Vrijdag 19 februari 2016

Agenda
7 maart 2016
11 maart 2016
12 maart 2016
14 maart 2016
16 maart 2016
19 maart 2016
24 maart 2016
9 april 2016
15 april 2016
18 april 2016
27 april 2016
30 april 2016
7 mei 2016
22 mei 2016
23 mei 2016
27 mei 2016
3 juli 2016
22 augustus 2016
3 september 2016
5 september 2016
12 september 2016
17 september 2016
10 oktober 2016
15 november 2016
20 december 2016

KBO: The Passion De Noord 2012 ( DVD)
20:00 Hugo Girls: Voorjaarskeezen in het Rondeel
Stille Omgang
KBO: Excursie naar Marius van Dokkum tentoonstelling in Andijk
20:00 uur: jaarvergadering van de parochie in de pastorie
Zuster van Buurendag, zwerfvuil ruimen
Paasactiviteit
Noordender Sjoelkampioenschap 2016 mmv Paul Vlaar in café Bleeker
Young Seven: Aan de slag voor dieren in je eigen omgeving
KBO: Uitje
Koningsdag
t/m 8 mei 2016 Taizereis (Frankrijk, vanaf 15 jaar)
40 MM
Young Seven: Rondleiding door de Joodse buurt in Amsterdam
KBO: Afsluiting seizoen met Bram Groot over wijn maken
Steprace
Young Seven: Zomerfeest
t/m 25 augustus Kindervakantiespelen
40e editie Noordender Volksspelen
KBO: fietstocht
KBO: Cees Verkerke met lezing over zijn bijzondere tuin
t/m 22 september Lourdesreis
KBO: Marijke van Langen vertelt over haar voetreis naar Sint Petersburg
KBO: Jan Veenstra “De plaat en zijn verhaal” (avond)
KBO: Kerstmiddag met Webtheater

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 29 FEBRUARI 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 18 maart 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 25 februari op het
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
In februari is de groep van Jo Stam-van Schagen aan de beurt om de kerk op orde te maken.
Bloemengroep:
In februari wordt de kerk versierd door Els Dekker en Angela van Diepen
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 2016
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.
14 februari 1e zondag v/d vasten: Lucas 4, 1 t/m 13.
Op de proef gesteld
Dat God ons zal behoeden
voor elke ramp
en alle tegenslagen uit de weg zal ruimen,
dat ruikt naar magie,
magie die je geloof op de proef stelt.
Dat God van stenen brood zal maken,
dat heeft de duivel uitgevonden,
maar dat wij voor elkaar
brood zouden breken
en pijn zouden delen,
dat heeft Jezus ons geleerd
21 februari 2e zondag v/d vasten: Lucas 9, 28b t/m 36.
Topervaring
Gedaante verandering
een glimpje stralend licht
het duurde maar een paar seconden,
even, heel even
waande je je in een andere wereld,
de aarde werd hemel,
een hemel op aarde
Men probeerde met man en macht
het glimpje niet te laten ontglippen,
maar de aarde nam het niet aan,
het glimpje ontsnapte,
vluchtig als het was.
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Nee, die hemel op aarde
blijft nog even een verlangen,
maar verlangens zijn er
om ons gaande te houden
om ooit vervuld te worden.
UIT DE PAROCHIE – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” – 13 februari 2016.
Vorige week vierden we Aswoensdag en gingen we van start met de Vastentijd of Veertigdagentijd.
Welkom in deze Veertigdagentijd. Veertig dagen bereidt Jezus zich voor in de woestijn. Zo is die
woestijn tot symbool geworden voor onze eigen spirituele voorbereiding op Pasen. Laten we de
komende veertig dagen gebruiken om verder en dieper te kijken, te kijken waarop het aankomt in
ons leven, te kijken waar we onrecht te herstellen hebben en anderen nabij kunnen komen, waar
we barmhartig kunnen of moeten zijn.
Dan wordt Pasen echt het feest van vol en nieuw leven!
De Aswoensdagviering was een goed bezochte en mooie viering met zang van ons
gelegenheidskoor, wat eigenlijk geen gelegenheidskoor is, omdat ze bij elke viering zonder ‘groot’
koor zingen. En dat doen ze hartstikke goed. In die Aswoensdagviering brandde een estafettekaars
van het bisdom, die ik die middag had opgehaald, inclusief een askruis van de bisschop. Die
kaars breng ik voor de 21e naar Schagen, waarna ze verder zal rondreizen door onze regio. De
gedachte is: de bisschop geeft het licht aan ons door en wij geven het weer aan elkaar door. In
die Aswoensdagviering staken we een andere estafettekaars, die van de MOV-groepen van de
Vijfhoek, aan aan de bisdomkaars. Die kaars zal rondreizen door de Vijfhoek. Beide kaarsen willen
ons oproepen om de Vastenactie te steunen, zodat er ook licht komt bij mensen in nood in Afrika.
De Cantorij vierde op 7 februari haar 20-jarig bestaan. Ze zongen dat het een lieve lust was. En
daarna vierden ze feest in de pastorie. Ze hadden een mysterie guest: dat bleek Ber Leurink te zijn,
de oorspronkelijke animator van het koor.
Zaterdag 20 februari gaan de Vormelingen, begeleiders en de werkgroep naar Amsterdam voor de
afsluiting van de tweede cyclus van het project. ’s Avonds is er een viering, waarbij de begeleiders
zingen. Zondag 21 februari is de kennismakingsviering voor de Eerste Communicanten en tevens
Viering van vergeving. Dat komt qua tijd het beste uit. 10 april al is hun grote feest.
Op 3 maart is de volgende Viering van Meeleven.
Wat komen gaat:
20 februari: afsluiting tweede cyclus Vormselproject
21 februari: kennismakingsviering en Viering van vergeving voor de Eerste Communicanten.
3 maart: Viering van Meeleven
12 maart: Stille Omgang
16 maart: Jaarvergadering in de pastorie.
20 maart Palmpasen
3 juni: Heilig Hartviering
17 tot en met 23 september: Lourdesreis.
Hartelijke groet,
Marion Bleeker – Burger
JAAR VAN BARMHARTIGHEID.
Ver weg van reactionaire ideologie en fanatieke utopie staat het christelijke realisme van de
vreugde van het evangelie. De (paus Franciscus’) eschatologische boodschap van de hoop van
Paus Franciscus wordt nu al op symbolische en tot voorbeeld strekkende wijze werkelijkheid in
meestal onopvallend heilige mannen en vrouwen. Wat de paus voorstelt is de deemoedige weg
van gelovige mensen die continenten kunnen verschuiven en bergen verzetten (Mt17,19; 21,21).
Een beetje barmhartigheid –zo zegt hij – kan de wereld veranderen. Dit is de christelijke revolutie,
zoals ze gewoonlijk begrepen wordt. Het is de revolutie in de oorspronkelijke betekenis van het
woord, de terugkeer naar de oorsprong van het evangelie als weg naar de toekomst, een revolutie
van de barmhartigheid.
Kardinaal Walter Kasper, Paus Franciscus, revolutie van de tederheid en de liefde.
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WEEKEINDE 20 EN 21 FEBRUARI
Tweede zondag van de veertigdagentijd
Eerste lezing uit het boek genesis 15, 5-12.17-18( God sluit een verbond met Abraham)
Evangelie uit Lucas 9, 28b-36( Op de berg krijgen de leerlingen toekomstperspectief: zij zien jezus
in zijn verheerlijkte gestalte, in gesprek met Mozes en Elia)
WOENSDAG 17 FEBRUARI
19.30 uur
Dag afsluiting met Deo Vacare.
ZATERDAG 20 FEBRUARI
Afsluiting 2e cyclus van het vormselproject
19.00 uur
Woord- en communieviering met zang van het begeleiders koor. Voorganger is Marion BleekerBurger.
Lector: uit de voorbereidingsgroep. Misdienaars: Stijn Blankendaal en Bas Kavelaar. Koster: Gon
Meester.
ZONDAG 21 FEBRUARI
10.00 uur
Presentatieviering met de eerste communicanten. Voorganger is Marion Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor: Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie Veldman-overtoom,
in liefdevolle herinnering Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers, Cok Borst, Alex Weel, Nic
Oudeman en overleden familie Oudeman-Bakkum, Nel Smit-Houniet, in liefdevolle herinnering
Catharina Westmeijer-Broersen en zegen over haar gezin, Nic Commandeur en zegen over de
kinderen en kleinkinderen, Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman en overleden familie, Piet Zijp en
overleden familie Zijp-Braas, in liefdevolle herinnering Jan en de familie Oudeman-Groot, Adriaan
van Langen en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Gre en Albert de Hertog, Toon en
Annie Spaansen-Borst.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars; Syb Bakkum en Sofie Kavelaar. Koster: Rene van Langen.
WOENSDAG 24 FEBRUARI
19.30 uur
Dag afsluiting met Deo Vacare.
WEEKEINDE 27 EN 28 FEBRUARI
Derde zondag van de vasten
Eerste lezing uit het boek Exodus 3, 1-8a.13-15(God zendt Mozes om zijn volk te bevrijden)
Evangelie uit Lucas 13, 1-9(Bekering is dringend geboden,maar de onvruchtbare vijgenboom
krijgt een nieuwe kans)
ZONDAG 28 FEBRUARI
10. 00 UUR
Woord- en communiedienst met zang van het gemengd koor. Voorganger is Marion BleekerBurger
Gebedsintenties voor: Piet Beers en familie, Jaap Way en Gre Way-de Boer en overleden familie, Nic
Klaver en Ineke en zegen over hun gezin.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars:Kirstin Plak en Lau Berkhout. Koster: Peter Danenberg.
WOENSDAG 2 MAART
19.30 UUR
Dagafsluiting met Deo Vacare

6

DONDERDAG 3 MAART
19.30 uur
Viering van meeleven met Marion Bleeker-Burger en Nel Zuurbier en 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,
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 zegen over haar gezin, in liefdevolle
herinnering Andre Veldman en Ank Veldman-Dekker en om zegen over hun gezin.
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 lieve ouders Jaap en Truus StamOvertoom,Cees Meester,Piet Overtoom en Emma Overtoom -Groenland en overleden familieleden,
Truus van Stralen-Overtoom, Ger Boerdijk en zegen over de kinderen en kleinkinderern, Gre
Ursem-Jong en overleden familie Ursem-Jong en zegen over het gezin
Koster: Gon Meester.
MAANDAG 7 MAART
15.15 UUR
Kinderkerk voor de bovenbouw
DONDERDAG 10 MAART
15.15 UUR
Kinderkerk voor de onderbouw
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ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP
T VELD
Zaterdag 20 februari om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van de
veldrakkers.
Zaterdag 27 februari om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang Interamvo.
Zaterdag 5 maart om 19.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer
WAARLAND
Zondag 21 februari om 10.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer
Zaterdag 27 februari om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en
zang van het ritmisch koor.
Zondag 6 maart om 10.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang
van het ritmisch koor.
NIEDORP
Zondag 21 februari om 10.00 uur Woord- en communieviering met presentatie van de eerste
communicantjes. Voorganger is Toon Jorink en zang van de zonnezangers
Zondag 28 februari om 10.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang
van het gemengd koor.
Zaterdag 5 maart om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang
van Timeless.
Dopen
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971

