Vrijdag 27 februari 2015

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

Viering van Meeleven
Vrijwilligersavond Hugo Boys en Stichting Dorpshuis
vormelingen en begeleiders gaan naar Amsterdam
J4D: Criminele updates van achter gesloten deuren
t/m 14 maart 2015 Zeekverkenners: collecte Jantje Beton
J4D: Indrukwekkend verhaal over een leven van drank
20:00 Jaarvergadering parochie in dorpshuis
J4D: Tijd voor teambuilding
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
Lentekeezen
Palmpasenviering
10:00-12:00: Zuster van Buurendag (zwerfvuil ruimen)
MOV: fiets, wandeltocht
Witte Donderdag
De YoungSeven Passion
Goede Vrijdag
Paaswakes
en 6 april: Pasen
sporthal Noorderend: Brommerbeurs
Diatonica’s: jubileumshow in de sporthal Noorderend
Diatonica’s: jubileumshow in de sporthal Noorderend
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 9 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 27 maart 2015.
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HUSQVARNA 136 LiC
TRIMMER

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

KLINKENDE
MUNT WEKEN

100% Husqvarna.
0% Brandstof.

Inclu sief Accu
en snella der

€ 429,-
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Husqvarna.
€ 3.599,100% Husqvarna.0% Brandstof.
0% Brandstof.
9,-zijn er:
€ 42
De nieuwe Husqvarna Accu
Series

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

Inclu sief Accu, snella
en maaidek 85 cm.

der

HUSQVARNA 136 LiHD50
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Inclu sief Accu
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€ 40,-
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HUSQVARNA 136 LiHD50
HEGGENSCHAAR
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€ 3.599,-

Inclu sief Accu
en snella der

HUSQVARNA
RIDER ACCU
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€ 459,-

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

Adviseurs:
Jos Kamp / René Dudink
123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd 3

123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd 3

Zelfstandig Adviseur

SINDS 1908
AL 100 JAAR
ZEKERHEID
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”Voorsprong door service”
Jos Kamp Assurantiën BV
Middenweg 200
1701 GG Heerhugowaard
tel. (072) 571 12 84
www.joskamp.nl
info@joskamp.nl

123_HQ_Dealeradv_NL_Krant_FC.indd 3
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R.K. Kerkgemeenschap van het Heilig Hart van Jezus
Gastvrij en inspirerend in Godsnaam!
Parochiecentrum:
Middenweg 541
1704 BE Heerhugowaard
(072) 57 113 34
NL64RABO 0326802185
Pastorie.de.noord@gmail.com
www.kerkdenoord.nl
Openingstijden secretariaat:dinsdag en donderdag van 9:30 uur tot 11:00 uur
Openingstijden kerk: maandag tot en met zondag van 9.00 uur tot 18.00 uur
Pastor:
Marion Bleeker-Burger
(0226) 422 731
Jnm.bleeker@quicknet.nl
Donderdagmorgen aanwezig op de Pastorie, vrije dagen op maandag en vrijdag-ochtend
Pastor:
Toon Jorink, Veluweweg 56, 1738 BE te Waarland
(0226) 423 280 / 06 51494718
t.jorink@gmail.com
Toon heeft op dinsdag vrij
Deken / pastoor E. Moltzer
Gedempte Gracht 64
1741 GD Schagen
0224 212357
don.eduard@planet.nl
Heilig Hart raad
Vice-voorzitter			
Gea Klercq		
Secretaris			Vacature
Penningmeester			
Siem van Langen
Bestuurslid			
Kees van Langen		
Contactpersonen secties:
Sectie Catechese			Vacature
Sectie Liturgie			
Marga van Langen
Sectie Gemeenschapsopbouw
Ted van Schagen		
Sectie Diaconie en Pastoraat
Vacature

