Vrijdag 27 maart 2015

Agenda
27 maart 2015
28 maart 2015
28 maart 2015
29 maart 2015
30 maart 2015
1 april 2015
2 april 2015
3 april 2015
4 april 2015
5 april 2015
12 april 2015
12 april 2015
14 april 2015
17 april 2015
18 april 2015
18 april 2015
19 april 2015
19 april 2015
26 april 2015
27 april 2015
2 mei 2015
3 mei 2015
5 mei 2015
14 mei 2015
16 mei 2015
17 mei 2015
18 mei 2015
24 mei 2015

Lentekeezen
Palmpasenviering
10:00-12:00: Zuster van Buurendag (zwerfvuil ruimen)
MOV: fiets, wandeltocht
15:15 kinderkerk met paaseieren zoeken
12:00 kinderkerk met paaseieren zoeken
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Paaswakes
en 6 april: Pasen
sporthal Noorderend: Brommerbeurs
Brandweer: Opendag op Annaplein
Stichting Dorpshuis: jaarvergadering in het Dorpshuis
Diatonica’s: jubileumshow in de sporthal Noorderend
Diatonica’s: jubileumshow in de sporthal Noorderend
Zeeverkenners: Rommelmarkt in botenhuis De Roef
3e zondag viering met Laurentiuskoor uit Oudorp
25-jarig jubileum Stille Omganggroep.
Vormselviering
Koningsdag
13e editie Noordender Sjoelkampioenschap aansluitend Sjoelbakkenbal bij Bleeker
Eerste Communieviering
Fietstocht
YoungSeven: Dauwtrappen met monniken
40MM
3e zondag viering met als gastkoor Bjerjozka.
KBO: Slotmiddag
en 25 mei: Pinksteren

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 6 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 24 april 2015.
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HUSQVARNA 136 LiC
TRIMMER

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.

KLINKENDE
MUNT WEKEN

100% Husqvarna.
0% Brandstof.

Inclu sief Accu
en snella der

€ 429,-

HUSQVARNA 136 LiC
TRIMMER
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Husqvarna.
€ 3.599,100% Husqvarna.0% Brandstof.
0% Brandstof.
9,-zijn er:
€ 42
De nieuwe Husqvarna Accu
Series

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.

Inclu sief Accu, snella
en maaidek 85 cm.

der

HUSQVARNA 136 LiHD50
HEGGENSCHAAR

Inclu sief Accu
en snella der

€ 40,-
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€ 459,HUSQVARNA
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De nieuwe Husqvarna Accu Series zijn er:*
een perfect evenwicht, stille werking,
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HUSQVARNA 136 LiHD50
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en snella der
passen
en tal van unieke
*
,- evenwicht, stille werking, handgereedschap
3.599
perfect
€ een
€ 429,Uw geautoriseerde Husqvarna dealer:
Husqvarna eigenschappen.
geen emissies, universele accu’s die in alle
op
de
Honda
Inclu sief Accu
en snella der
HRH/HRD-serie
handgereedschap passen en tal van unieke
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RIDER ACCU

€100,kado
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HEGGENSCHAAR

Inclu sief Accu
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100% Husqvarna.
€ 80,Tot E 100,kado*
0% Brandstof.
Kijk ook op www.husqvarna-actie.nl
voor meer informatie.
*
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Kijk ook op www.husqvarna-actie.nl voor meer informatie.
Uw geautoriseerde Husqvarna dealer:
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Open een Plus
Betaalrekening en krijg:
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€ 50 op uw RegioBank
spaarrekening
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Een Adviseur die u kent
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R.K. Kerkgemeenschap van het Heilig Hart van Jezus
Gastvrij en inspirerend in Godsnaam!
Parochiecentrum:
Middenweg 541
1704 BE Heerhugowaard
(072) 57 113 34
NL64RABO 0326802185
Pastorie.de.noord@gmail.com
www.kerkdenoord.nl
Openingstijden secretariaat:dinsdag en donderdag van 9:30 uur tot 11:00 uur
Openingstijden kerk: maandag tot en met zondag van 9.00 uur tot 18.00 uur
Pastor:
Marion Bleeker-Burger
(0226) 422 731
Jnm.bleeker@quicknet.nl
Donderdagmorgen aanwezig op de Pastorie, vrije dagen op maandag en vrijdag-ochtend
Pastor:
Toon Jorink, Veluweweg 56, 1738 BE te Waarland
(0226) 423 280 / 06 51494718
t.jorink@gmail.com
Toon heeft op dinsdag vrij
Deken / pastoor E. Moltzer
Gedempte Gracht 64
1741 GD Schagen
0224 212357
don.eduard@planet.nl
Heilig Hart raad
Vice-voorzitter			
Gea Klercq		
Secretaris			Vacature
Penningmeester			
Siem van Langen
Bestuurslid			
Kees van Langen		
Contactpersonen secties:
Sectie Catechese			Vacature
Sectie Liturgie			
Marga van Langen
Sectie Gemeenschapsopbouw
Ted van Schagen		
Sectie Diaconie en Pastoraat
Vacature

072 571 5265
072 5744771
072 574 2241

072 574 2241
072 5712020

Personele Unie
Pim Mooij						072 571 5332
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 2 april op het
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
In maart is de groep van mevrouw Van Schagen- Oudeman aan de beurt om de kerk op orde te maken
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Bloemengroep:
In maart wordt de kerk versierd door Ada Borst en Agnes de Goede
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!! Plaats in de pastorie!
Vriendelijke groeten,
Gea Klercq
TER OVERWEGING: VASTENPROJECT
Inleiding:
Het hongerdoek toont het leven in sloppenwijken.
Sloppenwijken ontstaan door uitbuiting, geweld, armoede, werkeloosheid.
Slopenwijken laten ons zien hoe ver we zijn afgedwaald van het goed beheren van de aarde, hoe
ver we zijn afgedwaald van de Goede Boodschap van vrede, liefde en gerechtigheid. Wat kunnen
wij? Wij kunnen werken aan barmhartigheid, dichtbij en ver weg. Beginnen we eerst dichtbij?
29 maart - Palmzondag.
Zwervers elke dag eten brengen
verslaafde mensen drinken geven
verwarde mensen kleden
rare vreemdelingen onthalen
verslaafde gevangenen bezoeken
aids zieken bezoeken
verlaten gestorvenen begraven
barmhartigheid doen
gerechtigheid nastreven
ruzie verzoenen
vrede maken;
waar liefde is
daar is God
Zesde werk van barmhartigheid: Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.
We houden een schrijfactie voor gevangenen, via Amnesty International.
3 april - Goede Vrijdag.
Christus voor mij, achter mij,
boven, onder, links en rechts.
Hij wijst ons de weg.
De lijdende, eenzame, ontheemde,
gevangene, hongerige, dorstige, dode:
het zijn de gezichten van de Heer.
Hen liefhebben is aanwezig zijn,
waardoor je laat zien wie we zijn,
gisteren, vandaag en morgen,
adem, waardoor leven op weg is
en soms God zomaar oplicht.
Zevende werk van barmhartigheid: Het begraven van de doden.
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UIT DE PAROCHIE – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” – 21 maart 2015.
Nog even en de Goede Week gaat van start. Die week die begint op Palmzondag en eindigt met
Pasen. We gaan dan door lijden en dood naar nieuw leven. Deze week is de belangrijkste week
van het kerkelijk jaar met als hoogtepunt het Paasfeest. De voorbereidingen zijn in volle gang.
Voor Palmpasen zullen weer vele Palmpasenstokken worden gemaakt door de kinderen en
worden weg gegeven aan mensen die wat extra aandacht nodig hebben. De Boeteviering op
de woensdag met Deo Vacare is een goede voorbereiding op wat komen gaat; speciaal ook voor
de vormelingen als voorbereiding op hun Vormsel, dat op 26 april is. Op Witte Donderdag zal
het Ritmisch Koor liederen zingen uit Jesus Christ Superstar. Goede Vrijdag wordt geleid door de
Gebedsvieringengroep. Er zal op de zaterdag eerst een Paasbijeenkomst zijn voor de kinderen.
En om 9 uur ’s avonds is de Paaswake. Tot slot op Eerste Paasdag het Hoogfeest van Pasen. U bent
voor alle vieringen van harte uitgenodigd.
Op 7 maart was de groep vormelingen met hun begeleiders naar Amsterdam. Daarover schreef ik
de vorige keer al. Ze hebben een prachtige dag gehad. De dag werd afgesloten met een viering
waarin foto’s werden getoond van de dag. Dat was af en toe hilarisch. De begeleiders zongen in
de viering. Dat ging best goed. Nog even flink oefenen en dan staat er in de Vormselviering weer
een stevig koor onder leiding van Liesbeth en met muzikale begeleiding van Luuk en Lars (ook
twee begeleiders).
Zoals ik ook al schreef hebben de vormelingen en begeleiders voor de veertigdagentijd een contract
met de eigen wil gesloten. Wat ik ervan hoor, klinkt best goed. Het wordt heel serieus opgepakt.
Zelf ben ik nog steeds aan het opruimen langs de dijk en de weg bij mijn rondje met de hond.
Grappig is wel dat ik erop wordt aangesproken door mensen die hebben gelezen dat ik dit doe. Ik
hoop dat meer mensen dit gaan doen. In elk geval op 28 maart op de Zuster van Burendag.
Op 10 maart was de jaarvergadering van de parochie. Het was een zinvolle bijeenkomst, waarin
alle jaarverslagen van de groepen werden voorgelezen en vele vragen werden gesteld over het
reilen en zeilen van de parochie.
Rondom het weekend van 15 maart stond er een flinke aanhangwagen achter in de kerk, waarin
mensen kleding konden deponeren voor de Kledingbank en voor Mensen in Nood. De aanhanger
raakte helemaal vol. Bij beide organisaties heb ik een flinke lading gebracht; ik heb meerdere keren
moeten rijden. Fantastisch! Zo kunnen weer een heleboel mensen die het minder hebben dan wij,
gebruik maken van ons ‘teveel’. Als u nog kleding kwijt wilt, kunt u dat deponeren in de blauwe
container van de Kledingbank op de Driecantebosch 11; en natuurlijk voor Mensen in Nood bij
Jaap van Schagen in de schuur.
Op 29 maart zal uw aandacht worden gevraagd voor de gevangenen, dichtbij en ver weg. Voor die van
ver weg gaan we een groetenactie houden. U kunt een kaart schrijven naar gewetensgevangenen
die zijn ‘geadopteerd’ door Amnesty International; de adressen ontvangt u in de kerk.
Vandaag (21 maart), op de eerste dag van de lente, heb ik de lopers naar de Stille Omgang mogen
wegzenden. Meer dan honderd zijn het er. En het is de 25e keer dat er een groep uit De Noord
lopend vertrekt. Het is niet echt lenteweer, maar het is ook niet al te slecht. Het motto van de
Stille omgang is dit jaar “een pelgrim gaat voort, ontvankelijk voor het onverwachte”. Het klinkt
een beetje als een stelling. Maar je zou het beter kunnen zien als een opdracht: dat je je hart open
stelt voor wat je tegenkomt; voor onverwachte ontmoetingen, voor onverwacht mooie plekken;
onverwachts kun je iets in jezelf ontdekken; daar leent zo’n tocht zich heel goed voor.
De organisatie van de tocht uit De Noord zorgt zelf ook altijd voor een motto. Dat is dit jaar: Je bent
snel rijk, als je met weinig tevreden bent. Een waarheid als een koe.
Hier in Nederland is, als je het vergelijkt met veel andere delen van de wereld, enorme rijkdom.
Daarmee mogen we best tevreden zijn en ons rijk voelen. Maar daarnaast bestaat er ook stille
armoede. Dat is iets wat we meer met elkaar zouden kunnen delen. Dat is ook iets waar we ons
hart voor mogen open zetten.
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Want dan zien we het misschien iets eerder, voelen we het wat beter aan. En kunnen we helpen.
Het is wel goed om te beseffen, dat arme mensen zich toch rijk kunnen voelen, omdat ze met
weinig tevreden zijn. Daarvan kunnen de rijken veel leren.
Ik hoop dat de pelgrims een heel mooie en rijke dag ervaren.
Op 24 maart wordt Jan Molenaar uit de Veenhuizerweg 90 jaar. Jan: van harte gefeliciteerd en voor
de jaren die komen gaan: alle goeds!
Er komt voor ons pastores een heel drukke tijd aan. Ik neem daarom na de Paas een dikke week vrij.
Om even bij te komen. Maar ook om na een ingrijpende verbouwing in ons huis de boel weer wat
te gaan inrichten, met name mijn nieuwe werkkamer. Én om gezellig met mijn zus op te trekken,
die tien dagen overkomt uit Australië. Heerlijk.
Wat komen gaat:
29 maart: Palmpasenviering en Vastenproject – schrijfactie voor Amnesty International
2 april: Witte Donderdag
3 april: Goede Vrijdag
4 april: Paaswakes
5 en 6 april: Pasen
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.
Vastenproject.
29 maart: schrijfactie voor Amnesty International
3 april, Goede Vrijdag: de doden gedenken
WEEKEINDE 28 EN 29 MAART
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 50, 4-7( De lijdende dienaar verzet zich niet wanneer Hij wordt
geslagen en beschimpt)
ZONDAG 29 MAART
Palmzondag
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van Evelien de Vries. Voorganger is Marion Bleeker-Burger
Gebedsintenties voor: Toon en Annie Spaansen-Borst
Lector: Marga van Langen. Misdienaars: Jip van den Berg en Lau Berkhout. Koster: Rene van Langen.
WOENSDAG 1 APRIL
19.30 UUR
Boeteviering met Deo Vacare. Voorganger is Marion Bleeker-Burger
DONDERDAG 2 APRIL
Witte Donderdag
19.30 UUR
Eucharistieviering met zang van het ritmisch koor. Voorgangers zijn Gerard Weel en Marion
Bleeker-Burger
Gebedsintenties voor: Luc en Ria van Gastel-Tesselaar, Piet Dekker en zegen over zijn gezin, Cok
Borst,Cor Borst en Ria Borst-Groot,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, in dankbare herinnering aan Jaap Pronk, Jan en Sjanet, Agie
Borst-Eeken en Cor Borst en zegen over hun gezin.
Lectoren: Bert bijvoet en Marga van Langen. Misdienaars: Ermioni en Lysandros Tsiamparlis.
Koster:Gon meester
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VRIJDAG 3 APRIL
Vasten- en onthoudingsdag
15.00 uur
Kruisweg bidden speciaal voor de kinderen, iedereen mag voorjaarsbloemen meebrengen
Koster: Kees Berkhout
19.30 uur
Goede vrijdag
Viering met de gebedsviering groep en zang van de Cantorij.
Koster: Kees Berkhout
Iedereen mag voorjaarsbloemen meebrengen.
ZATERDAG 4 APRIL
PAASWAKE
19.00 uur
Paasbijeenkomst voor de kinderen. Voorganger is Theo Vertelman
Gebedsintenties voor: Piet Dekker en zegen over zijn gezin, Toon en Annie Spaansen-Borst,
Cok Borst,Jaap en Gre Way- de Boer en overleden familie, in liefdevolle herinnering Catharina
Westmeijer-Broersen en zegen over haar gezin, Sander Borst en zegen over zijn gezin, Agie BorstEeken en Cor Borst en zegen over hun gezin, voor Bets Westmeijer-Groot onze lieve zorgzame
moeder uit dankbaarheid voor alles wat zij voor ons heeft betekend, vader en moeder Tamis-Boots
Tini, Jan,Riet en Vera, vader en moeder Groen-Zut, Atie, Stefan en Jan.
Lector: Marga van Langen. Koster: Peter Danenberg
21.00 uur
Paaswake met zang van het gemengd koor. Voorganger is Marion Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor; Piet Dekker en zegen over zijn gezin, Toon en Annie Spaansen-Borst,
Cok Borst,Jaap en Gre Way- de Boer en overleden familie, in liefdevolle herinnering Catharina
Westmeijer-Broersen en zegen over haar gezin, Sander Borst en zegen over zijn gezin, Agie BorstEeken en Cor Borst en zegen over hun gezin, voor Bets Westmeijer-Groot onze lieve zorgzame
moeder uit dankbaarheid voor alles wat zij voor ons heeft betekend, vader en moeder Tamis-Boots
Tini, Jan,Riet en Vera, vader en moeder Groen-Zut, Atie, Stefan en Jan, Jan Oudeman en dochter
Sandra.
Lector: Jos Mooij. Misdienaars: Kirstin Plak en Jill Kavelaar. Koster: Gon Meester
ZONDAG 5 APRIL
Hoogfeest van Pasen
10.00 uur
Woord- en communieviering met zang van het ritmisch koor. Voorganger is Tineke de Boer-Bleeker
Gebedsintenties voor: In dierbare en dankbare herinnering onze lieve ouders Jaap en Truus
Stam-Overtoom,Jan Bleeker en zegen over zijn gezin, Toon en Annie Spaansen-Borst, Piet Dekker
en zegen over zijn gezin, Luc en Ria van Gastel-Tesselaar, Cor en Ria Borst-Groot, in liefdevolle
herinnering Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers, Marie Molenaar-Spaansen en zegen over
haar gezin, Cok Borst, Jan Beers en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Berry, Theo
Groot en overleden familie Groot-de Goede, Alie Idema-van Diepen, Jan Zuurbier en zegen over
zijn gezin, Kees Zuurbier en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel,
in liefdevolle herinnering familie Jan Oudeman-Groot en zegen over kinderen en kleinkinderen, Pe
Wester en Gerrit Schaafsma en zegen over hun gezin,overleden ouders van Schagen-de Moel Aris
en Jan,Henk en Trien Groot en zegen over hun gezin, Adrianus en Cornelia Moras-Pater en zegen
over hun gezin, Gerbrand en Jo Langedijk-Bekker en Piet en Ans de Klerk-Langedijk, Truus van
Stralen- Overtoom, in dankbare herinnering aan Jaap Pronk, Jan en Sjanet, Adrianus Overtoom en
Catharina Overtoom-Oudhuis en zegen over hun gezin,Piet Beers en familie, Siemen Borst en geef
ons kracht om verder te gaan,uit dankbaarheid bij een 50 jarig huwelijk.
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars: Jochem en Stijn Blankendaal. Koster: Rene van Langen
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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, 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 en zegen over hun gezin, Jaap Beers-Gina,broeder Patrick en overleden ouders 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
Rooster Waarland, t Veld en Niedorp
T Veld
Zaterdag 28 maart om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van
interamvo en de veldrakkers, er is KWD
Donderdag 2 april om 19.00 uur Eucharistieviering met Toon Jorink en pastoor Wanna en zang
van interamvo en er is KWD
Vrijdag 3 april om 15.00 uur Kruisweg bidden met Toon Jorink
Vrijdag 3 april om 19.00 uur Goede vrijdag viering met Toon Jorink en zang van het gemengd koor
Zaterdag 4 april om 16.00 uur Eucharistieviering in Maria Mater met pastoor van der Linden en
Toon Jorink en zang van interamvo
Zaterdag 4 april om 22.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van interamvo
Zondag 5 april om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van het
gemengd koor.
Waarland
Zaterdag 28 maart om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang
van het kinderkoor.
Donderdag 2 april om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van het
gemengd koor
Vrijdag 3 april om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang van
het ritmisch koor.
Zaterdag 4 april om 16.00 uur Eucharistieviering in sabinahof met pastoor van Diepen en Marion
Bleeker-Burger
Zaterdag 4 april om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang
van het ritmisch koor.
Zondag 5 april om 10.00 uur Woord-en communieviering en paaseieren zoeken met Marion
Bleeker-Burger en zang van het kinderkoor
Nieuwe Niedorp
Zondag 29 maart om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van de
zonnezangertjes
Donderdag 2 april om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Stok en zang van het
gemengd koor
Vrijdag 3 april om 19.00 uur Woord- en communieviering met Annemiek Wijnker en zang van Timeless
Zaterdag 4 april om 21.30 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van het
gemengd koor.
Zondag 5 april om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van Timeless
Maandag 6 april om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
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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
Roosteren
Binnenkort zal er weer geroosterd gaan worden.
Heeft u een verzoek voor een bepaald koor tijdens een jubileumviering dan kunt u dit melden bij
het secretariaat
GOEDE WEEK EN PASEN
29 maart: Palmzondag – zang van Evelien de Vries
1 april: Boeteviering (ook voor de vormelingen) met Deo Vacare
2 april: Witte Donderdag met het Ritmisch Koor
3 april: ’s middags kruisweg bidden vooral voor de kinderen;
-’s avonds viering met Cantorij
4 april: om 19.00 uur bijeenkomst voor de kinderen / gezinnen;
om 21.00 uur Paaswake voor iedereen met Gemengd Koor
5 april: hoogfeest van Pasen met Ritmisch Koor