De Kinderkerk voor de onderbouw
Op donderdag 4 februari was er kinderkerk voor de onderbouw en er gingen 21 kinderen met ons
mee naar de pastorie. Ilse kwam me deze keer helpen en dat is prettig als er zoveel kinderen zijn.
We zaten boven en de kinderen mochten hun jas meenemen naar boven.
We hebben op de gebruikelijke manier geopend en er werd weer voor heel wat ouders gebeden,
dat ze niet dood zouden gaan.
Na de opening vroeg ik wat voor feest er heel snel is en ja dat is carnaval, nou dat is een leuk feest.
Waarom vieren we carnaval?
Nou dat was een moeilijke vraag, waar niemand antwoord op had. Toen ik vertelde dat er na de
carnaval de vasten begint, toen begon er bij enkele een lichtje te branden, want dit had de juf op
school ook verteld. We hebben erover gepraat, wat vasten nu is en ja ze willen wel proberen om
wat minder tv te kijken en vaker buiten te spelen. Ik ben benieuwd.
Ik had een verhaal uitgezocht van de doop van Jezus door Johannes de Doper en aan het einde
van het verhaal stuurde God hem de woestijn in. De kinderen vonden dat best wel zielig, omdat er
weinig water is en heel veel zand.
Onder het genot van limonade en een koekje heb ik gevraagd, wat je nodig hebt voor de doop
en het meeste wisten de kinderen wel. Een kind zei dat je suiker nodig had, maar dat was zout,
maar wel goed opgemerkt. We hadden ook een schelp nodig met je naam, ja hoe gaan we het
kind noemen?
Iedereen vond dat het Jezus moest heten, dus hebben we ouders en een meter aangesteld. Dit
waren de kinderen uit groep 4, zo krijg je geen ruzie hierover.
Ik heb ze ook het doopboek laten zien en van ieder kind die in de Noord was gedoopt, stonden
er doopnamen in. Ze vonden het wel raar, dat iedereen van die vreemde namen hadden maar ze
vonden het erg leuk als hun naam werd voorgelezen.
Toen zijn we met zijn allen naar de kerk gegaan, daar lag de pop die we gingen dopen. Iedereen
mocht een kruisje geven en ook de hand opleggen bij de pop en natuurlijk stond iedereen om de
doopvont heen toen het werd gedoopt. Het toeval wilde, dat er heel dun in de schelp Jezus stond,
de kinderen vonden het prachtig, want Jezus leeft voor hun.
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We hebben de pop gezalfd, zout gegeven en het witte kleed over hem heen gelegd, ten teken dat
hij een nieuw leven begint. Tot slot mocht iedereen een kaars opsteken,die aan de paaskaars was
aangestoken. De meeste staken een kaarsje op voor Jezus.
Ja toen was het alweer tijd, daarom heb ik samen met de kinderen de zegen uitgesproken en Ilse
heeft de kleurplaten van boven gehaald die iedereen mee mocht nemen naar huis.
Het was een drukke, maar zinvolle middag.

De volgende kinderkerk is op donderdag 10 maart om 15.15 uur
Wilt u kind ook meedoen met de kinderkerk, dan kan natuurlijk altijd. Ik kom uw kind om 15.15 uur
ophalen van school en u kunt uw kind om 16.15 uur ophalen uit de pastorie.
De kinderkerk is bedoeld voor alle kinderen van groep 1 t/m 4.
Wilt uw kind meedoen, dan stellen we dat heel erg op prijs, want hoe meer zielen hoe meer
vreugd. Heeft u vragen dan kunt u mij altijd bellen of mailen.
U kunt mij bereiken op dit mailadres jmzuurbier@hetnet.nl
Of op telefoonnummer 072-5740952, of app naar nummer 06-37359617
Groetjes van de leidsters van de kinderkerk
Ans de Wit en Gerda Zuurbier en ons hulpje Kirsten Plak

Kinderkerk voor de bovenbouw
Op 1 februari 2016 was er kinderkerk voor de bovenbouw. Er waren 5 kinderen die met me meegingen. De pastorie is helemaal opgeknapt en er staat een grote tv in, dus de kinderen dachten
gelijk dat we tv gingen kijken, nee dus, jammer hé.
We hebben op de gebruikelijke manier geopend en daarna heb ik het verhaal voorgelezen van de
doop van Jezus door Johannes de Doper. Aan het eind was er een stukje dat Jezus door God in de
woestijn in werd gestuurd. Ja dat was moeilijk hoor, waarom moest hij de woestijn in?. Ze dachten
dat daar heel veel steden lagen, maar er waren alleen wilde dieren. Volgens de kinderen ging hij
daar de dieren temmen, toen heb ik ze uitgelegd wat de woestijn is en dat hij zich daar ging voorbereiden op zijn werk die ging komen.
Ja nu snapten ze dat dit hetzelfde was als de vastentijd en de ramadan.
We zijn verder gaan praten over het dopen…. Wat heb je nodig?
Zo kwamen ze op het doopwater waar heilige olie in zit, de schelp, de dopeling, de priester, de
naam die het kind krijgt, de doopkaars, maar verder kwamen ze niet. Ik heb verteld dat er ook zout
nodig is, de handen worden opgelegd en er wordt een wit kleed over de dopeling gelegd als hij
gedoopt is. Marion had het doopregister voor me klaargelegd en samen hebben we in het doopregister gekeken,de kinderen waren heel nieuwsgierig naar de doopnamen van hun klasgenoten
en enkele kinderen stonden er zelf ook in.
Daarna mocht iedereen uitkiezen wat ze graag wilde doen tijdens de doop en ze mochten ook zelf
een tekst uitzoeken die hier bij hoorde. Ik had oude boekjes van doopvieringen neergelegd en ze
vonden het prachtig om een boekje van een bekende te gebruiken.
Zo werd de handoplegging, de doop, het zalven het Charisma, het zout en het aansteken van de
doopkaars aan de paaskaars uitgezocht.
Ik had een pop mee met een doopjurk aan en samen hebben we het kind gedoopt.
We begonnen met het kruisteken en daar had ik zelf een tekst van, daarna mochten de ouders de
naam zeggen...Het kind heette Marit Margo Sophie. Daarna werd er door een kind heel plechtig
die naam uitgesproken en iedereen mocht de hand op het kind leggen, terwijl hij een tekst uitsprak. Daarna werd de pop met de schelp gedoopt, de meiden wilden dit allebei natuurlijk doen.
Zo werd de pop gezalfd, kreeg zout in de mond en we hebben de kaars aan de paaskaars aangestoken, terwijl ze om beurten een tekst mochten voorlezen. Tot slot had ik nog een tekst waarin
iedereen gezegend werd.
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Iedereen mocht blij en gelukkig naar huis gaan, onder de zegen van de Almachtige Vader, de Zoon
en de Heilige Geest.
Het was een leerzame middag voor de kinderen en voor mij.

De volgende kinderkerk is op maandagmiddag 7 maart
Ik kom uw kind dan om 15.15 van school ophalen en zal dan ook met het bordje grote kinderkerk
staan. Deze kinderkerk voor is voor groep 5 t/m 8 en duurt tot 16.15 uur.
Ik hoop weer op een grote opkomst.
Groetjes van Gerda Zuurbier
Mijn mailadres is jmzuurbier@hetnet.nl
telefoonnummer: 072-5740952/ 06-37359617

Zaterdag 7 mei 2016 jaarlijkse sponsortocht

40.000 METER MARS

Zaterdag 7 mei 2016 wordt de jaarlijkse sponsortocht in en rond
Venhuizen weer gelopen.
Houdt u van wandelen. Houdt u dan deze dag vrij.
Onze vastenactie:
Dit jaar ondersteund de MOV de stichting opbouw Senegal. [www.
opbouwsenegal.nl]
In tegenstelling tot grote organisaties waar geld kan blijven
hangen tussen amateur en eindbestemming heeft de stichting
opbouw Senegal gekozen voor vrijwilligers die verantwoordelijk
zijn.

40

POSTBUS 5
Dit project is in 2004 opgestart. De eerste stap in de ontwikkeling heb ik samen met drie
1606
ZGvervuild
VENHUIZEN
Nederlandse vrienden en de plaatselijke bevolking gezet. De mensen dronken
water uit
een oude waterput. Deze stond op instorten. Nu zijn er twee nieuwe waterputten geslagen
Er was nog iets waar dringend wat aangedaan moest worden. In het dorpje stond een schooltje op
internet: www.40mm.nl
instorten. In het regenseizoen is het schooltje ingestort. Gelukkig is dit in de nacht gebeurd zodat
e-mail: info@40mm.nl
er geen kinderen gewond geraakt zijn.
Hoe het met de opbouw van de school afloopt leest u volgende keer meer.

Regionale jongerenreis naar Taizé
(za. 30 april t/m zo. 8 mei 2016)
Ben je tussen de 15 en 30 jaar? Dan ben je van harte uitgenodigd om deze leuke, bijzondere jongerenreis met ons mee te maken!
Taizé is een internationale, oecumenische gemeenschap in het zuiden van Bourgondië (Frankrijk).
Deze gemeenschap ontvangt per jaar duizenden jongeren van over de hele wereld die een week
meeleven met de broeders. Sommige van die jongeren zijn gelovig, maar er zijn ook jongeren die
er verhalen over horen en het wel eens willen meemaken. Iedereen is welkom! Dat is het fijne van
Taizé: je kunt gewoon jezelf zijn en je kunt met al je vragen bij iemand terecht.
Een van de jongeren die al vaker is meegeweest heeft een informatiefilmpje gemaakt over de reis.
Hij laat verschillende jongeren aan het woord over Taizé. Je kunt het bekijken op youtube: http://
www.youtube.com/watch?v=SkuGi0ShW_4
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Als het je leuk lijkt om mee te gaan, kijk dan eens op www.taizereisdekenaatalkmaar.nl en kom
naar de informatiebijeenkomst. Daar hoor je alles over de reis en kun je ook je vragen stellen aan
jongeren die er al zijn geweest.
Informatiebijeenkomst
Datum:
donderdag 25 februari
Aanvang:
19.30 uur
Plaats:
Heilig Hart kerk, Middenweg 541, Heerhugowaard-De Noord.
Als je komt, is het fijn als je dat even laat weten à karinblaauw@hetnet.nl
We hopen je te zien!

Samen Kerk – Samen Sterk
Op zondag 21 februari is het weer de derde zondag met ons vaste thema. Dit keer spelen de
kinderen de hoofdrol die verderop in het jaar hun eerste communie gaan doen. Zij zullen zich aan
u voorstellen. U bent van harte welkom en na afloop is er natuurlijk koffie, thee en een glaasje fris!

