
1

Agenda
12 april 2015 sporthal Noorderend: Brommerbeurs
12 april 2015 Brandweer: Opendag op Annaplein
14 april 2015 Stichting Dorpshuis: 20:00 jaarvergadering in het Dorpshuis
17 april 2015 Diatonica’s: jubileumshow in de sporthal Noorderend
18 april 2015 Diatonica’s: jubileumshow in de sporthal Noorderend
18 april 2015 Zeeverkenners: Rommelmarkt in botenhuis De Roef
19 april 2015 3e zondag viering met Laurentiuskoor uit Oudorp
19 april 2015 25-jarig jubileum Stille Omganggroep.
20 april 2015 15:15 kinderkerk
22 april 2015 12:00 kinderkerk
26 april 2015 Vormselviering
27 april 2015 Koningsdag
2 mei 2015 13e editie Noordender Sjoelkampioenschap aansluitend Sjoelbakkenbal bij Bleeker
3 mei 2015 Eerste Communieviering
5 mei 2015 Fietstocht
7 mei 2015 Jaarvergadering begrafenisvereniging St. Tekla
8 mei 2015 Steprace
14 mei 2015 YoungSeven: Dauwtrappen met monniken
14 mei 2015 Hemelvaartsdag Dorcas Fietsdag
16 mei 2015 40MM
17 mei 2015 3e zondag viering met als gastkoor Bjerjozka.
18 mei 2015 KBO: Slotmiddag
24 mei 2015 en 25 mei: Pinksteren
7 juni 2015 YoungSeven: KJD Festival
12 juni 2015 Samen Verder feest
13 juni 2015 Bavodag voor de vormelingen
21 juni 2015 3e zondag met het combo van Trudy Hand
28 juni 2015 YoungSeven: Seizoensafsluiting

Vrijdag 10 april 2015

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 20 APRIL 2015 
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 8 mei 2015.
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Smuigelweg 4   1704 PX 
Heerhugowaard  / Waarland
T 0226 42 13 53 • F 0226 42 29 04
www.stooptuinmachines.nl

Tot ziens in onze showroom:

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

100% Husqvarna.
    0% Brandstof.

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

Inclusief Accu 
en snellader

€ 459,-
Inclusief Accu 
en snellader

€ 3.599,-
Inclusief Accu, snellader 

en maaidek 85 cm.

HUSQVARNA 
RIDER ACCU 

HUSQVARNA 136 LiHD50 
HEGGENSCHAAR 

HUSQVARNA 136 LiC 
TRIMMER 
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KLINKENDE
  MUNT WEKEN

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

op een nieuwe 
Honda grasmaaier! 

www.honda.nl

€ 80,-
kado*

op de Honda 
HRX-serie**

€100,-
kado*

op de Honda 
HRH/HRD-serie 

€40,-
kado*

op de Honda 
IZY-serie** 

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

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

en de HRG 415P.

Tot ziens in onze showroom:

App voor Mobiel 
Bankieren

Internet Bankieren

iDEAL

Open een Plus
Betaalrekening en krijg:

€ 50 op uw RegioBank 
spaarrekening

Een Adviseur die u kent

Persoonlijk advies

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

Parochiecentrum:
Middenweg 541, 1704 BE  Heerhugowaard
(072) 57 113 34
NL64RABO 0326802185
Pastorie.de.noord@gmail.com
www.kerkdenoord.nl
Openingstijden secretariaat:dinsdag en donderdag van 9:30 uur tot 11:00 uur
Openingstijden kerk: maandag tot en met zondag van 9.00 uur tot 18.00 uur 

Pastor:
Marion Bleeker-Burger 
(0226) 422 731
Jnm.bleeker@quicknet.nl
Donderdagmorgen aanwezig op de Pastorie, vrije dagen op maandag en vrijdag-ochtend

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

Deken / pastoor E. Moltzer
Gedempte Gracht 64
1741 GD Schagen
0224 212357
don.eduard@planet.nl 

Heilig Hart raad
Vice-voorzitter   Gea Klercq  072 571 5265
Secretaris   Vacature 
Penningmeester   Siem van Langen    072 5744771
Bestuurslid   Kees van Langen  072 574 2241

Contactpersonen secties:
Sectie Catechese   Vacature
Sectie Liturgie   Marga van Langen 072 574 2241
Sectie Gemeenschapsopbouw Ted van Schagen  072 5712020
Sectie Diaconie en Pastoraat Vacature

Personele Unie
Pim Mooij      072 5715332 
Truus van den Berg     072 5719852
 
Copij voor het Contact namens de Parochie dient u te mailen naar Annet Kroon: 
marcoannet@gmail.com. Gelieve voor zaterdag 12 uur. 

Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren  voor 16 april  op  het 
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.

In april is de groep van mevrouw van Langen- van Schagen aan de beurt om de kerk op orde te maken.
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Bloemengroep: In april wordt de kerk versierd door Nel van Schagen en Mieke Wolkers.

SPREEKUUR vice voorzitter.
Op elke donderdag 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: PASEN!
De gemartelde Jezus leeft.
Zijn handen en voeten,
het eten van geroosterde vis,
zijn onvoldoende bewijs daarvan.
Met wonden en al
kan Hij herkend worden
in het breken van het brood
en in het lezen van de Schriften.
Hij komt tot leven
waar mensen aan delen toekomen.
Gebroken, gedeeld brood,
gedeelde inspiratie:
zij zijn vindplaats
voor de Verrezen Jezus.

Delen van wat we hebben
en van wat we voor elkaar zijn:
daarin komt de trouw van God
hartverwarmend aan het licht.
Waar we er helemaal zijn voor elkaar,
daar laat God zich zien
als een God van levenden.
Hij schenkt toekomst,
Hij is een bevrijder,
zelfs uit de afgrond van de dood.
Zo is Hij onze God
volgens de Schriften:
een en al Belofte en Leven,
toen en ook vandaag
voor alle mensen van goede wil.

Wim Holterman osfs

UIT DE PAROCHIE –  “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” –  5 april 2015.
Lieve mensen, allemaal nog een Zalige Paastijd toegewenst. 
De Goede Week en Pasen zijn zomaar weer voorbij. 
Palmpasen was het begin van de Goede Week. Dat was een heel gezellige viering waarin een kleine 
veertig kinderen met hun Palmpasenstokken aanwezig waren en in processie door de kerk liepen. 
Al die stokken werden bij mensen gebracht die wel een steuntje in de rug konden gebruiken. Om 
te laten zien dat we aan hen denken.

Woensdag 1 april was de Boeteviering voor Pasen en het Vormsel. Deo Vacare zong. Het was 
indrukwekkend. Na afloop verbrandden de vormelingen briefjes waarop zij hadden geschreven 
wat zij niet zo goed hadden gedaan. Zo konden ze met een schone lei verder gaan.
Op Witte Donderdag zong het Ritmisch Koor liederen uit Jesus Christ Superstar. Gerard Weel ging 
voor. Het was een mooie sfeervolle viering.
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De Paaswake werd opgeluisterd door het Gemengd Koor. De Paaskaars, die was gewijd in 
Sabinahof in Waarland door de oud-pastoor Jan van Diepen uit Den Helder, droeg ik aan het begin 
van de viering de donkere kerk binnen, begeleid door vier vormelingen met brandende fakkels, 
die waren aangestoken bij de urnenmuur. In Sabinahof  was ook water gewijd en waren hosties 
geconsacreerd voor onze kerk. Door deze constructie mag ik voorgaan in de Paaswake. En dat 
is toch wel heel mooi, vind ik zelf. Ik heb erg genoten van de vormelingen, die heel enthousiast 
waren over hun actieve rol in de viering. De vier vormelingen met de fakkels staken het Paasvuur 
aan. Alle aanwezige vormelingen hielpen de misdienaars met het uitdragen van het licht. En ook 
vier vormelingen droegen het water aan. Vormelingen: bedankt nog voor jullie hulp!
Ik wil alle mensen bedanken die in de Goede Week en met Pasen hebben geholpen om alles weer 
op rolletjes te laten lopen en alles aan te passen aan wat op een bepaald moment nodig was. We 
hebben een prachtige groep mensen die daarvoor zorgen. Top!
Een aantal vieringen heb ik niet genoemd, gewoon  omdat ik er niet bij was en er verder ook nog 
niets over heb gehoord.

Inmiddels heeft het Ritmisch Koor gevierd dat ze dertig jaar bestaat. Geweldig. Ritmisch Koor: van 
harte gefeliciteerd en nog vele jaren zangplezier toegewenst.

Maandag 30 maart overleed Cees Meester, de man van onze koster Gon, op 61-jarige leeftijd. Heel 
verdrietig. We wensen Gon en haar familie heel veel sterkte en nog van harte gecondoleerd.

Op 12 april zal er een schrijfactie zijn voor Amnesty International. Ik weet niet precies waarover het 
gaat, maar dat leest u dan. 
Op 19 april wordt in de viering het 25-jarig jubileum van de Stille Omgang vanuit De Noord 
gevierd. Het koor Echo zingt.

Ik ga nu een weekje heel andere dingen doen, onder andere samen met mijn zusje uit Australië, 
even bijkomen en lekker genieten.

Wat komen gaat:
12 april: schrijfactie van Amnesty International
19 april: jubileumviering Stille Omganggroep met gastkoor Echo.
26 april: Vormselviering
3 mei: Eerste Communieviering
10 mei: Moederdag en inwijding Mariabeeld

Hartelijke groet, Marion Bleeker – Burger.

WEEKEINDE 11 EN 12 APRIL
Tweede zondag van Pasen/Beloken Pasen
Eerste lezing uit Handelingen 4, 32-35(Lucas schetst ons de eerste kerk van Jeruzalem als een 
eensgezinde, solidaire gemeenschap)
Evangelie uit Johannes 20, 19-31( Zalig zij die, zonder gezien te hebben, toch tot geloof komen)

ZONDAG 12 APRIL
10.00 UUR Eucharistieviering met zang van het ritmisch koor. Voorganger is pater Jan Molenaar
Gebedsintenties voor: Piet Dekker en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Berry, Luc 
en Ria van Gastel-tesselaar ,Cor Borst en Ria Borst-Groot, Marie Molenaar-Spaansen en zegen over 
haar gezin, Cok Borst, Jan Beers en zegen over zijn gezin,Antonius Aloysius Molenaar en Petronella 
Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart, in liefdevolle herinnering 
Nic Eeken en Michel, Henk en Trien Groot-Groot en zegen over hun gezin, Jaap Beers, Gina,Broeder 
Patrick en overleden ouders  en familie en zegen over de kinderen en kleinkinderen, in dankbare 
herinnering aan Jaap Pronk Jan en Sjanet, voor een jarige en zegen over haar gezin, Agie Borst-
Eeken en Cor Borst en zegen over hun gezin.
Lector: Bert bijvoet. Misdienaars: Jan Groot en Timo Plak. Koster: Kees Berkhout.
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WEEKEINDE 18 EN 19 APRIL
Derde zondag van Pasen
Eerste lezing uit Handelingen van de apostelen 13-15.17-19 (De God van het leven overwint zonde 
en dood)
Evangelie uit Lucas 24, 35-48( Jezus verschijnt aan de verzamelde groep van zijn leerlingen)

ZONDAG 19 APRIL
10.00 uur Samen kerk/samen sterk
Woord- en communieviering met zang van het Laurentiuskoor uit Oudorp. Voorganger is Marion 
Bleeker-Burger
Gebedsintenties voor: Cok Borst, Theo Groot en overleden familie Groot-de Goede, Alex Weel, 
overleden ouders Poel-Huiberts, Nel Smit –Houniet, Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas, in 
liefdevolle herinnering Jan en familie Oudeman-Groot, Adriaan van Langen en zegen over zijn 
gezin, Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman en overleden familie, Nic Commandeur en zegen over 
zijn kinderen en kleinkinderen, voor alle kinderen die sterven zonder hun ouder, in liefdevolle 
herinnering Andre Cattermole, overleden ouders van Schagen-Schuit en kinderen en Wilhelmus 
Groot, in liefdevolle herinnering ouders Koomen-schuit.
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars:Ermioni en Petros Tsiamparlis. Koster: Gon Meester.

MAANDAG 20 APRIL 15.15 UUR Kinderkerk voor de bovenbouw

WOENSDAG 22 APRIL 12.00 UUR Kinderkerk voor de onderbouw

WEEKEINDE 25 EN 26 APRIL
Eerste lezing uit de Handelingen van de apostelen 4, 8-12( Voor de Hogr raad legt Petrus getuigenis 
af van de verrijzenis van Jezus)
Evangelie uit Johannes 10, 11-18( Jezus is de Goede herder: Hij geeft zijn leven voor de zijnen)

ZONDAG 26 APRIL
10.00 UUR Vormselviering met Mattieu Wagemaker en Marion Bleeker-Burger en zang van het 
begeleiderskoor.
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Berry, Maria en Catharina van Langen, Joke 
Mol-Rijk, Marie Molenaar-Spaansen, in liefdevolle herinnering Jan en Ria en overleden ouders 
Berkhout-Borst, Toon en Annie Spaansen-Borst,Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda 
Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart,opa Jan Zuurbier, in liefdevolle 
herinnering familie Jan Oudeman-Groot en zegen over de kinderen en kleinkinderen,overleden 
ouders Buter-Bakker, voor het koninklijk huis en de leden van de Koninklijke familie.
Lector: uit de voorbereidingsgroep. Misdienaars:Maud en Lau Berkhout. Koster Peter Danenberg

Rooster Waarland, ‘t Veld en Niedorp
‘t Veld
Zondag 12 april om 10.00 uurWoord- en communieviering met Toon Jorink
Zondag 19 april om 11.30 uur Eerste communieviering met Toon Jorink  en Eduard Moltzer en 
zang van de veldrakkers
Zaterdag 25 april om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van 
interamvo, er is KWD.

