Vrijdag 13 maart 2015

Agenda
13 maart 2015
15 maart 2015
16 maart 2015
18 maart 2015
20 maart 2015
21 maart 2015
23 maart 2015
24 maart 2015
27 maart 2015
28 maart 2015
28 maart 2015
29 maart 2015
2 april 2015
3 april 2015
4 april 2015
5 april 2015
12 april 2015
12 april 2015
17 april 2015
18 april 2015
18 april 2015
19 april 2015
19 april 2015
26 april 2015
27 april 2015

J4D: Feestavond met super leuke quiz
derde zondag van de maand met als gastkoor Young Spirit Singers uit Burgerbrug
15:15 kinderkerk
12:00 kinderkerk
klaverjaskampioenschap De Noord
Stille Omgang
KBO: Presentatie van de 7 Wereldwonderen
19:30-21:00 Dorpsraad: Jaarvergadering in Dorpshuis De Noord
Lentekeezen
Palmpasenviering
10:00-12:00: Zuster van Buurendag (zwerfvuil ruimen)
MOV: fiets, wandeltocht
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Paaswakes
en 6 april: Pasen
sporthal Noorderend: Brommerbeurs
Brandweer: Opendag op Annaplein
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

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 financiÎn: 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 23 MAART 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 210 april 2015.
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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

100%
Husqvarna.
€ 3.599,0%
Brandstof.
100% Husqvarna.
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,-

HUSQVARNA 136 LiC
TRIMMER

Inclu sief Accu
en snella der

een
serie sterk presterende accuproducten.
€ 459,HUSQVARNA
HUSQVARNA 136 LiC
RIDER
ACCU
U
krijgt
de resultaten van benzineproducten,
TRIMMER
De nieuwe Husqvarna Accu Series zijn er:*
een perfect evenwicht, stille werking,
een seriedersterk presterende accuproducten.
HUSQVARNA 136 LiHD50
op de Honda geen emissies, universele accu’s die in alle
Inclu sief Accu, snella
Inclu sief Accu
HEGGENSCHAAR
85 cm. de resultaten van benzineproducten,
Udekkrijgt
en maai
IZY-serie** handgereedschap
Kijk ook
op www.husqvarna-actie.nl
voor meer informatie.
en snella der
passen
en tal van unieke
*
,- evenwicht, stille werking,
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
€ 429,Husqvarna eigenschappen.

kado

HUSQVARNA
RIDER ACCU

€100,kado

Inclu sief Accu, snella
en maaidek 85 cm.

HUSQVARNA 136 LiHD50
HEGGENSCHAAR

Inclu sief Accu
en snella der

der

€ 459,-

€ 3.599,-

100% Husqvarna.
€ 80,0% Brandstof.
Kijk ook op www.husqvarna-actie.nl
voor meer informatie.
*
bij de Honda-dealer
Inclu sief Accu, snella
en maaidek 85 cm.

HUSQVARNA 136 LiHD50
HEGGENSCHAAR

der

99,Tot €E 3.5
100,kado*

kado

*) Actie geldig van
Inclu sief Accu
t/m 30 juli 2012.
en snella der
Bedragen
zijn
inclusief
BTW.
9,45LiC
HUSQVARNA€136
**) Uitgezonderd
de HRX 476SD
TRIMMER
en de HRG 415P.

Uw geautoriseerde Husqvarna dealer:

op een nieuwe
HUSQVARNA
op de Honda
Tot
in siefonze
showroom:
RIDER
ACCU
HRX-serie**
Honda grasmaaier!
De nieuwe Husqvarna
Accu
Series
zijnziens
er: Inclu
Accu
Smuigelweg
4 1704
PX
een serie sterk presterende accuproducten. en snellader
www.honda.nl
€ 459,HUSQVARNA

Heerhugowaard
/ Waarland
U krijgt de resultaten
van benzineproducten,
Kijk ook op www.husqvarna-actie.nl voor meer informatie.
een perfect evenwicht,
stille
werking,
T
0226
42
13
53
•
F 0226 42 29 04
geen emissies, universele accu’s die in alleUw geautoriseerde Husqvarna dealer:
Inclu sief Accu
www.stooptuinmachines.nl
en snella der
passen en talvoor
van meer
uniekeinformatie.
Kijk ook handgereedschap
op www.husqvarna-actie.nl
€ 429,Husqvarna
eigenschappen.
Uw geautoriseerde
Husqvarna dealer:

RIDER ACCU

Inclu sief Accu , snella
en maaidek 85 cm.

3

15-03-12 09:28

HUSQVARNA 136 LiHD50
HEGGENSCHAAR

der

€ 3.599,-

ǫȔƐƉȔ!"#4
()Ȕ.-9#
#3+ǃ
1#*#-(-%ƫǢ
HUSQVARNA
RIDER ACCU

123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd 3

4Ȕ,
#
. 3Ȕ
-* (#+Ȕ
€ 459,(#1
//Ơ #-

Inclu sief Accu
en snella der
15-03-12 09:28

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

123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd 3

123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd 3

Open een Plus
Betaalrekening en krijg:

15-03-12 09:28

€ 50 op uw RegioBank
spaarrekening

15-03-12 09:28

Een Adviseur die u kent
Persoonlijk advies
Wereldpas
App voor Mobiel
Bankieren
Internet Bankieren
iDEAL

.2Ȕ ,/Ȕ2241-3(#(""#-6#%ȔƋƉƉ
ƊƒƉƊȔȔ##1'4%.61"
 ƉƒƋȔǃȔƐƒƊȔƊƋȔƓƎ
 (-$.Ǚ).2*,/Ơ-+
666Ơ).2*,/Ơ-+

2

123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd 3

ǢȔ++##-Ȕ(-Ȕ!., (-3(#Ȕ,#3Ȕ"#Ȕ5#123/2#15(!#Ȕ#-Ȕ##-Ȕ2/11#*#-(-%Ȕ5-Ȕ#%(.-*ƠȔ1%Ȕ-1Ȕ"#Ȕ5..161"#-Ơ

123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd
Tot ziens in onze showroom:

15-03-12 09:28

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 19 maart op het
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
In maart is de groep van mevrouw Van Schagen- Oudeman aan de beurt om de kerk op orde te maken
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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?
4) 15 maart.
Mensen,
die een eetproject beginnen voor hongerigen in de stad,
die dorstigen met water of soep laven,
die met schamel geklede mensen hun kleding delen,
die dakloze jongeren in hun huis opnemen,
die doden eren en liefhebben in hun hart,
die gevangenen een brief schrijven,			
die voor vreemdelingen de herberg betalen,
die zieken opzoeken en moed inspreken,
die hebben wel een techniek gevonden:
ze zijn als engelen die aankomen; in hen wordt God zichtbaar.
Vierde werk van barmhartigheid: Ik was naakt en jullie kleedden mij
We zamelen kleding in voor de Kledingbank en voor Mensen in Nood. Achter in de kerk vindt u
een plek waar de kleding /dekens kunt inbrengen.
5) 22maart.
Mensen liefhebben, zien wat er gebeurt,
je laten raken door noden van mensen,
vergt je tijd, verstand, handen en hart.
Daarom zijn er mensen,
die in de voedselbank deelnemen,
die kleding aan elkaar doorgeven,
die generaal-pardonners huisvesten,
die voor drinkbaar water zorgen,
die in Exodushuizen meedoen,
die familieleden van zieken in ziekenhuizen opvangen,
die in het hospice stervenden begeleiden,
die bij ruzies bemiddelen naar vrede,
die zorgen voor een duurzame leefomgeving.
Waar liefde is en vriendschap, daar is God.
Vijfde werk van barmhartigheid: Ik was vreemdeling en jullie namen mij op in uw midden.
U kunt voor in de kerk in de bus de zakjes /doosjes van de vastenactie doneren.
Het project van de vasten actie M.O.V is voor een project in Sri Lanka, waar men werkt aan
verbetering van de leefomstandigheden voor de families die leven en werken op de theeplantages.
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UIT DE PAROCHIE – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” – 7 maart 2015.
De veertigdagentijd, ofwel de vastentijd, bestaat uit de veertig dagen tussen Aswoensdag en Pasen,
dat wil zeggen: zonder de zondagen; want dat zijn feestdagen; dan hoef je niet te vasten, volgens
de kerk. In De Noord stellen we met de aanstaande vormelingen en hun begeleiders een contract
op met de eigen wil. Zo noemen we dat. Iedere jongere maakt een afspraak met zichzelf over wat hij
of zij zichzelf ontzegt in die veertig dagen of wat hij of zij belooft te doen; en zet dat ook op papier
met een handtekening eronder. Er staat dan bijvoorbeeld op: veertig dagen niet snoepen, of minder
tv kijken of iets dergelijks. Eén van de twintigers had deze keer besloten veertig dagen geen alcohol
te drinken en ook niet op de zondagen. Maar wel met de Paasvee, want tja, dan geen alcohol: dat is
teveel gevraagd. Maar ik vind zijn voornemen toch heel stoer van hem.
Hij vroeg ook meteen aan mij wat ik met mezelf ging afspreken. Hij vond eigenlijk dat ik veertig
dagen niet mocht snoepen. Wow ... hoezo? Maar dat heb ik maar niet gevraagd. In eerste instantie
heb ik gewoon beloofd om dat inderdaad met mezelf af te spreken. Maar later dacht ik: eigenlijk wil
ik iets beloven wat ook ten goede komt aan mijn omgeving. En dus heb ik met mezelf afgesproken
dat ik minimaal eens per week, als ik mijn hond Roxy uitlaat, een plastic tas meeneem en daarin
rotzooi verzamel, dat langs de kant van de weg of op de dijken ligt. Ik ben er inmiddels nogal fanatiek
in geworden, want er ligt me toch een rotzooi (daar weet Gerrit ook alles van). Ik heb al heel wat
zakken in de vuilcontainer kunnen kieperen. Ik hoop eigenlijk maar dat het vooral scholieren zijn
die hun troep gewoon op de grond gooien en dat er een dag komt, dat ze oud en wijs genoeg zijn
geworden om hun afval in de vuilnisbak te doen. Maar ja … als ik een hoopje sigarettenpeuken
tegenkom, weet ik dat er ook volwassenen zo milieuonvriendelijk bezig zijn. Helaas.
Nu ik dit zit te schrijven (7 maart) zijn de vormelingen, begeleiders en de werkgroep naar
Amsterdam. Vanmorgen zijn ze daar samen met de Gemeentereinigingsdienst de dag begonnen
met rotzooi langs de wegen op te ruimen. Daar ligt ook VEEL. Verder zullen ze projecten bezoeken
van daklozen en verslaafden. En nog wat gezellige dingen doen. Vanavond is de afsluitende
viering met zang en muziek van de begeleiders.
Vorige week heb ik de ingezamelde producten voor de Voedselbank daar naar toe gebracht. Vijf
dozen vol. En ook nog wat geld. De mensen daar waren er erg blij mee en vroegen of ik hun
dank wilde overbrengen. Bij deze dan. Afgelopen zondag (8 maart) werden we opgeroepen om
extra aandacht te geven aan een zieke of aan meerdere: een extra bezoekje, een extra helpende
hand. Ook kunt u (nog steeds natuurlijk) geld overmaken naar een hospice, waar mensen worden
verzorgd die ziek zijn en in de laatste fase van hun leven zijn gekomen. Als u meer wilt doen, kunt
u ook vrijwilligerswerk gaan doen in een verpleeghuis of ziekenhuis. Als je echt iets wilt betekenen
voor andere mensen, zijn er zo ongelooflijk veel mogelijkheden.
Aankomende week (van 15 maart) zamelen we kleding in voor de Kledingbank en voor Mensen
in Nood. Beide organisaties hebben een depot in De Noord. Kleding kan achter in de kerk worden
neergezet, of gelegd.
De week erna geven we aandacht aan “vreemdelingen”, dat wil zeggen aan mensen ver weg, die
onze steun hard nodig hebben. Mensen in Sri Lanka en kinderen in kindertehuis Pinokio in Brazilië.
Op 26 februari was de Vastenactiemaaltijd in de kerk. Bijna zestig mensen genoten van gerechten
gemaakt volgens recepten uit Sri Lanka. De opbrengst was bestemd voor het project daar om de
leefomstandigheden op de theeplantages te verbeteren. Het was supergezellig.
5 maart was er een Viering van Meeleven. De Cantorij zong. Marga ging samen met mij voor
omdat Nel erg verkouden was. Er werden dit keer geen herinneringskruisjes en bloemengroeten
uitgereikt. Vorig jaar rond deze tijd waren er weinig uitvaarten. Alleen van Klaas Beers, van wie de
familie in mei het kruisje ontvangt.
Zondag 15 maart zingen de Young Spirit Singers; Tineke de Boer gaat voor.
De viering van 22 maart is een Viering van Vergeving met name voor de Eerste Communicanten.
De kinderen zingen zelf.
5

