Vrijdag 4 maart 2016

Agenda
7 maart 2016
7 maart 2016
11 maart 2016
12 maart 2016
14 maart 2016
15 maart 2016
16 maart 2016
17 maart 2016
19 maart 2016
20 maart 2016
23 maart 2016
24 maart 2016
24 maart 2016
25 maart 2016
25 maart 2016
26 maart 2016
27 maart 2016
1 april 2016
7 april 2016
9 april 2016
10 april 2016
15 april 2016
16 april 2016
18 april 2016
24 april 2016
27 april 2016
30 april 2016

KBO: The Passion De Noord 2012 (DVD)
t/m 12 maart 2016: Collecte Jantje Beton / Zeeverkenners
20:00 Hugo Girls: Voorjaarskeezen in het Rondeel
Stille Omgang
KBO: Excursie naar Marius van Dokkum tentoonstelling in Andijk
20.00 uur: Ouderavond Eerste Communie
20:00 uur: jaarvergadering van de parochie in de pastorie
Vastenactiemaaltijd in de kerk
Zuster van Buurendag, zwerfvuil ruimen
10 uur: Palmpasenviering
19.30 uur: Boeteviering
Paasactiviteit
19.30 uur: Witte Donderdagviering
15.00 uur: kruisweg in de kerk
19.30 uur: Goede vrijdagviering
19.00 en 21.00 uur: Paaswakes
10.00 uur: Paasviering
19.30 uur: thema-avond vormselbegeleiders
vrijwilligersavond Lourdeswerkgroep
Noordender Sjoelkampioenschap 2016 mmv Paul Vlaar in café Bleeker
10 uur: Eerste Communie
Young Seven: Aan de slag voor dieren in je eigen omgeving
Rommelmarkt Zeeverkenners bij De Roef
KBO: Uitje
12:00 uur: Vormselviering
Koningsdag
t/m 8 mei 2016 Taizereis (Frankrijk, vanaf 15 jaar)

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 14 MAART 2016
vóór 19:00 in te leveren via RedactieContactDeNoord@gmail.com of bij uitzondering bij Angèl Mooij,
Groote Geldebosch 48. Na dit tijdstip wordt kopij geplaatst in de uitgave van vrijdag 1 april 2016.
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R.K. Kerkgemeenschap van het Heilig Hart van Jezus
Gastvrij en inspirerend in Godsnaam!
Parochiecentrum:
Middenweg 541
1704 BE Heerhugowaard
(072) 57 113 34
NL64RABO 0326802185
Pastorie.de.noord@gmail.com
www.kerkdenoord.nl
Openingstijden secretariaat:dinsdag en donderdag van 9:30 uur tot 11:00 uur
Openingstijden kerk: maandag tot en met zondag van 9.00 uur tot 18.00 uur
Pastor:
Marion Bleeker-Burger
(0226) 422 731
Jnm.bleeker@quicknet.nl
Donderdagmorgen aanwezig op de Pastorie, vrije dagen op maandag en vrijdag-ochtend
Pastor:
Toon Jorink, Veluweweg 56, 1738 BE te Waarland
(0226) 423 280 / 06 51494718
t.jorink@gmail.com
Toon heeft op dinsdag vrij
Deken / pastoor E. Moltzer
Gedempte Gracht 64
1741 GD Schagen
0224 212357
don.eduard@planet.nl
Heilig Hart raad
Vice-voorzitter			
Gea Klercq		
Secretaris			Vacature
Penningmeester			
Siem van Langen
Bestuurslid			
Kees van Langen		
Contactpersonen secties:
Sectie Catechese			Vacature
Sectie Liturgie			
Marga van Langen
Sectie Gemeenschapsopbouw
Ted van Schagen		
Sectie Diaconie en Pastoraat
Vacature

Pim Mooij		

072 571 5265
072 5744771
072 574 2241

072 574 2241
072 5712020

072 5715332

Copij voor het Contact namens de Parochie dient u te mailen naar Annet Kroon:
marcoannet@gmail.com. Gelieve voor zaterdag 12 uur.
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Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren voor 10 maart op het
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
In maart is de groep van mevrouw van Schagen-Oudeman aan de beurt om de kerk op orde te
maken.
Bloemengroep:
In maart wordt de kerk versierd door Ada Borst en Agnes de Goede
SPREEKUUR vice voorzitter.
Op elke laatste donderdag van de maand van 19 uur tot 20 uur houd ik spreekuur voor alle vragen
die er zijn buiten de pastorale vragen.
Kom gerust, u bent van harte welkom!! In de pastorie!
Vriendelijke groeten,
Gea Klercq
TER OVERWEGING: VASTENPROJECT.
Pasen is het vieren van het begin van nieuw leven.
Het is het einde van een lange weg.
Een lange weg door de woestijn vol ontberingen en bezinning.
De komende veertig dagen gaan we deze weg.
En met behulp van woorden wordt een verbinding gelegd tussen de weg van Jezus
en onze eigen geloofsweg.
De woorden komen op het kruis.
Het kruis als symbool voor de weg die je moet gaan,
maar ook het symbool voor geloof.
Geloof in nieuwe kansen, opnieuw beginnen.
28 februari 3e zondag v/d vasten: Lucas 13, 1 t/m 9.
Een nieuwe kans……
God openbaart zijn ware naam: Ik Zal Er Zijn
We leren God kennen als een nabije en trouwe God.
Een God, die mensen
nieuwe kansen geeft.
Als een goede wijngaardenier wil Hij vruchten zien,
maar wie tot op vandaag geen vruchten draagt,
mag het van Hem alsnog opnieuw proberen.
6 maart 4e zondag v/d vasten: Lucas 15 1t/m 3, 11t/m 32.
Tot inkeer
Durf het aan
durf te zien,
dat je op het verkeerde spoor zit.
Draai je om en keer terug
er wordt op je gewacht.
Je bent welkom
kom tot inkeer,
Keer terug
UIT DE PAROCHIE – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” – 27 februari 2016.
We zijn alweer halfweg de Veertigdagentijd. De Goede Week en Pasen komen in zicht. Ook Eerste
Communie en Vormsel komen met rasse schreden dichterbij. Dat vraagt nu allemaal al heel veel
voorbereiding.
Op 20 februari hadden de vormelingen, begeleiders en de werkgroep een prachtige dag in
Amsterdam. Het begon met het schoonmaken van straten.
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Er was een bezoek aan daklozen en aan drugsverslaafden. En natuurlijk een wandeling over de
wallen. Zo’n dagje grote stad maakt toch altijd indruk op de jongeren. Om maar even iets te
noemen: een man in een string op een skateboard, dat zie je hier in Heerhugowaard niet zo snel.
Maar ook het contact met verslaafden en daklozen heeft indruk gemaakt.
’s Avonds was er een prachtige viering ter afsluiting. Vooral prachtig door het enthousiaste zingen
van de jongeren. Ze kregen heel veel leuke complimenten.
Op 21 februari was de presentatie en viering van vergeving voor de Eerste Communicanten. Ze
zongen zelf, met nog wat broers en zussen. Dat klonk ook erg goed onder leiding van Marjon en
Nicole. De kinderen hadden briefjes gemaakt met dingen die ze goed hadden gedaan en met
dingen die niet zo goed waren. Die laatsten hebben we met heel veel spul en moeite verbrandt na
de viering. Het weer zat niet echt mee. Maar het is toch gelukt.
Op die dag overleed onze goeie vriend Jan Borst. Twee en een halve week eerder had hij een
herseninfarct gehad. Maar hij kreeg ook een longontsteking doordat hij een nacht buiten had
gelegen. Omdat hij verlamd was en moeilijk kon praten, wilde hij niet meer verder. Hij at en dronk
niet meer. De 20e hebben we hem de ziekenzegen gegeven. In de nacht erna is hij overleden. Hij
was op 17 februari 80 jaar geworden. Na de Viering van Afscheid hebben we hem begraven op ons
kerkhof. Familie Borst: nogmaals gecondoleerd en heel veel sterkte toegewenst!
Ook Piet Westmeijer is overleden. Hij is net geen 100 jaar geworden. Familie Westmeijer:
gecondoleerd! Het herinneringskruisje voor hem wordt in de Viering van Meeleven bij de
Mariakapel opgehangen. Ook Gerard en Frida Stoop van harte gefeliciteerd. Zij waren 50 jaar
getrouwd. Ze ontvangen nog een parochiekaars.
Morgen 28 februari gaan we Floor Drenth dopen, dochter van Simone en Remon. Familie Drent:
van harte gefeliciteerd met dit heuglijke feit. We wensen Floor een mooi leven toe en hopen dat zij
mee gaat bouwen aan een betere wereld.
Op 3 maart is er een Viering van Meeleven. Het Ritmisch Koor zingt.
Wat komen gaat:
3 maart: Viering van Meeleven
12 maart: Stille Omgang
16 maart: Jaarvergadering in de pastorie.
20 maart: Palmpasen
23 maart: boeteviering
24 maart: Witte Donderdag
25 maart: Goede Vrijdag
26 maart: Paaswake
27 maart: Hoogfeest van Pasen
3 juni: Heilig Hartviering
17 tot en met 23 september: Lourdesreis.

Hartelijke groet,
Marion Bleeker – Burger

DONDERDAG 3 MAART
19.30 uur
Viering van Meeleven met Marion Bleeker-Burger en Nel Zuurbier en met zang van het Ritmisch
Koor. Gebedsintenties voor: Kees Zuurbier en Truus Zuurbier-Groot en zegen over het gezin,
Piet Luken en zegen over zijn gezin, Jan Bleeker en zegen over zijn gezin, Nel Smit-Houniet, Alex
Weel,Marco Ursem, in liefdevolle herinnering Dennis Overtoom, Nelly van Veen en overleden
ouders Overtoom-Groen, Toon en Annie Spaansen-Borst, in dierbare en dankbare herinnering aan
onze lieve ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom, Jan Beers en zegen over zijn gezin,
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Theo Hoogland en Annie Hoogland-Bleeker, Nic Oudeman en overleden familie OudemanBakkum, Pe Wester en Gerrit Schaafsma en zegen over hun gezin,
In liefdevolle herinnering Jan en Stephan Mulder,vader en moeder Groen en Atie,Nol van Woerkom,
Sander Borst en zegen over zijn gezin In liefdevolle herinnering Jan Oudeman-Groot en zegen
over zijn gezin en kleinkinderen
Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie
Molenaar-Goedhart,In liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel,Tiny Veldman-Overtoom en
overleden familie Veldman-Overtoom
In liefdevolle herinnering Marie Molenaar-Spaansen en overleden familie
Alie Idema-Van Diepen, Agie Borst-Eeken en Cor Borst, Ina, Sander en zegen over hun gezin,Nic
Commandeur en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen
In liefdevolle herinnering Jan en de familie Oudeman-Groot, Andre Cattermole,
In liefdevolle herinnering Catharina Westmeijer-Broersen en Petrus Westmeijer en zegen over hun
gezin, in liefdevolle herinnering Andre Veldman en Ank Veldman-Dekker en om zegen over hun
gezin.
Koster: Gon Meester.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achterin de kerk.
WEEKEINDE 5 EN 6 MAART
Vierde zondag van de veertigdagentijd
Eerste lezing uit het boek Jozua 5,9a.10-12( Israël viert het eerste paasfeest in het beloofde land)
Evangelie uit Lucas 15,1-3.11-32(God schrijft niemand af; de vader geeft ruimte aan zijn beide
zonen)
ZONDAG 6 MAART
10.00 UUR
Viering door de gebedsviering groep en zang van het Ritmisch Koor.
Gebedsintenties voor: Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie Veldman-Overtoom, Kees
Zuurbier en truus zuurbier-groot, Agie Borst-eeken en Cor Borst en zegen over hun gezin, Cor en Ria
Borst-Groot, in dierbare en dankbare herinnering onze ouders Jaap en truus Stam-overtoom,Cees
Meester, Piet Overtoom en Emma overtoom-Groenland en overleden familieleden, Truus van
Stralen-Overtoom,Ger Boerdijk en zegen over de kinderen en kleinkinderen, Gre ursem-Jong en
overleden familie Ursem-Jong en zegen over het gezin, Jan Bleeker en zegen over zijn gezin.
Koster: Gon Meester.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achterin de kerk.
WEEKEINDE 12 EN 13 MAART
Vijfde zondag van de veertigdagentijd.
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 43,16-21(God onderneemt iets nieuws; Hij leidt zijn volk weg uit
de ballingschap)
Evangelie uit Johannes 8, (1-11 Het woord van Jezus is ontwapenend en bevrijdend)
ZONDAG 13 MAART
10.00 UUR
Eucharistieviering met pater Jan Molenaar en zang van de Cantorij.
Gebedsintenties voor: Cor Borst en Ria Borst-Groot, in liefdevolle herinnering Bep, Dries en Eddy
Keesom, Koos en Magda van der Hulst-de Koning en overleden familie en zegen over hun gezin,
Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie
Molenaar-Goedhart, in liefdevolle herinnering Jan en Stephan Mulder en vader en moeder Groen
en Atie, Alie Idema-van Diepen, levende en overleden familie Jong-Schilder, overleden ouders van
Schagen-de Moel, en familie, Jaap Beers en Gina Broeder Patrick overleden ouders en familie en
zegen over de kinderen en kleinkinderen, Willem Wester en Marie Wester-Kruijer.
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Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Lysandros Tsiamparlis en Jip van den Berg. Koster: Peter
Danenberg.
De deurcollecte is voor de MOV en er is verkoop van wereldwinkelprodukten
WEEKEINDE 19 EN 20 MAART
Palmzondag
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 50, 4-7( De lijdende dienaar verzet zich niet, wanneer hij wordt
geslagen en beschimpt
Evangelie uit Lucas 24, 14-23,56
ZONDAG 20 MAART – PALMPASEN.
10.00 UUR
Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang van Evelien Does.
Gebedsintenties voor: familie Stam-Jonker, Cok Borst,Jan Bleeker en zegen over zijn gezin, Alex
Weel, voor Marie Molenaar-Spaansen en overleden familie Nel Smit-Houniet, Piet Mooij en
Ursula Mooij-Oudeman en overleden familie Nic commandeur en zegen over de kinderen en
kleinkinderen, Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas, in liefdevolle herinnering Jan en de familie
Oudeman-Groot, Adriaan van Langen en zegen over zijn gezin.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars: Maud Berkhout en Maarten Beers. Koster: Rene van
Langen.
WOENSDAG 23 MAART
19.30 UUR
Boeteviering met Marion Bleeker-Burger en Deo Vacare.
Koster: Kees Berkhout.
DONDERDAG 24 MAART
19.30 UUR
Witte donderdagviering met Gerard Weel en Marion Bleeker-Burger en zang van het Ritmisch koor.
Gebedsintenties voor: Cor en Ria Borst-Groot, Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda
Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart, Agie Borst-Eeken en Cor Borst.
Lectoren: Jos Mooij, Marga van Langen en Bert Bijvoet. Misdienaars: Sofie en Bas Kavelaar. Koster?
VRIJDAG 25 MAART
Goede vrijdag/ vasten en onthoudingsdag
15.00 uur
Kruisweg voor de kinderen
19.30 uur
Goede vrijdag viering met de gebedsvieringgroep en zang van de cantorij.
ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP
T VELD
Zaterdag 5 maart om 19.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer
Zaterdag 12 maart om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor Tilma
Zaterdag 19 maart om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van de
veldrakkers.
Donderdag 24 maart om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor Wanna en Toon Jorink en zang
van het gemengd koor.
Vrijdag 25 maart om 15.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van de
veldrakkers
Vrijdag 25 maart om 19.30 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van interamvo
WAARLAND
Zondag 6 maart om 10.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang
van het kinderkoor.
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Zondag 13 maart – Wulframfeest: om 10.00 uur Woord- en communieviering met Marion BleekerBurger en zang van alle koren.
Zaterdag 19 maart – Palmpasen: om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion BleekerBurger en zang van het kinderkoor
Donderdag 24 maart – Witte Donderdag: om 19.00 uur eucharistieviering met pastoor van der
linden en zang van het ritmsich koor.
Vrijdag 25 maart – Goede Vrijdag: om 19.00 uur woord- en communieviering met Marion Bleekerburger en zang van het gemengd koor.
NIEDORP
Zaterdag 5 maart om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang
van Timeless.
Zondag 13 maart om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden.
Zondag 20 maart om 10.00 uur Woord- en communiedienst met Toon Jorink en zang van de
zonnezangers.
Donderdag 24 maart om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Stok en zang van
Timeless
Vrijdag 25 maart om 19.00 uur Woord- en communieviering met Annemiek Wijnker en zang van
het gemengd koor.
Dopen
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971
Overleden
Op 21 februari overleed op 80 jarige leeftijd Jan Borst
De uitvaartdienst vond plaats op 25 februari waarna hij is begraven op de begraafplaats achter
de kerk.
JAAR VAN BARMHARTIGHEID.
Vibe de Mol (21 jaar): “Mensen die ziek of gehandicapt zijn, hebben veel moeite om te integreren
in onze samenleving. Ze worden uitgesloten, omdat wij, ‘gezonde mensen’, soms niet verder kijken
dan hun beperkingen. Aan het begin van een bedevaart naar Lourdes keek ik vaak op die manier.
Als vrijwilliger was het mijn taak samen met een zuster ’s morgens vroeg een zwaar demente
vrouw te helpem wassen en aankleden. Ik dacht: “Waarom hebben ze haar mee laten gaan? wat
heeft ze aan deze reis?” Tijdens de week in Lourdes veranderde dat. De kloof tussen ziek en gezond,
jong en oud verdween. We werden allemaal MENS. We leerden breder kijken en voelden het echt.
Niemand is afgeschreven. Iedereen kan liefhebben. De ouderen en zieken hebben deuren voor mij
open gedaan en mij een bredere kijk op barmhartigheid gegeven. Ik heb ervaren hoe ik de liefde
van God kan doorgeven en de weg van Jezus kan gaan. Ik kan iets doen met mijn geloof!”
Adveniat en Halewijn