Waarland
Zondag 1 april om 10.00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman en zang van de 
vrienden van het gregoriaans
Zaterdag 18 april om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang 
van het gemengd koor.
Zaterdag 25 april om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang 
van het ritmisch koor.
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Nieuwe Niedorp
Zaterdag 11 april om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Stok en zang van het 
gemengd koor.
Zaterdag 18 april om 19.00 uur boeteviering speciaal voor de 1e communicantjes  met Toon Jorink  
en zang van de zonnezangertjes
Zaterdag 25 april om 19.00 uur Vormselviering met pastoor Wanna en Toon Jorink en zang van 
Timeless.
Zondag 26 april om 10.00 uur Eucharistieviering ter gelegenheid van het 50 jarig huwelijk van de 
familie v d Hulst-Lemmers.
Voorgangers zijn Toon Jorink en pastoor Lemmers . en zang van het gemengd koor.

Dopen 
Wij  stellen  het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de pastorie gestuurd wordt.
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971

Overleden
Op 30 maart overleed op 61 jarige leeftijd Cornelis Jozef(Cees) Meester
Op 4 april vond de uitvaartdienst plaats in onze kerk, waarna de plechtigheden werden voorgezet 
in het crematorium te Schagen

De Kinderkerk voor de onderbouw
Op woensdag  1 april was er weer kinderkerk en er waren 15 kinderen die met ons meegingen.
Ze hadden er allemaal zin in, want ze hoorden dat ze paaseieren mochten zoeken, maar dat was 
nog niet aan de orde.
Na onze gebruikelijke opening hebben we nagepraat, over palmpasen en wat Jezus in Jeruzalem 
deed, die ging ook paasfeest vieren. 
Het is de goede week en daarom gingen we het verhaal van witte donderdag naspelen. We 
begonnen met de handen wassen en daarna gingen we brood breken en de wijn(limonade) delen. 
Het verhaal, dat ik heb verteld, ging over Jezus, die gevangen werd genomen en dat Pitalus iemand 
vrij wilde laten, dat werd Barabas. De kinderen mochten het volk spelen en dat was natuurlijk 
mooi, even lekker schreeuwen, van Barabas en aan het kruis met hem..
We zijn daarna de kerk ingegaan en hebben alle kruiswegstaties bekeken en ik heb daar wat uitleg 
bij gegeven, zodat het een beetje voor hun ging leven. Bij de laatste statie, hebben we  een kaars 
voor Jezus opgestoken, die aan het kruis was gestorven. In de kerk heb ik ook verhaal verteld, van 
Jezus die opgestaan is uit de dode, nu begint het nieuwe leven en daarom gaan we paaseieren 
zoeken. Jaaaaaaaaa, riepen ze allemaal.
Ja dat is prachtig natuurlijk, het was gelukkig mooi weer en alle kinderen mochten twee kleine en 
een groot ei zoeken. We waren precies klaar toen de ouders kwamen. Alle kinderen kregen nog 
een kleurplaat mee naar huis.

De volgende kinderkerk is op woensdag  
22 april om 12.00 uur

Wilt u kind ook meedoen met de kinderkerk, dan kan natuurlijk altijd. Ik kom uw kind om 12 uur 
ophalen van school en u kunt uw kind om 13.00 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 onderstaande mailadres    of op telefoonnummer 072-5740952 
jmzuurbier@hetnet.nl

Groetjes van de leidsters van de kinderkerk 
Marion Danenberg, LindaTtesselaar, Ans de Wit en Gerda Zuurbier
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Kinderkerk voor de bovenbouw
Op maandag 30 maart stond ik met het bordje grote kinderkerk bij school,  er waren 6 jongens en 
meisjes die met me mee gingen.
Het is de goede week en daarom hebben ik gevraagd, wat ze allemaal van deze week wisten. De 
meeste waren wel aardig op de hoogte, maar af en toe werd er wel wat door elkaar gegooid.
Ik heb met de kinderen witte donderdag nagespeeld en ik had van die kaaswafels, die net hosties 
leken, dus het was net echt. We hebben samen gebroken en ook wijn(limonade) gedeeld met 
elkaar. Daarna heb ik het verhaal verteld van de martelingen die Jezus moest ondergaan, dat 
maakte wel even indruk. 
Hierna zijn we de kerk ingegaan om de staties te bekijken. Bij iedere statie had ik een uitleg en ook 
een vraag voor de kinderen en zo kwam er heel wat aan bod, van pesten, slecht nieuws, elkaar 
helpen. Bij de wenende vrouwen, moest een kind huilen, omdat ze net te horen had gekregen, dat 
een tante kanker had. De andere waren er stil van en zeiden later, dat ik net als Jezus een wenende 
vrouw heb getroost.
Na afloop hebben we een kaars opgestoken en ik heb het verhaal van Pasen verteld. Ja bij Pasen 
horen paaseieren en die mochten ze in de tuin zoeken. Er was een kind, die nog wist dat we een 
groot en twee kleine eitjes mochten zoeken en die hebben ze gevonden.
Iedereen kreeg nog een kruiswoordpuzzel mee naar huis, omdat er geen tijd meer over was.

De volgende kinderkerk voor de bovenbouw is 20 april

Op  maandagmiddag 20 april van 15.15 uur tot 16.15 uur is er kinderkerk voor de kinderen van 
groep 5 t/m 8. Ik kom uw kind dan van om 15.15 van school ophalen en zal dan ook met het bordje 
grote kinderkerk staan. Ik hoop op een grote opkomst.

Groetjes van Gerda Zuurbier
Mijn mailadres is jmzuurbier@hetnet.nl

telefoonnummer: 072-5740952

Samen Kerk – Samen Sterk
Zondag 19 april zingt het Laurentius koor uit Oudorp. 
Naast ons vaste thema Samen Kerk – Samen sterk is dit ook een jubileumviering van de Stille 
Omgang.
Het Laurentiuskoor uit Oudorp/Alkmaar is een klassiek kerkkoor, opgericht in november 1953. De 
dirigent is Yiorgo Moutsiaras. Het koor wordt begeleid door Jelena Popović op de piano. Zij zingen 
in de Laurentius kerk, vandaar de naam.
U bent van harte welkom, en na afloop is er natuurlijk koffie of thee.

YoungSeven
YoungSeven is een jongerengroep met allerlei leuke, vormende, actieve, gezellige en inspirerende 
activiteiten voor jongeren van 12 tot ongeveer 18 jaar.
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21 maart: Stille Omgang
Ongeveer 6500 mensen hebben in de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart deelgenomen 
aan de Stille Omgang in Amsterdam, en wij waren erbij met 6 jongeren en 2 begeleiders van 
YoungSeven! 
Eerst hebben we in de basiliek van de Heilige Nicolaas deelgenomen aan het speciale jongeren- 
programma van de Stille Omgang met als thema ‘On the road’. 
We hebben een mooie eucharistieviering beleefd met Bisschop Punt en verschillende andere 
priesters. De muzikale invulling van de viering werd gegeven door de band Living Tree uit Haarlem. 
 
Daarna volgde een gevarieerd jongerenprogramma met een dansgroep en diverse sprekers. 
Zo vertelde Kapelaan Johannes (de jongste priester op dit moment), over hoe hij vormgeeft aan 
de weg die God met hem gaat. 
Rikko Voorberg, van huis uit gereformeerd, theoloog en nu voorganger in een zelf opgerichte kerk, 
zette ons aan het denken over hoe je nu weet dat je ‘Op weg bent’. De goede weg? Jouw eigen 
weg? Dé weg?

Gezamenlijk met alle jongeren gingen we daarna lopend naar het Spui, waar het begin van de Stille 
Omgang is. Daar kwamen mensen uit de verschillende kerken, en lopend vanuit verschillende 
plaatsen bijeen om in een lange stoet, in stilte, de Stille Omgang te lopen.

Volgens de overlevering braakte in 1345 een stervende man een hostie uit in een woning aan de 
Kalverstraat. Zijn braaksel werd in het haardvuur gegooid. De volgende ochtend bleek de hostie 
ongeschonden. De kerk heeft het hostiemirakel officieel erkend als wonder.  
Met de Stille Omgang, een nachtelijke processie door het centrum van Amsterdam, wordt elk jaar het Mirakel 
van Amsterdam, oftewel het ‘hostiewonder’, herdacht.  Inventieve bedevaartgangers omzeilden 134 jaar 
geleden het verbod op processies, door de route van de processie te gaan lopen, maar zonder het uiterlijk 
vertoon van een bedevaartprocessie en in stilte.  Dat was het begin van de traditie van de Stille Omgang. 
Tegenwoordig wordt er ook gelopen om een krachtig signaal van geloof af te geven, te midden van de 
grote stad Amsterdam. In stilte loopt iedereen met elkaar door de binnenstad en laat zo zien hoezeer 
God bij ons mensen betrokken is. 

Het is indrukwekkend en bijzonder om ’s nachts met een grote groep jongeren in stilte en gebed 
te lopen, in een stad waar het nooit stil is! Het verkeer, en zelfs de trams moesten stoppen voor de 
lopende mensenstroom. 
 
Na in stilte de Omgang gelopen te hebben door de bekendste straten van Amsterdam (o.a. de 
Kalverstraat, Warmoesstraat en over de Dam) kwamen we weer terug op het Spui. 
Daar kwamen nog steeds groepen mensen aan die lopend van allerlei kanten, bijvoorbeeld uit 
Nibbixwoud en Zevenhoven, naar de Stille Omgang gekomen waren. Heel bijzonder! 
Wij hebben nog een laatste stuk gelopen naar het Centraal station, waarop voor ons nog een 
nachtelijke trein- en autorit volgde. 
Uniek om een keer mee te maken!

Ga voor meer informatie en opgave naar onze website:
 www.youngseven.nl 

Hartelijke groeten
Namens  de werkgroep YoungSeven.



10

Bedevaart naar Lourdes 2015
6 daagse reis per vliegtuig van
18 t/m 23 september 2015
Met de Lourdesgroep ’t Veld en Heerhugowaard.

De Lourdeswerkgroep ‘t Veld, Heerhugowaard is in 2003 gestart en om-
vat de parochies Heerhugowaard Noord, centrum, ’t Kruis, ’t Veld, Waar-
land, en Nieuwe Niedorp.
Onze werkgroep zorgt ervoor dat alle pelgrims, jong en oud, ziek en ge-
zond, tijdens de reis aan vieringen en rondleidingen kunnen meedoen.
Voor zieke pelgrims gaat er een verpleegkundige in onze groep mee die 
u kan helpen met de  dagelijkse verzorging.
Wanneer mensen tijdens de pelgrimage gebruik maken van een rolstoel, staan onze hulpen klaar 
om u daarin te begeleiden.
Wij bezoeken het Heiligdom, nemen deel aan de lichtprocessie de Internationale mis en de sacra-
mentsprocessie.
De pastores gaan voor in eigen Nederlandse eucharistievieringen. Er is een viering met handop-
legging en uiteraard een Nederlandse viering aan de grot.
Daarnaast is er voldoende ruimte voor ontspanning.
Er wordt u een mogelijkheid geboden om verschillende bezienswaardigheden in het stadje Lour-
des en in de mooie omgeving van de Pyreneeën te bekijken.

Pastorale ondersteuning tijdens de reis is Theo Vertelman.
Uw hotel en reisleiders zijn Ina van Schagen en Jan Verkroost

Achter in de kerk liggen de flyers.
En hebt u de mogelijkheid, kijk dan eens op internet: www.Lourdes.nl

Contactpersonen

Ina van Schagen  (072) 571 20 20   Heerhugowaard Noord
Kees Oudeman   (072) 571 15 87   Heerhugowaard Noord
Jannie Ligthart      (072) 574 43 28   Heerhugowaard Centrum
Jan Verkroost       (072) 574 27 43   Heerhugowaard Zuid
Karin Tijm             (0224) 72 23 10   Winkel
Trees Droog         (06 44 45 36 84)  Oude Niedorp  
Theo Vertelman    (0226) 42 05 14   ‘t Veld

MISINTENTIES
 
Wilt u bij het opgeven van een misintentie de uiterste inleverdatum in de gaten houden die in 
het contact staat vermeldt.
Als de intentie na de datum wordt ingeleverd, kan de intentie niet meer in het contact geplaatst 
worden.

  Annet Kroon
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   Afscheid van een kerkwerkster

Na een heel gezellige en lange tijd
raken we Ria nu echt kwijt
Wat was je bezig! Je verdient een roos
bij je verhuizing naar Brabant met Coos

Wat waren jullie aktief, wat een inzet!
bijvoorbeeld kerkepad ontdoen van winterpret
en meer in die 48 jaar, teveel om op te noemen
wij willen Coos, maar vooral ook Ria roemen.

Bedankt en veel geluk in Brabant,
De kerkwerksters van groep drie:

Nel van Schagen, José Wolkers, Lia Hoogland, Nel Tesselaar, 
Tineke Borst,  Anna Beers, Nel Smit, Astrid Snel, Gea Klercq, 

Marry Overtoom

Zuster van Buurendag
Een enigzins natte Zuster van Buurendag, zaterdag 28 maart.
Gelukkig zijn een heleboel mensen uit De Noord en zijn 
buitengebieden vóór zaterdag al druk in de weer geweest met het 
ruimen van het zwerfvuil.

Rondom de Bieb en ‘t Rondeel
Katorze heeft een deel van de Middenweg geschoond/nagelopen. 
Gelukkig waren er ook een aantal kinderen die mee hebben 
geholpen, hopelijk kan de schoolleiding  nog tijd vrij maken voor 
het schonen rondom de Sint Josephschool!

Compliment
De wekelijkse wandeling van Gerrit van der Krol verdient toch wel weer een compliment. Steeds 
maar weer al het zwerfvuil opruimen in en rondom Heerhugowaard!

Sloten 
Een aantal sloten vragen nog om een opknapbeurt. Voordat alle eenden en zwanen verstrikt raken 
in het vuil zou het fijn zijn als u uw sloot (die grenst aan uw tuin) wilt opschonen.

Mocht u niet in staat zijn om uw sloot te schonen terwijl er grootschalige troep in ligt, of komt u een 
situatie tegen langs de weg, zoals vernielingen, vervuiling, afgewaaide takken, losse trottoirtegels 
of wat dan ook, u kunt dit dan melden bij de gemeente. Via de telefoon: 14072.