Als u de laatste niet op de begraafplaats bent geweest, moet u nu echt even gaan kijken. Er is
een nieuw Mariabeeld gekomen in het Mariakapelletje. Heel mooi. We willen het beeld een keer
gaan inzegenen. Maar dat doen we in de meimaand, Mariamaand, waarschijnlijk op 31 mei, op de
feestdag van Maria Visitatie.
Wat komen gaat:
Elke woensdag dagafsluiting met Deo Vacare
15 maart: Vastenproject – kledinginzameling voor de Kledingbank en Mensen in Nood
22 maart: Viering van Vergeving voor de Eerste Communicanten en Vastenproject – extra aandacht
voor de Vastenactie van de MOV
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
Hartelijke groet,
Marion Bleeker – Burger.
WEEKEINDE 14 EN 15 MAART
Vierde zondag van de vasten
Eerste lezing uit het tweede boek Kronieken 36, 14-16.19-23( We horen het verhaal van de
verwoesting van Jeruzalem en van de wegvoering van het volk van Babel, maar ook het decreet
van de Perzische Koning Cyrus, dat de terugkeer mogelijk maakte)
Evangelie uit Johannes 3, 14-21( God heeft de wereld lief. Hij geeft zijn Zoon, opdat wie in hem
gelooft, eeuwig leven heeft)
ZONDAG 15 MAART
Samen kerk/samen sterk
10.00 UUR
Woord- en communieviering met de Young spirit Singers uit Dirkshorn. Voorganger is Tineke de
Boer-Bleeker
Gebedsintenties voor: Jan Bleeker en om zegen over zijn gezin, Alie Idema-van Diepen, familie
Stam-Jonker, Cok Borst, Theo Groot en overleden familie Groot-de Goede, Alex Weel, Nel SmitHouniet, Nic Oudeman en overleden familie Oudeman-Bakkum, Piet Zijp en overleden familie
Zijp-Braas, in liefdevolle herinnering Jan en familie Oudeman-Jroot, Adriaan van Langen en zegen
over zijn gezin, overleden ouders van Schagen-de Moel Aris en Jan,Sander Borst en zegen over zijn
gezin, Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman en levende en overleden familie, Nic Commandeur en
zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, Adrianus en Cornelia Moras-Pater en zegen over hun
gezin, Gerbrand en Jo Langedijk en Piet en Ans de Klerk-Langedijk, voor allen die in eenzaamheid
sterven, in liefdevolle herinnering Andre Cattermole, Jan Groenland en zegen over zijn gezin,voor
onze lieve zorgzame moeder uit dankbaarheid voor alles wat zij voor ons heeft betekend, Arie,
Riet en Leo Groot, Jo en Anna van Schagen-Schuit en zegen over het gezin en uit dankbaarheid.
Lector: Jos Mooij. Misdienaars: Timo Plak en Petros Tsiamparlis. Koster: Kees Berkhout
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk
MAANDAG 16 MAART
15.15 uur
Kinderkerk voor de bovenbouw
WOENSDAG 18 MAART
12.00 UUR
Kinderkerk voor de onderbouw
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WOENSDAG 18 MAART
19.30 UUR
Dagafsluiting met Deo Vacare
WEEKEINDE 21 EN 22 MAART
Vijfde zondag van de vasten
Eerste lezing uit Jeremia 31, 31-34(ook als de mensen ontrouw zijn, blijft God trouw aan zijn eens
gegeven woord. Hij sluit een nieuw verbond met vernieuwde mensen, Hij grift zijn wet in hun hart)
Evangelie uit Johannes 12, 20-33( Een graankorrel die sterft, brengt veel vrucht voort. Wie zijn
leven prijsgeeft uit liefde, die zal het ware leven vinden.
ZONDAG 22 MAART
10.00 uur
Viering van vergeving samen met de eerste communicanten; zij zingen ook. Voorganger is Marion
Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor: Piet Dekker en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Berry, Marie
Molenaar-Spaansen en zegen over haar gezin, in dakbare herinnering aan jaap pronk, Jan en
Sjanet, overleden ouders van Schagen-Schuit en kinderen en Wilhelmus groot.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars: Maud Berkhout en Sofie Kavelaar. Koster: Peter Danenberg
WOENSDAG 25 MAART
19.30 UUR Dagafsluiting met Deo Vacare
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:?
VRIJDAG 3 APRIL
Vasten- en onthoudingsdag
15.00 uur Kruisweg bidden speciaal voor de kinderen, iedereen mag voorjaarsbloemen meebrengen
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19.30 uur
Goede vrijdag
Viering met de gebedsviering groep en zang van de Cantorij.
Iedereen mag voorjaarsbloemen meebrengen.
ROOSTER WAARLAND, T VELD EN NIEDORP
T Veld
Zaterdag 14 maart om 19.00 uur Boeteviering met Toon Jorink en de eerste communicanten en
zang van de veldrakkers
Zaterdag 21 maart om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het
gemengd koor.
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
Waarland
Zondag 15 maart om 10.00 uur Wulframdag met Marion Bleeker-Burger en een gelegenheidskoor.
Zaterdag 21 maart om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang
van het ritmisch koor.
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.
Nieuwe Niedorp
Zondag 15 maart om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en presentatie van
de eerste communicantjes en zang van de zonnezangertjes
Zondag 22 maart om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
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
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
Vastenproject.
15 maart: kledinginzameling voor de Kledingbank en Mensen in Nood
22 maart: extra aandacht voor de Vastenactie van de MOV en voor Pinokio
29 maart: schrijfactie voor Amnesty International
3 april, Goede Vrijdag: de doden gedenken
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Uit de parochievergadering van 23 februari
De website van de kerk is weer helemaal bijgewerkt, neemt u eens een kijkje op www.kerkdenoord.nl
Op 12 juni wordt het Samen Verder feest gehouden, een feest voor alle 4 parochies van de
zuidelijke regio en hoogstwaarschijnlijk ook ‘t Kruis, de voorbereidingen zijn in volle gang.
Op 14 juni wordt er een fietstocht georganiseerd, waarbij alle kerken van de Pu meedoen.
Rozanne Zegelink komt de sectie liturgie versterken, hier zijn we heel blij mee.
Corina Molenaar wil ook iets voor de parochie gaan doen.
Van harte welkom beiden. Hopelijk volgen er nog meer vrijwilligers….
We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe koster.
De vormelingen hebben meegedaan aan sirkelslag, het was een groot succes.
Op 29 maart is er weer de jaarlijkse fiets- en wandeltocht georganiseerd door de MOV.
Eind april zullen er 750 volwassenen en 50 kinderen naar Rome gaan, deze reis is georganiseerd
vanuit het bisdom. Het Pu bestuur is bezig met de organisatie en lijnen uit te zetten voor de
toekomst: Er is nog niemand die de functie van penningmeester op zich wil nemen.
Nel Borst is gestopt bij het gemengd koor, we bedanken haar voor de vele jaren dat ze bij het
gemengd koor heeft gezongen.
Het nieuwe Mariabeeld is klaar, gemaakt van marmer en staat in de mariakapel op de begraafplaats.

Gevonden voorwerpen
Er is het volgende in de kerk achter gebleven:een mapje met Rozenkrans en een mapje met een bril.
Ligt nu in de pastorie op het secretariaat.

Uitnodiging Palmpasenviering zondag 29 maart
Hierbij willen we alle kinderen, groot en klein, uitnodigen om te komen naar de viering van
Palmpasen, op zondag 29 maart om 10u.
En wij hopen dat jullie allemaal komen, want hoe meer kinderen hoe leuker het is.
Voor deze viering kunnen Palmpasenstokken gemaakt worden.
We gaan met de kinderen van de 1e Communie palmpasenstokken maken op school, vrijdag 27
maart om 13.15 uur. De andere kinderen kunnen ze thuis gaan maken.
Je kunt de palmpasenstok dan vrijdagmiddag na 15.15 uur naar de kerk brengen, of zaterdag
tussen 13u. en 15u. Dan krijg je daar van ons een broodhaantje en een naam naar wie je de stok
kunt brengen. Het is namelijk de bedoeling dat de palmpasenstok, zondag na de viering, gebracht
wordt naar iemand in de parochie die een steuntje in de rug kan gebruiken.
Wat je mee neemt voor de Palmpasenstok:
Een houten kruis van 60 bij 90cm.
- Gekleurd papier om te versieren
Dertig aan een draad geregen rozijntjes.
(staat symbool voor de 30 zilverlingen, waar Judas Jezus voor verraden heeft).
Twaalf doppinda’s geregen aan een draadje. (staat symbool voor de 12 appostelen.
Fruit, buxustakjes of kronkelwilgtakjes, papieren bloemen, paaseitjes in een zakje. (fruit in een
zakje met een touwtje gebonden aan de palmpasenstok blijft het beste zitten).
Je kunt het opgave strookje inleveren op school, in de pastorie.
Voor vragen kun je bellen of mailen naar:
Angela Vessies, email: josangela@kpnmail.nl
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Marga van Langen,
tel. 5742241
email: margavanlangen@outlook.com
Ja, ik ben op 29 maart aanwezig in de kerk om 10 uur en wil graag een palmpasenstok maken om
iemand blij mee te maken.
Naam:.....................................................................................................................................................................................

Nieuw Mariabeeld
Er is een nieuw Mariabeeld gekomen in het Mariakapelletje. Heel mooi.
We willen het beeld een keer gaan inzegenen.
Maar dat doen we in de meimaand, Mariamaand, waarschijnlijk op 31
mei, op de feestdag van Maria Visitatie.

Samen Kerk – Samen Sterk
Zondag 16 maart is het weer de derde zondag van de maand, dus de zondag met ons vaste thema
Samen Kerk – Samen Sterk.
Dit keer hebben we als gastkoor The Young Spirit Singers.
Dit koor is opgericht in 1973 en heeft 60 leden afkomstig uit heel Noord-Holland.
Iedere woensdagavond komen zij van 20:00 uur tot 22:00 uur in ‘t Centrum in Dirkshorn (Stroet) bij
elkaar om hun passie te delen.
Zij zingen mooie, aansprekende gospelmuziek.
Ook voeren zij musicals op en zingen liederen uit eigen repertoire.
Na afloop is er natuurlijk tijd voor een kopje koffie of thee.

YoungSeven
YoungSeven is een jongerengroep met allerlei leuke, vormende,
actieve, gezellige en inspirerende activiteiten voor jongeren van 12
tot ongeveer 18 jaar.
Vrijdag 27 februari 2015, Koken voor Daklozen
Op vrijdagavond 27 februari waren we te gast in het huis van de
gemeenschap van Sant’Egidio welke gevestigd is aan het Waterlooplein te Amsterdam en direct verbonden is aan de Mozes en
Aäronkerk.
De gemeenschap van Sant ’Egidio wil er zijn voor de armen. Dit niet
alleen in de vorm van geld of eten geven, maar ook door vriendschappen op te bouwen met de armen. Er echt te zijn voor de mensen, oprecht geïnteresseerd zijn
in iemand en een luisterend oor bieden.
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Dit doen ze door op vrijdagavond broodpakketten uit te delen en op straat in gesprek te gaan met
de mensen en op iedere dinsdagvond wordt er een warme maaltijd bereid in het huis van Sant
’Egidio waarbij de daklozen uitgenodigd worden om in het huis te komen eten.
Wij waren welkom om op vrijdagavond met hen mee te gaan en de daklozen te ontmoeten. Aan
het begin van de avond deden we inkopen en maakten we de broodpakketjes klaar. Om 20:00 uur
sloten we aan bij het avondgebed in de kerk.
Rond 21:15 uur gingen we naar een plein in de buurt, waar ook een bus van het Leger des Heils
stond met soep, koffie en thee.
Het was de bedoeling dat je de dakloze een hand gaf, een broodpakketje gaf en vervolgens een
gesprek met ze probeert aan te knopen. Er was ons verteld dat dat een eerste keer misschien niet
gelijk zou gaan lukken. Maar onze jongeren ging het heel goed af. Sommigen daklozen pakken
het broodpakketje aan en lopen direct weer weg, maar een heel aantal bleven inderdaad staan en
zitten om een praatje verlegen. Het gebeurd niet vaak dat iemand eens oprecht geïnteresseerd in
ze is. Alle jongeren hebben gesprekken gevoerd met diverse daklozen.
Om 22:45 uur gingen we aardig verkleumd weer terug naar het warme huis van Sant ’Egidius, je
afvragend hoe de daklozen zichzelf nu warm gaan krijgen. Het was namelijk behoorlijk koud die
avond. Een dakloze zei ook: “Ooh het is veels te koud, ik zie weer op tegen deze lange koude nacht.
Hoe ga ik hem weer doorbrengen”.
In het huis van Sant ’Egidio konden we doorwarmen en hebben we nagepraat onder begeleiding
van een pastoraal werker over de indrukken van die avond. Wat voor iedereen opviel, was dat
het eigenlijk allemaal behoorlijk intelligente mensen zijn die door pech in het leven op straat zijn
beland. Verbroken relatie, baan kwijt geraakt, huis moeten verkopen, schulden en waardoor niet
meer een huurcontract kunnen krijgen, etc. Verhalen die ons allemaal kunnen over komen. We
waren verbaasd over hoeveel wereldkennis de mensen hadden. Ze hebben geen krant of TV, maar
ze waren evengoed van alles op de hoogte van wat er speelt in de wereld.
Om 23:45 uur gingen we vol met indrukken naar huis. Dankbaar voor het geen we die avond
hebben mogen betekenen voor de daklozen en dankbaar voor het mogen kennis maken met de
warme en gastvrije mensen van de gemeenschap van Sant ’Egidius.
Aankomende activiteiten van YoungSeven:
Zaterdag 21 maart: De Stille Omgang in Amsterdam
Wat is eigenlijk de Stille Omgang? Wat maakt het gebeuren zo speciaal en meer dan de moeite
waard om te bezoeken? Wat is het hart van deze happening, die elk jaar weer terugkeert? Ontdek
het mirakel van de zwevende hostie. Wil je antwoord op deze vragen, loop dan met ons en met
meer dan 10.000 andere mensen deze indrukwekkende tocht – midden in de nacht! – door Amsterdam. Meer info: www.stille-omgang.nl/jongeren
Zaterdag 28 maart: Viering goede week.
Heb je ook altijd al willen weten wat we nou gedenken en vieren in de ‘goede week’? Wat de
dagen witte donderdag, goede vrijdag en stille zaterdag nou echt inhouden? Je hebt nu de kans
om dit te weten te komen. We hebben speciaal voor jullie een kleine viering samengesteld waarin
we deze dagen aandacht geven. Dit doen we door samen teksten te lezen en de week zo echt
mogelijk uit te beelden.
Ga voor meer informatie en opgave naar onze website: www.youngseven.nl
Hartelijke groeten,
Linda Tesselaar en Maaike Neeft
Namens de werkgroep YoungSeven.
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URMAPRINT
digitaal

COPY & PRINT

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

✦ ZAKELIJK DRUKWERK

Stationsweg 42A - 1702 AG Heerhugowaard - 072-5717611 - info@urmaprint.nl - www.urmaprint.nl
Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.30-17.30 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

NU OOK PRINTEN OP GROOT FORMAAT

Op diverse
papiersoorten
en canvas
✦ Snelle levering ✦ Scherpe prijzen
NU
IN EEN
NIEUW
PAND!