Vormseljongeren naar Rome!
Jongerenreis Rome
Parochie Heilig Hart – De Noord
We gaan naar Rome toe!
Van 29 april tot en met 4 mei gaan we met een grote groep van 26
vormselbegeleiders van dit vormselseizoen 2015- 2016 samen met
pastoor Matthieu Wagemaker en Gerrie Groot op reis naar Rome.
We gaan op ontdekkingstocht: op zoek naar de geschiedenis van
het Katholieke geloof en op zoek naar al het moois dat de stad
Rome te bieden heeft.
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Daarnaast is het is een unieke kans om elkaar beter te leren kennen, en samen de mooie en bijzondere ervaringen te delen!
voorbereidingen
Wekelijks ontvangen de jongeren een informatiebrief over Rome. Inmiddels hebben zij deze
week informatiebrief 6 mogen ontvangen. Rome is de bakermat van onze geschiedenis. Daar is
veel over te vertellen. Daarnaast worden te bezoeken activiteiten in het programma speciaal nog
verder uitgediept zodat men meer kennis heeft wanneer we daar ter plekke zijn.
Als je op vakantie gaat dan is het verstandig om van te voren informatie te vergaren over het te
bezoeken land, de omgeving, de cultuur enz. Daardoor geniet je veel intenser en je ziet en ontdekt
meer. Zo is het ook met deze jongerenreis naar Rome.
Zaterdag 02 april bent u om 18.30 uur van harte uitgenodigd.
Op zaterdag 02 april 2016 is er een Eucharistieviering om 18.30 uur in onze H. Hartkerk
Na de viering in de kerk gebruiken we in de pastorie de maaltijd met elkaar en is er een
voorbereidingsbijeenkomst met presentatie van het voorlopig programma Rome.
De groep zelf vormen het gelegenheidskoor. Iedereen van harte welkom. Het is een mooie
stimulans voor de jongeren dat zij niet alleen staan maar dat de gemeenschap laat zien dat we
betrokken op elkaar zijn. Pastoor Matthieu Wagemaker zal voorgaan in deze viering.
Crowdfunding en er zijn vele wegen die leiden naar Rome!
De doelstelling is om álle begeleiders, ongeacht zijn of haar financiële situatie, de kans te bieden
om mee te gaan naar Rome. Iedereen is inmiddels hard aan het sparen geslagen en we reizen
low-budget: toch blijft de reis naar Rome een behoorlijk grote uitgave voor alle jongeren. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een creatieve oplossing om de kosten voor de jongeren wat te
beperken.
Waar zijn we naar op zoek?
We zijn op zoek naar vaders, moeders, opa`s, oma`s, buren, werkgevers of vrienden die dit initiatief
leuk vinden en misschien dit tot uiting willen brengen door een (kleine) bijdrage willen leveren
aan deze unieke ervaring voor de jongeren!
Wie wil een toegangskaartje (s) sponsoren ?
- entrees: Scavi á €.13.; Vaticaans museum ä €. 12,- en Catacomben á €. 8,-.
- Diner á 15,- ; lunch á €. 7,50; koffie á €. 2,50 ; Italiaans ijsje á €2,-.
- Losse ticket Openbaar vervoer á €. 1,50. ; dagkaart á €. 6,00.
Goed om te weten…
O Het wordt geen feestweek in Rome, dus we vragen u niet om de jongeren een gratis vakantie te
bezorgen. Het is de bedoeling om samen een indrukwekkende week te beleven, natuurlijk samen
ontzettend veel plezier te hebben, maar bovenal hopen we dat het een leerzame ervaring is!
Misschien vind u het een beetje gek om een kop koffie te sponsoren o.i.d. maar het zou de jongeren en het slagen van de jongerenreis enorm helpen.
We hopen dat u mee doet.
- U kunt uw bijdrage meegeven, we verzamelen alle bijdragen in de gezamenlijke spaarpot.
- Het is ook mogelijk om een bedrag over te maken op rekeningnummer NL15RABO0114302936
t.n.v. ‘Vormselwerkgroep, onder vermelding van ‘Donatie Jongerenreis Rome’.
- Voor vragen of meer informatie kun u contact opnemen met Toine Stoop (06-36314540) Marita
van Langen (06-12252591) of Gerrie Groot (06-54978278).
Een plantje hier, een plantje daar met Hugo-Girls komt het wel voor elkaar.
En met Hugo-Boys erbij zijn er nog meer mensen blij
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Commissie Werk aan de Kerk
,, In en rondom het H.Hart”.
Platanen worden gesnoeid.
Zaterdag 12 maart, de dag dat een groep wandelaars vanaf onze
kerk weggezonden zal worden om de voettocht naar Amsterdam
te volbrengen en daar de eeuwenoude bedevaart ‘de Stille
omgang ‘te lopen in hartje van Amsterdam.
Op deze dag gaat een groep mannen de platanen snoeien;
versnipperen en afvoeren.
Het is een hele klus. De platanen staan langs het pad naar het kerkhof.
Willem Wester is onze vakkundige hovenier die het snoeien ter hand neemt. Van schildersbedrijf
Frans Beers krijgen we een hoogwerker aangeleverd. Nic en Siem Buter komen met de versnipper
aar van loonbedrijf Danenberg en een wagen met ledige kuubkisten.
De versnipperde takken worden in houten kuubboxen opgevangen en de snippers worden afgevoerd.
Kunt u wandelend niet mee naar Amsterdam maar ben u wel fysiek sterk genoeg om ons een
handje te helpen. Heel graag. We beginnen om 08.00 uur.
Commissie werk aan de kerk
Harm Beers
tel. 072-5713419
Nic Buter
tel. 072-5710688
Jan de Wit
tel. 072-5715593
Gerrie Groot
tel. 072-5716114

Vormselgroep kijkt met voldoening terug op Amsterdam.
Vorige week zaterdag vertrokken zo’n veertig personen om 07.00
uur in de morgen vanaf de pastorie naar Amsterdam. Brugklassers
(de a.s. vormelingen) en begeleiders (twintigers) Iedereen was vol
zin wat hun de dag zal brengen.
Met als opdracht: ‘Op zoek naar de mensen die de stad leefbaar
houden’.
• De eerste stop was de stadreiniging binnenstad in hartje Amsterdam. Na een rondleiding gingen ze zelf aan de slag met prikkers
in de kleine straatjes rondom de Dam. Voorlopig is iedereen zich
bewust dat een schoon milieu echt bij jezelf begint. Onze Gerrit
van der Krol kan trots op ons zijn. De groep kwam nog maar net
aanlopen in het Centrum van de stad Amsterdam en daar kwam een streaker op skeelers met
slechts een tango aan voorbij. Even later weer een gekke groep.
Grote hilariteit vanzelf ! We zijn in de grote stad met al zijn eigenaardigheden.
• Bij het drugspastoraat kwam een méér dan indrukwekkend verhaal voorbij van een verslaafde
die samen met de pastor. In een klein kerkje van het Leger des Heils, midden in de rosse buurt,
vond dit plaats. Er was ook iets warms te drinken dat hadden ze wel verdiend na het schoon maken van een gedeelte van de stad. Na het inleidend praatje werden er ongelofelijk veel vragen
afgevuurd aan de verslaafde. Hij gaf eerlijke antwoorden met veel diepgang. De mooiste vraag
was misschien wel van een brugklasser die vroeg: ‘stel dat, als je je leven opnieuw mocht overdoen zou je het dan anders hebben gedaan ?‘
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• Er kwam een verrassend antwoord. ‘dan had ik misschien een vrouw gehad en kinderen, een huis
en een baan en zeker gezonder dan dat ik nu ben’ Toen werd het even stil. ‘Toch denk ik dat ik
het niet anders had gedaan want dan had ik God niet gevonden’. Maar hij was ook heel duidelijk,
bij alle vragen die gesteld werden door de jongeren over zijn verslaving enz. gaf hij aan dat dit
absoluut geen pad is. No way !!! Indrukwekkend.
• Na het drugspastoraat kreeg elke groep een opdracht voor ‘stad op stelten’. En was er nog een
wandeling door de rosse buurt.
• Het slechte weer wat de voorspelling was bleef nog steeds uit. Het was nog steeds droog.
• Daarna naar de Jordaan. Op weg naar het klooster van de zusters van moeder Theresa. Zij doen
daklozenopvang en geven elke dag een warme maaltijd voor daklozen en zwervers. Iedereen
had wat mee en alles samen was het best veel voedsel die de zusters goed kunnen gebruiken
om de dagelijkse maaltijd te bereiden. Het gesprek van de zuster verliep in het Engels wat dan
door Thomas Kunst werd vertaald. Dat maakte het bezoek niet echt flitsend. Maar toch goed dat
de groep ook kennis hebben gekregen van de werkzaamheden en naastenliefde aan mensen die
letterlijk en figuurlijk in de goot liggen.
• Het was een fikse wandeling terug naar de auto’s. dwars door de bruisende binnenstad. Het was
wel balen dat er van twee auto’s een raampje ingeslagen was. Er was niets ontvreemd uit de auto’s. De stadsreiniging hielpen met het provisorisch dicht maken met plastic van het autoraampje
waarna de reis naar huis werd ingezet.
• ’s avonds was de afsluiting van de 2e cyclus met een viering in de kerk om 19.00 uur.
Er
waren kerkboekjes tekort. Dat was een goed teken. Dat betekende dat er meer mensen waren
dan men van te voren had ingeschat. De jongeren vormden het koor. Het enthousiasme spatte er
af. Iedereen in de kerk genoten van hun vrolijkheid. De onverwachtse drie hoedjes voor de Paus
van de jongeren op het eind van de viering was helemaal amazing. Vooraf aan de viering was
er op de beamer nog de foto’s te zien van alle activiteiten die ze die dag hadden ondernomen.
Ze wilden dit na de viering herhalen maar de nieuwe beamer liet het even afweten. Wel een
geweldige aanwinst trouwens die vaste beamer. Daar zullen we nog veel plezier aan beleven.
Vormsel werkgroep

Het vastenproject van het MOV
Dit jaar ondersteunt de MOV de stichting opbouw Senegal
www.opbouwsenegal.nl
In het vorige contact is vermeld dat de school was ingestort.
Er is in 2013 begonnen met de bouw van de school.
In 2014 waren er twee lokalen helemaal afgebouwd .Daarna is
begonnen met het midden gebouw waar een bezoekersruimte en
het kantoor van de leraren komen.
Op de eerste verdieping komt een internet lokaal. Een gescheiden
toilet voor jongens en meisjes. Gelukkig bleef Senegal buiten
schot van ebola.
Mei 2015 is de school in gebruik genomen. Zestig kinderen
verdeeld over twee lokalen krijgen hier les. De school doet het ontzettend goed.
Eens in de twee jaar is er een toets waar 45 dorpen aan deel nemen .Zij kwamen als tweede uit
de bus. Overdag krijgen de leerlingen les en en ‘s avonds de dorpelingen. Inmiddels zijn er acht
laptops in gebruik en de elektriciteit wordt geleverd door zonnepanelen. Omdat het het enige
gebouw is dat verlicht wordt het s avonds ook gebruikt voor vergaderingen en bijeenkomsten
De volgende keer leest u meer over het vastenproject Het planten van de cachew bomen
zodat de school zijn eigen inkomsten kan genereren.
Achter in de kerk staat de vasten bus waar u uw bijdrage voor dit project kunt deponeren.
De thema viering voor de vasten actie is op 13 maart
Er is dan ook een deur collecte voor dit project. Tevens is er wereldwinkel
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Vastenaktiemaaltijd
Donderdag 17 maart 2016
18.00 uur Heilig Hart kerk
te Heerhugowaard-De Noord
Kosten volwassenen € 10,00
kinderen € 2,50
Aanmelden voor 10 maart bij:
Gon Meester
Mail : ceesgon@quicknet.nl
Tel. : 063093198