Honden
Helaas ligt er op veel plaatsen grote hopen hondenuitwerpselen. Met name in de grasstroken 
aan de Middenweg leek het wel of het gras bruingekleurd was... Het zou toch een verademing 
genoemd kunnen worden als hondenbezitters dit opruimen, om te voorkomen dat er kinderen in 
stappen en ook dat gemeentewerkers die het gras maaien alles in hun gezicht krijgen. We zullen 
de gemeente vragen om een paar speciale opruimbakken te plaatsen - en deze opmerking is 
natuurlijk niet bedoeld voor iedereen die altijd al het spul van zijn hond opruimt.
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Erwtensoep
Zoals gebruikelijk werd de Zuster van Buurendag weer afgesloten met erwtensoep en koffie, en 
limonade met snoep voor de kinderen.

Dank aan….
- Robert Dekker voor de gratis belettering op de borden van Zuster van Buurendag
- onze vaste bordenplaatsers
- de bewoners waar de borden ieder jaar weer mogen staan in de tuin
- het parochiebestuur
- de vrouwen die steeds voor het stencilwerk zorgen
- en ….. uiteraard alle zwerfvuilruimers van de Noord en de buitengebieden
Allemaal ontzettend bedankt !!

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

Namens Katorze, Anna Beers

Opbrengst collecte 2015 voor het Reumafonds
In de week van 16 tot 21 maart is er gecollecteerd in de Noord voor het Reumafonds en de 20 col-
lectanten hebben een bedrag van € 1218,= opgehaald. Een geweldig bedrag, zelfs nog meer dan 
vorig jaar en dat is in deze tijd een super opbrengst! 
Hartelijk dank aan: Annie, Evelien, Bert, Cocky, Sytske, José, Ellen, Bets, Ria, Ada, Jannie, Marry, 
Sanne, Harry, Mandy, José, Gertjan, Tina, Babs en Maja voor het collecteren. 
Ook alle mensen uit de Noord die geld hebben gegeven aan de collectanten wil ik namens het Reuma-
fonds en alle reumapatiënten heel hartelijk bedanken. 

Namens het reumafonds, Rina Bergisch

Stichting Veenhuizer Hoeven erste familie-ochtend
Stichting Veenhuizer Hoeven organiseert haar eerste familie-
ochtend van 2015!

Op zondag 19 april van 10.00 tot 12.00 organiseert Stichting 
Veenhuizer Hoeven haar eerste familie-ochtend van 2015. Deze 
ochtend is bedoeld voor gezinnen waarvan een of meerdere 
personen een beperking hebben. Men kan met het hele gezin een 
gezellige ochtend beleven. 
Elk gezinslid mag op 1 van onze paarden rijden als hij of zij dat wil.
Deze ochtend wordt u aangeboden door Stichting Veenhuizer 
Hoeven en is geheel gratis
Het aantal deelnemers is beperkt en de eerste aanmeldingen zijn al binnen dus wees er snel bij! 

Aanmelden kan via de mail: info@veenhuizerhoeven.nl of telefonisch op 0637376332.
We zien jullie graag op 19 april op:
Veenhuizerweg 11b
1704 DM Heerhugowaard Noord.

De koffie staat klaar!
Femmy Veenstra,

Stichting Veenhuizer Hoeven
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Walking football voor 60+
Walking football is vanuit Engeland komen overwaaien en wint in Nederland aan populariteit. Het 
is een langzame variant van het voetbal, speciaal voor voetballiefhebbers, mannen en vrouwen, op 
gevorderde leeftijd. Dinsdag 21 april is de eerste keer dat walking football gespeeld gaat worden. De 
start is om 10.00 uur, met als locatie het speelveld in de Couperusstraat in Heerhugowaard. Dit open-
bare speelveld leent zich uitstekend voor het spelen van voetbal. Ron Gravemaker van Sportservice 
Heerhugowaard begeleidt het voetbalspel. Hij biedt oefeningen en uiteraard partijspel aan en voor-
ziet de deelnemers van tactische en technische tips. Bij voldoende animo wordt walking football een 
wekelijks terugkerende beweegactiviteit, iedere dinsdag vanaf 10.00 uur. Deelname is gratis.  
Speciale regels
Walking football is voetbal met aangepaste regels; sprinten, rennen of joggen alsmede lichamelijk 
contact is niet toegestaan. Dit betekent dat balvaardigheid en spelinzicht de boventoon voeren in 
het veld. Er wordt zonder keepers gespeeld en de afmetingen van het veld zijn aangepast. Walking 
football kan daardoor worden gespeeld op een speelveld in de wijk. 
Gezellig
Naast het sporten is gezelligheid ook belangrijk. Na de activiteit is het mogelijk om in het naastgele-
gen wijkgebouw de Horst na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. Walking football 
is een ideale manier om lekker in beweging te blijven, maar ook hartstikke leuk, sociaal en gezond.
Wil u deelnemen aan deze activiteit? Kom dan op dinsdag 21 april naar de Couperusstraat. Vooraf 
aanmelden is niet nodig. Zorg dat u sportieve kleding draagt en schoenen zonder noppen. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met Sabine van Lochem van Sportservice Heerhugo-
waard. Tel: 072-5763880, email: svanlochem@sportserviceheerhugowaard.nl

Toekomst van de Molenweg
In de laatste raadsvergadering is de toekomst van de Molenweg weer uitgebreid aan de orde geweest. 
Nadat een ruime maand geleden tijdens de bijeenkomst in het Dorpshuis opnieuw duidelijk was dat 
veel bewoners in de Molenweg en Veenhuizerweg de dupe gaan worden van de afsluiting van de 
Molenweg als de Westfrisiaweg er komt, leek het of het college toch doorhad dat er grote problemen 
aan zaten te komen. Wethouder Stam zegde verkeerstellingen toe, en wij van Burgerbelang dienden 
een motie in om het college toch vooral opdracht te geven met de provincie te gaan overleggen om 
de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Het CDA liet bij de bespreking van die motie weten dat 
het jammer voor de bewoners was, maar de afsluiting van de Molenweg is nu eenmaal definitief. Wel 
hadden ze een oplossing voor de problemen van het omrijden gevonden, namelijk een tractorsluis 
weghalen uit een nieuwe geplande verbindingsweg. Dan kan alle verkeer daarover rijden. 
Alleen, die nieuwe weg ligt helemaal niet in de buurt van de Molenweg. Dat is een verbinding 
tussen de Oostdijk en de Krusemanlaan, en vergt altijd nog veel omrijden (via Plemdijk). Ietsje 
minder dan via de Donkereweg, maar toch. 
Wij vinden het jammer dat indertijd voor dit extra stukje weg is gekozen, en niet voor een mogelijke 
parallelweg langs de Westfrisiaweg tussen de Molenweg en de Middenweg. Dat was ook nu 
ons voorstel, maar het bespreken ervan is door de interruptie van het CDA terzijde geschoven. 
Wethouder Stam vond het voorstel van het CDA ook een prima oplossing, al wilde ze pas tot 
een besluit komen nadat er overleg geweest was met de betrokken bewoners van Molenweg en 
omgeving. Als die, zo gaf ze aan, deze oplossing niet zinvol vinden, zal ze geen actie ondernemen 
richting de provincie om die sluis te verwijderen.
Het is dus raadzaam dat diegenen die nadeel van de Molenweg-afsluitng gaan ondervinden, 
voor zichzelf nagaan welke oplossing beter geschikt is. Omrijden via Plemdijk en Oostdijk, of via 
een parallelweg tussen Molenweg en Middenweg. Al moeten we natuurlijk wel reëel zijn: die 
tractorsluis weghalen is een kleine en goedkope ingreep, en om die parallelweg te verwezenlijken 
moet er nog een hoop rompslomp worden overwonnen. 

Jos Beers, Burgerbelang
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Titanialaan 2 - 1702 AZ  Heerhugowaard - 072-5717611 - info@urmaprint.nl - www.urmaprint.nl
Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.30-17.30 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

NU IN EEN NIEUW PAND!
Vanaf 16 maart is ons nieuwe adres:
TITANIALAAN 2 - 1702 AZ  HEERHUGOWAARD

C O P Y  &  P R I N T

URMAPRINT
digitaal

✦ GEBOORTEKAARTJES
✦ HUWELIJKSKAARTEN
 
✦ ZAKELIJK DRUKWERK

Bekijk onze collectie: www.urmaprint.nl

Verhuisd!
     ------

Sterrenboschstraat 8,   1704 CN Heerhugowaard 

t.   072 - 85 03 971      m. 06 - 229 204 87      e.  info@dick-tegel.nl

Unieke en goedkope 
7 dagen snelservice 

van 10.00-22.00 
voor particulier en kleinbedrijf. 

(geen onderzoekskosten!) http://
www.zorgboeren.nl/fotorij/f_1633_1.jpg

Heeft u ook regelmatig problemen 
met uw computer? Of wilt u er een 

aanschaffen, maar weet u niet 
precies waarop u letten moet? 

Gepensioneerd KPN-computerdeskundige 
geeft nu advies 

en cursus 
om u daarbij 

te helpen. 
Ook reparatie, 

installatie of uitbreiding 
(binnen 1 dag!), eventueel bij u thuis, 

hoeft geen probleem meer te zijn! 
Bel eens voor informatie of afspraak.

Rob Verweij, RCN Niedorp, 
06-517 8 31 32, Winkel

Tel.: 072 - 5711254
E-mail: mail@rhbeers.nl

Internet: www.rhbeers.nl

kelders
kozijnen
verbouw

woningbouw
utiliteitsbouw
betonvloeren

Hét adres voor:
Hét adres voor:

woningbouw  kelders
utiliteitsbouw  kozijnen
Betonvloeren  verbouw 

Verbouwplannen? 
De 6% BTW  regeling op arbeid is 
nog van toepassing tot 1 juli 2015. 

Middenweg 494
1704 BM Heerhugowaard

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

Na vele jaren in de Noord gewoond te hebben ben ik nu verhuisd.
Het adres is: Carel willinkstraat 43 ............  Het Palet.

Een groet van mij,                                                                                                               Nel Borst-Koppes.

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
Ik wil in dit Contact even speciale aandacht besteden aan onze kok Tiny 
van Stralen. Zij weet er in haar eentje elke keer weer een feestmaaltijd 
van te maken voor zo’n twintig man.
Iedereen is erg tevreden met haar kookkunst. Tijdens de maaltijd die 
meestal zo’n twee uur duurt, genieten de mensen van een hoofdmaaltijd, 
met meerdere bijgerechten, een toetje en koffie/ thee met bonbon 
toe. Tiny, vanaf deze plaats willen we je ontzettend bedanken.
Iedereen is hartstikke blij met jou.

De data voor de komende tijd:
17 april 2015 10.00 uur koffie drinken op de pastorie
1 mei 2015 17.30 uur maaltijd in het dorpshuis
15 mei 2015 10.00 uur koffie drinken op de pastorie
  
Janet Wester     (5719382) Riet Beers (5714705) 
Tonnie Rozing  (5741684)  Ria Boekel        (5719919)
Gea Klercq       (5715265)  Toos Mooij      (5710193) 
Tiny van Stralen

U bent van harte welkom!

KBO Heerhugowaard Noord
Secretariaat: Middenweg 525, Tel: 072-5710193            

                                   
Na een week van koude harde wind en regen voelt het nu (6 april) toch 
al wel als een beetje lente. De voorjaars bloemen steken hun kopje 
boven de grond en de kriebels voor een grote voorjaarsschoonmaak 
zijn voelbaar. ( wie doet dat nog vraag ik me af )
En dan op naar de zomer.

Voor mensen die het aangaat het volgende bericht:
Beste belangenbehartiger, Ik help mensen met een beperking aan knie 
en/of heup met het behoud van hun mobiliteit met de fiets. Hiervoor heb ik recent een hulpmiddel 
ontwikkeld voor de bestaande fiets. Op mijn website www.fietsenopmaat.com staat een filmpje en 
vindt u de details terug van de werking. Wellicht leuk en van toegevoegde waarde om ook uw leden 
op de hoogte te brengen van het bestaan van deze goede oplossing. Ik stel uw support zeer op prijs. 

 
Met vriendelijke groet,  Fietsen op Maat     

Peter Reichardt

Titanialaan 2 - 1702 AZ  Heerhugowaard - 072-5717611 - info@urmaprint.nl - www.urmaprint.nl
Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.30-17.30 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

NU IN EEN NIEUW PAND!
Vanaf 16 maart is ons nieuwe adres:
TITANIALAAN 2 - 1702 AZ  HEERHUGOWAARD

C O P Y  &  P R I N T

URMAPRINT
digitaal

✦ GEBOORTEKAARTJES
✦ HUWELIJKSKAARTEN
 
✦ ZAKELIJK DRUKWERK

Bekijk onze collectie: www.urmaprint.nl

Verhuisd!
     ------

Sterrenboschstraat 8,   1704 CN Heerhugowaard 

t.   072 - 85 03 971      m. 06 - 229 204 87      e.  info@dick-tegel.nl

Unieke en goedkope 
7 dagen snelservice 

van 10.00-22.00 
voor particulier en kleinbedrijf. 

(geen onderzoekskosten!) http://
www.zorgboeren.nl/fotorij/f_1633_1.jpg

Heeft u ook regelmatig problemen 
met uw computer? Of wilt u er een 

aanschaffen, maar weet u niet 
precies waarop u letten moet? 

Gepensioneerd KPN-computerdeskundige 
geeft nu advies 

en cursus 
om u daarbij 

te helpen. 
Ook reparatie, 

installatie of uitbreiding 
(binnen 1 dag!), eventueel bij u thuis, 

hoeft geen probleem meer te zijn! 
Bel eens voor informatie of afspraak.

Rob Verweij, RCN Niedorp, 
06-517 8 31 32, Winkel

Tel.: 072 - 5711254
E-mail: mail@rhbeers.nl

Internet: www.rhbeers.nl

kelders
kozijnen
verbouw

woningbouw
utiliteitsbouw
betonvloeren

Hét adres voor:
Hét adres voor:

woningbouw  kelders
utiliteitsbouw  kozijnen
Betonvloeren  verbouw 

Verbouwplannen? 
De 6% BTW  regeling op arbeid is 
nog van toepassing tot 1 juli 2015. 