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
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In memoriam
Ank Veldman-Dekker
Ank Dekker is geboren in Schoorl op 25 juli 1931 en was er één van 13 kinderen, zij had zes
broers waar van er twee al zeer jong zijn overleden, en zes zusjes.
Op jonge leeftijd verhuisde de familie naar het Waarland, waar zij tot aan haar huwelijk heeft
gewoond.
Ze volgde de naaischool en werd geroemd om haar naaikunsten. Zij naaide kleding voor vele
families en diverse trouwjurken voor zussen en schoonzussen van zowel familie Dekker als
familie Veldman. Ook voor haar kinderen heeft ze vroeger veel kleding gemaakt.
Ook was ze baakster, zoals dat vroeger genoemd werd.
Nu gebruiken we de term kraamverpleegster. Vele jonge moeders heeft zij geholpen na de
geboorte van een kind.
In 1956 trouwde ze met André Veldman, die zij leerde kennen op de kermis in Heerhugowaard
Noord. Ze gingen wonen in het huis aan de Middenweg tegenover koelhuis Van Langen. Daar
werden de vier kinderen geboren, Hans, Babs, Cock en Ellen. Vlak hierna verhuisde de familie
naar “ ’t Pad”, het ouderlijk huis van André.
André en Ank waren trouwe kerkgangers. Vele jaren hebben ze de buurtjes Bleeker
meegenomen naar de mis van 10.00 uur. Na de kerk werd er dan zeer uitgebreid met de
kinderen ontbeten, want op de andere dagen in de week was daar eigenlijk geen tijd voor.
Ook in het sociale leven was Ank actief. Zij was lange tijd lid van het Katholieke Vrouwengilde
en is daar nog enige tijd voorzitster van geweest.
Ook was ze lid van het parochiebestuur en ook de Vrouwen Advies Commissie van de
gemeente Heerhugowaard kon van haar diensten gebruik maken.
In de zomerperiode moest er elk jaar zeer hard gewerkt worden. De aardappels werden
gerooid, drie weken op knietjes in het land. Daarnaast moest om 9.00 en om 15.00 uur
de koffie en thee natuurlijk geregeld worden. Na de aardappelen moesten nog de irissen
gerooid en ook dan hielp ze weer mee op het land. Van de zes weken schoolvakantie, bleef er
één week over om met het gezin weg te gaan.
Toen André ziek werd in 1998 veranderde ook haar leven.
In 1999, toen het tuinders bedrijf werd overgedaan aan Cock en Karin, werden ook de huizen
geruild en gingen ze wonen aan de Middenweg. Wat waren zij trots op hun nieuwe stek. Een
prachtige tuin werd aangelegd en die werd door Ank zeer goed onderhouden, tuinieren was
dan ook één van haar allergrootste hobby’s.
Ongeveer tien jaar geleden werd bij haar reuma geconstateerd en deze ziekte heeft haar heel
veel krachten gekost. Daarbij kwamen nog vele andere kwalen, waaronder hartfalen.
In 2012 overleed André en in die tijd ging het ook niet goed met haar eigen gezondheid.
Met de hulp van Buurtzorg Heerhugowaard, die soms vier keer per dag langs kwamen, en
door de bezoekjes van familie en buurtjes kon ze blijven wonen aan de Middenweg en ging
het zelfs lange tijd beter met haar.
Vorig jaar november belandde ze met longontsteking in het ziekenhuis van Alkmaar. Ze was
toen zo erg verzwakt, dat ze niet meer terug kon naar haar eigen huis. Ze kreeg een tijdelijke
kamer toegewezen in Hugo Oord en ook daar was ze weer een tevreden mens.
Toen er een appartement in de verzorging van Hugo Oord voor haar beschikbaar was, had
iedereen daar vrede mee. Helaas heeft ze daar maar een maandje kunnen blijven, want
langzamerhand ging haar gezondheid achteruit en op 7 februari is ze rustig overleden.
Haar kinderen en haar kleinkinderen moeten een lieve zorgzame moeder en een trotse oma
missen. Maar de fijne herinneringen zullen ze nooit vergeten.
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v Garage Co Borst BV
v Co Borst Bedrijfswagens
v Airco Service

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

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

Administratiekantoor

DEKKER

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

van particulie
Tevens verzorging
aangiftebiljetten

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

KNVB Straatvoetbaltoernooi / Panna Knock Out
KNVB Straatvoetbaltoernooi
In week 14 en 15 worden er op verschillende locaties in Heerhugowaard voorronden gehouden voor het KNVB Straatvoetbaltoernooi. Dit landelijke toernooi is voor E- en D- pupillen en
wordt gespeeld in teams van 4. De organisatie in Heerhugowaard is in handen van Sportservice Heerhugowaard. De teams bestaan uit jongens, meisjes of een mix, waarbij de meisjesteams in een aparte poule spelen en de mixteams in de jongenspoule meespelen. Er wordt
in twee leeftijdscategorieën gespeeld: E-pupillen (geboren in 2004 en 2005) en D-pupillen
(geboren in 2002 en 2003). Winnaars van de voorronden spelen op vrijdag 8 mei de finale op
de velden van handbalvereniging Tornado (Sportpark De Kabel). Let op: voor teams die in
de finaleronden spelen is het verplicht een teambegeleider van 18 jaar of ouder te hebben.
Panna Knock Out 1:1
Wil je nog oefenen voor het Panna Knock Out regiotoernooi? Op de woensdagen 18 & 25 maart
en 1, 8, 15 en 22 april organiseert Combinatiefunctionaris Voetbal en Panna Knock Out Official
Christopher Manuputty voorronden voor het Panna Knock Out regiotoernooi van 22 mei.
Een mooie manier om je als speler voor te bereiden, maar ook een kans om je alvast te
plaatsen voor de finalepoule!
Dagwinnaars van de voorronden zijn automatisch geplaatst voor de finalepoule op 22 mei en
slaan derhalve de poulewedstrijden over. De voorronden op woensdagmiddag worden voornamelijk gehouden op het pannaveldje bij voetbalvereniging SVW’27, van 15.30 tot 16.45 uur. Dit is
tijdens het schoolvoetbal.
Inschrijven voor de voorronden
Check voor de exacte tijden en locaties van de voorronden www.sportserviceheerhugowaard.nl.
Lijkt het je leuk om aan het straatvoetbaltoernooi mee te doen? Zoek dan minimaal 3 en maximaal
5 leeftijdsgenoten, ga naar de website en schrijf je in voor een voorronde! Voor panna is inschrijven niet nodig. Deelname voor beide activiteiten is gratis.

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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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

JAN GROOT
BOUWKUNDIG
TEKENBUREAU

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

m ONTWERP
m NIEUWBOUW
m VERBOUW
m UITBREIDINGEN
m BOUWVERGUNNINGEN
m BOUWBEGELEIDING
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• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing
Tel. 072 - 5711243
06 - 53557548
Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard
www.groottuinen.nl

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

“ Bleeker Popquiz 2015 “
21 februari ’15. In 1985 werd er op deze dag de dertiende Elfstedentocht gereden met als winnaar
Evert van Benthem in een tijd van 6.47.44 en bij de vrouwen won Lenie van der Hoorn. U zult nu
wel denken, wat heeft dit in godsnaam te maken met muziek. Nou dames en heren, wat zal het bij
vele mensen nu als muziek in de oren klinken als ze in Friesland zeggen: “ It giet oan!”.
Een paar maanden geleden is de organisatie van de ‘Bleeker Popquiz’ weer bijeengekomen, want
het was vorig jaar zo goed bevallen dat er wel een vervolg van de Popquiz moest komen. Met dit
jaar de bekende formatie: Tim Harte, Nico Beers en Hans Bleeker werden de vragen bedacht, maar
dit jaar was er ook een nieuweling. Het is een echte muziekkenner en speelt niet in het minste
bandje, namelijk 8-PM. Dit jaar heeft Luuk Beers zich ook toegevoegd bij de formatie en met zijn
kennis werden er ook een paar pittige vragen bedacht.
“Heren, ik heb vorig jaar gehoord dat de vragen iets aan de moeilijke kant waren, dus maken we
hem dit jaar iets makkelijker, maar natuurlijk ook weer niet te makkelijk”, was het Hans Bleeker bij
de eerste vergadering.
De mannen bedachten vele vragen en na vele malen wikken en wegen van welke vragen erin
komen en welke niet, was er uiteindelijk een ‘Popquiz 2015’.
De inloop van de avond begon om 19.00 uur en start van de quiz was een uurtje later. Bijna iedereen was keurig op tijd, behalve één iemand. We gaan diegene natuurlijk niet bij naam noemen,
maar dat hij uit Warmenhuizen moest komen en bij Koen de Koning en Danny Overtoom in het
team zat, zegt voor vele al genoeg.
Voor een goede quiz is het genoodzaakt dat er natuurlijk een goede organisatie staat. Een goede
quizmaster in de naam van Nico Beers met een lekker babbeltje en hier en daar een dolletje is het
een plezier om naar de vragen te luisteren. Daarbij komt er ook een stukje techniek bij kijken voor
de geluid- en beeldfragmenten en dat kan je wel overlaten aan Tim Harte. Vragen beantwoorden
is één, maar zijn die antwoorden wel goed en wordt er overlegd of gebruik gemaakt van mobiele
telefoons? Hans Bleeker, Luuk Beers en Tim Koomen hielden, als jury, alles goed in de gaten. Een
hapje en een drankje, daar konden we deze avond prima terecht bij gastheer Mart Bleeker en
gastvrouw Leonie Bruin.
‘Wat zijn de namen van de vier personen die de muziek verzorgden bij de kinderserie ‘De film van
Ome Willem’?’. ‘In 1995 bracht ‘Coolio’ Gangster Paradise uit. De melodie is gejat, maar wat is de
titel van het origineel en wat is de naam van de artiest?’. ‘Celine Dion heeft deelgenomen aan het
Eurovisie Songfestival. Voor welk land kwam ze uit?’.’ Wat was de titel van de eerste hit van Ilse de
Lange met een notering in de Top 40?’. Het zijn lukraak een paar vragen uit de quiz van dit jaar en
natuurlijk ook vele vragen met geluid- en beeldfragmenten.
Ook mochten de shoot-outs niet ontbreken dit jaar. ‘Shoot-out’ is een duel tussen twee teams.
Van elk team (bijv. team 1 tegen team 2) komt er één iemand naar voren. Van tevoren wordt aangegeven uit welke categorie ( jaren ’60, ’70 enz.) de vraag komt, zodat je binnen je team de juiste
persoon kan kiezen om naar voren te gaan. De twee kandidaten staan voor de beamer tegenover
elkaar met tussen hun in een tafel met daarop een belletje. Zodra het geluidsfragment met daarna
de vraag gesteld werd, moest je zo snel mogelijk, mits je het antwoord niet weet, bellen en het
goede antwoord geven.
Geef je het goede antwoordt krijgt je team de punten, maar is je antwoord fout gaan de punten
naar het andere team.
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Mochten beide het antwoord niet weten en er wordt niet gebeld, dan komt er een vervolg vraag
en als beide daar het antwoord schuldig blijven, dan gaan beide teams met nul punten terug naar
hun plaats. Het leverde weer veel hilariteit. Zo was er de vraag ‘Wat is de naam van de zanger? ( het
geluidsfragment van ‘Adem mijn adem’ werd afgespeeld).
Beide kandidaten hielden hun schouders op en vertelden de quizmaster dat ze geen idee hadden,
maar Oscar Boekel (die in een ander team zat) was de beroerdste niet en gaf een kleine hint. ‘Bbeehhh’, was het zomaar een schreeuw door de zaal. Ik denk dat vele mensen wel weten wie de zanger
was, maar voor degene die dat niet weten. De zanger heet Peter Schaap.
De vervolg vraag was: ‘Waar komt Peter Schaap vandaan?’. Dit was voor dezelfde Oscar Boekel natuurlijk een inkoppertje en riep meteen: ‘Texel!’. Beide mannen konden ook niet op het antwoord
komen en gingen beide zonder punten terug naar hun plaats. Het goede antwoord op deze vraag
was Groningen.
De jury had alles nagekeken en kwam tot een eindstand. De vorige editie werd gewonnen door
Gerrit, Kees en Yasmin Danenberg en die bleken ook dit jaar weer erg sterk. Dit jaar dan wel zonder
Yasmin, maar die had voor dit jaar een goede vervanger.
De top 5 was:
1 Gerrit Danenberg, Kees Danenberg, Niels Danenberg
2 Jan Veenstra, Jerry van Scheltinga, Gijs Veenstra
3 Maxime Buis, Piet Bleeker, Maarten Beers
4 Vincent Molenaar, Ronald Zevenhek, Oscar Boekel
5 Tim Klein, Sicco Klein, Siewren Klein
Namens de organisatie willen wij alle de familie Danenberg feliciteren met opnieuw een eerste
plek en natuurlijk met de felbegeerde wisseltrofee!
De avond ging nog even lekker door en er werd een hoop nagepraat over de quiz en natuurlijk
over vele andere zaken. De organisatie kan weer spreken over een zeer geslaagde avond en wij
hopen natuurlijk dat alle deelnemers ook zo genoten hebben als wij! Allen bedankt en hopelijk
tot volgend jaar!
Tot ziens,
Hans Bleeker, Mart Bleeker,
Nico Beers, Tim Harte, Luuk Beers,
Leonie Bruin en Tim Koomen