Gerard Klercq
Mail : g.klercq@quicknet.nl
Tel. : 072-5715265

Opbrengst project SenegalVastenaktie

Organisatie MOV de Noord
Gon Meester
Annie de Haan
Gerard Klercq
Elly van Diepen

Uitnodiging
Jaarvergadering van de Heilig Hart Parochie in de pastorie
Woensdag 16 maart.
Aanvang 20.00 uur. Om 19.30 is de pastorie open.
Agenda
- Welkom en Mededelingen
- Financieel verslag door Siem van Langen
- Verslag kascontrole commissie
- nieuw lid kascontrole commissie
- Sectie verslagen:
- Gemeenschapsopbouw
- Liturgie
- Catechese
- Vijfhoek
- Pauze
- Verloting van de Paaskaars
- Rondvraag
- Sluiting
- Gezellig samenzijn met een hapje en een drankje
Wij hopen op heel veel belangstelling! Tot ziens op woensdag 16 maart 2016!
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Hierbij een verkort verslag van de jaarvergadering van 10 maart 2015.
1 Gea heet iedereen welkom en vraagt Marion de avond te openen.
Marion doet dit met een gedicht over ik droom van een kerk…
Ze hoopt op een zinvolle en inspirerende bijeenkomst.
Gea geeft aan dat over anderhalf jaar Marion met pensioen gaat en vraagt zich af hoe dit verder
zal gaan. De presentielijst gaat rond, mensen kunnen hun mailadres erbij zetten, dan ontvangen
ze de notulen digitaal.
2 Financieel verslag door Siem.
Er is een klein negatief resultaat van 2000 euro.
In vergelijking met vorig jaar een stuk positiever, dit komt door een teruggave van nuon,
vanwege warmere winters. De afdracht naar bisdom/dekenaat blijft fors.
De collectes worden minder, door minder mensen in de kerk.
De opbrengsten van de grafrechten zijn ook lager, er zijn minder uitvaarten geweest en er zijn
schommelingen van de inkomsten van grafrechten, net wanneer deze aflopen.
Van alle inkomsten gaat 60% naar het bisdom, ook energie is een grote kostenpost.
Ans Rendering vraagt zich af of het bisdom rekening houdt met minder inkomsten.
Nee, het blijft een vast percentage.
Ted van Schagen mist de huur bij de begroting van 2015. Siem zegt dit vergeten te hebben.
Ans Rendering vraagt of er mogelijkheden zijn om de pastorie meer te verhuren?
De pastorie wordt veel gebruikt door de week door de werkgroepen.
Piet Tesselaar zegt dat er al 2 jaar geen uitgeven zijn van de begraafplaats en dat er nu op de
begroting 1000 euro staat begroot. Aankomend jaar zullen er graven worden geruimd.
De familie krijgt een brief om dit zelf te doen. Doen zij dit niet dan doet de kerk dit en brengt dit
kosten met zich mee.
Harm Beers geeft aan zich zorgen te maken over het negatief saldo van 11.500 euro voor 2015.
We teren in, dit is niet de bedoeling.
Kerkbalans blijft vrijwillig, misschien een kerkenveiling houden, hierbij de jongeren betrekken,
vorige keer is het door humeless lupeless gedaan.
Ted van Schagen vraagt of de huurprijzen kunnen worden vermeld op de website en in het
contact. Ina van Schagen vraagt of zij ook moet betalen als ze met de Lourdes werkgroep komt,
nee dit hoeft niet. Maaike Neeft oppert het idee de pastorie voor meer doeleinden te gaan
gebruiken. Gea geeft aan dat er wel vraag is naar goedkopere locaties, de gemeentelijke huur is
duur. De huur voor de pastorie is 50 euro per dagdeel.
Ted van Schagen vraagt naar het andere potje, hoeveel dit is.
Jos Mooij is niet aanwezig en wij kunnen daar niet op antwoorden
Hieruit worden soms dingen betaald, de nieuwe elektrische piano bijvoorbeeld.
3 De kascontrole is gedaan door Jos Mooij en Kees Oudeman, beide zijn er niet maar hebben een
mail naar Gea gestuurd, die Gea voorleest.
De mannen hebben alles in orde bevonden.
Volgend jaar controleert Kees de boeken samen met Ans Rendering.
4 Uit de Notulen 25 maart 2014
Ria Vriend legt uit waarom de inkomsten van misintenties schommelt.
Dit komt doordat mensen in een keer soms voor 10 jaar intenties opgeven, geopperd worden of
dit niet per jaar 5 kan, nee het komt allemaal ten goede van de kerk.
Nel van Schagen vraagt of het bedrag naar 10 euro kan per intentie.
Pim oppert of de tarieven van de begraafplaats wellicht wat omhoog kunnen.
5 Pauze
6 de werkgroepen doen allemaal een kort verslag van hun werkzaamheden. Deze verslagen
worden niet hieronder vermeld
13

6a Gerrie Groot
Gerrie wil Gerda Zuurbier complimenteren wat zij allemaal met de kinderkerk doet, fantastisch
gewoon. Hij benadrukt dat een kerkenveiling heel mooi zou zijn en zeker de jongeren erbij
betrokken moeten worden.
Gerrie vertelt over de kerkbanken, deze zitten nu erg lekker. Er zijn er 10 gesponsord door Edwin
Groen. Hij doet een oproepje om ook een plaats te kopen, een plek kost 70 euro, er kunnen er 9
in een bank. Als er genoeg geld is voor 10 banken wordt dit gedaan Een probleem is er voor de
kleine mensen, die komen niet met hun voeten op de grond. Werk aan de kerk neemt dit mee.
7 Verloting paaskaars
Deze wordt gewonnen door Ina van Schagen. Ina van Schagen heeft de kaars gewonnen, maar
omdat Ria Vriend afscheid neemt van De Noord en aan Ina vroeg of zij a.u.b. de kaars mocht
hebben om mee te nemen naar Noord-Brabant, heeft Ina de kaars aan haar afgegeven. Ria vindt
het een prachtige herinnering aan de parochie Heerhugowaard Noord.
8 Rondvraag
Ans Rendering vraagt of het doek van de LTB niet uit de kerk kan ze vindt het oubollig.
Meerdere mensen vinden dit alleen Gerrie niet, hij vindt dat het iets is vanuit de agrarische
gemeenschap. We nemen dit mee naar de heilig hart raad vergadering.
Truus van den Berg vraagt of de jaarvergadering niet op een andere dag kan, ze zitten altijd
met de koor repetitie.Ook dit nemen we mee. Nel van Schagen meldt dat we een prachtig Maria
beeld o de begraafplaats hebben, het is van marmer en geschonken door een parochiaan, Het
beeld staat vast en is verzekerd. 31 mei wordt het gezegend. Nel geeft aan dat er veel wordt
neergezet bij de Mariakapel. Zo ook een glazen vaas met rozen, door de harde wind is die kapot
gewaaid. Werk aan de kerk kijkt voor een vaste vaas met beugel.
Gerrie heeft een verzoek of er rekening kan worden gehouden met de repetities voor de 2e
kerstdagviering. Soms is er een concert wat op de woensdag repeteert.
We adviseren Gerrie dit op tijd op de kalender in de pastorie te zetten. Gea vertelt dat Marion
gaat per 1 mei 4 uur extra werken, deze uren zijn bedoeld voor individueel pastoraat.
9 Sluiting
Gea sluit de vergadering om 22.00uur en we drinken nog een borreltje.

Impulsdagen Vrouw & Geloof 2016
Op 1 april en 8 april organiseert de Oecumenische Werkgroep Vrouw & Geloof Noord-Holland weer
haar impulsdagen. Dit jaar is het thema ‘Kansen keren’ en gaat het over omgaan met je levenslot.
Ieder van ons heeft in haar leven momenten waarop ze zich afvraagt: ‘Is dit het nou?’ ‘Is dit het
leven dat ik me had voorgesteld?’ Gegarandeerd dat het anders is verlopen dan ooit gedacht.
Dat gold ook voor de vrouwen die Chagall op bijgaand schilderij heeft afgebeeld uit het Bijbelboek
Ruth. Het lot heeft Naömi en haar schoondochters Ruth en Orpah zwaar getroffen. Zij hebben
daarin geen keus, maar alledrie gaan zij daar wel anders mee om. Met alle consequenties van
dien voor hun toekomst. Wat betekent dit verhaal voor ons? Hoe gaan wij om met wat het lot
ons brengt? Op de Impulsdagen van 2016 laten wij ons door deze drie vrouwen inspireren. In het
programma een inleiding van José van Sante, workshops met bibliodrama, medigese, het tekenen
van levenslijnen en tot slot een gezamenlijke viering. Als u dit ook aanspreekt, bent u van harte
welkom!
- Data: vrijdag 1 april in Alkmaar (Oudorp) en vrijdag 8 april in Hoorn (Kapel Dijk & Duin).
Op beide dagen wordt het zelfde programma uitgevoerd.
- Tijd: 10.00 -16.00 uur (koffie en thee v.a. 09.30 uur)
- Kosten: € 15 (zelf brood meenemen voor de lunch, wij zorgen voor soep,fruit, drinken)
- Voor wie: voor vrouwen uit alle kerken in Noord-Holland en belangstellenden van buiten.
Informatie en aanmelding bij Cora ten Wolde (Werkgroep V&G NH) telef. 0229-842544 of cwolde@
ziggo.nl
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Jan Borst
Pap is geboren 17 februari 1936 op de Donkereweg, daar heeft
hij 65 jaar gewoond, van 1961 tot 2001 samen met mam op
nummer 9, daarna zijn ze verhuisd naar de Albast vlakbij Middenwaard.
Wij de vier kinderen zijn geboren en getogen aan de Donkereweg . We hebben daar een fantastische jeugd gehad er was veel
ruimte om het huis en alles mocht, voetballen, huisdieren(als het
maar geen hond of kat was), hutten bouwen en grote vuren stoken na het snoeien met als toetje een autoband er op, als het
maar rookte.
Onze vader was eerst tuinder met oom Sam maar dat was toen
geen vetpot, daarna is hij in 1970 bij de Post gegaan tot 1993 waarna hij op zijn 56e is gestopt
met werken, kom daar nu nog maar eens om.
Dat hij druk was kwam natuurlijk niet door zijn werk, wat hij met veel plezier heeft gedaan
maar vooral door wat hij er naast deed, het voert te ver om alles te gaan opsommen dus ik
beperk me tot dat wat wij vooral hebben meegemaakt.
Hij was lid van Hugo Boys vanaf 1948 en heeft hier van alles gedaan, wat ons vooral is bijgebleven zijn de feestjes met het hele elftal thuis en dat we altijd samen met het hele gezin meegingen, we hebben dan ook ieder voetbalveld en sporthal in Noord-Holland wel gezien in die
tijd. Legendarisch zijn de voetbaluitjes naar Texel en Tilburg door mam en pap georganiseerd,
we worden hier nog regelmatig door voetballers van toen aan herinnerd.
Hij heeft voor zijn inzet, van de club het erelidmaatschap ontvangen.
Pap was onrustig en altijd op pad, hij moest onder de mensen zijn, ze deden dat echter zoveel
als mogelijk samen, de voetbal, wandelen, fietsen en op vakantie.
Zo rond de verhuizing in 2001 kwamen we er achter dat mam niet lekker meer ging, ze werd
vergeetachtig en kon geen nieuwe dingen meer aanleren wat best wel lastig is als je net bent
verhuisd. Langzamerhand ging Pap alles overnemen totdat hij volledig mantelzorger werd na
een paar jaar.
Gelukkig hebben ze er nog 12 jaar samen kunnen wonen tot dat Mam in augustus 2013 in
Zuyderwaert werd opgenomen. Hier zorgen ze goed voor haar en leeft ze in haar eigen wereldje, het overlijden van Pap is dan ook niet meer tot haar doorgedrongen.
Rust Zacht Pap

Jan Borst
Jan Borst heeft nadat zijn kinderen het Contact bezorgden, het bezorgen op zich genomen.
Hij deed dit samen met Elly. Ook toen ze van de Donkereweg naar Albast 18 gingen wilden zij
het Contact blijven bezorgen. Even terug bij die oude buurtjes.......
Maar daar kwam op 21 februari plotseling een einde aan. Na een hersenbloeding begin februari, een opname in het ziekenhuis en een verdere opname in Magnushof is Jan op 21 februari
overleden. Vier dagen na zijn 80e verjaardag.
Wij moeten de familie Borst bedanken voor de langdurige bezorging van het Contact.
Wij wensen Elly, de kinderen, kleinkinderen en de familie sterkte met het plotselinge gemis.
Namens redactie Contact
Paul Mooij
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In Memoriam Piet Westmeijer
24 september 1916 10 februari 2016
Pap was de oudste in het gezin Westmeijer. Achter de spoordijk, in de Laanderweg, groeide hij
op met 5 zussen en 2 broers.
Hij moest de zolder delen met vele zussen. Als ze zich wilden omkleden mocht Pietje er
natuurlijk niet bij zijn, dus was hij vaak buiten te vinden. Voetballen en kwajongensstreken
uithalen. Ja, het was een donderstraal. Elke dag een heel eind lopen naar school op klompen
en omdat die niet mochten slijten kreeg hij de opdracht vooral in de graskanten te lopen.
Al vroeg van school meehelpen op het land, later in dienst. Mooie verhalen kon ie daarover
vertellen. Hij hield van het leven, vrienden, voetbal, uitgaan en daar op de kermis van
Tuitjehorn zag hij zijn liefde voor het leven, onze moeder.
Samen kregen zij een groot gezin dat opgroeide in t witte huis op t verlaat.
Zijn zorgzaamheid zat in het voeden van al die mondjes. Daar ging heel wat tijd en aandacht
naar uit. Onbespoten groente teelde hij, enorme grote komkommers en tomaten en de meest
zoete aardbeien. Ja daar had hij een goede kijk op.
Tijdens de warme maaltijden bij ons geen kinderstoel, het jongste kind zat altijd op schoot
bij vader. Kwam er een volgend kind bij, schoof je een plekje op. Was ik even mazzel dat ik de
laatste was. Ik mocht dus jaren lang bij hem op schoot. Elk kind gun je zo’n plekje van warmte
en geborgenheid
We konden volop spelen op het erf. Touwen in bomen , een bedspiraal over de greppel als
trampoline, en een oude afgedankte auto op het pad waarin we in onze rijke fantasie overal
naar toe reden. Bovenal ons speel huisje en later de beatbunker, daar bewaart ieder van ons
goede herinneringen aan.
Het leven was vol, rijk en druk, druk omdat hij naast werk in de Wieringermeer en later
Hoogovens ook kippen en varkens hield voor

Optreden van het vrouwenkoor Massala
Zondag 19 april
Waar: in de kerk van Veenhuizen
Kerk open: 15.00 uur
Optreden: 15.30 uur
Entreeprijs: € 7,- (dat is inclusief koffie/thee)
Kaartjes bestellen bij Marianne Groot. Telefoon: 072 5347887

Een plantje is leuk, twee is leuker. Maar wilt u echt plezier???
Koop er dan vier.
Met een plantje van Hugo-Girls Heeft u altijd prijs!!!
Met een plantje van Hugo-Boys Trouwens ook!!!
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Lieve beste mensen,
Een beetje laat, maar dat mag toch als je 80 bent!
Over mijn verjaardag gesproken :
Als je zo je 80jarige verjaardag mag vieren,
wil iedereen wel 80 worden, denk ik.
Wat geweldig dat ik het tussen zoveel lieve mensen mocht vieren.
Ik dank u allemaal voor zoveel lieve aandacht,
zoveel kaarten met goede wensen en goede giften
én ook voor uw aanwezigheid op 14 februari
bij de h. Mis met het ritmisch koor,
een mis die voor het eerst in mijn leven begon met ‘lang zal hij leven’.
En net als u… hoop ik het hopen.
En van uw vele giften heb ik bij Edwin Groen “tweewielers”
een elektrische fiets gekocht. Dat zal me jong houden.
Het was alles bij elkaar hartverwarmend.
Heel veel dank.