Middenweg 494
1704 BM Heerhugowaard

Tel:072-5711254 / Fax:072-5743170
Email: mail@rhbeers.nl
Internet: www.rhbers.nl
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Doppenactie: Nieuw inlever adres.
Vanaf heden kunt u uw gespaarde doppen inleveren bij Irma Entius, Middenweg 569   

Jaarprogramma 2015  K.B.O. De Noord.
13 April Dagtocht naar Nieuwpoort. 9.00 vertrek :thuiskomst 18.00 uur
18  Mei Slotmiddag met gezellige muziek
07  September Fietstocht.
14  September  Opening KBO  seizoen;  bijpraten,
  En een film over het werk van een Kooiker.
12  Oktober Justitie pastoraat. Hittjo Hummelen, gepensioneerd 
  dominee komt ons vertellen over zijn werk.
10  November Avondprogramma
  Spreker Kees Mol werkzaam 1ste hulp M.C.A.
  Na de pauze reisverslag Tanzania.
15  December Kerstmiddag: De Grijze Wijzen  treden op.

Met vriendelijke groet; Truus van den Berg

Van het Water         
Rommelmarkt
Zaterdag de 18e is onze jaarlijkse rommelmarkt in en bij De Roef. De 
verkoop start om 10.00 uur en duurt tot 15.00 uur. Als het goed is heeft u 
inmiddels een briefje in de bus gehad met het verzoek om in en om het 
huis, de garage of de schuur te kijken of u nog spulletjes voor ons heeft.  
U maakt ons blij met speelgoed, glazen, keukengerei, snuisterijen, 
hand- , tuin- en elektrisch gereedschap, curiosa, lampen, fietsen, 
kaarsen, een flesje wijn, cosmetica, computers, doehetzelfartikelen, 
audio- en videoaparatuur, hebbedingetjes, plantjes, bloemen, boeken,  
puzzels, spellen, sportartikelen, tuinmeubilair en enzovoorts, enzo-
voorts. Grote meubilaire zaken zoals ledikanten, banken, kasten e.d. 
kunnen we gezien de omvang en de beschikbare ruimte niet hebben. Maar een rieten stoeltje, een 
kastje, tafeltje of een ouderwetse ligstoel nemen we graag mee. Woensdagavond 15 april uur komen 
we de spullen vanaf 19.00 bij u ophalen. Zet de spullen bij de voordeur, dus niet aan de weg, want 
dan riskeren we dat anderen ons voor zijn en dat is niet de bedoeling. We hopen weer op een bonte 
verzameling aan spullen. Zijn we niet langs geweest, omdat u te ver woont -we hebben slechts enkele 
uurtjes de tijd om het op te halen- maar u heeft wel “rommeltjes” voor ons, dan zouden we het fijn 
vinden als u deze vrijdagmiddag 17 april bij De Roef  brengt. Alvast bedankt voor uw medewerking en 
tot ziens op de markt. De koffie staat klaar. 

De leiding.

Steppenrace
Beste Noordenders,
April is alweer aangebroken. 
Het weer wordt zo langzamerhand steeds beter, en de kriebels voor de steppenrace beginnen al 
lekker te komen!
We hebben al wat aanmeldingen binnen maar we hopen op nog wel wat meer koppels die mee 
gaan doen! Met je vriend of vriendin, broer of zus, vader of je moeder, je oom of tante, het maakt 
niet uit met wie je mee doet! Dat is leuk voor de strijd en om naar te kijken natuurlijk!
Dus mensen, kom op en geef je op via het mailadres, (zie volgende pagina).
We wachten in spanning af.
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Voor de jeugdige deelnemers komen we binnenkort weer op school. Hier worden de briefjes 
uitgedeeld en vervolgens weer opgehaald.

Tevens zijn we ook druk bezig met het zoeken van sponsors en we krijgen veel positieve reacties 
hierop, daar zijn we super blij mee!

Het programma op 8 mei:

18:15 uur: Traptrekkerrace en springkussen op het torenburgplein
 Skelterrace
 Steprace voor 6 t/m 12 jaar
20:00 uur: Steprace vanaf 12 jaar
21:00 uur:  Finish steprace

Wacht dus niet langer en meld je aan via stepracedenoord@hotmail.com

Ook hebben we nog een paar mensen nodig die gedurende de avond ons een handje kunnen 
helpen met het volgende:
Assistentie bij de start en de finish, plaatsen en op halen van de hekken en zorgen voor een veilige 
oversteek. We hopen dat jullie jezelf aanmelden.

Alvast bedankt! 
Wij hebben er al erg veel zin in,  groetjes

Stichting steprace de Noord
Fiona Veldman, Richard Groot, Marco Neeft, 
Miranda Groot, Rik Pancras, Petra Overtoom

5 Mei fietstocht!!

	  

Hallo allemaal!

Ook dit jaar wordt er weer de jaarlijkse 5 mei fietstocht georganiseerd!
Omdat 5 mei dit jaar voor de meeste mensen een vrije dag 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!

Collecte Oranjecomité
	  Hallo Oranjevrienden,

In de laatste week van Maart of de eerste week van April zijn de 
collectelopers weer bij u aan de deur geweest.
Van het opgehaalde geld zullen wij voor de kinderen in de Noord weer 
een onvergetelijke Koningsdag organiseren  en op 5 mei een mooie 
fietstocht voor jong en oud!!  
Zowel Koningsdag als de 5 mei fietstocht zijn beide kosteloos!!
Hierbij willen wij u hartelijk bedanken voor uw eventuele bijdrage en de 
collectelopers voor jullie geweldige inzet!!

Groet van het Oranje Comité!
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Oranje Comité de Noord
Programma Koningsdag
Maandag 27 april 2015

10.45 uur:  Opstellen van de kinderoptocht op het St. Annaplein.                    
 Hier worden de versierde voertuigen door de jury beoordeeld.      
  De kinderen worden verzocht  zoveel mogelijk herrie te maken tijdens de op-

tocht (toeters, ratels, etc)
11.15 uur: Aanvang kinderoptocht met versierde fietsen,skelters,etc.                                 
 Opstellen op Annaplein, langs dorpshuis naar Wieder, Zeis, Ploeg, Wieder. 

Doorbraak uit via het Achterom. Torenburgstraat, Noordereiland, Bosweg, via 
Leliehofstraat naar het voetbalveld

12.00 uur:  Vlag hijsen door de zeeverkenners op het voetbalveld. Hierbij zullen de burge-
meester, enkele wethouders, genodigden noordenders en de dit jaar geridder-
de aanwezig zijn. Hierna uitreiking van de prijzen.

14.15 uur:  Kinderkermis voor de kinderen van de basisschool op het    
St. Annaplein met leuke prijzen, springkussen, suikerspin, schmink, limonade, 
ijs en diverse spelletjes.

16.00 uur:  Gezellige namiddag voor alle Noordenders in het Dorpshuis.

26 april om 10.00 uur:

Heilige Mis in de parochiekerk ter intentie van het Koninklijk huis

Uitnodiging 
voor het ORANJE FEEST in het Dorpshuis.

Voor iedereen
na afloop van de kinderkermis

om 16.00 uur
met een gezellig muziekje erbij!

5 mei
FIETSTOCHT

Fietstocht voor jong en oud
Start: tussen 16.00- 18.00uur

bij Dorpshuis

Uitnodiging voor het 

ORANJE FEEST 
in het Dorpshuis. 

 

Voor iedereen 

na afloop van de kinderkermis 

om 16.00 uur 

met een gezellig muziekje erbij! 

 

5 mei 

FIETSTOCHT 
Fietstocht voor jong en oud 

Start: tussen 16.00- 18.00uur 

bij Dorpshuis 

 

 

 

 
Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik, van Duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een Prinse van Oranje 
ben ik, vrij onverveerd, 

den Koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 
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Stichting Dorpshuis
Secretariaat:  C.J.M.  Dekker,
Plaetmanstraat 37, 1704  CA Heerhugowaard
tel: 06-53292320  email: kees.dekker@kakeswaal.nl

Uitnodiging voor de jaarvergadering van Stichting Dorpshuis

Op dinsdag 14 april 2015 om 20.00 uur in het Dorpshuis. 

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

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door de gebruikers van de verschillende gebouwen 
en betrokken personen.

Het bestuur in 2014 werd gevormd door:
Johan Groen  voorzitter namens algemeen gebruik vanaf 2001
Kees Dekker  penn./secr. namens algemeen gebruik vanaf 1997
Nic Buter  bestuurslid namens algemeen gebruik vanaf 1992
Tiny Borst  bestuurslid namens algemeen gebruik vanaf 1997
Willem Wester  bestuurslid namens Hugo Boys vanaf 2004
Jan v/d Berg  bestuurslid namens P.U. tafeltennis vanaf 1998
Ingrid Commandeur bestuurslid namens Hugo Girls vanaf 2015
 
Artikel 2 van de statuten ( 1960 ) luidt:
De stichting stelt zich ten doel, zonder daarbij voor zichzelf het behalen van winst te beogen, 
het stichten, in stand houden en exploiteren van gebouwen, die naar de aard van hun inrichting 
lokaalruimten dienen te bieden aan alle instellingen, verenigingen of groepen, die zich ten 
doel stellen het funktioneren der plaatselijke bevolking in verenigings- of groepsverband op 
maatschappelijk, sociaal, geestelijk, cultureel en recreatief terrein te bevorderen.

Agenda jaarvergadering:
0. Opening door voorzitter Johan Groen
1. Notulen van de jaarvergadering 15-04-2014
2. Jaarverslag 2014
3. Financieel jaarverslag 2014
4. Verslag van kascontrolecommissie op de boeken van de penningmeester (door Rene Ruijter 

en Toos Mooij) + benoeming nieuwe commissie
5. Aanpassingen van het huishoudelijk reglement ?
6.  Bestuursverkiezing: er zijn geen bestuursleden die aftreden
7. Rondvraag
8. Sluiting                          

1) Notulen jaarvergadering van de Stichting Dorpshuis d.d 15 april 2014 
 
Aanwezig:  Zie presentielijst

Aanwezig van het bestuur:
Johan Groen           Voorzitter
Kees Dekker    Penningmeester/secretaris  - Notulist jaarvergadering 
Nic Buter                  Klachtenbehandeling



21

Willem Wester  Hugo Boys
Jan v.d Berg                 Puinhoop United
Tiny Borst                   Algemeen
Wim van Stralen  Hugo Girls

1.Opening:
Johan opent om 20.03 uur de vergadering. Johan heet iedereen welkom. 

De opkomst voor de jaarvergadering is dit ook jaar goed door de persoonlijke uitnodigingen.
Volgend jaar komen de uitnodigingen per email wat een stuk werk bespaard.
 
2.Notulen jaarvergadering 2013:
Er waren geen op- en/of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en de notulist wordt bedankt.
 
3.Jaarverslag:
Er is een jaarverslag opgemaakt en voorgelezen door  Kees D 

Jaarverslag Stichting Dorpshuis 2013

DORPSHUIS

Half mei 2013 zijn op het pannendak van de scoutingruimte 28 zonnepanelen geleverd en 
geplaatst door Ted Slijkerman. De verwachte opbrengst voor een jaar was 6.300 KWh. Inmiddels is 
de opbrengst ruim 6.500 KWh.
Het jaarlijkse stroomverbruik lag rond de 30.000 – 33.000 KWh met een nog steeds  onverklaarbare 
uitschieter in 2012 van 45.000KWh.
Afgelopen jaar was het jaarverbruik ca 22.000 KWh. Naast de zonnepanelen is extra aandacht 
geweest met het uitzetten van koelkasten in de zomerperiode.

In overleg met Hugo Boys is de defibrilator vanuit de entree van het Dorpshuis verplaatst naar 
de entree van de scouting. De buitendeur naar de entree van de scouting is voorzien van een 
cijferslot, waarvan de cijfercode bekend is voor iedereen die met de defibrilator kan werken. 

Het laatste jaar waren problemen geweest met de douches in de 6 kleedkamers en 3 
scheidsrechterruimtes. In het warmwatersysteem (inmiddels bijna 15 jaar alweer in gebruik) 
was steeds meer kalkafzetting gekomen wat storingen begon te geven in de terugslagkleppen. 
Door het systeem zo goed mogelijk schoon te spoelen en het vervangen van verschillende 
terugslagkleppen en mengautomaten lijken de problemen opgelost te zijn.

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

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

RONDEEL

Het Rondeel heeft het afgelopen jaar in het teken gestaan van de bibliotheek. De bieb heeft helaas 
besloten per 1 juli 2014 naar de St Joseph school te verhuizen. Hiermee kan de bieb in de Noord 
behouden blijven, wat op zich een goede zaak is.
De biebruimte zal leeg komen te staan. Er wordt naarstig gezocht (door de gemeente, Dorpsraad 
en de Stichting) naar een vervangende gebruiker, die nog niet is gevonden. 
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Zo’n eerste gesprek, 
gaat mij dat geld kosten?

Bij ons weet je precies waar je aan toe bent. 
Hypotheekadviseur Dennis Zuurbier: ‘Soms denken mensen dat ze ons 

direct moeten betalen als ze bij ons binnenlopen. Natuurlijk is dat niet 

zo. We willen eerst weten wat jouw situatie en wensen zijn. En vertellen 

je dan vóóraf wat een advies gaat kosten. Zo’n eerste gesprek is altijd 

gratis, dus kom gerust eens langs!

De Hypotheekshop Heerhugowaard | Dennis Zuurbier | Stationsplein 34 - 36 | Heerhugowaard
T. 072-20 101 14

www.hypotheekshop.nl/heerhugowaard

Duidelijk verhaal
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De bieb draagt 70% van de energiekosten, klein onderhoud en beheerskosten. Wanneer geen 
vervangende gebruiker zal worden gevonden dan zal de rekening voor deze kosten naar de 
gemeente worden gestuurd, omdat de gemeente eigenaar van het gebouw is. De rekening zal 
niet naar Hugo Girls en de BSO gaan.

De telefoonkosten voor het Rondeel waren buitensporig hoog t.o.v. het telefoongebruik. De 
KPN kon geen vervangend abonnement leveren, waardoor het abonnement is opgezegd per 1 
januari 2014. Hugo Girls heeft om bereikbaar te blijven op een vast nummer zelf een abonnement 
genomen.

Afgelopen jaar is in het kader van het groot onderhoud de parketvloer op de verdieping geschuurd 
en gelakt. Verder is voor groot onderhoud pas op de plaats gemaakt gelet op dat de bieb uit het 
Rondeel gaat.

