Vrijdag 31 maart 2017

Agenda
31 maart 2017
19:00 Authentieke Dorpshuisveiling
5 april 2017
Young Seven: Paasintenties maken: je bent een engel
8 april 2017
19:00 Noord-Ender Sjoelkampioenschap met bal na
11 april 2017
20:00 lezing Veenlandschap in Heerhugowaard(Lia Vriend) in de Veenhuizerkerk
22 april 2017
10:00 Zeeverkenners Rommelmarkt in en bij De Roef
23 april 2017
14:30 Blazersensemble uit HHW in de Heilig Hart kerk
24 april 2017
12:30 KBO Uitje vertrek 12.45 bij de kerk
27 april 2017
Koningsdag
2 mei 2017
Stichting Dorpshuis Jaarvergadering
5 mei 2017
5 mei Fietstocht
7 mei 2017
Young Seven: Workshop wereldtapas
15 mei 2017
14:00 KBO Annemarie Hooijboer met een humoristische bloemlezing
19 mei 2017
18:15 Steprace
19 mei 2017
- 22 mei Kermis
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
11 september 2017 14:00 KBO ???
9 oktober 2017
14.00 KBO Ans Rendering vertelt over het Hospice; na de pauze film van Piet Kager
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

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 10 APRIL 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 28 april 2017.
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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
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Kijk ook op www.husqvarna-actie.nl voor meer informatie.
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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
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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 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
Diaken
Hans Bruin
0654956924
hansbruin@outlook.com
Diaken
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		
Secretaris			Vacature
Penningmeester			
Siem van Langen 		
Bestuurslid			
Kees van Langen		
Contactpersonen secties:
Sectie Catechese			Vacature
Sectie Liturgie			
Marga van Langen
Sectie Gemeenschapsopbouw
Ans Rendering		
Sectie Diaconie en Pastoraat
Vacature

Pim Mooij			

072 571 5265
072 5744771
072 574 2241

072 574 2241
072 5741589

072 5715332

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

3

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.
Kerkwerken
In maart is de groep van mevrouw van Schagen-Oudeman aan de beurt om de kerk op orde te
brengen. Dit gebeurt op 28 maart.
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!
Gea Klercq
WEEKEINDE 1 EN 2 APRIL
Vijfde zondag van de veertigdagentijd
Eerste lezing uit het boek Ezechiël 37,12-14( de profeet kondigt een wedergeboorte aan voor het
volk in ballingschap
Evangelie uit Johannes 11,1-45(Wie gelooft in Jezus Messias en Zoon van God, ontvangt het ware
leven dat sterker is dan dood)
ZONDAG 2 APRIL
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van het ritmisch koor. Voorganger is Toon Jorink.
Gebedsintenties voor: Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie, Riet Bleeker- Korver, Petra
en overleden familie Bleeker-Korver, Kees en Truus Zuurbier-Groot en zegen over het gezin, Agie
Borst -Eeken en Cor Borst en zegen over hun gezin, Cor Borsten Ria Borst-Groot, Cees Meester,
in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel, in liefdevolle en dankbare herinnering Marie
Molenaar-Spaansen, overleden familie en zegen over haar gezin, Piet Beers en familie.
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars; Bas Kavelaar en Miel Berkhout. Koster: Gon Meester.
VRIJDAG 7 APRIL
15.15 UUR
Kinderkerk voor de bovenbouw
WEEKEINDE 8 EN 9 APRIL
Palmpasen
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 50, 4-7( De lijdende dienaar verzet zich niet, wanneer Hij worden
geslagen en beschimpt)
Evangelie uit Matteüs 26, 14-27,66( Jezus vervilt de Schriften in zijn wijze van lijden en sterven)
ZONDAG 9 APRIL
10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van Evelien Does. Voorganger is pater Jan Molenaar.
Gebedsintenties voor: Cor Borst en Ria Borst-Groot, Antonius Aloysius Molenaar en Petronella
Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart, in dierbare en dankbare
herinnering onze lieve ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom, Pe Wester en Gerrit Schaafsma en
zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Jaap en Anna Pronk, Jan en Sjanet, Henk en Trien
Groot en zegen over hun gezin.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars; Stijn Blankendaal en Syb Bakkum. Koster: Rene van Langen.
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MAANDAG 10 APRIL
15.15 UUR
Kinderkerk voor de onderbouw
WOENSDAG 12 APRIL
19.30 UUR
Boete viering met zang van Deo Vacare. Voorgangers zijn Marga van Langen en Nel Zuurbier.
DONDERDAG 13 APRIL
WITTE DONDERDAG
19.00 UUR
Viering met Hans Bruin en zang van het Ritmisch koor.
Gebedsintenties voor; Riet Bleeker-Korver, Petra en overleden familie Bleeker-Korver,Agie BorstEeken en Cor Borst en zegen over hun gezin, Cor Borst en Ria Borst-Groot, in liefdevolle herinnering
Nic Eeken en Michel, in liefdevolle herinnering Jaap en Anna Pronk, Jan en Sjanet
Lectoren; Bert, Marga en Jos. Misdienaars: Sofie Kavelaar en Jip van den Berg.
VRIJDAG 14 APRIL
GOEDE VRIJDAG/ VASTEN EN ONTHOUDINGSDAG
15.00 UUR
Kruisweg bidden voor de kinderen met Marga van Langen.
Iedereen mag voorjaarsbloemen meebrengen
VRIJDAG 14 APRIL
19.30 UUR
Goede vrijdagviering door de gebedsviering groep met zang van de Cantorij.
Koster
ZATERDAG 15 APRIL
PAASZATERDAG
19.00 UUR
Paas bijeenkomst voor de kinderen met Theo Vertelman en zang van kinderen en Trudie Hand.
Gebedsintenties voor; Toon en Annie Spaansen-Borst, Agie Borst-Eeken en Cor Borst en zegen
over hun gezin, Riet Bleeker-Korver ,Petra en overleden familie Bleeker-Korver, Cor Borst en Ria
Borst-Groot, in liefdevolle herinnering Andre Veldman en Ank Veldman-Dekker, in liefdevolle
herinnering Jaap en Anna Pronk, Jan en Sjanet
Lector; Marga van Langen. Koster;
ZATERDAG 15 APRIL
21.00 UUR
Paaswake met Hans Bruin en zang van het ritmisch koor.
Gebedsintenties voor; Toon en Annie Spaansen-Borst, Agie Borst-Eeken en Cor Borst en zegen over
hun gezin, Riet Bleeker-Korver, Petra en overleden familie Bleeker-Korver, Cor Borst en Ria BorstGroot, in liefdevolle herinnering Andre Veldman en Ank Veldman-Dekker, in liefdevolle herinnering
Jaap en Anna Pronk, Jan en Sjanet in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel, Adriaan van
Langen en zegen over zijn gezin, Theo en Annie Hoogland-Bleeker, Alex Weel, Jaap Way en Gre Wayde Boer, Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas, Jaap Beers, Gina, broeder Patrick, overleden familie,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, voor een jarige en zegen over hun gezin, Afra de
Wit-Plak en zegen over haar gezin en familie, Henk en Trien groot en zegen over hun gezin, Nic
Commandeur en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman en
overleden familie, in liefdevolle herinnering Gre Ursem-Jong en zegen over haar gezin, in liefdevolle
herinnering Jan Oudeman en familie Oudeman-Groot, Adrianus Moras en Cornelia Moras-Pater en
zegen over hun gezin, Gerbrand en Jo Langedijk-Bekker en Piet en Ans de Klerk-Langedijk.
Lector; uit de voorbereidingsgroep. Misdienaars: Kirstin Plak en Maud Berkhout. Koster:
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ZONDAG 16 APRIL
EERSTE PAASDAG
10.00 UUR
Hoogfeest van Pasen
Eucharistieviering met pater Jan Molenaar en zang van het gemengd koor.
Gebedsintenties voor Kees Zuurbier en Truus Zuurbier-Groot en zegen over het gezin, Jan Bleeker
en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Jan en Tiny Oudeman-Groot en zegen over hun
gezin en kleinkinderen, Cor Borst en Ria Borst-Groot, in dierbare en dankbare herinnering onze lieve
ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom, Gert Boerdijk en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen,
Riet Bleeker-Korver, Petra en overleden familie Bleeker-Korver, levende en overleden familie JongSchilder, 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
Annie van Schagen en overleden ouders, in liefdevolle herinnering Eddie Keesom die 13 april jarig
was, Nel Smit-Houniet, in liefdevolle herinnering Andre Veldman en Ank Veldman-Dekker, Siemen
Borst en geef ons kracht om verder t gaan, in liefdevolle herinnering Piet Borst, Ali Idema-van Diepen,
Lector; Jos Mooij. Misdienaars: Stijn Blankendaal en Syb Bakkum. Koster:
ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP:
T VELD
Zaterdag 1 april om 19.00 uur Viering van vergeving met de eerste communicanten. Voorganger is
Toon Jorink en de zang is van het kinderkoor.
Zaterdag 8 april om 19.00 uur Palm Pasen viering met Theo vertelman en zang van het kinderkoor
Donderdag 13 april om 19.30 uur witte donderdagviering met Toon Jorink en interamvo
Vrijdag 14 april om 15.00 uur viering met Toon jorink en zang van de veldrakkers
Vrijdag 14 april om 19.00 uur viering met Toon jorink en zang van het gemengd koor
Zaterdag 15 april om 16.00 uur Eucharistieviering in Maria mater met pastoor van der Linden en
toon jorink en zang van interamvo.
Zaterdag 15 april om 22.00 uur paaswake met Toon jorink en zang van interamvo.
Zondag 16 april om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het
gemengd koor.
WAARLAND
Zondag 2 april om 10.00 uur Eucharistieviering met Hans Bruin en gregoriaanse zang
Zondag 9 april om 10.00 uur Eucharistieviering met Hans Bruin en zang van het kinderkoor.
Donderdag 13 april om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van het
gemengd koor.
Vrijdag 14 april om 19.00 uur viering met hans bruin
Zaterdag 15 april om 16.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer en hans Bruin en zang van
het ritmisch koor.
Zaterdag 15 april om 19.00 uur Eucharistieviering met Hans Bruin en zang van het ritmisch koor.
Zondag 16 april om 10.00 uur Eucharistieviering met Hans Bruin en zang van het kinderkoor.
NIEDORP
Zaterdag 1 april om 19.00 uur eucharistieviering met Eduard Moltzer en zang van Timeless
Zondag 9 april om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het
kinderkoor.
Donderdag 13 april om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Stok en zang van het
gemengd koor.
Vrijdag 14 april om 19.00 uur viering met Annemiek Wijnker-Hoedjes en zang van Roza en hans
Zaterdag 15 april om 21.30 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van het
gemengd koor
Zondag 16 april om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van Timeless
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Dopen
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971
Overleden
Op 22 maart overleed op 98 jarige leeftijd Johanna Alida Groenland-Ursem.
Op maandag 27 maart was de uitvaartdienst in onze kerk waarna zij werd begraven op de
begraafplaats achter de kerk.
ROOSTEREN
Binnenkort zal er weer geroosterd worden.
Heeft u iets te vieren en heeft u wensen voor een bepaald koor dan kunt u dit kenbaar maken bij
het secretariaat.
Wij zullen dan proberen rekening te houden met uw wensen.
MEDEDELINGEN
Heeft u informatie waarvan u vindt dat dit in het contact moet worden vermeldt, geeft u dit dan
door aan het secretariaat zodat wij dit in het contact kunnen plaatsen.
Uit de parochie – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam”- 23 maart 2017
We zitten alweer een paar weken in de vastentijd. Het vastenproject voor in de kerk beeld de weg
uit die wij moeten gaan. Hoe weerstaan wij de bedreigingen, die ons in hun greep krijgen? Als we
deze kunnen hanteren ontstaat er een nieuw perspectief. De levensweg van Jezus is ons kompas
en de vastentijd is een tijd om te oefenen.
Zoals elk jaar in de vastentijd is er iedere woensdagavond een dag afsluiting verzorgd door DeoVacare.
Heel mooi zoals deze mannen dit elk jaar weer doen. En u bent hiervoor van harte uitgenodigd.
De kennismakingsviering van de eerste communicanten hebben we gehad evenals de afsluitende viering van de 2e cyclus van het vormsel project. In deze viering hebben de mannen van Deo
Vacare gezongen samen met de vormsel begeleiders. En Ber Leurink ging voor in deze viering.
Ook hebben we de installatie van diaken Hans Bruin gevierd.
Op donderdag 9 maart was er een viering van meeleven. Er werd prachtig gezongen door het
Kommerkoor. Wat doet deze viering toch altijd veel met je.
Er was op 11 maart een afscheidsviering voor Ada Bakker. Ze is begraven op ons kerkhof. Ada is op
de leeftijd van 85 jaar overleden op 7 maart.
Op 26 februari was er een doopviering voor Wout Franciscus Cornelis Pasveer. Wout werd gedoopt
in het bijzijn van alle communicanten. Dit was een hele mooie en feestelijke doopviering.
Op zondag 19 maart was er een doopviering voor Yfke Maria Cornelia Groot.
Op dinsdagavond 21 maart was de jaarvergadering van de parochie in de pastorie.
Deze vergadering was redelijk goed bezocht. Gelukkig zijn er veel betrokken mensen in de parochie.
De paaskaars werd gewonnen door Piet Tesselaar.
Vrijdag 24 maart was de vastenmaaltijd in de kerk. Deze maaltijd is georganiseerd door de MOV en
de opbrengst is voor een scholenproject in Senegal.
Wat komen gaat:
9 april: Viering van Palmpasen
12 april: Boeteviering met Deo Vacare
13 april: Witte Donderdag
14 april: Goede Vrijdag
15 april: Paaswake
16 april: Hoogfeest van Pasen
4 mei: Viering van meeleven
7 mei: Vormsel
14 mei: Eerste Communie
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Heeft u mij geroepen?
De afgelopen periode heb ik menigmaal moeten uitleggen, hoe ik ertoe gekomen ben om
van ondernemer, diaken van de katholieke kerk te worden?
Ik kan u vertellen dat dit een groeiproces is geweest en wat een antwoord verlangd.
Ik kom uit een harmonieus katholiek gezin, heb 3 broers, 1 zus en 3 zusjes. Ik ben de middelste.
Door de melkzaak van mijn ouders was er altijd werk aan de winkel, waaruit mede een grote onderlinge verbondenheid is ontstaan.
Ik kan mij als kleine jongen van 13 nog goed herinneren dat ik een belofte aan God heb gedaan,
die onbewust altijd met mij is meegelopen.
‘’God, er komt een dag dat ik veel voor U ga terug doen’’ , een belofte die ik deed, toen ik stond
te wachten op de bus, die mij van Alkmaar naar mijn woonplaats Tuitjenhorn zou brengen.
Hierna gleden de jaren voorbij, ik voelde mij goed in mijn mooie gezin, was succesvol als
ondernemer en kon met een glimlach achterom kijken, het leven voelde als een geschenk waar
verbondenheid met allen die mij lief waren de fundamenten vormde.
Toch bleef het onheil niet bespaard, toen ik op 33-jarige leeftijd mijn vriend en broer Paul (34 jaar)
verloor. Tijdens vakantie was hij in Griekenland van een paard gevallen.
Dit werd een tijd waarin rouwen een tijd werd van verwerken, een tijd van vragen, maar ook een
tijd van verandering, een tijd waar mijn belofte aan God zich begon te manifesteren, waar ik Zijn
hulp en natuurlijk van alle mensen om mij heen zo hard nodig had.
Een aantal jaren daarna is mij iets bijzonders overkomen.
Regelmatig lopen mijn vrouw en ik een rondje. Tijdens die wandelingen werd mij bij voortduring een onzichtbaar koord om mijn middel gegooid, een koord die mij richting de kerk trok.
Een ‘’ drang ‘’ waar geen weerstand mogelijk leek.
Later ben ik deze ‘’ aanraking ‘’ gaan vergelijken met de roeping van Samuel uit het Oude Testament.
Samuel werd op een nacht driemaal wakker gefluisterd; Samuel, Samuel ………, waarop hij naar zijn vader Eli ging, omdat hij dacht dat die hem riep. Eli zei na de derde keer;
Samuel, het is je Vader in de hemel die jou roept, waarna Samuel leerde Gods stem te verstaan,
om er achter te komen wat de roeping van zijn leven zou zijn.
Vanaf dat moment heb ik mijn hart voor God geopend.
Vanaf 1999 ging ik alle jaren logeren in Abdij Sion, te Diepenveen, waarna ik ben gaan studeren.
Via 2 jaar toerustingscursus (nu land van geloven), 5 jaar theologiestudie op de Tiltenberg en 2 jaar stage-studie, groeide ik naar het ambt van diaken, waarvan ik het wijding-sacrament in 2012 hebt mogen
ontvangen. Daaropvolgend ben ik geïnstalleerd door Bisschop Punt in de gefuseerde parochie, t.w. de
H. Matteüs in Hoorn. 4 maart jl. ben in uw parochie, de heilig Hart van Jezuskerk geïnstalleerd.
Dit gebeurde in een mooie zaterdagavond-eucharistieviering, waar Deken Moltzer en mijn
‘’oude‘’ pastoor Jongerden voorgingen. In de kerk waren vele kaarsjes aangestoken, gevormd tot
het woord ‘’ welkom ‘’. Ik dank allen, die deze viering mogelijk hebben gemaakt.
Een woord van dank gaat ook uit naar de vice voorzitster Gea Klerq.
Na haar lieve woorden, bloemen en een kist groenten van de lokale omgeving gingen we aan de koffie.
We zitten in de veertigdagentijd, een tijd waarin ons wordt gevraagd gematigd te zijn met
spijs en drank, om daarmee onze verbondenheid met Jezus te onderstrepen.
Dit vormt een klein offer, van ons hart naar Zijn hart, waarin we samen onderweg zijn naar de Goede week. Hieraan vooraf gedenken wij de intocht van Jezus als ‘’ dienende Koning ‘’ voor ons allen.
Op een eenvoudige ezel werd Hij met ‘’ Palmpasen ‘’ door vele vrienden begroet met groene
palmbladeren, waarmee zij hun liefde voor Hem lieten zien.
De Goede week dankt haar naam aan Zijn opstanding, dat Jezus drie dagen na Zijn dood heeft laten
zien dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat we over de dood heen mogen doorleven.
Om ons hierover gerust te stellen zegt Jezus; de weg daarheen is u bekend.
Laten we daar op vertrouwen, ons hart voor Hem openen en volgen.
Mij heeft Hij geroepen!
Diaken Hans Bruin
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Uitnodiging Palmpasenviering zondag 9 april
Hierbij willen we alle kinderen, groot en klein, uitnodigen om te komen naar de viering van
Palmpasen, op zondag 9 april om 10u.
En wij hopen dat jullie allemaal komen, want hoe meer kinderen hoe leuker het is.
Voor deze viering kunnen Palmpasenstokken gemaakt worden.
We gaan met de kinderen van de 1e Communie palmpasenstokken maken op school, vrijdag 7
april om 13.15u.
De andere kinderen kunnen ze thuis gaan maken.
Je kunt de palmpasenstok dan naar de kerk brengen. Op zaterdag tussen 13u. en 14u. zit ik
daar voor het broodhaantje en een naam naar wie de stok gebracht kan worden. Als je je stok
op een ander tijdstip brengt, hang dan je naam er even aan, dan kan ik het verder regelen met
broodhaantje en evt. adres.
Het is namelijk de bedoeling dat de palmpasenstok, zondag na de viering, gebracht wordt naar
iemand in de parochie die een steuntje in de rug kan gebruiken.
Wat nodig is voor de Palmpasenstok:
- Een houten kruis van 60 bij 90cm.
- Gekleurd papier om te versieren
- Dertig aan een draad geregen rozijntjes. (staat symbool voor de 30 zilverlingen, waar Judas
Jezus voor verraden heeft).
- Twaalf doppinda’s geregen aan een draadje. (staat symbool voor de 12 appostelen.
- Fruit, buxustakjes of kronkelwilgtakjes, (papieren) bloemen, paaseitjes in een zakje. (fruit in een
zakje met een touwtje gebonden aan de palmpasenstok blijft het beste zitten).
- Je kunt het opgave strookje inleveren op school of in de pastorie.
Voor vragen kun je bellen of mailen naar
Marga van Langen tel. 5742241, email: margavanlangen@outlook.com
Ja, ik ben op 9 april aanwezig in de kerk om 10uur en wil graag een palmpasenstok maken om
iemand blij mee te maken.
Naam:.....................................................................................................................................................................................