Pater Jan
J.P. Molenaar
Garstkamp 209
1103 PE Amsterdam.

Nieuw nummer : 020- 7531870
Mobiel : 06- 42914877

Café Bleeker’s Popquiz 2016
Twee mensen van twee verschillende teams staan lijnrecht tegenover elkaar met enkel een tafeltje
en een belletje in het midden. Een ‘duel’ van de cowboys in het Midden Westen is er niks bij. Een
strijd voor twee punten voor je team of afgaan voor een groot publiek en dat allemaal onder intense druk. Je moet het maar kunnen.
“Je hoort een fragment”, zo begint de quizmaster Nico Beers dan. Een fragment van de band ‘BlØf –
Aan de kust’ hoor je dan. Nog voordat het fragment afgelopen is, belt er één van de twee mensen
al zonder de vraag te horen. “Vertel ons het antwoord dan maar?”. “Ja, dat is duidelijk! Dit is BlØf –
Aan de kust!”. “Dat is helaas geen goed antwoord”, zegt Nico dan overduidelijk, want de vraag was:
‘Hoe heet het popfestival dat door BlØf werd georganiseerd?’. Het is dan toch die inheemse druk
om te presteren en de punten binnen te halen, dat je te snel wilt bellen zonder dat je de vraag nog
gehoord hebt. De twee punten gaan dan sowieso al naar het andere team, maar het is natuurlijk
wel leuk om te weten of de andere persoon aan tafel het antwoord weet. Voor de liefhebbers, het
antwoord op deze vraag is natuurlijk: ‘Concert at Sea’.
Zaterdag 13 februari ’16. Het is weer zover. De jaarlijkse popquiz in café Bleeker. Na twee succesvolle popquizzen werd het ook dit jaar wel weer eens tijd om de muziekkennis te toetsen. De
succesvolle organisatie met Nico Beers (Quizmaster), Hans Bleeker (Jury), Tim Koomen (Jury), Luuk
Beers (Jury), Tim Harte (Techniek) en Mart Bleeker (Gastheer) kwamen weer bij elkaar om weer een
goede quiz in elkaar te zetten. De quiz van vorig jaar kende wel wat moeilijke vragen, dus werd
de quiz van dit jaar iets makkelijker gemaakt. “Doen die van Danenberg ook weer mee, want die
pakken we dit keer hoor!”, was het Piet de Goede, die iets later binnenkwam en daardoor de quiz al
een aantal minuten later begon. De familie Danenberg deed ook dit jaar weer mee en met al twee
vorige overwinningen op zak wilden ze ook dit jaar graag hun titel in handen houden.
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“Hans, doe voor mij twee koffie voor me compagnons en voor mezelf alvast maar een biertje, want
ja we moeten wel de hersenen alvast een beetje warmdraaien”, was het broer Piet Bleeker, die met
Cees Ursem en Derek Ursem een goed team vormde om hoge ogen te gaan gooien deze avond.
Nadat alle teams compleet waren en onze Quizmaster Nico Beers z’n uitleg had gegeven hoe de
quiz in elkaar stak en de huishoudelijke regels had doorgenomen, kon de quiz eindelijk beginnen.
1. Cliff Richard heeft twee keer het ‘Verenigd Koninkrijk’ vertegenwoordigd op het Eurovisie Songfestival. Wat zijn de namen van beide singles?
2. Met welke single van het album ‘One of the boys’ brak Katy Perry door in Nederland?
3. In welk jaar overleed Elvis Presley?
4. ‘Melanie’ heeft een nummer gecoverd van ‘The Rolling Stones’. Wat was de naam van de single?
En wat is de achternaam van ‘Melanie’?
(Antwoorden staan onderaan)
Een kleine ingeving op de vragen, die deze avond gesteld werden. Alle vragen kwam uit de jaren
’60 tot heden, dus het ideale team was dan ook jong en oud door elkaar. Om de drie vragen kwam
er een shoot-out. Van twee teams kwam er één naar voren om te strijden voor twee extra punten.
Er werd één vraag gesteld over een fragment en zodra je het antwoord wist moest je bellen. Geef
je het goede antwoord dan zijn de extra punten voor jou, maar geef je het verkeerde antwoord
dan gaan automatisch de twee punten naar het andere team. Als er helemaal niet geantwoord
werd, werd er een vervolgvraag gesteld. Mocht daar geen uitslag komen, dan krijgt geen van beide teams punten. Na twee rondes gespeeld te hebben kwam er een korte pauze van een half uur.
Zo konden de deelnemers even hun sanitaire stop doen en de anderen konden even de benen
strekken. Na de pauze begon ronde 3 en het was bij Nico Beers te merken dat het niet zomaar iets
is om quizmaster van zo’n succesvolle quiz te zijn. “Man man, ik voel de spanning helemaal. Het is
hier bloedheet!”, hoorde je hem zeggen door de microfoon. “Daar weet ik wel wat op! Ik heb nog
wel wat ventilators staan!”, was het onze witgoedmagnaat Piet de Goede. Na nog twee bloedstollende rondes was het voor de jury tijd om zich terug te trekken en alles na te kijken om vervolgens
de winnaars bekend te maken. Het duurde dit jaar langer dan voorgaande jaren, want de nummers één t/m vijf zaten heel dicht bij elkaar. De uiteindelijke uitslag is geworden:
1. Gerrit Danenberg, Kees Danenberg en Yasmin Danenberg (52.5 punten)
2. Lucas Borst, Heiko Boekel en Johan Mak (49 punten)
3. Jan Veenstra, Jerry van Scheltinga en Jocelien Bais (48 punten)
4. Cees Ursem, Piet Bleeker en Derek Ursem (47 punten)
5. Piet de Goede, Marco van Veen en Bas van Veen (45 punten)
De familie Danenberg heeft het ook dit jaar weer geflikt om de titel te pakken en wint dan ook
voor het derde jaar op rij. Namens de gehele organisatie nogmaals van harte gefeliciteerd aan alle
winnaars.
De quiz was afgelopen en dat geeft natuurlijk de mogelijkheid aan alle deelnemers om, onder
het genot van een hapje en een drankje, eens even na te praten over de vragen van de quiz. De
organisatie heeft deze avond in ieder geval erg genoten en we willen dan ook alle deelnemers
bedanken voor deze fantastische avond. Wij hopen u dan ook graag terug te zien volgend jaar in
café Bleeker tijdens de popquiz 2017!
Tot volgend jaar!
Antwoorden.
1. ‘Congratulations’ en ‘Power to all our friends’
2. ‘I Kissed a Girl’
3. ‘1977’
4. ‘Ruby Tuesday’ en ‘Melanie Safka’
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Zuster van Buurendag
zwerfvuil opruimen in De Noord/Veenhuizen
Zaterdag 19 maart 2016
10.00 uur tot 12.00 uur
Knijpstokken, vuilniszakken, handschoenen en hesjes:
vanaf 9.30 uur bij de Kerk.
Landelijke opschoondag
Tegelijk met de landelijke aktie“Nederland schoon, heel gewoon”
heeft de vrouwengroep Katorze ook de schoonmaakdag in De
Noord en Veenhuizen gepland op zaterdag 19 maart.
Het is nu voor de 13e keer dat we gezamenlijk ons mooie dorp
gaan schonen van het zwerfvuil, een week voor Pasen. “De Noord op z’n Paasbest!”
Zwerfvuil ruimen vóór 19 maart
Voor de mensen die op zaterdag zijn verhinderd maar eerder zwerfvuil willen ruimen, die kunnen
vanaf maandag 14 maart spullen bij mij (Anna Beers, Middenweg 592) ophalen, even een belletje
naar: 5718737.
De sloten aan alle wegen in De Noord en Veenhuizen
Wat zou het fijn zijn als u de sloten die grenzen aan uw tuin zelf opschoont. Vaak gaat het maar om
een kleine 10 minuten dat het klusje aan tijd kost.
Mocht u fysiek niet in de gelegenheid zijn dit te doen, dan kunt u contact opnemen met de
gemeente (tel. 14072), of u mag het aan mij doorgeven (5718737).
Volle vuilniszakken op de zwerfvuildag
Alle vuilnis van het zwerfvuil kan op zaterdag 19 maart tot 12.00 uur gebracht worden op het
plein voor de kerk.
Erwtensoep
Op zaterdag 19 maart, na het zwerfvuilruimen, is er om 12.00 uur voor alle zwerfvuilruimers
erwtensoep eten in de Pastorie.
Tot zaterdag 19 maart
Katorze

Indeling van ZwerfAfvalVrijwilligers
NB Wilt u zelf contact opnemen met de andere inwoners uit uw wijk?
Naam/namen		
Straatnaam
Toelichting
NB Er wordt steeds beide zijden van de weg bedoeld, tenzij anders vermeld
Atie Plak (nr 17)		
Verlaat 		
Henriette Brink (24)			
Maureen de Groot (4)
Leen Drenth (16)

Laanderweg

Tot bruggetje ringvaart
Viaduct tot Middenweg
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Stella Stoop (19)
Jack Dekker (29)
Marry Overtoom (610)
Gerrit de Wit (591a)
Jannie Schuit (598)
Anna Beers (592)

Laanderweg
Middenweg
Middenweg

Viaduct tot fruitstal
Vanaf Sam Mors tot Verlaat/Laanderweg
Vanaf Harlingerstraat tot Sam Mors

Toos Mooij (525)
Joke Groen (481)
Gerda Zuurbier (486)

Middenweg

Vanaf Harlingerstraat tot Hasselaarsweg

Jeltje Karman (460b)

Middenweg

Vanaf v/h Hengstman tot Hasselaarsweg

Theo Bakker (433a)
Joop Smit (443)
Siem de Groot (432)
Ans Komen (407)

Middenweg

Vanaf Tom Zuurbier tot v/h Hengstman

Middenweg

Vanaf spoorwegovergang tot Tom Zuurbier

Richard Blankendaal (8)
Harm Beers (6)

Hasselaarsweg Vanaf Middenweg tot spoorwegovergang

Jeroen Groot (15)		

Hasselaarsweg Vanaf spoorwegovergang tot Pannekeetweg

Alle aanwonenden en
Jose Wolkers (6)

Alton II			
Wil Wolkers (12)

Alle aanwonenden en
Nel Tesselaar (19)

Altonstraat

Lia Bakker-Groot 		
De Zeis e.a.
				

Helemaal

Helemaal
Stukje naast nr 2, rondom het grasveldje tussen
De Zeis en De Wieder, incl. Gemeentetuinen

??????????		
Eg begint

De Zeis		

Achterliggend deel langs de sloot tot aan waar De

Verine Stam (5)		

De Eg		

Helemaal, excl het “hoefijzer”

Bep Keizer (33)		
Dick Keizer (33)

De Eg		

Het “hoefijzer”

Gert-Jan de Moes (23)
Jannie Yntema (19)
Karin Welp (39)
Els Vorstenbosch (49)

De Wieder

Vanaf Karin Mooij, de hoek om tot Andre Veldman

Gerrit van der Krol (10)
De Ploeg
Annelies Knol (23)		
Annaplein
Jos Klaver (15)
De Zichtkant

Vanaf De Eg tot “dokter Odijk”
Helemaal

Cees Smit (25)		
Kees Dekker(37)

Plaetmanstraat Helemaal

Wilma van Veen(8)		

Leliehofstraat

Vanaf hoek voetbalveld tot aan Bosweg

Tineke Borst (23)		

Leliehofstraat

Vanaf Bosweg tot Sterrenboschstraat
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Anita Groot (18) 		 Leliehofstraat		
Uitsluitend speelveld plus alle gemeentestruiken
Alle aanwonenden		Sterrenboschstraat
		Bosweg
??????		
Rozenhoutstraat

Incl schoolplein en gymzaalgebied

Richard Borst (1)		 Torenburgplein		
Incl grasveld tot Leliehofstraat
Alle aanwonenden 		 Noordereiland		
Helemaal
Jordi Hof (GG 64)
Tanja Hof
???????
Zeldenrustlaan
Bep Groen (mw 562)
Agnes Pennewaard (1)

Harlingerstraat		
Helemaal

Ad Beers (53)		 Veenhuizerweg		 Vanaf Schapenweg tot Harlingerstraat
Cor van Langen (38b)

Veenhuizerweg

Robert Borst (23)		
Veenhuizerweg
Veenhuizerweg

Jos Borst (17)
zerweg 15)

Vanaf Veenhuizerweg 38c tot Kerkweg
Vanaf Kerkweg tot Donkereweg
Vanaf Donkereweg tot Jan Borst (Veenhui-

Els Borst (14)		 Veenhuizerweg		 Vanaf nr 14 tot Molenweg
Angela Vessies (13)
Els Kampinga (2)

		 Schapenweg		
Helemaal

Erna Borst (11) 		 Frik			 Helemaal
Willem Beers (4)		 AC de Graafweg		 (kijken wat mogelijk is)
Annet Kroon (6) 		 Kerkweg 		 Vanaf Dijkweg tot Groenedijk
Tina van Breugel (17a)
Fam. Pater(2)

		 Kerkweg			 Vanaf Groenedijk tot Veenhuizerweg

Michael Smit (13)
Arnold van Rijn (7)
Kees van Langen (4a)

		 Dijkweg		
Tot Berkmeerdijk
		 Groenedijk		
Helemaal

Johan Dekker (1)		 Molenweg		
Vanaf
weg
Siem van Langen (4)

Middenweg

tot

Veenhuizer-

		 Donkereweg		Helemaal

Onze Girls en Boys
komen langs de deuren met wat moois
een gekleurd plantje voor uw raam
dat zal zeker wel staan
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Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
De data voor de komende tijd:
Vrijdag 4 maart 2016

koffie-ochtend op de pastorie
Mary IJdema komt knippen

Donderdag 17 maart 2016 maaltijd in het dorpshuis
Vrijdag 1 april 2016
Janet Wester
Tonnie Rozing
Gea Klercq
Tiny van Stralen

koffie-ochtend op de pastorie
(5719382)
(5741684)
(5715265)

Riet Beers
Ria Boekel
Toos Mooij

(5714705)
(5719919)
(5710193)

‘The Passion’ in De Noord
In 2012, in de Goede Week, werd in onze kerk The Passion opgevoerd. De spelers en muzikanten kwamen uit de Noord vandaan
en de kerk was afgeladen vol. Van deze uitvoering is een mooie
DVD gemaakt en die willen we graag nog een keer laten zien. Dus
heeft u deze opvoering gemist, of wilt u het geheel nog eens duidelijk zien, dan bent u van harte welkom op maandag 7 maart om
14.00 uur in het Dorpshuis. De KBO organiseert dit, maar ook niet
KBO leden zijn welkom. Er is geen entree, er wordt alleen een bijdrage van € 2,50 gevraagd voor de koffie.
De KBO organiseert verder: Marius van Dokkum
Op 14 maart organiseert de KBO een excursie naar Andijk. In de gezellige en sfeervolle expositieruimte De Mantel in Andijk hangen werken van deze kunstschilder en illustrator. Ook wordt er een
video vertoont. Juist de humor maakt zijn werk bijzonder.
We vertrekken om 13.15 uur vanaf de kerk. De kosten bedragen € 5,- (entree + koffie) en € 2,50
voor het meerijden. Opgave bij Trudy Ursem (5719168).
Jaarlijks uitje
Op 18 april vertrekken we om 8.15 uur met de bus naar Almere. Na een koffiestop bezoeken we
de Yakult fabriek en na een rondleiding gaan we met een goed gevulde tas verder. Later hebben
we nog een lunch en we sluiten de dag af met een drankje en een hapje in Enkhuizen. Door het
overmaken van € 47,50 op NL03RABO0326856536 t.n.v. KBO Heerhugowaard De Noord geeft u
zich meteen op. Wilt u dit voor 16 maart doen.