Fout emailadres Reunie obs oude niedorp
per ongeluk is in het persbericht wat ik laatst stuurde een foutief email adres neergezet hier onder
even het juiste
obsoudeniedorp@outlook.com
met vriendelijke groet Annet Kroon

Steun het jeugdwerk van Hugo Girls/Hugo Boys
En koop een plantje
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Toelichtende tekst waterschapsverkiezingen en -bestuur
Beslis mee over de besteding van uw belastinggeld
Stem voor een nieuwe waterschapsbestuur op 18 maart
Op 18 maart 2015 vinden de waterschapsverkiezingen plaats, tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten. Het waterschapsbestuur beslist over de besteding van uw belastinggeld voor droge
voeten en schoon water. Wat vindt u belangrijk en op wie moet u stemmen? Kijk op www.kieskompas.nl.
Waarom stemmen?
Noord-Holland ligt op veel plaatsen flink wat lager dan het water dat ons omringt. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet: hoe moet het bijvoorbeeld als de zeespiegel door klimaatverandering verder
stijgt, de bodem daalt en het vaker hevig regent? Daarover beslist het waterschapsbestuur.
Waarom zijn er waterschappen met een eigen bestuur?
Veilige dijken en schoon en voldoende water zijn voor Nederland zó belangrijk dat daarvoor een aparte overheid is met een eigen bestuur en eigen geldstromen. Op die manier concurreren investeringen
in waterbeheer niet met andere beleidsterreinen, zoals onderwijs of zorg. De waterschappen werken
decentraal, met kennis van de regio, ze zijn autonoom, onafhankelijk en innovatief. Daarmee zijn ze
medebepalend voor het succes van het Nederlandse waterbeheer als toonaangevend in de wereld.
Waarom democratisch?
Onze democratie is zo gemaakt dat belastingbetalende burgers stemrecht hebben. U betaalt waterschapsbelasting, dus u mag ook bepalen waar dat geld voor wordt gebruikt. Dat doet u door te stemmen. U kiest de bestuurder die uw ideeën kan vertegenwoordigen.
Op wie moet ik stemmen?
Op www.kieskompas.nl kunt u 30 stellingen beantwoorden. Op basis van uw antwoorden wordt duidelijk welke partijen het beste bij u passen. Op www.hhnk.nl/waterschapsverkiezingen staat meer informatie over de partijen.
Stemmen met het rode potlood
Op 18 maart vinden de waterschapsverkiezingen gelijktijdig plaats met die voor de Provinciale Staten.
De gemeenten organiseren deze verkiezingen. U krijgt van de gemeente een oproepkaart en kunt bij
u in de buurt met het rode potlood uw stem uitbrengen zoals u gewend bent bij andere verkiezingen.

Stille Omgang te Amsterdam
In het weekeinde van 21 op 22 maart vindt de jaarlijkse Stille Omgang naar Amsterdam weer plaats.
De intentie is dit jaar: “Een pelgrim gaat voort ontvankelijk voor het onverwachte”
U kunt deze tocht maken, lopende vanaf de H.Hart kerk.
Hiervoor kunt U zich op geven bij (als er nog plaats is)
A. Botman 072-5711861
Maar u kunt ook met de bus naar Amsterdam.
Deze bus vertrekt vanaf de H.Hart om 19u50.
De kosten voor de bus zijn 12 euro per persoon.
U kunt zich opgeven tot 16 maart bij
Paul Mooij.......072-5711625

21

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

René Jonker

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

www.jonkerhov.nl
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Volkstuin vrij
Er is nog een volkstuin vrij .Als u uw eigen groente en of bloemen wilt telen kan dat. voor informatie kunt u contact met mij opnemen.
Piet Tesselaar tel. 5715566

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.
12e keer zwerfvuil ruimen
Alweer voor de 12e keer wordt er door heel De Noord en Veenhuizen
door vele vrijwilligers zwerfvuil geruimd.
De vrouwen van Katorze gaan zich bezighouden bij de bibliotheek,
daar ligt altijd heel veel rommel en ook rondom de kerk en verder in het “centrum” van De Noord.
De mensen van de WNK (Werkgemeenschap Noord Kennemerland) zijn in januari al bezig geweest
met het zwerfvuilruimen van een deel Middenweg aan de kant van kapper Frank. Waarvoor alvast
onze hartelijke dank! Daar zal dus niet zo veel zwerfvuil meer liggen.
Zoals in voorgaande jaren zou het weer geweldig zijn dat weer vele Noordenders gaan zorgen
voor een schone leefomgeving!
De coördinatoren
In dit Contact kunt u lezen wie bij u in de buurt het voortouw neemt. U kunt natuurlijk zelf ook
contact opnemen met hem of haar om aan te geven dat uw straatje/leefomgeving al is geschoond
door u.
De sloten aan alle wegen in De Noord en Veenhuizen
Wat zou het fijn zijn als de sloten die grenzen aan uw tuin geschoond worden. 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, en er ligt veel rommel in uw sloot, dan kunt
u contact opnemen met de gemeente (tel. 14072), of u mag het aan mij doorgeven (5718737).
Zwerfvuil ruimen vóór 28 maart
Voor de mensen die op zaterdag zijn verhinderd maar eerder zwerfvuil willen ruimen, die kunnen
vanaf maandag 23 maart spullen bij mij ophalen in de schuur, of even een belletje naar: 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.
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Indeling van ZwerfAfvalVrijwilligers
NB Wilt u zelf contact opnemen met de andere inwoners uit uw wijk?
Naam/namen
NB

Straatnaam
Toelichting
Er wordt steeds beide zijden van de weg bedoeld, tenzij anders vermeld

Atie Plak (nr 17)
Verlaat
Tot bruggetje ringvaart		
Henriette Brink (24)			
Maureen de Groot (4)
Leen Drenth (16)

Laanderweg

Viaduct tot Middenweg

Stella Stoop (19)
Jack Dekker (29)

Laanderweg

Viaduct tot fruitstal

Marry Overtoom (610) Middenweg
Gerrit de Wit (591a)

Vanaf Sam Mors tot Verlaat/Laanderweg

Jannie Schuit (598)
Anna Beers (592)

Middenweg

Vanaf Harlingerstraat tot Sam Mors

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

Middenweg

Vanaf Harlingerstraat tot Hasselaarsweg

Jeltje Karman (460b)

Middenweg

Vanaf v/h Hengstman tot Hasselaarsweg

Theo Bakker (433a)
Joop Smit (443)

Middenweg

Vanaf Tom Zuurbier tot v/h Hengstman

Siem de Groot (432)
Ans Komen (407)

Middenweg

Vanaf spoorwegovergang tot Tom Zuurbier

Richard Blankendaal (8) Hasselaarsweg Vanaf Middenweg tot spoorwegovergang
Harm Beers (6)
Jeroen Groot (15)

Hasselaarsweg Vanaf spoorwegovergang tot Pannekeetweg

Alle aanwonenden en
Jose Wolkers (6)
Wil Wolkers (12)

Alton II

Helemaal

Alle aanwonenden en
Nel Tesselaar (19)

Altonstraat

Helemaal

Lia Bakker-Groot
De Zeis e.a.
		

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

??????????

De Zeis

Achterliggend deel langs de sloot tot aan waar De Eg begint

Verine Stam (5)

De Eg

Helemaal, excl het “hoefijzer”

Bep Keizer (33)
Dick Keizer (33)

De Eg

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

De Wieder

Vanaf Karin Mooij, de hoek om tot Andre Veldman

Gerrit van der Krol (10)

De Ploeg

Vanaf De Eg tot “dokter Odijk”

Annelies Knol (23)
Jos Klaver (15)

Annaplein
De Zichtkant

Helemaal

Cees Smit (25)
Kees Dekker(37)

Plaetmanstraat

Helemaal

Koos Vriend (8)

Leliehofstraat

Vanaf hoek voetbalveld tot aan Bosweg

Tineke Borst (23)

Leliehofstraat

Vanaf Bosweg tot Sterrenboschstraat

Anita Groot (18)

Leliehofstraat

Uitsluitend speelveld plus alle gemeentestruiken

Alle aanwonenden

Sterrenboschstraat
Bosweg

Schoolkinderen
o.l.v. Karina Bruin

Rozenhoutstraat

Incl schoolplein en gymzaalgebied

Richard Borst (1)

Torenburgplein

Incl grasveld tot Leliehofstraat

Alle aanwonenden
Jordi Hof (GG 64)
Tanja Hof
???????

Noordereiland

Helemaal

Zeldenrustlaan

Bep Groen (mw 562)
Agnes Pennewaard (1)

Harlingerstraat

Helemaal

Ad Beers (53)

Veenhuizerweg

Vanaf Schapenweg tot Harlingerstraat

Cor van Langen (38b)

Veenhuizerweg

Vanaf Veenhuizerweg 38c tot Kerkweg

Robert Borst (23)

Veenhuizerweg

Vanaf Kerkweg tot Donkereweg

Jos Borst (17)

Veenhuizerweg

Vanaf Donkereweg tot Jan Borst (Veenhuizerweg 15)

Els Borst (14)

Veenhuizerweg

Vanaf nr 14 tot Molenweg

Angela Vessies (13)
Els Kampinga (2)

Schapenweg

Helemaal

Erna Borst (11)

Frik

Helemaal

Willem Beers (4)

AC de Graafweg

(kijken wat mogelijk is)

Annet Kroon (6)
Tina van Breugel (17a)

Kerkweg

Vanaf Dijkweg tot Groenedijk
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Fam. Pater(2)

Kerkweg

Vanaf Groenedijk tot Veenhuizerweg

Michael Smit (13)
Arnold van Rijn (7)

Dijkweg

Tot Berkmeerdijk

Kees van Langen (4a)
Groenedijk
Helemaal
							
Johan Dekker (1)
Molenweg
Vanaf Middenweg tot Veenhuizerweg
Siem van Langen (4)

