D1   VRIJ        
D2    VRIJ        
E1   VRIJ        
E2 26-3-2017 HG E2-Koedijk E2 Noorderend 14:45 14:15 ------
F1   VRIJ        
F2   VRIJ        
F3   VRIJ        
F4   VRIJ        
RECR. 1   VRIJ        
RECR. 2   VRIJ       
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Hierbij de indeling voor de 2e helft zaaldiensten in de sporthal 
Als je niet kunt, ruil je zelf met een ander. 
Graag de wijziging doorgeven aan Annet kroon marcoannet@gmail.com, 
of telefonisch  072-5711428, of via de app 06 53105907 

4 maart 13.30 uur tot 14.45uur Ouders E1 
4 maart 14.45 uur tot 15.30 uur Ouders D1 
5 maart 9.45 uur tot 12.00 uur Fleur de Boer en Demi Plak  
5 maart 12.00 uur tot 13.15 uur Jenny Zuurbier en Romy Snoek 
11 maart 18.15 uur tot 20.30 uur  Dames3 
12 maart 9.45 uur tot 10.45 uur  ouders D1 
12 maart 10.45 uur tot 13.15uur Janine Oudeman en Lisa Appel 
12 maart  13.15 uur tot 15.30 uur Kirsten Zijp en Brit Stoop 
12maart  15.30 uur tot 16.15 uur Ouders E2 
14 maart 20.45 uur tot 22.00 uur  Recreanten 2 
18 maart 13.30 uur tot 14.30 uur  Ouders E1 
18 maart 14.30 uur tot 15.30 uur Ouders D2  
19 maart 10.45 uur tot 13.15 uur Ineke Schot en  Maud Berkhout 
26 maart 9.45 uur tot 12.15 uur Astrid Tesselaar en Remke Zuurbier 
26 maart 12.15 uur tot 14.45 uur Shelly van Poorten en Naomi bakker 
26 maart 14.45 uur tot 15.30 uur  ouders E2 
26 maart  15.30 uur tot 16.40 uur Carin Dekker en Sam Groot 

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

Koop er dan vier

PLANTENACTIE VRIJDAG 17 MAART 
Zoals al een aantal jaren gebruikelijk is, houden wij ten behoeve van de jeugd een plantenactie. 
Ook dit jaar doen wij dit in samenwerking met Hugo Boys. De plantjes, Kalanchoë genaamd, wor-
den weer beschikbaar gesteld door kwekerij Slijkerman. Dit jaar gaan de D1, D2, E1 en E2 langs de 
deuren. Dit jaar is de plantenactie op vrijdag 17 maart

Groetjes de jeugdcommissie

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op dinsdag 28 maart 2017 vindt de Algemene Ledenvergadering van 
Tennisvereniging ‘t Noord-End plaats. Wij nodigen je van harte uit om deze 
vergadering bij te wonen. De vergadering start om 20.00u, om kwart voor 
acht kun je alvast een kopje koffie komen drinken. Hopelijk tot dan!
In het volgende Contact staat de volledige agenda van de vergadering.

Met vriendelijke groet, 
Bestuur  ’t Noord-End

INDELEN KANTINEDIENSTEN
Op zaterdag 18 maart van 10.00 tot 12.00 zit Ans Komen in de tenniskantine, om jouw wensen 
voor de kantinediensten te noteren. Je weet dan gelijk wanneer je bent ingedeeld. 
Dus kom langs als je voor seizoen 2017 voorkeuren hebt. Maakt het je niet uit, dan roostert Ans je 
willekeurig in en ontvang je later bericht wanneer je wordt verwacht.

Met vriendelijke groet, 
Kantinecommissie TV ’t Noord-End
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Zondag 2 april 2017 Openingstoernooi
We weten dat iedereen natuurlijk weer staat te popelen om aan het 
nieuwe tennisseizoen te beginnen. Daarom organiseren wij op zondag 
2 april het openingstoernooi. 
 