Beste ouders,
Goede Vrijdag
Vrijdag 14 april is het Goede Vrijdag. De dag dat Jezus stierf aan het kruis.
’s Middags om 15u. willen wij met de kinderen een kleine kruisweg lopen.
Ook mogen de kinderen bloemen meenemen om bij het kruis te leggen. De kinderen die een
vastendoosje hebben, mogen die meenemen om bij het kruis te leggen.
Omdat dit een korte viering is, is hij heel geschikt voor kinderen van alle leeftijden.
We hopen dan ook dat er veel kinderen bij aanwezig kunnen zijn.

Paaswake
Zaterdag 15 april om 19u. willen wij met de kinderen, de verrijzenis van Jezus gedenken.
Dit doen wij in een kindvriendelijke korte viering. Een viering waarin wij het nieuwe leven vieren
op een bijzondere manier. Na afloop van de viering is er een verrassing in de tuin van de pastorie.
Ook in deze viering hopen wij veel kinderen en hun ouders te zien.
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Kinderkerk
Op vrijdagmiddag 10 maart was er kinderkerk voor groep 4 t/m 8, er deden 11 kinderen mee. Ik
heb op het schoolplein uitgelegd dat we gaan schoonmaken, omdat het binnenkort zuster van
Burendag is. Het was toevallig ook op 10 maart NL Doet dag en op deze dag wordt er door het hele
land door veel vrijwilligers schoongemaakt.
Susan Buter had voor ieder kind een hesje, een stok, en een handschoen en een aantal kinderen
kregen een plastic zak mee om alles in te gooien.
Er lag toch nog aardig wat zwerfvuil en we hebben heel wat papier bij elkaar geraapt.
Ze vonden het jammer om alweer te stoppen en hadden het liefst heel veel schoongemaakt.
In de pastorie was er voor ieder kind een bekertje limonade en een koekje en dat hadden ze dik
verdiend.
We hebben nagepraat over deze actie en iedereen vond het erg leuk om te doen.
We waren ook door de vastenactie benaderd om met de kinderen een vastenspaarpot te maken..
We hebben uitgelegd dat de opbrengst voor een kapotte vloer van een school in Senegal is. Ans
had ook wat foto’s van Nicaragua en zo begrepen ze heel goed dat ze konden gaan klussen/sparen
voor een goed doel. Na deze schoonmaak hadden ze ook wel het idee dat ze thuis of bij opa en
oma werkjes konden gaan doen om geld op te halen voor deze school in Senegal.
Het is de beroemde heitje voor een karweitje van vroeger en dat snapte de kinderen heel goed.
Ieder kind heeft een prachtige spaarpot gemaakt en zelf heb ik ze geholpen om er een gleuf in te
maken. Met de volgende kinderkerk mogen ze allemaal hun spaarpot weer mee nemen en dan
wordt de opbrengst overhandigd aan Gon Meester van de MOV.
Al met al was het een hele geslaagde kinderkerk en we zijn benieuwd wat de opbrengst gaat worden.
Op maandag 13 maart was er kinderkerk voor groep 1 t/m 3 en er waren deze keer 16 kinderen die
met ons meegingen. We hebben eerst de spullen in de pastorie neergelegd en daarna gingen we
ook met deze groep naar buiten om zwerfvuil op te rapen.
Deze keer waren er geen prikstokken en hesjes, maar ik had wel voor ieder kind een handschoen
en zo konden ze allemaal vieze dingen oprapen en de buit was groot. We hadden bijna 7 kleine
vuilniszakken vol verzameld, goed hoor. Ze waren heel erg enthousiast en gingen ook nog naar de
kerkentuin om zwerfvuil te zoeken
In de pastorie hebben we hierover nagepraat en alle kinderen vonden deze klusjes leuk om te
doen. Voor de vastenspaarpot vonden ze het ook een goed idee om deze klusjes bij hun familie,
buren of kennissen te doen. We hebben nog een verhaal gelezen over samen delen, want wij gaan
delen met de kinderen in Senegal.
Daarna hebben we hard geknutseld en van een melkpak hebben alle kinderen een prachtige
spaarpot gemaakt, die ze mee naar huis mochten nemen.
Bij de volgende kinderkerk kunnen ze die gevuld weer mee terug nemen, we zijn benieuwd..
Hun lege spaarpot gaat dan in hun gelukstas.
Tot slot hebben een kaars bij Maria opgestoken, de kinderen waren lekker druk geworden, en renden door de kerk. Toen we in een kring gingen staan kwamen ze toch uit alle hoeken tevoorschijn
en hebben we afgesloten met het lied “Geef mij je hand”
De volgende kinderkerk is voor
groep 4 t/m 8 op vrijdag 10 maart
groep 1 t/m 3 op maandag 13 maart
Ik kom uw kind dan om 15.15 van school ophalen en u kunt uw kind om 16.30 uur ophalen uit de
pastorie.
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
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SLEUTELS PASTORIE
Er zijn diverse mensen die een sleutel van de pastorie in hun bezit hebben. Dit staat op papier
wie dit zijn. Hierbij wil ik vragen als je onlangs bent gestopt met activiteiten voor de parochie en je
hebt nog een sleutel in je bezit of je deze wilt inleveren bij Harm Beers. Hij houdt het sleutelplan bij.
We kunnen deze sleutels dan weer geven aan de mensen die er 1 nodig hebben. Sleutels bij maken is dan niet nodig en bovendien onnodige kosten maken.
Met vriendelijke groet
Gea Klercq

Bedankt
Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en later ook thuis. Het heeft mij en mijn man erg goed gedaan.
Hartelijke groeten,
Bets Plak-de Jong

Bent U teleurgesteld over de verkiezingsuitslag?
Dan ga je toch niet een CDA doek vernielen met graffiti waar door het doek onbruikbaar is. En
dan later nog eens een doek stelen. Als je een beetje pit in je lijf hebt kom je gewoon bij mij
even langs. Misschien kunnen we op een gemakkelijke manier iets regelen.
F.Zuurbier fractie CDA. Heerhugowaard