De Kinderkerk voor de onderbouw
Op woensdag 18 maart was er weer kinderkerk en er waren 14 kinderen die met ons meegingen.
Er konden 4 kinderen niet mee, maar als die volgende keer wel komen, gaan we denk ik boven
zitten, want dan wordt het beneden een beetje te krap, maar dit is zorg voor later.
We hebben geopend met het kruisteken, maar enkele kinderen vinden dit een beetje moeilijk, dus
hebben we dit geoefend en gesproken over het kruis waar Jezus aan hing.
Na onze gebruikelijke opening, gebedjes en kringgesprek, begonnen we met het programma.
Er was een kind die niet wist wat dat was en daarom heb ik uitgelegd, dat ik iedere keer de
kinderkerk voorbereid en dan iets kies, wat de kinderen aanspreekt. Het werd een verhaal van
Jezus. Ja zegt Robin, je vertelt daar altijd va. Ja dat klopt, omdat ik denk dat dit de kinderen meer
aanspreekt, dan de verhalen uit het oude testament.
Dit verhaal ging over een lamme, die door zijn vrienden naar Jezus werd gebracht, maar het was
zo druk, daarom lieten ze hem door het dak zakken, voor zijn voeten.
Het verhaal kwam uit Kramer-Schaap en werd op een spannende manier verteld en het was muisstil.
Na de limonade en het koekje had ik voor ieder kind een kleurplaat, met een bewegend stuk
ertussen, waardoor precies het verhaal werd uitgebeeld. Eerst zag je Jezus in het huis, met de
lamme en zijn 4 vrienden op het dak, daarna zag je de lamme voor Jezus zijn voeten en tot slot
nam de lamme zijn bed op en wandelde weg.
Alle kinderen hebben hard gewerkt en namen allemaal hun werkstuk mee naar huis.
Tot slot hebben we een kaarsje opgestoken en enkele liedjes in de kerk gezongen.
De datum voor de volgende kinderkerk is veranderd, want dan wordt het verhaal van Pasen
verteld en gaan we paaseieren zoeken.
Let op, let op, let op: De volgende kinderkerk is op woensdag 1 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 16 maart stond ik met het bordje grote kinderkerk bij school, er waren 4 jongens en
meisjes die met me mee gingen.
Het is vastentijd en daarom hebben we daarover gesproken.
Ik heb iedereen een blaadje gegeven, zodat ze konden opschrijven wat ze in de vasten konden
doen, om te vasten.
De meisjes hadden heel wat opgeschreven, maar de jongens vonden het maar niets om aan de
vasten mee te doen.
Toch hebben ze nog wat opgeschreven, zoals: niet zoveel plagen en mijn moeder extra helpen.
Ik heb gevraagd of ze ook een andere naam wisten voor de vastentijd en ze kwamen toch op de
veertigdagentijd.
Ja waar staat er nog meer iets in de bijbel met het getal 40 en dat wisten ze niet.
Ook het verhaal van Mozes konden ze niet en daarom heb ik het verhaal met eigen woorden
naverteld.
Toen ik eenmaal aan het vertellen was, wisten ze toch wel enkele dingen, zoals het mandje waarin
Mozes werd gelegd en ook over de 7 plagen in Egypte wisten ze iets te vertellen.
Nadat ik het verhaal had verteld hebben we het veertigdagen (jaren) spel gespeeld en dat viel in
goede aarde, want ze wilde het graag nog een keer spelen.
In dit spel staat er bij ieder plaatje een uitleg gegeven van de tocht door de woestijn.
De eerste keer waren niet alle plaatjes aan bod gekomen, daarom wilde ze het spel nog een keer
spelen.
Om half 5 hebben we een kaarsje opgestoken in de kerk en gingen de kinderen weer huiswaarts.
We hebben afgesproken dat er over 14 dagen, op 30 maart weer kinderkerk is, want dan ga ik het
Paasverhaal vertellen en mogen ze paaseieren zoeken.
De volgende kinderkerk voor de bovenbouw is 30 maart
Op maandagmiddag 30 maart 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

In de viering op Witte Donderdag 2 april om 19.30 uur
zingt het Ritmisch koor liederen uit Jesus Christ Superstar.
Komt u ook?
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Commissie Werk aan de Kerk
Wie adopteert een comfortabele zitplaats in de kerk ?
Zoals bekend zijn de eerste vijf kerkbanken (aan beiden zijden dus aan vrouwen en mannenkant,
totaal 10 banken) voorzien van nieuwe zittingen en kussens. Dankzij een gulle gever mochten we
dit realiseren. De mensen ervaren het als zeer goed: een beter zitvlak en een goede ondersteuning
in de rug.
We willen nog zeker 90 plaatsen hiervan voorzien zodat er meer mensen de mogelijkheid krijgen
om comfortabel te kunnen zitten.
De kosten van een plaats is 70 euro. Het loopt goed want de helft van de plaatsen zijn al toegezegd.
Naast het onderhoud – onze kerk is in goede conditie - proberen we ons kerkgebouw ook steeds
bij de tijd en toegankelijk te houden voor nu en de toekomst.
Inmiddels zijn er al weer twee banken bij.
Deze zijn geadopteerd door twee families die onafhankelijk van elkaar een kerkbank op zich hebben genomen. We zijn er maar wat blij mee.
Doet u ook mee met het adopteren van een zitplaats !
Mogen we ook op u rekenen ?
Commissie werk aan de kerk
Harm Beers tel. 072-5713419
Jan de Wit
tel. 072-5715593

Nic Buter
tel. 072-5710688
Gerrie Groot tel. 072-5716114 / 06-54978278

Email: gerrie.groot@quicknet.nl

Vastenactie.
Campagne 2015: de theeplantages van Sri Lanka
Wie op internet zoekt naar informatie over Sri Lanka vindt al snel
prachtige foto’s van een paradijselijk vakantieland: hagelwitte palmstranden, eeuwenoude boeddhistische tempels en natuurlijk de
vriendelijke olifanten. Wereldberoemd zijn ook de fotogenieke theeplantages, hier ooit door de Engelsen aangelegd.
Tijdens de Vastenaktiecampagne 2015 zullen we zien dat achter de
mooie foto’s vaak een schrijnende werkelijkheid schuil gaat. De Tamil-gemeenschappen op de theeplantages leven bijvoorbeeld extreem geïsoleerd, vaak in grote armoede. Het campagneproject 2015
is het werk van caritasorganisatie Setik van het bisdom Kandy. Setik
helpt onder andere de Tamil-gemeenschappen op de theeplantages zich te ontwikkelen en uit
hun isolement te treden.
Achter in de kerk vindt u de vastenzakjes die u kunt vullen en in de wereldbol kan doen.
Op zaterdag 16 mei is de 40.000 meter mars.
Voor de 42 ste keer kunt u meedoen met deze prachtige sponserwandeltocht.
U kunt kiezen uit verschillende route’s nl: kinderroute van 4 km.
Vervolgens 7 km , 9 km ,20 km en 40 km.
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Vastenaktie: Grenzeloos samen leven
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Laten we onze medemensen in Sri Lanka en andere landen in de wereld steunen in hun strijd om

het bestaan.
Samen
kunnen we veel doen en veel bereiken door de allerarmsten te beschermen.
Wat
kunnen
we bijdragen?
Laat uw hart spreken en doe mee aan deze Vastenaktie. Dank u wel voor uw mooie gebaar.
• Voor € 50,- kan een jongere een computertraining van een week volgen.
• Voor € 150,- kan een training over persoonlijk leiderschap en geweldloos same
georganiseerd voor 25 deelnemers.
• Voor € 275,- kan een bloeddonatie-campagne worden georganiseerd.
12 • Voor € 850,- kan een bibliotheekje in een theeplantagedorp worden voorzien v
• Voor € 9.000,- kan SETIK drie jaar lang een jongerenwerker in dienst nemen d

PAASTOCHT
Wandelen of fietsen voor een goed doel...
MOV de Noord organiseert een paastocht t.b.v. het project in Skri Lanka
Wanneer:
Inschrijven:
wandelen
fietsen
inschrijven
pastorie
Volwassenen
Kinderen

zondag 29 maart 2015
pastorie in de kerk te HHW-Noord
10 of 20 km
25 km
10.00 - 11.30 UUR
kerk Heerhugowaard de Noord
€ 5,-			
€ 2,50

Kom gezellig wandelen of fietsen, het is voor een goed doel!
Organisatie door MOV de Noord 		

Opbrengst voor Skri Lanka

Mooie opbrengst collecte Amnesty International
Tussen 2 en 7 maart zijn 91 collectanten voor Amnesty International
op pad geweest om geld in te zamelen voor deze mensenrechten
organisatie. En met succes! In de plaatsen Heerhugowaard, Obdam,
Hensbroek, Avenhorn en Ursem werd totaal € 6.755,= bij elkaar
gebracht.
Allereerst wil Amnesty International iedereen bedanken die geld
gegeven heeft. Maar onze dank gaat vooral toch uit naar alle
collectanten die dit mooie bedrag bij elkaar gebracht hebben.
Deze collecte is een belangrijke bron van inkomsten voor
onafhankelijk Amnesty, omdat deze organisatie van geen
enkele overheid subsidie krijgt en is dus voor haar werk grotendeels afhankelijk van giften van
particulieren.
GEVEN PER SMS KAN OOK!
Heeft u de collectant gemist, dan kunt u € 2,= (per bericht) doneren door ‘Amnesty’ te SMS-en naar
nummer 4333.
Meer informatie over Amnesty in Heerhugowaard en omstreken vindt u op onze website:
www.amnestyheerhugowaard.nl
Of u kunt contact opnemen met onze contactpersoon
Eric ten Napel, H. Segherslaan 20, 1701 XB Heerhugowaard
of een e-mail naar info@amnestyheerhugowaard.nl
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Wake up!!! together
regionale jongerengroep 16 – 30 jaar
Zondagmiddag 8 maart jl. werd het Julianaklooster in Heiloo voor één middag omgetoverd tot
een heus atelier. Eenentwintig jongeren verwerkten daar enkele bijbelverhalen tot een mooi beschilderd drieluik, een aantal prachtig uitgewerkte scènes in glasmozaïek en een moderne boekrol
van een meter breed en wel 9 meter lang, waarop oude en hedendaagse verhalen in elkaar overvloeiden.
Zoals altijd startte de middag met een gezellig weerzien van elkaar onder het genot van een heerlijke brunch. Daarbij mochten we ook weer enkele nieuwe jongeren in ons gezelschap welkom
heten. Na een korte inleiding en de indeling in drie groepen, startte elke groep met het lezen en
bespreken van een bijbelverhaal. Hier kwam direct al een verrassende visie naar voren. Waar wij
– de begeleiders – het verhaal van Jeremia en de boekrol tijdens de voorbereiding vooral linkten
aan de actualiteit van de vermoordde cartoonisten in Parijs, kwamen de jongeren tot de conclusie
dat de kern van dat verhaal was, dat “het verhaal altijd doorgaat ...” en dat “de waarheid onaantastbaar is”. En ze hebben dit onwaarschijnlijk goed verbeeld in hun eigentijdse boekrol! De mooie
werkstukken zullen worden verwerkt tot een bijzondere tentoonstelling, die in de nabije toekomst
door alle parochies tijdelijk tentoongesteld kan gaan worden.

Ga mee op reis in het Land van Geloven
Met ingang van oktober 2015 wordt opnieuw de cursus “Op reis in het Land van Geloven” aangeboden. Dit keer in Schoorl.
Op reis gaan betekent: wég van het vertrouwde, avontuur, je nieuwsgierigheid volgen, nieuwe
geuren, kleuren en landschappen leren kennen. We nodigen je uit dit te gaan meemaken op een
reis door het Land van Geloven, met verrassende bestemmingen als: het plein van de ontmoetingen, de vallei van de verhalen en de krochten van het zoeken naar waarheid.
De reis geeft je de mogelijkheid naar verhalen te luisteren, kerken en kloosters te bezoeken, schatten van de traditie te bewonderen. Maar dit land stelt je ook voor vragen over jezelf:






Welke vragen leven er in jou?
Wie hebben mede richting aan jouw leven gegeven?
Wat is voor jou een heilige plaats?
Hoe maak jij verbinding met een diepere laag van het leven?
Welke grondwoorden dragen jouw leven?

Vragen waarmee je in het leven van alledag meestal niet geconfronteerd wordt, maar waar je op
deze reis tijd en ruimte én gesprekspartners voor hebt.
De reis in het Land van Geloven is een groepsreis (max. 12 pers.) van oktober 2015 – juni 2016.
De deelnemers gaan samen op verkenning en wisselen ervaringen en bevindingen uit. Er is ruimte voor verschillende opvattingen en ieders persoonlijke, soms heel eigen weg. De cursusgroep
komt wekelijks een avond bijeen; in het totaal 27 keer. De schoolvakanties zijn vrij geroosterd.
Daarnaast zijn er drie bijzondere excursiedagen.
Voor meer info: www.landvangeloven.nl of meld je aan voor de informatie-avond dinsdag 26 juni
a.s. 19.30 uur in de Joannes de Doperkerk, Heereweg 171, 1871 EE Schoorl.
de begeleider van de cursus: Karin Blaauw, karinblaauw@hetnet.nl
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Pinktervoettocht Fransiscaanse beweging 2015
IN OOSTERHOUT (N-BR.)
Thema: kwetsbaar
Van vrijdagavond 22 tot en met maandagmiddag 25 mei vindt de 46e jaarlijkse
Pinkstervoettocht van de Franciscaanse Beweging (FB) plaats, in het Brabantse Oosterhout.
Plaats van overnachting is het Kamphuis Ahoy. Dagelijks worden er in groepen van acht
tot tien deelnemers tochten gemaakt van 8 of 16 kilometer. Het thema van dit jaar is het
jaarthema van de FB: kwetsbaar.
Kwetsbaarheid is een positieve kracht, het maakt mensen gevoelig voor elkaar. Ze leren elkaar ‘in
hun broosheid te dragen’. Zulke kwetsbaarheid is alleen mogelijk als mensen elkaar vertrouwen in
een omgeving die veilig voor hen is. Als aan deze voorwaarden is voldaan, kunnen mensen in hun
kwetsbaarheid veel met elkaar delen. Zij vormt dan de brug naar anderen en dat kan verbinding
scheppen. Tijdens de Pinkstervoettocht staan ontmoeting en inspiratie centraal. Elke morgen is er
een korte overweging op het thema met een gespreksonderwerp voor onderweg. ‘s Avonds is er
een gezamenlijke viering. Op zaterdag- en zondagavond is er een ‘open podium’ en een kamp- en
pinkstervuur.
De locatie Kamphuis Ahoy in Oosterhout, met meerpersoonskamers, is heel sober. Voor wie
gesteld is op zijn privacy is kamperen de beste optie; er is volop ruimte op het terrein om je tent
op te zetten.
Kijk voor aanmelding en de tarieven op de website: www.franciscaansebeweging.nl

Notulen jaarvergadering parochie Heilig Hart van Jezus
Notulen van de jaarvergadering van de parochie Heilig Hart van Jezus in HeerhugowaardNoord op 10 maart 2015.
Aanwezig; M Bleeker-Burger, A kroon, G Klercq, S.v Langen, R Beers, A Rendering, A de Haan, J
de Haan, H Beers, G Klercq, G Groot, R Vriend, N van Schagen, V van Langen, I van Schagen, M van
Langen, R Boekel, T van Schagen, N Zuurbier,P Mooij, P Tesselaar, L Tesselaar, M van Stralen-Neeft,
G van Schagen, T van den berg, R van Schagen en J van Schagen.
Afwezig; S Oudeman, J van der Voort, G Weel, N van Schagen, K Blauw, K Oudeman, J Mooij.
1 Gea heet iedereen welkom en vraagt Marion de avond te openen.
Marion doet dit met een gedicht over ik droom van een kerk…
Ze hoopt op een zinvolle en inspirerende bijeenkomst.
Gea geeft aan dat over anderhalf jaar Marion met pensioen gaat en vraagt zich af hoe dit verder
zal gaan.
De presentielijst gaat rond, mensen kunnen hun mailadres erbij zetten, dan ontvangen ze de
notulen digitaal.
2 Financieel verslag door Siem.
Er is een klein negatief resultaat van 2000 euro. In vergelijking met vorig jaar een stuk positiever,
dit komt door een teruggave van nuon, vanwege warmere winters.
De afdracht naar bisdom/dekenaat blijft fors.
De collectes worden minder, door minder mensen in de kerk.
De opbrengsten van de grafrechten zijn ook lager, er zijn minder uitvaarten geweest en er zijn
schommelingen van de inkomsten van grafrechten, net wanneer deze aflopen.
15