Pater Jan, 80 jaar jong.
Wat een warme Eucharistieviering afgelopen zondag waar pater Jan Molenaar de voorganger was.
Onlangs was hij tachtig jaar geworden.
Zonder dat hij iets wist is er op een waardige en op een mooie manier stil gestaan bij pater Jan zijn
tachtigste verjaardag.
Hij verdient dat, vooral wat hij voor onze parochiegemeenschap betekend.
Het was prachtig toen de misdienaars en pater Jan de kerk binnen kwamen en Trudy met haar
ritmisch koor het ‘lang zal zijn leven’ ging inzetten.
Zo had pater Jan nog nooit een H. Mis begonnen, vertelde hij daarna in zijn openingswoorden.
Na het ‘lang zal hij leven ‘ belde koster Kees luid en duidelijk de bel en kon de viering beginnen.
Ook dit was een mooie markering.
Op het einde van de viering waren er mooie woorden van onze voorzitter Gea en bij de voordracht
van haar gedicht was de ontroering van pater Jan zijn gezicht te lezen.
Hij leek nog wel een stukje kleiner dan hij al was. Zeker toen Gea naast hem stond om een cadeau
te overhandigen.
Ook heel attent van het ritmisch koor dat voorzitter Kees Oudeman welgemeende woorden richtte
tot pater Jan én naar Gerard en Frida Stoop die vijftig jaar getrouwd waren.
Na afloop was er speciaal geregeld dat er even koffie gedronken kon worden achter in de kerk. Jan
Groen die samen met Kees Oudeman dit altijd verzorgd op de derde zondag, vertelde dat pater
Jan dit dik heeft verdiend en anders
Frida en Gerard wel, die zolang zijn
beste krachten heeft gegeven aan
onze parochie in het kerkbestuur.
We hebben gevierd zoals een
geloofsgemeenschap wil vieren
met dankbaarheid terug kijken
wat is geweest en met hoopvolle
vergezichten naar de toekomst.
Samen staan we sterker.
Bedankt voor jullie inzet allemaal .
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Lourdesgroep Heerhugowaard en ’t Veld
Organiseert een 6 daagse reis per vliegtuig naar LOURDES
van 17 t/m 22 september 2016
Onze werkgroep zorgt ervoor dat alle pelgrims jong en oud, ziek
en gezond tijdens de reis aan vieringen, en rondleidingen kunnen
meedoen.
Voor zieke pelgrims gaat er een verpleegkundige in onze groep
mee voor de dagelijkse verzorging.
Wanneer mensen tijdens de reis gebruik maken van een rolstoel,
staan onze hulpen klaar om u daarin te begeleiden.
Pastorale ondersteuning tijdens de reis
Marion Bleeker T (0226) 42 27 31
Uw reisleiding tijdens de reis
Ina van Schagen T (072) 571 20 20
Jan Verkroost T (072) 574 27 43
Zie ook onze contactpersonen op de poster in de hal van de kerk.

Afrika

Lourdesgroep Heerhugowaard en ’t V

Beste mensen,
organiseert
Onze hotelleidster Ina van Schagen is eind januari met Unicef
afgereisd
naar Guinee
Bissau
in
een 6 daagse
reis per
vliegtuig
Afrika. Ze was gevraagd om daar mee te werken aan filmopnames over de onderwijsprojecten
van Unicef aldaar.
naar
Op dinsdag 23 februari wordt Ina in de uitzending ‘Tijd voor Max’ geïnterviewd en wordt de film
getoond die in Afrika is gemaakt. Behalve Ina, wordt ook Unicef-ambassadeur Paul van Vliet
Onze werkgroep zorgt ervoor dat alle pelgrims jong en oud, ziek e
geïnterviewd.
vieringen,
en rondleidingen
kunnen meed
Voor wie het leuk vindt om de uitzending te bekijken: 23aan
februari
om 17.10
op NPO1.
Voor zieke pelgrims gaat er een verpleegkundige in onze groep m
verzorging. Groetjes,
Wanneer mensen tijdens de reis gebruik maken
een rolstoel,
Janvan
Verkroost
om u daarin te begeleiden.

LOURDES
van 17 t/m 22 september 20

Wake up!!! together
Maakt kennis met plaatsen van hoop in Amsterdam

Pastorale ondersteuning tijdens de reis
Marion Bleeker T (0226) 42 27 31
Uw reisleiding tijdens de reis

“In dit heilig Jaar zullen wij de ervaring kunnen opdoen om ons hart te openen voor allen die leven in
Inawereld
van Schagen
T (072)
de meest hopeloze randgebieden van het bestaan, die de moderne
op dramatische
wijze571
heeft20 20
Jan
Verkroost
T
(072)
574
27 43
voortgebracht.” - Paus Franciscus

Zie ook onze contactpersonen op de poster in de ha

“De ervaring kunnen opdoen om ons hart te openen” is wat een aantal jongeren van de regionale
16+ jongerengroep Wake up!!! together – samen met de begeleiders Karin Blaauw en Geeske Leek
– hebben gedaan tijdens een EXPOSURE WEEKEND in Amsterdam, aangeboden door de afdeling
Diaconie van bisdom Haarlem-Amsterdam.
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’s Morgens om half tien werden we ontvangen bij de communitaire gemeenschap Oudezijds 100,
waar we ook hebben gelogeerd. Het betreft een gemeenschap van een aantal (jonge) gezinnen
die in een enorm pand wonen - midden op de wallen - en een gezamenlijke huishouding runnen.
Daar verzorgen zij – in de geest van het evangelie - opvang voor hulpbehoevenden die bijv.
tijdelijk een woonplek nodig hebben en een inloophuis.
Ook verzorgen zij een medische kruispost voor mensen die in nood zijn en niet verzekerd.
Zaterdagochtend startten we met een rondleiding dwars door het zogeheten Red Light District
onder leiding van Sonja. Sonja is 25 jaar lang verslaafd geweest aan heroïne en heeft jarenlang
overleefd als straatprostitué. Na een zéér dramatisch gebeuren in 2007, dat haar bijna het leven
heeft gekost, heeft zij uiteindelijk voldoende kracht gevonden om – samen met hulpverlenende
instanties - een omkering in haar leven te brengen. Zij is niet meer teruggegaan in de prostitutie
en sinds 4 jaar is ze clean. Ze volgt nog wel een methadonprogramma. Methadon is een sterke
pijnstiller die wordt gebruikt bij hevige pijn en verslaving aan opiaten.
Het gebruik hiervan voorkomt ernstige ziekteverschijnselen bij het stoppen met heroïne. In
tegenstelling tot heroïne veroorzaakt het geen roes, waardoor het exverslaafden in staat stelt om
weer een normaal leven op te gaan bouwen.
Sonja werkt nu bij Stichting De Regenboog onder de noemer “Verhalen van de straat”, waarbij ervaringsdeskundigen vertellen over hun persoonlijke levenservaringen terwijl ze mensen rondleiden langs de achterkant van Amsterdam. We zijn 2½ uur met haar onderweg geweest en vonden
haar verhaal zéér aangrijpend!
‘s Middags hebben we een bezoek gebracht aan het drugspastoraat, eveneens op de wallen. Daar
worden drugsverslaafden opgevangen met koffie/thee en voor een gesprek met elkaar of met
een pastoraal medewerker, er worden maaltijden gehouden, gesprekken en vieringen. Daar hebben we in kleine groepjes opnieuw met enkele ervaringsdeskundigen gesproken. Nou, dat kwam
allemaal wel binnen hoor. De jongeren waren in enkele gevallen geschokt dat dergelijke levensverhalen écht konden gebeuren! Ze hadden weleens iets dergelijks gehoord of in een film gezien,
maar als je in gesprek bent met iemand die het allemaal écht zélf heeft meegemaakt, komt het
heel dichtbij.
Na het avondeten hebben we de dag geëvalueerd en was de rest van de avond naar eigen inzicht
te besteden. De meesten gingen vroeg slapen, maar sommigen hadden nog wat meer tijd nodig
om een en ander een plekje te geven. Als we uit het raam keken, konden we de drukte waarnemen
van alle mensen – voornamelijk toeristen – die zich kwamen vergapen aan alle sensatie. Na de
schrijnende verhalen die we hadden gehoord, keken wij daar nu wel anders naar.
Zondagochtend hebben we een bezoek gebracht aan het Jeanette Noëlhuis. Hier wonen mensen,
die hun leven, huis en bezittingen delen met mensen die noodgedwongen illegaal in Nederland
verblijven. Er zijn drie zogeheten Catholic Workers woonachtig en ongeveer 20 volwassenen én
kinderen die ‘nee’ als antwoord hebben ontvangen op hun asielaanvraag en nu nergens naartoe
kunnen. Ze proberen in de geest van de evangelieboodschap met elkaar te leven. We hebben
enkele van deze mensen ontmoet en hun verhalen gehoord; opnieuw schrijnend! Maar, wat ook
duidelijk werd, is dat er ook veel mensen zijn die proberen plaatsen van hoop te bieden aan deze
hulpbehoevende mensen.
We eindigden de zondag bij de gemeenschap van Sant’Egidio; een internationale gemeenschap
die zijn wortels heeft in Italië en zich inzet voor de armen in de samenleving. Hun motto is: gebed,
vrede en vriendschap met de armen. Dat is wat ze in praktijk proberen te brengen. Ze hebben van
ons bisdom de Mozes en Aaronkerk als locatie gekregen en een groot deel van het huis daarnaast.
Een mooie uitgangspositie! We hebben met ze gesproken, een eucharistieviering meegevierd en
daarna samen gegeten, waarbij ook een aantal Syrische vluchtelingen mee at, die momenteel
worden opgevangen met 400 mensen in de Arena. We hebben samen gegeten, gesproken en
gezongen. Dat zingen vormde een feestelijk moment voor ons allemaal en was voor ons tevens
een mooie afsluiting van dit zeer bijzondere weekend.
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Op zondagmiddag 13 maart komt de jongerengroep Wake up!!! together weer samen op de jongerenzolder in het Julianaklooster van 12.00 – 17.30 uur. We hopen dan een ontmoeting te hebben
met Maretty van de Mosselaar, die op haar manier liefdvolle aandacht biedt aan vele – vooral oudere en dementerende - mensen.
Alle jongeren vanaf 16 jaar zijn van harte welkom! De kosten zijn €10, incl. brunch en programma.
Je kunt je aanmelden bij karinblaauw@hetnet.nl