Van 17 tot en met 23 april is het Hartweek
Hartweek
Van 17 tot en met 23 april is het Hartweek, de jaarlijkse collecte van de Hartstichting. Dan gaan
60.000 collectanten op pad om geld op te halen voor onderzoek naar het eerder herkennen
van hart- en vaatziekten.
Geld voor dit onderzoek is hard nodig, want elke dag overlijden er meer dan 100 mensen in
Nederland aan een hart- en vaatziekten. Vaak zonder duidelijke signalen vooraf.
Geef aan de collectant
Collectanten zijn vrijwilligers die door weer en wind geld ophalen tijdens de collecteweek van
de Hartstichting. Zij dragen zichtbaar een collectebus en legitimatiebewijs bij zich en vragen
om een bijdrage voor de Hartstichting.
Tip! Bent U niet thuis als de vrijwilligers langs komen dan bestaat de mogelijkheid om online
te doneren gebruik hiervoor de onderstaande link.https://onlinecollecteren.hartstichting.nl/
collectebussen/647
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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

Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op

www.urmaprint.nl

Sterrenboschstraat 8, 1704 CN Heerhugowaard
t. 072 - 85 03 971

m. 06 - 229 204 87

• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing
Tel. 072 - 5711243
06 - 53557548
Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard
www.groottuinen.nl
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e. info@dick-tegel.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

Dag allemaal,
Vanaf vandaag is dit ons nieuwe emailadres:
tedina@ziggo.nl

Groetjes Ina van Schagen

POPKWIS BLEEKER.
Onlangs werd weer de Bleeker popkwis gehouden, nu voor de vierde keer.
Voor de voorgaande keren werd ik vanwege mijn nogal grote mond ook steeds uitgenodigd maar
het viel steeds in een weekend waarin wij drie verjaarsfeesten hebben.
Om toch van het aanhoudende gezeur af te wezen zou ik vorig jaar meedoen met jeugdvriend
Nico Koomen en nog een bevriende muziekliefhebber Martijn Aartsen. Nico kon niet maar Marco
van Veen (de visboer) hielp mij uit de brand.
De bewuste avond ging om tien over acht de telefoon: waar ik bleef? Kortom, Martijn en ik misten
de eerste ronde. Ondanks dat Bas van Veen inviel en we de andere rondes best speelden gingen
de prijzen aan ons voorbij.
Dit jaar waren we gebrand op de overwinning en wèl op tijd. We waarschuwden de gedoodverfde
winnaars die de vorige drie keer gewonnen hadden dat we ons slechts één ding ten doel gesteld
hadden: Hun overklassen.
Vanaf de eerste ronde stonden we bovenaan en staken we de draak met de overige teams en de
organisatie. Hoewel we dat wel deden voorkomen maar toch ook niet alles wisten werden we FET
eerste en werd de envelop met inhoud onmiddellijk omgezet in alcoholhoudende versnaperingen, de rekening was uiteindelijk precies zo hoog als de door de gebroeders Bleeker gesponsorde
geldprijs.
Over enkele vragen wil ik nog wel discussiëren maar daar hebben we nog een heel jaar voor.
Uitslag: 		
Gedeeld derde: Heiko, Peter, Johan en Willem, Dick, Marco
		
Tweede: Gerrit, Kees en Yasmin (Danenberg).
		
Eerste: Martijn, Niico en Piet.
Groeten Piet de Goede.

Opbrengst collecte 2017 voor het Reumafonds
In de week van 13 tot 19 maart is er weer gecollecteerd in de Noord voor het Reumafonds en de
collectanten hebben een recordbedrag van
€ 1255
opgehaald. Een geweldig bedrag, zelfs meer dan de afgelopen jaren!!!
Graag wil ik hierbij alle collectanten: Annie, Evelien, Bert, Cocky, José, Ellen, Ada, Jannie, Marry en
Sanne, Harry, Mandy, José, Gertjan, Tina, Babs en Els heeeeeel erg bedanken voor het collecteren,
speciaal Sytske!!
Ook alle mensen uit de Noord die geld hebben gegeven aan de collectanten wil ik namens het
Reumafonds en alle reumapatiënten heel hartelijk bedanken.
Namens het reumafonds
Rina Bergisch
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René Jonker

Stationslaan 1
1704 PN Heerhugowaard
T: 0226-426616
M: 06-20914446

www.jonkerhov.nl
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Stille Omgang, over niks en alles
Op papier ben ik hervormd, in de praktijk ben ik niks. Toch sta ik open voor de Kerk. Voor
alle kerken. Waarom? Omdat kerken mensen zijn. Zaterdag 18 maart had ik er 57 kilometers
voor over om De Krijtberg in Amsterdam te bereiken. Lopend.
Deze rooms-katholieke kerk aan de Singel was het voorlopige eindpunt voor 77 pelgrims. Om 8.30
uur vertrokken wij uit de Heilig Hartkerk in Heerhugowaard-De Noord. De Obdammer pastor Bert
Glorie zond ons weg, het avontuur van een lange voetreis tegemoet.
Deze tocht was voor de 27e keer (voor mij de 24e) en had dit jaar wandelaars uit onder meer Oude
Niedorp, ’t Zand, Winkel, Waarland, Tuitjenhorn, Julianadorp, Callantsoog, Avenhorn, Nibbixwoud,
Obdam, Hensbroek, Egmond aan den Hoef, Oudkarspel, Noord-Scharwoude en natuurlijk
Heerhugowaard. Traditiegetrouw sloten zich ook deelnemers van buiten de provincie zich aan.
Een van hen, fotograaf Hennie van der Burg uit het Zuid-Hollandse Numansdorp, was voor de
vijftiende maal van de partij.
Volhouden
Het organiserend comité – Marjon Berkhout-van Schagen, Arie Botman, Jan Nanne en Jan Giling
– gaf ons een eigen motto mee: ‘Heb plezier als dat kan, maar houdt vol als het moet’. Boerderij
Zeilzicht te Zuidschermer van de familie Baltus was de eerste tussenstop. Corrie Baltus-Oudhuis,
opgegroeid in ’t Kruis, vertelde over de ontwikkeling van de melkveehouderij en kaasmakerij.
Wijze en doortastende woorden. ‘Als je iemand vrij laat, kon je wel eens ver komen’. En: ‘We leggen
er het lijf onder’. Mooi om te zien waren daar de drie koffieschenkende generaties Van Schagen:
Maud, Marjon en Nel.
Eveneens een gastvrij onthaal in Uitgeest door vrijwilligers van de parochie Onze Lieve Vrouwe
Geboorte. Medepelgrim Vronie van der Molen gaf er stof tot nadenken over het fenomeen ‘toeval’.
Wijding
Tussen de pleisterplaatsen Uitgeest en Assendelft begeleidde ik Bert Glorie. Hij is blind. De
54-jarige geestelijke vertelde onderweg over een opmerkelijke gebeurtenis. Mei 2018 wordt hij
gewijd tot priester. Alleen al zulk mooi nieuws is de tocht waard.
Een heerlijke maaltijd in partycentrum De Admiraal in Assendelft gaf nieuwe energie. ‘Dat het met
vrede met smaken’. En dat deed het! Duo Songbird uit Avenhorn verraste ons in Westzaan. ‘Leun
Op Mij’ klonk wonderschoon in de Zuidervermaning. Alsof dit lied van Ruth Jacott wilde zeggen:
óók de resterende kilometers reden we samen. Ter overdenking sloot Ans Groot hier de stop af
met een innemend verhaal over vooroordelen.
De Hempont brachten wandelaars en volgbusje met EHBO over het Noordzeekanaal, naar de
stilte. Iedere pelgrim kon ruim drie zwijgende kilometers lang de eigen gedachten volop horen.
Zachte kant
Pater Charles Eba’s uit Kameroen vertelde in de Krijtbergkerk over de ’zachte kant van Amsterdam’
die hij had ontdekt: die van de Stille Omgang. De voorganger sprak ook over het wonder van het
gedeelde brood, het bevrijdingsbrood. Het slotlied van deze viering zong ‘Heerhugowaard’ uit
volle borst mee. Het Pelgrimslied. Ons lied.
De Stille Omgang leidde ons door hartje hoofdstad, samen met ruim vijfduizend anderen.
Schuifelend door de Warmoesstraat hoorde ik weer het Ave Maria. Op het altaar van De Krijtberg
had Bert Glorie om 23.27 uur de muzikale aanbidding van Maria ingezet.
Een ongelooflijk solo-optreden in een Jezuïtenkerk. Had Paus Franciscus - een Jezuït – daar de
hand in? Kan niet anders, dacht ik om 1.18 uur toen de bus begon aan de tocht terug. Want in
toeval geloof ik niet.
Ed Dekker, Hensbroek
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v Garage Co Borst BV
v Co Borst Bedrijfswagens
v Airco Service

v Co Borst Autoschade
v C.B. Lease
v Piaggio LTV-dealer

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

Administratiekantoor

DEKKER

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

van particulie
Tevens verzorging
aangiftebiljetten

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

Zoals u allen weet step ik al jaren, samen met mijn broer, voor goede doelen.
Dit jaar heb ik gekozen voor Edukans. Zij dragen o.a. zorg voor beter onderwijs in Kenia
Mijn dochter Monique Plak gaat , op 8 juli voor 2 weken , met Edukans les geven in Kenia.
Om het onderwijs daar te verbeteren is veel geld nodig.
Monique zal zelf, samen met Malissa, ook gaan steppen voor Edukans. Het zou fantastisch zijn als
u Monique en Malissa en/of Johan en mij wilt sponseren op 19 mei.
Kunnen wij weer op uw gulle gift rekenen? We zien u graag op 19 mei.
Groetjes Evelien Plak

Zuster van Buurendag
Zaterdag 25 maart was een mooie zonnige lentedag voor het
zwerfvuil ruimen. Rond half tien kwamen de mensen spullen ophalen
bij de kerk. In diverse wijken was er al eerder in de week zwerfvuil
geruimd. In de Harlingerstraat was al begin maart al een kruiwagen te
zien waarin veel vuil was verzameld. En… aan de Middenweg werden
zwerfvuilruimers verblijd met een warme, net uit de oven gebakken
“moeder Gre” cake!
De kinderkerk.
Dit jaar heeft de organisatie van de kinderkerk meegeholpen met het zwerfvuil vrijmaken bij de
school en omgeving. Rondom de kerk en tegen het schoolhek is er veel vuil geprikt en de kinderen
waren zeer enthousiast. Zowel de bovenbouw als de onderbouw kinderen ontzettend bedankt en
natuurlijk ook de begeleiders!
De kerk en ‘t Rondeel
Katorze heeft zich beziggehouden met het centrum van de Noord, de familie Borst heeft zich ook
aangesloten voor dit stuk “centrum”, zij zitten er natuurlijk bovenop….
Altijd fijn als zich er nieuwe vrijwilligers aanmelden, zo ook bij het Annaplein!
Compliment
De wekelijkse wandeling van Gerrit van der Krol is door hem ook weer rustig aan opgepakt. Wat
een doorzetter! Onze complimenten hoor!
Sloten
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.
Hondenpoep
Helaas lag er aan de Middenweg nog steeds op veel plaatsen grote hopen hondenuitwerpselen.
Het zou toch een verademing genoemd kunnen worden als alle hondenbezitters dit opruimen,
om te voorkomen dat er kinderen in stappen en ook dat gemeentewerkers die het gras maaien
alles in hun gezicht krijgen. En bovendien: u bent het nog verplicht ook!
Zwerfvuil
Zo’n 14 jaar geleden hadden we 3 volle kuubskisten afval, en vele grote losse onderdelen zoals
planken, stenen, bouwafval etc. Dit jaar was er slechts een halve kuubskist afval wat weggebracht
moest worden.
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Er is dus in al die jaren echt wel een bewustzijn op gang gebracht dat je het zwerfvuil gewoon in je
omgeving even opruimt. Dat verdient een compliment aan de inwoners van De Noord en ook aan
de inwoners van de buitengebieden!!
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!

Zuster van Buurendag 2018
De vrouwengroep Katorze heeft vele jaren de Zuster van Buurendag georganiseerd.
Vanaf volgend jaar, 2018 dus, wordt de organisatie overgenomen door Susan Buter die in de
Harlingerstraat woont. Susan is erg enthousiast om het stokje over te nemen, en zij gaat ook voor
een schoon Heerhugowaard De Noord en Veenhuizen.
Natuurlijk hopen wij dat alle mensen die zich al die jaren hebben ingezet voor een schone
leefomgeving, dit onder leiding van Susan ook de komende jaren blijven doen. Aan Susan zal het
niet liggen. Iedereen bedankt voor uw medewerking aan ons wat betreft de zuster van Buurendag!
Dank aan….
onze vaste bordenplaatsers
het parochiebestuur
de vrouwen die steeds voor het stencilwerk zorgen
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 met zijn allen voor blijven inzetten!
Namens Katorze, Anna Beers
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Schoonmaak in De Noord
Beste mensen,
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor het schoonmaken
in De Noord. Een speciaal compliment wil ik geven aan
Anna Beers, die het weer op een voortreffelijke wijze heeft
gecoördineerd.
Grijpers, handschoenen en zakken lagen, zoals ieder jaar,
klaar, om De Noord een schoon uiterlijk te geven.
Na afloop lagen er dan ook aardig wat zakken zwerfvuil, die
ook nog even opgeruimd moesten worden!
Voor wie na afloop nog even langskwam stond er nog een
heerlijke kop erwtensoep klaar, waarvoor Riet zich had
ingezet.
Zo kunnen we terugkijken op een geweldige samenwerking
en proberen we “ons dorp” in het komend jaar zo schoon
mogelijk te houden!!
vr.gr.
Gerrit van der Krol

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
De data voor de komende tijd:
7 april 2017
10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie
21 april 2017
10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie
Janet Wester
(5719382)
Tonnie Rozing
(5741684)
Gea Klercq
(5715265)
Tiny van Stralen

Riet Beers
Ria Boekel
Toos Mooij

(5714705)
(5719919)
(5710193)

U bent van harte welkom!