072 571 5265
072 5744771
072 574 2241

072 574 2241
072 5712020

Personele Unie
Pim Mooij						072 571 5332
Truus van den Berg					
072 5719852
Copij voor het Contact namens de Parochie dient u te mailen naar Annet Kroon:
marcoannet@gmail.com. Gelieve voor zaterdag 12 uur.
Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren voor 5 maart op het
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
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In maart is de groep van mevrouw Van Schagen- Oudeman aan de beurt om de kerk op orde te maken
Bloemengroep:
In maart wordt de kerk versierd door Ada Borst en Agnes de Goede
SPREEKUUR vice voorzitter.
Op elke 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?
2) 1 maart.
Gerechtigheid is:
het rondje, dat je weggeeft aan dorstigen, het brood, dat je breekt bij honger,
de jas, die je deelt bij kou,
de asielzoeker, die je opzoekt,
de zieke, waar je een middag bij blijft,
de brief die je schrijft aan een gevangene,
de herinnering aan je overleden geliefden.
Daarin wordt God zichtbaar.
Het tweede werk van barmhartigheid is: Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.
Ook deze week zamelen we voedsel en drinken in voor de Voedselbank.
U vind een mand/ krat achter in de kerk waar U inbreng voor de voedselbank kunt deponeren. Ook
is er een mogelijkheid voor een geld donatie.
3) 8 maart.
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.
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Derde werk van barmhartigheid:Ik was ziek en jullie bezochten mij.
U wordt uitgenodigd om de komende week op bezoek te gaan bij die zieke, waar u al zolang naar
toe zou gaan
UIT DE PAROCHIE – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” – 21 februari 2015.
De veertigdagentijd is in volle gang. Doet u er iets mee? Heeft u zich voorgenomen om uzelf iets
te ontzeggen in deze periode? Sommige mensen vinden dat onzin. Waarom zou je dat doen? Er
zijn meerdere redenen waarom je dit kan doen:
-je bewust worden van je overvloed
-bewuster bij de dingen van het leven stilstaan
-meeleven met hen die het minder hebben
-jezelf testen of je zoiets redt of je geen slaaf bent van je gewoontes
-om sterker te worden
Als je dat dan veertig dagen redt, kun je je als herboren voelen. Met Pasen, het feest van het
nieuwe leven.
Op 7 februari overleed Ank Veldman – Dekker op 83-jarige leeftijd in Hugo Oord. Enkele dagen
daarvoor had zij de ziekenzegen ontvangen. Familie Veldman: van harte gecondoleerd en veel sterkte.
Het Herenkoor van Langedijk zong in de viering van 15 januari. Ze zongen heel mooi traditionele
liederen.
Ook op die dag werd Julie Pancras gedoopt. Familie Pancras: van harte gefeliciteerd. We wensen
Julie toe dat zij mag opgroeien tot een evenwichtig en gelukkig mens dat mee gaat bouwen aan
een mooiere wereld.
Op de middag van Aswoensdag kregen de Eerste Communicanten, de aanwezige ouders en
enkele andere aanwezigen een askruisje als symbool voor alles wat ons leven en ons geloof
verduistert, maar dat ook zegt: je kunt opnieuw beginnen, altijd weer. Je hoeft alleen maar het
as van het verleden weg te vegen en het vuur van je geloof aan te wakkeren. Zo kregen ook de
vormelingen, begeleiders en andere bezoekers in de avondviering een askruisje. Het is toch altijd
weer een bijzonder iets, voor de kinderen best heel spannend.
Wat komen gaat:
1 maart: Vastenproject - inzameling voedsel voor Voedselbank
8 maart: Vastenproject - aandacht voor de zieke medemens
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.
WOENSDAG 25 FEBRUARI
19.30 UUR Dag afsluiting met Deo Vacare
WEEKEINDE 28 FEBRUARI EN 1 MAART
Tweede zondag van de vasten
Eerste lezing uit Genesis 22, 1-2.9a.10-13.15-18( Boven op de berg legt Abraham zijn toekomst, zijn
enige zoon Isaak,in Gods hand. Hij leert God er op een heel nieuwe manier kennen.)
Evangelie uit Marcus 9,2-10( Petrus, Jacobus en Johannes zien Jezus boven op de berg in een heel
nieuw licht)
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ZONDAG 1 MAART
10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is Gerard Weel.
Gebedsintenties voor: Jaap Way en Gre Way-de Boer en overleden familie, Antonius Aloysius
Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart,
Kees Zuurbier en zegen over zijn gezin, Jan Zuurbier en zegen over zijn gezin, Truus van StralenOvertoom, Adrianus Overtoom en Catharina Overtoom-Oudhuis en zegen over hun gezin, Piet
Beers en familie voor een jarige, Cees Goedhart en zegen over zijn gezin.
Lector; Bert Bijvoet. Misdienaars: Kirsten Plak en Jip van den Berg. Koster; Peter Danenberg.
WOENSDAG 4 MAART
19.30 UUR
Dagafsluiting met Deo Vacare
DONDERDAG 5 MAART
19.30 UUR
Viering van Meeleven met Marion Bleeker-Burger en Nel Zuurbier en zang van de Cantorij.
Gebedsintenties voor: Sander Borst en zegen over zijn gezin, Jan Korver, Piet Dekker en zegen
over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Dennis Overtoom, Nelly van Veen en overleden ouders
Overtoom-Groen, Cok borst, in liefdevolle herinnering Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers,
marie Molenaar-Spaansen en overleden familie, Alex Weel ,in liefdevolle herinnering Jan en Ria
en overleden ouders Berkhout en Borst, Henk Borst, Luc en Ria van Gastel-Tesselaar, in liefdevolle
herinnering Berry, Jan Bleeker en zegen over zijn gezin, Marco Ursem, Siemen Borst en geef ons
kracht om verder te gaan, Jan Beers en zegen over zijn gezin, Theo Groot en overleden familie
Groot-de Goede, Toon en Annie Spaansen-Borst, Tiny Veldman-overtoom en overleden familie
Veldman-Overtoom, in liefdevolle herinnering Marcella, in dierbare en dankbare herinnering aan
onze lieve ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom, Theo en Annie Hoogland-Bleeker, Alie Idemavan Diepen, in liefdevolle herinnering Catharina Westmeijer-Broersen en zegen over haar gezin,
Jan Bleeker en zegen over zijn gezin, Nic Oudeman en overleden familie Oudeman-Bakkum, Nol
van Woerkom, in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel, in liefdevolle herinnering familie Jan
Oudeman –Groot en om zegen over de kinderen en kleinkinderen, Pe Wester en Gerrit Schaafsma
en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Jan en de familie Oudeman-Groot, in liefdevolle
herinnering Nic Commandeur, Henk en Trien Groot-Groot, voor allen die in eenzaamheid sterven,
in dankbare herinnering aan Jaap Pronk, Jan en Sjanet, Gre Ursem-Jong overleden familie UrsemJong en zegen over haar gezin, Siemen Borst en geef ons kracht om verder te gaan.
Koster: Rene van Langen.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
WEEKEINDE 7 EN 8 MAART
Derde zondag van de veertigdagentijd
Eerste lezing uit Exodus 20, 1-17(De Tien woorden van het verbond zijn wegwijzers ten leven. Zij
wijzen ons de goede richting naar een menswaardige samenleving in Gods naam)
Evangelie uit Johannes 2, 13-25( De stenen tempel heeft afgedaan. Het echte huis van de Vader is
Jezus zelf en de gemeenschap die op Hem wordt gebouwd)
ZATERDAG 7 MAART
19.00 UUR
Afsluiting van de cyclus van het vormselproject. Voorganger is Marion Bleeker-Burger en de zang
wordt verzorgd door het begeleiderskoor.
Gebedsintenties voor:Toon en Annie Spaansen-Borst.
Lector:uit de voorbereidingsgroep. Misdienaars:Jochem Blankendaal en Lysandros Tsiamparlis.
Koster: Rene van Langen.
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ZONDAG 8 MAART
10.00 UUR Woord- en communieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is Marion
Bleeker-Burger
Gebedsintenties voor: Cor Borst en Ria Borst-Groot, Antonius Aloysius Molenaar en Petronella
Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart, in dierbare en dankbare
herinnering aan onze lieve ouders Jaap en Truus-Stam-Overtoom, in dankbare herinnering
aan Jaap Pronk, Jan en Sjanet, Piet Overtoom en Emma Overtoom-Groenland en overleden
familieleden, Wim Jong en overleden familie.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars:Jan Groot en Stijn Blankendaal. Koster: Gon Meester.
WOENSDAG 11 MAART
19.30 UUR Dagafsluiting met Deo Vacare
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-groot, 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 overlden 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-Langedik, voor allen die in eenzaamheid
sterven, in liefdevolle herinnering Andre Cattermole
Lector: Jos Mooij. Misdienaars:? 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
WOENSDAG 18 MAART
19.30 UUR Dagafsluiting met Deo Vacare
ROOSTER WAARLAND, T VELD EN NIEDORP:
T Veld
Zaterdag 28 februari om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en
zang van Interamvo
Zaterdag 7 maart om 19.00 uur Eucharistieviering met Pastoor Tilma en zang van het gemengd koor.
Zaterdag 14 maart om 19.00 uur Boeteviering met Toon Jorink en de eerste communicanten en
zang van de veldrakkers
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Waarland
Zondag 1 maart om 10.00 uur Viering van vergeving met Marion Bleeker-Burger en zang van het
kinderkoor
Zondag 8 maart om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Tilma.
Zondag 15 maart om 10.00 uur Wulframdag met Marion Bleeker-Burger en een gelegenheidskoor.
Nieuwe Niedorp
Zondag 1 maart om 10.00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman en zang van het
gemengd koor.
Zaterdag 7 maart om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Stok en zang van Timeless
Zondag 15 maart om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en presentatie van
de eerste communicantjes en zang van de zonnezangertjes
Dopen
Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de pastorie gestuurd wordt.
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971
Overleden
Op 7 februari overleed op 83 jarige leeftijd Anna Maria( Ank)Veldman-Dekker
Op 13 februari was de avondwake. Op 14 februari vond de afscheidsviering plaats waarna zij werd
begraven op de begraafplaats achter de kerk.
Vastenproject.
1 maart: inzameling voedsel voor Voedselbank
8 maart: aandacht voor de zieke medemens
15 maart: kledinginzameling voor de Kledingbank en Mensen in Nood
22 maart: extra aandacht voor de Vastenactie van de MOV
29 maart: schrijfactie voor Amnesty International
3 april, Goede Vrijdag: de doden gedenken