Sirkelslag Young 2016
De regionale tienergroepen YoungSeven en Hi5spirit hebben reden voor
een feestje, want na vijf jaar hard werken door hun beide stuurgroepen is het
zover, dat alle vormselgroepen van de
regio’s Schagen en Geestmerambacht dit jaar meedoen met het op regionaal
niveau georganiseerde spel Sirkelslag Young!
Vijf jaar geleden zijn twee groepen vrijwilligers onder begeleiding van Karin Blaauw van start gegaan om een regionale tienergroep van de grond te tillen in beide regio’s. Dit is gelukt. Beide
groepen hebben elk momenteel ruim twintig tienerleden, waarvan het grootste deel aan alle activiteiten meedoet. Een prachtig resultaat dus!
Als stuurgroepen hebben we van tevoren goed nagedacht over hetgeen we graag aan onze kinderen zouden willen meegeven m.b.t. het geloof. Dit heeft geleid tot een aantal richtlijnen/doelstellingen, waar we onze activiteiten op afstemmen. Jaarlijks evalueren we dat en bekijken we
waar we misschien wat meer aandacht aan willen geven in het volgende jaar. Ons allerbelangrijkste doel is om er te ZIJN voor onze tieners. We verwachten dus niet primair dat zij er zijn voor ons,
als kerk, maar we proberen ze vanuit de kerk te laten ervaren dat wij hen belangrijk vinden.
Het is lastig om tieners te bereiken, vandaar dat we enkele jaren geleden de vormselwerkgroepen
gevraagd hebben met hun vormselgroep mee te doen aan Sirkelslag. Hiermee snijdt het mes aan
twee kanten: de vormselgroep werkt aan een leuke vorm van teambuilding en de tieners maken
kennis met YoungSeven/Hi5spirit.
Sirkelslag is een superpopulair spel, dat landelijk wordt georganiseerd en dat lokaal wordt gespeeld. Dit jaar doen uit beide – aan elkaar grenzende - regio’s samen meer dan 130 tieners met
ons mee. Allemaal jongeren die op deze manier betrokken zijn bij een activiteit aangeboden vanuit onze kerk. En we hebben een aantal prachtige avonden met elkaar!
YoungSeven houdt zelfs twee avonden Sirkelslag. Dit is zo ontstaan, omdat niet alle groepen op
de bewuste avond konden, maar inmiddels is het ook nodig, omdat de totale groep voor één
avond te groot is. We mogen dankbaar gebruik maken van de mooie ruimten van het Seminarie
in Nieuwe Niedorp, waar we al een aantal jaren te gast zijn met dit spel. De data van dit jaar zijn 5
februari en 11 maart. De eerste avond was een groot succes en we kijken met plezier uit naar de
volgende keer.
Hi5spirit kan het spel op één avond spelen met alle betrokken tieners en mag daarvoor dankbaar
gebruik maken van de St. Barbaraschool in Tuitjenhorn. Elke groep krijgt een lokaal tot z’n beschikking dat voorzien is van alle benodigde technologie. We zien ook hier uit naar een geweldige
spelavond op vrijdag 4 maart a.s.!
Als je 12 jaar bent, of ouder, dan kun je je opgeven voor de activiteiten van deze groepen via de
websites www.youngseven.nl en www.hi5spirit.nl Je vindt daar alle informatie over het programma van dit jaar, de foto’s, verslagen en achtergronden.
We hopen je te zien bij een van de volgende activiteiten!
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YoungSeven
YoungSeven is een jongerengroep met allerlei leuke, vormende, actieve, gezellige en inspirerende
activiteiten voor jongeren van 12 tot ongeveer 18 jaar.
Sirkelslag
Het klooster in Nieuwe Niedorp veranderde vrijdagavond 5 februari in het strijdtoneel tussen een
kleine vijftig jongeren. Verdeeld over vijf teams speelden ze mee met Sirkelslag, een spel dat in
heel het land, op hetzelfde moment, door 588 groepen van verschillende kerken werd gespeeld.
De zeven opdrachten stonden in het teken van ‘Deel en win’. De eerste opdracht was gebaseerd
op de ‘vijf broden en twee vissen’. De jongeren moesten met gespalkte armen een broodje smeren
met vissalade en die aan de ander te eten geven. De ander zat geblinddoekt en ook met gestrekte
armen. Alleen door samenwerking konden zij de opdracht uitvoeren. In de volgende opdrachten
moest je o.a. iedereen meerdere complimenten geven en gezamenlijk een 30 sec. durende kreet
bedenken om vijanden op afstand te houden. Bij de laatste opdracht mocht je kiezen tussen een
kaars versieren met was, zodat je die aan iemand kon geven die een ‘lichtje’ kon gebruiken of door
met elkaar een ‘lichtschilderij’ te maken met behulp van de mobiele camera met lange sluitertijd.
Aan het eind van deze gezellige avond hebben de priesterstudenten van het klooster verteld waar
zij vandaan kwamen en hebben we met zijn allen de avond afgesloten.
Komende activiteiten van YoungSeven zijn:
- 12 maart
Stille omgang
- 24 maart
Paasactiviteit
Ga voor meer informatie en opgave naar onze website: www.youngseven.nl
Hartelijke groeten,
namens de werkgroep YoungSeven.
Meehelpen bij YoungSeven?
Het team van YoungSeven kan uw hulp goed gebruiken!
We zoeken nog teamleden, maar een keertje helpen bij één van de activiteiten kan ook.
Bijvoorbeeld bij het vervoer, door jongeren te helpen bij een activiteit, door mee te denken,
enz.

Hey Peepz!
De week voor jongeren (14-15 jaar) uit de Noord staat er weer aan te komen en wel van maandag
14 maart tot en met vrijdag 18 maart.
Het organisatie comité heeft voor jullie een leuk en verrassend programma klaar staan. Waar
jullie veel van kunnen opsteken, maar vooral heel veel plezier aan beleven. De Jeugd4Daagse
kost slechts 15,- euries p.p.
Ben je 14 of 15 jaar en kom je uit de Noord meld je dan aan voor de gezelligste week van het jaar
voor jongeren. Geef dit ook door aan je vrienden en vriendinnen en kom gezellig met z’n allen
naar deze onvergetelijke week! Je zult zien, het is echt de moeite waard.
Wil je ook graag meedoen neem dan contact op met Ruda 072-5740080.
Wij hebben er zin in.
Jullie ook???
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“Paulus in Athene”
Mirjam Wolthuis in de Westfriese Ekklesia
De volgende viering van de Westfriese Ekklesia is op zondag 6 maart 2016 om 11.00 uur in de
Protestante Kerk te Wognum.
Voor het seizoen 2015-2016 van de Westfriese Ekklesia is een keuze gemaakt voor lezingen uit
het boek Handelingen der Apostelen. In de viering van 6 maart a.s. preekt Mirjam Wolthuis over
“Paulus in Athene”, (Handelingen 17).
Mirjam Wolthuis is theologe en sinds 1996 is zij als pastor verbonden aan de oecumenische en
zelfstandige Dominicusgemeente in Amsterdam. Daarnaast is zij o.a. actief als supervisor en geeft
zij trainingen op het snijvlak van pastorale vaardigheden en levensbeschouwing.
De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te
Wognum. De vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand.
Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van Alwies Cock
en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en thee en
gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u op 6
maart te ontmoeten. U bent van harte welkom.
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

Stille Omgang te Amsterdam
In het weekeinde van 12op 13 maart vindt de jaarlijkse Stille
Omgang naar Amsterdam weer plaats.
De intentie is dit jaar :
”Jezus-gelaat van Godsbarmhartigheid-genadebrood voor U ”
Bij de Michael kerk in Zuid Schermer wordt een kort gebed
gehouden. Daarna rijdt de bus naar Amsterdam. De Heilige Mis
in de Krijtberg kerk is om 22u15. Daarna wordt de Stille Omgang
gelopen. Na afloop van de Stille Omgang zijn er broodjes en koffie
in de Lutherse kerk aan het Spui [tegen betaling].
De kosten voor deelname zijn € 12,- per persoon.
Graag gepast in de bus te voldoen.
Opgave voor deelname kan tot 10 maart.
Voor Noord-Scharwoude:
mevr. Fien Mooij-Commandeur, 0226-313665
Heerhugowaard:
Paul Mooij, 072-5711625
Vertrektijden:
kerk Noord Scharwoude..... 19u40
kerk de Noord
kerk H.Dyonisius
kerk ‘t Kruis

19.50 uur
20.00 uur
20.15 uur

Ook dit jaar gaat er weer een grote groep pelgrims te voet vanaf de H. Hart kerk naar Amsterdam.
Inlichtingen bij:
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A.Botman, 072-5711861 -ofMarjon Berkhout, 072-5724814

Hulp voor onze medemensen!
Sinds kort is de noodopvang voor de vluchtelingen een AZC geworden.
Stichting Sjaloom organiseert elke maandag- en donderdagochtend een taal café voor de mensen
uit het AZC. Tijdens deze bijeenkomsten zijn er vrijwilligers actief die de vluchtelingen helpen met
de Nederlandse taal. Iedere vrijwilliger is welkom om te komen helpen. De bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur. U kunt gerust een keer langs gaan om te kijken of u hier een bijdrage aan kan
leveren, het is zeker dankbaar werk.
Jan van Schagen,
Voorzitter PCI-De Noord
Nederlandse muziek omlijst lijdensverhaal

Passiespektakel in Dionysiuskerk
Een uniek evenement in de Dionysiuskerk in Heerhugowaard. Op zondag 20 maart a.s. voert
een speciaal projectkoor het passieverhaal op. Het lijdensverhaal van Jezus wordt op een
moderne manier verteld, omlijst met Nederlandse muziek.
Al sinds september repeteert dirigente Sandra Blokdijk met haar koor Spirit voor de passievoorstelling. Het koor is voor dit project uitgebreid met nog meer enthousiaste zangers en zangeressen. In totaal doen er 45 mensen mee. Aan de voorbereiding van teksten en muziek is veel
aandacht besteed. Met Pasen in zicht, worden nu de puntjes op de i gezet.
Het passieverhaal verwoordt de laatste
dagen van Jezus Christus, van zijn binnenkomst in Jeruzalem (Palmzondag)
tot aan zijn kruisiging aan het kruis (Goede Vrijdag). Sponsoren Borst Woninginrichting en Sijs
Bouwmaterialen maken het mogelijk dat er ook daadwerkelijk een groot kruis door de kerk zal
worden gedragen. De rol van Jezus wordt vertolkt door Eelke Ligthart. Als verteller is Peter Zaat
aangetrokken. Sam Rood is Barabas, Hans Veul en Hans Borst zijn
vertegenwoordigers van de wet.
Een vierkoppig combo begeleidt het passieverhaal: Nicole Blokdijk (piano) ; David Zaat (gitaar),
Sjeff Peschen (basgitaar) en Arthur Peijnenburg (drums).
En er spelen figuranten mee. Al met al is het een grote groep vrijwilligers die zich inzet om dit
éénmalige spektakel in de Dionysiuskerk mogelijk te maken.
De passievoorstelling in de Dionysiuskerk begint op zondag 20 maart om 19.00 uur. De deuren gaan
om 18.30 uur open. De toegang is gratis, wel wordt er een deurcollecte gehouden. U bent van harte
welkom!.