Donkereweg

Helemaal

Geachte bewoners....
.... van De Noord, Veenhuizen en het Buitengebied van Heerhugowaard.
Voor een ieder die wel eens een krant leest of televisie kijkt is het
geen nieuws. Veel gebieden buiten de randstad van Nederland
hebben te kampen met problemen die vooral veroorzaakt worden
door vergrijzing, ontgroening en leegloop. Dat zijn forse termen
met een zeer negatief karakter. Voor een deel zijn deze termen ook
van toepassing op de Noord. We hebben gemerkt dat veel verenigingen en clubs te maken hebben met teruglopende ledenaantallen. Dat is jammer want zo wordt het moeilijk om het hoofd boven water te houden. Maar wat nog zorgwekkender kan zijn is de leerlingenprognose van de Sint
Josephschool. Ok, het is nog geen paniek, maar als de dalende lijn door zou zetten kan het in de
toekomst voor problemen gaan zorgen op het gebied van ons belangrijkste instituut…onderwijs!
Maar…gelukkig hebben we te maken met Noordenders! Wij zijn gewend om in een sociaal dorp te
leven en signalen tijdig op te vangen. Ook zijn we in de Noord capabel om te mobiliseren en te organiseren. En wanneer een dorp zich vitaal wil noemen zullen we zelf actie moeten ondernemen.
Want zoals in het Plan Compaenen staat benoemd zal men anders pas over 5 tot 10 jaar eens na
gaan denken over het toekomstbeeld van ons dorp. Dat is naar onze mening veel te laat!
Inmiddels al bijna een jaar geleden hebben Humulus Lupulus, Dorpsraad De Noord/Veenhuizen
en de Gemeente Heerhugowaard de handen ineen geslagen en Kompas Op De Noord 2.0 opgericht. Na een aantal presentaties, onderzoeken, vergaderingen en bijeenkomsten is het ons een
eer om u te mogen uitnodigen voor een Interactieve informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst
zal naar alle waarschijnlijkheid worden gehouden op donderdag 21 Mei 2015 in Zaal Bleeker.
Het doel van deze bijeenkomst is om u als inwoner van de Noord en deelnemer aan deze samenleving
te informeren over ons genomen burgerinitiatief.
De trends die wij hebben waargenomen en enkele bevindingen over die toekomst van ons dorp zullen
wij aan u presenteren. Daarnaast vormt deze avond een mooie Kick Off van de enquête die binnenkort
gehouden zal worden. Met deze enquête willen wij zeer gericht onderzoek doen naar de Woningbehoefte (acuut en middellange termijn) in de Noord.
Verder is deze avond natuurlijk een perfecte gelegenheid om u een kans te geven om aan te geven welke trends u zelf heeft waargenomen. Wellicht kunt u namens een groep leeftijds- of soortgenoten aangeven welke voorzieningen ontbreken in de Noord, of in ieder geval aandacht nodig
hebben. Voor verdere details en gang van zaken zullen wij u via het Contact informeren.
In de tussentijd verzoeken wij u om de datum van 21 mei 2015 met potlood te reserveren in uw
drukke agenda.
Met vriendelijke groet!
Kompas Op De Noord 2.0
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Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
Afgelopen vrijdag was Mary IJdema weer aanwezig op de koffieochtend.
Het was weer een leuke ochtend met de creatieve inbreng van Mary.
De data voor de komende tijd:
20 maart 2015		
Maaltijd in het dorpshuis
3 april 2015		
10.00 uur koffie drinken op de pastorie
17 april 2015		
10.00 uur koffie drinken op de pastorie
		
Janet Wester
(5719382)
Riet Beers
(5714705)
Tonnie Rozing
(5741684)
Ria Boekel
(5719919)
Gea Klercq
(5715265)
Toos Mooij
(5710193)
Tiny van Stralen
U bent van harte welkom!

Een plantje is leuk, twee is leuker
Maar wilt u echt plezier???
Koop er dan vier

KBO Heerhugowaard Noord
Secretariaat: Middenweg 525
Tel: 072-5710193
BEZOEK KUST PETTEN.
Woensdagmiddag 18 maart gaan we naar het bezoekerscentrum
voor de Kust van Petten.
Er kunnen 25 mensen mee en die hebben zich al opgegeven tijdens
de jaarvergadering.
Degene die zich hebben opgegeven worden verwacht om 13.15 bij
de kerk. Denk om de bijdrage van €2,50 voor de chauffeur.
THEMA MIDDAG 23 maart DE 7 WERELDWONDEREN
Op deze middag verzorgt Dhr. Rob van Eck een schitterende digitale presentatie.
Voor de pauze reizen we langs 7 klassieke wereldwonderen. De bouwwerken bestaan niet meer
maar toch komen de zeven triomfen van de oudheid voor u weer tot leven middels schitterende
plaatjes en animaties.
Na de pauze gaan we op wereldreis van Zuid en Midden Amerika naar Europa, Azië en China.
We komen dan langs de 7 nieuwe wereldwonderen. We zien en horen dan alles over deze
prachtige door mensenhanden gemaakte bouwwerken met hun culturele achtergrond en aardige
anekdotes.
Dit alles zeer professioneel gemaakt.
DAGTOCHT
Maandag 13 April rijden we naar Nieuwegein waar we in een voormalig klooster worden ontvangen
voor koffie met gebak. Aansluitend maken we o.l.v. een gids een rondrit door de provincie Utrecht.
Na de lunch maken we een rondvaart, een zgn. 3 sluizentocht. We varen door Koninginnesluis, de
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Beatrixsluizen en de Zuidersluis. Op de boot is er gelegenheid het één en ander te drinken.
Opgave bij onze penningmeester kan tot 16 maart. Kosten € 49.50 p.p. Te voldoen op bovenstaande
rekening met vermelding van naam, adres en bustocht.
Vertrek om 9.00 bij de kerk en we zijn rond 18.00 uur weer thuis.
CONTRIBUTIE
De penningmeester meldt dat nog niet iedereen zijn of haar contributie heeft betaald.
U wordt gevraagd om dit z.s.m. te doen met vermelding van naam en straat.
WIE WIL ………
Coos en Ria Vriend stoppen met het verzamelen en wegbrengen van de door uw gespaarde doppen.
Zoals u misschien wel weet komen de doppen ten goede aan de stichting hulp honden.
U kunt de doppen bezorgen bij De Vlonder (voorheen de Mavo) maar misschien is er iemand die
in de Noord de doppen wil verzamelen en wegbrengen????
Jaarprogramma 2015 K.B.O. De Noord.
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Maart		
Presentatie van de 7 Wereldwonderen.
13
April		
Dagtocht naar Nieuwpoort. 9.00 vertrek
18
Mei		
Slotmiddag met gezellige muziek
07
September
Fietstocht.
14
September
Opening KBO seizoen; bijpraten, maar ook ruiken en voelen.
12
Oktober		
Justitie pastoraat. Hittjo Hummelen, gepensioneerd
dominee komt ons vertellen over zijn werk.
10
November
Avondprogramma
			
Spreker Kees Mol werkzaam 1ste hulp M.C.A.
			
Na de pauze reisverslag Tanzania.
15
December
Kerstmiddag: De Grijze Wijzen treden op.
					

Met vriendelijke groet: Truus van den Berg

Van het water
Rommelmarkt
Onze jaarlijkse rommelmarkt wordt dit jaar gehouden op zaterdag
18 april en wederom bij ons boten/clubhuis De Roef.
De verkoop begint om 10.00 uur.
Voor deze markt kunnen we allerlei spullen gebruiken.
Nu de lente naar het zich laat aanzien al is begonnen, begint het wellicht bij sommigen al te kriebelen om de grote schoonmaak -als die
nog gedaan wordt- te doen of om eens flink te gaan opruimen. Dan
komt u ongetwijfeld dingen tegen, die eigenlijk wel weg kunnen,
maar nog te goed zijn voor de grijze bak. Juist die spulletjes willen
wij graag hebben. Graag ontvangen we speelgoed, glazen, boeken, keukengerei, snuisterijen, gereedschap, curiosa, lampen, fietsen, kaarsen, een flesje wijn, cosmetica, computers, doehetzelfartikelen, audio- en video-apparatuur, hebbedingetjes, plantjes, bloemen, sportattributen, enzovoorts, enzovoorts. Voor de apparatuur geldt natuurlijk dat het nog wel moet werken.
Grote meubilaire zaken kunnen we niet gebruiken, maat een stoeltje, tafeltje, kastje o.i.d. willen
we graag hebben.
Voor het zover is krijgt u van ons nog een herinneringsbriefje in de bus. Op dit briefje staat ook
wanneer we de “rommeltjes” komen ophalen, dat zal op een avond in week 16 zijn. We vertrouwen
erop, indien u binnenkort al gaat opruimen, dat u de spullen nog even bewaart tot de ophaaldag.
Kunt u niet zo lang wachten, dan mag u het alvast bij het botenhuis brengen.
De leiding.
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Met een plantje van Hugo Girls
Heeft u altijd prijs!!!
Met een plantje van Hugo Boys
Trouwens ook!!!

Beste Noordenders,
Hier weer even een berichtje namens de organisatie van de steprace.
Er hebben zich inmiddels al 5 koppels aangemels , dat is natuurlijk super!! Maar nog niet genoeg
natuurlijk! We rekenen op jullie enthousiasme en hopen op nog meer aanmeldingen!
Vanaf 12 jaar mag je al mee doen. Vorig jaar hadden we een nieuw fenomeen. Er deden een aantal vaders
met hun zoon mee. We vonden dit ouder-kind initiatief erg leuk, en hopen op nog meer deelnemers!!
Vanaf nu kan een ieder zich aanmelden voor een plaats in het startersveld. Mocht je nog iets extra’s
willen doen zoals helpen bij de dag of lid worden van de organisatie mag je jezelf ook aanmelden
op onderstaand mailadres.
Voor de kinderen op de basisschool worden er aanmeldingformulieren op school uitgedeeld.
Het programma op 8 mei:
18:15 uur:
Traptrekkerrace en springkussen op het torenburgplein
		
Skelterrace
		
Steprace voor 6 t/m 12 jaar
19:30 uur:
Aanvang steprace vanaf 12 jaar
20:30 uur:
Finish steprace
Wacht dus niet langer en meld je aan via stepracedenoord@hotmail.com
De afgelopen jaren hebben wij gebruik kunnen maken van een deel van het budget van de
gemeente. Sinds dit jaar is dit niet meer het geval. Wij zijn daardoor genoodzaakt een beroep te
doen op jullie. Mochten jullie dit een waardevolle invulling van deze middag /avond vinden wil wij
u vragen om een donatie over te maken op rekening nummer ….
Daarnaast willen wij onze trouwe sponsoren vragen of zij ons ook weer willen sponsoren.
Zonder jullie steun lukt het niet! Alvast bedankt.
Stichting steprace de Noord
Fiona Veldman, Richard Groot, Marco Neeft, Petra Overtoom, Miranda Groot, Rik Pancras

5 mei fietstocht!!
Hallo allemaal!
Ook dit jaar wordt er weer de jaarlijkse 5 mei fietstocht georganiseerd!
Omdat 5 mei dit jaar voor de meeste mensen een vrije dag is, maken
we er weer een mooie tocht van!
Ook aan de kinderen wordt weer gedacht met de speciale ingekorte
kinderroute, dus zet het weer in je agenda!
Meer informatie over de fietstocht volgt.
Groeten
van het Oranjecomité!
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KONINGSDAG!!!
Hallo Oranjevrienden!
Uiteraard vieren we ook dit jaar weer Koningsdag! En wel op
maandag 27 april!
De versierde fietsen, kinderkermis en een gezellige namiddag
voor de volwassen zullen hierbij natuurlijk niet ontbreken! Meer
informatie en het programma volgt!
Met een oranje groet van het Oranjecomite!

	
  

DORPSRAAD DE NOORD/VEENHUIZEN
Agenda jaarvergadering
Op dinsdag 24 maart 2015
van 19.30 tot 21.00 uur
Locatie: de Rabozaal in het Dorpshuis
Heerhugowaard – Noord
1.

Opening en tekenen van de presentielijst door de aanwezigen.

2.

Notulen jaarvergadering van 22 april 2014. De notulen zijn
vooraf te lezen via de site www.heerhugowaarddenoord.nl, op
de avond zelf zijn zij op papier beschikbaar.
DORPSRAAD “DE NOORD”

3.

Mededelingen
Alle projecten die zijn aangevraagd voor 2015 zijn goedgekeurd door de Gemeente.

4.

Korte toelichting van de financiële jaarverslagen en jaaroverzichten van de verschillende
Werkgroepen, te weten:
a. Volkstuinenvereniging
b. Werkgroep Jeugd
c. Werkgroep KinderVakantieSpelen
d. Werkgroep Verkeer

5.

Financieel verslag en jaaroverzicht 2014 van Dorpsraad de Noord-Veenhuizen.

6.

Verslag van de kascontrole en verkiezing nieuw lid van de Kascontrolecommissie.

7.

Informatie over de teruglopende inkomsten vanuit de gemeente in de vorm van het wijkbudget en klusbudget.

8.

Informatie Leefbaarheidsfonds.

9.

Rondvraag.