De Kinderkerk voor de onderbouw
Op woensdag 4 februari was er weer kinderkerk en er waren 15 kinderen die met ons meegingen.
Deze keer had ik het verhaal gekozen van Jezus als twaalfjarige in de tempel.
Het verhaal was op een spannende manier verteld en alle kinderen luisterde daarom met veel
aandacht.
Na het verhaal hebben we nagepraat over hoe het was als je ook je vader of moeder kwijt was en
sommige hadden dit ook echt beleefd en dat is geen prettige ervaring.
We zijn hierna in een kring gaan zitten en alle kinderen mochten een snoephartje uit het midden
pakken en die mochten ze opeten, we zijn allemaal even heel stil geweest en ik vertelde dat het
zo voelt als je gaat bidden.
In de kerk had ik een pop verstopt en alle kinderen mochten die gaan zoeken, dat is prachtig, want
meestal moet je heel stil zijn in de kerk en mag je niet rennen en nu mocht het voor een keer wel,
geweldig vonden ze dat.
Toen de pop gevonden was, mochten een aantal kinderen zich om de beurt verstoppen en nadat
we tot 10 hadden geteld, gingen we met zijn allen zoeken.
Omdat we toch al in de kerk waren, hebben we gelijk een kaars opgestoken en we hebben samen
gebeden.
Eenmaal terug in de pastorie was er voor iedereen een koekje en limonade en voor ieder kind was
er een kleurplaat van Jezus die in de tempel zat, tussen alle wijze mannen.
Het was echt een hele goede kinderkerk deze keer, iedereen was heel tevreden, er heerste een
goede sfeer en ik hoop dat er iets blijft hangen bij de kinderen.
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Let op, let op, let op
De volgende kinderkerk is op woensdag
18 maart om 12.00 uur
Wilt u kind ook meedoen met de kinderkerk, dan kan natuurlijk altijd. Ik kom uw kind om 12 uur
ophalen van school en u kunt uw kind om 13.00 uur ophalen uit de pastorie.
De kinderkerk is bedoeld voor alle kinderen van groep 1 t/m 4.
Wilt uw kind meedoen, dan stellen we dat heel erg op prijs, want hoe meer zielen hoe meer
vreugd. Heeft u vragen dan kunt u mij altijd bellen of mailen.
U kunt mij bereiken op dit onderstaande mailadres of op telefoonnummer 072-5740952
jmzuurbier@hetnet.nl
Groetjes van de leidsters van de kinderkerk
Marion Danenberg, LindaTtesselaar en Gerda Zuurbier

Kinderkerk voor de bovenbouw
Op maandag 9 februari stond ik met het bordje grote kinderkerk bij school, er waren 6 jongens
en meisjes die met me mee gingen.
Ik heb voor hun ook het verhaal verteld van Jezus als twaalfjarige in de tempel.
Hierna had ik voor ieder kind een vraag opgeschreven, ze mochten zelf weten aan welk kind ze
de vraag gingen stellen. Het waren de volgende vragen
-Wie is God?
-Waarom zou God een verbond met ons willen sluiten en niet met de bomen of de vissen?
-Waarom zijn mensen zo speciaal voor God?
-Wat vraagt God van ons en wat geeft Hij daarvoor terug?
-Hoe weten we wat God van ons vraagt?
-Moet je doen wat God zegt, of mag je ook wat anders doen?
-Als je niet doet wat God zegt, wat gebeurt er dan?
-Moet je als kind ook doen wat God zegt, of gelden er dan andere regels?
Er kwamen heel veel verrassende antwoorden en dan kan je wel merken dat ze ook over regels en
over God nadenken.
Ik had ook voor deze kinderen de pop verstopt in de kerk en het duurde behoorlijk lang voor ze
die hadden gevonden. Ze wilde ook graag allemaal verstoppertje spelen en dat mocht natuurlijk
ook. We hebben een kaars opstoken en terug in de pastorie had ik een afbeelding van Jezus in de
tempel, waarbij ze de 14 verschillen moesten zoeken. De 3 laatste waren het moeilijkste, maar we
zijn er uit gekomen.
Ook deze kinderkerk gaf ons allemaal een goed gevoel en ik hoop dat dit zo blijft.
Let op de kinderkerk is verschoven
De volgende kinderkerk voor de bovenbouw is 16 maart
Op maandagmiddag 16 maart van 15.15 uur tot 16.15 uur is er kinderkerk voor de kinderen van
groep 5 t/m 8.
Ik kom uw kind dan van om 15.15 van school ophalen en zal dan ook met het bordje grote
kinderkerk staan. Ik hoop op een grote opkomst.
Groetjes van Gerda Zuurbier
Mijn mailadres is jmzuurbier@hetnet.nl
telefoonnummer: 072-5740952
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Uitnodiging
Dinsdag 10 Maart
Jaarvergadering van de Heilig Hart Parochie in het Dorpshuis
Aanvang 20.00 uur. Om 19.30 is de zaal open.
Agenda
Welkom
Jaarverslag (notulen op te vragen bij g.klercq@quicknet.nl)
Financieel verslag
Verslag kascontrole commissie
Pauze
Sectie verslagen
Verloting van de Paaskaars
Rondvraag
Sluiting
Wij hopen op heel veel belangstelling! Tot ziens op dinsdag 10 maart 2015!
Mocht u graag willen komen maar heeft u geen vervoer, bel 072-5715265, en u wordt opgehaald!

YoungSeven
YoungSeven is een jongerengroep met allerlei leuke, vormende,
actieve, gezellige en inspirerende activiteiten voor jongeren van 12
tot ongeveer 18 jaar.
Sirkelslag
Het klooster in Nieuwe Niedorp veranderde vrijdagavond 6 februari in het strijdtoneel tussen een kleine veertig jongeren. Verdeeld over vijf teams speelden ze mee met Sirkelslag, een spel dat in heel het
land, op hetzelfde moment, door 630 groepen van verschillende kerken werd gespeeld. De opdrachten
stonden in het teken van de kledingindustrie. Zo wisten de jongeren met vuilniszakken en plakband
prachtige eigen kleding te maken. Dat leverde mooie foto’s op. Verder moesten de jongeren onder
andere T-shirts knippen, de opdruk van T-shirts aan elkaar beschrijven en quizvragen beantwoorden.
Bij alle opdrachten vielen punten te verdienen. Tussen de opdrachten door kregen we beelden te zien
van de kledingindustrie in India. Ook veel kinderen moeten daarin werken, zodat ze geen onderwijs
krijgen. Stichting Kerk in Actie zet zich voor hen in. De jongeren kregen als laatste opdracht om op de
avond van Sirkelslag hiervoor geld in te zamelen door een veiling te organiseren. Dat was best een
moeilijke opdracht, maar de jongeren hebben zich van hun creatieve kant laten zien om er toch iets
van te maken. Aan het eind van deze gezellige avond hebben de priesterstudenten van het klooster,
die ons weer met grote gastvrijheid hebben ontvangen, nog een aantal liederen met ons gezongen.
Komende activiteiten van YoungSeven zijn:
27 februari
Koken voor daklozen
21 maart		
Stille omgang
Ga voor meer informatie en opgave naar onze website: www.youngseven.nl

Hartelijke groeten
Namens de werkgroep YoungSeven.

Meehelpen bij YoungSeven?
Het team van YoungSeven kan uw hulp goed gebruiken!
We zoeken nog teamleden, maar een keertje helpen bij één van de activiteiten kan ook. Bijvoorbeeld bij het vervoer, door jongeren te helpen bij een activiteit, door mee te denken, enz.
Enthousiast? Stuur een mailtje naar: secretariaat@youngseven.nl
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PAASTOCHT, wandelen of fietsen voor een goed doel
MOV de Noord organiseert een paastocht t.b.v. het project in Skri Lanka
Wanneer:
zondag 29 maart 2015
Inschrijven:
pastorie in de kerk te HHW-Noord
Hoe laat:		
10.00 – 11.30 uur
Kosten:		
€ 5,- volwassenen, € 2,50 kinderen
Kom gezellig wandelen of fietsen, het is voor een goed doel!