Fysio De Noord:
wat houdt de specialisatie Claudicatiotherapie in?
Wij leggen u graag uit wat Claudicatiotherapie inhoudt.
Claudicatio of Etalagebenen
De klachten die bij Etalagebenen kunnen ontstaan zijn
zere benen, verkrampende pijn in één of beide benen en
niet lang aan één stuk door kunnen lopen zonder pijn.
Door dan even te rusten zakt de pijn weer weg, waarna
verder gelopen kan worden.
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Deze aandoening ontstaat door vernauwingen of afsluitingen in de slagaders in of naar de benen. Die vernauwingen zijn een gevolg van vetafzetting in en verkalking van de vaatwand. De
beenspieren krijgen hierdoor te weinig zuurstofrijk bloed aangevoerd en hierdoor ontstaan de
pijnklachten. Roken en o.a. suikerziekte zijn belangrijke risicofactoren.
Etalagebenen kunnen het best behandeld worden door intensieve looptherapie. Hierbij is ook
intensieve thuistraining nodig. Een chirurgische ingreep (o.a. dotterbehandeling) kan volgen als
looptherapie niet tot voldoende resultaat heeft geleid of bij acute verstopping van een ader. Echter zonder aanpassing van de leefstijl is dit een tijdelijke oplossing. Vaak is looptherapie daarom
effectiever dan een chirurgische ingreep. Ik adviseer u hier graag over.
De claudicatiotherapeut is gespecialiseerd om patiënten met deze aandoening te behandelen.
Behandeling bestaat uit intensieve looptraining, verbetering van de looptechniek en het samen
analyseren en aanpassen van de levensstijl.
Paul Bruijn, fysio- en claudicatiotherapeut
www.fysiodenoord.nl
072-5711223

“Kom en vertel je eigen verhaal”
In het voorjaar van 2016 starten er weer vertelkringen in Heerhugowaard. Onder het motto “Op
verhaal komen” vertellen we elkaar in kleine groepen verhalen uit het eigen leven. Men inspireert
elkaar, leert andere mensen kennen en daaruit ontstaan regelmatig fijne contacten. Deelnemers,
zowel mannen als vrouwen, ervaren dit als heel waardevol.
In vertelkringen worden geen verhalen uit een boek voorgelezen, er wordt ook geen boek
besproken. Het gaat om levensverhalen er ervaringen. De leiding kiest per ochtend een thema en
daarover vertel je om beurten jouw verhaal en luister je naar de verhalen van anderen. Dat geeft
gevoelens van herkenning, meebeleven en genieten. Je praat over dingen waar je thuis niet vaak
aan toe komt en waar je misschien al heel lang niet meer aan gedacht hebt, je leert ook jezelf beter
kennen. De thema’s zijn zeer divers en inspirerend, actueel of over vroeger.
Eind februari of begin maart gaan de vertelkringen weer beginnen. De bijeenkomsten worden
gehouden in groepjes van maximaal 8 mensen. Mannen en vrouwen, jong en oud zijn welkom.
Een groep komt 8 keer bij elkaar, u kunt kiezen uit dinsdag-, woensdag- of donderdagochtend. Er
wordt een kleine bijdrage gevraagd voor zaalhuur en een kopje koffie of thee met wat lekkers. De
locaties zijn momenteel Wijkcentrum De Horst en Kompleks aan de Beukenlaan en bij voldoende
deelname in het Arboretum.
Wilt u zich aanmelden of meer informatie?
Bel naar Thea Leering, 072-5717555 of mail h.leering@quicknet.nl

Zuster van Buurendag
zwerfvuil opruimen in De Noord/Veenhuizen
Zaterdag 19 maart 2016
tegelijk met de Landelijke Opschoondag
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.
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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!”
In het volgende Contact kunt u meer lezen over de Zuster van Buurendag
Katorze

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
De data voor de komende tijd:
Vrijdag 19 februari 2016
op de pastorie

10.00 uur koffie-ochtend

Vrijdag 4 maart 2016
10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie
Mary IJdema komt knippen
Donderdag 17 maart 2016
17.30 uur maaltijd in het dorpshuis
Janet Wester
Tonnie Rozing
Gea Klercq
Tiny van Stralen

(5719382)
(5741684)
(5715265)

Riet Beers
Ria Boekel
Toos Mooij

(5714705)
(5719919)
(5710193)

KBO Heerhugowaard Noord
Namens Wim Beers het volgende: Er is nog genoeg plaats op de
dinsdagmiddag Soos. U kunt er klaverjassen maar ook een ander
spel spelen als u dat liever doet. b.v. Rummicub.
Aanvang 14.00 uur.
Datzelfde geldt voor de dinsdagmorgen gym. Onder
professionele leiding kunt u werken aan een goede conditie en uw
spieren soepel maken. Aanvang 9.30
De kosten zijn € 6,- p.mnd en € 1,- voor de koffie
Maandag 7 maart kunt u kijken naar De Passion.
In 2012 is deze Passion (bekend van de TV) opgevoerd door jongelui uit de Noord.
Vanaf het dragen van het Kruis vanaf het schoolplein tot aan de opstanding kunt u kijken naar een
prachtig uitgevoerde versie met heel mooie liederen. Aanvang: 14.00 uur.
Maandag 14 maart kunt u mee met een excursie naar Marius van Dokkum in Andijk.
U heeft vast al wel eens werk van hem gezien, zijn kaarten met voornamelijk ouderen zijn heel
bekend. Meer hierover kunt u lezen in de Nieuwsbrief van 23 febr.
Ik wil u ook attent maken op de ZORGMARKT op zaterdag 19 maart 2016 van 14.00-17.00 uur waar
bezoekers op het gebied van wonen-zorg-welzijn informatie kunnen krijgen. Van (thuis)zorg tot
vervoer met de Hugo-Hopper tot sporten voor ouderen.
Activiteiten tijdens de Zorgmark:   Bloeddruk meting; Bloedsuiker meting; Scootmobiel
parcours buiten (leren scootmobiel rijden); Mini high tea (tegen betaling); Wii-en; Proeverij
maaltijdservice DPRS; Een audicien voor gehoortest. Meer hierover in de Nieuwsbrief
Met vriendelijke groet: Truus van den Berg
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Carnaval in de Noord
Zaterdag 6 februari was het weer carnaval in de Noord. Er was
veel animo, en de nieuwe insteek met spellen per leeftijdsgroep
werd enthousiast ontvangen. Een bedankje is op z’n plek voor de
meiden die geholpen hebben met het schminken.
Ook de disco ´s avonds was druk bezocht en erg gezellig. De DJ´s
Mike en Luuk kregen alle voetjes weer van de vloer, bedankt
hiervoor!
Tijdens de carnaval hebben wij als werkgroep afscheid genomen
van Cindy Blankendaal, Miranda Beers, Sheila Borst en Dave Kay.
Bedankt voor jullie jarenlange inzet!!!
Wij zijn tegenwoordig trouwens ook te vinden op Facebook onder “Werkgroep Jeugd de Noord”.
Hierop zijn ook de foto’s te zien van de carnaval.
DE WERKGROEP JEUGD
Dick van Schagen, Jerry Numan, Jos Pasveer, Annemiek Beers, Lennart Baas,
Duco Stam, Marlou Zuurbier en Arianneke Moraal.

De “Blik op de weg” in De Noord …( 8 febr. 2016)
Beste mensen,
Vanmorgen om 7.40 u. verlaat ik onze woning en stap de “wijde
wereld” in. Ik bemerk, dat het al weer wat lichter is in vergelijking
met een week geleden. De lucht is zwaar bewolkt, maar ook grote
stukken licht en donker blauw laten zich zien.
Als ik de hoek om sla, komt Annie uit de andere straat gelopen, met
de krant in de hand. Die gaat ze bij iemand anders bezorgen en zo
lopen we samen de Middenweg op. We praten even bij en wensen
elkaar dan een fijne dag toe. Zo loop ik de weg af tot aan het Chinees restaurant. Eén blikje is alles wat ik vind op dit stuk en dat mag
“in de krant”. Waait de wind hier alles weg, of zijn er bewoners, die
hier hun straatje schoonhouden? Ik hoop natuurlijk het laatste!
Op de kruising krijg ik keurig voorrang en loop dan de Hasselaarseweg op. Vandaag loop ik de
noord-west route. Paul, onze dorpsfysiotherapeut, rijdt met een kort claxongeluid voorbij. We kennen elkaar al een tijdje en ik mag hem aanbevelen! Even verderop gaat, tijdens het lezen van de
krant, een hand omhoog en dat geeft een goed gevoel. Een teken van meeleven!
Het spoor over en dan de Noorscharwouderpolderweg in. Op het Apollomeer zie ik tientallen
meerkoeten. De wind veegt er als het ware overheen en op de stijger is dan ook geen vogel meer
te bekennen. Wel zie ik even verder, dat de fa. Beers hier ook iets van plan is. Een gebied wordt
afgezet en er wordt ook een pad over het water gemaakt. Wat zijn hier de plannen? Mocht je het
weten, mail het even! De straatlantaarns zijn inmiddels gedoofd, maar bij de gebr. Sol branden de
lampen nog volop. Zo loop ik in de richting van het Schoutenbosje. Inmiddels is hier aardig wat
riet weggesneden, maar er staat nog wel het een en ander. Het pad is moeilijk begaanbaar, de regen heeft er een modderpad van gemaakt. In de greppel ligt hier altijd blik en plastic. Het lijkt wel
een stuk niemandsland, waar sommige mensen hun afval denken te lozen. Jammer!
Ik steek de Westerweg over naar de Roskamsluis. Ook hier is het water goed in beweging en de
schepen liggen er wat verlaten bij. Dan de dubbele oversteek naar de Waarddijk-Noord. Ook hier
verlaten bootjes en schuilende eenden en meerkoeten, die tussen het riet vandaan komen. In de
verte zie ik een paar Schotse Hooglanders. Dit weer lijkt natuurlijk wel een beetje op het Schotse!
Halverwege staat een tentje met daarvoor een stel hengels. Zouden ze wat gevangen hebben?
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Dit lijkt me nou echt niet het mooiste weer om langs de waterkant te zitten, maar het kan verkeren!
Weinig verkeer kom je hier tegen. Gelukkig staat er bij het demontagebedrijf een afvalbak, want
ook hier laat men zijn/haar rommel achter. Zelfs bij de vakantiehuisjes(?) weet men het tuinafval in
de berm te deponeren en even verder zie ik zelfs een matras in de bosjes liggen!! Deze past zeker
niet in mijn plastic zak!
Dan steek ik de Westerweg opnieuw over. Bij de fa. Stoop staan de machines klaar. Onder het
spoor door en richting de Middenweg. Hier krijg ik de wind weer vol in het gezicht. Halverwege is
een rietdekker bezig. Hij groet en roept, dat hij altijd mijn stukje leest. “Ik kan niet zo schrijven!” is
zijn opmerking. “En ik kan niet zo mooi rietdekken,” antwoord ik dan. Zo heeft ieder zijn talenten!
Om vier minuten voor half elf loop ik langs de kerk. Op het Annaplein is de storm nog heviger en
ik torn tegen de wind in naar huis. Als ik, met trek in de koffie naar binnen stap, luidt de kerkklok.
Mooier kun je de tocht toch niet beëindigen!
• 62 blikjes (!)
• 22 drinkbakjes
• 17 plastic flessen
• 19 pk. sigaretten
• 3 pk. shag
• 6 flessen
Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol

Open podium
Zaterdag 5 maart 2016 van 13.30 – 15.30 uur
Met Anneke Wasscher, Inge Boulonois, Annek Groot
3e open Podium Schrijvenswaard
Dichters, schrijvers en singer-songwriters kunnen zich nog
aanmelden om ook hun werk ten gehore te brengen op het podium
van Bibliotheek Kennemerwaard, Parelhof 1, Heerhugowaard
Aanmelden per mail: info@schrijvenswaard.nl t/m 3 maart a.s.
Publiek van harte welkom, toegang gratis
Zie ook: www.schrijvenswaard.nl