Van alle inkomsten gaat 60% naar het bisdom, ook energie is een grote kostenpost.
Ans Rendering vraagt zich af of het bisdom rekening houdt met minder inkomsten.
Nee, het blijft een vast percentage.
Ted van Schagen mist de huur bij de begroting van 2015. Siem zegt dit vergeten te hebben.
Ans Rendering vraagt of er mogelijkheden zijn om de pastorie meer te verhuren?
De pastorie wordt veel gebruikt door de week door de werkgroepen.
Piet Tesselaar zegt dat er al 2 jaar geen uitgeven zijn van de begraafplaats en dat er nu op de
begroting 1000 euro staat begroot.
Aankomend jaar zullen er graven worden geruimd.
De familie krijgt een brief om dit zelf te doen. Doen zij dit niet dan doet de kerk dit en brengt dit
kosten met zich mee.
Harm Beers geeft aan zich zorgen te maken over het negatief saldo van 11.500 euro voor 2015.
We teren in, dit is niet de bedoeling.
Kerkbalans blijft vrijwillig, misschien een kerkenveiling houden, hierbij de jongeren betrekken,
vorige keer is het door humeless lupeless gedaan.
Ted van Schagen vraagt of de huurprijzen kunnen worden vermeld op de website en in het contact.
Ina van Schagen vraagt of zij ook moet betalen als ze met de Lourdes werkgroep komt, nee dit
hoeft niet.
Maaike Neeft oppert het idee de pastorie voor meer doeleinden te gaan gebruiken.
Gea geeft aan dat er wel vraag is naar goedkopere locaties, de gemeentelijke huur is duur.
De huur voor de pastorie is 50 euro per dagdeel.
Ted van Schagen vraagt naar het andere potje, hoeveel dit is.
Jos Mooij is niet aanwezig en wij kunnen daar niet op antwoorden
Hieruit worden soms dingen betaald, de nieuwe elektrische piano bijvoorbeeld.
De kascontrole is gedaan door Jos Mooij en Kees Oudeman, beide zijn er niet maar hebben een
mail naar Gea gestuurd, die Gea voorleest.
De mannen hebben alles in orde bevonden.
Volgend jaar controleert Kees de boeken samen met Ans Rendering.
4 Uit de Notulen 25 maart 2014
Ria Vriend legt uit waarom de inkomsten van misintenties schommelt.
Dit komt doordat mensen in een keer soms voor 10 jaar intenties opgeven, geopperd worden of
dit niet per jaar 5 kan, nee het komt allemaal ten goede van de kerk.
Nel van Schagen vraagt of het bedrag naar 10 euro kan per intentie.
Pim oppert of de tarieven van de begraafplaats wellicht wat omhoog kunnen.
5 Pauze
6 Verslag van de secties en werkgroepen.
Hier volgt een verkorte versie.
Gemeenschapsopbouw.
Ted zit alleen in de sectie. Hij bereidt met Nel van Schagen en Pim Mooij het Samen verder feest
voor wat op 12 juni wordt gehouden
Er komt een koor uit de 5 parochies, 12 personen per parochie en zij zingen met de viering
Ook heeft de sectie de flyer verzorgd, het inlegvel en de kerstkaart.
Sectie Liturgie
De sectie houdt zich bezig met alles wat bij de liturgie komt kijken, zoals de kosters, lectoren,
misdienaars, de koren, alle werkgroepen die vieringen voorbereiden, de avondwakegroep en de
bloemengroep.
Regelmatig houden ze een overleg met de werkgroepen, alleen met de koren houden ze twee
keer per jaar overleg, als ze gaan roosteren.
Er wordt gewerkt met een gelegenheidskinderkoor tijdens diverse vieringen.
Iedere maand verzorgen zij de derde zondag van de maanden nodigen een gastkoor uit.
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Het ritmisch koor: Iedere maandagavond oefenen ze in de kerk en iedereen komt trouw op de
repetities. Onder leiding van Trudie studeren ze nieuwe liedjes in. Ook hebben ze een mooi combo:
Gery speelt piano, Ron op de gitaar, Anita fluit en Arthur drumt.
Gemengd koor. De gemengde koren van de Noord en Waarland zijn sinds september 2014
definitief samen gaan werken met de bedoeling, om met een goed en volledig koor een aantal
vieringen in zowel het Waarland als in de Noord op te luisteren. Het koor bestaat uit 37 leden
waarin de 4 parijen, sopraan, alt tenor en bas goed vertegenwoordigd zijn, en staat onder de
leiding van dirigent Astrid Luiken en organist Dick Schouten. De onderlinge samenwerking is
zondermeer goed en ontspannen.
De Cantorij is een klein koor van goede en enthousiaste zangers onder leiding nu van Tonny
Rozing. Anneke Breukel is na jaren dirigent geweest te zijn, gestopt.
De werkzaamheden van de kosters zijn er om iedere viering zo goed mogelijk te doen slagen
samen met iedereen die daar aan meewerkt. Bij een avondwake en uitvaart voelen ze echt de
waardering voor wat ze doen voor de mensen.
De avondwake groep is uitgebreid met de dames van de gebedsgroep.
De lectoren bestaan al jaren uit hetzelfde clubje en ze hebben er allemaal nog plezier in.
We zijn erg blij dat er nog steeds kinderen bereid zijn om misdienaar te zijn. Dit jaar hebben we
maar liefst 5 nieuwe misdienaars.
De gebedsvieringengroep blijft hun vieringen verzorgen en heeft daar zelf veel plezier in. Het
geeft ze veel voldoening. De samenwerking met het ritmisch koor is uitstekend.
De bloemengroep: Iedere maand verzorgen twee dames de bloemen in de kerk en het werkt
goed. Ze zijn met zijn achten en als het nodig is helpen ze elkaar. Met Kerst pakken ze uit en zijn ze
er allemaal. Vorig jaar bestond de groep 10 jaar en hebben ze er een leuk dagje van gemaakt. Zoals
het er nu uitziet gaan ze nog een poosje door….
De vieringen van meeleven worden nog steeds door Nel en Marion verzorgd en daar zijn wij blij
om. Deze vieringen bieden mensen troost en meeleven.
Families van overledenen van de afgelopen twee jaar worden uitgenodigd voor deze viering, maar
iedereen is van harte welkom.
De priesters Gerard Weel en Pater Jan Molenaar blijven ieder een keer in de maand voorgaan.
Al ruim 2 jaar worden de kerkgangers geteld door de kosters.
We zijn heel tevreden over het aantal mensen dat onze kerk bezoekt tijdens de diverse vieringen.
Ook al loopt het aantal terug, we zijn nog steeds tevreden.
Ik ben heel blij met al onze zeer zelfstandige werkgroepen, die heel goed draaien en doen waar
ze voor zijn.
Het contact met ieder van hen is prima.
Wij hopen dat het volgende jaar weer net zo goed verloopt, zodat wij volgend jaar toch weer
kunnen zeggen: het was een goed jaar met ons motto,
“ Samen Kerk en Samen Sterk.”
YoungSeven door Maaike Neeft
YoungSeven is een jongerengroep met allerlei leuke, vormende, actieve, gezellige en inspirerende
activiteiten voor jongeren van 12 tot ongeveer 18 jaar.
YoungSeven wordt gedragen door een werkgroep bestaande uit negen mensen:
Dit seizoen (2014 – 2015) zien wij een forse terugloop. Inmiddels zijn het nog maar 10 jongeren
die regelmatig aan een activiteit meedoen. Factoren zijn: jongeren hebben het na twee jaar YS wel
gezien, jongeren worden ‘te oud’ en gaan (niet naast de deur) studeren, jongeren kiezen voor iets
anders bijv. een sport.
Om onze activiteiten bij de jongeren die hun Vormsel doen, beter bekend te krijgen is nu in
het Vormselproject een vaste activiteit met de jongeren van YoungSeven opgenomen. Dit is de
activiteit Sirkelslag geworden. We hopen dat de jongeren na hun vormen dan gemakkelijker naar
ons toe doorstromen.
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Wat wel heel positief was, is dat wij de ‘HoopAward’ dit jaar tijdens de KJD, voor het eerst in
ontvangst mochten nemen. Een prijs om de vrijwilligers binnen het jongerenwerk een boost te
geven. Wij hebben deze prijs mogen ontvangen omdat wij onder andere ‘over de grenzen van
onze parochie heen kijken’. Wij organiseren geen activiteiten voor alleen onze parochie, maar voor
alle zeven parochies binnen onze regio Schagen.
We zijn zaterdag 28 februari naar de Impulsdag in Amsterdam geweest. Deze dag was verbonden
aan de HoopAward. Daar hebben wij ons gepresenteerd aan alle andere jongerenwerkers die
aanwezig waren vanuit alle bisdommen uit Nederland.
Het afgelopen jaar hebben we de volgende activiteiten georganiseerd:
Stille Omgang, 22 maart 2014
We zijn met 9 jongeren naar de Stille Omgang in Amsterdam geweest
Het licht van Pasen, 4 april 2014
We hebben diverse filmpjes bekeken waarin we uitleg kregen over Pasen en de Paaswake.
Vervolgens zijn we aan de slag gegaan om onze eigen huispaaskaarsen te maken, met daarop
de vaste elementen van zo’n kaars en symbolen die voor ons en onze naasten veel betekenen. Er
waren deze avond 9 jongeren aanwezig.
Uit de gevangenis en dan….., 9 mei 2014
De titel zegt het al een beetje; uit de gevangenis en dan….? Exodus is een organisatie die zich al
jaren inzet voor (ex-) gedetineerden in ons land. De jongeren vonden de avond zeer interessant
en vernieuwend. De gastspreker kon zeer geanimeerd vertellen over de problemen die (ex-)
gedetineerde ondervinden als zij weer vrijkomen en waardoor het kan dat zoveel gevangenen
weer de fout in gaan als ze vrij zijn. Ook de begeleiders van YoungSeven vonden het een
indrukwekkende avond en inspireerde hen om misschien ook vrijwilligerswerk voor Exodus te
gaan doen. Wij vonden het een zeer geslaagde avond!
Er waren deze avond 11 jongeren aanwezig.
De Katholieke Jongerendag (KJD), 29 juni 2014
Zondag 30 juni zijn we met 17 jongeren en 3 begeleiders met de bus afgereisd naar Nieuwkuijk,
om daar samen met vele andere jongeren uit het land, deel te nemen aan de KJD.
Vanaf 16.30 uur was er weer een gezamenlijk programma. Het werd tijd om de allereerste ‘HoopAward’
uit te reiken. De spanning steeg, want wij waren één van de vier genomineerde groepen die hem
konden winnen. Al snel werd bekend dat ‘YoungSeven’ de ‘HoopAward’ in ontvangst mocht nemen.
We waren echt super blij en verrast! Dus het feest kon wat ons betreft los barsten. De band ‘Trinity’
stond al klaar, waarna we er met elkaar één groot feest van hebben gemaakt.
Feestelijk de zomer in (slotfeest), 14 juni 2014
Eerst werd er terug geblikt op de activiteiten van het afgelopen seizoen door middel van een
PowerPoint presentatie. Hierna werd er een fotospeurtocht door Medemblik gelopen. Er waren 11
jongeren deze middag aanwezig.
Expeditie YoungSeven, 11 en 12 oktober 2014
Aarde, water, vuur en lucht... de vier oerelementen stonden centraal tijdens de 24 uur die de
Expeditie YoungSeven duurde. Zaterdagochtend 11 oktober, om 11 uur gingen we met het pontje
over naar De Stal op De Kaag, een uniek eiland even onder Hoofddorp. Het is opgericht door
pastor van Lent en nu een bezinnings- en ontmoetingscentrum met een speciale jongerenschuur,
met veel ruimte en groen en op een mooie plaats aan het water. Het was een hele mooie ervaring!
Er waren 9 jongeren mee.
Thema-avond: ‘Ken jij Maria al?’ 14 november 2014
Deze avond is komen te vervallen omdat er te weinig aanmeldingen (2) waren.
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Iets doen voor een ander, 14 december 2014
Deze activiteit hebben we invulling gegeven door op een zondagmiddag 14 december naar
Reigersdaal in Heerhugowaard te gaan. Hier konden we met een groep bewoners buiten gaan
wandelen, spellen spelen en pannenkoeken bakken. Er is doorgaans te weinig personeel om deze
gewone, dagelijkse dingen te ondernemen, waardoor ze juist bijzonder zijn.
Er waren vier jongeren mee.
De filmavond, 16 januari 2015
Op vrijdagavond 16 januari hebben we met de jongeren van Young Seven genoten van een mooie
film op groot scherm. Na drie filmtrailers hebben we gestemd welke film we gingen kijken: het
werd Blended.
Er waren deze avond 9 jongeren aanwezig.
Sirkelslag, 6 februari 2015
Het klooster in Nieuwe Niedorp veranderde vrijdagavond 6 februari in het strijdtoneel tussen een
kleine veertig jongeren. Verdeeld over vijf teams speelden ze mee met Sirkelslag, een spel dat in
heel het land, op hetzelfde moment, door 630 groepen van verschillende kerken werd gespeeld.
De opdrachten stonden in het teken van de kledingindustrie van het klooster, die ons weer met
grote gastvrijheid hebben ontvangen, nog een aantal liederen met ons gezongen.
Er deden mee:
14 jongeren van YoungSeven
6 jongeren van de vormselgroep uit Middenmeer
11 jongeren van de vormselgroep uit de Noord
2 jongeren vanuit de protestantse kerk van Wieringen
Koken voor daklozen, 27 februari 2015
Hiervoor zijn we vertrokken naar Amsterdam om ons weer in te zetten voor de daklozen.
Dit keer gingen we niet koken, zoals de afgelopen twee jaar hebben gedaan. Maar werden er
broodpakketten gemaakt, die we later die avond op straat uitdeelde.
Om 23.45 uur gingen we vol indrukken naar huis.
Er waren 5 jongeren van 16+ mee naar Amsterdam.
Caritas
Caritas is bedoeld om aandacht te schenken aan onze naaste dor een bezoekje bij ziekte of een
kaartje of een financiële ondersteuning indien nodig.
We zijn met 20 personen en houden in de gaten of iemand ziek is of een ongelukje heeft gehad,
we doen dit voor alle mensen uit de gemeenschap.
4 van ons zijn benoemd door het bisdom en vormen het dagelijks bestuur.
We zijn afhankelijk van een bijdrage van het parochiebestuur en van giften.
Soms worden we verrast door een legaat of gift uit een erfenis. We vallen onder de ANBI regeling
dat betekent een algemeen nut beoogde instelling waarbij giften voor de inkomensbelasting
aftrekbaar zijn.
Met de nationale ziekendag maken we gebruik van de lijst van parochianen die ouder dan 80
jaar zijn. Ook voor kerst gebruiken we dit en vullen dit aan met mensen die geen parochiaan zijn.
We hopen ook na de samenwerking met de andere parochies ons werk goed te kunnen uitvoeren.
Ziekencommunie
Wat is de werkgroep Ziekencommunie.
We verzorgen voor de mensen die niet meer naar de kerk kunnen, de communie als ze dit willen.
We zijn momenteel slapend, er zijn geen mensen die er gebruik van maken, dit kan komen door
onbekendheid of dat de communie wordt meegenomen door iemand na de viering.
Het is goed dat u weet dat deze mogelijkheid er is. Wilt u er gebruik van maken kunt u terecht bij
Annie de haan of Jan van Schagen.
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MOV
De MOV bestaat uit Annie de Haan, Simone Drenth, Gon Meester en Gerard KlercqSimone gaat
binnenkort stoppen. Wij ondersteunen landelijke campagnes zoals Memisa, mensen in nood, Pax
Cristi, Wereldmissiedag, de week van de Nederlandse missionarissen en de advent.
We ondersteunen de paters Jan Molenaar, Ger Mooij en Andre van zon. We ondersteunen ook de
40 mm , staan 3 x per jaar met wereldwinkel producten in de kerk
De vastentijd is de drukste periode voor ons. Op de vastenmaaltijd waren 50 mensen aanwezig.
Ook organiseren we de wandel en fietsroute.
Nu de parochies samen zijn gegaan komen de MOV groepen ook een paar keer per jaar bijeen om
ons werk op elkaar af te stemmen.
Zoals een gezamenlijk logo, de estafette kaars tijdens de vastentijd die doorgegeven wordt aan
de 4 parochies.
Sectie Catechese
Doopgroep
Onze werkgroep bestaat uit Tanja pasveer en Nathalie van Schagen.
Hoe gaan wij te werk.
Als er een geboortekaartje wordt gestuurd naar de kerk dan kopieer ik het kaartje, hang het op het
prikbord, en maken kopie voor contact.
Ik stuur de dopeling een kaartje namens de kerk en na 2 weken bel ik de ouders om ze te feliciteren,
geef uitleg over het dopen en vraag wanneer ze hun kindje bij ons willen laten dopen .
Ik regel een pastoor voor het dopen als de datum er is, bespreek ik dat met de doopouders en met
marjon Bleeker over de datum infoavond .
Op de infoavond zijn de doopouders aanwezig, marjon Bleeker en 1 van ons.
Karin en ik doen de info en doopvieringen om en om.
Meestal hebben we 1 keer in de maand een doopviering .
Tijdens de info avond doet Marjon het gedeelte over het dopen, en wij vertellen dan hoe het
dopen hier gaat, de ouders krijgen een cd ROM mee voor het maken van het doopboekje, moeten
een administratie briefje invullen, kunnen een doopkaars uitzoeken. De ouders krijgen een
doopkoffertje bij hun eerste kindje (1 per gezin )Ook praten we over de bijdrage voor het dopen .
5 euro doopkaars,50 euro niet parochianen en parochianen doen een eigen bijdrage .
Ook begeleiden wij de doopviering. We zetten alles klaar en na de doopviering zorgen we dat alles
weer netjes is. Dit is een beetje globaal wat wij doen als doopwerkgroep.
Vormselgroep
Vorig jaar april werden achttien jongens en meisjes gevormd door pastoor Matthieu Wagemaker.
We sloten daarmee een seizoen af, dat al beter ging dan het seizoen ervoor, maar waar we toch
ook nog de nodige obstakels tegen kwamen,
Vooral wat betreft de communicatie. Het seizoen waar we nu mee bezig zijn, ging dat weer wat beter.
De Vormselwerkgroep bestaat nu, na wat wisselingen, uit zeven jonge mensen. Maar twee
daarvan, oude rotten in het Vormselvak, stoppen aan het eind van het seizoen.
Gelukkig staat er nu een stevige werkgroep. Maar ik hoop dat er toch nog een paar nieuwe leden
bijkomen.
Net als vorig seizoen hebben we ook dit seizoen vijftien begeleiders van rond de twintig jaar.
Ze zijn een weekend naar de Stal op de Kaag geweest, wat wel weer een succes was.
De begeleiders hebben afgelopen zaterdag gezongen in de afsluitende viering van de tweede
cyclus van het project. Ik heb er enorm van genoten,
Ook al klinkt het niet professioneel; maar het gaat vooral om hun enthousiasme. We zijn blij dat
Liesbeth Wijnker de groep dirigeert.
Zo zal het ook gaan in de Vormselviering zelf, die op 26 april zal zijn. En waar negentien jongens
en meisjes zich op voorbereiden.
Vele parochies zijn een beetje jaloers op ons project.
Zo jongeren bij de kerk betrekken, is echt uniek. We moeten dit echt koesteren, ook al gaat er wel
eens iets mis.
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1e communie
De groep heeft enthousiaste kinderen en ouders, de groep draait goed.
Vorig jaar waren er 15 eerste communicantjes en dit jaar 11.
Binnenkort gaan we naar de abdij met de kinderen en de eerste communieviering is op 3 mei.
Lourdes werkgroep
De Lourdeswerkgroep draait goed. Zoals ik al zei: werken wij overkoepelend. De parochies ’t Veld,
Waarland, Nieuwe Niedorp,
Heerhugowaard Noord, Centrum en ’t Kruis zijn in onze werkgroep ondergebracht.
Theo Vertelman is voorzitter, Jan Verkroost secretaris en Ans Komen penningmeester. Vanuit
Nieuwe Niedorp is Karin Tijm bestuurslid, vanuit ’t Veld Theo Vertelman, vanuit De Noord Ans
Komen en Kees Oudeman, Vanuit ’t Centrum Jan Verkroost en Jannie Ligthart. Voor ’t Kruis wordt
nog naar een bestuurslid gezocht.
Trees Droog bestuurslid en is woonachtig in Oude Niedorp.
Lourdesreis van 17 tm 22 september 2014
In 2014 hebben we in september met 45 pelgrims Lourdes bezocht.
Omdat er op het laatste moment nog 2 aanmeldingen binnenkwamen zijn er 2 hulpen vanaf
Schiphol vertrokken. We hadden n.l. een reservering voor 43 pelgrims. De overige pelgrims,
werden met de bus naar Eindhoven gebracht waar we in de middag met 180 pelgrims vertrokken
naar Tarbe.
De pelgrims voor deze reis kwamen onder meer uit Hoogwoud, Spanbroek, Waarland, Heerhugowaard Noord en Centrum en zelfs een echtpaar uit Oss. Zover is onze Lourdesgroep dus al bekend.
Het thema van het jaar 2014 was: “De vreugde van de Bekering”
Het klonk zwaar, maar in de startviering gaf Marion daar een heldere uitleg aan. Marion is ook deze
reis meegegaan voor pastorale begeleiding.
We hadden de hele week prachtig weer en het programma, wat we naar ons eigen inzicht mochten
invullen, is wederom een succes geweest.
We werden gesteund door een groep van 10 vrijwilligers voor het duwen van de rolstoelen en
voor diverse andere klussen.
De sfeer was de hele week relaxt en Jan en Ina kijken weer met enorm veel plezier terug op die
inspirerende week.
Zoals een pelgrim achteraf het verwoordde:
Een rijke pelgrimstocht naar Lourdes ligt weer achter ons.
PU
Pim vertelt over afgelopen jaar.
De PU is bezig met lange termijn zaken, dit is o a beleid, strategie, financieren. De parochies
behouden zelf hun financiën.
Onze parochie heeft Truus van der Berg en Pim Mooij als PU bestuursleden, elke parochie levert er
2, waarland is er nog maar 1.
Hebben zich bezig gehouden met de inrichting van het bestuur, de benoemingen vanuit het
bisdom duurde erg lang.
De gesprekken met het kruis verlopen goed. Het bisdom verplicht t kruis om samen te gaan,
anders moeten ze met het centrum samen. Na 1 juni kunnen ze bij de regio, het eerste jaar mogen
er geen veranderingen plaatsvinden. Dit betekent dat er weer veel gepraat wordt, eerst met de 4
en nu alles met 5 parochies.
Het vertrouwen in het kruis is er, eind mei wordt de beslissing genomen. Dit betekent dat
Heerhugowaard-Kruis ook met het samen verder feest mee doet.
De financiële perikelen van een parochie slokt ook veel tijd op De PU is bezig met een nieuwe
naam, er is een wedstrijd uitgeschreven en er zijn 20 namen binnen gekomen
Hier wordt een top 3 gemaakt, die naar het bisdom gaat.
De PU kiest uiteindelijk zelf de naam.
Johan de Haan vraagt wat er zou kunnen veranderen na 1 jaar.
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Pim geeft aan dat dit het huishoudelijk financieel regelement kan zijn of het toevoegen van
parochies.
Reinier van Schagen vraagt wat er verstaan wordt onder her huishoudelijk financieel reglement.
Pim zegt dat dit afspraken zijn die door de voorgaande bestuursleden gemaakt zijn.
De plannen voor 2016 zijn het beleid van de werkgroep aan te passen.
Harm Beers vraagt naar het doel van de PU.
Het was een noodzaak om het pastorale tam te ontlasten .
Ze hoeven nu maar met 1 raad te vergaderen, ook geldt dit voor het bisdom, zij schakelen nu
alleen met de PU.
Johan de Haan vraagt naar de financiën in de andere parochies.
De parochianen moeten in hun eigen parochie hun broek ophouden..Doelstelling PU continuïteit
en identiteit.
6 Gerrie Groot
Gerrie wil Gerda Zuurbier complimenteren wat zij allemaal met de kinderkerk doet, fantastisch gewoon.
Hij benadrukt dat een kerkenveiling heel mooi zou zijn en zeker de jongeren erbij betrokken
moeten worden.
Gerrie vertelt over de kerkbanken, deze zitten nu erg lekker. Er zijn er 10 gesponsord door Edwin
Groen.
Hij doet een oproepje om ook een plaats te kopen, een plek kost 70 euro, er kunnen er 9 in een
bank.
Als er genoeg geld is voor 10 banken wordt dit gedaan
Een probleem is er voor de kleine mensen, die komen niet met hun voeten op de grond.
Werk aan de kerk neemt dit mee.
7 Verloting paaskaars
Deze wordt gewonnen door Ina van Schagen.
Ina van Schagen heeft de kaars gewonnen, maar omdat Ria Vriend afscheid neemt van De Noord
en aan Ina vroeg of zij a.u.b. de kaars mocht hebben om mee te nemen naar Noord-Brabant,
heeft Ina de kaars aan haar afgegeven. Ria vindt het een prachtige herinnering aan de parochie
Heerhugowaard Noord.
8 Rondvraag
Ans Rendering vraagt of het doek van de LTB niet uit de kerk kan ze vindt het oubollig.
Meerdere mensen vinden dit alleen Gerrie niet, hij vindt dat het iets is vanuit de agrarische
gemeenschap. We nemen dit mee naar de heilig hart raad vergadering.
Truus van den Berg vraagt of de jaarvergadering niet op een andere dag kan, ze zitten altijd met
de koor repetitie.Ook dit nemen we mee.
Nel van Schagen meldt dat we een prachtig Maria beeld o de begraafplaats hebben, het is van
marmer en geschonken door een parochiaan, Het beeld staat vast en is verzekerd.
31 mei wordt het gezegend.
Nel geeft aan dat er veel wordt neergezet bij de Mariakapel.
Zo ook een glazen vaas met rozen, door de harde wind is die kapot gewaaid.
Werk aan de kerk kijkt voor een vaste vaas met beugel.
Gerrie heeft een verzoek of er rekening kan worden gehouden met de repetities voor de 2e
kerstdagviering.
Soms is er een concert wat op de woensdag repeteert.
We adviseren Gerrie dit op tijd op de kalender in de pastorie te zetten.
Gea vertelt dat Marion gaat per 1 mei 4 uur extra werken, deze uren zijn bedoeld voor individueel
pastoraat.
9 Sluiting
Gea sluit de vergadering om 22.00uur en we drinken nog een borreltje.
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Hartweek
Elk jaar gaan vele tienduizenden collectanten langs de deuren om
geld op te halen tijdens de Hartweek in april. In 2015 is de Hartweek
van 5 t/m 11 april.
Elke dag overlijden ruim 100 mensen per dag aan hart- en vaatziekten. Dat vinden wij te veel. Als de collectant bij u voor de deur
staat, laat dan uw hart spreken en geef.