UKKEHUT

Voor de Ukkehut zijn afgelopen jaar geen bijzonderheden geweest.

ALGEMEEN

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

Het Dorpshuis, Ukkehut en Rondeel vervullen een belangrijke voorziening voor de Noord. 

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

Voor het Rondeel zijn wel zorgen. De bibliotheek vertrekt per 1 juni uit het Rondeel , waardoor 
een belangrijke financiele drager verdwijnt. We zullen de komende tijd met de betrokken partijen 
overleg hebben over de toekomst van het Rondeel.

5 .Kascontrole commissie:
De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit Janet Wester en Toos Mooij. De commissie had geen 
op- en/of aanmerkingen. 
Janet deed de controle dit jaar voor de tweede keer. Haar plaats voor het komende jaar wordt 
ingevuld door Rene Ruiter
Janet en en Toos worden bedankt voor de controle.
 
6. Aanpassing huishoudelijk reglement:
Het HH reglement is niet aangepast.

7. Bestuursverkiezing:
Willem van Stralen heeft aangegeven dat hij stopt met de bestuursactiviteiten voor Hugo Girls. 
Daardoor zal hij ook stoppen als bestuurslid en vertegenwoordiger voor HG in de Stichting 
Dorpshuis. Vanuit HG zal een nieuwe vertegenwoordiger in de Stichting Dorpshuis komen.

Zo’n eerste gesprek, 
gaat mij dat geld kosten?

Bij ons weet je precies waar je aan toe bent. 
Hypotheekadviseur Dennis Zuurbier: ‘Soms denken mensen dat ze ons 

direct moeten betalen als ze bij ons binnenlopen. Natuurlijk is dat niet 

zo. We willen eerst weten wat jouw situatie en wensen zijn. En vertellen 

je dan vóóraf wat een advies gaat kosten. Zo’n eerste gesprek is altijd 

gratis, dus kom gerust eens langs!

De Hypotheekshop Heerhugowaard | Dennis Zuurbier | Stationsplein 34 - 36 | Heerhugowaard
T. 072-20 101 14

www.hypotheekshop.nl/heerhugowaard

Duidelijk verhaal
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8 .Rondvraag/mededelingen;
Ingrid Commandeur : Aan BSO gezegd dat van de cv ruimte geen gebruik gemaakt mag worden 

voor opslagruimte
Toos Mooij : De buitenlampen werken niet  en veel zwerfafval tussen het Rondeel en 

de kerk.
Nic Buter : De verenigingen hebben te kampen met terugloop wat zorgelijk is. Om 

ons dorp gezond te houden is regelmatige uitbreiding nodig.
Johan Groen : Uitbreiding voor de Noord zit er voorlopig niet in. De gemeente heeft nog 

teveel bouwlocaties die eerst ingevuld moeten worden,
Annet Nooij : Slot van het invalide toilet werkt niet goed.

Sluiting 20:55 uur – Iedereen wordt bedankt voor de aanwezigheid en inbreng.3) 
 

Financieel overzicht exploitatie Dorpshuis over het jaar 2014    
   
       
omschrijving  begroot 2014   werkelijk 2014   begroot 2015  
       
Inkomsten:      
Huren vast  € 16.000,00   € 16.061,75   € 16.150,00  
Huren variabel  € 16.000,00   € 16.061,75   € 16.150,00  
        
TOTAAL inkomsten  € 32.000,00   € 32.123,50   € 32.300,00  
      
Uitgaven:      
 
Vaste kosten      
Belastingen /heffingen  € 5.250,00   € 5.403,39   € 5.500,00  
Verzekeringen  € 1.500,00   € 1.488,50   € 1.500,00  
Onderhoud  € 2.500,00   € 1.467,85   € 2.000,00  
Bestuurskosten/representatie  € 100,00   € 75,00   € 100,00  
Aanvulling op groot onderhoud  € 5.000,00   € 6.000,00   € 6.000,00  
SUBTOTAAL  € 14.350,00   € 14.434,74   € 15.100,00  
Overige kosten      
Diversen/onvoorzien  € 500,00   € 223,09   € 750,00  
Totaal vast deel  € 14.850,00   € 14.657,83   € 15.850,00  
      
Variabele kosten      
Energiekosten (gas, water en licht)  € 13.300,00   € 8.882,33   € 9.000,00  
Schoonmaakkosten/vrijwilligers  € 1.750,00   € 1.386,62   € 2.000,00  
Telefoonkosten  € 950,00   € 1.011,89   € 950,00  
teruggave aan vaste gebruikers  € -     € 4.780,91   € 4.200,00  
Totaal variabel deel  € 16.000,00   € 16.061,75   € 16.150,00  
        
TOTAAL uitgaven  € 30.850,00   € 30.719,58   € 32.000,00  
Exploitatieverschil  € 1.150,00   € 1.403,92   € 300,00  
        
TOTAAL kosten  € 32.000,00   € 32.123,50   € 32.300,00  
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Financieel overzicht exploitatie Rondeel over het jaar 2014     
         
omschrijving      jaar 2013   jaar 2014    
Inkomsten:       
Exploitatiebijdragen    € 8.843,24   € 5.997,19   
         
TOTAAL inkomsten    € 8.843,24   € 5.997,19   
       
Uitgaven:       
Energiekosten     € 7.480,21   € 5.049,47   
Klein onderhoud     € 750,00   € 750,00   
Belastingen/heffingen/verz./bestuurskosten  € 1.250,00   € 1.250,00   
Telefoonkosten     € 339,57   € 55,73   
       
Exploitatieverschil   € 976,54-  € 1.108,01-  
         
TOTAAL      € 8.843,24   € 5.997,19   

Programma uitgaansdag van de Vrouwen van Nu
Programma van de uitgaansdag van de Vrouwen van Nu op 28 mei 2015 naar Den Haag
7.30 uur  Bus is dan al aanwezig hoek zwembad/Scarpetweg
7.45 uur  Vertrek vanuit Oude Niedorp
8.00 uur  vertrek uit Veenhuizen,  Kerkweg 32, Heerhugowaard
 Koffie drinken in het zelfde restaurant als de lunch
10.30 uur  de eerste groep de Eerste kamer en het Binnenhof onder  begeleiding
11.00 uur  de tweede groep begint met de rondleiding 
12.45 uur   Lunch in Den Haag
 1 kopje koffie of thee, 1 glas verse jus d’orange, kopje soep, diverse luxe broodjes, 

confituren, verscheidene soorten vleeswaren, kaas en roerei met spek.
14.00 uur  bezoek aan het Mauritshuis met een multimediatour
 Na het Maurits huis is er gelegenheid om zelf rond te kijken tot vertrek
16.30 uur  vertrek uit Den Haag
17.15 uur driegangen diner in Buitenkaag
20.00 uur  terugkomst in Veenhuizen en Oude Niedorp

Voor dit reisje zijn de kosten €  80.00, als je op het laatste moment afbericht geeft, zijn de onkosten € 8.50

Graag een kwartier voor tijd aanwezig zijn, dan kan de bus op tijd vertrekken.

Opgave zo spoedig mogelijk, voor het inplannen van de Staten Generaal tour 

Je kunt je persoonlijk opgeven bij Anna Klaver, tel: 072-5744397 of per mail:
vof.klaverkroon@tiscali.nl  graag met naam en telefoonnr. erbij vermelden

Bij betaling van NBvP vrouwen van Nu Veenhuizen reknr.NL 59 RABO 03269.22.555
hierbij graag de zelfde naam vermelden als bij de opgave dit is om het te kunnen
controleren of het klopt. Hiervoor hartelijk dank.

Ook niet-leden nodigen wij van harte uit met ons mee te gaan op deze geheel verzorgde dag. Wij 
zien u graag, ook uw buurvrouw,  vriendin of zus is van harte welkom. Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd!

De reiscommissie  Annet Groot en Anna Klaver.
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• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing

Tel. 072 - 5711243 
06 - 53557548

Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard

www.groottuinen.nl

q Gespecialiseerd in:
q BMW onderdelen magazijn
q Tectyleren q Banden / wielen
q leswagen verhuur (sport)
q Onderhoud en reparaties
q In- en verkoop alle merken
q A.P.K. q Alarm inbouw
q Autocleaning 
Adres:

Dopplerstraat 6 
1704 SR Heerhugowaard

TEL: 072-5740859
Fax nr. 072-5721659

Internet: www.automolenaar.com
Email: postmaster@automolenaar.com

René Jonker 
Stationslaan 1

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

www.jonkerhov.nl
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De “Blik op de weg” in De Noord …( 6 apr. 2015)
Beste mensen,
Vanmorgen zijn we uitgenodigd bij onze dochter voor een heer-
lijke brunch, maar het is wel mijn wandelochtend! Dus sta ik om 
half zes op en wandel om vijf over zes de deur uit richting Heiloo!! 
Dat is wel 21 km., maar volgens mij ben ik voldoende getraind om 
deze afstand tot een goed eind te volbrengen. Deze keer ga ik niet 
op zoek naar zwerfvuil, maar neem het er op deze 2e Paasdag eens 
lekker van en ga gewoon genieten ...! Als ik naar buiten stap hoor ik 
alleen het geluid van de vogels en dat is heel bijzonder. De straat-
lantaarns zijn nog aan en dat voelt toch wel heel apart aan.
Op de Middenweg is in eerste instantie geen enkel verkeer. Buitenlampen branden volop en ik ge-
niet van de stilte. Bij het zien van de eerste zwerfafval moet ik me erg beheersen, om het niet op te 
rapen, maar een prop kranten op de hoek van de Hasselaarseweg kan ik toch echt niet laten liggen!
Een auto passeert en even later de eerste fietser. Het spoor over en bij de rotonde ga ik nu recht-
door richting het centrum. Het is nu inmiddels kwart voor zeven en het wordt al lichter. In het cen-
trum is het ook nog stil, maar een vrachtwagen staat inmiddels klaar, om gelost te worden. Voor 
mij is het niet helemaal duidelijk voor welke bedrijf dat is, al vermoed ik de fa. Blokker.
Bij de bushalte neem ik de eerste versnapering, want ik heb er volgens mij zo’n 7 km. opzitten. 
Daarna weer de Middenweg op richting zuid. Zigzaggend loopt nu het fiets- en voetpad en zo be-
reik ik de poort van Intratuin. Op een bord staat 2e Paasdag geopend van 10.00 - 17.00 u. Voor mij 
geldt dat nu niet. Via een slinger onder de rijksweg door, kom ik op de dijk richting Ransijn.  Links 
van me zie ik het eerste bollenveld in geel gehuld. Rechts duiken eenden één voor één het water 
in. Een trimmer loopt voorbij. Een goedemorgen kan er nog net af.
Voor Ransijn sla ik rechtsaf en wandel langs de afgemeerde schepen. Langs water lopen is nl. altijd 
leuk en afwisselend.
Dan de brug over, richting het AZ-stadion. Hier zou een reiniging van het zwerfafval niet misstaan, 
of komt dat door de verloren wedstrijd tegen Feyenoord? Je eigen rommel meenemen is soms 
toch erg moeilijk!
Het fietspad naar de Kennemerstraatweg is afgesloten, maar bij nader inzien kan een eenvoudige 
wandelaar daar nog wel een doorgang vinden.
Ik steek de randweg over en nu begint het toch op te schieten. Een deel loop ik door het Heilo-
ërbos. Rechtsaf langs de tennisbaan en tenslotte kom ik op de Houtwal, waar men toch verbaasd 
staat van mijn ochtendwandeling en al snel staat er een heerlijke kop koffie voor me. Heeft u ook 
heerlijke Paasdagen gehad? Ik hoop van wel!

Met vriendelijke groet, Gerrit van der Krol
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TRIMSALON 
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER 
MARLIES BROERS

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

GER BRUIN
GARAGE / LPG INBOUW

- Onderhoud & Reparatie 
  van alle merken auto's.
- Banden, Uitlaten,  Accu's etc.
- Airco Service
- APK met Viergas- of Roetmeting.
- Dealer van: BRC en GFi  
  (Necam/Koltec en 
  AG LPG installaties)

Ind.terr.  Winkelerzand 36 
1731 LZ  Winkel
Tel: 0224 - 540835   
WWW.GERBRUIN.NL

Het luier aapje
De leukste luiercreaties en geboortebedankjes

Erna de Haan
Tel: 06-38602035
Middenweg 565 
1704 BG 
Heerhugowaard
erna.dehaan@kpnmail.nl

Voor meer informatie, bezoek onze site: www.hetluieraapje.nl

Praktijk Heerhugowaard ‘’de Noord’’
             Acupunctuur & afslankcoach van Straight away

Ik werk uitsluitend op afspraak, OOK IN DE AVOND IS DE PRAKTIJK OPEN!
Kijk voor openingstijden, prijzen en meer informatie op:

www.praktijkheerhugowaarddenoord.nl of bel naar tel. 06 37136470
Adres: Natalie Bimmel - Middenweg 465 C - 1704BC Heerhugowaard

 Volg ons op facebook voor leuke (win)acties, recepten en tips over gezondheid & voeding.
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Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar
Onze gezamelijke showroom

Energie Service Noord West Alkmaar
Ons gezamelijke onderhoudsbedrijf 
voor verwarming en binnenklimaat

HEERHUGOWAARD

Erkend leerbedrijf / 
installatiewerk N-H

Erkend gas- water- verwarmingsinstallateur
platdakbedekkingen- koper- zinkwerk en sanitairspecialist!

o.a. plaatsing en levering van
complete badkamers 

en diverse merken zonnepanelen 
en CV ketels 

Ketels vanaf € 1400,- incl. montage en BTW 
Bel of mail voor een vrijblijvende offerte

Middenweg 489 • 1704 BD Heerhugowaard • Tel. 072 574 64 65 • ted.slijkerman@hetnet.nl

Energie Service Noord West
Ons gezamelijk onderhoudsbedrijf
voor verwarming en binnenklimaat

Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar
Onze gezamenlijke showroom

Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar
Onze gezamelijke showroom

Energie Service Noord West Alkmaar
Ons gezamelijke onderhoudsbedrijf 
voor verwarming en binnenklimaat

HEERHUGOWAARD

Erkend leerbedrijf / 
installatiewerk N-H

Erkend gas- water- verwarmingsinstallateur
platdakbedekkingen- koper- zinkwerk en sanitairspecialist!

Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar
Onze gezamelijke showroom

Energie Service Noord West Alkmaar
Ons gezamelijke onderhoudsbedrijf 
voor verwarming en binnenklimaat

HEERHUGOWAARD

Erkend leerbedrijf / 
installatiewerk N-H

Erkend gas- water- verwarmingsinstallateur
platdakbedekkingen- koper- zinkwerk en sanitairspecialist!

Margret de Boer ‘Haarstyliste’
Leliehofstraat 16
Heerhugowaard-Noord
072-5716154

Uitsluitend op afspraak!

Openingstijden:
Dinsdag 13.00-21.00
Woensdag 09.00-21.00
Donderdag 09.00-21.00
Vrijdag 09.00-17.00

K
AP
SALON
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Met ingrediënten van lokale versspecialisten. Dát proeft u!

JAN GROOT
BOUWKUNDIG 
TEKENBUREAU

Tel. 072-5726237
Schapenweg 2a  1704 DS
Heerhugowaard - Noord

m ONTWERP
m NIEUWBOUW
m VERBOUW
m UITBREIDINGEN
m BOUWVERGUNNINGEN
m BOUWBEGELEIDING



31

Bibliotheek
Aangepaste openingstijden in april en mei
De gezellige voorjaarsmaanden april en mei staan weer voor de deur. Een prima tijd om een be-
zoekje aan de bibliotheek te brengen. Houdt u s.v.p. wel even rekening met de aangepaste ope-
ningstijden rond de (feest)dagen.
De vestigingen van Bibliotheek Kennemerwaard zijn op maandag 27 april (Koningsdag) en dins-
dag 5 mei (Bevrijdingsdag), donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag) en maandag 25 mei (2e Pinkster-
dag) de gehele dag gesloten.

Op maandag 4 mei (dodenherdenking) sluit de vestiging Heerhugowaard Centrum ook eerder, 
namelijk om 18.00 uur.

Internet
Online is de bibliotheek uiteraard altijd bereikbaar via www.bibliotheekkennemerwaard.nl 
Op de website kunt u 24 uur per dag de catalogus raadplegen, uw geleende materialen verlengen, 
materialen reserveren en uw leengegevens inzien.   
Ook superhandig om materialen te reserveren en verlengen is de Bibliotheek Wise app. Deze app 
is te downloaden via de Google Play Store of Apple Store.

Nieuws van hugo girls
De website is weer in de lucht. Hij is prachtig en heel overzichtelijk 
geworden. Neem een kijkje op www.hugogirls.nl is, ook de kantine-
dienst staat er weer op.

Alle afmeldingen en aanmeldingen zijn binnen, het aantal teams is 
doorgegeven maar nu kunnen we gaan puzzelen om de teams in 
elkaar te zetten.

We hebben allemaal al één weekend te maken gehad met het digita-
le wedstrijdformulier. Hiervoor moet door de coach en/of de spelers 
en de scheidsrechters de app sportlinked worden geïnstalleerd op 
een smartphone/Ipad/Tablet. De coach/speler kan dan via de app 
het wedstrijdformulier compleet maken (leden eventueel wijzigen). De foto’s van de leden staan er 
ook meteen bij dus het boekje met pasjes is ook niet meer nodig. De coach/speler kan dit maximaal 
een week van te voren doen, maar handig is waarschijnlijk een dag van te voren of dezelfde dag. 
De coach moet ook de scheidsrechter aan het formulier toevoegen. De coach stuurt het formulier 
dan door naar de scheidsrechter die uiteindelijk de stand moet doorsturen. Gelukkig kunnen we als 
vereniging mensen de rechten geven om van alle wedstrijden de standen door te geven omdat het 
natuurlijk niet in één keer allemaal goed gaat. Bij Hugo Girls kan Simone Drenth via de app de stand 
doorgeven maar dan moeten de coachen of speelster wel hun team hebben doorgestuurd.

Alle leden kunnen de app installeren. Je kunt hem goed gebruiken om de wedstrijden van je team 
tevoorschijn te halen of om bv de speelsters van de tegenpartij te bekijken.

Karin Oudeman is geblesseerd en kan nu even niet fluiten. Er waren geen teams ingedeeld maar dat 
zal nu toch wel moeten. Mocht er iemand zijn die graag een wedstrijd wil fluiten dan kun je je bij Ingrid 
melden. Voor de wedstrijden met een vraagteken moeten nog scheidsrechters worden ingepland.

Ingrid heeft aangegeven na 2 termijnen te stoppen als voorzitter. Ze zal eerst even op een rij zet-
ten wat ze allemaal doet. Mocht er iemand zijn die voorzitter wil worden dan horen we dat graag.

Iedereen heel veel plezier en mooi weer gewenst.
Het bestuur

Met ingrediënten van lokale versspecialisten. Dát proeft u!

JAN GROOT
BOUWKUNDIG 
TEKENBUREAU

Tel. 072-5726237
Schapenweg 2a  1704 DS
Heerhugowaard - Noord

m ONTWERP
m NIEUWBOUW
m VERBOUW
m UITBREIDINGEN
m BOUWVERGUNNINGEN
m BOUWBEGELEIDING
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HOOFDSPONSORS Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg, Piet Oudeman Transport

JEUGDSPONSOR Kalanchoëkwekerij Slijkerman

Hugo Girls jarigen
Iris Niewold 10-apr Alicia Koch 16-apr Mandy Smit      16-apr
Cindy Blankendaal 12-apr Mariska Stoop 21-apr
Karin Oudeman 13-apr Melanie van der Stoop 21-apr

Schoonmaken Rondeel
De volgende teams van Hugo Girls zijn aan de beurt om het Rondeel schoon te maken. 
13/4 - 15/4 Dames 2. De sleutel is bij P. Jaspers.

Aan / afmelden lidmaatschap Hugo Girls
Vanaf het zaalseizoen heb ik de taak als wedstrijdsecretariaat overgenomen van Linda Rezelman.
Op de nieuwe website staan de juiste gegevens en formulieren vermeld worden. Tijdens het veld-
seizoen wordt er gewerkt worden met digitale wedstrijdformulieren.  De app:  sportlinked   kanl 
gedowload worden. Er staat een handleiding op de website www.handbal.nl. 

Vriendelijke groet,
Simone Drenth, Simone.drenth@quicknet.nl, Verlaat 10, 06-22300454 

Vrijdagavond 27 maart stond het lente keezen op het programma.
Samen hadden we alles klaargezet ,voordat iedereen kwam binnen druppelen.
Eerst lekker koffie/ thee met wat lekkers. Vera en Yvonne hadden we al effe niet gezien.
Oude bekenden: Annet, Petra, Jan en Nel. Nieuwe keezers, Angél, Rina en Truus !!
En Ria die waarschijnlijk wel voor het laatst kwam!!! En onze reservekeezers (altijd handig!!!), Nel en Irma.
Was weer heel gezellig, af en toe moesten de spelregels weer op tafel komen, maar voor de rest 
was het veel lachen en vooral de andere pesten, heerlijk om te doen..
Onder het genot van een hapje ( lekker hoor Annet) en een drankje was de avond zo voorbij!!
Na 4 potjes keezen kwam de uitslag. Poedelprijs voor Irma. Een gedeelde tweede plek voor Annet 
en Angél. En de eerste prijs was voor Rina!!! Een nieuwe keezer, had wel thuis geoefend en geleerd 
dat het ook belangrijk is dat je de ander dwars mag/moet liggen… Nogmaals gefeliciteerd Rina.
Daarna nog de loterij, sommige prijsjes waren belangeloos ingebracht door dames die dat spontaan 
kwam brengen. Hiervoor bedankt. Namens ons, iedereen bedankt voor een gezellig keezseizoen. En 
we pakken het in het nieuwe seizoen zeker weer op…  Een keezgroet van Jella, Nel en Irma

Zondag 29 maart 2015 Conzelo 2 – Hugo Girls 1
Op een winderige, nattige dag richting Conzelo. Een derby. Een wedstrijd met special tintje voor 
trainer Jos omdat hij vorig jaar nog trainer was van Conzelo. Het was voor hem een beetje thuis-
komen maar de opdracht was vooral winnen! Dat was het plan en de insteek en zo geschiede het.
Het was wel weer erg wennen buiten en dan meteen moeilijke omstandigheden met natte bal, 
wind, koude handen. Maar ook weer gezellig onder een warm kleedje in de dug out.
Beide ploegen begonnen met een 6-0 verdediging. Hugo Girls kon aanvallend meer druk leveren 
dan Conzelo  en na een moeizame start  liep Hugo Girls langzaam uit naar een 13-7  voordeel. 
Doelpunten kwamen van alle kanten: 2e lijn, hoeken, uitgespeelde lijnen bij verovering bal. 
Conzelo ging over op 2 cirkellopers maar Hugo Girls kon daar met een andere verdedegingstac-
tiek weer goed op inspelen, daardoor werd het voor Conzelo steeds moeilijker om te scoren. Door 
foutjes van Hugo Girls kon Conzelo nog wel een paar breaks maken. 
Hugo Girls hervatte zichzelf en door mooie combinaties met cirkelloop, wisseltjes, weer goede 
hoekschoten en 2e lijn afstandsschoten kwam de wedstrijd niet meer in gevaar.  Eindstand 26-15 
voor Hugo girls.  Joy en Britt bedankt voor het invallen. 

  
Dames 1 

Uitslagen Hugo Girls
29-3-2015 Con Zelo DS2 Hugo Girls DS1 15 - 26
29-3-2015 Tonegido DS2 Hugo Girls DS2 4 - 14
28-3-2015 Zwaluwen K DS1 Hugo Girls DS3 3 - 11
29-3-2015 Hugo Girls DB2 Vrone DB2 8 - 14
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28-3-2015 Westfriezen DC2 Hugo Girls DC1 22 - 8
29-3-2015 Hugo Girls DC2 KSV DC3  3 - 7
29-3-2015 Hugo Girls D2 Vrone D3# 6 - 14
28-3-2015 Hugo Girls E1 S.C. Dynamo E1 6 - 1
28-3-2015 Hugo Girls F1# Graftdijk F1# 6 - 5
1-4-2015  Hugo Girls DR2 Niedorp DR2 14 - 12
30-3-2015 Hugo Girls DR1 Niedorp DR1 17 - 5

PROGRAMMA ZATERDAG 11 APRIL T/M VRIJDAG 17 APRIL (VELD)                           AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1   VRIJ        
DAMES 2 12-apr HG DS2-Geel Zwart DS1 De Noord 13:15 12:45 ------
DAMES 3 11-apr HG DS3-Hollandia T DS2 De Noord 19:30 19:00 ------
A 1 12-apr HG DA1-Con Zelo DA1 De Noord 14:30 13:30 ------
B 1 12-apr HG DB1#-Schagen DB1# De Noord 12:15 11:45 ------
B 2 12-apr Graftdijk DB1-HG DB2 Graftdijk 11:00 10:00 RES.SH.
B 3 12-apr HG DB3-Koedijk DB1# De Noord 11:00 10:30 ------
C 1 12-apr HG DC1-S.S.V. DC2 De Noord 10:00 9:30 ------
C 2 12-apr D.E.S. DC1#-HG DC2 St. Boys 14:30 13:30 ------
D 1 11-apr HG D1#-KSV D2 De Noord 14:00 13:30 ------
D 2  11-apr J.H.C. D1-HG D2 Julianadorp 10:00 9:00 ------
E1 11-apr Sporting S E1#-HG E1 De Mijse 10:45 9:45 RES.SH.
E2 11-apr HG E2-Maedilon/VZV E1 De Noord 13:00 12:30 ------
F1 11-apr Con Zelo F1-HG F1# Waarland 10:00 9:15 ------
RECR. 1 15-apr Geel Zwart DR2-HG DR1 t Zand 19:00 18:00 ------
RECR. 2 13-apr D.T.S. ‘48 DR1-HG DR2 Westwoud 20:00 19:00 ------
RECR. 3 13-apr HG DR3-H.C.V.’90 DR1 De Noord 19:30 19:00 ------      
beker      
DAMES 1 14-apr Hollandia T DS1-HG DS1 Tuitjenhorn 19:30 18:30 ------

PROGRAMMA ZATERDAG 18 APRIL T/M VRIJDAG 24 APRIL (VELD)      
DAMES 1 19-apr t Fortuin/VVW DS2-HG DS1 Wervershoof 14:30 13:30 ------
DAMES 1 23-apr HG DS1-Schagen DS1 De Noord 19:30 19:00 ------
DAMES 2 19-apr D.S.O. DS1-HG DS2 Den Helder 10:00 9:00 ------
DAMES 3 18-apr HG DS3-KSV DS2 De Noord 19:30 19:00 ------
A 1 19-apr Z.A.P. DA2-HG DA1 Breezand 13:00 12:00 RES.SH.
B 1 19-apr J.H.C. DB2-HG DB1# Julianadorp 10:00 9:00 ------
B 2 19-apr HG DB2-Meervogels’60 DB2 De Noord 11:00 10:30 ------
B 3 19-apr SEW/Zuidermeer DB4-HG DB3 Nibbixwoud 13:05 12:05 RES.SH.
C 1 18-apr Hollandia T DC2-HG DC1 Tuitjenhorn 10:00 9:00 ------
C 2 19-apr Lacom ‘91 DC1-HG DC2 Lacom’91 11:00 10:15 ------
D 1 18-apr Zwaluwen K D1-HG D1# Zwaluwen K 11:00 10:00 ------
D 2  19-apr HVS/Petten D1-HG D2 Petten 12:50 11:50 RES.SH.
E1 18-apr HG E1-S.S.V. E1 De Noord 14:00 13:30 ------
E2 18-apr SEW E1#-HG E2 Nibbixwoud 11:00 10:00 RES.SH.
F1 18-apr HG F1#-Kleine Sluis F1 De Noord 13:00 12:30 ------
RECR. 1 22-apr HG DR1-Hollandia T DR1 De Noord 19:00 18:30 ------
RECR. 2 22-apr HG DR2-S.C. Dynamo DR1 De Noord 20:00 19:30 ------
RECR. 3 20-apr A & O DR1-HG DR3 Oosterhout 19:30 18:30 ------

beker      
A1 21-apr HG A1-Con Zelo A1 De Noord 19:30 19.00 ------
E1 22-apr HG E1-Lacom’91 E1 De Noord 17.00 16.30 
      