De Vastentijd is begonnen!

De vastentijd is de tijd tussen Carnaval en Pasen. Vasten is een eeuwenoude traditie. Niet alleen
voor Christenen, maar ook voor Moslims, Hindoes, Joden en Boedhisten. In heel Nederland wint
vasten de laatste jaren weer aan populariteit. Minder verbruiken en solidair zijn met anderen past
goed in ons streven naar een duurzamere samenleving.
Maak in de vastentijd een start met een duurzame levensstijl.
MOV de Noord heeft een aantal tips om te vasten
Vasten is grote schoonmaak in je lichaam, je geest, je relaties en je leefomgeving.
Waarvoor kies je? Wat wil je even niet meer? Wat ga je anders doen? Waarin ga je je beperken?
* Kook vegetarisch of eet minder vlees
Het dagelijkse stukje vlees is voor velen nog steeds vanzelfsprekend. Toch heeft niet echt elke
maaltijd vlees nodig om lekker te zijn. Ga eens langs de visboer of probeer een vegetarisch recept.
* Bereid een eenvoudige maaltijd
Een mooie bonensoep met brood of een rijstmaaltijd met een stukje zalm kan een louterend
effect hebben.
* Koop biologische of fair trade producten.
In de supermarkt of natuurwinkel liggen steeds meer biologische en eerlijk geproduceerde
levensmiddelen. Het kost wat meer, maar is beter voor mens en dier.
* MOV de Noord biedt mogelijkheden tot vasten
Er zijn spaardoosje van Vastenaktie uitgedeeld aan kinderen van de kinderkerk en de
communicanten om te kunnen sparen voor het project in Sri Lanka.
Er liggen vastenzakjes in de kerk waarmee u een bijdrage kunt doneren
De vastenaktiemaaltijd was donderdag 26 februari. Er werd een presentatie verzorgd over het
project die wordt ondersteund.
Zondag 29 maart is er een Paastocht. U kunt wandelen of fietsen voor het project van Vastenaktie.
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Dit jaar kiest Vastenaktie voor een project in Sri Lanka, ook wel “parel van het oosten” genoemd.
Een prachtig land maar waar jarenlang tot 2009 een burgeroorlog heeft gewoed.
Daarnaast zijn er schrijnende leefomstandigheden van de mensen die op de theeplantage werken
de Noord zet zich in voor Vastenaktie 2015 en hoopt dat u ook mee doet!
en wonen. Het projectMOV
dat Vastenaktie
wil steunen, probeert op creatieve wijze de verschillende
bevolkingsgroepen te verbroederen en de kwaliteit van leven te verbeteren.
Wat wil Vastenaktie doen voor de mensen in Sri Lanka?
Het campagneproject van Vastenaktie richt zich op het jongerenwerk van SETIK.
SETIK is de caritasorganisatie van het bisdom Kandy. Dit bisdom bevindt zich midden op het eiland
en omvat het beroemde theeplantagegebied. SETIK wil met haar werk de levensomstandigheden
verbeteren van mensen die leven in armoede.
MOV de Noord organiseert tijdens de Vastenaktie ook een Vastenmaaltijd en een Paastocht om
geld	
   in te zamelen voor het project.
MOV de Noord zet zich in voor Vastenaktie 2015 en hoopt dat u ook mee doet!
	
  

Wandelen met Franciscus: Almere
Franciscaanse Beweging
Van der Does de Willeboissingel 11, 5211 CA ’s-Hertogenbosch
Tel:
073-6131340
E-mail: info@franciscaansebeweging.nl
Web:
www.franciscaansebeweging.nl
Op zondag 22 maart 2015 is er een wandeling met Franciscus
in en rond Almere. De afstand is naar keuze: 12,5 km of 14,5 km.
Onderweg is ruimte voor gesprek, maar ook voor stilte. Vanaf 10.30
uur worden de deelnemers ontvangen met koffie/thee. Om 11.00
uur start de wandeling met wegzending. Terugkeer is eveneens in het Maartenshuis om ongeveer
16.00 uur. Met een korte bijeenkomst van maximaal 10 minuten wordt de middag afgesloten.

	
  
	
  
	
  
Te
EW

Datum en tijd:			
zondag 22 maart, 10.30-16.00 uur
Startlocatie:			
het Maartenshuis, Grote Markt 6, 1315 JG Almere
Kosten, ter plekke te voldoen:
€ 5,- (voor FB-leden € 3,50). Lunchpakket graag zelf meenemen.
Aanmelding en meer informatie: via de e-mail: info@franciscaansebeweging.nl
Wandelen met Franciscus:
				of telefonisch: 073-6131340.
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Op zondag 22 maart 2015 is
afstand is naar keuze: 12,5 k
voor stilte. Vanaf 10.30 uur w

INSPIRATIE & PINKSTEREN
Heb je zin om twee leuke avonden mee te maken? Vind je het boeiend om iets te doen met symboliek, rituelen, poëzie, kunst, muziek …? Ben je benieuwd wat Pinksteren daarmee te maken
heeft en wil je dat op een eigentijdse manier beleven?
Twee dinsdagavonden, 12 en 19 mei 2015 van 19.45 – 22.00 uur in de pastorie van Warmenhuizen.
Spiritualiteit is geen “dure” zaak die voorbehouden is aan een beperkte groep mensen. In elke
godsdienst en bij ieder mens is er sprake van spirituele groei.
		
·
Waardoor raken wij geïnspireerd?
·
Wat heeft dat met Pinksteren te maken?
		
Lijkt het je leuk om daar samen eens bij stil te staan?
Meld je dan aan: karinblaauw@hetnet.nl
Kosten: €10 (voor beide avonden)

BEDEVAARTEN NAAR BEAURAING in 2015
Beauraing is een kleine stald met ongeveer 10.000 inwoners en ligt aan de rand van de Belgische
Ardennen. Het is een plaats waar Maria van 29 november 1932 to 3 januari 1933 drie en dertig
maal is verschenen aan vijf eenvoudige kinderen. Drie kinderen van de familie Voisin en twee kinderen van de familie Degeimbre. Maria heeft toen aan hen gevraagd om veel te bidden, om een
kapel te bouwen en dat men hier ter bedevaart zal komen.
Maria wordt hier vereerd als de Moeder met het Gouden Hart. Door zijn ligging en eenvoud is
Beauraing uitermate geschikt om als christenen enkele dagen samen met elkaar tot bezinning te
komen. Als gelovige christenen vinden we maar moeilijk de tijd, rust en stilte, die nodig zijn voor
inkeer in ons zelf, voor contact met God en voor gebed.
Onze meerdaagse bedevaarten maken stilte, rust en bezinning mogelijk. Op deze wijze proberen
we samen met u gehoor te geven aan de oproep van Maria “DAT MEN TER BEDEVAART KOME.”
Ook in 2015 organiseert het Nederlands Beauraing Comité pro Maria Bisdom Haarlem – Amsterdam weer twee bedevaarten en een bedevaart met extra zorg naa Beauraing in België.
De data van de bedevaarten in 2015 zijn:
Dinsdag 2 juni t/m vrijdag 5 juni
Vrijdag 21 augustus t/m maandag 24 augustus
Tevens is er van dinsdag 2 juni t/m vrijdag 5 juni een extra zorgbedevaart, speciaal bestemd voor
degenen, die moeilijk ter been zijn en/of extra hulp nodig hebben. Voor hen rijden touringcars
met liftvoorziening. Deze extra zorgbedevaart staat onder leiding van een priester, een arts, verpleegkundigen en brancandiers.
Vrijwilligers, die verpleegtaken of verzorgingstaken of huishoudelijke taken op zich willen nemen zijn welkom. Informatie hierover kunt u inwinnen bij onderstaand adres.
Mocht u aan de oproep van Maria gehoor willen geven of wilt u meer informatie, neem dan contact op met:
Bedevaarten en extra zorgbedevaart:
R.M. de Lange-Vlaar
van Santenlaan 61
1701 BV Heerhugowaard
072-5710294 / 06-10308315
RM.deLange-Vlaar@quicknet.nl
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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