	
  

Uw financiële bijdrage is letterlijk van levensbelang. Want alles
wat de Hartstichting doet, doet zij zonder financiële steun van de
overheid.
Van elke euro die u geeft, gaat € 0,80 naar:
·
wetenschappelijk onderzoek
·
patiëntenzorg
·
voorlichting
Wetenschappelijk onderzoek van levensbelang
De Hartstichting wil hart- en vaatziekten eerder opsporen, zorgen voor betere behandeling en
uiteindelijk echte genezing. Daarom investeert zij in wetenschappelijk onderzoek, voorlichting
en patiëntenzorg. Met uw hulp kunnen we blijven investeren in wetenschappelijk onderzoek.
Hiermee voorkomen wij ook in de toekomst hart- en vaatziekten en zorgen we voor betere
behandelmethoden.
Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Gon Meester

Abonnementsgeld 2015
Herhaalde oproep: Het is weer de periode dat de jaarlijkse abonnementsgelden van Contact
betaald mogen worden. De hoogte van het bedrag is hetzelfde als in het afgelopen jaar: de
bijdrage bedraagt voor een volledige jaargang € 20,-.
Wilt iedereen die nog niet betaald heeft, het bedrag van € 20,- vóór 1 april 2015 overmaken op rekeningnummer NL06 RABO 03869 50989 (Contact) onder vermelding van
- naam
- straat
- huisnummer
U hoeft niet aan te geven dat het om abonnementsgeld gaat. Maar wel hebben we heel graag
dat u bovenstaande informatie opneemt in uw betaling - omdat er soms veel mensen in De
Noord wonen met dezelfde achternaam.
Indien u Contact niet meer wilt lezen, kunt u dit doorgeven aan Paul Mooij (072-5711625), of
via een email naar RedactieContactDeNoord@gmail.com.
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URMAPRINT
digitaal

COPY & PRINT

✦ GEBOORTEKAARTJES
✦ HUWELIJKSKAARTEN
Bekijk onze collectie: www.urmaprint.nl

✦ ZAKELIJK DRUKWERK

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

!
uisd-EEN
2 - 1702 AZ
Ver-h-IN
NU
NIEUW PAND!
-- - TITANIALAAN

Vanaf 16 maart is ons nieuwe adres:

HEERHUGOWAARD

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
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Hét adres voor:

Hét adres voor:
woningbouw
kelders
utiliteitsbouw
kozijnen
woningbouw
kelders
Betonvloeren
verbouw

utiliteitsbouw kozijnen
Verbouwplannen?
Debetonvloeren
6% BTW regeling op
arbeid is
verbouw

nog van toepassing tot 1 juli 2015.
Tel.:
072 - 5711254
Middenweg
494
E-mail:
mail@rhbeers.nl
1704
BM
Heerhugowaard
Tel:072-5711254
/ Fax:072-5743170
Internet: www.rhbeers.nl
Email: mail@rhbeers.nl
Internet: www.rhbers.nl

Brandweer De Noord Opendag / Ledenwerving
12 April 2015 van 12.00 uur tot 15.00 uur
Diversen demonstraties op het St. Anna Plein
• Ram de vlam
• Rook container
• Hoogwerker

• Blokken spuiten
• Hulpverlening inzet /auto’s knippen
• Gratis deelname /toegang

Brandweer De Noord Fakkeldrager 2015.

CDA
Vrijdag 13 Maart was de bond toer in Heerhugowaard de Noord met o.a. Annie Schreijer-Pierik
en Wim v.d. Camp van het Europees parlement, Jaap Bond, Heleen Keur, Klaas Valkering,
Willemien de Koning en Jolanda v Ling, kandidaten van de provinciale staten op werkbezoek
bij Maatschap Borst aan de middenweg in de Noord. Dit is een melkveebedrijf, koolteelt
en verwerking, en een zorgboerderij waar dagelijks mensen komen voor dagbesteding.
Het bedrijf hebben we bekeken en gesproken met de eigenaren wat en hoe ze het deden.
Het is een mooi bedrijf met toekomstperspectief. Omdat het bedrijf midden in het dorp staat geeft
het veel vitaliteit aan het dorp. Zo komen regelmatig kinderen van de kinderdagverblijf op bezoek
om bij de dieren te zijn. Allerlei activiteiten gebeuren er.
Deze vitaliteit is van groot belang, wij zien dit ook in ons omringende landen en daarom is het voor het
Europees parlement reden om met elkaar na te denken hoe we deze bedrijven kunnen ondersteunen.
Verder willen wij alle kiezers bedanken voor hun stem, met deze stem gaat het CDA in Noord –Holland aan de slag!

MET Heerhugowaard
Reden van ontstaan:
MET welzijn is ontstaan vanuit de wens welzijnswerk weer dichterbij de mensen te brengen; achter het bureau vandaan, uit gebouwen, de straat op. MET hoopt u op deze manier te ontmoeten,
zodat we samen kunnen werken aan een Heerhugowaard waar het nog fijner wonen is.
MET is een soort paraplu waar veel organisaties onder hangen zoals BUUV, Buurtbemiddeling,
Mantelzorg en vele andere projecten. Gemeente Heerhugowaard financiert dit voor twee jaar.
Gebruik maken van de diensten van MET door een burger is gratis.
Kijk voor meer info op: www.methhw.nl
Doel: samenleving versterken daar waar nodig.
MET wil deze samenleving versterken door zichtbaar (in limoengroene kleding met logo en naam)
aanwezig te zijn in de straat: het gesprek aan te gaan met mensen in die straat, op de markt, in
het winkelcentrum, bij de bioscoop, sportverenigingen enz. MET kent geen kantoren en is daarom
ook zoveel zichtbaar op straat. Gesprekken worden voornamelijk bij de mensen thuis gevoerd.
Als dat niet kan/wenselijk is dan kan er een locatie zoals bibliotheek of gemeentehuis besproken
worden. Maar ook de snackbar of café kan een prima locatie zijn.
MET-medewerkers zijn in staat om te signaleren, vragen boven tafel te krijgen, vrijwilligerspotentieel
op te sporen, burgers met informatie verder te helpen. Wanneer een burger ondersteuning nodig
heeft omdat het op eigen kracht niet lukt, wordt dit direct opgepakt. Door buren met elkaar in contact te brengen, door jong en oud met elkaar te verbinden worden nieuwe netwerken gecreëerd.
MET-medewerkers hebben een uitgebreid netwerk met (vrijwilligers)organisaties en professionele netwerken (woningcorporatie, huisarts, scholen etc.) in het gebied.
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Door de korte lijnen komen signalen sneller binnen. De Met-medewerker kent zijn/haar wijk erg
goed. Gemiddeld 4 MET-medewerkers werken per gebied. In het gebied waar de Noord onder valt
zijn dat Louise Karpes, Hanneke Hageman, Willem Zevenhuizen en Suleika van Holland.
Het MET-team is goed bereikbaar, kan snel verbindingen leggen met degene die een bijdrage op
maat kunnen leveren.
De uitdaging van het MET-team is om de sterke sociale schouders (mensen die hun zelfredzaamheid goed op orde hebben) t motiveren om mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben te
helpen.
Het MET-team signaleert en adviseert, maar de ‘samenleving/buurt/straat’ is gezamenlijk eigenaar
van de vraag. Waar voorheen de professional de richting aangaf, bepaalt nu de burger. De welzijnswerker komt in de rol waar hij hoort: die van de ondersteuner.
Met vriendelijke groet,
Suleika van Holland
Sociaal Werker
MET Welzijn Heerhugowaard
E suleika.vanholland@methhw.nl | Postbus 149, 1960 AC Heemskerk
M 06 41130474 | I www.methhw.nl | www.heerhugowaard.buuv.nu

Natuur en Stilte
Natuur beleven vanuit het Lioba klooster
Een verblijf in de natuur is voor veel mensen een moment van rust en ontspanning, maar ook van
verdieping en vreugde, van troost. Een verblijf in een abdij of klooster is ook een manier om je
even terug te trekken in een sfeer van stilte.
Tijdens de retraite ‘Natuur beleven vanuit een klooster’ worden de stilte en het ritme van een
klooster gecombineerd met de beleving van de natuur er omheen. Het Lioba klooster ligt ook aan
de rand van een mooi natuurgebied.
In het programma is ruimte om deel te nemen aan diensten of meditaties van het klooster.
Maar verder wordt veel tijd in de natuur doorgebracht. In het programma wisselen allerlei
werkvormen en activiteiten elkaar af. Soms gezamenlijk, soms alleen. Behalve een aantal
opdrachten die een intenser beleven van de natuur beogen, staan we stil bij de soorten en
vormenrijkdom aan planten en dieren in het gebied; we maken wandelingen in stilte en zoeken
een mooi plekje om te mediteren; we gaan een middag werken in de natuur en af en toe brengen
we ook op een creatieve manier iets tot uiting.
De retraites worden begeleid door Mari Verstegen. Hij is bioloog en geeft in het dagelijks leven
leiding aan Stichting Het Bewaarde Land, een stichting die als doel heeft met name kinderen meer
in contact te brengen met de natuur.
Van 23 tot 26 juli in het Lioba klooster ( Benedictinessen ) in Egmond Binnen
Van 4 tot 7 mei in het Kapucijnenklooster in Velp ( bij Grave )
Van 2 tot 4 oktober in de Abdij Maria Toevlucht ( Trappisten ) in Zundert
Voor meer informatie kijk op www.natuurenstilte.nl
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Annelies Knol