Sjoelclub Glai em d’r in
Vandaag een recept voor een sportief en gezellig evenement in
de regio.
14e editie ‘Noordender Sjoelkampioenschap 2016’
Ingrediënten:
- Sjoelclub ‘Glai em d’r in’
- Uitnodigingen (Opgave d.m.v. email naar glaiemdrin@live.nl)
- Café Bleeker
- 20 sjoelbakken, tafels en stoelen
- Zoveel mogelijk sportieve en gezellige deelnemers
- Sjoelbakkenbal m.m.v. Paul Vlaar
- Een hapje en een drankje
- Loterij met fantastische prijzen

Glai em

d’r in

‘’Sjoelclub ‘’
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Bereidingswijze:
Verstuur van tevoren de uitnodigingen via Facebook, ’t Contact of hang een flyer op in café Bleeker. Zet, ‘s middags 09 April 2016 alle tafels en stoelen in de zaal en zijbar van café Bleeker met
daarop de sjoelbakken. Verdeel alle sportieve en gezellige deelnemers in gelijke hoeveelheid over
alle tafels en laat ze beginnen met sjoelen. Zorg ervoor dat de deelnemers genoeg te drinken
krijgen en loop af en toe rond met een hapje. De 5 beste mannen spelen een finale en de 5 beste
vrouwen spelen een finale en de winnaars krijgen een beker en eeuwige roem. Reik de ‘Snarker
van het Jaar’ prijs, de ‘Gouden Staaf’ uit aan de grootste ‘snarker’ van afgelopen seizoen, maar doe
dit wel binnen de club. Verzorg een grote loterij met fantastische prijzen en laat daarna het ‘Sjoelbakkenbal’ beginnen m.m.v. Paul Vlaar, zodat iedereen even met de voetjes van de vloer kan gaan.
Ga niet te laat dicht, want anders worden de BOA’s boos.
Gegarandeerd een groot succes voor een sportieve en gezellige avond in de regio!
Vrijdag 05 februari ’16. De mannen van Sjoelclub ‘Glai em d’r in’ mochten weer een avondje aan
de bak. “De spanning voor het N.K. Sjoelen begint nu mondjesmaat wel toe te nemen hoor, maar
met al zoveel aanmeldingen komt het wel goed!”, was het voorzitter Koen de Koning, die met het
inschrijfblaadje even rond ging. De mannen verzamelden zich weer om half 9 in het café en begonnen, zoals gewoonlijk, weer met het welbekende bakkie koffie. Nadat alle poules weer waren
ingedeeld en de potten bier doorkwamen, gingen de eerste alvast zitten voor hun eerste rondje
sjoelen. Deze avond zat er weer een oude bekende in de A-poule. Hij heeft alle sjoelrecords al
achter zijn naam staan, namelijk kampioen in het seizoen ‘09/’10, het ‘hoogste gemiddelde op een
avond’ (128,7) en ‘hoogste score in één beurt’ (148). Iedereen weet natuurlijk over wie we het hier
hebben en het is hem ook gegund om weer in de A-poule te zitten, namelijk Maarten de Moes.
Deze avond werd er lekker doorgesjoeld en er werden ook mooie scores neergezet. De winnaar
van de avond stak er met kop en schouders bovenuit. Het was Maarten de Moes met een gemiddelde van 127,3! De broodjes shoarma kwamen op tafel en er werd nog even heerlijk nagezeten.
Heeft u ook wel een keertje zin om zo’n gezellige avond te sjoelen met Sjoelclub ‘Glai em d’r in’ in
café Bleeker, dan geven wij u graag de kans op 09 April 2016! Aanvang 19.00 uur in Café Bleeker
Opgeven kan via een mail naar glaiemdrin@live.nl met uw naam of geef het door aan één van de
leden van de Sjoelclub, dan regelen wij voor u de rest!
Tot ziens,
Sjoelclub ‘Glai em d’r in’

Noorderend Nieuws
Zo’n kop boven aan je tweewekelijkse stukje beloofd wat.
Echter het was slechts bedoeld om iedereen dit stukje te
laten lezen. Weinig nieuws te melden over de toekomst
van de sporthal, maar wat niet is kan nog komen.
Afgelopen vrijdag had KVS hun jaarlijkse uitje in de kantine van het Noorderend gehouden. Leuke avond met darten, sjoelen en biljarten en heel veel eten. Een geslaagde avond
die goed samen ging met de voetbalwedstrijden in de hal.
Op 7 februari werden we verrast met een groep voetballers die
hun zondagmiddag en avond in de kantine kwamen doorbrengen. Erg leuk, waarbij op “hoog niveau” gezongen werd en er
zelfs gedanst werd op de tafels.
Op zaterdag 2 april zal er een groot biljarttoernooi worden
gehouden in de sporthal. In het volgende contact zal hierover
meer informatie volgen. Maar probeer de datum dus alvast vrij
te houden.
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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. 22 februari, 7 en 14 maart vanaf 13.00 uur.
briza@imbuko.eu of 06 21 11 62 93.
Henk Brinkmann

Nieuws van Hugo Girls
Vorige week hebben we bestuursvergadering gehad en we hebben
het o.a. gehad over het indelen van de zaaldienst. Ingrid doet dat nu
al diverse jaren en ze wil er na dit seizoen mee stoppen, maar er is
nog niemand om die taak over te nemen. Er moet echter wel altijd
een zaaldienst zijn bij thuiswedstrijden. Daarom hebben we besloten dat vanaf volgend (zaal)seizoen de teams die spelen zelf voor de
zaaldienst moeten zorgen (of er moet nog iemand op staan die wil
indelen). De recreanten en Dames 3, die op zaterdagavond spelen,
doen dit al zelf en de jeugdteams moeten op zaterdag altijd voor 1
persoon zorgen die de zaaldienst bij houdt. Bij andere wedstrijden
werd dit altijd ingedeeld. Het houdt dus in dat als bijvoorbeeld de A1 thuis speelt, de A1 zelf voor
de zaaldienst (2 personen) moet zorgen. Die hoeven dan maar 1 wedstrijd te zitten want daarna is
er weer een ander team die zelf de zaaldienst regelt.
Als iemand deze taak van het indelen op zich wilt nemen; nog beter! Het kost je niet veel tijd
en zo is het voor de teams gemakkelijk centraal geregeld.
Op 11 juni is weer de Rabofietstocht. Houd hem alvast vrij!
Twee weken terug hebben we een gesprek gehad met Jos Mienes, de trainer/coach van Dames 1.
Beide partijen zijn positief over de samenwerking en dus blijft Jos ook volgend seizoen training
geven!
Dames 1 draait nog steeds bovenin mee samen met JHC en Con Zelo. Ze moeten nu nog 5(!)
uitwedstrijden, o.a. tegen Con Zelo en JHC, en geen thuiswedstrijden meer. Het is een beetje wonderlijke competitie maar de komende uitwedstrijden zijn dus spannend.
Veel succes weer iedereen.
Het bestuur
Hugo Girls kopij voor het Contact moet naar: hugogirlscopy@hotmail.com
HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Piet Oudeman Transport
JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman
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Gezocht: publiek!

We zijn als Dames 1 hard op weg naar de titel in de 2e klasse in de zaal en het is bovenin ongekend spannend. We staan momenteel 3e met 2 punten achter op J.H.C. en Con Zelo, maar
wij hebben een wedstrijd minder gespeeld. Totaal zijn er voor ons nog 5 wedstrijden te gaan
en deze moeten we allemaal winnen om dit kampioenschap veilig te stellen. Con Zelo en
J.H.C. spelen zaterdag 20 februari tegen elkaar en wij treffen beide teams in de weken erna.
In die drie weken zal de competitie dus eigenlijk zo goed als beslist zijn. Wij kunnen uw hulp
bij deze overwinningen goed gebruiken!
We spelen (helaas) de rest van het zaalseizoen alle wedstrijden uit, waarbij het er écht om
gaat op twee data:
Zaterdag 27 februari om 19:30 uur tegen
J.H.C. in Sport aan Zee, Akkerbouwstraat 3, Julianadorp
Zaterdag 5 maart om 19:30 uur tegen
Con Zelo in de Harenkarspelhal, Oostwal 21, Tuitjenhorn
We verwachten dat het thuispubliek ook in grote getale op komt dagen, dus laat deze teams
niet van dit thuisvoordeel genieten en kom ons met minstens zoveel publiek aanmoedigen!
Maak er met de jeugd een leuk teamuitje van en laat ze zien hoe leuk het is om hard je best
te doen op de training en later in Dames 1 te komen. Vrienden, familie en iedereen die Hugo
Girls een warm hart toedraagt: we hopen jullie allemaal te zien op bovenstaande data in Julianadorp en Tuitjenhorn. Dan gaan wij jullie een leuke pot handbal voorschotelen en nemen
we de punten hopelijk mee naar de Noord!
Sponsors
Sinds een paar weken hangt bij het handbalveld een reclamebord van Snoek Motoren.
Snoek Motoren is in 1969 begonnen met het verkopen en repareren van Honda’s en is sindsdien
gespecialiseerd in dit merk.
Bij Snoek Motoren is een ruime keuze van in zeer goede staat verkerende gebruikte en nieuwe
Honda motorfietsen en motorscooters. Tevens is er een grote voorraad Honda onderdelen en een
ruime collectie motorkleding en helmen. Het is dus zeker de moeite waard om bij Snoek Motoren
langs te gaan.