In memoriam Piet Luken
Op zondag 18 januari luidden de klokken voor Piet Luken.
Voor veel Noordenders een onbekende man, maar voor degenen die iedere zondag in de kerk
zaten, niet.
Piet was een trouw kerkganger, behalve de zondagen ging hij ook naar de Mariavieringen en
de meditatieve viering van Deo Vacare in de vastentijd.
Aanvankelijk was hij, na zijn verhuizing, parochiaan bij de Dionysius kerk, maar een behoorlijk
verschil van mening bracht hem naar de parochie van De Noord. Hier voelde hij zich thuis,
ook omdat hij veel mensen kende en leerde kennen. Want hij had altijd tijd voor een praatje.
Petrus Gabriel Luken werd in 1934 Geboren in Obdam. Hij was de oudste in een gezin van
vijf kinderen. Zijn jeugd bestond naast postzegels verzamelen (wat hij nog steeds deed) en
voetballen voor een groot deel uit werken op het bedrijf van zijn vader.
Vanaf z’n tiende had hij al landbouwverlof. Vanaf zijn 15e werkte hij volledig in het bedrijf.
Na de middelbare handelsavondschool kon hij aan het werk bij een accountantskantoor maar
hij koos voor het tuindersvak. Ook haalde hij het diploma bloemist.
In 1962 trouwde hij met Annemiek Pouw, ze gingen wonen in Obdam en kregen 5 kinderen.
Naast het gezin en het bedrijf had Piet nog andere functies. Hij was o.a. lid van de verkavelingscommissie, secretaris/penningmeester van Bloembollencultuur, voorzitter van Lenteweelde
en correspondent bij het scheidsgerecht.
In 1975 werd er een huis bij het bedrijf aan het Geveland gebouwd (Arthur Veldman zit daar
nu ook) en verhuisden ze naar de polder.
Hij was een tuinder in hart en nieren. Hij was zeer serieus met zijn bedrijf bezig. Alles moest
goed. Zijn tulpen moesten altijd tot de hoogste klasse behoren. Ook de schuur en het erf
waren altijd netjes. Het beton werd een keer per week helemaal geveegd.
Aan de ene kant was hij zeer conservatief en hield hij niet van veranderingen, maar in zijn
bedrijf was hij juist vooruitstrevend. Zo ging hij als een van de eerste lelies telen, had hij als
eerste een haspel voor de beregening, en als eerste een trekker van het merk Steyer. Andere
tuinders kwamen dan kijken bij Piet, hoe het werkte.
Toen duidelijk werd dat geen van de zoons het bedrijf zou voortzetten, en mede door de
overblijfselen van zijn ongelukken die hem overkomen waren, werd het voortzetten van het
bedrijf fysiek te zwaar. Hij verkocht het bedrijf in 1995. Een verhuizing naar Heerhugowaard,
naar de Van Santenlaan, volgde. Daar heeft hij nog bijna 20 jaar kunnen genieten.
Samen werken in de tuin, samen puzzelen, weekendjes weg, samen fietsen of alleen, samen
voetballen met de kleinkinderen en samen discussiëren over alles. Ook speelde hij op dinsdag
jeu des boules op het Annaplein.
Met het wonen in Heerhugowaard kreeg hij een leven in een buurt. En daar openbaarde zich
een andere kant van hem. Hij bleek een bindende factor te zijn in de buurt. Zorgde ervoor dat
alle straatjes netjes waren, de mollen gevangen, en de tuinen van de weduwen in de buurt
bijgehouden werden. Dit resulteerde vorig jaar in een prachtig cadeau van de buren. Op het
huis van hem hangt nu een blauw/wit straatnaambord met de tekst: ‘Piets plein’.
Hij kreeg in december een zware griep en dat was teveel voor zijn lijf.
Nadat hij zaterdag nog op de fiets bij zijn broer Hubert was geweest stopte aan het eind van
de dag zijn hart.
Boven de kaart stonden dan ook terecht deze woorden: ‘Vader Piet is uitgefietst......’
Moge hij rusten in vrede.
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NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ BIJ CURSUS BRIDGE JE FIT
Bridge is een fascinerend kaartspel waarbij de hersenen flink aan het werk worden gezet. Ook is
het een zeer sociale denksport. In 2 blokken van ieder 10 lessen leren de deelnemers spelenderwijs
de beginregels van bridge.
De aanpak is praktisch: geen urenlange theorie, maar kaarten op tafel en aan de slag! Doel van
de cursus is overigens niet alleen om de deelnemers te leren bridgen. De cursus is ook bedoeld
om 60-plussers in beweging te brengen en sociale netwerken te creëren van waaruit weer andere
activiteiten kunnen ontstaan. Want: ouderen met een actieve leefstijl blijven langer gezond en
zelfstandig!
U leert bridgen in twee blokken van 13 weken. Blok 1 loopt van 4 maart t/m 3 juni 2015 en blok 2
van 2 september t/m 2 december 2015.
In ieder blok zijn er 10 weken ingepland voor bridge en 3 weken voor beweegactiviteiten. Welke
activiteiten dit zijn bepalen we aan de hand van een behoeftepeiling onder de deelnemers. Een
bridgeles duurt 2,5 uur, inclusief koffie drinken (voor eigen rekening). De kosten voor deelname
bedragen slechts € 40,- per blok. De lessen vinden plaats op woensdag in Buurthuis De Hoeksteen,
van 09.30 – 12.00 uur.
De cursus wordt gegeven door Cees Beerens. Deze bevlogen docent weet waar hij over praat:
hij is al een kwart eeuw actief in de bridgesport waarvan de laatste 20 jaar ook als docent,
goedgekeurd door de Nederlandse Bridge Bond. Cees heeft inmiddels al heel wat mensen het
kaartspel bijgebracht.
Bent u na het lezen van dit bericht overtuigd?
Meld u dan snel aan! Dit kan t/m vrijdag 27 februari via www.sportserviceheerhugowaard.nl of
door te bellen of mailen met Sabine van Lochem van Sportservice Heerhugowaard, tel.: 072 – 57
63 880, svanlochem@sportserviceheerhugowaard.nl.