Rondreis door Nicaragua
Op 25 februari was het zover, dat we met 10 familieleden van de familie Zuurbier van mijn kant,
naar Nicaragua op vakantie gingen.
Na een lange vliegreis stonden Debbie en Bastin ons op te wachten op het vliegveld en met een
busje gingen we naar een schitterend hotel in Managua. We hadden wel een lekker bed nodig, om
even bij te komen.
De volgende dag konden we een verfrissende duik nemen in het prachtige zwembad en we
kregen een luxe ontbijtbuffet, dat was een heerlijke start van de vakantie.
De eerste dag hebben we eerst een actieve vulkaan bekeken, want Nicaragua staat bekend om de
vele vulkanen. We hebben ook een vulkaan bekeken, die vol was gelopen met water, daar had je
een prachtig uitzicht over het meer.
Toen werd het tijd, om naar onze eerste bestemming te gaan in San Juan del Sur, dit is de
woonplaats van Debbie en Bastin. Ze hadden een mooi huis op een heuvel voor ons gehuurd, met
een prachtig zwembad en een uitzicht over de baai.
We hebben heel veel gebruik gemaakt van dit zwembad en we hebben genoten van de magnifieke zonsondergangen.
Het mooie was, dat we alleen met onze familie in dit huis zaten, dus lekker knus. Een zus van me
kon niet zo goed de heuvel oplopen, en dat was voor Bastin geen probleem, want hij haalde zijn
eigen auto en iedere keer bracht en haalde hij haar op, klasse hè.
We hebben daar heel wat gedaan, zoals het project bekeken van Bastin, want hij werkt met
geestelijk gehandicapte mensen en samen met ze, maakt hij van oude rijstzakken, tassen. De
kinderen zijn superdol op hem en hij doet daar heel goed werk.
We hebben het kustplaatsje bekeken, de heuvel beklommen om naar het Christusbeeld te gaan.
We zijn een dagje naar het strand geweest.
Het is in Nicaragua heel gewoon, dat je met z’n allen met één auto meegaat, een gedeelte zit in
de auto en de rest staat gewoon in het bakje. Het is een prachtige belevenis, om zo achter op zo’n
auto te staan, heerlijk de wind door je haren en je kan alles heel goed bekijken, super gewoon.
Verder hebben het landje bekeken die Debbie en Bastin hebben gekocht.
Wat een verrassing want Ans en Joke hadden daar een picknick voor ons geregeld.
We zijn ook in een bootje de zee op gegaan en hebben dolfijnen en walvissen gespot. Zomaar vlak
voor onze boot zagen we een hele grote walvis omhoog springen, super toch.
De laatste ochtend in San Juan del Sur zijn we met de bibliotheek meegegaan naar een school,
daar hebben we met de kinderen gespeeld en lieten ze ons zien hoe het leren in Nicaragua gaat.
Na 4 dagen gingen we naar een andere locatie, namelijk naar Ometepe, dit is een vulkanisch eiland
in het grote meer van Nicaragua. Het was daar mooi groen en ons ressort lag vlak aan het meer en
zo konden we iedere avond genieten van de zonsondergang.
We gingen daar door de lagune kajakken en dat is echt een hele mooie ervaring. We hebben
aapjes, kaaimannen en schildpadden gespot.
Op het ressort kon je ook hele mooie wandelingen maken en dat hebben we regelmatig gedaan.
Er was ook een prachtige vlindertuin en zo was het goed toeven op het eiland.
Na 3 dagen gingen we naar de stad Granada en dat is weer heel anders, dit is een koloniale stad,
met heel veel oude gebouwen. We hadden in het hotel een heerlijk zwembad en met zijn allen,
hebben we daar heel veel gezwommen. Verder hebben we een stadstour gemaakt, en een
bootreisje naar de vele eilandjes die de vulkaan Momboachao heeft uitgespuugd.
Het was prachtig om te zien, maar wat denk je onderweg kregen we een tropische regenbui,
terwijl het daar nooit regent op die tijd. Ja dat heb je, de Nederlanders trekken de regen aan.
Gelukkig konden we ergens schuilen en zo werd het, ondanks de regen een hele mooie ervaring.
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We hebben een rijtocht met paard en wagen door de stad gemaakt, we hebben een sigarenwerkplaats en een hangmatten werkplaats bekeken en zelfs de klokkentoren hebben we
beklommen.
Zondag gingen we naar een koffieplantage, we werden heel gastvrij onthaald met koffie, cake
en heel veel lekkere banaantjes. We hebben de plantage bekeken en we kregen er een prachtige
uitleg erbij.
Tot slot kregen we nog een kop koffie en als verrassing kregen we allemaal heerlijke koffiebonen
mee naar huis. Ook kregen we die dag de gelegenheid om in het stadje Masaya souvenirtjes te
kopen en het is leuk om zo over de plaatselijke markt te struinen.
De volgende dag gingen we alweer naar de laatste locatie, Laguna de Apoyo, dit is een kratermeer van de volgelopen vulkaan Apoyo. Er stonden daar prachtige huizen en de omgeving was
ook schitterend.
We hebben daar gezwommen in het meer en in het zwembad en ook gewandeld en natuurlijk
lekker gezeten, om rum, heerlijke vruchtendrankjes en bier te drinken.
Voor de laatste dag hadden Bastin en Debbie geregeld dat we een boerderij gingen bekijken.
Dit was een hele ervaring, want er waren daar koeien, paarden, heel veel mangobomen en
cacaobomen. In die mangobomen, die huizenhoog waren klommen ze gewoon met blote voeten
in, dat was super om te zien. We werden daar met paard en wagen over de ranch vervoerd en dat
is op zich al een mooie ervaring.
Tot slot kregen we een lunch van de eigen farm en dat bestond uit vissoep en talapia vis.
Wat jammer. De volgende dag kwam het busje ons halen, want de vakantie zat er alweer op.
Het was een reis om nooit meer te vergeten en we hebben er allemaal heel erg van genoten.
Groetjes van Gerda Zuurbier en haar familie.
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Stratentennis Toernooi 2015
Dit jaar organiseert TV ’t Noord End op haar 4 gravelbanen voor de
eerste keer een Stratentennistoernooi.
Dit toernooi vindt plaats in de week van 18 t/m 23 mei 2015.
Tijdens dit toernooi strijden we op gezellige en sportieve avonden
om de eer van ‘De beste tennisstraat van Heerhugowaard de
Noord ‘.
Zie voor meer info onder de rubriek TV ’t Noord End

Volkstuin Vrij

Naamloos-22 1

27-08-2010 10:52:54

Op het volkstuin complex is nog een volkstuin vrij.
Het is een tuin die is al gespit dus u kunt er direct mee aan de slag. Volkstuinen is een mooie hobby
en voor advies is er voldoende ervaring.
Als u meer inlichtingen wilt hebben kan u contact opnemen met mij.
Piet Tesselaar tel. 5715566
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Zuster van Buurendag
Zwerfvuil opruimen in De Noord/Veenhuizen
Zaterdag 28 maart 2015
10.00 uur tot 12.00 uur
Knijpstokken, vuilniszakken, handschoenen en hesjes:
vanaf 9.30 uur bij de Kerk.
Ouders van schoolgaande kinderen
Helaas doet de basisschool dit jaar niet mee aan zwerfvuil ruimen.
Dit vinden wij jammer, omdat het gezamenlijk zwerfvuil ruimen
toch ook een educatieve bezigheid is.
Daarom, ouders, zouden wij het op prijs stellen als u met uw kind rondom de school en gymzaal
het zwerfvuil zou willen ruimen, op zaterdag 28 maart.
Wij hopen dat er veel ouders met hun kinderen ook om 9.30 uur bij de kerk komen om de spullen
op te halen. Jong geleerd...
De sloten aan alle wegen in De Noord en Veenhuizen
Wat zou het fijn zijn als u de sloten die grenzen aan uw tuin zelf opschoont.
Vaak gaat het maar om een kleine 10 minuten dat het klusje aan tijd kost.
Mocht u fysiek niet in de gelegenheid zijn dit te doen, dan kunt u contact opnemen met de
gemeente (tel. 14072), of u mag het aan mij doorgeven (5718737).
Volle vuilniszakken op de zwerfvuildag
Alle vuilnis van het zwerfvuil kan op zaterdag 28 maart tot 12.00 uur gebracht worden op het
plein voor de kerk.
Erwtensoep
Op zaterdag 28 maart, na het zwerfvuilruimen, is er om 12.00 uur voor alle zwerfvuilruimers
erwtensoep eten in de Pastorie.
Tot zaterdag 28 maart
Namens Katorze:
Ans van Langen, Ria, Trudy en Anna Beers,
tel 5718737

Een plantje hier, een plantje daar
Met Hugo Girls komt het wel voor elkaar
En met Hugo Boys erbij
Zijn er nog meer mensen blij
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Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
De data voor de komende tijd:
3 april 2015
17 april 2015
1 mei 2015

10.00 uur koffie drinken op de pastorie
10.00 uur koffie drinken op de pastorie
Maaltijd in het dorpshuis

Janet Wester
Tonnie Rozing
Gea Klercq
Tiny van Stralen

(5719382)
(5741684)
(5715265)

Riet Beers (5714705)
Ria Boekel (5719919)
Toos Mooij (5710193)

U bent van harte welkom!

Van het Water 				
Rommelmarkt
Nog enkele weken en het is alweer zover. 18 april hopen we een
bonte verzameling van spullen te kunnen aanbieden. De markt
begint om 10.00 uur en duurt tot 15.00 uur.
De fanatieke koopjesjagers staan natuurlijk voor tienen al bij De
Roef. We hopen op mooi weer.
Jantje Beton
De collecte voor het Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton heeft €
912,69 opgeleverd. Een heel mooi resultaat waar we zeer tevreden
mee zijn. Van de opbrengst komt ongeveer de helft onze vereniging
toe. Alle gevers hierbij hartelijk bedankt.

De leiding.

								

COLLECTE ORANJECOMITE
Hallo Oranjevrienden,

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

	
  

Groet van het Oranje Comité!

Steun het jeugdwerk van Hugo Girls/Hugo Boys
En koop een plantje
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v Garage Co Borst BV
v Co Borst Bedrijfswagens
v Airco Service

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

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

Administratiekantoor

DEKKER

Voor sierhekwerk en kennelbouw op maat
Automatische Draai/Schuifpoorten voorzien
van intercom, camera, verlichting e.d.
Tevens voor uw paardenboxen,
hondenkennels & dierenverblijven
Middenweg 598 1704 BS Heerhugowaard
072-5715927 fax 072-5721059 of 06-53716161
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Voor uw:
* bedrijfsadministratie
* belastingzaken
* salarisadministratie
* automatiseringsbegeleiding in- of
exclusief het betalingsverkeer
* algehele bedrijfsadvisering
rticuliere

van pa
Tevens verzorging
aangiftebiljetten

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

De “Blik op de weg” in De Noord …( 9 mrt. 2015)
Beste mensen,
De lente is begonnen! Je merkt het aan heel veel dingen. Alleen
de temperatuur is al een stuk aangenamer. En als ik vanmorgen
om half acht de deur achter mij dicht doe, dan zie ik een prachtige
blauwe lucht, vol met vliegtuigstrepen.
Op de Middenweg is iedereen al weer “en route”, maar ik zie in een
zijweggetje nog mooi de ochtendnevel boven de sloot hangen.
Daar moet ik natuurlijk nog even een mooi plaatje van maken!
Terug op de Middenweg groet Peter en ook hij spoedt zich naar
z’n werk en ik mag hier in alle rust van de mooie ochtend genieten.
Wat een voorrecht! Tot aan de Hasselaarseweg kom ik amper afval tegen. Het weinige, dat ik bij me
heb, doe ik toch in de gele afvalbak, zodat ze bij de gemeente weten, dat we hem ook gebruiken.
Ik zie, dat de sloten schoon zijn voor het komend jaar. Het riet kan zich dus weer nestelen aan de
slootkanten, zodat de watervogels er hun toevlucht kunnen zoeken.
Voor de spoorbomen wacht ik even. De trein komt eraan en ik zie weinig plaatsen bezet. Even
verder leeg ik opnieuw mijn plastic zak. De inhoud moet vooral niet te zwaar worden! Wel geniet ik
van het gladde water en de weerspiegelingen daarin. Ook in de tuinen zie je nu de eerste bodembedekkers omhoog komen. Sneeuwklokjes zijn er inmiddels in grote getale.
Bij het restaurant Babylon is het nog rustig. Die leven met andere tijdschema’s. Dan steek ik de
Westerweg over en voel me als in een sandwich. Rechts het mooie, blauwe water en links de drukke verkeersader, die naar Alkmaar loopt.
Voor het grootste deel is ook hier het riet gemaaid. Het geeft direct een andere kijk op het watergebeuren. Toch zie je al stelletjes eenden bij elkaar. Ook zij voelen de naderende lente!
Bij de molen wordt wat gesloopt. Grappig om te zien, hoe de werklui steeds met het afvalhout in een
klein bootje overvaren. Beneden aan de weg staat de auto met aanhanger voor het verdere vervoer.
Ik loop de fietsbrug onderdoor en wandel het tunneltje in, dat Langedijk met Heerhugowaard
verbindt. Fietsers steken af tegen de witte muur. Een foto is snel gemaakt!
Nu is de blik weer naar het oosten gericht en voel ik de zon heerlijk in mijn gezicht schijnen. Bij het
gebouw van het Waterschap staat nu een groot, rood potlood in het water. Ik snap het: de verkiezingen komen eraan! Langs de Westtangent zet ik de wandeling voort. Katjes zie ik aan de bomen
hangen en ook ander bloesem komt hier en daar te voorschijn.
Terug op de Middenweg groet ik Wim, een fietsvriend van Tourclub Omnisport. Hij kijkt lichtelijk
verbaasd, dat hij mij nu in andere kledij ziet. Tja, het kan verkeren!
Bij De Vork leeg ik de plastic zak nogmaals. Het laatste stuk ligt voor me en ik zie de krokussen, die
hier de grond uitschieten
Karin rijdt voorbij en de hand gaat omhoog. Zij bezorgt Contact iedere keer, dus wij kennen elkaar!
Ondertussen is het hier weer heerlijk rustig en het dorpsgevoel komt weer over me heen.
Ik heb zin in koffie en daar loop ik nu op af, terwijl ik Nel, van de boerderij, nog even groet.
·
·
·
·
·
·

37 blikjes
35 drinkbakjes				
17 plastic fles!		
14 pk. sigaretten					
1 pk. shag				
1 fles

Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol
De Ploeg 10, tel. 5726170
e-mail: der.van.krol@quicknet.nl
website: www.gerritvanderkrol.nl
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ZAT. 8 MAART
EVENING SESSION VANAF 20.30 UUR
-.-.-.-.-.-.-.-.-.PAASWEEKEND,
6 EN 7 APRIL
ZONDAG 6 APRIL
SESSIE 15.30 UUR EN CARVERY
EN BEIDE DAGEN PAASMENU
-.-.-.-.-.-.-.-.-.VRIJDAG 17 APRIL
MUSIC-DINNER MET CORACLE
-.-.-.-.-.-.-.-.-.ZAT. 18 APRIL
WORKSHOP BODHRAN 11.00 -13.00
EN FLUIT 14.00 - 16.00 UUR
OLV ANNEMARIE DE BIE

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

-.-.-.-.-.-.-.-.-.ZONDAG 19 APRIL
OPTREDEN VAN
STEPHEN EN PENILLA QUICK
200% MUZIKALE KWALITEIT
EN SCHOTSE!! HUMOR
15.30 - 18.00 UUR,
ENTREE 7.00 EURO
-.-.-.-.-.-.-.-.-.ZATERDAG 25 APRIL
BUSTRIP NAAR ZUIJDAM
EN LA TRAPPE, NOG PLAATSEN VRIJ!
EN ARTHUR EBELING EN CHRIS QUINN
20.00 UUR

• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing

-.-.-.-.-.-.-.-.-.VRIJ. 15 MEI
DINNER MET: WHEELBARROWBAND
PER 1 APRIL NIEUWE A LA CARTE KAART
EN VANAF 10.00 UUR OPEN!!
VERLAAT 4
WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL
0226 - 421486

34

Tel. 072 - 5711243
06 - 53557548
Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard
www.groottuinen.nl

Sjoelclub Glai em d’r in.
Zaterdag 14 maart ’15. De mannen van Sjoelclub ‘Glai em d’r in’
mochten weer eens een keer op zaterdag aan de bak. “Mannen,
dit is belangrijk, want we moeten het gevoel er alvast een beetje
inbrengen. Het gevoel van het glijden van de stenen en hoe is de
d’r in
scherpte, van een gemiddeld persoon, tijdens het sjoelen op een
lai em
G
zaterdag?”, was het onze voorzitter Koen de Koning, die al druk be‘’Sjoelclub ‘’
zig was met het invullen van de poules. Wij geven u het antwoordt
op deze vragen en als deze zaterdagavond een voorbode is op 02
mei ’15, tijdens het ‘Noordender Sjoelkampioenschap 2015’ dan
kunnen wij u vertellen dat het een hele mooie avond gaat worden.
De poules zijn ingedeeld en de mannen konden aan de bak. Wat
een normale avond moest worden werd een avond voor in de geschiedenisboeken. Vier jaar geleden werd het record ‘hoogste gemiddelde van avond’ gegooid, met een gemiddelde van 121,3,
door Tim Koomen. Dit werd een jaar later flink verbeterd door Koosie, met een gemiddelde van
125,3. Dit jaar werd dit record opnieuw verbeterd door Tim Koomen, met een gemiddelde van
125,5. Nu horen wij u denken, nou dat record is vast wel weer verbeterd. Dames en heren, wij
kunnen u inderdaad voorstellen aan een nieuwe recordhouder, want Maarten de Moes gooide
deze avond een gemiddelde van 128,7! We gunnen het je! De champagne kwam natuurlijk weer
op tafel en helaas was onze prijsmachine Daan Wolkers niet aanwezig, dus Maarten moesten het
maar doen met de eer. De broodjes shoarma kwamen weer op tafel en er werd weer even ouderwets afgepilst aan de bar.
Tot ziens,
Sjoelclub Glai em d’r in.
Sjoelclub ‘Glai em d’r in’ organiseert:
‘Noordender Sjoelkampioenschap 2015!’
Plaats: 		
Datum: 		
Aanvang:

Café Bleeker
02 Mei 2015
19.00 uur

Met na afloop het welbekende ‘Sjoelbakkenbal’ m.m.v. vriend van de club en componist van het
beste sjoellied van Nederland ‘Oele Boele, lekker Sjoelen!’ Paul Vlaar!
Heeft u zin in een avondje sjoelen en een hoop gezelligheid, dan bieden wij u deze kans! Opgeven
is zeer gemakkelijk, want u kunt een e-mail met uw naam sturen naar glaiemdrin@live.nl en wij
regelen voor u de rest!
Wij zien u graag 02 Mei 2015 in café Bleeker!
Tot ziens,
Sjoelclub ‘Glai em d’r in’

Een plantje is leuk, twee is leuker
Maar wilt u echt plezier???
Koop er dan vier
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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
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Nieuws van hugo girls
De F1 is kampioen geworden dit weekend!
Verderop staat het verslag en de foto.
Uiterlijk 5 april moeten we doorgeven met welke teams we volgend
seizoen aan de competitie willen meedoen. Daarom moeten we dan
ook weten wie er volgend seizoen niet meer willen handballen.
Afmelden moet voor 1 april bij Simone Drenth:
simone.drenth@quicknet.nl
Verderop in het Contact heeft ze er zelf ook wat over geschreven.
In dit Contact staan alle veldwedstrijden. Op de NHV site staan nu
ook de goede wedstrijden, dus geen dubbele wedstrijden meer in het weekend.
Er zijn inmiddels 5 Hugo Girls leden geslaagd voor de spelregeltest. Er moeten er nog heel wat
examen doen maar het is dus goed te doen om zelf achter de computer het examen te maken.
En dan gaan we dit weekend voor het eerst allemaal te maken krijgen met het digitale wedstrijdformulier. Hiervoor moet door de coach en de scheidsrechters de app sportlinked worden geïnstalleerd
op een smartphone/Ipad/Tablet. De coach 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 kan dit maximaal een week van te voren doen, maar handig
is waarschijnlijk een dag van te voren of dezelfde dag. 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 dat. Die heeft trouwens ook
al wat ervaring met het DWF omdat Dames 1 al een paar weken met het digitale wedstrijdformulier
werkt. Alle leden kunnen trouwens 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.
Iedereen heel veel plezier en mooi weer gewenst.