De Sint Josephschool organiseert een sponsorloop voor
de Stichting Opkikker
De Stichting Opkikker organiseert Opkikkerdagen voor gezinnen
met een langdurig ziek kind. Elk kind is weleens ziek. Dat is heel
normaal. Maar stel je eens voor dat je vanwege een ernstige ziekte
bijna dagelijks naar het ziekenhuis moet en pijn hebt.
25

Dat is heel verdrietig. De ouders, broertjes en zusjes hebben daar ook mee te maken en samen zijn
met het gezin komt niet vaak voor. De stichting Opkikker zorgt ervoor dat het hele gezin, samen,
een dag plezier kan hebben. Alles doen wat leuk is maakt dat er even vergeten wordt dat een kind
ziek is!
In het kader van de Sint Josephdag gaan alle kinderen van de Sint Josephschool ‘s morgens op
vrijdag 18 maart 2016 rondjes rennen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor dit goede doel!
Dit gaat gebeuren in de nabije omgeving van de school. De kinderen uit groep 1 en 2 rennen een
ronde Torenburgplein. De kinderen uit groep 3 tot en met 8 rennen een ronde Torenburgplein,
Bosweg en langs voetbalveld weer naar Torenburgplein.
De kinderen hebben allemaal informatie meegekregen over de Stichting Opkikker en gaan zich
voorbereiden op de sponsorloop. De kinderen ontvangen sponsorkaarten en gaan op zoek naar
familieleden, kennissen, vrienden en buren die hen willen sponsoren. Ze zien graag dat u gul
invult!
Tevens komt er op school een Stichting Opkikker inzameldoos te staan voor oude mobieltjes.
Voor ieder ingezamelde telefoon krijgt Stichting Opkikker een vergoeding. De opbrengst van de
mobieltjesactie komt volledig ten goede aan de organisatie van de Opkikkerdagen.
We gaan iedereen warm maken om van deze actie een succes van te maken!
Het is voor een heel goed doel, laat onze kinderen en de zieke kinderen stralen!
Met vriendelijke groet,
Leerkrachten en Ouderraad Sint Josephschool.

Van het water
In het jaar 2015 hebben we in totaal 74.580 kg oud papier vergaard. In 2014 was het nog 83.300 kg en in 2013 91.220 kg. Ergo
weer aanzienlijk minder. Spraken we vorig jaar nog de hoop uit dat
deze trend zich niet zou doorzetten, de feiten zijn helaas anders.
Sinds 1 januari 2015 wordt de financiële afwikkeling van de ingezamelde hoeveelheden oud papier door de HVC verzorgd. Daarvoor
deed Roele De Vries dat gedurende anderhalf jaar zelf. Weer daarvoor verzorgde de gemeente een en ander.
Rekende Roele De Vries voor de inzamelkosten (containers, transport, wegen en persen) € 26,03 per ton; per 1 januari 2015 heeft
de HVC er € 49,29/ton van gemaakt. Het spreekt voor zich dat we
het met deze exorbitante verhoging niet eens waren. Uiteindelijk wisten we de HVC zo ver te
krijgen dat deze voor 2015 het oude tarief ging berekenen. Het verschil kwam voor rekening van
de Huisvuilcentrale. Inmiddels is er een nieuw jaar aangebroken en op de afrekening over januari
2016, die onlangs op de mat viel stond € 50,92 per ton. Ergo we zijn weer bij af. Je zou denken,
in aanmerking nemende dat de huidige dieselprijs substantieel lager is dan een jaar geleden, de
kosten in ieder geval niet hoger zouden zijn dan € 49,29, maar eerder lager. Met de kosten voor
facturering á € 1,00 per ton komen de totale kosten op € 51,92 per ton.
Hoe de kosten zijn samengesteld is voor ons niet inzichtelijk gemaakt. Het is goed dat de prijs, die
overigens nogal fluctueert, 8,7 cent per kg was in januari 2016.
Collecte Jantje Beton
De jaarlijkse collecte voor het Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton wordt gehouden in de week van
7 maart tot en met 12 maart 2016. Wij komen in die week bij u aan de deur en hopelijk treffen we
u thuis en nemen we graag een bijdrage in ontvangst.
Ongeveer 50% van het opgehaalde geld is voor onze vereniging.
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Rommelmarkt
Ook dit jaar houden we weer een rommelmarkt en wel op zaterdag 16 april bij De Roef. Mocht u
binnenkort al aan het opruimen geraken, dan verzoeken wij u vriendelijk de bruikbare spulletjes
nog even vast te houden voor onze markt. Alvast bedankt.
Nieuwe leden
Nu het vaarseizoen weer bijna begint, zouden we graag nog wat nieuwe leden verwelkomen.
Kijk eens op onze website www.zeeverkennerssintjoris.nl en wie weet wil je de uitdaging wel aan.
Voor meer informatie kun je een van de leiders benaderen.
De leiding

Werkgroep jeugd
Rectificatie:
In het vorige contact stond aangegeven dat wij als Werkgroep
Jeugd afscheid hadden genomen van enkele Werkgroep leden.
Per abuis stond hier ook Sheila Borst genoemd wat niet juist is.
Gelukkig blijft Sheila nog gezellig bij de Werkgroep Jeugd.
DE WERKGROEP JEUGD
Dick van Schagen, Sheila Borst, Jerry Numan, Jos Pasveer, Annemiek
Beers, Lennart Baas, Duco Stam, Marlou Zuurbier en Arianneke
Moraal.

Hallo beste Noordenders,
Hier weer een berichtje van de leden van de steprace , want voor je
het weet staat het kermisweekend weer voor de deur, en we willen
jullie de gelegenheid geven om op tijd te kunnen starten met de
trainingen!
De 1e vergadering is al weer geweest en we zijn al volop bezig met
de voorbereidingen.
De dadum is vrijdag 27 mei, noteer die alvast in uw agenda!
Ook zijn we blij ; we hebben een lid in de organisatie; Sander Bakker! Sander welkom!
Het is dit jaar een heel bijzonder jaar; de Steprace zal dit jaar nl voor de 25e keer worden gehouden! Dat laten we natuurlijk niet zomaar voorbij gaan en gaan er een speciale editie van maken.
Heeft u tips of ideeen dan zijn die van harte welkom!
Daarnaast willen wij onze trouwe sponsoren vragen of zij ons ook weer willen sponsoren. Zonder
jullie steun lukt het niet!
U bent, of u wordt de komende weken weer door 1 van ons benaderd, alvast bedankt.
Het is fantastich want devolgende deelnemers zich al hebben aangemeld;
Fransybe van Woersem
Johan Bruijn
Bart v d Burg
Edwin van Diepen

Tjibbe van Woersem
Evelien Plak
Sjors
Nicole

Ferry
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Je kunt je per 2 tal opgeven, per 3, maar natuurlijk ook als groep!
Denk dan aan je handbalteam, voetbalteam, collega”s, mensen uit de buurt.
Serieus of ludiek, voor een goed doel of voor de fun, er is van alles mogenlijk.
Dus mensen, wordt enthousiast en meld je aan voor de 25 e editie van de steprace,
via; stepracedenoord@hotmail.com
Stichting steprace de Noord
Fiona Veldman, Richard Groot, Marco Neeft, Sander Bakker,
Petra Overtoom, Miranda Groot, Rik Pancras

5 mei fietstocht!!
Hallo allemaal!
Ook dit jaar wordt er weer de jaarlijkse 5 mei fietstocht
georganiseerd!
Omdat 5 mei dit jaar op Hemelvaartsdag is, maken we er weer een
mooie tocht van!
Ook aan de kinderen wordt weer gedacht met de speciale
ingekorte kinderroute, dus zet het weer in je agenda!
Meer informatie over de fietstocht volgt.
Groeten van het Oranjecomité!

De “Blik op de weg” in De Noord …(22 febr. 2016)
Beste mensen,
Het is 7.45 u. als ik vanmorgen de woning verlaat. Als er twee hondjes om mij heen rennen, roept Karin: “Het is wel te hopen, dat je het
droog houdt.” Tja, dat zullen we zien en ik wandel de wijk uit naar
de Middenweg. Zoals gebruikelijk is hier weer het nodige verkeer,
dat je toch iedere keer weer “overvalt”, als je uit zo’n stiltegebied
komt.
Hier en daar zie je de nachtverlichting nog branden, maar noodzakelijk is het eigenlijk niet meer. Je merkt, dat de dagen langer
worden, al zal je het af en toe aan de weersgesteldheid niet zeggen. Regen, windstoten en soms een beetje hagel wisselen elkaar af. Daarom ga ik toch maar naar
buiten, want de buitenlucht doet je goed en je hebt het ook zeker nodig!
Bij het Chinees restaurant ga ik rechtsaf de Hasselaarseweg op. Vandaag wandel ik de zuidwest
route. Er gaat weer een hand omhoog en de claxon van Jan doet het ook nog steeds! Even verderop zet Sjaak zijn groene container buiten. Wij kennen elkaar van de wielervereniging Omnisport.
Hij fietst zo’n 33.000 km. per jaar en is bij ons dus een echte kilometervreter! Helaas is hij een paar
maanden geleden gevallen, heeft daarbij een gebroken been opgelopen, wat hij zelf eerst niet in
de gaten had en moet nu revalideren. En dat kan nog wel even duren!
Als ik langs het Apollomeer wandel, zie ik weinig vogels. Het water is onrustig en misschien slaat
dat wel over op de vogels. Wie zal het zeggen!
Dan via de Pannekeetweg naar de Westerweg. Ook hier weer een drukte van belang en dan is het
maar goed, dat er verkeerslichten zijn, die mij een veilige oversteek garanderen.
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Toch blijft het altijd even uitkijken! Nu begint het inderdaad te regenen. Karins hoop is vervlogen,
maar misschien denkt ze nog aan me. Haar hondjes zullen inmiddels wel weer binnen zijn.
Het riet is hier gemaaid en het uitzicht is aardig veranderd. Nu is er meer van de overkant te zien
en ik ontdek nu ook de bordjes met de naam “Langedijkervaart” er op. Toch ligt hier behoorlijk wat
rommel langs het fietspad. Jammer, dat de mensen het zo achteloos wegwerpen, terwijl de natuur
er van alles aan doet om weer in bloei te komen. Overal zie je de sneeuwklokjes naar boven komen
en ook het gele speenkruid laat zich nu zien.
Tenslotte loop ik het fietstunneltje in en dan vind ik het ook altijd grappig, om een paar foto’s van
passerende fietsers te maken. Tegen de witte achtergrond blijft het een leuk gezicht!
Bij de ING-bank staat gelukkig een afvalbak, want er kan werkelijk niets meer in mijn plastic tas.
Ik zit nu al op 50 blikjes! Het moet niet gekker worden! Nog even een blik op het Waterschapsgebouw en dan loop ik de Westtangent af. Ook hier veel afval tussen de struiken en vooral veel
plastic! Menig hondeneigenaar kom ik tegen. De meesten kijken een beetje somber, een enkeling
groet. Het is ook een beetje hondenweer ...!
Op de rotonde pak ik de Middenweg. De blik gaat weer richting De Noord. Aan het viaduct wordt
nog steeds gewerkt en wij zijn daar inmiddels al aardig aan gewend! Mevr. Borst haalt net de groene container op, ziet me aankomen en roept: “Een kopje koffie?” Daar kan ik geen nee op zeggen
en we praten even bij. Dan gaat het richting huis. Een dame roept onderweg: “De koffie zal nu wel
koud zijn!” Toch weet ik, dat er altijd een bakkie voor me klaarstaat en dat blijkt ook nu weer zo te
zijn!
- 76 blikjes (!)
- 34 drinkbakjes
- 21 plastic flessen
- 25 pk. sigaretten
- 6 pk. shag
- 7 flessen
Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol

Skoene kope
De tillefoôn gaat. Ans wul wete of Greet met heur mee winkele
gaat. Deer het Greet hillegaar gien zin an. Ze het soches d’r huis
deurwerkt en nou wul ze lekker zitte. Maar Ans houdt an en den
gaat Greet overstag. Ze pakt ’r pas en tas en efkes dernei fietse de
woifies lekker in ’t zontje. Al benne ze bai de winkels, zoit Greet
teugen Ans:
‘Moid, ik wul efkes voor ’n paar nuwe skoene koike. Deuze zôle leite
los en aars moet Jaap ze weer loime.’ Ans mient dat ’t ok wel d’rs
toid wort voor ‘n paar gnappe skoene. Dat ze gane eerstens nei ’n
skoenewinkel. Greet koikt d’r ogen uit en past den ’n mooi zwart skoentje. ’t Moidje van de winkel
vraagt of alles nei wens is. Nou nei, ze wul ok de linkerskoen wel passe. Onderwoil het Ans in de
rondte keken en ok nag ’n bruine skoen vonden, die moet ok efkes an. Den gaat ’t grietje nei
achteren om de linkerskoene te halen. Ans en Greet beprate wat of ze neme zel. Maar Greet ken
gien keus make en den komt ‘t moidje met nag weer ’n are skoen. Allegaar met korting!
’t Komt zo of dat Greet vier paar skoene ofrekent. ’t Is ’n hêle stapel bai de kassa. De woifies vrage
of ze hier nag efkes staan kenne, den gane zai nag vedder winkele en komme dernei weer trug. Dat
gaat an. Greet loopt onderhand te prakkezeren hoe of ze dat allegaar thuis moet zien te kroigen.
Ze is mazzel! Ze komme Miep teugen, ’t snaartje van Greet en ze vrage heur of ze ok lekker fietst
heb. Nei, dat niet, Miep is met de auto kommen.
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,Nôh, dat treft den mooi, den mag Miep de stapel skoene meeneme. Miep zoit dat ze eerstens
nag nei ’n luchieswinkel moet en dat ze den nei de parkeerplaas lope zel. Maar ze denkt bai d’r
oigen: ‘Moid, moid, wat bè-je toch ’n stos. Dat je zô veul skoene kope en die geniesen met de fiets
meenemen kenne’.
Greet wacht ’t efkes of, is allang bloid dat ze Miep teugenkommen is en den loopt ze achter d’r an
met de hêle stapel skoene nei de auto. As Miep den alles bai ’t huis van Greet brengt, doet Jaap
open. Hai hoort en ziet en zoit enkeld: ‘Nôh, zat ze zonder?!
© Marry

Biljartnieuws
Biljartnieuws: zaterdag 2 april: Pedege toernooi!!!!
Vanaf nu kunt u zich opgeven voor het nieuw leven ingeblazen gezellige Pedege toernooi.
Er wordt op gemiddelde met triootjes rond het biljart gespeeld, iets nieuws en iets leuks.
U kunt zich opgeven per trio maar ook alleen, we delen dan naar wens ’s middags in.
Voorrondes van 15.00 – 18.00 uur.
Lopend buffet van 18.00 – 19.00 uur.
’s Avonds vervolg wedstrijden en afvallersprogramma.
Inschrijving: € 15,- incl: koffie met gebak en warm buffet maaltijd!!!
Mis dit niet en geef op bij Piet de Goede: 0637136440 (tel/app) of bij Sporthal Noorderend.