Zoals het er nu uitziet zal op 2 april de zon zich van zijn beste kant laten 
zijn. Regen zal er ook niet vallen. Qua weer dus geen argumenten om dit 
evenement over te slaan. Al kunnen we de echte vooruitzichten natuur-
lijk niet voorspellen, is het wel zeker dat het een fanatieke sportaangele-
genheid al zijn. Op deze supergezellige dag krijgt iedereen de kans om 
de hobbels in de banen de baas te worden.  We gaan er weer een topmiddag van maken!

Om 13.30 uur Opening 
We beginnen met een kop koffie/thee met wat lekkers. 

Om 14.00 uur aanvang van de wedstrijden 
De wedstrijden starten vanaf dit tijdsstip en we spelen een half uur. 
Kun je pas later aansluiten bij het toernooi. Dat is geen enkel probleem! 

We gaan deze middag lekker tossen, maar kijken wel naar de speelsterkten. 

Vandaag ligt in de kantine voor iedereen het KNLTB-pasje klaar voor 2017. Neem dus vooral je 
tennisschoenen en racket mee zodat je gelijk aan de slag kunt!!! 

Wij hopen je op 2 april. Let op: opgeven is niet verplicht, maar wel handig voor de voorbereidin-
gen. Dit kan via toernooicommissie@tvnoordend.nl. 

Met velen sportieve tennisgroeten, 
De Toernooicommissie

Tennisvereniging ’t Noord-End

Hugo Boys seizoen 2016-2017
Dorpshuis / Hugo Boys

Zaterdag 4 maart
Hugo-Boys
Corina

Zondag 5 maart 
9.45 uur    Miranda / Verine
13.00 uur  
Leden : 

Maandag 6 maart
Tafeltennis Puinhoop

Dinsdag 7 maart
Kbo  en Seniorengym 

Woensdag 8 maart 
Revas 

Donderdag 9 maart
Training Hugo Boys 

Vrijdag  10 maart
koersbal

Zaterdag  11 maart
Hugo- Boys
Gerard

Zondag  12 maart
9.45 uur Liesbeth / Janet
13.00 uur  Tini 
Leden : Moos van de Berg / Erik Schot

Maandag 13 maart
Tafeltennis Puinhoop

Dinsdag 14 maart
Kbo  en Seniorengym

Woensdag 15 maart
Revas 

Donderdag 16 maart
Training Hugo Boys

Vrijdag  17 maart
koersbal  
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Hugo Boys Senioren
Zondag 5 maart 2017       
Terreindienst:  Stefan Brink        
wedstr   aanv  Scheidsrechter
5310 Westfriezen 1  Hugo-Boys 1  14:00  R. van Lith 
14883 Koedijk 2  Hugo-Boys 2  11:00  A. Renses 
62586 Koedijk 8  Hugo-Boys 4  12:00 11:00 
63850 Hugo-Boys 5  KSV 6  10:45 10:00 Stefan Oudeman 
       
Zondag 12 maart 2017       
Terreindienst :  Mark Klompstra, Richard Borst       
wedstr   aanv  Scheidsrechter 
7153 FC Den Helder 1  Hugo-Boys 1  14:00  
15751 Vrone 2  Hugo-Boys 2  11:00  
0 Hugo-Boys 3  vrij    
61918 Vrone 5  Hugo-Boys 4  10:00 9:00 
0 vrij Hugo-Boys 5     
69990 Hugo-Boys JO19-1 Kwiek 78 JO19-1 10:45 9:45 Marcel Numan 
       