Hugo Girls jarigen
Mabel Ursem				18-feb
Simone Drenth				21-feb
Marianne Gieling-van Tilburg		
25-feb
Carola Wijnker				26-feb
Bo Bleeker				28-feb
Mandy Plak				2-mrt
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Lentekeezen
De maand maart komt langzaam dichterbij, 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
Hugo Girls F2 – JHC F2
Zondag 7 febr. moesten wij handballen tegen JHC.
Ik vond het spannend want het was in de rust 3- 2.
De eind stand was 10- 9 voor ons.
Dus het bleef de hele wedstrijd spannend.
Ik vond het leuk dat we gewonnen hebben en ik heb 4 doelpunten gezet .
Roos van Langen J
Hugo-Girls F2 tegen H.V.S. 13-februari’16
We moesten thuis handballen tegen H.V.S.
De eerste helft stond het 11-1 voor ons,
en toen hadden we gewonnen met 21-4.
We hebben lekker gespeeld.
Roos Wagenaar.
Hugo Girls 1 – Tonegido`1		
14 februari 2016
Zondag 14 februari stond Hugo Girls – Tonegido op de planning. Hugo Girls is in vorm en had
zin in deze wedstrijd! We wisten dat er een felle pot te wachten stond. Hugo Girls startte goed
met een 4-0 voorsprong, Tonegido had hier snel antwoord op met verschillende afstandsschoten.
Hugo Girls liep daarna uit door mooie aanvallen en breaks. Ruststand 15-5. Na de rust bleef Hugo
Girls goed handballen en hielden we ons hoofd erbij. Tonegido maakte verschillende overtredingen door verkeerd te verdedigen, Hugo Girls benutte deze penalty’s en tijdstraffen. De wedstrijd
eindigde met een stand van 35-17 in het voordeel van Hugo Girls. Hugo girls heeft 60 minuten
lang de aandacht gelegd bij ons eigen spel en gestelde doel, om niet onder indruk te zijn van het
fysieke spel. Een compliment voor de scheids, die een goede wedstrijd floot. Daarbij willen we ook
de A-Junioren bedanken, die een prima wedstrijd hebben gespeeld!
Vandaag hebben we de laatste thuiswedstrijd gespeeld. We hebben alle support nodig bij onze
laatste vijf uitwedstrijden, om onze naar de 1ste plaats te helpen. Volgende week spelen we uit
tegen Tonegido in Hippolytushoef, we zien u graag daar!
Uitslagen 1 t/m 7 februari
dames 2 Vrone DS1
dames 3 Schagen DS3
A1
Spartanen DA1
A2
Hugo Girls DA2
B1
Geel Zwart DB2
B2
Tornado DB1#
C2
HVS/Petten DC1

Hugo Girls DS2
Hugo Girls DS3
Hugo Girls DA1
KSV DA1
Hugo Girls DB1
Hugo Girls DB2
Hugo Girls DC2

20
10
17
19
11
12
18

-

16
20
12
12
12
19
12
33

D1
Wijk aan Zee D1#
Hugo Girls D1
7
7
D2
Hugo Girls D2
Blinkert D1
5
11
E1
Lacom ‘91 E1#
Hugo Girls E1
6
14
E2
Lacom ‘91 E2
Hugo Girls E2
6
12
F2
Hugo Girls F2
JHC F2
10
9
recr 1
Schagen DR1
Hugo Girls DR1
25
10
					
Uitslagen 8 t/m 14 februari		
			
					
dames1 Hugo Girls DS1
Tonegido DS1
35
17
dames 2 Hugo Girls DS2
Schagen DS2
16
20
dames 3 Hugo Girls DS3
CSV DS3
13
20
A1
Hugo Girls DA1
Dynamo DA1
17
13
A2
Westfriezen DA1
Hugo Girls DA2
16
16
B1
Hugo Girls DB1
Kleine Sluis/
		
Wieringerwaard DB2 30
7
B2
Hugo Girls DB2
Zwaluwen K DB1
18
11
C1
CSV DC1
Hugo Girls DC1
8
12
D1
Hugo Girls D1
Meervogels D1#
21
4
D2
Berdos D1#
Hugo Girls D2
13
2
E1
Hugo Girls E1
Graftdijk E1
8
4
F1
Berdos F1
Hugo Girls F1
6
13
F2
Hugo Girls F2
HVS F1
21
4
F3
VZV F3
Hugo Girls F3
6
4
PROGRAMMA ZATERDAG 20 FEBRUARI T/M VRIJDAG 26 FEBRUARI (ZAAL)
AANW./
TEAM
DATUM
WEDSTRIJD
PLAATS
AANV. VERTREK
DAMES 1 21-2-2016 Tonegido DS1-HG DS1
Wieringen, de
12:20 11:00
DAMES 2 21-2-2016 Tornado DS3-HG DS2
Waardergolf
13:20 12:35
DAMES 3		
VRIJ
A1
21-2-2016 HG DA1-C.S.V. Handbal DA1Noorderend
12:30 12:00
A2
21-2-2016 HG DA2-KSV DA1
Noorderend
13:45 13:15
B1
21-2-2016 H.V.S. DB1-HG DB1
Molentocht
14:55 13:55
B2
21-2-2016 Vrone DB3-HG DB2
Alkmaar Noord
10:00 9:00
C1
21-2-2016 HG DC1-H.C.V.’90 DC1
Noorderend
11:30 11:00
C2
21-2-2016 Zwaluwen K DC1-HG DC2 Niedorphal
10:55 9:55
D1
VRIJ
D2
21-2-2016 HG D2-Maedilon/VZV D2 Noorderend
15:00 14:30
E1
20-2-2016 Vrone E1-HG E1
Alkmaar Noord
11:55 10:55
E2
20-2-2016 Tornado E1-HG E2
Waardergolf
9:00
8:15
F1
20-2-2016 HG F1-A & O F1#
Noorderend
13:00 12:30
F2
20-2-2016 HG F2-Kleine Sluis F2
Noorderend
13:00 12:30
F3
20-2-2016 HG F3-KSV F2
Noorderend
13:45 13:15
RECR. 1 25-2-2016 Tonegido DR1-HG DR1
Wieringen, de
21:00 20:00
RECR. 2 24-2-2016 Tornado DR2-HG DR2
Waardergolf
19:30 18:45
						
WIJZIGING:
Zat 20 feb: F1-A&O om 13.00 uur (was 21 feb om 10.00 uur)
Zat 20 feb: F2-Kleine Sluis om 13.00 uur (was 21 feb om 10.00 uur)
Zat 20 feb: F3-KSV om 13.45 uur (was 21 feb om 10.45 uur)
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RES.SH.
--------------------RES.SH.
--------------------------------------------------------

PROGRAMMA ZATERDAG 27 FEBRUARI T/M VRIJDAG 04 MAART (ZAAL)
TEAM
DATUM
DAMES 1 27-2-2016
DAMES 2
DAMES 3
A1
A2
28-2-2016
B1
B2
C1
C2
D1
D2
E1
E2
F1
F2
F3
RECR. 1
RECR. 2

WEDSTRIJD
J.H.C. DS1-HG DS1
VRIJ
VRIJ
VRIJ
Graftdijk DA1-HG DA2
VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ
VRIJ

PLAATS
Sport aan Zee

AANW./
AANV. VERTREK RES.SH.
19:30 18:00
------

Oosterven, de

11:30

10:30

RES.SH.

PROGRAMMA ZATERDAG 05 MAART T/M VRIJDAG 11 MAART (ZAAL)
TEAM
DATUM
WEDSTRIJD
DAMES 1 5-3-2016		
		 19:30
DAMES 2 5-3-2016		
19:15		
-----DAMES 3
VRIJ
A1
VRIJ
A2
VRIJ
B1
VRIJ
B2
VRIJ
C1
VRIJ
C2
VRIJ
D1
VRIJ
D2
6-3-2016 Graftdijk D2-HG D2
E1
VRIJ
E2
VRIJ
F1
VRIJ
F2
VRIJ
F3
VRIJ
RECR. 1
VRIJ
RECR. 2 8-3-2016 HG DR2-Lacom ‘91 DR1

AANW./
PLAATS
AANV. VERTREK RES.SH.
Con Zelo DS1-HG DS1
Harenkarspelhal
18:15		-----Kleine Sluis DS1-HG DS2 Veerburg, de 20:15
		
		
		
		
		
		
		
		
Oosterven, de
12:15 11:15
RES.SH.
		
		
		
		
		
		
Noorderend
21:00 20:30		------

ZAALDIENSTEN		

CONTROLE

21-feb
11.15-13.45
13.45-15.45

Ingrid Commandeur

Mariska Stoop+Shelley Poorten
Mandy Plak+Pleun Stoop
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13-mrt
11.30-14.00

Malissa de Groot+Jet Beers

19-mrt
13.30-15.15
18.20-19.40

ouders D1 en D2 + Sofie Kavelaar
Marijn Kunst+Joy Vonk

20-mrt
09.45-12.00
12.00-14.15

Jet vd Berg+Deni Westmeyer
Monique Plak+Laura de Wit

Liane Borst

Ingrid Commandeur

ALS JE VERHINDERD BENT, RUIL DAN MET IEMAND UIT JOUW OF EVENTUEEL EEN ANDER TEAM EN
GEEF DIT DAN DOOR AAN INGRID COMMANDEUR
TEAM
F1
F2
F3
DC1
DA1
DA2
D2
DR2
E2
E1
DB2
DS2
DR1
F2
F3
F1
D2
D1#
DA2
DS3
DC2
DC1
DA1
DB1
DR2

DATUM
20-2-2016
20-2-2016
20-2-2016
21-2-2016
21-2-2016
21-2-2016
21-2-2016
8-3-2016
13-3-2016
13-3-2016
13-3-2016
13-3-2016
15-3-2016
19-3-2016
19-3-2016
19-3-2016
19-3-2016
19-3-2016
19-3-2016
19-3-2016
20-3-2016
20-3-2016
20-3-2016
20-3-2016
22-3-2016

HG F1
HG F2
HG F3
HG DC1
HG DA1
HG DA2
HG D2
HG DR2
HG E2
HG E1
HG DB2
HG DS2
HG DR1
HG F2
HG F3
HG F1
HG D2
HG D1#
HG DA2
HG DS3
HG DC2
HG DC1
HG DA1
HG DB1
HG DR2

-

WEDSTRIJD
A & O F1#
Kleine Sluis F2
KSV F2
H.C.V.’90 DC1
C.S.V. Handbal DA1
KSV DA1
Maedilon/VZV D2
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

AANV.
13:00
13:00
13:45
11:30
12:30
13:45
15:00
21:00
10:00
10:50
11:45
12:45
21:00
12:15
12:15
13:00
13:45
14:30
18:30
19:40
10:00
11:00
12:00
13:10
21:00

SCHEIDRECHTER
?
?
Evie Tiel
Annie Groenland
Joyce/Pascal Heij
Nel Borst
Evi Blankendaal-Pien vd Berg
Monique Beemsterboer
Hua-lu Kuilboer-Mabel Ursem
Jill Kavelaar-Kristie vd Hulst
Karin Oudeman
Karin Oudeman
Monique Beemsterboer
Kristie vd Hulst-Evie Tiel
Fenny Borst-Yara de Vries
Kirstin Plak-Nadine Hoppen
Sen Kuilber-Bente Zuurbier
Sen Kuilber-Bente Zuurbier
Dames 2
Nel Borst
Monique Beemsterboer
Bregje de Wit-Pien vd Berg
Karin Oudeman
Annie Groenland
Joyce/Pascal Heij

Schoonmaken sporthal
datum
week
wie
kldk /toilet laag
kldk/toilet hoog
				
22-02-16
8
maandag
x
x
27-02-`16
9
???????
grote schoonmaak
4-3-2016
10
vrijdag
x
x
8-3-2016
11
Ouders E Jeugd
x
x
14-03-16
12
maandag
x
x
22-03-16
13
dinsdag
x
x
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31 januari was ik handbalster van de week,
Het was super leuk .ik mocht ook de aftrap doen , en maakte en doelpunt .
Ze moesten tegen Con Zelo .het was een heel spannende wedstrijd .
Ze hebben gewonnen met 25-22 .
In de kleedkamer kreeg ik een tas met daarin een handdoek met mijn naam en een foto van alle
speelsters en nog wat lekkers .
Groetjes Joy

Hugo Boys seizoen 2015-2016
Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 20 februari
Hugo-Boys
9.30 uur Gerard
13.00 uur Irma
Zondag 21 februari
9.45 uur Annet/ Carin
13.00 uur Joke
Leden ????
Maandag 22 februari
Tafeltennis Puinhoop
Dinsdag 23 februari
Kbo en Seniorengym
Woensdag 24 februari
Revas
Donderdag 25 februari
Training Hugo Boys
Vrijdag 27 februari
koersbal