MINI PLAYBACK & SPELSHOW
11 maart j.l. was de primeur voor de Mini Playback Show en wat een
talent was er te zien!!! Voor een groot publiek in het Dorpshuis werden
maar liefst 7 fantastische playback acts opgevoerd door de kinderen van
groep 1 t/m 5. De muziek keuze van de kinderen was zeer gevarieerd,
van moderne pop-songs tot film muziek tot Nederlandstalige hits,
het publiek genoot volop! Tussen de acts door werden er spelletjes
gedaan waar alle kinderen enthousiast aan mee deden. De vakkundige
jury, bestaande uit Yvon Rendering, Luuk Beers en het muziek konijn
(Ronald Mooij) hadden er nog een zware dobber aan. De uiteindelijke
winnaars die met de bekers naar huis gingen zijn geworden:

Werkgroep
Jeugd 20162017

De Noord’s Got Talent
Sinterklaas
Mini-Playbackshow
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1.
2.
3.

Fenna Pasveer, Eva van Diepen en Isa Boekel met Kisses and dancin´ (Junior Song Festival)
Tess Hof, Maud Buter en Isa Tesselaar met Voor altijd jong (kinderen voor Kinderen)
Summer en Sidney Groot, Donna Grootkarzijn en Marijne Smit met Heartbeat (Vajen en Rein)

Juryleden, bedankt voor jullie bijdrage!
‘s Avonds was er de bekende disco avond voor de groepen 6,7,8
en de brugklas met muziek van de enige echte DJ Stein Stone
welke weer drukbezocht en zeer geslaagd was!!
Omdat dit voor Sheila Borst haar laatste jaar is geweest bij de
Werkgroep Jeugd willen wij Sheila bij deze ontzettend bedanken
voor haar jarenlange inzet!!!
DE WERKGROEP JEUGD
Dick van Schagen, Jerry Numan, Jos Pasveer, Annemiek Beers,
Lennart Baas, Duco Stam, Marlou Zuurbier en Arianneke Moraal.

FINANCIELE STEUN ORANJECOMITE
Hallo Oranjevrienden,
In de laatste 2 weken van Maart zijn de collectelopers weer bij u
langs de deur geweest.
Hierbij willen wij u hartelijk bedanken voor uw eventuele bijdrage en
de collectelopers voor jullie geweldige inzet!!
Tevens willen wij het Leefbaarheidsfonds van de gemeente Heerhugowaard hartelijk danken voor hun financiële bijdrage!
Van het 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!!
Groet van het Oranje Comité!

Vrijdag 31 maart 2017 - Dorpshuisveiling
KOMT ALLEN! KOMT ALLEN!
Beste Noordenders,
Wat krijgen wij een enorme zin in de vrijdagavond van 31
maart! Als we de veiling Catalogus zo bekijken staan er zoveel leuke, mooie, lieve, grote en hééél veel gezellige kavels
in dat wij denken dat de reisbureaus weinig vakanties zullen
verkopen aankomende zomer. De Noord heeft namelijk genoeg gezellige uitjes te verzilveren!
Nu zoveel Noordenders en bedrijven met feeling voor de
Noord de catalogus zo goed hebben gevuld is het zaak om
zoveel mogelijk mensen naar Bleeker te krijgen om te bieden op al dat leuks. Voor een ieder is er
een overvloed van leuke en betaalbare kavels, en voor sommigen zijn er speciale, originele buitenkansjes! Maar…het zal in ieder geval een happening worden waar nog lang over nagepraat zal
worden.
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Catalogus:
Het aanbieden van kavels is niet meer mogelijk. De catalogussen zijn inmiddels huis aan huis bezorgd in de Noord. Extra exemplaren zijn aan te vragen bij de veilingcommissie. Op de avond zelf
bij Bleeker zal slechts een beperkt aantal extra exemplaren beschikbaar zijn.
Bieden:
Veel mensen hebben al gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zich online in te schrijven als
bieder op de veiling. Voor hen is alvast een biednummer aangemaakt en zij hoeven alleen het
bordje maar op te halen. U kunt zich ook inschrijven op de avond zelf vanaf 19:00. Om 20:00 gaan
we los met het veilen van de kavels.
Wij zullen er alles aan doen om de veiling zo soepel mogelijk te laten verlopen. En we zullen proberen om de entourage onvergetelijk te maken. Maar wij kunnen niet zonder het belangrijkste
ingredient van de avond… namelijk u!
Twijfel, verjaardagen, vermoeidheid, laat thuis, vergeten, geen zin, geen oppas, morgen werken, ik
heb al gedoneerd en ik weet niet waar het is… allemaal excuses die we liever niet horen. U heeft
nu de kans om er samen met het dorp een onvergetelijke avond van te maken en de Stichting
Dorpsbelang te steunen met de mooie projecten voor ons dorp…of u nou iets koopt of niet!
Schenken:
We hebben inmiddels een paar keer de vraag gekregen of het mogelijk is om gewoon een schenking 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

Veenlandschap
Op 11 april is er een lezing in de Veenhuizerkerk met als
thema Veenlandschap in Heerhugowaard door Lia Vriend.
Hoe is: ‘Heerhugowaard’ geologisch gevormd. Het gebied
heeft een transformatie doorgemaakt van Waddenzee,
onbewoonbaar moeras, veenpakket, bewoonbaar maling,
bodemdaling, wateroverlast, een binnenmeer en de inpoldering.
De bewoners moesten zich voortdurend aanpassen aan de
ontwikkelingen die plaatsvonden in hun leefgebied. Wat is nog
zichtbaar van de enorme strijd tegen het water.
De lezing begint om 20.00 uur
Kerkweg 26, Veenhuizen
Toegang € 5,00*
* Om teleurstelling te voorkomen raden wij u aan om uw ticket van tevoren te reserveren. Dit kan via
de klantenservice in één van de vestigingen of met pinbetaling via bibliotheekkennemerwaard.nl
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www.hypotheekshop.nl/ander-huis-kopen

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.

Duidelijk verhaal
De Hypotheekshop Heerhugowaard | Dennis Zuurbier | Stationsplein 34 - 36 | Heerhugowaard
T. 072-20 101 14
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Stichting Veenhuizer Hoeven

TRIMSALON
NOORD-END

Op zondag 9 april organiseert
Stichting Veenhuizer Hoeven haar eerste
gratis familie-ochtend
van 2017.
Voor kleine en middenslag hondjes

Stichting Veenhuizer Hoeven biedt begeleid paardrijden aan voor
mensen met een lichamelijke, geestelijke of visuele beperking. Wij willen
graag iedereen de gelegenheid geven om te kunnen paardrijden. Voor
een aantal mensen is het niet mogelijk om in een groep te rijden:
· Soms omdat ze een heel uur niet volhouden (te intensief en te lang
qua tijd),
Veenhuizerweg
57
· 1704
SomsDR
is een
groep simpelweg
te Noord
druk (ADHD, autistische mensen)
Heerhugowaard
- De
· tel.
Soms
zij net iets meer willen dan wordt aangeboden, maar niet in een gewone les
06 -omdat
13108895
terecht kunnen (mensen met niet aangeboren hersenletsel, blinde en slechtziende mensen)
· Of om welke andere reden dan ook.
Wij proberen deze mensen te helpen door paardrijden op maat aan te bieden, een ieder in zijn
eigen tempo en op zijn eigen niveau

UW TRIMSTER
MARLIES BROERS

Om kennis te maken met onze stichting bieden wij 4x per jaar een gratis familie-ochtend aan. Dit
doen we nu alweer voor het derde jaar.
Deze ochtend is bedoeld voor gezinnen waarvan een of meerdere personen een beperking
hebben. Iedereen is welkom, ongeacht het aantal gezinsleden of de aard van de beperking.
Onder het genot van een kopje koffie of thee kan men zien wat wij zoal doen. Door zelf een ritje
op onze paarden te maken, alleen, samen op een paard of met z’n allen tegelijk op meerdere
paarden wordt het altijd een gezellige boel op zo’n ochtend. Op deze familie ochtenden zijn ook
begeleiders met hun cliënten van harte welkom!
De eerste ochtend wordt gehouden op: Zondag 9 april van 10.00 tot 12.00
Deze wordt aangeboden door Stichting Veenhuizer Hoeven.
Graag wel van te voren aanmelden, want het aantal deelnemers is beperkt!
De volgende familie-ochtenden zijn op 7 mei, 9 juli en 24 september.
U kunt zich hier ook al voor opgeven!
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
De koffie staat klaar op: Veenhuizerweg 11b, 1704 DM Heerhugowaard Noord.
Femmy Veenstra, Stichting Veenhuizer Hoeven

Een nieuw seizoen! Dus de leukste dingen!
Geopend: di-wo-do-vrij 9.30 - 17.00 uur
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Hét adres voor:

Hét adres voor:

woningbouw
woningbouw
utiliteitsbouw
utiliteitsbouw
Betonvloeren

betonvloeren

kelders
kelders
kozijnen
kozijnen
verbouw
verbouw

Middenweg 494
Tel.:BM
072Heerhugowaard
- 5711254
1704
E-mail:
mail@rhbeers.nl
Tel:072-5711254 / Fax:072-5743170
Internet:
www.rhbeers.nl
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
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NIEUWE A LA CARTE-KAART EN
PROEVERIJ-MENU IN LENTESFEER!!
EN NIEUW IRISH MENU VOOR
GROEPEN
-.-.-.-.-.MET MOOI WEER WEER HEERLIJK
BUITEN LUNCHEN, BORRELEN,
ETEN, GROOT TERRAS RONDOM
-.-.-.-.-.ZONDAG 2 APRIL
MUZIEKSESSIE EN CARVERY
-.-.-.-.-.VRIJDAG 9 APRIL
MUSIC-DINNER MET DE
JOHN FARMERS WHISTLES!
RESERVEREN AUB
-.-.-.-.-.ZONDAG 12 APRIL
WHISKYPROEVERIJ
THEMA; 6 LANDEN
14.30 - 17.00 UUR
RESERVEREN AUB
-.-.-.-.-.!E PAASDAG ZONDAG 16 APRIL;
EASTER SUNDAY ROAST
11.30 - 14.30
18,95 PP, RESERVEREN AUB
-.-.-.-.-.1E EN 2E PAASDAG;
PAASTEA TUSSEN
13.00 EN 17.00 UUR 23,50 PP,
RESERVEREN AUB
-.-.-.-.-.ZIE VOOR
ALLE INFORMATIE
WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL
ALLE DAGEN OPEN VANAF 10.30 UUR,
VERLAAT 4,
1734 JN OUDE NIEDORP
0226 - 421486