DANCE NOW!
Trend
Dans begint de laatste jaren steeds meer te leven, mede door televisieprogramma’s als “So you
think you can dance” en “JuniorDance”. Tijdens de eerste editie in 2014 van HEERHUGOWAARD:
DANCE NOW! deden er 9 acts mee. Dit jaar verwachten wij minimaal een verdubbeling van het
aantal optredens.
Acts
Een team bestaat uit 1 of meerdere dansers van dezelfde school. Tijdens een maximaal 3 minuten
durend optreden kunnen de acts hun ‘vetste moves’ in een coole choreografie aan het publiek en
een vakkundige jury tonen. De jury let op uitstraling, choreografie, synchroniteit en ritmegevoel.
De uiteindelijke winnaar wordt door de jury gekozen.
Informatie
De danswedstrijd vindt plaats op woensdag 18 maart 2015 van 16.00 uur tot 18.00 uur in Sporthal
De Waardergolf (Beukenlaan 1B). Alle deelnemers betalen €1,- (betalen op de dag zelf ). Voor
meer informatie en voorwaarden ga je naar de website: www.sportserviceheerhugowaard.nl.
Inschrijven kan via de website of via het inschrijfformulier op school.
Inschrijven kan tot 2 maart. Wil je meer weten?
Neem dan contact op met Monique de Vries: 072 – 576 38 80, mdevries@sportserviceheerhugowaard.nl
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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
liere

van particu
Tevens verzorging
aangiftebiljetten

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

COLLECTE HERSENSTICHTING
In de eerste week van februari is er in de Noord gecollecteerd voor de Hersenstichting. Namens de
Hersenstichting bedankt ik alle collectanten maar ook zij die hebben gegeven.
Bij elkaar opgeteld is er 596,64 euro opgehaald waarvoor hartelijk dank.
Vr. Gr. Ans Schotten-Bakker.

Raadsleden, wat doet u uw burgers aan?
Bewust schrijf ik raadsleden want het College van Heerhugowaard hoor ik alweer roepen “wij
voeren uit wat u van ons vraagt”. In formele zin is dit ook zo maar de praktijk blijkt anders: daar
lopen meestal de coalitie-raadsleden gedwee achter hun wethouders aan.
Dinsdagavond 10 februari was er een informatiebijeenkomst over het Heerhugowaardse gedeelte
van de N23 (Westfrisiaweg) in het dorpshuis van De Noord. U weet wel, die zogenaamde snelweg
die van Alkmaar naar Zwolle moet lopen. Die om de Vaandel levensvatbaar te maken dwars door een
bedrijventerrein moest lopen, en dan ook nog eens helemaal aan de noordkant van Heerhugowaard
- terechtkomend op de al overvolle filevormende N242. Een weg, waarvan oud-wethouder en oudburgemeester reeds vertelde “ dat dit zo de zee in loopt en gaat van niks naar nergens”. Een weg ook
nog, die door zijn viaducten en brug niet eens geschikt is om al het vrachtverkeer een doorgang te
kunnen verschaffen - welk verkeer daarom door woongebieden moet worden geleid.
Die informatieavond viel vies tegen! Er was helemaal geen plenaire bijeenkomst waar men centraal
toelichting kreeg, waar men vragen kon stellen en kon luisteren naar elkaar. Er was in de hele zaal
geen enkele stoel, men kon alleen maar langs een aantal borden met tekeningen lopen en daar
individueel een vraag stellen.
Het is nogal iets wat op de burgers af komt. Huizen moeten worden gesloopt, de Middenweg wordt
doorkruist met een snelweg en de Molenweg zal voor altijd worden afgesloten. Als gevolg daarvan
zullen agrarische ondernemers opgezadeld worden met incourante stukjes land wat een goede
bedrijfsvoering in de weg staat. En vooral ook zal voortaan al het zware vracht-, trekker- en ander
verkeer zijn aangewezen op smalle polderweggetjes als Donkereweg en Harlingerstraat. Deze laatst
genoemde weg komt ook nog eens uit op een plek waar veel schoolkinderen naar de Sint Joseph
basisschool lopen. Kortom de leefbaarheid rondom dit gebied is op alle fronten in het geding.
Er zijn verkeerstellingen aangekondigd, en er gaat ook met betrokken burgers gesproken worden.
Het lijkt er op of de deur daarmee een klein stukje is opengezet.
Ik begon dit verhaal met de verzuchting dat raadsleden dit hun burgers aan doen. Want diezelfde
deur leek tijdens de afgelopen raadsvergadering weer even hard dicht gemept te worden door de
coalitiepartijen. Burgerbelang had namelijk een motie ingediend die het college opriep om met
de provincie te gaan praten om tot een zinvolle oplossing van de problemen te komen. Want, zo
stelde deze partij, er staat een fietstunnel gepland en twee doorsteken voor hulpdiensten. Maak
daar een oversteek van, en alles is opgelost - en misschien is het nog wel goedkoper ook.
Onder aanvoering van de H.O.P. werd deze motie nog voor stemming van de agenda afgehaald,
want “alles is al voor elkaar, er is toch niks meer aan te doen.” Onder andere het CDA, met zoveel
kiezers in De Noord en onder de agrariërs, ging meteen mee met deze actie. En dus moet helaas
gezegd worden, dat deze partij zijn eigen achterban in de steek laat. Laat gezegd zijn: dit was altijd mijn eigen partij, maar ze zijn nu wel heel ver afgedwaald van wat er bij hun eigen kiezers leeft.
Wat zijn dit voor bestuurders die niet willen luisteren naar wanhopige kreten van bewoners dat
hun leefmilieu naar de knoppen gaat? Bestuurders die daar bewust blind voor willen blijven? Wat
doet u ons als burgers van Heerhugowaard aan?
Gerrie Groot
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NIEUWE PUB / LUNCHKAART
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.ZONDAG 1 MAART
SESSIE EN CARVERY
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.VRIJDAG 6 MAART
MUSIC-DINNER MET DE
JOHN FARMERS WHISTLE
RESERVEREN AUB
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.ZAT. 14 MAART
ST. PATRICKSDAY VIERING
MET WOODWORKS FOLKROCK
AANVANG 21.00 UUR,
ENTREE 7.00 EURO
KOM IN HET GROEN!

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

Dopplerstraat 6
1704 SR Heerhugowaard
TEL: 072-5740859
Fax nr. 072-5721659
Internet: www.automolenaar.com
Email: postmaster@automolenaar.com

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.ZONDAG 15 MAART
ST. PATRICKSDAY-SESSIE
VANAF 15.30 UUR EN CARVERY
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.ZO. 29 MAART
FEEST!!40STE WHISKYPROEVERIJ!!
14.30 - 17.00 UUR, RESERVEREN
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.WIJ HEBBEN PLAATS VOOR EEN
PARTTIME / FULLTIME
PUB / RESTAURANTMEDEWERK(ST)ER
STUUR JE CV NAAR
INFO@THEIRISHCOTTAGE.NL
ALLE DAGEN OPEN,
PER 1 APRIL VANAF 10.00 UUR
WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL
0226 - 421486
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• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing
Tel. 072 - 5711243
06 - 53557548
Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard
www.groottuinen.nl