Zondag 19 maart 2017       
Terreindienst :  Gerrit Veldman en Paul Groot      
wedstr   aanv  Scheidsrechter 
5446 Hugo-Boys 1  Hauwert 65 1  14:00  
15713 Hugo-Boys 2  De Blokkers 2  10:45  
63865 Hugo-Boys 3  FC Den Helder 3  10:45 10:00 A. Strijbis 
63876 Hugo-Boys 4  SVW 27  7  10:45 10:00 Pim Mooij 
63852 Hugo-Boys 5  SVW 27  9 14:00 13:15 Adri Renswoude 
69664 SEW JO19-1  Hugo-Boys JO19-1 12:00 10:30        

Siem Hand  tel. 5740761

Pupil van de week
Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:

19 maart

Hugo Boys 1 – Hauwert 1 

Lars Duijn

(12:45  aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)

Hugo Boys Jeugd         
Saturday, March 04, 2017    
Terreindienst ‘s ochtends: Thomas Kunst     
Terreindienst ‘s middags: Paul Groot jr.      
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
- Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag         
189766 Hugo Boys JO17-1 - Duinrand S JO17-1 14:00 13:00 NNB  
202030 ST SSV/Sporting S JO15-1 - Hugo Boys JO15-1 14:00 11:00 -   
183660 Hugo Boys JO13-1 - Kwiek 78 JO13-1 14:00 13:15 NNB  
- Hugo Boys JO13-2 - Vrij         
199602 SVW 27 JO11-5 - Hugo Boys JO11-1 9:00 8:15 -   
174684 Hugo Boys JO9-1 - KSV JO9-3 11:00 10:30 Coach  
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212821 Hugo Boys JO9-2 - SVW 27 JO9-7 11:00 10:30 Coach  
- Hugo Boys MP1 - Mini-comp bij Hugo Boys 10:00 9:30 -   
- Hugo Boys MP1 - Mini-comp bij Hugo Boys 10:00 9:30 -   
     
Saturday, March 11, 2017    
Terreindienst ‘s ochtends: Roel Wolkers     
Terreindienst ‘s middags: Marco Borst      

wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
- Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag         
187675 LSVV JO17-2 - Hugo Boys JO17-1 12:45 11:30 -   
203589 Hugo Boys JO15-1 - Zaandijk JO15-2 14:00 13:00 NNB  
179283 KSV JO13-1 - Hugo Boys JO13-1 10:45 9:45 -   
183693 Hugo Boys JO13-2 - Berkhout JO13-1 14:00 13:15 NNB  
198944 Hugo Boys JO11-1 - Apollo 68 JO11-1 11:00 10:30 Coach  
168788 Foresters de JO9-3 - Hugo Boys JO9-1 8:45 7:45 -   
168635 Dynamo JO9-1 - Hugo Boys JO9-2 12:30 11:45 -   
- Hugo Boys MP1 - Mini-comp bij Victoria O 9:00 8:15 -   
- Hugo Boys MP1 - Mini-comp bij Victoria O 9:00 8:15 -   

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

Hugo Boys JO9-1 kampioen zaalvoetbal!!

Op zaterdag 18 februari speelden wij de finalewedstrijden tegen Succes. We waren in onze poule 
als 2e geëindigd met een gelijk aantal punten als Succes. Maar zij hadden een beter doelsaldo. Dus 
wij hadden maar één doel , en dat was winnen en de 1e plaats behalen.

En dat lukte. We wonnen de 1e wedstrijd met 3-1 van Succes ( die speelden 10 minuten in spijker-
broek omdat ze hun tenue’s waren vergeten) . Dat betekende dat we nu op de 1e plaats stonden 
in de poule. Maar er moest nog 1 wedstrijd gespeeld worden. Deze moesten we minimaal gelijk 
spelen om echt kampioen te worden. 
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We kwamen de 2e wedstrijd met 1-0 achter. De minuten telde weg en het zag er somber uit voor 
ons. Succes had immers aan een 1-0 overwinning genoeg om kampioen te worden. Maar toen 
gebeurde het. 2 minuten voor het einde kregen wij een vrije trap. En Bas schoot deze vrije trap 
fantastisch in het doel. Dat was genoeg om kampioen te worden, want het bleef bij 1-1!! 