DUURZAME ENERGIE
Dat is het thema van de voorlaatste bijeenkomst van de Vrouwen
van Nu in Veenhuizen. Een belangrijk onderwerp waarvoor ook de
heren uitgenodigd zijn. Velen zijn ook gekomen! Voorzitter Dini
heet iedereen welkom en in het bijzonder onze gastspreker, tevens
buurtgenoot en echtgenoot van Tina.
Eerst vertelt Dini dat we 4 april een excursie hebben naar het Huis van Hilde in Castricum om 13.30
uur, aanmelding in de pauze of later nog bij Dini. Daarna krijgt Hans het woord. Hij vertelt dat hij
op 19- jarige leeftijd al stuurman was op de grote vaart. Vier jaar lang heeft Hans gevaren totdat
zijn vader ziek wordt en hij zijn plaats inneemt op de boerderij. Samen met zijn broer Pé heeft hij
de boerderij 5 a 6 jaar gerund. Daarna heeft hij met zijn compagnon zijn huidige bedrijf opgericht,
dat is nu inmiddels 20 jaar geleden. Hans vertelt met passie en laat zijn woorden vergezeld gaan
van vele prachtige dia’s. Water, dat is waar het allemaal om draait, beter gezegd, waar het in draait.
Want zo wordt de energie opgewekt, duurzame energie! Het is belangrijk dat we ons daarvan
bewust worden, want de fossiele energie raakt ooit op. En we moeten een menswaardig bestaan
achterlaten voor onze kindskinderen, aldus Hans. Olie is een dure brandstof en dat verbranden
we! De belangrijkste energiebronnen zijn geothermine, zon/wind en getijde-energie: biomassa,
recycling en windmolens. Via zonneboiler en zonnepanelen wordt getracht eventuele tekorten
aan fossiele energie op te vangen. Bij het bedrijf werken 30 personen in vijf nationaliteiten aan
onderwaterwindmolens.
Het mag als een eer worden beschouwd dat de burgemeester van Hollands Kroon in het diepste
geheim aan Hans gevraagd heeft het koninklijk paar een rondleiding en uitleg te geven over zijn
bedrijf. We zagen Hans en Tina, het koninklijk paar, commissaris der koning Johan Remkes en meer
belangrijkheden samen in het zonnetje op een prachtige dia. Hulde!
Wat doet het bedrijf: het is Nederlands getijde, energieturbineontwikkelaar en – bouwer, aktief
sinds 1999 en onafhankelijk sinds 2008. Terloops wordt vermeld dat in 1888 in Amerika de eerste
windmolen voor elektrische productie gebouwd werd. Het bedrijf is aktief bij projecten in Texel en
bij de Afsluitdijk en bij de Oosterschelde. Hans vertelt dat hij altijd al met de zee bezig is geweest,
dit is één van de hoogtepunten in zijn leven. Daardoor is hij vaak lang van huis, soms vier maanden
en anders altijd wel een week .Dan is hij in het weekend even thuis om Tina weer te zien.
De politiek is belangrijk, doordat Groot Brittannië voor de Brexit gekozen heeft, lees uit Europa, is
een contract voor 2017/2018 afgeblazen.
Hans liet ook prachtige dia’s zien van een rivier in Nepal, een 3e wereldland, dat was veel gedonder
om contract rond te krijgen. Maar Hans heeft plezier in zijn werk en mag trots zijn op zijn bedrijf
waarvan hij hoopt tot zijn pensioen er leiding aan te mogen blijven geven.
Wij, Vrouwen van Nu, mogen trots zijn Hans met zijn belangrijke missie in ons midden te mogen
hebben en wensen hem en zijn partners alle succes toe voor de toekomst. Wij zijn ons er nu meer
van bewust hoe belangrijk duurzame energie voor ons allen is!
Tijdens de rondvraag komt naar voren dat wij van stichting ’t Nut € 500,- ontvangen voor onze
jubileumavond.
Anna maakt melding van onze uitgaansdag op 11 mei. Tot 1 mei kunnen we ons aanmelden en
niet-leden zijn van harte welkom deze dag ook te beleven. Samen uit? Ja, gezellig!
Bets maakt melding van onze gezamenlijke avond met alle Vrouwenverenigingen in
Heerhugowaard op 10 november.
De volgende avond is 10 april, dan gaan we haken. Tineke de Geus zal haar gedichten ten
gehore brengen. Neemt u a.u.b. een haaknaald mee, nr 3 ½ om granny’s te haken en als u heeft
ook bijpassende wol of katoen in die dikte. Wij doen mee aan het project De Grootste Gehaakte
Deken, die bestaat uit 10.000 dekens van 280 lapjes van 10 x 10 cm. Het is de bedoeling dat het
eindresultaat in mei 2018 in Leeuwarden, als culturele hoofdstad van Europa, resulteert in een
vermelding in het Guinness Book of Records. Daarna vinden de 10.000 dekens hun weg naar
diverse goede doelen.
Marry
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Programma uitgaansdag Vrouwen van Nu
op donderdag 11 mei 2017 naar Amsterdam
8.20 uur
8.30 uur

vertrek van uit Oude Niedorp hoek zwembad /Skarpetweg
vertrek vanaf Veenhuizen, dorphuis

10.00 uur

Aankomst en ontvangst bij de Hermitage waar we 1x koffie en
gebak (appeltaart, chocoladetaart, citroen/merengue kunnen kiezen
Dit vooraf opgeven.
Na de koffie het bezoek aan de expositie Romanovs & Revolutie

12.00 uur
12.15 uur

lopen we naar de Magere Brug voor de lunchgelegenheid
De lunch bij eetcafé de Magere Brug

Na de lunch gaan we te voet naar de Hortus en daar bezoeken we op eigen gelegenheid
17.30 uur

het driegangen diner bij het Twiskerslot

19.30 uur

deze dag is teneinde en zijn jullie weer thuis

De kosten voor deze dag zijn € 75.50 .
Wil iedereen die meegaat een kwartier voor tijd aanwezig zijn dan kan de bus op tijd vertrekken
De opgave zo spoedig mogelijk voor 1 mei .
Je kunt je persoonlijk opgeven bij Anna Klaver , tel: 072-5744397 of per mail:
vof.klaverkroon@tiscali.nl graag met je naam en telefoonnummer erbij vermelden.
Bij betaling aan de Vrouwen van NU Veenhuizen rekeningnr. NL 59 RABO 03269.22.555
Hierbij graag dezelfde naam vermelden als bij de opgave. Dit is om te kunnen controleren of het
klopt, hiervoor hartelijke dank.
We hopen dat het weer een mooie dag wordt!

De reiscommissie,
Annet Groot en Anna Klaver

“Blik op de weg” in De Noord …( 6 mrt. 2017)
Beste mensen,
Sorry, dit bericht had er twee weken geleden in gemoeten, maar
soms vliegt de inleverdatum even uit je hoofd. Toch wil ik hem u
niet onthouden!!
Als ik van huis wegga, kijk ik nog even op de thermometer. Het is
2 graden boven nul, dus de winterjas aan, evenals de handschoen
en een pet op! Zo loop ik de Doorbraak uit, langs het voetbalveld
over het Annaplein.
Aan de overkant staat Edwin Groen en hij wijst lachend op zijn horloge. De zon is al op en het is tegen achten, dus volgens hem een
beetje aan de late kant. Alleen het verschil is, dat hij zijn werk doet en ik wandel voor m’n plezier.
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We praten nog even na. Hij vond laatst, dat ik “een jasje had uitgedaan”, maar dat ik er nu een stuk
beter uitzag. Nou, dat compliment nemen we dan maar mee!
Ik loop de Middenweg af richting het Verlaat. Vandaag loop ik de noord-oost route en het weer
is prima. Zoals altijd is het op de kruising met de A.C. de Graafweg een drukte van belang. Het is
spitsuur en rond deze tijd niet helemaal onlogisch.
Op het witte bruggetje bij het Verlaat is het een prachtig uitzicht. Er hangt een mooi waas over het
water en het geeft een heel apart plaatje.
Dan loop ik de Dorpsstraat in. Uitgestorven lijkt het hier. Een rode brievenbus valt op en een eenzame fietser vervolgt zijn weg.
Dan de Zuiderweg in en ik loop het open veld in, maar dan hoor ik achter mij roepen: “Hé, kom
eens terug.” En ik loop nog een stukje terug en er wordt gevraagd, of ik koffie wil. Ik twijfel even,
maar loop toch mee naar binnen, want het wordt toch een stuk later. Als ik me voorstel, hoor ik,
dat hij Piet Tuin heet en als ik de garage binnenkom, dan zie ik een paar prachtige motoren van het
merk Velocette. Het blijkt, dat Piet zelf heeft geracet. Een mooie foto toont het bewijs, evenals een
prachtige verzameling literatuur. Omdat ik als 4-jarige al met mijn vader meeging in de zijspan en
in dienst motorordonnans ben geweest, snapt u wel, dat ik met mijn neus in de boter viel. We hebben onder het genot van een kop koffie gezellig bijgepraat. Ik moest nog maar eens terugkomen
en ik krijg een prachtige poster mee!
Dan vervolg ik mijn weg. Het is heerlijk weer, om te wandelen. Opnieuw steek ik de A.C. de Graafkleineterug
en middenslag
hondjes
weg overVoor
en loop
via de Kerkweg.
Een vrouw spreekt mij aan. Of ik soms een rood poesje heb gezien en zo niet, zou ik er dan naar uit
willen kijken. Nou, dat doe ik dus, maar helaas!
Op de Harlingerstraat loop ik dhr. Buter tegen het lijf. Hij is de boel aan het opruimen. We werken
dus een beetje samen! Als ik thuiskom, laat de sirene zijn snerpend geluid horen. O ja, het is de
eerste maandag van de maand en ik heb een heerlijk gevoel van deze wandeling.

TRIMSALON
NOORD-END
UW TRIMSTER
MARLIES BROERS

Veenhuizerweg 57
1704 DR Heerhugowaard - De Noord
32tel.
blikjes
06 - 13108895
27 drinkbakjes
12 plastic flessen
13 pk. sigaretten
1 pk. shag
0 flessen

Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol
072-5726170/06-18110970
email: gerritvanderkrol@outlook.com
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15E WANDELTOCHT

EVENEMENTEN
ZIJDEWIND

AFSTANDEN
6, 13 & 19 KM

INSCHRIJVING ALLE
AFSTANDEN VAN
9:00 TOT 10:30

23 APRIL 2017

BLARENTOCHT
ZIJDEWIND
Evenementen Zijdewind doet het dit jaar anders! Wegens ons 15e jubileum start
de Blarentocht dit jaar vanuit Aartswoud. Hier vertrekken diversen afstanden
(6, 13 en 19 km) vanuit café De Stompe Toren te Aarstwoud.
Er wordt gelopen over verharde wegen en schelpenpaden door oud laaggelegen
polderland onderhouden door Natuurmonumenten. De langere afstanden
wandelen vanuit Aartswoud richting de Gouwe en de Weere, om daar via
schelpenpaden door het natuurgebied de Kolk van Dussen en de Braakpolder te
wandelen. Alle afstanden eindigen de route bij het Rundvee Museum in
Aartswoud. Een museum dat bezoekers informeert over de historie van de oude
rundveerassen, de melkveehouderij en het plattelandsleven in de loop der tijd.
Kortom een mooie wandeling in een schitterende, andere omgeving!
Tot dan!
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6 km - € 5,13 & 19 km - € 7,kinderen - € 3,-

UITERLIJKE
BINNENKOMST
16:30

!! STARTLOCATIE !!
Café de Stompe Toren
Schoolstraat 40
1719 AW Aartswoud

Kriebels…
Altijd als het voorjaar wordt
kriebelt er wat van binnen
alsof iemand weten laat:
“Zeg, zou je niet eens gauw beginnen?”
“ Haal de gordijnen van de wand
doe die bedden eens naar buiten
pak een bezem en een dweil
en zeem toch eens die ruiten.”
Ik denk dat dat mijn oma is
die stilletjes laat weten
dat ik de schoonmaak van mijn huis
dit jaar niet mag vergeten
“Het hoort toch immers zo
dat weet je toch nog wel?
boven en beneden klaar
en met Pasen schoon op stel”
Lieve oma, ik laat u weten
dat ik dit allemaal
al járen ben vergeten…….
© Nel Zuurbier

100 jaar De Stijl! Mondriaan en De Stijl
Op donderdag 6 april geeft drs. Martijn Pieters, kunsthistoricus,
een lezing over De Stijl. De Stijl is een kunstenaarsgroep vernoemd naar het gelijknamige tijdschrift. Tijdens de lezing wordt
ingegaan op het ontstaan van de kunstenaarsgroep De Stijl het
oeuvre van Mondriaan voor, tijdens en na De Stijl. Mondriaan is
de meest bekende vertegenwoordiger van De Stijl.
100 jaar De Stijl
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat in Leiden door Theo van Doesburg de kunstenaarsgroep De Stijl
opgericht werd, vernoemd naar het gelijknamige tijdschrift. Leden als Piet Mondriaan, Bart van
der Leck, J.J.P. Oud en Gerrit Rietveld kwamen uit verschillende disciplines, maar streefden naar
een radicale hervorming in de kunst. Deze moest komen door een abstrahering en vereenvoudiging van het beeldmateriaal, zoals alleen horizontale en verticale lijnen, primaire kleuren en wit en
zwart. Dit moest leiden tot een universele schoonheid en harmonie die door iedereen begrepen
en gewaardeerd zou moeten kunnen worden. De Stijl streefde met haar ‘Nieuwe Beelding’ naar
een nieuw wereldbeeld. Piet Mondriaan (1872-1944) is waarschijnlijk de meest bekende vertegenwoordiger hiervan geworden. Maar ook voor De Stijl en haar abstracte kunst was Mondriaan al
werkzaam. Hij ontwikkelde zich via de moderne stromingen van traditionele landschappen naar
het boegbeeld van de moderne kunst in Nederland en theoreticus van De Stijl. Uiteindelijk zorgde
een conflict met Theo van Doesburg voor een breuk met De Stijl en ging hij zijn eigen weg.
Waar en wanneer?
Deze lezing vindt plaats op donderdag 6 april om 20.00 uur in de bibliotheek in Heerhugowaard, Parelhof 1a. Toegang bedraagt € 6,- (bibliotheekleden betalen € 5,-), aanmelden kan via:
www.bibliotheekkennemerwaard.nl of tijdens openingsuren bij de klantenservice van de bibliotheek (betalen kan alleen met pin).
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www.caferestaurantbleeker.nl • Als het om feestelijke verzorging gaat.
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15e editie van het

NOORDENDER
SJOELKAMPIOENSCHAP 2017!