Vaststelling Bestemmingsplan Buitengebieden
Zo heet dat netjes, maar het komt er op neer dat het bestemmingsplan buitengebieden (waar De
Noord ook bij hoort) weer voor een jaar of 10 is vastgelegd. Die vernieuwing speelt al een aantal
jaar, maar uiteindelijk is het er vorige week toch van gekomen: de raad heeft het nu definitief
vastgesteld.
Over het algemeen was er geen grootschalige verandering ten opzichte van het vorige plan uit het
begin van deze eeuw, maar waren er wel veel kleine aanpassingen. En ook een heel aantal wensen
van inwoners, die in eerste instantie niet gehonoreerd werden. Na het indienen van zienswijzen,
kreeg ongeveer twee-derde van de indieners daarvan alsnog gehoor.
Voor een aantal mensen liep dat op niets uit. Ze hadden tijdens een commissie-vergadering
uitgelegd wat hun wensen waren, en dat ze het niet eens waren met de antwoorden van de
gemeente.
Tijdens de raadsvergadering werd daar nauwelijks op ingegaan, de meeste partijen gaven aan
niet het niet zozeer over individuele gevallen te willen hebben, maar alleen de grote lijnen voor
de volgende aanpassing (over een jaar of tien) te willen bespreken. Alleen Burgerbelang kwam
met een aantal moties die een algemene aanpassing van sommige regels voorstelden, maar wel
zodanig dat individuele burgers daar alsnog profijt van konden trekken. Helaas werden die door
alle andere partijen gewoon afgewezen.
Burgerbelang had ook de problematiek van de Molenweg-afsluiting (wanneer de Westfrisiaweg
werkelijkheid wordt) aan de orde willen stellen. Dit vinden wij ontzettend belangrijk, want er
komen nogal wat problemen af op vooral de bewoners van de Molenweg, en de berijders van al
het zware verkeer wat over die weg gaat.
Zo moet er voortaan zeker 5 kilometer worden omgereden, over te smalle wegen, wat niet
bevorderlijk is voor de verkeersveiligheid. Tijdens de inloopavond twee weken geleden bleek
dat veel mensen enorm ophikken tegen die totale afsluiting van de Molenweg, op fietsers na.
Wethouder Stam gaf aan om verkeerstellingen te gaan houden, en dat was voor ons reden om
haar te vragen wat ze met de uitkomst van die tellingen zou gaan doen - en bovendien wilden we
het college opdracht geven om met het provinciebestuur te gaan praten om de Molenweg open
te houden.
Alleen, dat mocht niet, vonden de coaltitiepartijen (HOP, CDA, VVD, D66) in eendrachtige
saamhorigheid. Die vonden dat het allemaal al lang rond is, en dat er niks meer aan gedaan hoeft
te worden. Dat vonden en vinden wij van Burgerbelang een zeer ergerlijke houding, op deze
manier laat je je kiezers wel heel erg in de kou staan. Vooral het feit dat er niet eens over gepraat
mocht worden, stoort ons zeer.
We komen er in de raad zeker op terug, het is voor ons zeker nog geen gelopen koers. Daarbij denken
we de wethouder aan onze zijde te hebben, want waarom kondigt ze anders verkeerstellingen in
de Molenweg aan? Als ze niet van plan is om er iets mee te doen, had ze er net zo goed niet aan
kunnen beginnen. En dan is het ook niets meer dan een zoethoudertje wat ze de bewoners voor
houdt. Dat zal haar bedoeling toch wel niet zijn...?
Jos Beers,
Burgerbelang

Moments in Time
In 2015 viert Barbershop Singing Heeerhugowaard haar 20-jarig jubileum met een spetterende
voorstelling op 29 maart in Cool te Heerhugowaard.
Het thema ‘Tijd’ zal op een bijzondere wijze de rode draad vormen in deze voorstelling.
Vormgegeven met een veel-luik van verschillende belangrijke momenten in de geschiedenis van
het koor, maar ook in de persoonlijke levens van de verschillende koorleden.
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Individuele koorleden treden zichtbaar op de voorgrond met hun persoonlijke verhaal.
De twee koren vormen samen met hun barbershop-repertoire de basis voor de voorstelling. Verder doen verschillende amateurgroepen en individuele amateurkunstbeoefenaars zoals Dansschool Biersteker en plaatselijke acteurs mee aan het project.
Hierdoor ontstaat er een voorstelling waarbij er in ieder geval gewerkt wordt vanuit de disciplines
koorzang, dans, muziek en theater en zo mogelijk met beeldende disciplines van de amateurkunst.
Barbershop Singing Heerhugowaard wil met dit jubileumproject tevens een begin maken met het
werken aan verjonging van de koren.
Naar verwachting wekt deze voorstelling veel enthousiasme op en zal het een extra duwtje geven
aan toekomstige koorzangers.
De voorstelling op zondag 29 maart in theater Cool begint om 14.30 uur.
De toegangsprijs is € 15 en de kaarten zijn verkrijgbaar bij:
Herman Kolleman tel.nr. 072-5726392
Jannie Koster tel.nr. 0226-320017
of per e-mail : momentsintime@ziggo.nl

Muziektheatergezelschap Scala speelt Ja zuster, Nee Zuster
Op vrijdag 13 maart en zaterdag 14 maart 2015 speelt Scala in TAQA Theater de Vest in
Alkmaar de voorstelling ‘Ja zuster, Nee zuster’. Op vrijdag is de aanvang 20.15u, op zaterdag
is er om 14.00u een matinee en om 20.15u een avondvoorstelling. U kunt kaarten bestellen
via de website www.scala-alkmaar.nl . De voorstelling is geschikt voor alle leeftijden, dus
een feest voor jong en oud.
Scala heeft dit jaar haar tanden gezet in deze musical van Annie M.G. Schmidt en Harry
Bannink. Bekende liedjes als ‘M’n Opa’, ‘De kat van Ome Willem’, ‘Duifies’ en ‘De Twips’ komen deze
avonden voorbij in het rusthuis vol herrie.
In de gelijknamige tv-serie uit de jaren 60 speelden Leen Jongewaard en Hetty Blok. De film met
Loes Luca en de musical uit 2009 liet een nieuwe generatie kennismaken met rusthuis Klivia. Deze
laatste musical is de basis geweest voor de voorstelling van Muziekgezelschap Scala.
Het verhaal gaat over zuster Klivia en de bijzondere inwoners van haar rusthuis. Ze proberen zich
staande te houden onder de constante aanvallen van de vervelende Boze Buurman Boordevol, die
zich groen en geel ergert aan het “Rusthuis vol herrie”.
Ook dit jaar spelen er weer 3 noordenders mee met Scala. Kom allen kijken en beleef met ons een
paar uurtjes feest.
Groet Dolf de Wit