10. Sluiting.

Oranje en wit is onze kleur
En op 27 maart komen we langs de deur
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De “Blik op de weg” in De Noord …( 23 febr. 2015)
Beste mensen,
Vanmorgen loop ik tegen acht uur de Middenweg op. Het is er erg
rustig en na even nadenken, besef ik, dat het nu krokusvakantie is. De
kinderen zitten nu dus lekker thuis en de ouders mogen hun kinderen
vermaken! Nu dus geen langsfietsende jongelui, geen gesprekken
over het afgelopen weekend, maar een heerlijke, wat onwerkelijke
rust op het fietspad! Marion rijdt voorbij en laat dat met de claxon
even horen. Het werk roept en daar kun je niet omheen. Zo heeft een
ieder zo zijn verplichtingen! Er ligt weinig rommel tot aan de Hasselaarseweg. een enkel pakje sigaretten en een blikje is alles wat ik tegenkom. Zou het vandaag zo netjes blijven? De Hasselaarseweg op en hier ligt toch wat meer blik. Een
hand gaat omhoog, van iemand, die graag de krant leest, maar mij ook altijd even groet.
Na de spoorwegovergang leeg ik de eerste rommel in de gele afvalbak. Aan de overkant zie ik wat
de regenval met het stuk land gedaan heeft. Het lijkt één groot zwembad. Met een tractor zal je er
toch moeilijk op kunnen rijden of althans diepe sporen maken!
Dan rechtsaf de Noordscharwouderpolderweg op. Bij van der Hulst Rozen is de jeugd hard aan het
werk, om een centje bij te verdienen. Er staan zeker zo’n 15 fietsen op de stoep!
Op weg naar het Schoutenbosje komt iemand van Daily Sunshine mij tegemoet. Het is Patrick van
Stralen en hij nodigt me uit voor de koffie. Maar ..., dat doe ik de volgende keer, het is al aan de late kant.
Door het Schoutenbosje is het glibberen en ik moet uitkijken, dat ik niet in de modder vast kom
te zitten. Op het meer hebben de watervogels het heerlijk naar hun zin. Het is een gesnater van
jewelste! Als ik weer op de weg ben, zie ik toch behoorlijk wat rommel in de greppel liggen. Blik en
plastic neem ik mee. Dat kun je toch zo niet laten liggen?!
Nu op de naar de Rokamsluis. Op een van de schepen zie ik de naam Bolnes staan. Weet u waar
dat ligt? Het is een deel van Ridderkerk, gelegen onder de rook van Rotterdam, waar ik jaren heb
gewoond. Daar lagen de grote scheepswerven van Boele en Verolme. De Waarddijk-Noord is altijd
een oase van rust. Op de boten zie ik kaartjes hangen: “U gelieve de boot binnenkort te verwijderen, daar er baggerwerkzaamheden zullen plaatsvinden.” Het is maar, dat u het weet!
Opnieuw zie ik de grote “waterbakken” aan mijn rechterhand, maar Patrick vertelde mij, dat het voor
slibopvang dient en dat zal weer door Daily Sunshine gebruikt worden. Ook dat weten we dan!
Nu begint de zon heerlijk te schijnen en ik krijg de wind in de rug. Wat is deze omgeving toch fantastisch. Helaas ligt hier toch nog het nodige blik en plastic.
Voordat ik de Westerweg oversteek leeg ik eerst de zak bij de bushalte. Dat loopt weer wat makkelijker. Dan even de voetgangersknop indrukken, een “goede morgen” bij de fa. Stoop en linksaf de
Laanderweg op. Hier ontdek ik het eerste, bloeiende klein hoefblad. De lente komt eraan!
Terug op de Middenweg is het een en al rust. Bij de fa. Groen lijkt de nieuwe fietsenwinkel bijna
klaar. Volgens mij moet hij op 1 maart open. Ik ben erg benieuwd, hoe het er straks uit zal zien!
Om tien voor elf loop ik over het kerkplein. Ik begin de koffie al te ruiken!
· 55 blikjes
· 17 drinkbakjes				
· 19 plastic fles!		
· 22 pk. sigaretten					
· 1 pk. shag				
· 2 flessen
· 2 aanstekers!
·
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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HEERHUGOWAARD

HEERHUGOWAARD

HEERHUGOWAARD
Erkend gas- waterverwarmingsinstallateur

platdakbedekkingenkoperzinkwerkverwarmingsinstallateur
en sanitairspecialist!
Erkend gaswater-

Erkend gas- water- verwarmingsinstallateur

Energie Service Noord West Alkmaar

Energie Service Noord West
platdakbedekkingenkoperzinkwerk en sanitairspecialist!
platdakbedekkingenkoper- zinkwerk en
sanitairspecialist!
Sanitair
Sanitair && Tegel
Tegel Centrum
Centrum //Alkmaar
Alkmaar
Onsgezamelijk
gezamelijke
onderhoudsbedrijf
Erkend leerbedrijf / Ons
onderhoudsbedrijf
Energie
Service
Noord West Alkma
Energie
Service
Noord
West Alkmaar
Onze
gezamenlijke
showroom
voorverwarming
verwarming
enbinnenklimaat
binnenklimaat
Onze
gezamelijke
showroom
installatiewerk
N-H
voor
en
Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar

Ons
gezamelijke onderhoudsbed
Erkend
/
Ons gezamelijke
onderhoudsbedrijf
Erkend leerbedrijf
/ leerbedrijf
voor
en binnenklim
installatiewerk
N-H
voor verwarming enverwarming
binnenklimaat
installatiewerk N-H

Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar
gezamelijke showroom
Onze gezamelijkeOnze
showroom

o.a. plaatsing en levering van
complete badkamers
en diverse merken zonnepanelen
en CV ketels

Ketels vanaf € 1400,- incl. montage en BTW
Bel of mail voor een vrijblijvende offerte
Middenweg 489 • 1704 BD Heerhugowaard • Tel. 072 574 64 65 • ted.slijkerman@hetnet.nl

Margret de Boer ‘Haarstyliste’
Leliehofstraat 16
Heerhugowaard-Noord
072-5716154
Uitsluitend op afspraak!
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Openingstijden:
Dinsdag 13.00-21.00
Woensdag 09.00-21.00
Donderdag 09.00-21.00
Vrijdag 09.00-17.00

Sjoelclub Glai em d’r in.

Vrijdag 27 februari ’15. Sjoelclub ‘Glai em d’r in’ is natuurlijk zeer bekend in ons eigen dorp ‘De
Noord’, maar vanaf heden is deze bekendheid ook overgeslagen in Warmenhuizen. Natuurlijk
hebben we ons groot talent Dick Sijm, die dan uit Warmenhuizen komt, maar die heeft dan ook
geen eigen club in z’n dorp. De mannen werden gebeld door een groep enthousiaste mensen uit
Warmenhuizen, die wel een eigen sjoelclub wilden beginnen en of er één of twee van onze club
West Alkmaar
konden langskomen voor tekst en uitleg. Gelukkig hebben wij leden die veel liefde tonen voor
houdsbedrijf
nnenklimaat het spelletje en het was dus geen enkel probleem om er twee te vinden, die dat wel even wilden
doen. Het waren Dick Sijm en Tim Koomen, die een woensdagavond vrij namen van hun drukke
agenda, en op weg gingen richting de ‘Coco Bar’. “Het schijnt daar allemaal vernieuwd te zijn en ze
tappen er ook nog een heerlijk La Chouffie ook”, was het Dick Sijm met een duim omhoog naar Tim
Koomen, die daarop met een brede glimlach reageerde: “Dan moeten we er op tijd zijn Dick!”. Na
een korte uitleg dat wij een voorzitter enzovoorts hadden, gaven we een demonstratie potje om
bepaalde tactieken te laten zien. De club ging van start en Dick en Tim keken vanaf een afstandje
toe, natuurlijk onder het genot van een pilsje en een plakkie worst!
De vrijdag moesten de mannen zelf aan de bak. Het was in de middag al groots nieuws, want Koen
de Koning had een nieuw nummer toegevoegd aan onze sjoelclub Whatsapp. Iedereen die al in
de Bleeker aanwezig was kon er maar niet opkomen wie dat nou kon zijn. “Hebben we een nieuw
sjoellid ofzo Koen, want dit nummer ken ik niet en de enigste die er nog niet in staat is Hans Bleeker, maar die is toch te oud voor zuks soort dingen”, was het Maarten Danenberg. Nadat Maarten
dit gezegd had kwam Hans Bleeker met een grote glimlach binnenlopen met het nieuws dat hij
een nieuwe telefoon had met whatsapp en nu ook in de groep zat! Een doodse stilte volgde en als
snel stuurde een paar leden een paar filmpjes door, waar Hans erg van gaat genieten.
De mannen namen plaats aan de bakken en begonnen met sjoelen. Het werd al vrij snel duidelijk
dat bakken niet helemaal gelijk lagen, dus de bierviltjes kwam al snel tevoorschijn. Er werd deze
avond al druk gepraat over het grote feest op 2 mei, want het ‘Noordender Sjoelkampioenschap’
komt er natuurlijk alweer aan. “Noh.. weet je nog vorige jaar…” was de zin waarmee vele verhalen
begonnen. We kunnen namelijk alweer 12 edities terug kijken op dit geweldige festijn in Heerhugowaard De Noord en voor ‘Sjoelclub Glai em d’r in’ zijn er al vele mooie dingen gebeurd in die
tijd. Dit met name door alle deelnemers, feestgangers op het ‘Sjoelbakkenbal’ en natuurlijk ook,
vriend van de club, Paul Vlaar, die er altijd weer een feest van maakt en ook nog eens ons clublied
‘Oele boele, lekker sjoelen’ heeft gecomponeerd! De avond vorderde en onze voorzitter noemde
de einduitslag op en natuurlijk kwamen de broodjes shoarma weer op tafel. De mannen hebben
nog even nagezeten en mogen de volgende keer weer aan de bak op een zaterdag (14 maart ’15)

Sjoelclub Glai em d’r in organiseert:

Tot ziens
Sjoelclub Glai em d’r in

13e editie “Noordender Sjoelkampioenschap 2015”
Plaats:		
Datum:		
Aanvang:

Café Partycentrum Bleeker
Zaterdag 02 Mei 2015
19.00 uur

Met na afloop ‘Sjoelbakkenbal’ met live muziek o.l.v. niemand minder dan Paul Vlaar!
Opgave is heel gemakkelijk. U stuurt een email met uw naam + uw e-mailadres naar:
glaiemdrin@live.nl en wij regelen voor u de rest.
Deelname vanaf 18 jaar en wij houden de regel: ‘VOL=VOL’! dus geef u snel op!
Wij zien u graag op Zaterdag 02 Mei 2015 in Café Partycentrum Bleeker!

Sjoelclub Glai em d’r in.
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Sjoelclub: “Leit ze maar skuive”
Na maanden van absolute radio stilte, nu dan toch eindelijk weer een stukje van onze bruisende club.
Want bruisen dat doet ons clubje al 5 jaar lang.
Het gebruis bij mij persoonlijk was alleen even verdwenen, vandaar de stilte.
Ik heb nog niet vermeld wie er in het seizoen 2013/2014 kampioen was geworden, dus bij deze:
het is natuurlijk allang geen verrassing meer, want ze wint steevast alle jaren, ze staat met kop en
schouders bovenaan de lijst…… rapapa…...jawel: onze bakkenpoetser: Ina Dekker met een gemiddelde van 100 punten, daarna op de tweede plaats: Bianca Snoek met gemiddeld 96.6 punten
en derde is geworden Marian Smit met een gemiddelde van 93.9 punten. Ze scoren net zo goed
als dat ze nazitten, dus dat zit wel goed.
We hebben ook een heerlijke feestavond gehad op 10 januari, de avond was verzorgd door de
mannen van Bleeker, dus de innerlijke mens kwam niks tekort, zalig gegeten en meer dan genoeg
gedronken ( voor zover de meesten zich kunnen herinneren..).
We zijn als cluppie altijd erg gemoedelijk, maar dat wordt wel even aan banden gelegd nu. Het
werd namelijk een beetje te gortig, als een van de meiden onverwachts niet kon, dan kwam er ook
geen inval opdagen….en dat kan natuurlijk niet, dus als iemand niet kan sjoelen dan moet er een
invaller worden ingezet, doe je dat niet….kosten €5.-.
Nou, dat zijn in tijden van zware crisis toch wel flinke bedragen, maar goed omdat de politie staakt
en dus geen boetes meer uitdeelt dachten wij….laten wij eens boetes uitdelen, niet voor te hard
rijden maar voor niet of te zacht glijden.
Dus iedere 1e dinsdag van de maand is het nu steevast weer volle bak, want iedereen is vertegenwoordigd of gooit geld in de zak.
De eerstvolgende sjoelavond is vanwege drukte bij de mannen van Bleeker niet op 7 april maar
op 31 maart en de sjoelavond van mei wordt ook verzet, maar dan vanwege Bevrijdingsdag, naar
28 april.
Dan is daarna alweer bijna de laatste sjoelavond in zicht en wel op 2 juni.
Het nieuwe seizoen zal dan weer starten op 1 september, de club begint fris aan de nieuwe start
met twee nieuwe bestuursleden, Sandra Numan (secretaris) wordt vervangen door Monique Beers
en ik wordt vervangen door Kim Liefting.
Loes Resink blijft aan als voorzitter. Wij vonden dat het na vijf jaar wel eens tijd werd voor een
wissel binnen het bestuur en gelukkig waren er twee enthousiastelingen bereid om het over te
nemen.
Het veranderd verder niets qua gezelligheid, we blijven lachen, gieren , brullen, de polsjes blijven zeer beweeglijk en de buikspieren blijven strak door al het lachen, wel bestaat de kans, door
het vele lachen, op extra rimpels in het gelaat…. dus zie je iemand met een oude rimpelkop op
straat…..grote kans dat zij maandelijks naar de sjoelclub gaat.
Heb je zin om ook eens per maand even gezellig te sjoelen en te lachen…kom eens langs bij de
club of meld je aan bij , via de mail: evelienplak@kpnmail.nl
Groeten namens: “Leit ze maar Skuive”,
Evelien Plak

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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Nieuws van hugo girls
De tweede helft van de veldcompetitie moet nog beginnen maar
wij zijn al druk bezig voor volgend seizoen. 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.
Op de NHV website staan inmiddels alle wedstrijden voor de rest
van dit seizoen. En het eerste kantinedienstschema staat alvast in
dit Contact. Hou het in de gaten en zorg dat je een vervanger hebt geregeld als je toch geen tijd
hebt om in de kantine te staan.
En er draaien best veel teams van Hugo Girls bovenin de competitie mee maar de grootste kans
om kampioen te worden heeft de F1. Op 21 maart spelen zij tegen Kleine Sluis de kampioenswedstrijd. Iedereen is van harte welkom om ze aan te moedigen!
Iedereen heel veel succes met handballen.