Het feest kon beginnen. Allemaal een medaille , een bloem en een zakje snoep. Daarna met kle-
ding en al onder de douche en luidkeels zingen: “WE ARE THE CHAMPIONS!! “
En tot slot nog een rit op de platte kar , samen met de andere kampioenen van Hugo Boys

Sen, Bas, Miel , Rens, Delano, Jayden, Dylan, Nick , Thomas en onze invalkeepster Sofie, jullie heb-
ben het fantastisch gedaan deze zaalcompetitie!!

Twee trotse coaches.

Van de Sponsorcommissie

Hugo Boys dankt haar volgende shirt sponsoren;

HOOFDSPONSOR:  Edwin Groen Tweewielers
Hugo Boys 2   Loon & Grondverzetbedrijf Danenberg 
Hugo Boys 3   R&H Beers Aannemersbedrijf
Hugo Boys 4   Groentekwekerij Ursem - Zuurbier
Hugo Boys 5   Beers Totaal Onderhoud
Hugo Boys JO19-1  Aannemersbedrijf R. Blankendaal
Hugo Boys JO17-1  Paul Dekker Vouwwagenstalling
Hugo Boys JO17-2  Bleeker Transport
Hugo Boys JO13-1 R&H Beers, Kay Timmerwerken, Iene Miene Mud
Hugo Boys JO13-2  SMP Sportscare
Hugo Boys JO11-1   R.W. de Vries Amarylles
Hugo Boys JO9-1  Mankracht GWW
Hugo Boys JO9-2   Fast Forward / Iene Miene Mud

Nieuwe borden sponsoren erbij !           Van der Stelt
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Vanaf begin van dit seizoen hebben we er weer een bordsponsor bij welke we via deze weg nog 
even in het zonnetje willen zetten. Van der Stelt bv met hun hoofdkantoor gevestigd in Beverwijk 
levert vloeibare meststoffen en stuifbestrijding en vervoert vloeistoffen door heel Nederland. Met 
hun producten en diensten bedienen zij de agrarische sector, waterschappen, de olie- en gaswin-
ningsindustrie en de weg- en waterbouw (infra).
Specialismen: hoogwaardige vloeibare meststoffen, Stesam® anti-stuifmiddel, vloeistoffenver-
voer  en industriële reiniging.

Kunnen wij ook u blij maken met zo een mooi bord langs ons hoofdveld ?. Meld u zich dan bij 
iemand van de sponsor commissie. Er zijn nog maar enkele plaatsen vrij.
 
Raad de minuut

Hugo Boys – Kleine Sluis 1-6 Dick Zwagerman
Van harte gefeliciteerd !

Alex Overtoom, Koen de Koning, Mariët Ursem, 
Giel Borst, Wim Haisma en Melvin Tesselaar. 

De sponsorcommissie; sponsorcommissie@hugoboys.nl

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

Begrafenis vereniging St. Tekla
Uitvaartleidster  Mevr. Gerda Roozendaal 0226-422110
  b.g.g. 06-51039032
of
 Dhr. Bart Beemsterboer  0226- 422525
  b.g.g. 06-13574993  

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

Gezinsveranderingen en/of verhuizingen doorgeven aan de penningmeester a.u.b.
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RICHTLIJNEN VOOR KOPIJ ‘Contact’ 
- Aanleveradres(mail): redactiecontactdenoord@gmail.com. 
- Gegarandeerd geaccepteerde bestandstypen: txt, doc, docx, jpg en xlsx. Alle overige 

bestandstypen worden niet gegarandeerd. PDF bestanden worden als advertentie bestanden 
afgehandeld. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een apart verzoek aan de redactie per e-mail. 