Het bestuur

HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Piet Oudeman Transport
JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman
Hugo Girls jarigen
Merel van der Loos
27-mrt
Mariska Ursem		
28-mrt
Nadine Hoppen		
28-mrt
Iris Borst			
28-mrt
Mirthe Blankendaal
30-mrt
Astrid Tesselaar-Blom
30-mrt
Judith de Mees-Verwer
4-apr
Roos Snel		 4-apr
Floor Snel		 5-apr
Ineke Schot		 6-apr
Nienke van de Burg
9-apr
Evie Tiel			
9-apr
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Schoonmaken Rondeel
De volgende teams van Hugo Girls zijn aan de beurt om het Rondeel schoon te maken.
30/3 - 1/4 Dames 1
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.
Helaas staan de juiste gegevens nog niet op de website, maar weten de meeste leden mij inmiddels te vinden. Op de nieuwe website zullen de juiste gegevens en formulieren vermeld worden.
Vanaf het veldseizoen zal er gewerkt worden met digitale wedstrijdformulieren.
De app: sportlinked kan al gedowload worden.
Er staat een handleiding op de website www.handbal.nl.
Meer informatie hierover volgt.
De ledenadministratie is ook een van de taken.
Aan- en afmelden van het lidmaatschap moet schriftelijk of per mail bij mij worden gedaan.
Afmeldingen moeten vòòr 1 april doorgegeven worden.
Vriendelijke groet,
Simone Drenth
Simone.drenth@quicknet.nl
Verlaat 10
06-22300454
Lentekeezen
De dagen worden langer en de temperatuur loopt langzaam op. Het wordt lente! Daarom gaan we
op vrijdag 27 maart lentekeezen in ‘t Rondeel. Iedereen is welkom: leden en niet-leden, beginners
en ervaren keezers. Borden, pionnen, kaarten en instructie zijn aanwezig. Je kunt je alleen of als
koppel inschrijven.
Om 19.45 uur start de inschrijving en om 20.00 uur gaan we spelen. Voor de winnaar van de avond
is er uiteraard een leuke prijs. De kosten zijn 5 euro per persoon. Dit is inclusief 2 kopjes koffie of
thee en allerlei lekkers. Als het met het keezen niet wil lukken, koop dan lootjes in onze Hugo Girls
loterij en win een leuke prijs.
Wij hopen op een grote opkomst en een gezellige avond. Tot vrijdag 27 maart!
Nel, Irma en Jella

Met een plantje van Hugo Girls
Heeft u altijd prijs!!!
Met een plantje van Hugo Boys
Trouwens ook!!!
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22 maart 2015: Meteoor – Hugo Girls
Hugo Girls wint van Meteoor
Zondag 22 maart waren wij op bezoek bij Meteoor. Al een aantal jaren spelen wij tegen Meteoor en
we zijn aan elkaar gewaagd. Het belooft weer een spannende pot te worden. Hugo Girls opende de
score, maar Meteoor had daar gelijk een antwoord op met 3 doelpunten vanuit de hoek. Door goede
druk en snelheid creëerde Hugo Girls kansen en deze werden goed benut. Meteoor was fel in de
verdediging en pakte gelijk aan, dit maakte het voor Hugo Girls lastig om hun eigen spel te spelen.
De stand liep gelijk op tijdens deze felle pot, voor de rust kon Hugo Girls iets uitlopen. Ruststand:
10-12 in het voordeel van Hugo Girls. Na de rust had Hugo Girls een slordige fase, waardoor Meteoor
terug kwam tot 16-17, mede door breaks en afstandsschoten. Gelukkig kon Hugo Girls een inhaalslag
maken door mooie ballen vanuit de hoek en snelle aanvallen, de stand liep uit naar 16-22. Meteoor
bleef sterk in de verdediging maar wist nog maar een keer te scoren. Eindstand: 17-23. Het was een
sportieve wedstrijd tussen beide teams, met een goed fluitende scheidsrechter.
Volgende week zondag, 29 maart, spelen wij onze eerste buitenwedstrijd tegen Conzelo. We spelen om 11.50 op sportcomplex de Groet in Waarland. Tot dan!
Groeten Dames 1
UITSLAGEN HUGO GIRLS
9 tm 15 maart 			
Dames 1 Hugo Girls DS1
Graftdijk DS1
27 20
Dames 2 Hugo Girls DS2
Aeno DS1
16 14
Dames 3 VZV DS3
Hugo Girls DS3
18 12
B2
George St. DB1
Hugo Girls DB2
15 8
B3
SEW/Zuidermeer DB4 Hugo Girls DB3
10 23
C1
Hugo Girls DC1
Westfriezen DC2
19 30
D2
Hugo Girls D2
Zwaluwen ‘30 D1
9
11
E1
Hugo Girls E1
DSS E2
3
3
E2
Hugo Girls E2
t Fortuin/VVW E3
6
2
F1
Con Zelo F1
Hugo Girls F1
3
14
Recr 1
Texel DR1
Hugo Girls DR2
14 6
Recr 3
Hugo Girls DR3
DSS DR2
6
10
								
16 tm 22 maart
			
Dames 1 Meteoor DS1
Hugo Girls DS1
17 23
Dames 2 Geel Zwart DS2
Hugo Girls DS2
27 18
Dames 3 Hugo Girls DS3
Kleine Sluis DS2
21 11
A1
Hugo Girls DA1
Westfriezen DA2
25 22
B1
Hugo Girls DB1
Valken DB1
18 22
B2
Hugo Girls DB2
Sew Westfriesland DB2 10 24
B3
Hugo Girls DB3
Spartanen DB2
13 8
C1
KSV DC2
Hugo Girls DC1
13 12
C2
Hugo Girls DC2
DSO DC3
15 11
D2
Meteoor D3
Hugo Girls D2
12 13
E1
Meervogels E1
Hugo Girls E1
17 5
E2
Schagen E2
Hugo Girls E2
5
7
F1
Hugo Girls F1
Kleine Sluis F1
7
3
Recr 2
Hugo Girls DR2
Dynamo DR2
15 24
Oranje en wit is onze kleur
En op 27 maart komen we langs de deur
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PROGRAMMA ZATERDAG 28 MAART T/M VRIJDAG 3 APRIL (VELD)
					
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV
DAMES 1 29-mrt Con Zelo DS2-HG DS1
Waarland
11:50
DAMES 2 29-mrt Tonegido DS2-HG DS2
Hippolytushoef 12:00
DAMES 3 28-mrt Zwaluwen K DS1-HG DS3
Kolhorn
19:00
A1
VRIJ
B1
29-mrt Tonegido DB1-HG DB1#
Hippolytushoef 13:15
B2
29-mrt HG DB2-Vrone DB2
De Noord
12:00
B3
29-mrt Sporting S DB1#-HG DB3
De Mijse
11:00
C1
28-mrt Westfriezen DC2-HG DC1
Zwaag
15:00
C2
29-mrt HG DC2-KSV DC3
De Noord
11:00
D1
28-mrt Tornado D3-HG D1#
HHW
12:00
D2
29-mrt HG D2-Vrone D3#
De Noord
10:00
E1
28-mrt HG E1-S.C. Dynamo E1
De Noord
14:00
E2
29-mrt Geel Zwart E1-HG E2
t Zand
10:45
F1
28-mrt HG F1#-Graftdijk F1#
De Noord
13:00
RECR. 1 30-mrt HG DR1-Niedorp DR1
De Noord
19:30
RECR. 2 1-apr
HG DR2-Niedorp DR2
De Noord
20:00
RECR. 3 31-mrt C.S.V. Handbal DR1-HG DR3 Castricum
20:00

AANW./
VERTREK
11:05
11:00
18:00

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

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

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

PROGRAMMA ZATERDAG 11 APRIL T/M VRIJDAG 17 APRIL (VELD)
					
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV VERTREK
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
A1
12-apr HG DA1-Con Zelo DA1
De Noord
14:30 13:30
B1
12-apr HG DB1#-Schagen DB1#
De Noord
12:15 11:45
B2
12-apr Graftdijk DB1-HG DB2
Graftdijk
11:00 10:00
B3
12-apr HG DB3-Koedijk DB1#
De Noord
11:00 10:30
C1
12-apr HG DC1-S.S.V. DC2
De Noord
10:00 9:30
C2
12-apr D.E.S. DC1#-HG DC2
St. Boys
14:30 13:30
D1
11-apr HG D1#-KSV D2
De Noord
14:00 13:30
D2
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
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

27 Maart tussen vijf en zeven
Dan gaat u het beleven
Mooie plantjes voor een goed doel
Dat geeft pas een fijn gevoel
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RES.SH.
--------------------RES.SH.
-------------------------RES.SH.
-------------------------------

PROGRAMMA ZATERDAG 18 APRIL T/M VRIJDAG 24 APRIL (VELD)				
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV VERTREK RES.SH.
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
-----A1
18-apr Z.A.P. DA2-HG DA1
Breezand
19:30 18:30
RES.SH.
B1
19-apr J.H.C. DB2-HG DB1#
Julianadorp
10:00 9:00
-----B2
19-apr HG DB2-Meervogels’60 DB2 De Noord
11:00 10:30
-----B3
19-apr SEW/Zuidermeer DB4-HG DB3
Nibbixwoud
13:05 12:05
RES.SH.
C1
18-apr Hollandia T DC2-HG DC1
Tuitjenhorn
10:00 9:00
-----C2
19-apr Lacom ‘91 DC1-HG DC2
Lacom’91
11:00 10:15
-----D1
18-apr Zwaluwen K D1-HG D1#
Zwaluwen K
11:00 10:00
-----D2
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 Westfriesland 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
-----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
-----A1
26-apr HG DA1-J.H.C. DA2
De Noord
12:15 11:45
-----B1
26-apr HG DB1#-Con Zelo DB1#
De Noord
11:00 0,44
-----B2
26-apr D.S.O. DB1-HG DB2
Den Helder
10:55 9:55
-----B3
26-apr HG DB3-Vrone DB3
De Noord
9:55
9:25
-----C1
25-apr HG DC1-Meervogels’60 DC2 De Noord
20:00 19:30
-----C2
25-apr HG DC2-Geel Zwart DC2
De Noord
19:00 18:30
-----D1
25-apr HG D1#-D.S.O. D3
De Noord
15:00 14:30
-----D2
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
PROGRAMMA ZATERDAG 2 MEI T/M VRIJDAG 8 MEI (VELD)
					
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 3-mei
HG DS1-KSV DS1
De Noord
13:00 12:30
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PROGRAMMA ZATERDAG 9 MEI T/M VRIJDAG 15 MEI (VELD) 					
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1
VRIJ
DAMES 2
VRIJ
DAMES 3 9-mei
HG DS3-Zwaluwen K DS1
De Noord
19:30 19:00
-----A1
VRIJ
B1
VRIJ
B2
VRIJ
B3
VRIJ
C1
VRIJ
C2
VRIJ
D1
VRIJ
D2
VRIJ
E1
VRIJ
E2
VRIJ
F1
VRIJ
RECR. 1 11-mei Schagen DR1-HG DR1
Schagen
19:30 18:30
-----RECR. 2 11-mei SSV/Sporting S DR1-HG DR2 S.S.V.
19:30 18:30
RES.SH.
RECR. 3 11-mei HG DR3-SSV.Sporting S DR2 De Noord
19:30 19:00
-----PROGRAMMA ZATERDAG 16 MEI T/M VRIJDAG 22 MEI (VELD) 					
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1 17-mei HG DS1-D.T.S. ‘48 DS1
De Noord
13:30 13:00
-----DAMES 2 17-mei HG DS2-Tornado DS3
De Noord
11:00 10:30
-----DAMES 3 16-mei HG DS3-Lacom ‘91 DS3
De Noord
19:30 19:00
-----A1
17-mei HG DA1-Kleine Sluis DA1
De Noord
12:15 11:45
-----B1
VRIJ
B2
17-mei Lacom ‘91 DB1#-HG DB2
Lacom’91
12:30 11:45
-----B3
17-mei HG DB3-Spartanen DB2
De Noord
10:00 9:30
-----C1
17-mei Vrone DC1-HG DC1
St Pancras
15:30 14:30
-----C2
16-mei Tornado DC3-HG DC2
HHW
16:00 15:15
-----D1
17-mei D.W.O.W. D1-HG D1#
DWOW
10:30 9:30
-----D2
16-mei Maedilon/VZV D2-HG D2
t Veld
11:00 10:15
RES.SH.
E1
VRIJ
E2
17-mei D.W.O.W. E1-HG E2
DWOW
11:30 10:30
-----F1
16-mei HG F1#-KSV F1
De Noord
14:00 13:30
-----RECR. 1 18-mei HG DR1-D.E.S. DR1
De Noord
19:30 19:00
-----RECR. 2 20-mei HG DR2-Victoria O DR5
De Noord
20:00 19:30
-----RECR. 3 20-mei Meervogels’60 DR1-HG DR3 Akersloot
19:30 18:30
-----PROGRAMMA ZATERDAG 23 MEI T/M VRIJDAG 29 MEI (VELD) 					
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1
VRIJ
DAMES 2
VRIJ
DAMES 3 28-mei HG DS3-Zwaluwen K DS1
De Noord
19:30 19:00
------
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PROGRAMMA ZATERDAG 30 MEI T/M VRIJDAG 05 JUNI (VELD)					
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1 30-mei KSV DS1-HG DS1
Kruis
19:30 18:45
-----DAMES 2 31-mei H.V.S. DS1-HG DS2
Schagerbrug
13:00 12:00
RES.SH.
DAMES 3 30-mei HG DS3-J.H.C. DS2
De Noord
19:30 19:00
-----A1
31-mei V.Z.V. DA2#-HG DA1
t Veld
12:00 11:15
RES.SH.
B1
30-mei H.V.S. DB1-HG DB1#
Schagerbrug
19:00 18:00
RES.SH.
B2
31-mei HG DB2-KSV DB1
De Noord
12:00 11:30
-----B3
31-mei VTC/VOC DB1-HG DB3
Melkweg Amsterdam
12:30
11:15 -----C1
31-mei HG DC1-DSS DC2
De Noord
11:00 10:30
-----C2
31-mei HG DC2-Zwaluwen K DC1 De Noord
10:00 9:30
-----D1
31-mei D.E.S. D1#-HG D1#
St. Boys
11:30 10:30
-----D2
30-mei HG D2-Z.A.P. D2
De Noord
14:00 13:30
-----E1
30-mei HG E1-Tornado E2
De Noord
13:00 12:30
-----E2
30-mei Z.A.P. E2-HG E2
Breezand
10:00 9:00
RES.SH.
F1
31-mei D.S.O. F1#-HG F1#
Den Helder
11:50 10:50
-----RECR. 1 1-jun
S.C. Dynamo DR2-HG DR1 Ursem
19:30 18:30
-----RECR. 2 3-jun
Tornado DR2-HG DR2
HHW
20:30 19:45
-----RECR. 3 1-jun
HG DR3-Koedijk DR1
De Noord
19:30 19:00
-----PROGRAMMA ZATERDAG 6 JUNI T/M VRIJDAG 12 JUNI (VELD)					
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1
VRIJ
DAMES 2 7-jun
HG DS2-Kleine Sluis DS2
De Noord
13:05 12:35
-----DAMES 3 6-jun
Hollandia T DS2-HG DS3
Tuitjenhorn
19:00 18:00
-----A1
7-jun
HG DA1-D.E.S. DA1
De Noord
12:00 11:30
-----B1
7-jun
HG DB1#-Kleine Sluis DB1 De Noord
11:00 10:30
-----B2
7-jun
Hollandia T DB1-HG DB2
Tuitjenhorn
11:00 10:00
-----B3
7-jun
HG DB3-Sporting Andijk DB1 De Noord
10:00 9:30
-----C1
VRIJ
C2
7-jun
Con Zelo DC1-HG DC2
Waarland
10:30 9:45
-----D1
6-jun
HG D1#-S.C. Dynamo D2
De Noord
13:00 12:30
-----D2
6-jun
Tornado D2-HG D2
HHW
11:15 10:30
-----E1
6-jun
Vrone E2-HG E1
St Pancras
11:50 10:50
-----E2
6-jun
HG E2-J.H.C. E1
De Noord
14:00 13:30
-----F1
VRIJ
RECR. 1 8-jun
HG DR1-Geel Zwart DR4
De Noord
19:30 19:00
-----RECR. 2 10-jun HG DR2-Geel Zwart DR3
De Noord
20:00 19:30
-----RECR. 3 8-jun
Lacom ‘91 DR1-HG DR3
Lacom’91
19:30 18:45
-----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
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Datum 		
28 maart 12.15 uur tot 15.15 uur		
Maartje Deken		
			