Noorderend Activiteiten
We zitten inmiddels in maart en kunnen helaas nog altijd
niets vertellen over de toekomst van sporthal Noorderend. Ondanks alle geruchten welke door de Noord circuleren is er dus nog geen duidelijkheid welke richting
het zal opgaan.
Voor de sporthal zitten we qua activiteiten in een zeer
rustige periode als gevolg van alle vakanties. De jeugdwintercompetitie voetbal had afgelopen
zaterdag zijn finaledag en dit was een zeer geslaagd evenement. De handbalcompetitie begint
op zijn einde te lopen en ook de tennissers zijn aan hun laatste maand in de zaal begonnen. Het
zaalvoetbal zal nog tot eind april doorgaan.
Op 10 april zal er wederom een brommerbeurs plaatsvinden in de sporthal en de eerste voorbereidingen hiervoor zijn alweer getroffen.
In het vorige contact hebben we gesproken over een biljarttoernooi op 2 april. Het Pedege toernooi zal die dag plaatsvinden in de sporthal en meer info staat in een apart stukje in het contact
van deze week. Het beloofd een gezellig toernooi te worden.
Verder is er in april nog volop ruimte om wat te organiseren. Dus als je nog met een idee rondloopt
om wat te gaan doen neem dan contact op.
Er is op de volgende maandagen weer ruimte om vrij te biljarten. 7, 14 en 21 maart vanaf 13.00 uur.
briza@imbuko.eu of 06 21 11 62 93.
Henk Brinkmann
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Nieuws van Hugo Girls
Simone is momenteel de buitenwedstrijden aan het plannen, maar
er komen ook nog allerlei wijzigingen binnen (teams erbij en teams
eraf ). Het schema zal wel snel worden gepubliceerd op de NHV site
en op de Sportlinked app.
Dames 1 heeft afgelopen zaterdag onder de ogen van veel publiek
jammer genoeg verloren in Julianadorp. Het wordt nu wel heel lastig
om nog kampioen te worden. As. zaterdag is de uitwedstrijd tegen de
andere concurrent om de eerste plaats Con Zelo. Tegelijkertijd speelt
Dames 2 de uitwedstrijd tegen Kleine Sluis. Alle andere teams hebben
nog lekker een weekend vakantie. Er zijn er ook veel op vakantie dus het is wel prettig dat het NHV
deze weekenden ook vrij heeft gepland.
Nog een prettige vakantie en veel succes.

Het bestuur

Hugo Girls kopij voor het Contact moet naar: hugogirlscopy@hotmail.com
HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Piet Oudeman Transport
JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman
BORDSPONSOR
Hieronder staat een foto van het nieuwe reclamebord van Snoek Motoren.

Hugo Girls jarigen

Mandy Plak
Laura de Wit
Corina Slijkerman
Lynn Snoek
Jet Beers
Britt Stoop

2-mrt
4-mrt
6-mrt
11-mrt
15-mrt
16-mrt
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De 2e helft van het veldseizoen is inmiddels gepland.
De wedstrijden worden vanaf maandag 7 maart gepubliceerd door de bond.
Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met activiteiten zoals 1e communie en Vormsel. Mochten
er toch wijzigingen moeten plaats vinden, graag tijdig doorgeven.
Buiten is het iets gemakkelijker te regelen.
Voor het nieuwe seizoen moet binnenkort de teamopgaves worden gedaan.
Afmeldingen moeten vòòr 1 april schriftelijk (e-mail) worden doorgegeven aan:
Simone.drenth@quicknet.nl
Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op de website www.hugogirls.nl
Groet Simone
Verlaat 10, Wedstrijdsecretariaat
Lentekeezen
De dagen worden langer en het voorjaar is in aantocht, dus het wordt tijd om te gaan lentekeezen.
Vrijdag 11 maart is het zover! Iedereen is welkom in ’t Rondeel. Leden en niet-leden, beginners
en ervaren keezers. Borden, pionnen, kaarten en instructie zijn aanwezig. Je kunt je alleen of als
koppel inschrijven. Voor de winnaar van de avond is er een mooie prijs.
Om 19.45 uur start de inschrijving en om 20.00 uur gaan we spelen. De kosten zijn 5 euro per
persoon. Dit is inclusief 2 kopjes koffie of thee en allerlei lekkers. Als het met het keezen niet wil
lukken, koop dan lootjes in onze Hugo Girls loterij en win een leuke prijs.
Wij hopen op een grote opkomst en een gezellige avond. Tot vrijdag 11 maart!
Nel, Irma en Jella
Plantenactie
Vrijdag 18 maart van 17.00 tot ± 19.00/19.30 uur houden we de jaarlijkse plantenactie, samen met
Hugo Boys. Jullie krijgen allemaal nog een persoonlijke uitnodiging, maar noteer het alvast in je
agenda!! Ik zal u eventueel ook nog benaderen om te rijden. Ik heb 8 rijders nodig. Denkt u dat
vind ik leuk om te doen? Vooraf een mailtje sturen mag altijd. Graag zelfs. We gaan met de D2, E1
en E2 op pad. Verdere info volgt.
De Jeugdcommissie
F1, handbal team van de maand
We waren team van de maand. We gingen eerst aan tafel zitten in de sporthal en toen zei Laura dat
we team van de maand zijn omdat we het zo goed doen. We kregen een nieuwe coach-tas, een
ballenpomp, nieuwe shirts en van Hugo’s Vrienden een envelop met geld om iets leuks te doen
met het team. Toen gingen we omkleden en we hebben nu allemaal een eigen rugnummer, dat
vinden we allemaal cool. En we gingen op de foto. Coach Annie had een grote gorilla mee en die
heet Gorrie en hij kreeg het nieuwe keepersshirt aan en een handbalbroek. De wedstrijd ging heel
goed, we hadden heel veel publiek, ze juichten heel hard. We moesten tegen A&O. In de rust was
het 6-5 en na de rust was het ook nog spannend en we hebben 13-11 gewonnen.
Toen gingen we douchen en toen kregen we allemaal limo
en een zakje snoep en de ouders kregen ook een bakkie
van Hugo Girls. En we gingen nog zingen voor opa Kees.
We willen graag Annie bedanken voor het fluiten en het
publiek voor het juichen en natuurlijk Hugo Girls en Hugo’s Vrienden heel erg bedankt voor alles wat we hebben
gekregen! We vonden het heeeeel leuk!
Groetjes,
Team Dotjes (F1)
(van links naar rechts) Annie, Jessica, Moniek, Celina, Fiene, Amber, Jasmijn, Gorrie en Sem.
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Hugo Girls F2 – tegen Kleine Sluis F2
We moesten handballen in de sporthal in de noord.
Ik vind handballen heel leuk, met mijn vriendinen.
We waren beter dan Kleine Sluis.
Het stond in de wissel 11 - 3 de eindstant 18 - 7 gewonnen!

Groetjes Summer.

Tonegido 1 – Hugo Girls 1		
21 februari 2016
Op zondag 21 februari speelde dames 1 in sporthal De Wieringen tegen Tonegido. Hugo Girls en
Tonegido zijn geen onbekende ploegen voor elkaar. Zowel in de buiten als binnen competitie
treffen de dames elkaar. Vorig week boekte Hugo Girls een dikke zege tegen Tonegido. De vraag
was of ze dat deze week weer zou lukken.
De wedstrijd begon rustig, te rustig naar het idee van Hugo Girls. Na een kwartier spelen stond er
een 4-3 voorsprong op het scorebord voor de Hugo’s. De dames van Tonegido speelden lange aanvallen. Dit zorgde ervoor dat Hugo Girls het eigen spelletje niet lekker kon spelen. In de dekking
werd veel concentratie verwacht, waardoor een snelle omschakeling lastig bleek. De ruststand
was 8 – 11 in het voordeel van Hugo Girls.
Na rust probeerde Hugo Girls het eigen spelletje op te pakken. Een snelle omschakeling en spelen
vanuit binding moesten zorgen voor vergroting van de marge. Hugo Girls had goede momenten
waarin werd gescoord. Tonegido liet zich niet kennen en bleef vechten. Met afstandsschoten bleef
Hugo Girls succesvol. Ze bleven hun eigen spel spelen en wisten daardoor de marge te vergroten
naar uiteindelijk 9 doelpunten verschil.De eindstand was 14 – 23 in het voordeel van Hugo Girls.
Bo Bleeker uit de B1 maakte vandaag haar debuut in het eerste team van Hugo Girls. Zij heeft een
ontzettend goede wedstrijd gespeeld en was een waardevolle aanvulling.
Volgende week zaterdag 27 februari om 19.30uur speelt Hugo Girls tegen JHC in Sport aan Zee
in Julianadorp. Het is een belangrijke wedstrijd voor beide teams. We zien u graag langs de lijn!
J.H.C. 1 – Hugo Girls 1		
27 februari 2016
Zaterdagavond stond de kraker van de 2de klasse op het programma. De stand is op dat moment
als volgt: Hugo Girls en J.H.C. hebben evenveel verliespunten en Con-Zelo volgt met 2 verliespunten meer. Bij winst van J.H.C. is er voor Hugo Girls alleen nog een theoretische kans op het kampioenschap, bij winst van Hugo Girls komen zij alleen op de eerste plaats.
Na een goede trainingsweek te hebben gehad waarin we de puntjes op de spreekwoordelijke i
hebben gezet, waren wij helemaal klaar voor de kraker. Het besef van de belangen in deze wedstrijd waren duidelijk en de tactiek was duidelijk.
De wedstrijd begon nerveus en met spektakel aan twee kanten, de eerste 8 aanvallen waren 8
doelpunten. En nerveus is misschien niet het goede woord, je zag twee ploegen die heel gecontroleerd probeerden te spelen. Zowel J.H.C. als Hugo Girls hadden een tactisch plan getrokken
en probeerden die uit te voeren en daarmee de wedstrijd te controleren. Voor de toeschouwers
misschien niet het mooiste handbal, maar voor de team begeleiding een interessant steekspel.
De eerste helft eindigde dan ook in 15 – 14 voor J.H.C. Waarin geen van de twee ploegen verder
kwam dan 2 doelpunten verschil. In de rustbespreking benoemd om vooral te durven en ook het
eigen spel niet vergeten, waardoor we zo hoog staan in de ranglijst. Het tegenovergestelde gebeurde. J.H.C. begon heel scherp aan de 2de helft, waardoor er meteen een gat werd geslagen van
5 punten. 4 doelpunten op een rij, die vrijwel identiek werden gescoord uit nieuwe looplijnen, we
werden volledig verrast. We hebben nog 1 periode gehad waar we terug in de wedstrijd kwamen,
we voor ons gevoel de winst konden pakken en we goed terug kwamen tot 23 – 20. Dit had vooral
te maken met onze keepster die een Topwedstrijd keepte, de meest onmogelijke ballen werden
gepakt vanaf de 6 meter lijn. We hadden het gevoel dat we konden doorpakken en er volgde nog
1 tijdstraf voor J.H.C. Dit was ook de eerste tijdstraf, wat toch vreemd is als je een topwedstrijd
hebt. Dat er maar 2 tijdstraffen werden uitgedeeld, waarvan 1 aan ons en 1 aan J.H.C. is typisch.
Het was wel een sportieve wedstrijd, maar toch.. Op het moment van de tijdstraf konden we J.H.C.
misschien breken, maar het tegenovergestelde gebeurde.
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We speelden het niet goed uit en moeten concluderen dat we hebben gestreden voor wat we
waard zijn, maar J.H.C. heeft terecht deze wedstrijd gewonnen. Zeker op basis van de tweede helft.
J.H.C. was de tweede helft gewoon te sterk, en voert terecht de ranglijst aan. We hebben 3 onderlinge ontmoetingen gehad en de eerste gewonnen, maar de tweede en derde verloren. De 2e
wedstrijd kon beide kanten op vallen, toen verloren we nipt met 25-26. De 1e (26-19) en 3e wedstrijd (21-26) waren afgetekend gewonnen en verloren, je zal hiermee moeten kunnen leven. De
teleurstelling zit meer in het feit dat het zo lastig is om uit de 2e klasse te komen. Deze wedstrijden
zijn 1ste klasse waardig, de progressie van Hugo girls is goed te zien en we zouden ons volgend
seizoen moeten gaan meten in de 1ste klasse. Maar daarvoor moet je de grote wedstrijden winnen. We hebben nu 3 wedstijden verloren van de 5 topwedstrijden en er nog één te gaan. J.H.C.
kan met deze selectie, waarvan een groot deel jeugddivisie in de A-jeugd speelt, volgend seizoen
al meteen hoge ogen gooien in de 1ste klasse. Hetzelfde als Volendam vorig jaar. Twee teams die
nét iets beter zijn, en dat is voor ons de pech.
Ondanks de teleurstelling feliciteren wij J.H.C. met de overwinning en gaan we nog volop strijden
voor de 1ste plek, want je weet maar nooit en verliest J.H.C. nog wel een keer tegen een ploeg
uit de middenmoot. We bedanken het publiek wat naar Julianadorp was gekomen en hopen dat
iedereen volgende week aanwezig is voor de derby Con-zelo – Hugo Girls (19:30 uur in de Harenkarspelhal in Tuitjenhorn).
Groetjes,
Jos Mienes

uitslagen 15 tm 28 februari
			
dames 1
Tonegido DS1
Hugo Girls DS1
JHC DS1
Hugo Girls DS1
dames 2
Tornado DS3
Hugo Girls DS2
A1
Hugo Girls DA1
CSV DA1
A2
Hugo Girls DA2
KSV DA1
B1
HVS DB1
Hugo Girls DB1
B2
Vrone DB3
Hugo Girls DB2
C1
Hugo Girls DC1
HCV ‘90 DC1
C2
Zwaluwen K DC1
Hugo Girls DC2
D2
Hugo Girls D2
VZV D2
E1
Vrone E1
Hugo Girls E1
E2
Tornado E1
Hugo Girls E2
F1
Hugo Girls F1
A & O F1#
F2
Hugo Girls F2
Kleine Sluis F2
F3
Hugo Girls F3
KSV F2
recr 1
Hugo Girls DR1
Con Zelo DR1
Tonegido DR1
Hugo Girls DR1
recr 2
Hugo Girls DR2
Zwaluwen K DR1
Tornado DR2
Hugo Girls DR2

14
26
21
19
8
15
17
14
17
5
10
15
13
18
9
8
9
6
20

-

23
21
19
13
15
16
13
6
15
4
10
4
11
7
15
13
7
15
8

PROGRAMMA ZATERDAG 05 MAART T/M VRIJDAG 11 MAART (ZAAL)
	 	 	 	 	
AANW./	 
TEAM
DATUM
WEDSTRIJD
PLAATS
AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 5-3-2016
DAMES 2 5-3-2016
DAMES 3
A1
A2
10-3-2016
B1
B2
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Con Zelo DS1-HG DS1
Harenkarspelhal
Kleine Sluis DS1-HG DS2 Veerburg, de
VRIJ
VRIJ
Graftdijk DA1-HG DA2
Oosterven, de
VRIJ
VRIJ

19:30
20:15

18:30
19:15

-----------

19:30

18:30

RES.SH.