Het bestuur

HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
			Piet Oudeman Transport
JEUGDSPONSOR

Kalanchoëkwekerij Slijkerman

Hugo Girls jarigen
Jet Beers				15-mrt
Britt Stoop			 16-mrt
Florien Deken			
23-mrt
Margreth van den Berg-Oudeman 24-mrt
Schoonmaken Rondeel
De volgende teams van Hugo Girls zijn aan de beurt om het Rondeel schoon te maken.
15/3 - 16/3 Recreanten 3
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.
De wedstrijdformulieren worden bij mij gebracht, ik zorg voor het invoeren en doorgeven van de
uitslagen naar de bond.
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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
Tess van Schagen

Zondag 15 maart om 12.15 uur
bij de wedstrijd : Hugo Girls – Graftdijk
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!

27 Maart doet de jeugd hun best
Doet u de rest?
Koopt u ’n plantje
Dank u wel namens Hugo-Boys en Hugo-Girls.
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Nel, Irma en Jella

08.03.15
Excelsior ’53 – Hugo Girls
Na een aantal vrije weekenden mocht Hugo Girls vandaag aantreden tegen Excelsior ‘53. De wedstrijd zou om 12 uur beginnen echter er was geen scheidsrechter aanwezig waardoor dit niet mogelijk was. Een miscommunicatie van de bond leidde er toe dat we bijna weer terug naar Heerhugowaard konden vertrekken. Echter er was een zeer vriendelijke meneer bij Excelsior die aanbood om
de wedstrijd te fluiten. De wedstrijd verzetten werd voor beide partijen erg lastig dus stemden we
in en begon de wedstrijd een half uur later dan gepland. Voor Excelsior stond er veel op het spel, de
club staat onderin waardoor er kans is op degradatie echter was Hugo Girls ook gebrand op de winst.
Na het fluitsignaal kwam Hugo Girls meteen op voorsprong maar Excelsior zat ons aldoor op de
hielen. De dames uit Heerhugowaard maakten veel doelpunten en liepen al snel uit naar 7-11.
Echter door slordig verdedigen en een paar afstandsschoten bleef Excelsior steeds dichtbij en bleven ze de hele wedstrijd ongeveer 2 doelpunten achterstaan. De ploegen gingen de rust in met
een stand van 14-16 in het voordeel van Hugo Girls.
Na de rust probeerde Excelsior het gat kleiner te maken en kwam Hugo Girls onder enige druk te
staan maar Excelsior bleef steeds op 2 punten achterstand. Naarmate het einde naderde leek het
of de meiden van Excelsior moe werden en creëerde Hugo Girls enige afstand. De wedstrijd eindigde dan ook met 7 punten verschil. De meiden uit de Noord gingen er met de punten vandoor,
het werd 22-29 in het voordeel van Hugo Girls. Piet bedankt voor het fluiten!
Hugo Girls speelt volgende week hun één na laatste binnen wedstrijd thuis tegen Graftdijk. Kampioen kunnen we niet meer worden maar we draaien wel boven in de competitie mee!
UITSLAGEN HUGO GIRLS
2 tm 8 maart
			
Dames 1 Excelsior ‘53 DS1
Hugo Girls DS1
22
- 29
Dames 2 KSV DS4
Hugo Girls DS2
16
- 19
Dames 3 Hugo Girls DS3
Graftdijk DS3
14
- 7
A1
Hugo Girls DA1
VVW ‘t Fortuin DA2
22
- 15
B1
Hugo Girls DB1
Vrone DB1
16
- 6
B2
Graftdijk DB1
Hugo Girls DB2
16
- 11
C1
Hugo Girls DC1
Sew Westfriesland DC3
17
- 17
C2
Hugo Girls DC2
Geel Zwart DC2
7
- 13
D1
DSS D2
Hugo Girls D1
19
- 8
allemaal goed gespeeld, maar DSS was te sterk en ruig.					
D2
Hugo Girls D2
Victoria O D4
24
- 4
E1
Aeno E1
Hugo Girls E1
10
- 6
E2
Hugo Girls E2
Lacom ‘91 E1
13
- 1
F1
Hugo Girls F1
D.S.O. F1
8
- 4
Recr 1
Hugo Girls DR1
Victoria O DR1
13
- 12

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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PROGRAMMA ZATERDAG 14 MAART T/M VRIJDAG 20 MAART (ZAAL)
AANW./			
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1 15-mrt HG DS1-Graftdijk DS1
Noorderend
12:15 11:45
-----DAMES 2 15-mrt HG DS2-A & O DS1
Noorderend
11:05 10:35
-----DAMES 3 14-mrt V.Z.V. DS3-HG DS3
Zijveld, ‘t
18:45 18:00
RES.SH.
A1
VRIJ
B1
VRIJ
B2
15-mrt St. George DB1-HG DB2
Stap, de
17:30 16:45
-----B3
15-mrt SEW/Zuidermeer DB4-HG DB3 Westfrieslandhal 16:05 15:05
RES.SH.
C1
15-mrt HG DC1-Westfriezen DC2
Noorderend
10:00 9:30
-----C2
VRIJ
D1
VRIJ
D2
14-mrt HG D2-Zwaluwen ‘30 D1
Noorderend
11:45 11:15
-----E1
14-mrt HG E1-DSS E2
Noorderend
13:15 12:45
-----E2
14-mrt HG E2-VVW E3#
Noorderend
12:30 12:00
-----F1
15-mrt Con Zelo F1-HG F1#
Harenkarspelhal 10:00 9:00
-----RECR. 1
VRIJ
RECR. 2 17-mrt HG DR2-S.C. Dynamo DR2
Noorderend
21:00 20:30
-----RECR. 3
VRIJ
WIJZIGING:
Zat 14 mrt: VZV Dames 3 -Hugo Girls om 18.45 uur (was 19.05 uur)			
		
PROGRAMMA ZATERDAG 21 MAART T/M VRIJDAG 27 MAART (ZAAL) 				
DAMES 1 22-mrt Meteoor DS1-HG DS1
Weijver, de
12:00 11:15
RES.SH.
DAMES 2 22-mrt Geel Zwart DS2-HG DS2
Multitreffer, de
14:10 13:10
-----DAMES 3 21-mrt HG DS3-Kleine Sluis DS2
Noorderend
19:00 18:30
-----A1
22-mrt HG DA1-Westfriezen DA2
Noorderend
12:00 11:30
-----B1
22-mrt HG DB1-Valken DB1
Noorderend
13:15 12:45
-----B2
22-mrt HG DB2-SEW DB2 #
Noorderend
14:20 13:50
-----B3
22-mrt HG DB3-Spartanen DB2
Noorderend
11:00 10:30
-----C1
21-mrt KSV DC2-HG DC1
Noorderend
11:15 10:45
-----C2
22-mrt HG DC2-D.S.O. DC3
Noorderend
10:00 9:30
-----D1
VRIJ
D2
21-mrt Meteoor D3-HG D2
Weijver, de
11:30 10:45
RES.SH.
E1
22-mrt Meervogels’60 E1-HG E1
Lelie, de
11:30 10:30
-----E2
22-mrt Schagen E2-HG E2
Spartahal, de
11:40 10:55
-----F1
21-mrt HG F1#-Kleine Sluis F1
Noorderend
13:30 13:00
-----RECR. 1 24-mrt Niedorp DR2-HG DR1
Niedorphal
19:00 18:15
-----RECR. 2 23-mrt SSV/Sporting S DR1-HG DR2
Mijse, de
19:00 18:00
-----RECR. 3 24-mrt HG DR3-VVW DR3
Noorderend
21:00 20:30
-----TEAM
D2
E2
E1
C1
DAMES 2
DAMES 1
RECR. 2
F1
DAMES 3
C2
B3
A1
B1
B2
RECR. 3
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DATUM
14-mrt
14-mrt
14-mrt
15-mrt
15-mrt
15-mrt
17-mrt
21-mrt
21-mrt
22-mrt
22-mrt
22-mrt
22-mrt
22-mrt
24-mrt

WEDSTRIJD
HG D2-Zwaluwen ‘30 D1
HG E2-VVW E3#
HG E1-DSS E2
HG DC1-Westfriezen DC2
HG DS2-A & O DS1
HG DS1-Graftdijk DS1
HG DR2-S.C. Dynamo DR2
HG F1#-Kleine Sluis F1
HG DS3-Kleine Sluis DS2
HG DC2-D.S.O. DC3
HG DB3-Spartanen DB2
HG DA1-Westfriezen DA2
HG DB1-Valken DB1
HG DB2-SEW DB3 #
HG DR3-VVW DR3

AANV
11:45
12:30
13:15
10:00
11:05
12:15
21:00
13:30
19:00
10:00
11:00
12:00
13:15
14:20
21:00

SCHEIDRECHTER
Lindsey Snoek-Evi Blankendaal
Noor Blankendaal-Pien vd Berg
Sen Kuilboer-Bente Zuurbier
Inge Enius-Romy Snoek
?
bond
Karin Oudeman
Ineke Schot-Lisa Dekker
Joyce Hey-in ‘t Veld-Pascal Hey
Jacky Zuurbier-?
Nel Borst
Annie Groenland
Karin Oudeman
Astrid Snel
Monique Beemsterboer

ZAALDIENSTEN ‘T NOORDEREND			CONTROLE
		
14-mrt
11.30-13.15
ouders jeugd + Yara de Vries
13.15-14.00
ouders E1 + Rowena Sprenkeling
		
15-mrt
09.45-12.15
Jorine de Moes + Bianca Groot
Simone Drenth
12.15-13.30
Maartje Deken + Carina Borst
		
21-mrt
13.15-14.15
ouders F1+ Merel van der Loos
		
22-mrt
09.45-12.00
Melanie van Diepen + Lisan Reus
Ingrid Commandeur
12.00-14.20
Tanja Hof + Angele Ligthart
Buffetdiensten Hugo Girls in het rondeel
Eind maart zullen de buffetdiensten weer beginnen in het rondeel tijdens de 2e helft van de
veldcompetitie.
Deze worden in het contact vermeld en op de website.
Dus houd het contact en de website van Hugo Girls goed in de gaten.
Hierbij het overzicht van de kantine diensten voor het rondeel.
Kijk goed wanneer je aan de beurt bent. Want het gebeurt regelmatig dat iemand niet op komt
dagen.
Als je niet kunt zorg je zelf voor een ander en de wijziging geef je door aan Annet Kroon
Tel nr 072-5711428 of via de mail:marcoannet@gmail.com
Kom je niet opdagen en heb je niet voor vervanging gezorgd, ben je de volgende periode extra
aan de beurt.
Annet Kroon,
planning kantinediensten in ´t rondeel
Datum
28 maart		
12.15 uur tot 15.15 uur
		Maartje Deken
		
29 maart		
9.15 uur tot 11.30 uur
		
Jet Beers en Jessy Blom
		
30 maart		
18.45 uur tot 21.30 uur
		Ilja Groot
		
1 april		
19.15 uur tot 21.45 uur
		
Jorien de Moes

11.30 uur tot 13.45 uur
Marijke Dekker en Merel van der Loos
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Activiteitenkalender
Mini handbal middagen in het Zijveld in ’t Veld
Aanvang 14.00
11 maart
15 april
Vrijdagavond 27 maart komen de jongens en meiden van Hugo Boys/Hugo Girls langs de deuren
voor de jaarlijkse verkoop van de kalanchoes.
Deze worden weer gesponsord door kwekerij Slijkerman.
Gezellig voor Pasen of iemand cadeau te doen.
Het zaalseizoen loopt op z’n einde…
Wie weet hebben we nog een zaalkampioen aan het einde van het zaalseizoen.
Als dat zo is, zullen we daar natuurlijk de volgende keer aandacht aan besteden.
Iedereen veel succes,
jeugdcommissie Hugo Girls

Nieuws van Tennisvereniging ’t Noord-End

���������������������������������

We gaan weer tennissen!
We staan weer aan het begin van een nieuw tennisseizoen. Nog 2
weken geduld.
Aan de banen wordt al weer een paar hard weken gewerkt. Gravel
aanvullen, walsen en vegen, binnenkort worden de lijnen er weer
ingelegd. Ook in en aan de kantine wordt weer volop gewerkt. Dit
om alles weer in optimale staat te brengen voor een mooi en gezellig tennisseizoen.
Dit seizoen zijn we gelukkig als bestuur weer volledig:
· Wim Wijnker 			Voorzitter
· Agnes de Goede-van Langen
Secretaris
Naamloos-22 1
27-08-2010
· Jan Verkroost			Penningmeester
· Carola Keesom			
Communicatie / Algemeen bestuurslid
· Paul Groot			
Algemeen bestuurslid