29 maart 9.15 uur tot 11.30 uur
11.30 uur tot 13.45 uur
Jet Beers en Jessy Blom
Marijke Dekker en Merel van der Loos
			
30 maart 18.45 uur tot 21.30 uur		
Ilja Groot		
			
1 april
19.15 uur tot 21.45 uur		
Jorien de Moes		
			
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
Tanja Hof 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		
			
23 april 18.45 tot 21.15 uur		
Bianca Groot		
TEAM
DATUM
WEDSTRIJD
AANV. SCHEIDRECHTER
					
F1
28-mrt HG F1# Graftdijk F1#
13:00
Sen Kuilboer-Evi Blankendaal
E1
28-mrt HG E1
S.C. Dynamo E1
14:00
Lindsey Snoek-Bente Zuurbier
D2
29-mrt HG D2
Vrone D3#
10:00
Bregje de Wit-Denise Sprenkeling
C2
29-mrt HG DC2 KSV DC3
11:00
Astrid Snel
B2
29-mrt HG DB2 Vrone DB2
12:00
Annie Groenland
R1
30-mrt HG DR1 Niedorp DR1
19:30
Karin Oudeman
R2
1-apr
HG DR2 Niedorp DR2
20:00
Monique Beemsterboer
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
Karin Oudeman
A1
12-apr HG DA1 Con Zelo DA1
14:30
Monique Beemsterboer
R3
13-apr HG DR3 H.C.V.’90 DR1
19:30
Joyce Hey-in ‘t Veld-Pascal Hey
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F1
E1
Dames 3
B2
A1
R1
R2
Dames 1
E2
D2
D1
C2
C1
B3
B1
A1
Dames 1
Dames 2
Dames 1
Dames 3
R3
F1
Dames 3
B3
Dames 2
A1
Dames 1
R1
R2
Dames 3
E1
D2
Dames 3
C2
C1
B2
R3
D1
E2
B3
B1
A1
Dames 2
R1
R2

18-apr
18-apr
18-apr
19-apr
21-apr
22-apr
22-apr
23-apr
25-apr
25-apr
25-apr
25-apr
25-apr
26-apr
26-apr
26-apr
26-apr
26-apr
3-mei
9-mei
11-mei
16-mei
16-mei
17-mei
17-mei
17-mei
17-mei
18-mei
20-mei
28-mei
30-mei
30-mei
30-mei
31-mei
31-mei
31-mei
1-jun
6-jun
6-jun
7-jun
7-jun
7-jun
7-jun
8-jun
10-jun

HG F1#
HG E1
HG DS3
HG DB2
HB A1
HG DR1
HG DR2
HG DS1
HG E2
HG D2
HG D1#
HG DC2
HG DC1
HG DB3
HG DB1#
HG DA1
HG DS1
HG DS2
HG DS1
HG DS3
HG DR3
HG F1#
HG DS3
HG DB3
HG DS2
HG DA1
HG DS1
HG DR1
HG DR2
HG DS3
HG E1
HG D2
HG DS3
HG DC2
HG DC1
HG DB2
HG DR3
HG D1#
HG E2
HG DB3
HG DB1#
HG DA1
HG DS2
HG DR1
HG DR2

Kleine Sluis F1
13:00
S.S.V. E1
14:00
KSV DS2
19:30
Meervogels’60 DB2 11:00
Con Zelo A1
19.30
Hollandia T DR1
19:00
S.C. Dynamo DR1 20:00
Schagen DS1
19:30
Petten E1
13:00
Geel Zwart D2
14:00
D.S.O. D3
15:00
Geel Zwart DC2
19:00
Meervogels’60 DC2 20:00
Vrone DB3
9:55
Con Zelo DB1#
11:00
J.H.C. DA2
12:15
Hollandia T DS1
13:30
Lacom ‘91 DS4
14:45
KSV DS1
13:00
Zwaluwen K DS1
19:30
SSV.Sporting S DR2 19:30
KSV F1
14:00
Lacom ‘91 DS3
19:30
Spartanen DB2
10:00
Tornado DS3
11:00
Kleine Sluis DA1
12:15
D.T.S. ‘48 DS1
13:30
D.E.S. DR1
19:30
Victoria O DR5
20:00
Zwaluwen K DS1
19:30
Tornado E2
13:00
Z.A.P. D2
14:00
J.H.C. DS2
19:30
Zwaluwen K DC1
10:00
DSS DC2
11:00
KSV DB1
12:00
Koedijk DR1
19:30
S.C. Dynamo D2
13:00
J.H.C. E1
14:00
Sporting Andijk DB1 10:00
Kleine Sluis DB1
11:00
D.E.S. DA1
12:00
Kleine Sluis DS2
13:05
Geel Zwart DR4
19:30
Geel Zwart DR3
20:00

Sen Kuilboer-Bente Zuurbier
Bregjes de Wit-Denise Sprenkeling
Annie Groenland
Nel Borst
?
Monique Beemsterboer
Annie Groenland
Bond
Evi Blankendaal-Lindsey Snoek
Noor Blankendaal-Pien vd Berg
Lisa Dekker-Ineke Schot
Romy Snoek-Inge Entius
Jacky Zuurbier
Astrid Snel
Annie Groenland
Nel Borst
Bond
Joyce Hey-in ‘t Veld-Pascal Hey
Bond
Joyce Hey-in ‘t Veld-Pascal Hey
Monique Beemsterboer
Noor Blankendaal-Pien vd Berg
Karin Oudeman
Romy Snoek-Inge Entius
Nel Borst
Monique Beemsterboer
Bond
Karin Oudeman
Joyce Hey-in ‘t Veld-Pascal Hey
Annie Groenland
Bregjes de Wit-Denise Sprenkeling
Evi Blankendaal-Bente Zuurbier
Joyce Hey-in ‘t Veld-Pascal Hey
Nel Borst
Astrid Snel
Annie Groenland
Karin Oudeman
Lisa Dekker-Ineke Schot
Sen Kuilboer-Lindsey Snoek
Astrid Snel
Annie Groenland
Nel Borst
Joyce Hey-in ‘t Veld-Pascal Hey
Monique Beemsterboer
Karin Oudeman

27 Maart doet de jeugd hun best
Doet u de rest?
Koopt u een plant?
Dank u wel namens Hugo Boys en Hugo Girls
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Trainingstijden buiten
Dinsdag
E1/E2
F1
D1/D2
C1/C2
B2/B3
A1/B1
Dames

17.00-18.00
17.30- 18.30
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-20.45
18.30-20.00
20.00-21.30

Anita
Nikki en Bo
Anita
Anita
Anita
Jos
Jos

Donderdag
F2
Keepers
B1/A1/Dames

15.45-16.30
16.30-18.15
19.30-21.00

Astrid en Roos
José
Jos

Vrijdag
C1/C2
B2/B3

17.30-18.30
18.30-19.30

Henk
Henk

Activiteitenkalender
Mini handbal middagen in het Zijveld in ’t Veld
Aanvang 14.00
15 april
Kampioenen Olé Olé Olé Olée Kampioenen, Kampioenen!!
Zaterdag 21 maart rond de klok van 13 uur werden de meiden van F1 kampioen met een mooie
overwinning van 7-3! Ze hebben er hard voor gewerkt en werden door een flink publiek aangemoedigd, met toeters en al!
Hieronder volgen wat kreten van de kletsnatte meiden die met kleren aan onder de douche stonden! Ze waren net gekroond door de jeugdcommissie met een echte haarbandkroon en een oranje boa voor om de nek. De coachen kregen nog mooie tulpen van de jeugdcommissie! Vervolgens
in de kleedkamer werd er nog kinderchampagne ontkurkt en daarna de douche in… Het duurde
een tijdje voor ze daar uit waren! Dit was echt interessant…
Femke Zuurbier: ze vond dat ze goed verdedigd had en scoorde het eerste doelpunt van de wedstrijd!
Floor Peters: Ze heeft er 3 gescoord en had lekker gespeeld.
Mirthe Blankendaal: Ze vond het een spannende wedstrijd en maakte 1 doelpunt in de 1e helft.
Sjeel Doodeman: Dit keer geen doelpunt maar vond dat ze goed had verdedigd en had lekker
gespeeld.
Iris van der Loos: Spannend in het begin omdat we de ballen niet goed in de handen hielden, want
ze glipten zo weg! Scoorde het 2e en 6e doelpunt.
Lianne Riemersma: Vond dat ze goed had gekiept, ongeveer 10 gehouden en 3 helaas niet. Ze
vond dat iedereen goed had gespeeld.
Jently van Renswoude: Had lekker gespeeld en 3 keer op doel gegooid maar er ging er vandaag
geen 1 in.
Iris Niewold: Ze had goed verdedigd en lekker gespeeld!
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Joy Overtoom: Had goed gespeeld en het was helemaal haar knuffeldag! Dit houdt in dat je de
tegenstander knuffelend verdedigd en dus helemaal vast zet….
Ze willen heel graag hun coachen Cindy en Paulien bedanken, maar ook hun trainsters Bo en Nikki!
Hun inzet is mede de oorzaak dat ze nu kampioen zijn geworden!
Op naar de taart in de sporthal kantine. Wat een mooie taart met een groot “HUGO GIRLS F1 KAMPIOEN” erop! Bedankt sponsoren Stef Kuilboer en Richard Blankendaal voor deze super taart en
de chips!
Hugo’s Vrienden ook bedankt!
Tja en toen was het feest nog niet voorbij, want….
Opeens ontdekten ze dat er buiten een trekker met versierde kar stond! Rob Doodeman had er
zelfs nog muziek bij geregeld. Met de keukentrap klommen zij en de coachen in de kar. Rob reedt
ze rond als echte kampioenen!
Ze stonden te springen en te juichen en reden het dorp en de Altonstraat door. Zullen ze dit hun
leven langs nog kunnen vergeten?
Uiteindelijk kwam de eindbestemming in zicht… bij coach Paulien stond de frituurpan aan en
gingen de meiden nog met z’n allen aan tafel met bordjes friet, partymix en frikadellen met mayo
en ketchup. Het was een groot feest met nog ijs toe en wat hebben ze ervan genoten!
Het was een prachtige middag voor ze en helemaal verdiend, want handballen kunnen de meiden!
Groeten Nelleke ten Have (moeder Iris)
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Verslag van het F toernooi
Dit is de 2e toernoj die we heben gedan.
We moesten 4 wetstrijden spelen.
En ik vont het erg leuk.
Daarna had ik het erg warm want we hebben hart gerent.
We moesten de bal afpaken en heben ook nog 2 kir gewonnen.
Door de leukste treening van asterid en roos leren we al goed handbalen.
Groet floor drenth

Handbalster van de week Tess van Schagen
Zondag 15 maart bij dames 1-grafdijk mocht ik handbalster van de week zijn.
We gingen eerst inlopen en daarna overgooien en ingooien, en toen nog even op de foto in het
doel.
Om 12:15 uur begon de wedstrijd ,we gingen elkaar begroeten en ik mocht het eerst doelpunt
scooren ,de wedstrijd mocht ik vanaf de spelersbank bekijken .
Er was heel veel publiek, en het ging heel snel en er vielen veel doelpunten.
In de rust gingen we bespreken wat we beter moesten doen.
De eindstand was 27-20 voor hugo girls jehhhh.
Ik vond het onwijs mooie en leuke wedstrijd.
Na de wedstrijd kreeg ik nog een leuke verrassing.
Dames 1 onwijs bedankt voor de leuke middag ,ik vond het erg leuk.
Gr Tess van Schagen
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Nieuws van Tennisvereniging ’t Noord-End
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Openingstoernooi en pasjes ophalen
Op zondagmiddag 29 maart is iedereen weer welkom op het
openingstoernooi. We beginnen om 14.00u met koffie en gebak.
Er wordt er in poules gespeeld en we zullen rond 17.00u eindigen.
Aanmelden tot en met 28 maart
Je kunt je nu nog opgeven!
Schrijf je nu nog in via toernooicommissie@tvnoordend.nl
LET OP: ook de jeugdleden kunnen zich dit jaar opgeven.
Pasjes ophalen
Tussen 14.00u en 16.00u kun je in de tenniskantine je pasje ophalen.
Naamloos-22 1

27-08-2010 10:52:54

Drukke tijden voor de baancommissie
De afgelopen tijd zijn de mannen weer druk in de weer geweest met het prepareren van de banen.
Nieuw gravel is gestrooid, de banen zijn gerold en de lijnen liggen er in.
We willen graag iedereen die heeft meegeholpen bedanken.
Tijdens het openingstoernooi zal menig lid de baan weer kunnen testen. En… als hij of zij verliest
ligt het in ieder geval niet aan de baan!

Baanpreparatie op zaterdag 14 maart j.l.

Start voorjaarscompetitie
Op donderdag 2 april start de voorjaarscompetitie weer. De competitie vindt op zowel doordeweekse dagen als in het weekend plaats. Tijdens de competitie kan er ook nog vrij gespeeld
worden. Kijk wel even op de website hoeveel teams er op welke dagen thuis spelen: www.tvnoordend.nl/competitie.
Met vriendelijke groet.
Bestuur van Tennisvereniging ‘t Noord End
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Datum
Datum

maandag 23 maart 2015
maandag 23 maart 2015
maandag 23 maart 2015
maandag 23 maart 2015

zondag 29 maart 2015
maandag 30 maart 2015
maandag 30 maart 2015
dinsdag 31 maart 2015
woensdag 1 april 2015
donderdag 2 april 2015
vrijdag 3 april 2015
vrijdag 3 april 2015

dinsdag 7 april 2015
woensdag 8 april 2015
donderdag 9 april 2015
vrijdag 10 april 2015
vrijdag 10 april 2015
dinsdag 14 april 2015
woensdag 15 april 2015
donderdag 16 april 2015
vrijdag 17 april 2015
vrijdag 17 april 2015
dinsdag 21 april 2015
woensdag 22 april 2015
donderdag 23 april 2015
vrijdag 24 april 2015
vrijdag 24 april 2015
dinsdag 28 april 2015
woensdag 29 april 2015
donderdag 30 april 2015
vrijdag 1 mei 2015
vrijdag 1 mei 2015
dinsdag 5 mei 2015
woensdag 6 mei 2015
donderdag 7 mei 2015
vrijdag 8 mei 2015
vrijdag 8 mei 2015
dinsdag 12 mei 2015
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Naam
Naam
Voorjaarsschoonmaak
Nel Smit-Beers
Wil Wolkers
Marian Visser-Lantman
Ineke Vaandrager
Kantinebegeleiding José
Openingstoernooi +pasjes ophalen
Jose Kruijer-Schotten
Marijke Zuurbier-Burger
Greet Klaver-Huting
Rik Pancras
Johanna Beke
Rik Pancras
Ellie Smit-Kraakman
Coby de Graaf
Kantinebegeleiding José
Start voorjaarscompetitie
Ed Blij
Ed Blij
Rik Pancras
Ellie Smit-Kraakman
Coby de Graaf
Kantinebegeleiding Agnes
Ed Blij
Marion Blij-de Kort
Mandy Loos
Ellie Smit-Kraakman
Coby de Graaf
Kantinebegeleiding Tineke
Marion Blij-de Kort
Marion Blij-de Kort
Johanna Beke
Ellie Smit-Kraakman
Coby de Graaf
Kantinebegeleiding Tineke
Ingrid Smit
Johanna Beke
Mandy Loos
Vera Mul
Anneke Borst
Kantinebegeleiding Gery
Dick van Schagen
Mandy Loos
Rozanne Zegelink
Nel Smit-Beers
Ineke Vaandrager
Kantinebegeleiding Agnes
Ingrid Smit

Dienst
Dienst

Tijd
Tijd

Telefoonnummer
Telnr.