Staat weer voor de deur en daarvoor nodigen wij u uit!
Plaats: Café Bleeker
Datum: Zaterdag 08 April 2017
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 08 April 2017
in Café Bleeker!
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Het Blazersensemble Concerteert

Harmonie “Het Blazersensemble” uit Heerhugowaard o.l.v. dirigent en muzikaal
leider Steffen Snip, geeft op zondagmiddag 23 april het traditionele Voorjaarsconcert
in de HH Kerk in De Noord. Het concert begint om 14.30 uur.
Vocalgroup Men@Work uit Spierdijk o.l.v. Frank Hoebe zal zijn medewerking aan dit
concert verlenen.
Vocal group Men@Work bestaat uit 12 mannen uit diverse West-Friese dorpen die
zingen als passie hebben. De groep zingt meerstemmig, van diepe bassen tot hoge
tenoren. Sommige nummers worden ondersteund door Franks virtuoze pianospel,
andere nummers worden a-capella gezongen. Alle zangers hebben meerdere jaren
ervaring in zanggroepen of koren. Het repertoire is veelzijdig, van Queen tot De
Poema’s, van Elton John tot Adèle. De arrangementen zijn grotendeels van de hand
van dirigent Frank Hoebe en staan garant voor originaliteit en mooie harmonieën.
Harmonie “Het Blazersensemble” bestaat sinds 1984 en staat al meer dan 15
jaar onder leiding van dirigent Steffen Snip. Zoals de naam al aangeeft, zijn we
een harmonieorkest. Naast koperen blaasinstrumenten hebben we dus ook houten
blaasinstrumenten in het orkest, zoals klarinet, dwarsfluit en hobo. Hierdoor krijgt het
orkest de kenmerkende warme harmonieklank.
Het orkest heeft in zijn bestaan al veel spraakmakende optredens en concerten
gegeven. Hoogtepunt uit het recente verleden is bijvoorbeeld onze Dirigenten Battle
in theater COOL, waar zelfs onze vroegere burgemeester Han ter Heegde zijn
dirigeervaardigheid heeft getoond. Ook waard om te noemen zijn de opvoeringen
van het muzikale sprookje Peter en de Wolf, dat in de afgelopen jaren twee maal is
opgevoerd voor schoolkinderen van de basisscholen uit Heerhugowaard en Langedijk.
Ons laatste concert van november 2016, ook in deze kerk, had als thema “Filmmuziek”.
Wij mochten ons verheugen in een groot aantal bezoekers, die behalve naar de muziek
te luisteren ook konden kijken naar de beelden uit de gelijknamige films.
Het Blazersensemble speelt muziek van allerlei genres; van klassiek tot pop en van
film tot musical. Muziek die nog meer tot zijn recht komt door de fraaie akoestiek van
deze kerk.
Op 23 april staat er weer een keur van mooie en bekende werken op het programma
zoals muziek van Billy Joel en Adèle. Maar ook werken van Jacob de Haan en Alfred
Reed.
Kortom een zeer afwisselend middagprogramma van blaasmuziek en zang.
En de entree-prijs:
€ 12,50 inclusief koffie of thee met een overheerlijk stukje gebak.
Kinderen tot 12 jaar gratis.
Kaarten aan de zaal.
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De brommerbeurs staat weer voor de deur.
De handbal heeft afgelopen weekend haar laatste zaalwedstrijden gespeeld in Sportcentrum Noorderend. Ook
de trainingen in de zaal zitten er weer op. Vanaf deze week
zijn de handbalsters weer op het veld actief.
Ook de tennis maakt zich op voor de laatste week in de zaal. Ook zij gaan vanaf komende weekend
weer buiten aan de gang.
Wat rest in het Sportcentrum is nog veel voetbal en ook de biljartclubs spelen nog even verder. Bij
de nieuwe biljartclub van dinsdagavond is nog ruimte over en mocht je eens willen kijken of het
iets voor je is. Kom dan op dinsdag 4 april om 19.30 uur eens kijken. Er wordt begonnen met een
echte biljartles, alvorens er partijen worden gespeeld.
Op zondag 9 april is het weer tijd voor de jaarlijkse voorjaars brommerbeurs. Een erg gezellige
beurs met voor alle brommerliefhebbers veel te zien en te koop. Ook in de kantine is het dan weer
goed toeven.
Wil je het volgende seizoen ook eens gebruik maken van de hal neem dan contact op om te kijken
welke mogelijkheden er zijn. Ook in de zomerperiode is het mogelijk om gebruik te maken van
het Sportcentrum.
Carla en Henk
06 21 11 62 93
072 5823254
sportcentrumnoorderend@gmail.com
www.sportcentrumnoorderend.nl

Nieuws van Hugo Girls
Nog even en het is zover, de Dorpshuisveiling. Er zijn gelukkig lekker
veel kavels en er is veel PR geweest dus het zou moeten lukken.
Het buffetdienstschema van het hele buitenseizoen staat in dit Contact. Hou het alsjeblieft in de gaten en als je niet kan dan graag zelf
ruilen maar dit wel even doorgeven.
En we zoeken eigenlijk nog wat hulp. Hieronder staan wat taken waar
we mensen voor zoeken:
· Voorzitter van Hugo Girls (10 keer per jaar bestuursvergadering voorzitten, soms problemen
oplossen, elke 14 dagen een stukje schrijven voor het Contact), voor info ingridenandre@
quicknet.nl
· Regelen van de grote clubactie (loten aanvragen in mei en verdelen en uitdelen in september/
oktober) voor info ingridenandre@quicknet.nl
· Organiseren van een Rondeel afscheidfeest aan het eind van dit seizoen (bv 4 of 5 juni of een
week later). Een feest voor alle leden, met gemixte teams (zoals ouder-kind toernooi) en een
bbq, maar andere ideeën zijn natuurlijk ook welkom, voor info ingridenandre@quicknet.nl
· Sponsorcommissieleden (zoeken van sponsoren en onderhouden van sponsorcontacten), voor
info ingridenandre@quicknet.nl
· (Jeugd) trainers voor het seizoen 2017/2018
· TC organisator (TC vergaderingen organiseren en notuleren, bestuur informeren over
technische zaken), voor info ingridenandre@quicknet.nl
Iedereen weer veel succes.
Het bestuur
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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
HUGO GIRLS JARIGEN
Margreth van den Berg-Oudeman 24-mrt
Merel van der Loos		
27-mrt
Iris Borst				28-mrt
Nadine Hoppen			28-mrt
Mirthe Blankendaal		
30-mrt
Astrid Tesselaar-Blom		
30-mrt
Judith de Mees-Verwer		
4-apr
Floor Snel			5-apr
Ineke Schot			6-apr
Marijne Smit			6-apr
Ilona Drenth			6-apr
Evie Tiel				9-apr
Iris Niewold			10-apr
Cindy Blankendaal		
12-apr
Karin Oudeman			13-apr
Afmelden lidmaatschap vòòr 1 april
Wil je stoppen met handballen het volgende seizoen 2017/2018? Afmeldingen voor het nieuwe
seizoen dienen vòòr 1 april binnen te zijn bij de ledenadministratie.
Voor afmeldingen na deze datum blijft contributie verschuldigd voor het volgende seizoen. Afmelden kan via een email naar: simone.drenth@quicknet.nl
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
Lentekeezen 24 maart
Vrijdag 24 maart was een mooie lentedag. Rond 20.00 uur maakten we ons klaar voor de allerlaatste keer keezen in het Rondeel. Na elke ronde werd er doorgeschoven naar een andere tafel. Het
waren mooie potjes in een gezellige sfeer. Na vier rondes werden de punten geteld. De uitslag was:
1e plaats: Annet Kroon met 50 punten
Gedeelde 2e plaats: Cees Smit en Ria Danenberg, ieder met 47 punten
Annet kreeg als lentekeezkampioen een fles rode wijn met etiket van het Rondeel erop. Irma Entius had de eer om de poedelprijs in ontvangst te nemen.
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Tenslotte werden er lootjes voor de loterij verkocht. Er geschiedde een wonder want de prijsjes
gingen niet allemaal naar één tafel. Tot ieders verbazing viel bijna iedereen in de prijzen en de
kampioen in het winnen van loterijprijsjes moest tot zijn verdriet tot het allerlaatste lootje wachten voordat hij een prijs won.
Het was weer een gezellige avond en hiermee sluiten we de keeztijd in het Rondeel af. De eerste
keer keezen was in combinatie met klaverjassen en vanaf 2010 zijn er zo’n 20 keezavonden geweest. Iedereen bedankt voor de komst naar al die avonden en tot ziens!
Nel, Irma en Jella
SCHOONMAKEN ’T RONDEEL
20 tot 22 maart: dames 1-2 selectie
4 of 7 april dames 1 en 2 selectie
10 t/m 11 april dames 3
Dames 1
Vandaag werd de laatste zaalwedstrijd gespeeld tegen JHC. Vorige keer was er ruim gewonnen
van dit team. Ook dit keer werd het een winstpartij voor Hugo Girls.
Een aantal weken is er gespeeld met veel invallers uit de Ajeugd. Ondanks de goede invalbeurten
was het fijn dat vandaag het grootste gedeelte van het team weer aanwezig was. Opdracht was
om lekker te spelen en weer even vertrouwd te raken met de spelpatronen en afspraken.
Hugo Girls startte goed en liep snel uit naar een voorsprong van een aantal punten. We wisten dit
echter niet voort te zetten en lieten JHC tot 1 punt terugkomen bij 9-8. Voor de rust maakte Hugo
Girls nog een aantal mooie doelpunten waardoor de ruststand 12-8 was.
De tweede helft werd er beter samen gespeeld en werden de gaten wat beter in de dekking van
JHC gevonden. Dit zorgde uiteindelijk voor een 31-20 eindstand.
De wedstrijd werd met een goed gevoel afgesloten en zorgt voor vertrouwen voor het buitenseizoen. De eerste wedstrijd is over een week tegen Quick om 12.30 uur in Zwaagdijk. We hopen dan
op net zo mooi lenteweer als vandaag!
uitslagen 13 tm 26 maart		
Dames 1 Graftdijk DS1
Hugo Girls DS1
Dames 2 Zap DS2
Dames 3 Zwaluwen K DS1
A1
Vrone DA1
Hugo Girls DA1
A2
Hugo Girls DA2
Hugo Girls DA2
B2
Hugo Girls DB2
C1
Hugo Girls DC1#
C2
KRAS/Volendam DC3
Hugo Girls DC2
D2
Hugo Girls D2
E2
Hugo Girls E2
Hugo Girls E2
F1
Hugo Girls F1
F2
Tornado F1
F3
Hugo Girls F3
F4
Hugo Girls F4
recr 1
Tornado DMW2
Con Zelo DMW1
recr 2
Hugo Girls DMW2
Tornado DMW3

			
Hugo Girls DS1
31 JHC DS2
30 Hugo Girls DS2
22 Hugo Girls DS3
8 Hugo Girls DA1
17 Spartanen DA1
18 H.C.V.’90 DA1#
17 Victoria O DA1
9 SSV DB1
13 Hollandia T DC1#
11 Hugo Girls DC2
13 H.C.V.’90 DC2#
20 Vido D1
16 Tonegido E2
5 Koedijk E2		
Westfriesland/SEW F1 17 Hugo Girls F2
8 Schagen F2
7 KSV F3#
1 Hugo Girls DMW1
17 Hugo Girls DMW1
11 Schagen DMW1
10 Hugo Girls DMW2
9 -

25
20
10
14
17
21
18
13
5
19
9
8
6
10
7
8
13
15
15
15
17
7
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Buffetdiensten Hugo Girls in het rondeel
Hierbij het overzicht van de kantine diensten voor het rondeel van dit voorjaar.
Als je niet kunt zorg je zelf voor een ander en de wijziging geef je door aan mij. Tel nr 072-5711428
of via de mail:marcoannet@gmail.com of app naar 0653105907
Annet Kroon, planning kantinediensten in ´t rondeel
30 maart 17.15 uur tot 19.30 uur		
Mieke kroon		
			
1 april 12.15 uur tot 14.00 uur
14.00 uur tot 16.15 uur
18.15 uur tot 20.45 uur
Marjon Berkhout en Iris Borst
Linda Borst-Vlaar en		
Kirsten Ligthart
		
Chantal van der Stoop		
2 april 12.15 uur tot 15.30 uur		
Carola Wijnker en Sam Groot 		
			
3 april 18.45 uur tot 21.45 uur		
Ellen Kunst		
			
5 april 17.15 uur tot 19.30 uur		
Judith de Mees		
			
6 april 18.15 uur tot 20.30 uur		
Inger Smit		
			
8 april 11.15 uur tot 13.45 uur
13.45 uur tot 16.15 uur
Margreth van den berg en
Roos van Woerkom Thari Koning en Inde Groot
			
9 april 9.15 uur tot 12.15 uur
12.15 uur tot 15.15 uur
Noor Blankendaal en Laura de Wit Kim Tijm en Kristie van der Hulst
			
12 april 19.15 uur tot 21.45 uur		
Fleur de Boer		
			
23 april 11.15 uur tot 15.00 uur		
Marit stoop en Sanne Smit		
			
29 april 11.45 uur tot 14.30 uur
14.30 uur tot 17.30 uur
18.15 uur tot 20.45 uur
Mariska Stoop en Patricia Groot
Romy Pancras en		
Amber Groot
		
Marit Rummens
			
30 april 9.15 uur tot 12.30 uur
12.30 uur tot 16.00 uur
Sandy Way en Senna van Schagen Angele Ligthart en Pascalle Beers
			
1 mei
18.45 uur tot 21.30 uur		
Floor Snel		
			
6 mei
11.45 uur tot 14.00 uur
14.00 uur tot 16.30 uur
Maartje Deken en Tess van Schagen Bianca Groot en Amanda Groot
			
7 mei
11.45 uur tot 15.30 uur		
Lisa Appel en Maureen Borst		
			
10 mei 15.15 uur tot 17.30 uur
19.15 uur tot 21.45 uur
Annet Kroon
Jenny Korver
			
13 mei 13.15 uur tot 15.15 uur
18.15 uur tot 20.45 uur
Shelly van Poorten en Noa Renshof Lisa Dekker en Romy Snoek
			
14 mei 9.15 uur tot 12.30 uur
12.30 uur tot 16.15 uur
Jessy Blom en Amber Molenaar
Debby Rummens en Sam Groot
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15 mei

18.45 uur tot 21.15 uur		
Jet Beers		
			
20 mei 11.45 uur tot 14.45 uur
14.45 uur tot 17.30 uur
Susan Buter-Ligthart en Isa Zuurbier Carina Borst en		
		
Maud Doodeman
22 mei 18.45 uur tot 21.30 uur		
Denise Potveer		
			
27 mei 11.45 uur tot 14.00 uur
14.00 uur tot 16.30 uur
Astrid Tesselaar en
Annet Kroon en Marjet Groot
Melanie van der Stoop
			
28 mei 9.15 uur tot 11.45 uur
11.45 uur tot 14.00 uur
Kelly Zuurbier en Brit de Wit
Lisan Reus en Monique Plak
			
31 mei 19.15 uur tot 21.45 uur 		
Lisan Reus		
			

18.15 uur tot 20.45 uur
Jocelyn Berkhout

18.45 uur tot 21.30 uur
Joy Vonk
14.00 uur tot 16.30 uur
Carin Dekker en Isa Groot

Hugo Girls D1
Met nog 2 duels te gaan in de binnen competitie, stonden we bovenaan met een gelijk aantal
punten met CSV D2.
Op zaterdag 4 maart moest er worden gespeeld tegen Dynamo D2 in sporthal Noorderend. Onder
toeziend oog van onze fanatieke sponsors Mart en Hans Bleeker wisten we deze moeilijke wedstrijd met 13-10 te winnen.
Met een doelsaldo van +38 tov onze directe concurrent CSV konden we dus de week erop kampioen worden.