Zaterdag 27 februari
Hugo- Boys
9.30 uur Corina
13.00 uur Jose
Zondag 28 februari
9.45 uur Erna/ Ria
13.00 uur John Kunst/ Sil Snoek
Leden : ????
Maandag 29 februari
Tafeltennis Puinhoop
Dinsdag 1 maart
Kbo en Seniorengym
Woensdag 2 maart
Revas
Donderdag 3 maart
Training Hugo Boys
Vrijdag 4 maart
koersbal

Hugo Boys Senioren
PROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 21 februari 2016
Terreindienst: Erwin Hand, Mark Klompstra
wedstr. Omschrijving 			
aanv. vertr.
6642
11750
132535
0
131541
138267

DTS 1 			 Hugo-Boys 1 		
SEW 2 			 Hugo-Boys 2 		
JVC 3 			 Hugo-Boys 4 		
Hugo-Boys 5 			 vrij		
Kolping Boys 8			 Hugo-Boys 6 		
Hugo-Boys 7 			 SVW 27 10 		

14:00		
11:45		
10:00 9:00
10:00
10:45

9:00
10:00

Scheidsrechter
S. Cakir
A.v. Brederode

Koen de Koning
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PROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 28 februari 2016
Terreindienst: Jeff Beers
wedstr. Omschrijving 			
aanv. vertr. Scheidsrechter
5926
VZV 1			 Hugo-Boys 1 		 14:00		
M. de Waal
0
Hugo-Boys 2 			 vrij					
133743 Hugo-Boys 4 			 De Zouaven 7 		 10:45 10:00 G. Vinke
0
Hugo-Boys 5 			 vrij					
0
Hugo-Boys 6 			 vrij					
131733 KSV 6 			 Hugo-Boys 7 		 14:00 13:00		
PROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 6 maart 2016
Terreindienst: Gerrit Veldman, Paul Groot
wedstr. Omschrijving 			
aanv. vertr. Scheidsrechter
6795
Hugo-Boys 1 			 Hollandia T 1 		 14:00		
J.C.A. Raven
11873 Hugo-Boys 2 			 Grasshoppers 2 		 10:45		
M. Konte
133748 Hugo-Boys 4 			 SRC 3 		 14:00 13:15 Jan Eeken
160979 Hugo-Boys 5 			 Hollandia T 4 		 10:45 10:00 Marcel Numan
138039 Hugo-Boys 6 			 Vrone 6 		 10:45 10:00 Ate v.d. Laan
131620 VIOS-W7 			 Hugo-Boys 7 		 13:00 12:00		
									
Siem Hand tel. 5740761

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)

Hugo Boys Jeugd
wedstr. Omschrijving			

aanv

Vertr/aanw Scheidsrechter

Wedstrijden Hugo Boys Zaterdagjeugd 2014-2015
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd Saturday, February 20, 2016
Terreindienst ‘s ochtends: Thijs Zuurbier
Terreindienst ‘s middags: Rens Hoogland
wedstr. Omschrijving			aanv
Vertr/aanw
Hugo Boys B1
- Vrij
Hugo Boys B2
- Vrij
Hugo Boys C1
- Vrij

38

Scheidsrechter

203450
-

Hugo Boys D1
Hugo Boys E1
Hugo Boys E2
Hugo Boys F1
Hugo Boys MP1
Hugo Boys MP2
Hugo Boys MP3

-

Texel 94 D2
Zie programma SZVV
Zie programma SZVV
Zie programma SZVV
Zie programma SZVV
Zie programma SZVV
Zie programma SZVV

11:00

10:15

??		
		
		
		
		
		
		

Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd Saturday, February 27, 2016
Terreindienst ‘s ochtends: Rob Zuurbier
Terreindienst ‘s middags: Frank Beke
wedstr. Omschrijving			aanv
Vertr/aanw
Scheidsrechter
		
Hugo Boys B1
- Vrij
		
Hugo Boys B2
- Vrij
		
Hugo Boys C1
- Vrij
		
203457 Sint Boys/Vesdo D1
Hugo Boys D1 10:00
8:45
Hugo Boys E1
- Zie programma SZVV
		
Hugo Boys E2
- Zie programma SZVV
		
Hugo Boys F1
- Zie programma SZVV
		
Hugo Boys MP1 - Zie programma SZVV
		
Hugo Boys MP2 - Zie programma SZVV
		
Hugo Boys MP3 - Zie programma SZVV
		
									
Houdt de website en het bord in de gaten ivm gewijzigde wedstrijden!
www.hugoboys.nl

Programma SZVV Jeugdwintercompetitie 2016
Zaterdag 20 februari		 LET OP !! Sporthal Harenkarspel Tuitjenhorn
poule:
wedstrijd:				
tijd:
E 2.02
Dutch Flora E1
- Hugo Boys E1
HB
9:30
E 2.02
Hugo Boys E1
- Dutch Flora E1
H
10:10
E 1.02
Garage Stoop E4
- Winkel E2
W
10:50
E 1.01
Velko Bandenservice E3
- Hugo Boys E2
HB
11:10
E 1.02
Winkel E2
- Garage Stoop E4
H
11:30
E 1.01
Hugo Boys E2
- Velko Bandenservice E3
H
12:10
Scheidsrechter- en bestuursdienst : HOLLANDIA-T
Zaterdag 20 februari		 LET OP !! Sporthal Molentocht Schagenbrug
poule:
wedstrijd:				
tijd:
Ka 1.04 De Pettenvlet aan Zee Ka 1 - Hugo Boys Ka 3
HB
13:40
Ka 1.04 Hugo Boys Ka 3
- De Pettenvlet aan Zee Ka 1 P
14:40
Scheidsrechter- en bestuursdienst : PETTEN
Zaterdag 20 februari 		
Sporthal Noorderend		
poule:
wedstrijd:				
Ka 1.04 LSVV Ka 3
- Vrienden van Sint Boys – DES Ka 1 SB
Ka 1.02 Hugo Boys Ka 2
- VZV Taxi van Diepen Ka 1
VZ
Ka 1.04 Vrienden van Sint Boys-DES Ka 1 - LSVV Ka 3
L

tijd:
9:00
9:20
9:40
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Ka 1.02 VZV Taxi van Diepen Ka 1
- Hugo Boys Ka 2
HB
Ka 1.02 LSVV Ka 2
- Club van Honderd Hollandia-T Ka 1
Ka 1.01 LSVV Ka 1
- Hugo Boys Ka 1
HB
Ka 1.02 Club van Honderd Hollandia-T Ka 1-LSVV Ka 2
L
Ka 1.01 Hugo Boys Ka 1
- LSVV Ka 1
L
Scheidsrechter- en bestuursdienst : LSVV

10:00
H
10:20
10:40
11:00
11:20

Zaterdag 27 februari		
LET OP !! Groenenweg sporthal Schagen
poule:
wedstrijd:				
tijd:
Ka 1.01 Albert Heyn Warmenhuizen Ka 1 -Hugo Boys Ka 1
HB
13:00
Ka 1.01 B & L Kozijnen Schagen Ka 2 - CSV BOL Ka 1
B
13:20
Ka 1.01 Hugo Boys Ka 1
- Albert Heyn Warmenhuizen Ka 1 V
13:40
Scheidsrechter- en bestuursdienst : SRC
Zaterdag 27 februari		 LET OP!! Sporthal Harenkarspel Tuitjenhorn
poule: wedstrijd:				
tijd:
Ka 1.04 Vrienden van Sint Boys – DES Ka 1 - Hugo Boys Ka 3 HB
9:30
Ka 1.04 Callantsoog Ka 1
- LSVV Ka 3
L
9:50
Ka 1.04 Hugo Boys Ka 3
- Vrienden van Sint Boys – DES Ka 1
SB
10:10
Ka 1.04 LSVV Ka 3
- Callantsoog Ka 1 C
10:30
Ka 1.04 Bar Dancing ‘t Geveltje Ka 4
- VZV van der Stoop & Kruijer Autobedrijf Ka 2
VZ
10:50
Ka 1.02 NUMMER 5
- NUMMER 6
6
11:10
Ka 1.04 VZV van der Stoop & Kruijer Autobedrijf Ka 2
		
- Bar Dancing ‘t Geveltje Ka 4 S 11:30
Ka 1.02 Finale wedstrijden Hugo Boys Ka 2 -		
5
11:50
Ka 1.02 Finale wedstrijden Hugo Boys Ka 2 -		
4
12:10
Ka 1.02 Finale wedstrijden Hugo Boys Ka 2 -		
2
12:30
Ka 1.02 Finale wedstrijden Hugo Boys Ka 2 -		
3
12:50
Ka 1.02 Finale wedstrijden Hugo Boys Ka 2 -		
1
13:10
Scheidsrechter- en bestuursdienst : HOLLANDIA-T
Zaterdag 27 februari		 LET OP!! Sporthal Multitreffer ‘t Zand
poule: wedstrijd:				
tijd:
F 1.01
Finale wedstrijden Hugo Boys F1
-		
6
10:00
F 1.01
Finale wedstrijden Hugo Boys F1
-		
4
10:20
F 1.01
Finale wedstrijden Hugo Boys F1
-		
5
10:40
F 1.01
Finale wedstrijden Hugo Boys F1
-		
3
11:00
F 1.01
Finale wedstrijden Hugo Boys F1
-		
2
11:20
F 1.01
Finale wedstrijden Hugo Boys F1
-		
1
12:00
Scheidsrechter- en bestuursdienst : GEEL ZWART		
Zaterdag 27 februari		 LET OP !! Spartahal Schagen
poule: wedstrijd:				
E 2.02
Finale wedstrijden Hugo Boys E1
-		
6
E 2.02
Finale wedstrijden Hugo Boys E1
-		
4
E 2.02
Finale wedstrijden Hugo Boys E1
-		
5
E 2.02 Finale wedstrijden Hugo Boys E1
-		
2
14:00
E 2.02 Finale wedstrijden Hugo Boys E1
-		
3
14:20
E 2.02 Finale wedstrijden Hugo Boys E1
-		
1
14:40
Scheidsrechter- en bestuursdienst :			
SCHAGEN
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tijd:
13:00
13:20
13:40

Zaterdag 27 februari		
LET OP!! Sporthal Doorbraak Warmenhuizen
poule: wedstrijd:				tijd:
E 1.01 Finale wedstrijden Hugo Boys E2
-		
6
10:40
E 1.01 Finale wedstrijden Hugo Boys E2
-		
5
11:20
E 1.01 Finale wedstrijden Hugo Boys E2
-		
4
11:40
E 1.01 Finale wedstrijden Hugo Boys E2
-		
2
12:00
E 1.01 Finale wedstrijden Hugo Boys E2
-		
3
12:20
E 1.01 Finale wedstrijden Hugo Boys E2
-		
1
12:40
Scheidsrechter- en bestuursdienst : VIOS-W

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:
telefoon:
fax:

contacthhw@gerja.nl
0226-421520
0226-421550

Rekeningnummer Contact: NL06RABO0386950989
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