Schoonmaak
Schoonmaak
Schoonmaak
Schoonmaak

09.00 - 11.00
09.00 - 11.00
09.00 - 11.00
09.00 - 11.00

072-5712522
0226-315529
072-5712713
0227-656297

Bardienst
Schoonmaak
Schoonmaak
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Schoonmaak
Schoonmaak

14.00 - 17.00
09.00 - 11.00
09.00 - 11.00
19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
09.00 - 11.00
09.00 - 11.00

072-5745680
072-5713208
072-5727870
06-52642173
072-5711061
06-52642173
072-5714287
072-5717822

Bardienst
Bardienst
Bardienst
Schoonmaak
Schoonmaak

19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
09.00 - 11.00
09.00 - 11.00

06-48255659
06-48255659
06-52642173
072-5714287
072-5717822

Bardienst
Bardienst
Bardienst
Schoonmaak
Schoonmaak

19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
09.00 - 11.00
09.00 - 11.00

06-48255659
06-48255659
06-48469249
072-5714287
072-5717822

Bardienst
Bardienst
Bardienst
Schoonmaak
Schoonmaak

19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
09.00 - 11.00
09.00 - 11.00

06-48255659
06-48255659
072-5711061
072-5714287
072-5717822

Bardienst
Bardienst
Bardienst
Schoonmaak
Schoonmaak

19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
09.00 - 11.00
09.00 - 11.00

072-8503113
072-5711061
06-48469249
072-5712836
072-5713123

Bardienst
Bardienst
Bardienst
Schoonmaak
Schoonmaak

19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
09.00 - 11.00
09.00 - 11.00

072-8503971
06-48469249
06-51931363
072-5712522
0227-656297

Bardienst

19.30 - 23.00

072-8503113

woensdag 13 mei 2015 Cock Maas
vrijdag 15 mei 2015 Marijke Zuurbier-Burger
vrijdag 15 mei 2015 Greet Klaver-Huting
Kantinebegeleiding Gery
Stratentoernooi 18 t/m 23 mei
maandag 18 mei 2015 Roos Beers
dinsdag 19 mei 2015 Gidget Zuurbier-Kooij
woensdag 20 mei 2015 Jeltje Karman-Nauta
donderdag 21 mei 2015 Cock Maas
vrijdag 22 mei 2015 Marijke Zuurbier-Burger
vrijdag 22 mei 2015 Greet Klaver-Huting
vrijdag 22 mei 2015 Gidget Zuurbier-Kooij
vrijdag 22 mei 2015 Roos Beers
zaterdag 23 mei 2015 Roos Beers
zaterdag 23 mei 2015 Gidget Zuurbier-Kooij
Kantinebegeleiding Agnes
dinsdag 26 mei 2015 Ingrid Smit
woensdag 27 mei 2015 Jeltje Karman-Nauta
donderdag 28 mei 2015 Cock Maas
vrijdag 29 mei 2015 Michella Komen
vrijdag 29 mei 2015 Joke Pronk-Overtoom

Bardienst
Schoonmaak
Schoonmaak

19.30 - 23.00
09.00 - 11.00
09.00 - 11.00

0226-313830
072-5713208
072-5727870

Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Schoonmaak
Schoonmaak
Bardienst
Bardienst
Bardienst
Bardienst

18.00 - 23.00
18.00 - 23.00
19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
09.00 - 11.00
09.00 - 11.00
18.00 - 23.00
18.00 - 23.00
18.00 - 23.00
18.00 - 23.00

072-5740490
072-5740027
072-5742605
0226-313830
072-5713208
072-5727870
072-5740027
072-5740490
072-5740490
072-5740027

Bardienst
Bardienst
Bardienst
Schoonmaak
Schoonmaak

19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
19.30 - 23.00
09.00 - 11.00
09.00 - 11.00

072-8503113
072-5742605
0226-313830
06-21247588
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HOEKSTRA
VERKEERSOPLEIDINGEN
FC
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TV ’t Noord End
Stratentennis Toernooi 2015
Dit jaar organiseert TV ’t Noord End op haar 4 gravelbanen voor de
eerste keer een Stratentennistoernooi. Dit toernooi vindt plaats in
de week van 18 t/m 23 mei 2015. Tijdens dit toernooi strijden we op
gezellige en sportieve avonden om de eer van ‘De beste
tennisstraat van Heerhugowaard de Noord ‘.
Hoe werkt het
Een stratenteam moet uit minimaal 6 personen van 16 jr of ouder bestaan, die woonachtig zijn in een
straat/weg/laan/plein in Heerhugowaard de Noord. De spelers hoeven geen lid te zijn van TV ’t
Noord End, maar is dit wel het geval dan maximaal 4 leden per team.
* Er mogen meerdere teams per straat meedoen

De wedstrijden zullen doordeweeks (tussen 18.00 uur en 21.00 uur) in de avonduren plaatsvinden.
De finale wedstrijden zullen op zaterdag middag gespeeld worden.
Er wordt in poule verband getennist, dit betekent dat ieder team meerdere wedstrijden speelt. De
wedstrijden worden gespeeld in dubbels d.w.z. je speelt altijd met een ander teamlid tegen twee
tegenstanders. (Als er uit de straat leden van de tennis vereniging meedoen, spelen die met iemand
uit de straat die geen lid is)
Oefenen :
Op de dinsdagavonden in mei kunt u vanaf 19.00 oefenen voor het toernooi op de tennis-date
avond. Uiteraard geheel vrijblijvend en gratis. Geen racket?? Voor materiaal wordt op deze avonden
gezorgd.
Kijk voor meer informatie op de website (www.tvnoordend.nl) of neem contact op met
onderstaande personen van de organisatie.
Dick van Schagen
Gidget Zuurbier
Anneloes Bakker

06-22920487
06-24185856
anneloesbakker@yahoo.com

Roos Beers 06-38204095
Agnes de Goede 06-37218840

------------------------------------------------afknippen en inleveren------------------------------------------------
Opgave formulier
Inleveren vóór 20 april op Sterrenboschstraat 20 of ingevuld mailen naar pezu@quicknet.nl
Naam van onze straat
Namen spelers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Team Captain
Speler
Speler
Speler
Speler
Speler
Reserve Speler
Reserve Speler

Lid KNLTB
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee

Telefoonnummer
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Genieten
met Pasen!

Op 1e Paasdag kunt u kiezen
voor een Luxe Paasbrunch of
Onbeperkt Proeven.

René Jonker

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

Brunch:

Kom gezellig brunch
op eerste Paasdag!en

• Aanvang 11.00 uur,
einde 14.00 uur.
• Prijs: € 23.95 p.p. inc
lusief koffie, thee,
zuivel en jus d’orange.
Kinderen van 4 tot 12
jaar € 11.95.
Kinderen van 0-3 jaar
gratis.

Onbeperkt
proeven:

’s Avonds heerlijk uit eten,
onbeperkt tegen vaste prijs.
• Van 17.30 tot 21.00 uur.
• Prijs: € 32,95 p.p.
Inclusief bier, wijn en frisdrank.
Kinderen van 4 tot 12 jaar € 16,95.

Meer informatie of reserveren?
Bel 072 - 572 6162
P.S.: Oók op 2e Paasdag heten wij u
van harte welkom!
Voor een heerlijke avond
met topkwaliteit à la carte en
ouderwetse gastvrijheid.
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www.jonkerhov.nl

Hugo Boys seizoen 2014-2015
Van de bestuurstafel
Voor ons damesteam zijn we voor het komend seizoen dringend op
zoek naar nieuwe leden. Als er geen uitbreiding komt zal het waarschijnlijk lastig worden om het nieuwe seizoen met een damesteam
van start te gaan. Voor nadere info kan je contact opnemen met Edwin
van Diepen.
Zondag 29 maart wordt de jaarlijkse sponsormiddag gehouden. Dit zal
plaatsvinden rondom de wedstrijd van Hugo Boys 1 tegen DWOW.
Er zijn nog steeds een aantal leden waarvan de contributie nog niet is betaald. De betreffende
leden hebben enige weken geleden een betalingsherinnering ontvangen. Wij gaan ervan uit dat
er voor 1 april a.s. is betaald.
Resultaten
Na 4 overwinningen op rij wist Hugo Boys 1 de derby tegen Con Zelo niet in winst om te zetten.
Het werd een 2-1 nederlaag.
Hugo Boys 2 verloor de topper tegen de nummer twee op de ranglijst met 4-0. Door dit resultaat
zijn ze gezakt naar een gedeelde 2e plaats op één punt achterstand van koploper VVW. Het belooft
een spannend einde van de competitie te worden waarbij er nog diverse onderlinge confrontaties
tussen de bovenste 4 ploegen op het programma staan.
Hugo Boys 3 behaalde uit de laatste 2 wedstrijden 1 punt en verspeelde daarmee voorlopig de
aansluiting met de bovenste ploegen uit de poule.
Hugo Boys 4 behaalde 4 punten uit de laatste 2 wedstrijden en behoudt aansluiting met de bovenste plaatsen.
Hugo Boys 5 verspeelde kostbare punten tegen de nummer laatst uit de poule (SVW 10). Door
deze nederlaag is de voorsprong geslonken tot 1 punt op naaste belager DTS 4. Laat dit nu de
eerstvolgende tegenstander zijn voor Hugo Boys 5. Op zondag 29 maart wordt de wedstrijd tegen
DTS gespeeld om 10.45 uur op ons eigen complex.
De A junioren wisten de topper tegen Always Forward met 2-1 te winnen. Ondanks concurrentie
van de wedstrijd van Hugo Boys 1 tegen Con Zelo was er behoorlijk veel publiek op af gekomen en
zagen Hugo Boys de 3 punten in De Noord te houden. In de stand staan de A junioren nu 3 punten los.
Een prima resultaat voor de mannen van Cees Teunissen.
Allen weer veel succes gewenst de komende weken.

Klaas Oudeman
voorzitter

Onze Girls en Boys
Komen langs de deuren met wat moois
Een gekleurd plantje voor uw raam
Dat zal zeker wel staan
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Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 28 maart
Hugo-Boys
9.30 uur Gerard
13.00 uur Jose

Zaterdag 4 april
Hugo-Boys
9.30 uur Walther
13.00 uur Carla

Zondag 29 maart
Hugo-boys
9.45 uur Laura
Leden : Anita van der Velde / Bo Wagemaker
13.00 uur Paul / Ineke
Leden: Arjan Borst / Jordy van Diepen / Ed Commandeur

Zondag 5 april
1e Paasdag

Maandag 30 maart
Tafeltennis Puinhoop

Dinsdag 7 april
Kbo
Seniorengym

Dinsdag 31 maart
Kbo --- seniorengym

Maandag 6 april
2e Paasdag
Hugo- Boys Inhaal/ Beker

Woensdag 8 april
revas

Woensdag 1 april
Revas

Donderdag 9 april
Training Hugo Boys

Donderdag 2 april
Training Hugo- Boys

Vrijdag 10 april
Koersbal

Vrijdag 3 april
Koersbal

Hugo Boys Senioren

					
					
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 29 maart 2015 				
						
Terreindienst: John Beers, Manus v.d. Vliet 							
wedstr. Omschrijving 		
39601 Hugo-Boys 1
DWOW 1
42424 Hugo-Boys 2
Alw Forward 2
123700 Hugo-Boys 3
LSVV 5
		
123288 Nw Niedorp 4
Hugo-Boys 4
123688 Hugo-Boys 5
DTS 4
126694 VZV 6
Hugo-Boys 6
128928 VVS 46 A1
Hugo-Boys A1
115370 Hugo-Boys VR 1 Winkel VR 2

aanv.
vertr.
14:00		
10:45
10:00
10:45
10:00

Scheidsrechter
O. Jans 		
P.H. Collet 		
Marcel Numan

11:00
10:00			
10:45
10:00
G. Vinke 		
12:30
11:30			
11:30				
14:00
13:15
Wim Overtoom

WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS (PAAS)ZATERDAG 4 april 2015 			
							
wedstr. Omschrijving 		
aanv.
vertr. Scheidsrechter
39045 Hollandia T 1
Hugo-Boys 1
17:00		
H. El Basaidi
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WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS 2e Paasdag 6 april 2015 					
					
Terreindienst : Oscar Boekel/Paul vd Fluit 							
			
wedstr. Omschrijving 		
aanv.
vertr. Scheidsrechter
207650 Hugo-Boys A 1 Grasshoppers A1
11:00		
G. Vinke 		
									
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 12 april 2015 					
					
Terreindienst: Frans Dekker 							
wedstr.
39855
42162
122280
123711
120807
127984
128896
115531

Omschrijving 		
SRC 1
Hugo-Boys 1
Koedijk 3
Hugo-Boys 2
Koedijk 6
Hugo-Boys 3
Hugo-Boys 4
Hollandia T3
Con Zelo 4
Hugo-Boys 5
Hugo-Boys 6
DTS 5
Hugo-Boys A 1 SRC A1
VIOW-W VR 1
Hugo-Boys VR 1

aanv.
vertr. Scheidsrechter
14:00		
G. de Boer 		
11:30
10:30
J. Knulst 		
11:30
10:30			
10:45
10:00
Jan de Wit 		
11:00
10:00			
14:00
13:15
Kees Molenaar
10:45		
Klaas Oudeman
13:00
12:00			
Siem Hand

										

Pupil van de Week
Pupil van de week voor deze wedstrijd:
29 Maart
Hugo Boys 1 - DWOW 1
is
Finn Zut
12:45 uur aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen.

Hugo Boys Jeugd

						
Wedstrijden Hugo Boys Zaterdagjeugd 2014-2015					
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd					
Zaterdag 28 Maart 2015
Terreindienst ‘s ochtends:			Joost Dekker*			
Terreindienst ‘s middags:			
Jelle Loos
			
wedstr. Omschrijving			
aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
175448
Bergen B1
- Hugo Boys B1
11:30 10:00
184404
Hugo Boys C1
- Kolping Boys C6
14:00 13:00
Koen de Koning
187998
Hugo Boys D1
- LSVV D2
11:00 10:15
Marcel Numan
Hugo Boys E1
- Vrij
167371
SVW 27 E10
- Hugo Boys E2
9:00 8:15
192104
HSV F2
- Hugo Boys F1
9:00 8:00
176959
Hugo Boys MP1 - Zouaven De MP2
10:30 10:00
Ruud
176909
FC Uitgeest MP3 - Hugo Boys MP2
9:00 8:00
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Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd					
Zaterdag 4 April 2015
Terreindienst ‘s ochtends: -			
Terreindienst ‘s middags: 			
wedstr. Omschrijving			
aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
Hugo Boys B1
Vrij i.v.m. Pasen
Hugo Boys C1
Vrij i.v.m. Pasen
Hugo Boys D1
Vrij i.v.m. Pasen
Hugo Boys E1
Vrij i.v.m. Pasen
Hugo Boys E2
Vrij i.v.m. Pasen
Hugo Boys F1
Vrij i.v.m. Pasen
Hugo Boys MP1 Vrij i.v.m. Pasen
Hugo Boys MP2 Vrij i.v.m. Pasen
						
						

Van de Sponsorcommissie

Sponsordag
Op zondag 29 maart a.s. wanneer Hugo Boys 1 om 14.00 uur een thuisduel speelt tegen DWOW
1 zal weer de sponsordag plaats vinden. Het belooft een spannende wedstrijd te worden Dwow
speelt voor lijfsbehoud in de 4de klasse A, en Hugo Boys lijkt momenteel redelijk gesetteld in de
middenmoot. De gehele middag zal speciaal aandacht zijn voor de sponsoren van Hugo Boys.
Na afloop van die wedstrijd is daarom een DJ uit Tuitjenhorn gestrikt. De sfeer in de kantine zal
worden opgevrolijkt met de muzikale DJ kwaliteiten van Bo van Schagen. We gaan er een gezellige
middag van maken. Dus kom gezellig langs in de kantine op de 29ste.
Raad de minuut
Hugo Boys – Schagen 4-3 Danny Overtoom, Daan Wolkers, Jan Vader en Thomas Kunst.
Allen van harte gefeliciteerd !.
Willem Zwagerman, Alex Overtoom, Koen de Koning,
Mariët Ursem, Giel Borst en Melvin Tesselaar.
De sponsorcommissie; sponsorcommissie@hugoboys.nl

		
								

Plantenaktie 2015

Plantenaktie 2015

Plantenaktie 2015

Op vrijdagavond 27 maart aanstaande zullen de jeugdspelers van voetbalvereniging Hugo Boys
en handbalvereniging Hugo Girls langs de deuren gaan om planten te verkopen. De baten komen
ten gunste van de jeugd. Zoals vele jaren het geval is, zal het gaan om de kamerplant Kalanchoë.
Ook dit jaar zijn de planten beschikbaar gesteld door Potplantenkwekerij Slijkerman welke is gevestigd aan de Veenhuizerweg 40a te Heerhugowaard-Noord. Namens Hugo Boys en Hugo Girls
zijn wij hun dan ook dankbaar voor hun bijdrage.
De Kalanchoë is een gemakkelijk plant, heeft weinig verzorging nodig en verdraagt een lichte zonnige plaats. In de zomer kunt u deze plant zelfs buiten plaatsen. Zorg er wel voor dat grond niet zal
uitdrogen. Dus vooral ….. handig in gebruik en door de plant aan te kopen ontsteunt u de jeugdcommissies van de voetbal en handbal. Kortom, genoeg redenen om deze planten aan te schaffen.
Mocht u meer willen weten over potplanten? Kijk dan eens de website www.slijkerman.nl
Wij hopen in ieder geval dat het weer op vrijdag de 27ste goed zal zijn en dat u flink wat planten
zal kopen van onze jeugd.
Namens Hugo Boys en Hugo Girls willen wij u alvast bedanken voor uw aankoop.
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Jaarplanner 2015
7 juni 2015
12 juni 2015
13 juni 2015
21 juni 2015
28 juni 2015
10 augustus 2015
29 augustus 2015
7 september 2015
14 september 2015
12 oktober 2015
10 november 2015
15 december 2015

YoungSeven: KJD Festival
Samen Verder feest
Bavodag voor de vormelingen
3e zondag met het combo van Trudy Hand
YoungSeven: Seizoensafsluiting
t/m 13 augustus: Kindervakantiespelen
39e editie Noordender Volksspelen aansluitend feestavond bij Bleeker
KBO: Fietstocht
KBO: seizoen bijpraten, ook ruiken en voelen
KBO: Justitie pastoraat
KBO: Avondprogramma met Kees Mol
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
Penningm.

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

Gezinsveranderingen en/of verhuizingen doorgeven aan de penningmeester a.u.b.
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TE KOOP

Middenweg 608 in Heerhugowaard-Noord
Groot vrijstaand huis op 2200m2 eigen grond
Vraagprijs 450.000 € k.k.

Kom kijken op zaterdag 28 maart tijdens
de NVM open huizen dag
Voor meer info: Hoekstra en van Eck makelaars,
tel 072-2010113 of HoekstraenvanEck.nl

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

1/6 pag € 11,25

Advertentietarieven (full color):

Nader te bevragen bij contacthhw@gerja.nl

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

Voorverkoop
€ 37,60

Normaal
€ 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
’s Avonds 1 bezoek

€ 3,75
€ 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
Maandag t/m vrijdag 13.30 - 17.00 uur
’s Avonds
19.00 - 20.30 uur
Zaterdag overdag
13.30 - 17.00 uur
Zondag overdag
12.00 - 17.00 uur

Zomervakantie:6-7-2015 tot 17-8-2015
Maandag t/m vrijdag 12.00 - 17.00 uur
’s Avonds
19.00 - 20.30 uur
Zaterdag overdag
12.00 - 17.00 uur
Zondag overdag
12.00 - 17.00 uur

Wordt ook vrienden van Zwembad Waarland
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E-mail: info@bakkerijbeemsterboer.nl
Internet site:www.bakkerijbeemsterboer.nl

Veluweweg 17, Waarland
tel. 0226 - 42 13 40
Zwarteweg 3, ‘t Veld
tel. 0226 - 42 13 70
Dorpsstraat 26 Tuitjenhorn
tel. 0226 - 39 46 56

Reclame voor zaterdag 28 maart

Paasstol voor € 3,95
Kwarkbolletjes 4+2 Gratis
Tompoucen 3+1 Gratis
Elke dag 3 broden naar keuze € 5,95
5,75

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