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

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

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

Abonnementstarieven:
- bezorgd bij u thuis € 20.00
- bezorgd via de post in Nederland € 57.00
 
Contact verschijnt twee wekelijks op oneven weken onder redactie van Angèl Mooij, Pim Mooij, 
Paul Mooij, Jos Beers en Robbert Jongkind. 
Redactie-adres: Groote Geldebosch 48, 1704 CP, Heerhugowaard-Noord. 
Pim en Angèl Mooij: 072-5715332 / Jos Beers: 072-5718737 / Paul Mooij: 072-5711625 
Redactiecontactdenoord@gmail.com
Voor het aanleveren van advertenties: 
Drukkerij Gerja:  e-mail:   contacthhw@gerja.nl 
  telefoon:  0226-421520 
  fax:   0226-421550 
Rekeningnummer Contact: NL06RABO0386950989
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Nieuw bij Praktijk Heerhugowaard ‘’de Noord’’ 

Cryolipolyse, definitief vet verwijderen 
zonder operatie! 
Natalie Hoogland-Bimmel van praktijk HHW ‘’de 
Noord’’ begeleidt al drie jaar met veel succes haar 
cliënten tijdens het afslanken en beheersen van hun 
gewicht. Toch blijven velen ondanks een goed gewicht 
met dat laatste vetrolletje op benen, buik of heupen 
zitten. Onze praktijk heeft sinds begin dit jaar een 
methode dit te verhelpen: cryolipolyse, een 
wetenschappelijk onderzochte methode waarbij  
vetcellen definitief worden verwijderd. 
 
Hoe werkt het? 
Een handle word op de huid gezet. Door middel van  
vacuümtechniek word de huid inclusief onderhuidse 
vetlaag in de handle gezogen. Vervolgens word de 
huid afhankelijk van de dikte van de vetlaag gekoeld 
tot -4 en -10. De handle blijft ongeveer 45 tot 60  
minuten de huid koelen. De vetcellen zijn niet bestand 
tegen deze kou en gaan kristalliseren. Ons 
lichaam voert die gekristalliseerde vetcellen op 
natuurlijke wijze af. Binnen 2 tot 3 weken zijn de 
eerste resultaten zichtbaar. Vetcellen die op 
deze wijze zijn afgevoerd komen niet meer terug 
en zijn definitief weg. 
 
Drie behandelingen 
Het apparatuur van praktijk HHW ‘’de noord’’ 
voldoet aan alle eisen en Natalie is gecertificeerd 
behandelaar. Voor een optimaal resultaat zijn 3 
behandelingen nodig, met een tussenpozen van 
6 weken.  
 
Intake 
De behandeling is niet voor iedereen geschikt. 
Zo dient het BMI onder de 30 te zijn en zijn er 
een aantal contra indicaties. Wie wil weten of de  
behandeling iets voor hem/haar is kan een gratis 
intake van een kwartier boeken. 
 
Voor vragen of boekingen kunt u telefonisch 
contact opnemen tel 06 37136470 of kijk op 
www.praktijkhhwdenoord.nl naar wat praktijk 
HHW ‘’de noord’’ nog meer voor u kan 
betekenen. 
 

 
Praktijk Heerhugwaard ‘’de Noord’’- Middenweg 465C-1704BC Heerhugowaard 
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Ti m m e r b e d r i j f

Snel
Tel.  072 53 47 173          Heerhugowaard

Timmerwerk - Onderhoud - Renovatie - Verbouwing
bord_70x100Snel.indd   1 06-07-2009   10:24:31

• Timmerwerk
• Onderhoud
• Renovatie
• Verbouwing
• Nieuwbouw

 Tel. 06 27088407
 Heerhugowaard

Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75Elke dag 3 broden naar keuze € 6,25

Hoogbruin 2 voor € 3,-
Kwarkbolletjes 4 + 2 gratis
Gevulde koeken 3 + 1 gratis

Reclame voor zaterdag 4 maart

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

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

Dorpsstraat 26 Tuitjenhorn
tel. 0226 - 39 46 56