C1
C2
D1
D2
E1
E2
F1
F2
F3
RECR. 1
RECR. 2

VRIJ
VRIJ
VRIJ
10-3-2016 Graftdijk D2-HG D2
VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ
8-3-2016 HG DR2-Lacom ‘91 DR1

Oosterven, de

17:30

16:30

RES.SH.

Noorderend

21:00

20:30

------

WIJZIGING:
Don 10 mrt: Graftdijk-A2 om 19.30 uur (was 28 feb)
Don 10 mrt: Graftdijk-D2 om 17.30 uur (was 03 mrt)
PROGRAMMA ZATERDAG 12 MAART T/M VRIJDAG 18 MAART (ZAAL)
		
AANW./
TEAM
DATUM
WEDSTRIJD
PLAATS
AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 13-3-2016 Graftdijk DS1-HG DS1
Oosterven, de
13:45 12:45
RES.SH.
DAMES 2 13-3-2016 HG DS2-Con Zelo DS2
Noorderend
12:45 12:15
-----DAMES 3 12-3-2016 KSV DS3-HG DS3
Waardergolf
18:30 17:45
-----A1
VRIJ
A2
13-3-2016 Sporting S DA1-HG DA2 Mijse, de
10:00 9:00
-----B1
13-3-2016 Schagen DB1#-HG DB1 Spartahal, de
11:35 10:35
-----B2
13-3-2016 HG DB2-Wijk aan Zee DB1#
Noorderend
11:45
11:15
-----C1
13-3-2016 Hollandia T DC1-HG DC1 Harenkarspelhal 12:40 11:40
-----C2
13-3-2016 Lacom ‘91 DC2-HG DC2 Geestmerambacht 10:40 9:55
-----D1
12-3-2016 Lacom ‘91 D1-HG D1#
Geestmerambacht 17:15 16:30
-----D2
12-3-2016 SSV D1#-HG D2
Mijse, de
11:40 10:40
-----E1
13-3-2016 HG E1-DSS E2
Noorderend
10:50 10:20
-----E2
13-3-2016 HG E2-Vrone E2
Noorderend
10:00 9:30
-----F1
VRIJ
F2
12-3-2016 S.C. Dynamo F3-HG F2
Mijse, de
10:00 9:00
-----F3
12-3-2016 Hollandia T F3-HG F3
Sportzaal de Groet 13:30 12:30
-----RECR. 1 15-3-2016 HG DR1-J.H.C. DR1
Noorderend
21:00 20:30
-----RECR. 2 14-3-2016 KSV DR1-HG DR2
Koggenhal
21:00 20:00
-----						
WIJZIGING:
Zon 13 mrt: Lacom-C2 om 10.40 uur (was 10.30 uur)				
PROGRAMMA ZATERDAG 19 MAART T/M VRIJDAG 25 MAART (ZAAL)
		
AANW./
TEAM
DATUM
WEDSTRIJD
PLAATS
AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1
DAMES 2
DAMES 3
A1
A2
B1
B2

20-3-2016 C.S.V. Handbal DS1-HG DS1Bloemen, de
VRIJ
19-3-2016 HG DS3-Hollandia T DS2 Noorderend
20-3-2016 HG DA1-WeHaVe DA1
Noorderend
19-3-2016 HG DA2-Graftdijk DA1
Noorderend
20-3-2016 HG DB1-VZV DB2
Noorderend
20-3-2016 KSV DB2-HG DB2
Waardergolf

12:35

11:35

------

19:40
12:00
18:30
13:10
16:45

19:10
11:30
18:00
12:40
16:00

-------------------------37

C1
C2
D1
D2
E1
E2
F1
F2
F3
RECR. 1
RECR. 2

20-3-2016
20-3-2016
19-3-2016
19-3-2016
20-3-2016
19-3-2016
19-3-2016
19-3-2016
19-3-2016
24-3-2016
22-3-2016

HG DC1-S.S.V. DC1
HG DC2-D.S.O. DC2
HG D1#-A & O D3
HG D2-DSS D3
Meteoor E1-HG E1
S.C. Dynamo E2-HG E2
HG F1-S.C. Dynamo F1
HG F2-D.E.S. F2
HG F3-S.C. Dynamo F2
HV Texel DR1-HG DR1
HG DR2-Petten DR1

Noorderend
Noorderend
Noorderend
Noorderend
Weijver, de
Koggenhal
Noorderend
Noorderend
Noorderend
Ons Genoegen
Noorderend

ZAALDIENSTEN		
13-mrt
11.30-14.00
Malissa de Groot+Jet Beers

11:00
10:00
14:30
13:45
11:10
11:00
13:00
12:15
12:15
18:30
21:00

10:30
9:30
14:00
13:15
10:25
10:00
12:30
11:45
11:45
?
20:30

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

CONTROLE
Liane Borst

19-mrt 		
13.30-15.15
ouders D1 en D2 + Sofie Kavelaar		
18.20-19.40
Marijn Kunst+Joy Vonk		
20-mrt 		
09.45-12.00
Jet vd Berg+Deni Westmeyer
Ingrid Commandeur
12.00-14.15
Monique Plak+Laura de Wit		
ALS JE VERHINDERD BEN, RUIL DAN MET IEMAND UIT JOUW OF EVENTUEEL EEN ANDER
TEAM, EN GEEF DIT DAN DOOR AAN INGRID COMMANDEUR
TEAM
DR2
E2
E1
DB2
DS2
DR1
F2
F3
F1
D2
D1#
DA2
DS3
DC2
DC1
DA1
DB1
DR2

DATUM	 	 	
8-3-2016
HG DR2
13-3-2016
HG E2
13-3-2016
HG E1
13-3-2016
HG DB2
13-3-2016
HG DS2
15-3-2016
HG DR1
19-3-2016
HG F2
19-3-2016
HG F3
19-3-2016
HG F1
19-3-2016
HG D2
19-3-2016
HG D1#
19-3-2016
HG DA2
19-3-2016
HG DS3
20-3-2016
HG DC2
20-3-2016
HG DC1
20-3-2016
HG DA1
20-3-2016
HG DB1
22-3-2016
HG DR2

WEDSTRIJD
AANV.
- Lacom ‘91 DR1
- Vrone E2		
- DSS E2		
- Wijk aan Zee DB1#
- Con Zelo DS2
- J.H.C. DR1		
- D.E.S. F2		
- S.C. Dynamo F2
- S.C. Dynamo F1
- DSS D3		
- A & O D3		
- Graftdijk DA1
- Hollandia T DS2
- D.S.O. DC2		
- S.S.V. DC1		
- WeHaVe DA1		
- Maedilon/VZV DB2
- Petten DR1		

SCHEIDRECHTER
21:00
Monique Beemsterboer
10:00
Hua-lu Kuilboer-Mabel Ursem
10:50
Jill Kavelaar-Kristie vd Hulst
11:45
Karin Oudeman
12:45
Karin Oudeman
21:00
Monique Beemsterboer
12:15
Kristie vd Hulst-Evie Tiel
12:15
Fenny Borst-Yara de Vries
13:00
Kirstin Plak-Nadine Hoppen
13:45
Sen Kuilber-Bente Zuurbier
14:30
Sen Kuilber-Bente Zuurbier
18:30
Dames 2
19:40
Nel Borst
10:00
Monique Beemsterboer
11:00
Bregje de Wit-Pien vd Berg
12:00
Karin Oudeman
13:10
Annie Groenland
21:00
Joyce/Pascal Heij

Schoonmaken sporthal
datum
week
wie

kldk /toilet laag

kldk/toilet hoog

4-3-2016
8-3-2016
14-03-16
22-03-16

x
x
x
x

x
x
x
x
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10
11
12
13

vrijdag
Ouders E Jeugd
maandag
dinsdag

Schoonmaken ’t Rondeel
21 t/m 22 maart:
Recreanten 2

Puinhoop United tafeltennis
Het eerste team van Puinhoop ging naar het Zuid. DOV 8 was de
tegenstander. De hoop was weer gevestigd op Peter Cramer. Na
zijn 100 % score tegen het sterke Olympia vorige week, hoopte
iedereen, dat hij het veel zwakkere DOV eveneens een lesje zou
leren. Helaas, dat viel nogal tegen. Alleen good old Paul Heemskerk
bond hij aan zijn zegekar en dat nog voornamelijk door een onnoemelijk aantal kant- en netballen. Pe weet zijn zwakke optreden
aan het feit, dat hij de eerste wedstrijd met een niet goedgekeurde
celluloid bal speelde, wellicht een truc van DOV. Hij won wel samen
met Johan Zutt het dubbel. Johan won alle drie zijn partijen. Tom
Roelofszen speelde een merkwaardige wedstrijd.. Helaas was hij ’s
middags bezig geweest met bestratingswerkzaamheden in de tuin van zijn pas verworven woning in de Noord. Tijdens de tweede partij kon hij zijn arm nauwelijks meer optillen en de derde
speelde hij helemaal niet meer. Maar in zijn eerste scoorde hij wel weer het beslissende punt voor
de overwinning.
De wedstrijd van het tweede werd de dag van Jan van den Berg, de enige speler van het team,
die liever in de vierde klasse was blijven spelen. Door subliem spel scoorde hij twee keer. Jan gaf
de ballen zoveel backspin, dat de aanvallers keer op keer hun tanden op hem stuk beten en als
ze er dan eindelijk een beetje in kwamen stelde Jan met zijn eigen aanval orde op zaken. Jammer
genoeg kreeg hij geen steun van zijn ploegmaten. Het werd een 8-2 nederlaag.
Team 3 miste topspeler Ad Elsendoorn. Hij werd echter bekwaam vervangen door George Brandsma, die 100 procent scoorde. Vooral zijn laatste partij tegen de op dat moment ongeslagen Koos
Metselaar was bloedstollend spannend. George won in 5 games.. Tjalling van den Berg assisteerde
goed met 2 winstpartijen en samen met George pakte hij het dubbelspel. Invaller Piet Hoogschagen, een van de coming men van de vereniging speelde zijn allereerste competitiewedstrijd. Hij
kon nog niet tot winst komen, maar dat kan natuurlijk niemand hem aanrekenen. Zijn debuut was
lang niet onverdienstelijk. Zo werd het dus een 6-4 overwinning.
Wellicht ooit tot maandag 7.30 uur in het dorpshuis
Puinhoop United
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TV ’t Noord End
Stratentennis Toernooi 2016
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Na het geweldige succes van vorig jaar organiseren wij dit jaar
wederom het Stratentennistoernooi. Het toernooi vindt plaats in
week 23, 6 juni t/m 11 juni, met op de laatste avond barbecue en
feestavond! Het toernooi is vorig jaar gewonnen door de Groote
Geldebosch! Wie gaat er dit jaar strijken met de eer van: ‘De
beste tennisstraat van Heerhugowaard De Noord?’
Hoe werkt het
Een stratenteam moet uit minimaal 6 personen van 16 jaar of
ouder bestaan, die woonachtig zijn in een straat/weg/laan/plein in
Heerhugowaard de Noord.
*Er mogen meerdere teams per straat meedoen en maximaal 3 spelers per team met
bovengemiddeld tennisniveau en minimaal 3 teamleden uit deNaamloos-22
straat. 1
27-08-2010 10:52:54
Tijd en kosten
De wedstrijden vinden doordeweeks (tussen 18.00 uur en 21.00 uur) in de avonduren plaats. De
finales worden op zaterdagmiddag gespeeld. We sluiten de zaterdag af met de prijsuitreiking en
barbecue en feestavond. Om deel te nemen aan dit toernooi betaal je alleen € 7,50 p.p. voor de
barbecue (betaling is bij aanvang toernooi).
Er wordt in pouleverband getennist, dit betekent dat ieder team meerdere wedstrijden speelt.
De wedstrijden worden gespeeld in dubbels: je speelt altijd met een ander teamlid tegen twee
tegenstanders. (Als er uit de straat leden van de tennisvereniging meedoen, spelen die met
iemand uit de straat die geen lid is)
Oefenen :
Op de dinsdagavonden in mei kunt u vanaf 19.00 oefenen voor het toernooi op de tennis-date
avond. Uiteraard geheel vrijblijvend en gratis. Geen racket?? Voor materiaal wordt op deze
avonden gezorgd.
Kijk voor meer informatie op de website (www.tvnoordend.nl) of neem contact op met
onderstaande personen van de organisatie.
Dick van Schagen
Gidget Zuurbier
Anneloes Bakker