WIJZIGING: Zon 19 apr: ZAP - A1 om 13.00 uur (was 18 april)    
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PROGRAMMA ZATERDAG 25 APRIL T/M VRIJDAG 01 MEI (VELD)                                              AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1 26-apr HG DS1-Hollandia T DS1 De Noord 13:30 13:00 ------
DAMES 2 26-apr HG DS2-Lacom ‘91 DS4 De Noord 14:45 14:15 ------
DAMES 3 25-apr Kleine Sluis DS1-HG DS3 Annapaulowna 19:00 18:00 ------
A 1 26-apr HG DA1-J.H.C. DA2 De Noord 12:15 11:45 ------
B 1 26-apr HG DB1#-Con Zelo DB1# De Noord 11:00 0,44 ------
B 2 26-apr D.S.O. DB1-HG DB2 Den Helder 10:55 9:55 ------
B 3 26-apr HG DB3-Vrone DB3 De Noord 9:55 9:25 ------
C 1 25-apr HG DC1-Meervogels’60 DC2 De Noord 20:00 19:30 ------
C 2 25-apr HG DC2-Geel Zwart DC2 De Noord 19:00 18:30 ------
D 1 25-apr HG D1#-D.S.O. D3 De Noord 15:00 14:30 ------
D 2  25-apr HG D2-Geel Zwart D2 De Noord 14:00 13:30 ------
E1 25-apr Lacom ‘91 E1-HG E1 Lacom’91 16:30 15:45 ------
E2 25-apr HG E2-Petten E1 De Noord 13:00 12:30 ------
F1 26-apr D.E.S. F1-HG F1# St. Boys 9:30 8:30 ------
RECR. 1   VRIJ        
RECR. 2   VRIJ        
RECR. 3   VRIJ       

Buffetdiensten Hugo Girls in het rondeel
De buffetdiensten in het rondeel tijdens de 2e helft van de veldcompetitie zijn weer begonnen.
Deze worden in het contact vermeld en op de website. Dus houd het contact en de website van 
Hugo Girls goed in de gaten. Hierbij het overzicht van de kantine diensten voor het rondeel.
Kijk goed wanneer je aan de beurt bent. Want het gebeurt regelmatig dat iemand niet op komt dagen.
Als je niet kunt zorg je zelf voor een ander en de wijziging geef je door aan Annet Kroon
Tel nr 072-5711428 of via de mail:marcoannet@gmail.com 
Kom je niet opdagen en heb je niet voor vervanging gezorgd, ben je de volgende periode extra 
aan de beurt. 

Annet Kroon, planning kantinediensten in ´t rondeel

Datum    
11 april 12.15 uur tot 15.15 uur 18.45 uur tot 21.15 uur 
 Carola Wijnker Charelle Oudeman 
   
12 april 9.15 uur tot 11.30 uur 11.30 uur tot 14.00 uur 14.00 uur tot 16.15 uur
 Roos Groot en Maureen Borst Marijn Kunst en  Marjet Groot  Ilse Hooiveld en  Tessa van der Molen
   
13 april 18.45 uur tot 21.30 uur
 Sharon Meijer-Moorman  
   
18 april 12.15 uur tot 15.15 uur 18.45 uur tot 21.30 uur 
 Shelly Poorten en Marleen Borst Deanne Molenaar 
   
19 april 10.45 uur tot 12.30 uur  
 Astrid Tesselaar  
   
21 april  18.45 uur tot 21.45 uur  
beker Sabine Zuurbier  
   
22 april 16.15 uur tot 18.30 uur 18.15 tot 21.45 uur 
 Annet Kroon? Tanja Hof 
   
23 april 18.45 tot 21.15 uur  
 Bianca Groot
  
25 april 12.15 uur  tot 14.00 uur 14.00 uur tot 16.45 uur 18,15 uur tot 21.30 uur
 Kirsten Ligthart en Mandy plak Anna Buiter en Lindsey Snoek Laura Rendering   
26 april 9.15 uur tot 11.30 uur 11.30 uur tot 14.00 uur 14.00 uur tot 16.30 uur
 Corina slijkerman en Jonna Spek Roos Snel en Susanne Duijn Rebecca Lunier Sou. en Annet Kroon
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3 mei 12.15 uur tot 15.00 uur  
 Esther Vlaar  
   
9 mei 18.45 uur tot 21.15 uur  
 Jolinda Zuurbier  
   
11 mei 18.45 uur tot 21.15 uur  
 Inger Smit  
   
16 mei  13.15 uur tot 15.30 uur 18.45 uur tot 21.30 uur 
 Angele Ligthart Amber Groot 
   
17 mei 9.15 uur tot 12.15 uur 12.15 uur tot 15.30 uur 
 Malissa de Groot en Afra Appelman Mandy Smit en Marlou Zuurbier 
   
18 mei 18.45 uur tot 21.30 uur  
 Melanie van Diepen  
   
20 mei 19.15 uur tot 21.45 uur  
 Fleur de Boer
 
TEAM DATUM  WEDSTRIJD AANV. SCHEIDRECHTER
E2 11-apr HG E2 Maedilon/VZV E1 13:00 Noor Blankendaal-Pien vd Berg
D1 11-apr HG D1# KSV D2 14:00 Lisa Dekker-Ineke Schot
Dames 3 11-apr HG DS3 Hollandia T DS2 19:30 Joyce Hey-in ‘t Veld-Pascal Hey
C1 12-apr HG DC1 S.S.V. DC2 10:00 Jacky Zuurbier
B3 12-apr HG DB3 Koedijk DB1# 11:00 Annie Groenland
B1 12-apr HG DB1# Schagen DB1# 12:15 Nel Borst
Dames 2 12-apr HG DS2 Geel Zwart DS1 13:15 ?
A1 12-apr HG DA1 Con Zelo DA1 14:30 Monique Beemsterboer
R3 13-apr HG DR3 H.C.V.’90 DR1 19:30 ?
F1 18-apr HG F1# Kleine Sluis F1 13:00 Sen Kuilboer-Bente Zuurbier
E1 18-apr HG E1 S.S.V. E1 14:00 Bregjes de Wit-Denise Sprenkeling
Dames 3 18-apr HG DS3 KSV DS2 19:30 Annie Groenland
B2 19-apr HG DB2 Meervogels’60 DB2 11:00 Nel Borst
A1 21-apr HB A1 Con Zelo A1 19.30 ?
E1 22-apr HG E1 Lacom’91 17.00 ?
R1 22-apr HG DR1 Hollandia T DR1 19:00 Monique Beemsterboer
R2 22-apr HG DR2 S.C. Dynamo DR1 20:00 Annie Groenland
Dames 1 23-apr HG DS1 Schagen DS1 19:30 Bond
E2 25-apr HG E2 Petten E1 13:00 Evi Blankendaal-Lindsey Snoek
D2 25-apr HG D2 Geel Zwart D2 14:00 Noor Blankendaal-Pien vd Berg
D1 25-apr HG D1# D.S.O. D3 15:00 Lisa Dekker-Ineke Schot
C2 25-apr HG DC2 Geel Zwart DC2 19:00 Romy Snoek-Inge Entius
C1 25-apr HG DC1 Meervogels’60 DC2 20:00 Jacky Zuurbier
B3 26-apr HG DB3 Vrone DB3 9:55 Astrid Snel
B1 26-apr HG DB1# Con Zelo DB1# 11:00 Annie Groenland
A1 26-apr HG DA1 J.H.C. DA2 12:15 Nel Borst
Dames 1 26-apr HG DS1 Hollandia T DS1 13:30 Bond
Dames 2 26-apr HG DS2 Lacom ‘91 DS4 14:45 ?
Dames 1 3-mei HG DS1 KSV DS1 13:00 Bond
Dames 3 9-mei HG DS3 Zwaluwen K DS1 19:30 ?
R3 11-mei HG DR3 SSV.Sporting S DR2 19:30 Monique Beemsterboer
F1 16-mei HG F1# KSV F1 14:00 Noor Blankendaal-Pien vd Berg
Dames 3 16-mei HG DS3 Lacom ‘91 DS3 19:30 ?
B3 17-mei HG DB3 Spartanen DB2 10:00 Romy Snoek-Inge Entius
Dames 2 17-mei HG DS2 Tornado DS3 11:00 Nel Borst
A1 17-mei HG DA1 Kleine Sluis DA1 12:15 Monique Beemsterboer
Dames 1 17-mei HG DS1 D.T.S. ‘48 DS1 13:30 Bond
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R1 18-mei HG DR1 D.E.S. DR1 19:30 ?
R2 20-mei HG DR2 Victoria O DR5 20:00 Joyce Hey-in ‘t Veld-Pascal Hey
Dames 3 28-mei HG DS3 Zwaluwen K DS1 19:30 Annie Groenland
E1 30-mei HG E1 Tornado E2 13:00 Bregjes de Wit-Denise Sprenkeling
D2 30-mei HG D2 Z.A.P. D2 14:00 Evi Blankendaal-Bente Zuurbier
Dames 3 30-mei HG DS3 J.H.C. DS2 19:30 ?
C2 31-mei HG DC2 Zwaluwen K DC1 10:00 Nel Borst
C1 31-mei HG DC1 DSS DC2 11:00 Astrid Snel
B2 31-mei HG DB2 KSV DB1 12:00 Annie Groenland
R3 1-jun HG DR3 Koedijk DR1 19:30 ?
D1 6-jun HG D1# S.C. Dynamo D2 13:00 Lisa Dekker-Ineke Schot
E2 6-jun HG E2 J.H.C. E1 14:00 Sen Kuilboer-Lindsey Snoek
B3 7-jun HG DB3 Sporting Andijk DB1 10:00 Astrid Snel
B1 7-jun HG DB1# Kleine Sluis DB1 11:00 Annie Groenland
A1 7-jun HG DA1 D.E.S. DA1 12:00 Nel Borst
Dames 2 7-jun HG DS2 Kleine Sluis DS2 13:05 Joyce Hey-in ‘t Veld-Pascal Hey
R1 8-jun HG DR1 Geel Zwart DR4 19:30 Monique Beemsterboer
R2 10-jun HG DR2 Geel Zwart DR3 20:00 ?

Activiteitenkalender 
Mini handbal middagen in het Zijveld in ’t Veld         Aanvang 14.00        15 april

Plantenactie 2015
Wat een geweldig succes was de plantenactie van vrijdag 27 maart.
Ondanks het koude weer hebben we dank zij u vele planten verkocht.  De jongens van Hugo Boy s 
en de meiden van Hugo Girls D1, D2, E1 en E2 hadden er alle zin in. Met z’n alle tegelijk gingen ze 
met ouders de wijken in om de planten te verkopen. 
Enthousiast kwamen ze na een uur en drie kwartier weer terug. Sommige hadden  de opbrengst 
alvast even voor ons geteld in de auto of het een wedstrijd was. Wie verkoopt de meeste planten??  
Na de verkoop hadden Carla , Mariette en Merel een heerlijk patatje met een ijsje voor iedereen die 
geholpen hadden. De patat werd overigens gesponsord door Attent van Arno en Silvia. Bedankt 
hiervoor. Tot slot willen we de potplanten kwekerij Slijkerman bedanken voor het beschikbaar 
stellen van de planten. Grandioos!!!

Hugo Boys seizoen 2014-2015
Dorpshuis / Hugo Boys

Zaterdag 11 april
Hugo-Boys
9.30 uur Irma
13.00 uur    Hans

Zondag 12 April
Hugo-boys
9.45 uur Sytske / Hanneke 
Leden : Tom van Veen / Nino van Santen
13.00 uur  Alex
Leden: Ties Wolkers / Robert Harte

Zaterdag 18 april 
Hugo-Boys
9.30 uur  Corina
13.00 uur Mitchell

Zondag 19 april
9.45 uur Annet / Carin
Leden: Alice Groot / Nicole Groot
13.00 uur Barry / Joris / John Beers
Leden : Robin van de Gulik / Alex Kroon / Daan Poel
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Maandag  13 april
Tafeltennis  Puinhoop 

Dinsdag  14 april
Kbo   --- seniorengym

Woensdag  15  april
Revas

Donderdag 16  april
Training Hugo- Boys

Vrijdag 17 april
Koersbal

Hugo Boys Senioren
          
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG 12 april 2015     
Terreindienst: Frans Dekker       
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter  
39855 SRC 1  Hugo-Boys 1  14:00  G. de Boer  
42162 Koedijk 3  Hugo-Boys 2  11:30 10:30 J. Knulst  
122280 Koedijk 6  Hugo-Boys 3  13:30 12:30   
123711 Hugo-Boys 4  Hollandia T3  10:45 10:00 Jan de Wit  
120807 Con Zelo 4  Hugo-Boys 5  11:00 10:00   
127984 Hugo-Boys 6  DTS 5  14:00 13:15 Kees Molenaar 
128896 Hugo-Boys A 1  SRC A1  10:45  Klaas Oudeman  
115531 VIOW-W VR 1 Hugo-Boys VR 1  13:00 12:00   
        
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG 19 april 2015     
Terreindienst:  Vincent Plak   
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter  
39604 Hugo-Boys 1  ZDH 1  14:00  C.A. Dop  
42430 Hugo-Boys 2  SEW 2  10:45 10:00 A.B. van Weezenbeek  
138143 Hugo-Boys 3  SVW 27  6 10:45 10:00 G. Vinke  
124484 VZV 3  Hugo-Boys 4  10:30 9:45   
123694 Hugo-Boys 5  Koedijk 10  10:45 10:00 Marcel Numan  
126739 Con Zelo 5  Hugo-Boys 6  14:00 13:15   
128638 Schagen A 1  Hugo-Boys A1  11:30    
0 Hugo-Boys VR1  vrij     
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG 26 april 2015    
Terreindienst:  Jeff Beers       
 
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter  
39495 Dirkshorn 1  Hugo-Boys 1  14:00  J.C.J.M. Langedijk  
42429 Hugo-Boys 2  JVC 2  10:45 10:00 H.J. Jacobs  
123704 Hugo-Boys 3  Grasshoppers 3 10:45 10:00 Klaas Oudeman  
123717 Hugo-Boys 4 DTS 3 10:45 10:00 Adri v Renswoude 
122347 LSVV 6  Hugo-Boys 5 10:30 9:45   
127979 Hugo-Boys 6  Kaagvogels 3  14:00 13:15 Pim Mooij  
0 Hugo-Boys A1  vrij     
115367 Hugo-Boys VR1  DWOW VR 1 14:00 13:15 Wim Overtoom  
 
Siem Hand tel. 5740761  
       

Maandag  20 april
Tafeltennis Puinhoop

Dinsdag 21 april
Kbo
Seniorengym

Woensdag 22 april
revas

Donderdag  23 april
Training Hugo Boys

Vrijdag  24 april                                                                            
Koersbal  
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Pupil van de Week 
Pupil van de week voor deze wedstrijd:

19 April  
Hugo Boys 1 - ZDH 1

is
Finn Zut

12:45 uur aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen.