Dat was op zondag 12 maart tegen DSS D4 weer in sporthal Noorderend. Met heel veel ouders
en grootouders op de tribune, begonnen we wat onwennig. We kwamen zelfs even achter en
herstelde ons door kort te verdedigen en meer kansen te creëren. Na een 8-5 ruststand bleven
we geconcentreerd spelen om uiteindelijk met 12-8 de wedstrijd te winnen. We waren Kampioen!
Een goede prestatie van deze leuke groep meiden. Na het douchen met de platte wagen door de
Noord en nog gezellig nagezeten. Tevens Dames 1 naar de overwinning toegeschreeuwd.
Op naar het buitenseizoen, waar we alweer zwaardere tegenstanders zullen tegenkomen.
Groetjes,
De coaches Sylvia, Sjaak en Rob
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Teamuitje E2
We hadden een teamuitje met E2.
We gingen zwemmen bij de Waardergolf en het was super leuk.
Na het zwemmen gingen we in de kantine patat eten.
We kwamen tijdens het patat eten de vader van Tess Wester tegen (Ed Wester).
We geloofde Annie eerst niet, maar hij was toch de echte vader van Tess Wester.
Dat vonden we heel leuk.
Annie, heel erg bedankt voor alles!

Handbalster van de week
Ik was handbalster van de week.
Ze hadden een mooi pak voor mij.
Ik mocht op doel scoren.
En ik had gescoord!
Ze hadden gewonnen met 31-20!
Ik vond het heel leuk.

Groetjes Iris

Groetjes Marijne

Trainingsschema buiten 2017 (vanaf 27 maart 2017)
Trainingsschema buiten
2e helft
Maandag
F1/ F2/F3		
17.00 – 18.00
		
Dinsdag
C1 / C2			
18.00 – 19.00
D1/D2			
19.00-20.00
B1 / B2			
18.30-20.00
Dames 1 en 2, A1 en A2
20.00-21.30
		
Donderdag
E1/E2			
17.30-18.30
D1/D2			
17.30-18.30
C1/C2			18.00-19.00
B1 / B2			
19.00 -20.00
A1 / A2			
18.30-20.00
Dames 1 en 2 		
20.00-21.30
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Loïs Bleeker, Zoë Zuurbier, Marleen Borst
Rob Doodeman en Nel Borst
Maicko Rummens (conditie)
Jos Mienes
Jos Mienes
Janine Bakker en Lisanne Oudeman
Meiden A1 / A2 (roulerend)
Hans Rendering
Hans Rendering
Jos Mienes
Jos Mienes

PROGRAMMA ZATERDAG 25 MAART T/M VRIJDAG 31 MAART (VELD)			
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV VERTREK RES.SH.
C2 (beker) 30-3-2017 HG DC2-Commandeur/VVW DC3 De Noord
18:00 17:30
-----PROGRAMMA ZATERDAG 01 APRIL T/M VRIJDAG 07 APRIL (VELD)
TEAM
DAMES 1
DAMES 2
DAMES 3
A1
A1 (Beker)
A2
B1
B2
C1
C2
D1
D1 (Beker)
D2
E1
E2
F1
F2
F3
F4
RECR. 1
RECR. 2

DATUM
2-4-2017
1-4-2017
1-4-2017
2-4-2017
6-4-2017
2-4-2017
2-4-2017
2-4-2017
2-4-2017
2-4-2017
1-4-2017
5-4-2017
1-4-2017
1-4-2017
1-4-2017
2-4-2017
1-4-2017
2-4-2017
3-4-2017
3-4-2017

WEDSTRIJD
Quick DS1-HG DS1
J.H.C. DS1-HG DS2
HG DS3-J.H.C. DS2
HG DA1-S.C. Dynamo DA1#
HG DA1-S.S.V. DA1
S.S.V. DA1-HG DA2
KSV DB2#-HG DB1
S.C. Dynamo DB1-HG DB2
HG DC1#-Kleine Sluis DC1#
Schagen DC2-HG DC2
S.C. Dynamo D1-HG D1
HG D1-H.C.V.’90 D1
VRIJ
Kleine Sluis E1#-HG E1
HG E2-Schagen E3
HG F1-KSV F1
KSV F3-HG F2
HG F3-Hollandia T F2
Niedorp F2-HG F4
Tonegido DMW1-HG DMW1
HG DMW2-Lacom ‘91 DMW1

PLAATS
Zwaagdijk-Oost
Julianadorp
De Noord
De Noord
De Noord
Stompetoren
t Kruis HHW
Ursem
De Noord
Schagen
Ursem
De Noord

AANV
12:30
19:30
19:00
13:00
19:00
11:15
13:00
11:45
14:15
11:45
11:15
18:00

AANW./
VERTREK
11:30
18:30
18:30
12:30
18:30
10:15
12:15
10:45
13:45
11:00
10:15
17:30

------

Anna Paulowna
De Noord
De Noord
t Kruis HHW
De Noord
Nieuwe Niedorp
Hippolytushoef
De Noord

14:00
15:00
13:00
10:00
14:00
10:45
19:30
19:30

13:00
14:30
12:30
9:15
13:30
10:00
18:30
19:00

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

PROGRAMMA ZATERDAG 08 APRIL T/M VRIJDAG 14 APRIL (VELD)
TEAM
DAMES 1
DAMES 2
DAMES 3
A1
A2
B1
B2
C1
C2
D1
D2
E1
E2
F1
F2
F3
F4
RECR. 1
RECR. 2

DATUM WEDSTRIJD
VRIJ
9-4-2017 HG DS2-Zwaluwen K DS1
9-4-2017 Tornado DS4-HG DS3
9-4-2017 Westfriesland/SEW DA2#-HG DA1
9-4-2017 HG DA2-Kleine Sluis DA1
9-4-2017 Maedilon/VZV DB2-HG DB1
9-4-2017 HG DB2-ornado DB3
9-4-2017 J.H.C. DC1#-HG DC1#
9-4-2017 HG DC2-D.W.O.W. DC1
8-4-2017 HG D1-S.S.V. D1#
8-4-2017 HG D2-Vrone D3#
8-4-2017 HG E1-Con Zelo E1#
8-4-2017 KSV E3-HG E2
8-4-2017 J.H.C. F1-HG F1
8-4-2017 HG F2-Berdos F1
8-4-2017 HG F4-HG F3
8-4-2017 HG F4-HG F3
12-4-2017 HG DMW1-Con Zelo DMW1
10-4-2017 D.W.O.W. DMW1-HG DMW2

RES.SH.
RES.SH.
----------------------------------------------

PLAATS

AANW./
AANV VERTREK RES.SH.

De Noord
HHW
Nibbixwoud
De Noord
t Veld
De Noord
Julianadorp
De Noord
De Noord
De Noord
De Noord
t Kruis HHW
Julianadorp
De Noord
De Noord
De Noord
De Noord
Wieringerwerf

13:30
11:45
13:00
12:15
12:00
11:00
10:30
10:00
15:00
14:00
13:00
10:00
10:00
12:00
12:00
12:00
20:00
19:30

13:00
11:00
12:00
11:45
11:15
10:30
9:30
9:30
14:30
13:30
12:30
9:15
9:00
11:30
11:30
11:30
19:30
18:30

----------RES.SH.
-----RES.SH.
---------------------------------------------RES.SH.
---------------39

PROGRAMMA ZATERDAG 15 APRIL T/M VRIJDAG 21 APRIL (VELD)
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
DAMES 1
VRIJ
DAMES 2
VRIJ
DAMES 3 20-4-2017 Zwaluwen ‘30 DS2-HG DS3
A1
VRIJ
A2
VRIJ
B1
VRIJ
B2
VRIJ
C1
VRIJ
C2
VRIJ
D1
VRIJ
D2
VRIJ
E1
VRIJ
E2
VRIJ
F1
VRIJ
F2
VRIJ
F3
VRIJ
F4
VRIJ
RECR. 1
VRIJ
RECR. 2
VRIJ

PLAATS

AANW./
AANV VERTREK RES.SH.

Hoorn

19:00 18:00

------

PROGRAMMA ZATERDAG 22 APRIL T/M VRIJDAG 28 APRIL (VELD)					
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1 23-4-2017 HG DS1-Spartanen DS1
De Noord
13:00 12:30
-----DAMES 2
VRIJ
DAMES 3
VRIJ
A1
VRIJ
A2
23-4-2017 Vrone DA1-HG DA2
Sint Pancras
13:15 12:15
-----B1
VRIJ
B2
23-4-2017 J.H.C. DB1-HG DB2
Julianadorp
10:30 9:30
-----C1
VRIJ
C2
VRIJ
D1
VRIJ
D2
VRIJ
E1
22-4-2017 HG E1-Maedilon/VZV E2
De Noord
13:00 12:30
-----E2
VRIJ
F1
VRIJ
F2
VRIJ
F3
VRIJ
F4
VRIJ
RECR. 1
VRIJ
RECR. 2
VRIJ
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Nieuws van Tennisvereniging ’t Noord-End
Zondag 2 april 2017 Openingstoernooi
(let op: aanvangstijden zijn gewijzigd!)
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. Qua weer dus geen argumenten om dit evenement over
te slaan. Al kunnen we de echte vooruitzichten natuurlijk niet voorspellen, is het zeker dat het een fanatiek dagje wordt. Op deze supergezellige dag krijgt iedereen de kans om de hobbels in de banen de baas te worden. We gaan er weer een topdag van maken!
Om 10.30 uur Opening
We beginnen met een kop koffie/thee met wat lekkers.
Om 11.00 uur aanvang van de wedstrijden
De wedstrijden starten vanaf dit tijdstip en we spelen een half uur.
Kun je pas later aansluiten bij het toernooi. Dat is geen enkel probleem!
We gaan vandaag 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 voorbereidingen.
Dit kan via toernooicommissie@tvnoordend.nl.
Met velen sportieve tennisgroeten,
De toernooicommissie
Tennisvereniging ’t Noord-End
Kantinediensten Tennisvereniging ‘t Noord-End		
			
Als je als eerste op een dag bardienst hebt, dan kun je de sleutel afhalen op een van de volgende sleuteladressen:		
dinsdag: Cees Smit, Plaetmanstraat 25 			
woensdag: Tineke Borst, Leliehofstraat 23			
donderdag: Gery Beers, Plaetmanstraat 45		
Voorjaarsschoonmaak
		
Marian Visser
27-mrt		
Nel Smit		
27-mrt		
Nel Dingerdis
27-mrt		
Cock Maas
27-mrt		
			
Zondag 1 april 		
Kantinecommissieweek
José Wolkers
Zondag 2 april 		
Openingstoernooi		
Zondag 2 april 		
toernooicommissie
Bardienst
dinsdag 4 april 2017
Ed Blij			
Bardienst
woensdag 5 april 2017
Ed Blij			
Bardienst
donderdag 6 april 2017
Charlotte de Wit		
Bardienst
vrijdag 7 april 2017
Marian Visser		
Schoonmaak
vrijdag 7 april 2017
Ellie Smit		
Schoonmaak

10.30 - einde
19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
09.00 - 11.00
09.00 - 11.00
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zaterdag 8 april 2017
dinsdag 11 april 2017
woensdag 12 april 2017
donderdag 13 april 2017
vrijdag 14 april 2017
vrijdag 14 april 2017
zaterdag 15 april 2017
dinsdag 18 april 2017
woensdag 19 april 2017
donderdag 20 april 2017
vrijdag 21 april 2017
vrijdag 21 april 2017
zaterdag 22 april 2017
dinsdag 25 april 2017
woensdag 26 april 2017
donderdag 27 april 2017
vrijdag 28 april 2017
vrijdag 28 april 2017
zaterdag 29 april 2017