06-22920487
06-24185856
06-53287087

Roos Beers
Agnes de Goede
Mike Degeling

06-38204095
06-37218840
06-55113686

------------------------------------------------afknippen en inleveren--------------------------------------------------Opgave formulier
Inleveren vóór 24 april op Sterrenboschstraat 20 of ingevuld mailen naar pezu@quicknet.nl
Naam van onze straat.........................................................................................................................................................................................................
Namen spelers............................................................................................. Lid KNLTB
Telefoonnummer
Barbecue
Team Captain.............................................................................................. Ja/nee................................................................................................................. Ja/nee
Speler........................................................................................................................ ja/nee.................................................................................................................. Ja/nee
Speler........................................................................................................................ ja/nee.................................................................................................................. Ja/nee
Speler........................................................................................................................ ja/nee.................................................................................................................. Ja/nee
Speler........................................................................................................................ ja/nee.................................................................................................................. Ja/nee
Speler........................................................................................................................ ja/nee.................................................................................................................. Ja/nee
Reservespeler................................................................................................ ja/nee.................................................................................................................. Ja/nee
Reservespeler................................................................................................ ja/nee..................................................................................................................
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Hugo Boys seizoen 2015-2016
Van de bestuurstafel
Op zondag 21 februari j.l. bereikte ons het droevige bericht dat ons erelid,
Jan Borst, was overleden.
Jan was een echte Hugo Boys man en heeft in onze vereniging jarenlang
diverse functies vervuld en ook deel uitgemaakt van een aantal commissies.
Hij was destijds betrokken bij de oprichting van de Hugo Boys zaalvoetbal
en ook de eerste coach. Jan was ook jarenlang coach van de A-junioren en
verzorgde ook, na afloop van het seizoen, het bekende weekend naar Tilburg met deze groep. Verder heeft hij jarenlang deel uitgemaakt van het hoofdbestuur en in een
later stadium verzorgde hij eens per maand de terreindienst bij de thuiswedstrijden van Hugo
Boys. Jan heeft veel voor Hugo Boys betekend en daar zijn wij hem dankbaar voor. Wij wensen de
familie veel sterkte toe met dit verlies.
A.s. zondag, tijdens de thuiswedstrijd tegen Hollandia T, zal Hugo Boys met rouwbanden
spelen en zal er voorafgaand aan de wedstrijd 1 minuut stilte in acht worden genomen ter
nagedachtenis aan Jan Borst.
De plannen voor de samenwerking Hugo Girls/Hugo Boys verlopen goed. De bouwcommissie
is bezig met het kostenplaatje te maken op basis van de goedgekeurde tekeningen. Er hebben
inmiddels ook een aantal gesprekken met de gemeente plaatsgevonden en dat gaat in een goede
harmonie. De verwachting is dat we in april a.s., tijdens een ledenvergadering, de leden zullen
informeren over de plannen.
Resultaten
Hugo Boys behaalde afgelopen zondag tegen het laag geklasseerde VZV een moeizame overwinning. Een 1-0 achterstand werd, in korte tijd daarna, omgezet in een 1-2 overwinning. Door dit
resultaat behoudt Hugo Boys de aansluiting met de bovenste ploegen.
Hugo Boys 2 won de uitwedstrijd tegen SEW met 0-2 en houdt hiermee koploper Vios W in het
vizier. Ondanks veel afwezigen werden de 3 punten meegenomen naar De Noord.
Van de overige teams kwamen alleen Hugo Boys 4 en 7 in actie. Beide teams konden het goede
resultaat van de week ervoor, beide teams wonnen toen hun wedstrijd, geen vervolg geven.
De komende weken komen alle teams weer in actie want de inhaalzondagen zijn achter de rug.
Allen weer veel succes gewenst de komende weken.
Klaas Oudeman
voorzitter

Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 5 maart
Hugo-Boys
9.30 uur Jose
13.00 uur Carla

Zaterdag 12 maart
Hugo- Boys
9.30 uur Gerard
13.00 uur Hans

Zondag 6 maart
9.45 uur Liesbeth / Miranda
13.00 uur Paul / Manus/ John
Leden Niels van Veen / Jelte van Tuijl

Zondag 13 maart
9.45 uur Hanneke / Bettie
13.00 uur Tini
Leden : Rick Groenland/ Dennis
Haisma
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Maandag 7 maart
Tafeltennis Puinhoop

Maandag 14 maart
Tafeltennis Puinhoop

Dinsdag 8 maart
Kbo en Seniorengym

Dinsdag 15 maart
Kbo en Seniorengym

Woensdag 9 maart
Revas

Woensdag 16 maart
Revas

Donderdag 10 maart
Training Hugo Boys

Donderdag 17 maart
Training Hugo Boys

Vrijdag 11 maart
koersbal

Vrijdag 18 maart
koersbal

Hugo Boys Senioren
PROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 6 maart 2016
Terreindienst:
Gerrit Veldman, Paul Groot
wedstr. Omschrijving 		
aanv.
vertr.
6795
Hugo-Boys 1
Hollandia T 1
14:00		
11873 Hugo-Boys 2
Grasshoppers 2
10:45		
133748 Hugo-Boys 4
SRC 3
14:00
13:15
160979 Hugo-Boys 5
Hollandia T 4
10:45
10:00
138039 Hugo-Boys 6
Vrone 6
10:45
10:00
131620 VIOS-W7
Hugo-Boys 7
13:00
12:00
PROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 13 maart 2016 		
Terreindienst:
Frans Dekker
wedstr.		
Omschrijving
aanv.
vertr.
6867
Wiron 1
Hugo-Boys 1
14:00		
11893 SWV 27 2
Hugo-Boys 2
11:00		
133744 Hugo-Boys 4
Grasshoppers 3
10:45
10:00
160984 JVC 5
Hugo-Boys 5
12:00
11:00
132411 LSVV 7
Hugo-Boys 6
10:30
09:30
138268 Hugo-Boys 7
LSVV 8
10:45
10:00
PROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 20 maart 2016 		
Terreindienst:
Ton Dekker, Frank Dekker
wedstr. Omschrijving
aanv.
vertr.		
7025
Hugo-Boys 1
De Koog 1
14:00		
12005 Hugo-Boys 2
VIOS W-2
10:45		
138369 ZDH 2
Hugo-Boys 4
10:45
160986 Hugo-Boys 5
LSVV 5
10:45
10:00
138045 Hugo-Boys 6
Koedijk 12
10:45
10:00
131788 Vrone 7
Hugo-Boys 7
10:00
09:00
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Scheidsrechter
J.C.A. Raven
M. Konte
Jan Eeken
Marcel Numan
Ate v.d. Laan

Scheidsrechter
J.C.J.M. Langedijk
P. Rotgans
Stefan Oudeman
M. v. Woerkom

Scheidsrechter
P. Beijens
C.L. de Wit
G. Vinke
Jan de Wit

Pupil van de week
Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:
6 Maart
Hugo Boys 1 – Hollandia T 1
Mike Snoek
( 12:45 aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)

Pupil van de week
Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:
20 Maart
Hugo Boys 1 – De Koog 1
Chiem Borst
( 12:45 aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)

Hugo Boys Jeugd
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd
Saturday, March 05, 2016
Terreindienst ‘s ochtends:
Roel Wolkers
Terreindienst ‘s middags:
Joost Wolkers
wedstr.
Omschrijving			
195092
Hugo Boys B1
- Kolping Boys B3
207963
199210
203453
178718
-

DEM B6
VZV C2
Hugo Boys D1
Hugo Boys E1
Hugo Boys E2
Hugo Boys F1
Hugo Boys MP1
Hugo Boys MP2
Hugo Boys MP3

-

aanv
14:00

Vertr/aanw Scheidsrechter
13:00
Nic Buter		

Hugo Boys B2
14:45
13:15
-		
Hugo Boys C1
12:00
10:45
-		
Petten D1
11:00
10:15
Jan Eeken
Victoria O E1
11:00
10:30
Coach
Vrij ivm snipperdag Victoria O				
Vrij
Vrij
Vrij
Vrij
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Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd
Saturday, March 12, 2016
Terreindienst ‘s ochtends: Daan Wolkers
Terreindienst ‘s middags: Marco Borst
wedstr.
Omschrijving			
195116
Reiger Boys B2
- Hugo Boys B1
207954
Hugo Boys B2
- SVW 27 B4
199220
SRC C3
- Hugo Boys C1
203467
Texel 94 D2
- Hugo Boys D1
178727
Grasshoppers E1 - Hugo Boys E1
185678
Grasshoppers E2 - Hugo Boys E2
169357
Hugo Boys F1
- Zouaven De F5
Hugo Boys MP1
- Mini-comp bij LSVV
Hugo Boys MP2
- Mini-comp bij LSVV
Hugo Boys MP3
- Mini-comp bij LSVV

aanv
10:30
14:00
10:00
11:30
11:00
12:30
11:00
9:00
9:00
9:00

Vertr/aanw
9:15
13:00
8:45
9:00
8:15
11:45
10:30
8:30
8:30
8:30

Scheidsrechter
-		
??
-		
-		
-		
-		
Coach

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

Van de Sponsorcommissie
Hugo Boys dankt haar volgende shirt sponsoren;
Hugo Boys 1 Edwin Groen Tweewielers
Hugo Boys 2 Loon & Grondverzetbedrijf Danenberg
Hugo Boys 3 Paul Dekker Vouwwagenstalling
Hugo Boys 4 R&H Beers Aannemersbedrijf
Hugo Boys 5 Groentekwekerij Ursem - Zuurbier
Hugo Boys 6 Beers Totaal Onderhoud
Hugo Boys 7 Travellin Band & Maatschappij P & J Borst
Hugo Boys B1 Aannemersbedrijf R. Blankendaal
Hugo Boys B2 Dansschool Schavemaker
Hugo Boys C1 Bleeker Transport
Hugo Boys D1 R&H Beers, Kay Timmerwerken, Iene Miene Mud
Hugo Boys D2 Ted Slijkerman Installatiebedrijf
Hugo Boys E1 Kids Sportswear / SMP Sportscare
Hugo Boys E2 R.W. de Vries Amarylles
Hugo Boys F1 Mankracht
Wij hebben bij Hugo Boys sinds kort ook nieuwe snack kaartjes in de kantine. Deze zijn enorm
handig om uw bestelling door te geven. En dit werkt ook erg praktisch voor onze vele vrijwilligers
in de kantine. Via deze weg willen we erg graag Urmaprint bedanken voor het beschikbaar stellen
hiervan.
TOTAL Club Voetbalactie
Wij kregen de vraag van vele, of er naast de andere tankpassen actie die we al hebben lopen, niet
ook een actie bij Total mogelijk zou zijn. Dat kan nu !.
Er zijn al mensen die voor de club sparen, en tot dus ver is er €43 bij elkaar gespaard. Maar dat zou
natuurlijk veel meer kunnen worden. Zeer waarschijnlijk word er al door een groot aantal van jullie
getankt bij de Total. Het enigste wat u dan nog hoeft te doen, is Hugo Boys aanmelden als uw favoriete voetbal club. En het sparen gaat dan automatisch. U spaart dan punten voor uzelf, en voor
Hugo Boys. Het is dus niet zo dat uzelf dan niet meer voor cadeaus spaart, het staat los van elkaar.
Zie hieronder hoe u Hugo Boys als favoriete club kunt aanmelden;
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Spaar Clubpunten, selecteer je favoriete amateur
voetbalclub en Total doneert het equivalent van je
gespaarde saldo aan je voetbalclub!
Hoe doe je dat? Heel eenvoudig:
1. Log in met je gegevens of registreer je TOTAL
Clubcard via het inlogscherm (rechts)
2. Kies je favoriete voetbalclub (links in het menu)
en dan gaat de teller lopen
Heb je nog geen TOTAL Clubcard?
Haal deze dan gratis op bij je Total tankstation. Gebruik je Total Clubcard eerst één keer, daarna kun
je je pas online registreren en je club selecteren.
Aan het eind van het voetbalseizoen doneert Total een bedrag zo groot als het door jou gespaarde
saldo aan jouw amateur voetbalclub.
Kortom, een win-/winsituatie voor jezelf en voor je favoriete amateurvoetbalclub!
Klik hier om te zien hoeveel er al voor jouw club gespaard is!
Raad de minuut
Hugo Boys – Flevo 2-1 Paul Groot en Joke Groen
Beide van harte gefeliciteerd !.
Alex Overtoom, Koen de Koning, Mariët Ursem, Giel Borst, Wim Haisma en
Melvin Tesselaar. De sponsorcommissie; sponsorcommissie@hugoboys.nl

ALGEMENE INFORMATIE

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

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

Truus van den Berg
072-5719852
Cees Molenaar		 072-5712488

Gezinsveranderingen en/of verhuizingen doorgeven aan de penningmeester a.u.b.
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Richtlijnen voor kopij ‘contact’
- Aanleveradres(mail): redactiecontactdenoord@gmail.com.
- Gegarandeerd geaccepteerde bestandstypen: txt, doc, docx, jpg, xlsx en pdf. Alle overige
bestandstypen worden niet gegarandeerd.
- Bij het onderwerp de naam van de betreffende vereniging of instelling vermelden.
U kunt te allen tijde een briefje inleveren op het redactie-adres: Groote Geldebosch 48 te
Heerhugowaard-de Noord of even bellen met de redactie 072- 57 15 332.
- Uiterste inleverTIJD is 19.00. Na dit tijdstip aangeleverde kopij zal in de daarop volgende uitgave
worden gepubliceerd. Contact verschijnt, met uitzondering van de zomervakantieperiode en
mogelijk de kerstperiode, in de ON-even weken.
De redactie zal na ontvangst van de per e-mail aangeleverde kopij een automatisch bericht aan
de afzender toezenden met als onderwerp de datum van plaatsing.
- Het aanleveren van advertenties via redactiecontactdenoord@gmail.com of contacthhw@gerja.nl
- Per vereniging, instelling, organisatie of andere instantie, is het gewenst de kopij via één e-mail
adres aan te leveren. Op deze manier heeft de betreffende instelling grip op de juiste volgorde
en bovendien kan de redactie makkelijker terugkoppelen bij vragen of opmerkingen.
- Logo’s dient men eenmalig in bezit te stellen van de redactie of van Gerja in een 4X4 cm
formaat (bij voorkeur jpeg). Het logo zal blijvend gebruikt worden. De kopij alleen als tekst
aanleveren, zonder logo. Eventuele bijlagen (bijvoorbeeld foto’s) apart bijvoegen in de eerder
genoemde bestandstypen, met in de tekst vermeld welke bijlage / bestandsnaam op welke
plaats ingevoegd dient te worden.
- Er zijn extra kosten verbonden aan het laten publiceren van meerdere foto’s of van kleurenfoto’s.
- De opmaak van het Contact en uw kopij wordt geheel door Gerja verzorgd. Neem contact op
met de redactie indien u uw opmaak gepubliceerd wilt zien.
- Kopij zonder (herleidbare) afzender zal niet worden gepubliceerd.
- Indien u een evenement op de agenda wilt laten plaatsen, dan kunt u dit kenbaar maken via
een apart verzoek aan de redactie per e-mail.
Advertentietarieven (zwart/wit): 1/1 pag € 42,50
				1/2 pag € 24,50
				1/4 pag € 15,00
				
1/6 pag € 11,25 (personeelsadvertentie)
Personeel(zwar t/wit):		

1/6 pag € 11,25

Advertentietarieven (full color):

Nader te bevragen bij contacthhw@gerja.nl

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