Hugo Boys Jeugd
      
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Zaterdag, April 11, 2015 
Terreindienst ‘s ochtends: Frank Beke   
Terreindienst ‘s middags: Rob Zuurbier 
  
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
175429 Hugo Boys B1 - Alcmaria Victrix B2 14:00 13:00 NNB
184396 Alcmaria Victrix C2 - Hugo Boys C1 14:00 12:45 -
187995 Hugo Boys D1 - KSV D3 11:00 10:15 NNB
194649 Hugo Boys E1 - VIOS-W E1 11:00 10:30 John/Rick
167381 Dynamo E3 - Hugo Boys E2 9:30 8:45 -
- Hugo Boys F1 - Vrij      
176979 Apollo 68 MP1 - Hugo Boys MP1 9:00 8:15 -
176876 Hugo Boys MP2 - FC Uitgeest MP2 11:00 10:30 Erik
      
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Zaterdag,  April 18, 2015 
Terreindienst ‘s ochtends: Roel Wolkers   
Terreindienst ‘s middags: Tim Beke   

wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
175438 Foresters de B3 - Hugo Boys B1 15:15 13:45 -
184406 Hugo Boys C1 - Foresters de C4 14:00 13:00 NNB
188004 Apollo 68 D1G - Hugo Boys D1 10:00 9:00 -
194659 Hollandia T E1 - Hugo Boys E1 9:00 8:15 -
167362 Hugo Boys E2 - KSV E8 11:00 10:30 Adri/ Sandra/ Frank
192107 Hugo Boys F1 - Reiger Boys F4 11:00 10:30 Frits/Marco
176955 Hugo Boys MP1 - Medemblik MP2 11:00 10:30 Ruud
201945 Saenden MP1 - Hugo Boys MP2 9:30 8:30 -
      

Hou goed de website en het bord in de gaten ivm gewijzigde wedstrijden!
   

www.hugoboys.nl
      

Plantenactie Hugo Boys en Hugo Girls weer een groot succes

Vrijdag 27 maart was de jaarlijkse plantenactie van de handbal en de voetbal. De kalanchoës, 
beschikbaar gesteld door Kwekerij Slijkerman, werden door de jongens en meiden onder zeer 
koude omstandigheden deur aan deur verkocht.

We willen Kwekerij Slijkerman bedanken voor het beschikbaar stellen van de kalanchoës, Attent 
voor de heerlijke patat, de vrijwilligers in het dorpshuis voor het bakken van de patat, alle ouders 
voor het begeleiden en de kinderen voor het verkopen van de planten. 

Groeten Astrid en Linda
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Kantine- en schoonmaakdiensten TV ‘t Noord-End
Kantine- en schoonmaakdiensten TV 't Noord-End

vrijdag 10 april 2015 Ellie Smit-Kraakman Schoonmaak 09.00 - 11.00

vrijdag 10 april 2015 Coby de Graaf Schoonmaak 09.00 - 11.00

Kantinebegeleiding Agnes

dinsdag 14 april 2015 Ed Blij Bardienst 19.30 - 23.00

woensdag 15 april 2015 Marion Blij-de Kort Bardienst 19.30 - 23.00

donderdag 16 april 2015 Mandy Loos Bardienst 19.30 - 23.00

vrijdag 17 april 2015 Ellie Smit-Kraakman Schoonmaak 09.00 - 11.00

vrijdag 17 april 2015 Coby de Graaf Schoonmaak 09.00 - 11.00

Kantinebegeleiding Tineke

dinsdag 21 april 2015 Marion Blij-de Kort Bardienst 19.30 - 23.00

woensdag 22 april 2015 Marion Blij-de Kort Bardienst 19.30 - 23.00

donderdag 23 april 2015 Johanna Beke Bardienst 19.30 - 23.00

vrijdag 24 april 2015 Ellie Smit-Kraakman Schoonmaak 09.00 - 11.00

vrijdag 24 april 2015 Coby de Graaf Schoonmaak 09.00 - 11.00

Kantinebegeleiding Tineke

dinsdag 28 april 2015 Ingrid Smit Bardienst 19.30 - 23.00

woensdag 29 april 2015 Johanna Beke Bardienst 19.30 - 23.00

donderdag 30 april 2015 Mandy Loos Bardienst 19.30 - 23.00

vrijdag 1 mei 2015 Vera Mul Schoonmaak 09.00 - 11.00

vrijdag 1 mei 2015 Anneke Borst Schoonmaak 09.00 - 11.00

Kantinebegeleiding Gery

dinsdag 5 mei 2015 Dick van Schagen Bardienst 19.30 - 23.00

woensdag 6 mei 2015 Mandy Loos Bardienst 19.30 - 23.00

donderdag 7 mei 2015 Rozanne Zegelink Bardienst 19.30 - 23.00

vrijdag 8 mei 2015 Nel Smit-Beers Schoonmaak 09.00 - 11.00

vrijdag 8 mei 2015 Ineke Vaandrager Schoonmaak 09.00 - 11.00

Kantinebegeleiding Agnes

dinsdag 12 mei 2015 Ingrid Smit Bardienst 19.30 - 23.00

woensdag 13 mei 2015 Cock Maas Bardienst 19.30 - 23.00

vrijdag 15 mei 2015 Marijke Zuurbier-Burger Schoonmaak 09.00 - 11.00

vrijdag 15 mei 2015 Greet Klaver-Huting Schoonmaak 09.00 - 11.00

Kantinebegeleiding Gery

Stratentoernooi 18 t/m 23 mei

maandag 18 mei 2015 Roos Beers Bardienst 18.00 - 23.00

dinsdag 19 mei 2015 Gidget Zuurbier-Kooij Bardienst 18.00 - 23.00

woensdag 20 mei 2015 Jeltje Karman-Nauta Bardienst 19.30 - 23.00

donderdag 21 mei 2015 Cock Maas Bardienst 19.30 - 23.00

vrijdag 22 mei 2015 Marijke Zuurbier-Burger Schoonmaak 09.00 - 11.00

vrijdag 22 mei 2015 Greet Klaver-Huting Schoonmaak 09.00 - 11.00

vrijdag 22 mei 2015 Gidget Zuurbier-Kooij Bardienst 18.00 - 23.00

vrijdag 22 mei 2015 Roos Beers Bardienst 18.00 - 23.00

zaterdag 23 mei 2015 Roos Beers Bardienst 18.00 - 23.00

zaterdag 23 mei 2015 Gidget Zuurbier-Kooij Bardienst 18.00 - 23.00

Kantinebegeleiding Agnes

dinsdag 26 mei 2015 Ingrid Smit Bardienst 19.30 - 23.00

woensdag 27 mei 2015 Jeltje Karman-Nauta Bardienst 19.30 - 23.00

donderdag 28 mei 2015 Cock Maas Bardienst 19.30 - 23.00

vrijdag 29 mei 2015 Michella Komen Schoonmaak 09.00 - 11.00

vrijdag 29 mei 2015 Joke Pronk-Overtoom Schoonmaak 09.00 - 11.00
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v Garage Co Borst BV v Co Borst Autoschade
v Co Borst Bedrijfswagens v C.B. Lease
v Airco Service v Piaggio LTV-dealer

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

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

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

Tevens verzorging van particuliere 

aangiftebiljetten

 
 

 

 

 

   

 

 

 
 

    Voor  sierhekwerk en kennelbouw op maat 

 

  Automatische Draai/Schuifpoorten voorzien 

       van intercom, camera, verlichting e.d. 

 

            Tevens voor uw paardenboxen, 

           hondenkennels & dierenverblijven 

 

    Middenweg 598  1704 BS  Heerhugowaard 

   072-5715927 fax 072-5721059 of  06-53716161 
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Jaarplanner 2015

10 augustus 2015 t/m 13 augustus: Kindervakantiespelen
29 augustus 2015 39e editie Noordender Volksspelen aansluitend feestavond bij Bleeker

7 september 2015 KBO: Fietstocht
14 september 2015 KBO: seizoen bijpraten,  ook ruiken en voelen
18 september 2015 t/m 23 september 2015, 6 daagse vliegreis naar Lourdes

12 oktober 2015 KBO: Justitie pastoraat

10 november 2015 KBO: Avondprogramma met Kees Mol

15 december 2015 KBO: Kerstmiddag ”De Grijzen Wijzen“ optreden

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:  072 – 5714072
Algemeen nummer van de politie is:   0900 – 8844  (Bij spoed 1 1 2 ) 
Telefoonnummer Huisartsenpost Alkmaar:  072 – 5180618
Telefoonnummer regionale Spoedapotheek:  072 -  5673000
Telefoonnummer Dierenambulance:  072 – 5150085
Red een dier:  1 44 (ook voor zwerfdieren)

Begrafenis vereniging St. Tekla
Uitvaartleidster  Mevr.Gerda Roozendaal   0226-422110
  b.g.g. 06-51039032

of Dhr. Bart Beemsterboer    0226- 422525
  b.g.g. 06-13574993

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

Gezinsveranderingen en/of verhuizingen doorgeven aan de penningmeester a.u.b.
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Volop VOORJAAR !!!

HEEL LEUK, kom kijken

Geopend:  di-wo-do-vrij  9.30 - 17.00 uur

In het vorige Contact heb je het 
reisverslag van de Familie Zuurbier 
uit Heerhugowaard kunnen lezen.

Ben je nieuwsgierig geworden? 
Neem dan een kijkje op onze website 
www.togethertours.nl 
en kijk wat wij voor jou als individueel, 
koppel of groep kunnen betekenen. 
Vind ons ook op Facebook: Together Tours

Wij hopen je graag in het prachtige Nicaragua in Midden Amerika 
te verwelkomen.

Adios, groeten

Bastin Vrancken en Debbie Bruin
to get there... Together Tours

 
ZWEMSEIZOEN 2015 

 
Een nieuw zwemseizoen staat weer voor de deur. Bestel vóór 19 april 2015 uw 
abonnement en profiteer van 20% korting!! 
U kunt uw abonnement bestellen via de website www.zwembadwaarland.nl.   
Bestelde abonnementen worden thuisbezorgd.  
 
Tarieven abonnementen 
    Voorverkoop  Normaal    
Persoonlijk abonnement € 37,60  € 47,00    
        
Familie abonnement       
2 personen   € 75,20  € 94,00    
3 personen   € 86,00  € 107,50    
4 personen   € 96,00  € 120,00    
5 personen   € 106,00  € 132,50    
6 personen   € 116,00  € 145,00    
7 personen   € 126,00  € 157,50    
8 personen   € 136,00  € 170,00    
Let op: kinderen van 16 jaar of ouder krijgen een persoonlijk abonnement 
        
Zwemleskaart A  € 92,00  € 115,00 per persoon 
Zwemleskaart B en C € 80,00  € 100,00  per persoon   
De zwemleskaart is geldig voor het gehele zwemseizoen en daarmee kunnen de 
officiële zwemdiploma’s A, B, C behaald worden.  
Deelname vanaf 5 jaar (aantal deelnemers beperkt).      
        
Overdag 1 bezoek            €  3,75 
’s Avonds 1 bezoek          €  2,50 
 
Kinderen van 0 t/m 1 jaar hebben vrij toegang. 
 
Iedere dag is er tijdens de openingsuren vrij zwemmen. Bij slecht weer is het bad 
gesloten. Zwemles wordt gegeven na de openingstijd tussen 17.00 en 19.00 en in de 
zomervakantie tussen 9.00 en 11.00. 
 
Openingstijden 
Seizoen:1-5-2015 tot 7-9-2015                         Zomervakantie:6-7-2015 tot 17-8-2015 
Maandag t/m vrijdag  13.30 - 17.00 uur            Maandag t/m vrijdag 12.00 - 17.00 uur 
’s Avonds                   19.00 - 20.30 uur            ’s Avonds                  19.00 - 20.30 uur 
Zaterdag overdag      13.30 - 17.00 uur            Zaterdag overdag      12.00 - 17.00 uur  
Zondag overdag        12.00 - 17.00 uur            Zondag overdag        12.00 - 17.00 uur 
 

 Wordt ook vrienden van Zwembad Waarland 
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Volop VOORJAAR !!!

HEEL LEUK, kom kijken

Geopend:  di-wo-do-vrij  9.30 - 17.00 uur

In het vorige Contact heb je het 
reisverslag van de Familie Zuurbier 
uit Heerhugowaard kunnen lezen.

Ben je nieuwsgierig geworden? 
Neem dan een kijkje op onze website 
www.togethertours.nl 
en kijk wat wij voor jou als individueel, 
koppel of groep kunnen betekenen. 
Vind ons ook op Facebook: Together Tours

Wij hopen je graag in het prachtige Nicaragua in Midden Amerika 
te verwelkomen.

Adios, groeten

Bastin Vrancken en Debbie Bruin
to get there... Together Tours
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Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75Elke dag 3 broden naar keuze € 5,95

Koffiebroodjes 3 + 1 Gratis 
Kwarkbolletjes 4 + /2 Gratis

Appelkruimeltaartje van € 5,95 voor € 3,95

Reclame voor zaterdag 11 april

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

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

Dorpsstraat 26 Tuitjenhorn
tel. 0226 - 39 46 56

• Timmerwerk
• Onderhoud
• Renovatie
• Verbouwing
• Nieuwbouw

 Tel. 06 27088407
 Heerhugowaard