Kantinecommissieweek
Ed Blij			
Marion Blij-de Kort
Petra Groot		
Marian Visser		
Ellie Smit-Kraakman
Kantinecommissieweek
Marion Blij-de Kort
Marion Blij-de Kort
Charlotte de Wit		
Marijke Zuurbier-Burger
Greet Klaver-Huting
Kantinecommissieweek
Ingrid Smit		
Hannie Bakker-Koeman
Koningsdag		
Ellie Smit-Kraakman
Coby de Graaf-Stam
Kantinecommissieweek

José Wolkers
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Schoonmaak
Schoonmaak
Tineke Borst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Schoonmaak
Schoonmaak
Tineke Borst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Schoonmaak
Schoonmaak
Agnes de Goede

MEI
dinsdag 2 mei 2017
woensdag 3 mei 2017
donderdag 4 mei 2017
donderdag 4 mei 2017
donderdag 4 mei 2017
zaterdag 6 mei 2017
dinsdag 9 mei 2017
woensdag 10 mei 2017
donderdag 11 mei 2017
vrijdag 12 mei 2017
vrijdag 12 mei 2017
zaterdag 13 mei 2017
dinsdag 16 mei 2017
woensdag 17 mei 2017
donderdag 18 mei 2017
vrijdag 19 mei 2017
vrijdag 19 mei 2017
zaterdag 20 mei 2017
dinsdag 23 mei 2017
woensdag 24 mei 2017
donderdag 25 mei 2017
vrijdag 26 mei 2017
vrijdag 26 mei 2017
zaterdag 27 mei 2017
dinsdag 30 mei 2017
woensdag 31 mei 2017
donderdag 1 juni 2017

Ingrid Smit		
Johanna Beke		
Petra Groot-Wijnker
Marijke Zuurbier-Burger
Greet Klaver-Huting
Kantinecommissieweek
Ingrid Smit		
Hannie Bakker-Koeman
Herman Sol		
Ellie Smit-Kraakman
Coby de Graaf-Stam
Kantinecommissieweek
Frans Smit		
Johanna Beke		
Charlotte de Wit		
Marian Visser-Lantman
Coby de Graaf-Stam
Kantinecommissieweek
Frans Smit		
Hannie Bakker-Koeman
Hemelvaartsdag		
Coby de Graaf-Stam
Mandy Loos		
Kantinecommissieweek
Frans Smit		
Wil Beers		
Herman Sol		

Bardienst
19.30 - 23.00
Bardienst
19.30 - 23.00
Bardienst
19.30 - 23.00
Schoonmaak
09.00 - 11.00
Schoonmaak
09.00 - 11.00
Agnes de Goede
Bardienst
19.30 - 23.00
Bardienst
19.30 - 23.00
Bardienst
19.30 - 23.00
Schoonmaak
09.00 - 11.00
Schoonmaak
09.00 - 11.00
Gerie Beers
ardienst 19.30 - 23.00
ardienst 19.30 - 23.00
Bardienst
19.30 - 23.00
Schoonmaak
09.00 - 11.00
Schoonmaak
09.00 - 11.00
Gerie Beers
Bardienst
19.30 - 23.00
Bardienst
19.30 - 23.00
Bardienst
19.30 - 23.00
Schoonmaak
09.00 - 11.00
Schoonmaak
09.00 - 11.00
Gerie Beers
Bardienst
19.30 - 23.00
Bardienst
19.30 - 23.00
Bardienst
19.30 - 23.00
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19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
09.00 - 11.00
09.00 - 11.00
19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
09.00 - 11.00
09.00 - 11.00
19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
09.00 - 11.00
09.00 - 11.00

Hugo Boys seizoen 2016-2017
Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 1 april
Hugo-Boys
Hans

Zaterdag 8 april
Hugo- Boys
Corina

Zondag 2 april
9.45 uur Ria / Erna
13.00 uur Paul / Sil
Leden : Edwin van Diepen/
Jorn Jop Klaver
Dylan de Cocq van Delwijnen

Zondag 9 april
9.45 uur Liesbeth / Jeanet
13.00 uur Ineke
Leden : Maik Jonker / Tim Jonker

Maandag 3 april
Tafeltennis Puinhoop
Dinsdag 4 april
Kbo en Seniorengym
Woensdag 5 april
Revas
Donderdag 6 april
Training Hugo Boys
Vrijdag 7 april
koersbal

Maandag 10 april
Tafeltennis Puinhoop
Dinsdag 11 april
Kbo en Seniorengym
Woensdag 12 april
Revas
Donderdag 13 april
Training Hugo Boys
Vrijdag 14 april
koersbal

Hugo Boys Senioren
							
Zondag 2 april 2017							
Terreindienst : John Beers, Ton Dekker 			
wedstr			
aanv		
Scheidsrechter
5952
Hugo-Boys 1
Spirit’30 1
14:00		
15811 Hugo-Boys 2
Always Forward 2
10:45		
63860 Hugo-Boys 3
Kolping Boys 3
10:45
10:00
M. van Woerkom
63881 Hugo-Boys 4
DTS 3
14:00
13:15
G. Vinke
63857 Hugo-Boys 5
Kolping Boys 12
10:45
10:00
A. Strijbis
69385 Alw Forward jo19-3 Hugo-Boys JO19-1 10:15
08:45
							
Zondag 9 april 2017							
Terreindienst : Vincent Plak 				
wedstr			
aanv		
Scheidsrechter
6338
Texel 94 1
Hugo-Boys 1
14:00		
16799 Winkel 2
Hugo-Boys 2
11:30		
65762 SRC 3
Hugo-Boys 3
11:30
10:30
61658 Kolping Boys 6
Hugo-Boys 4
10:00
09:00
65672 Koedijk 13
Hugo-Boys 5
10:00
09:00
69985 Hugo-Boys JO19-1 Medemblik JO19-1 10:45
09:45
Marcel Numan
							
Zondag 17 april 2017 (2e Paasdag) 						
Terreindienst : Lex Rendering, Cees Bakker				
wedstr			
aanv		
Scheidsrechter
7153
FC Den Helder 1
Hugo-Boys 1
14:00		
15751 Vrone 2
Hugo-Boys 2
11:00		
Siem Hand tel. 5740761
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Pupil van de week
Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:
1 April
Hugo Boys 1 – Spirit’30 1
Ties Overtoom
( 12:45 aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)

Hugo Boys Jeugd

									
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd					
Saturday, April 01, 2017				
Terreindienst ‘s ochtends: Dick Zwagerman				
Terreindienst ‘s middags: Thijs Snel					
wedstr.
188284
203585
179179
183692
198943
174689
171723
-

Omschrijving			
Hugo Boys JO19-1
- Zie programma zondag
Kolping Boys JO17-4 - Hugo Boys JO17-1
Hugo Boys JO15-1
- Victoria O JO15-2
Reiger Boys JO13-3 - Hugo Boys JO13-1
Hugo Boys JO13-2
- ST SSV/Sporting S JO13-1
Hugo Boys JO11-1
- AFC 34 JO11-3
Hugo Boys JO9-1
- Zeevogels JO9-1
SSV JO9-1
- Hugo Boys JO9-2
Hugo Boys MP1
- Mini-competitie bij LSVV
Hugo Boys MP1
- Mini-competitie bij LSVV

aanv
15:00
14:00
8:45
14:00
11:00
11:00
10:00
9:00
9:00

Vertr/aanw Scheidsrechter
			
13:45
-			
13:00
NNB		
7:45
-			
13:15
NNB		
10:30
Coach		
10:30
Coach		
9:00
-			
8:30
-			
8:30
-			

Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd					
Saturday, April 08, 2017				
Terreindienst ‘s ochtends:
Dion van ‘t Padje					
Terreindienst ‘s middags:
Nick Beers						
wedstr.
189766
202247
182397
198942
171308
212826
-

Omschrijving			
Hugo Boys JO19-1
- Zie programma zondag
Hugo Boys JO17-1
- Duinrand S JO17-1
WSV 30 JO15-2
- Hugo Boys JO15-1
Kwiek 78 JO13-1
- Hugo Boys JO13-1
Hugo Boys JO13-2
- Vrij
Hugo Boys JO11-1
- HSV JO11-2
FC Uitgeest JO9-3
- Hugo Boys JO9-1
SVW 27 JO9-7
- Hugo Boys JO9-2
Hugo Boys MP1
- Mini-comp bij Hugo Boys
Hugo Boys MP1
- Mini-comp bij Hugo Boys

aanv
13:00
14:45
14:15
11:00
10:15
9:00
10:00
10:00

Vertr/aanw Scheidsrechter
			
9:00
-			
13:15
-			
13:00
-			
			
10:30
Coach		
9:15
-			
8:15
-			
9:30
-			
9:30
-			

Houdt de website en het bord in de gaten ivm gewijzigde wedstrijden! www.hugoboys.nl
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Aanmelden of Afmelden bij Hugo Boys?
Aan en afmeldingen voor het seizoen 2017/2018 kan via de ledenadministratie.
Graag voor 30 april in verband met de teamindelingen.

Van de Sponsorcommissie
Hugo Boys dankt haar volgende shirt sponsoren;
HOOFDSPONSOR: Edwin Groen Tweewielers
Hugo Boys 2 		
Hugo Boys 3 		
Hugo Boys 4 		
Hugo Boys 5 		
Hugo Boys JO19-1
Hugo Boys JO17-1
Hugo Boys JO17-2
Hugo Boys JO13-1
Hugo Boys JO13-2
Hugo Boys JO11-1
Hugo Boys JO9-1		
Hugo Boys JO9-2 		

Loon & Grondverzetbedrijf Danenberg
R&H Beers Aannemersbedrijf
Groentekwekerij Ursem - Zuurbier
Beers Totaal Onderhoud
Aannemersbedrijf R. Blankendaal
Paul Dekker Vouwwagenstalling
Bleeker Transport
R&H Beers, Kay Timmerwerken, Iene Miene Mud
SMP Sportscare
R.W. de Vries Amarylles
Mankracht GWW
Fast Forward / Iene Miene Mud

Nieuwe borden sponsoren erbij !
Uitvaartverzorging Pieter Dekker

Als een dierbare komt te overlijden, staat ons leven even stil. Bij Uitvaartverzorging Pieter Dekker
begrijpen ze dat als geen ander. Daarom zetten zij alles in het werk om u tijdens alle fases van de
uitvaart te adviseren, ondersteunen en begeleiden. Of u nu plotseling te maken krijgt met een
sterfgeval, of juist voor uzelf de zaken goed en op tijd wilt regelen; U kunt dag en nacht een beroep doen op hun dienstverlening.
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.
Alex Overtoom, Koen de Koning, Mariët Ursem, Giel Borst, Wim Haisma en Melvin Tesselaar.
De sponsorcommissie; sponsorcommissie@hugoboys.nl
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TRIMSALON
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER
MARLIES BROERS
Veenhuizerweg 57
1704 DR Heerhugowaard - De Noord
tel. 06 - 13108895

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
		
b.g.g.
of
Dhr. Bart Beemsterboer		
		
b.g.g.

0226-422110
06-51039032
0226- 422525
06-13574993		

Truusseizoen!
van den Berg
072-5719852
Een nieuw
Dus de
leukste dingen!
Cees Molenaar		 072-5712488

Secretariaat
Penningm.

Geopend:
di-wo-do-vrij
9.30
17.00
uur
Gezinsveranderingen en/of
verhuizingen
doorgeven
aan- de
penningmeester
a.u.b.
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ZWEMSEIZOEN 2017
Een nieuw zwemseizoen staat weer voor de deur. Bestel vóór 19 april 2017 uw
abonnement en profiteer van 20% korting!!
U kunt uw abonnement bestellen via de website www.zwembadwaarland.nl.
Bestelde abonnementen worden thuisbezorgd.
Tarieven abonnementen
Persoonlijk abonnement

Voorverkoop
€ 40,00

Normaal
€ 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
’s Avonds 1 bezoek

€ 4,00
€ 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 1-5-2017 tot 10-9-2017
Maandag t/m vrijdag 13.30 - 17.00 uur
’s Avonds
19.00 - 20.30 uur
Zaterdag overdag
13.30 - 17.00 uur
Zondag overdag
12.00 - 17.00 uur

Zomervak. 22-7-2017 tot 3-9-2017
Maandag t/m vrijdag 12.00 - 17.00 uur
’s Avonds
19.00 - 20.30 uur
Zaterdag overdag
12.00 - 17.00 uur
Zondag overdag
12.00 - 17.00 uur

Wordt ook vrienden van Zwembad Waarland
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Ti m m e r b e d r i j f

Snel

Tel. 072 53 47 173

• Timmerwerk
• Onderhoud
• Renovatie
• Verbouwing
• Nieuwbouw
Tel. 06 27088407
Heerhugowaard

Heerhugowaard

Timmerwerk - Onderhoud - Renovatie - Verbouwing
bord_70x100Snel.indd 1

06-07-2009 10:24:31

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

Reclame voor zaterdag 1 april

Hoogbruin 2 voor € 3,Paastol voor € 3,98

Koffiebroodjes 3 + 1 gratis
Elke
Elkedag
dag 33 broden
broden naar
naar keuze
keuze€€5,75
6,25
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