10:52:54

Het is voor elke vereniging belangrijk dat er aan de basis een compleet bestuur staat. Zeker in de
huidige tijd waarin je goed moet bepalen wat de doelen zijn, wat haalbaar is, wat de kosten zijn e.d.
Landelijk ziet de KNLTB het aantal tennissers al geruime tijd sterk krimpen. Ook onze vereniging
ziet haar ledenaantal al jaren dalen. Daarnaast zien we ook een duidelijke vergrijzing ontstaan. Als
bestuur zullen wij ons best doen om een financieel gezonde club te blijven, ons ledenaantal op
het huidige niveau te houden en daar waar mogelijk nieuwe leden te winnen.
Uit de on-line enquete die we gehouden hebben onder onze leden kwam duidelijk naar voren dat
bijna alle leden tevreden zijn over de vereniging en alle activiteiten.
De enige punten die duidelijk verbetering behoeven zijn de beperkte mogelijkheden voor tennislessen en de communicatie over activiteiten.
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Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering
Alle leden worden uitgenodigd en zijn van harte welkom om dinsdag 24 maart om 20.00u in de tenniskantine aanwezig te zijn bij de Algemene Leden Vergadering van Tennisvereniging ’t Noord-End.
Tijdens deze Algemene Ledenvergadering zullen we de grote lijnen van de gehouden enquete
presenteren en toelichten. Daarin kunt u zien wat er leeft binnen de vereniging en onder onze
leden. Dit inzicht heeft ons nog meer geholpen bij het bepalen van ons beleidsplan voor 2015 /
2018. Dit beleidsplan zullen we deze avond ook presenteren en bespreken. Zo kunt u horen en
zien wat we de komende jaren voor aandachtspunten hebben en welke zaken belangrijk zijn voor
onze tennisvereniging. Uiteraard gaan we daarover dan graag met u in discussie. Alle leden zijn
van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn.
Een ding kan ik alvast vermelden: onze meeste aandacht zal dit seizoen uitgaan naar het organiseren van meer én diverse activiteiten waaraan al onze leden mee kunnen doen. We zullen dit beter
en tijdig communiceren. Wij zullen alles duidelijk en op tijd communiceren via de e-mail nieuwsbrieven en Het Contact. Binnenkort is de nieuwe website van Tennisvereniging ’t Noord End ook
in de lucht en zal deze hierin ook een grotere rol kunnen spelen.
Wij hopen op een druk seizoen met veel leden op de banen. En...... als je goede ideeën hebt of op
een andere manier een positieve bijdrage kunt leveren, twijfel niet en neem contact op met een
van de bestuursleden.
Namens het bestuur van Tennisvereniging ’t Noordend wens ik ieder een sportief en gezellig tennisseizoen op onze club!
Wim Wijnker, Voorzitter
Agenda Algemene Ledenvergadering Tennisvereniging ’t Noord End
Dinsdag 24 maart 2015, aanvang 20.00 uur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening en invullen presentielijst
Verslag vorige vergadering
Jaarverslag + Financieel verslag 2014 ligt ter inzage op tafel
Presentatie enquête
Beleidsplan 2015 / 2018
Begroting 2015
Rondvraag

De agenda voor maart / april

·
·
·
·
·

Za 14 maart 10.00u - 12.00u: voorkeur voor kantinedienst opgeven
Zo 15 maart 11.00u - 12.00u: voorkeur voor kantinedienst opgeven
Di 24 maart 20.00u: Algemene Ledenvergadering
Zo 29 maart 14.00u-16.00u: Openingstoernooi
Zo 29 maart 14.00u-16.00u: tevens tennispasje/ boekje ophalen
Openingstoernooi op zondagmiddag 29 maart!
We starten om 14.00u en we eindigen als iedereen het naar zijn zin heeft gehad!
Schrijf je in via een mail naar toernooicommissie@tvnoordend.nl
Algemene Ledenvergadering Tennisvereniging ’t Noord-End
Uitnodiging voor alle leden van Tennisvereniging ’t Noord-End.
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:

Op dinsdagavond 24 maart
Aanvang 20.00 uur
In de kantine van onze tennisvereniging
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Hugo Boys seizoen 2014-2015
Van de bestuurstafel
Zoals het er nu naar uitziet wordt het toernooi om de Waardcup gespeeld in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Als speeldata zijn
voorlopig vastgelegd, 9, 13 en 15 aug. De wedstrijden duren 2x een
halfuur en iedere club speelt 4 wedstrijden. Het betreft alleen het 1e
elftal.
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. De sponsorcommissie zal zorgen voor de uitnodigingen
en na afloop zal er live muziek zijn.
Het dagelijks bestuur vergadert op maandag 23 maart a.s. Belangrijke agendapunten zijn de halfjaarcijfers en de concept-begroting voor het nieuwe seizoen.
Resultaten
Hugo Boys 1 behaalde uit de laatste 3 wedstrijden de volle 9 punten. Een prima resultaat wat vertrouwen geeft voor de komende weken. Zondag 15 maart wordt er thuis gespeeld tegen Schagen,
de week erop (22 maart) de derby in Waarland tegen Con Zelo en op zondag 29 maart wordt er
thuis gespeeld tegen DWOW.
Hugo Boys 2 won afgelopen zondag met 4-0 van Sporting Andijk en de naaste concurrenten verspeelden allemaal één of meerdere punten. Op zondag 22 maart speelt het team van coach Cees
Ursem de uitwedstrijd tegen de nummer 2 VVW. De week erna thuis tegen Always Forward. Na
deze 2 cruciale wedstrijden zal er veel duidelijk zijn voor het restant van de competitie.
Hugo Boys 3 won de laatste 2 wedstrijden en behoudt hierdoor aansluiting met de bovenste
plaatsen.
Hugo Boys 4 won uit bij Con Zelo met het kleinst mogelijke verschil (0-1).
Hugo Boys 5 behaalde 1 punt in de uitwedstrijd tegen HSV en behoudt hiermee de koppositie.
De dames verloren de laatste 2 wedstrijden.
De A junioren speelde de laatste thuiswedstrijd gelijk tegen Hollandia T (1-1) maar naaste concurrent Always Forward kwam ook niet verder dan een gelijkspel in de uitwedstrijd tegen Kwiek.
Afgelopen zondag wonnen beide teams hun wedstrijd waardoor de thuiswedstrijd tegen Always
Forward, op zondag 22 maart, een absolute kraker belooft te worden !
Allen weer veel succes gewenst de komende weken.
Klaas Oudeman
voorzitter
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Van de bestuurstafel
Zaterdag 14 maart			
Hugo-Boys
9.30 uur Walther
13.00 uur Carla
19.30 uur Revas Ineke
Zondag 15 maart
Hugo-boys
9.45 uur Ria / Erna
Leden : G.L Dekker
13.00 uur Barry 14.00 uur Tini
Leden: Gert- Jan Liefting / Lex Rendering
Maandag 16 maart
Tafeltennis Puinhoop

Zaterdag 21 maart
Hugo-Boys
9.30 uur Irma / Corina
13.00 uur Hans
Zondag 22 maart
Hugo-boys
9.45 uur Hanneke / Sytske
Leden; Dion van ’t Padje en Bas van Veen tot 12.00 uur
13.00 uur Joke
leden : Jelle van Tuyll van S / Niels van Veen
Maandag 23 maart
tafeltennis

Dinsdag 17 maart
Kbo --- seniorengym

Dinsdag 24 maart
Kbo
Seniorengym

Woensdag 18 maart
Revas

Woensdag 25 maart
revas

Donderdag 19 maart
Training Hugo- Boys

Donderdag 26 maart
Training Hugo Boys

Vrijdag 20 maart
Koersbal

Vrijdag 27 maart
Koersbal

Hugo Boys Senioren
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 15 maart 2015 				
Terreindienst: Mark Klompstra 							
wedstr.
Omschrijving 		
aanv. vertr.
Scheidsrechter
39602
Hugo-Boys 1
Schagen 1
14:00		
G.M. Jak
0
Hugo-Boys 2
vrij					
124531
Victoria O 3
Hugo-Boys 3
12:30 11:30			
123718
Hugo-Boys 4
SRC 6
10:45 10:00
Adri v Renswoude
123692
Hugo-Boys 5
SVW 27 10
10:45 10:00
Pim Mooij
123305
Nieuwe Niedorp 5
Hugo-Boys 6
14:00 13:00			
0
Hugo-Boys A 1
vrij					
115374
Hugo-Boys VR 1
Callantsoog VR 1
14:00 13:15
Wim Overtoom
		
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 22 maart 2015 				
Terreindienst: 		
Paul Groot 				
wedstr.
38656
42467
124413
123714
0
121499
128885
114709

Omschrijving 		
aanv. vertr.
Scheidsrechter
Con Zelo 1
Hugo-Boys 1
14:00		
R.T.T.M. van Aanholt
VVW 2
Hugo-Boys 2
12:00 10:45
P. van der Duin
SRC 4
Hugo-Boys 3
14:00 13:00			
Hugo-Boys 4
Sint Boys 2
10:45 10:00
G. Vinke		
Hugo-Boys 5
uitgesteld 					
VIOS-W 7
Hugo-Boys 6
13:00 12:00			
Hugo-Boys A 1
Alw. Forward A 2
10:45		
G. van der Krol
Dirkshorn VR 1
Hugo-Boys VR 1
11:00 10:00			
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WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 29 maart 2015 				
Terreindienst: 		
John Beers, Manus v.d. Vliet 		
wedstr.
39601
42424
123700
123288
123688
126694
128928
115370

Omschrijving 		
Hugo-Boys 1
DWOW 1
Hugo-Boys 2
Alw Forward 2
Hugo-Boys 3
LSVV 5
Nw Niedorp 4
Hugo-Boys 4
Hugo-Boys 5
DTS 4
VZV 6
Hugo-Boys 6
VVS 46 A1
Hugo-Boys A1
Hugo-Boys VR 1
Winkel VR 2

aanv. vertr.
Scheidsrechter
14:00		
O. Jans 		
10:45 10:00
P.H. Collet
10:45 10:00
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				
Siem Hand tel. 5740761									

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					
Saturday, March 14, 2015
Terreindienst ‘s ochtends: Paul Groot jr.			
Terreindienst ‘s middags: Pim Wolkers
		
wedstr. Omschrijving			
aanv
Vertr/aanw
175432 Hugo Boys B1 Limmen B3
14:00 13:00
184391 LSVV C2
Hugo Boys C1
13:15 11:30
188019 SVW 27 D4
Hugo Boys D1
9:00
8:00
194648 BOL E1
Hugo Boys E1
10:15 9:30
167361 Hugo Boys E2 Apollo 68 E1
11:00 10:30
192105 Hugo Boys F1 SVW 27 F5
11:00 10:30
176997 VVS 46 MP1
Hugo Boys MP1
9:15
8:30
201939 Hugo Boys MP2 Foresters de MP3
11:00 10:30
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Scheidsrechter
Marcel Numan
Adri/ Sandra/ Frank
Frits/Marco
Erik

Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd					
Saturday, March 21, 2015
Terreindienst ‘s ochtends:			Wouter Bekker			
Terreindienst ‘s middags:			Rens Hoogland			
wedstr. Omschrijving			
aanv
Vertr/aanw
175430
Hugo Boys B1
- VIOS-W B2
14:00
13:00
184410
Vrone C2
- Hugo Boys C1
15:30
13:00
188014
SVW 27 D5
- Hugo Boys D1
11:30
10:30
194651
Hugo Boys E1
- ZAP E1
11:00
10:30
167376
GSV E1
- Hugo Boys E2
9:00
8:00
192115
SVW 27 F6
- Hugo Boys F1
10:15
9:30
176970
KGB MP1
- Hugo Boys MP1
11:00
10:00
176878
Hugo Boys MP2 - Rijp (de) MP1
11:00
10:30
						

Plantenaktie

2015

Plantenaktie

2015

Scheidsrechter
Mitchell Assendelft
John/Rick
Erik

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.
					

Jaarplanner 2015

2 mei 2015
13e editie Noordender Sjoelkampioenschap aansluitend Sjoelbakkenbal bij Bleeker
3 mei 2015
Eerste Communieviering
5 mei 2015
Fietstocht
14 mei 2015
YoungSeven: Dauwtrappen met monniken
17 mei 2015
3e zondag viering met als gastkoor Bjerjozka.
18 mei 2015
KBO: Slotmiddag
24 mei 2015
en 25 mei: Pinksteren
7 juni 2015
YoungSeven: KJD Festival
12 juni 2015
Samen Verderfeest
13 juni 2015
Bavodag voor de vormelingen
21 juni 2015
3e zondag met het combo van Trudy Hand
28 juni 2015
YoungSeven: Seizoensafsluiting
29 augustus 2015 39e editie Noordender Volksspelen aansluitend feestavond bij Bleeker
7 september 2015 KBO: Fietstocht
14 september 2015 KBO: seizoen bijpraten, ook ruiken en voelen
12 oktober 2015 KBO: Justitie pastoraat
10 november 2015 KBO: Avondprogramma met Kees Mol
15 december 2015 KBO: Kerstmiddag ”De Grijzen Wijzen“ optreden
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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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Praktijk Heerhugowaard ‘’de Noord’’
Acupunctuur & afslankcoach van Straight away

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

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

Volg ons op facebook voor leuke (win)acties, recepten en tips over gezondheid & voeding.

Het luier aapje

De leukste luiercreaties en geboortebedankjes
Erna de Haan
Tel: 06-38602035
Middenweg 565
1704 BG
Heerhugowaard
erna.dehaan@kpnmail.nl
Voor meer informatie, bezoek onze site: www.hetluieraapje.nl

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.

47

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 14 maart

Saucijzenbroodjes van € 1,75 voor € 1Krentenbollen 4+2 Gratis
Moorkoppen 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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