Flower Power
Fanfare Hou en Trouw uit Heerhugowaard zet op zaterdag 14 maart eens flink de bloemetjes buiten. In theater Cool Heerhugowaard zullen zij samen met HET Opleidingsorkest het thema Flower
Power kleur geven onder leiding van Niels Marchal.
Onder andere het prachtige Bridge over Troubled Water wordt gezongen door de Heerhugowaardse singer-songwriter Amber Kamminga.
Daarnaast kun je een niet eerder uitgevoerd arrangement van Miss Saigon verwachten. Wat nog
meer? Kom bij ons op rozen zitten en geniet van een heerlijke avond uit.
Aanvang: 20:00 uur, zaal open: 19:45 uur.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.fanfare-houentrouw.nl
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Reünie & afscheidsfeest OBS Oude Niedorp 23 mei 2015
OBS Oude Niedorp neemt afscheid
Oude Niedorp, 5 februari 2015 – OBS Oude Niedorp houdt op zaterdag 23 mei 2015 een
afscheidsfeest en reünie voor alle (oud-) leerlingen, -leerkrachten en andere betrokkenen bij de
school. De reünie vindt plaats in het kader van de aanstaande sluiting van de school.
Het afscheidsfeest is voor OBS Oude Niedorp een bijzonder moment om alle mensen die op de
school hebben gezeten of erbij betrokken waren weer bij elkaar te brengen, zodat iedereen elkaar
weer ziet, mooie herinneringen kan ophalen en voor een laatste keer door de school kan dwalen.
Wij zijn nog op zoek naar oude foto’s of leuke herinneringen aan de school.
Het feest is van 14:30 tot 18:30. Bij goed weer zullen de festiviteiten vooral op het veld achter de
school plaatsvinden en bij slecht weer in de school.
Wilt u bij de reünie aanwezig zijn, kijk dan voor meer informatie op de website van school
www.obsoudeniedorp.nl of stuur een mailtje naar obsouodeniedorp@outlook.com
Vermeld in uw mailtje uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, van wanneer tot
wanneer u bij ons op school hebt gezeten en of u (oud-) leerling, -leerkracht of -ouder bent.
Vragen kunt u ook naar bovenstaand mailadres sturen. Als u niet over een mailadres of internet
beschikt kunt u ook contact opnemen met school op 0226-421657.
We hopen u allen op 23 mei te kunnen begroeten!
Met vriendelijke groet,
Het team van OBS Oude Niedorp

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

FOTO’s UVGB
Voor mijn man Harry Danenberg en zijn broers Frans, Martien, Nico en Hans ben ik op zoek naar
foto’s van de drumband UVGB.
Het liefst oude foto’s van rond 1970. Mijn schoonvader Klaas Danenberg uit de Frik heeft de drumband ooit opgericht met de wonderlijke naam Uit Vrije Giften Begonnen. (UVGB)
Ik heb al veel op internet gezocht, maar niets gevonden. Alleen de mededeling dat ze in 1990 zijn
gestopt. In 1987 hebben ze nog een optreden gegeven op het 40 jarig huwelijksfeest van mijn
schoonouders. Wat waren ze blij en trots.
Dus als u foto’s heeft kunt u ze scannen en sturen naar / of contact opnemen
met:
,
aliedanenberg@hotmail.com . Dan scan ik ze in, zodat er niets met u foto s gebeurd.
Vriendelijk groeten van Alie Danenberg
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TRIMSALON
NOORD-END
Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER
MARLIES BROERS
Veenhuizerweg 57
1704 DR Heerhugowaard - De Noord
tel. 06 - 13108895

GER BRUIN
GARAGE / LPG INBOUW
- Onderhoud & Reparatie
van alle merken auto's.
- Banden, Uitlaten, Accu's etc.
- Airco Service
- APK met Viergas- of Roetmeting.
- Dealer van: BRC en GFi
(Necam/Koltec en
AG LPG installaties)
Ind.terr. Winkelerzand 36
1731 LZ Winkel
Tel: 0224 - 540835
WWW.GERBRUIN.NL

René Jonker

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

www.jonkerhov.nl
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Volkstuin beschikbaar
Er is een volkstuin lid gestopt met tuinen. Dit betekend dat er een tuin vrij is.
Als u denkt dat is wat voor mij dan kunt u zich bij mij aanmelden. De tuin is al gespit dus u kunt
zo beginnen met tuinieren. Uw eigen groente en aardappelen telen een hele mooie hobby. Gratis
advies van ervaren volkstuinders. Wat wil je nog meer.
Volkstuin vereniging Piet Tesselaar Tel.5715566

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
De data voor de komende tijd:
6 maart 2015
10.00 uur koffie drinken op de pastorie,
		
Mary IJdema verzorgt weer creatief knippen
		
voor de liefhebbers
20 maart 2015

Maaltijd in het dorpshuis

3 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!

KBO Heerhugowaard Noord
		
Voorzitter:
Wout Beers
Middenweg 566, tel: 5714705
		
w.beers@quicknet.nl
Secretaris:
Toos Mooij-Wijnker Middenweg 525, tel: 5710193
		
kbo.hhw.noord@gmail.nl
Penningm: Cor Neeft
Dorsvlegel 9, tel: 5713628
		
cwm.neeft@quicknet.nl
Publ relations: Truus vd Berg-de Boer Rozenhoutstraat 6, tel: 5719852
		
janentruusvandenberg@quicknet.nl
Lid
Ans Groot- Pronk
De Eg 27, tel: 5711948
		
ans.groot@ziggo.nl
Lid
Annie Groenland -Groot Middenweg 465D, tel: 5717551
		
kees.groenland@quicknet.nl
lid
Nel Zuurbier-v.Lange Donkereweg 7A, tel: 5716087
		
ca.zuurbier@gmail.com
Bankrekening no: NL03RABO0326856536 t.n.v. KBO Heerhugowaard -de Noord
mailadres; kbo.hhw.noord@gmail.com
Mag ik u voorstellen aan ons nieuwe bestuur; zie hierboven.
In onze goed verlopen en goed bezochte jaarvergadering hebben we afscheid genomen van 3
bestuursleden die jaren lang hun taak meer dan goed hebben gedaan. We zullen ze zeker missen
want 3 tegelijk is wel veel. Maar we hebben ook weer 3 nieuwe mensen bereid gevonden ons
bestuur te versterken en men hen gaan we er weer voor.
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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
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.
Jaarprogramma 2015 K.B.O. De Noord.
23 Maart		Presentatie van de 7 Wereldwonderen.
18 Maart 		Bezoek kust Petten. Aanw.om 13.15 bij de kerk
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.

(vol)

DOPPENACTIE: Voorlopig kunt u uw gespaarde doppen nog brengen bij Ria Vriend
Met vriendelijk groet: Truus van den Berg

Van het water
In het jaar 2014 hebben we in totaal 83.300 kg oud papier vergaard.
In 2013 was het nog 91.220 kg. Bijna 8 ton minder. We hopen dat deze
trend zich niet doorzet. De tijd zal het leren.
Helaas hebben we niet in de hand wanneer de containers geplaatst
worden. Dit hangt volgens Roele De Vries van veel factoren af. De Laatste tijd komt het nogal eens voor dat jeugdigen op vrijdag in de containers zitten te ravotten met alle gevolgen van dien.
Hierdoor komt veel papier op straat, in tuintjes enz. Ook de opstapeling in de container wordt onderuit gehaald. Beste ouders wilt u uw
kinderen nadrukkelijk op het hart drukken niet meer in de containers
te gaan spelen. Het zou heel veel ergernis en werk schelen.
Collecte Jantje Beton
De jaarlijkse collecte voor het Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton wordt gehouden in de week van
9 maart tot en met 14 maart 2015. Wij komen in die week bij u aan de deur en hopelijk treffen we
u thuis en nemen we graag een bijdrage in ontvangst.
Ongeveer 50% van het opgehaalde geld is voor onze vereniging.
Rommelmarkt
Ook dit jaar houden we weer een rommelmarkt en wel op zaterdag bij De Roef.
De datum moet echter nog vastgesteld worden. Zodra deze bekend is, laten we het weten. Mocht
u binnenkort al aan het opruimen geraken, dan verzoeken wij u vriendelijk de bruikbare spulletjes
nog even vast te houden voor onze markt. Alvast bedankt.
De leiding.
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Beste Noordenders,
Hier zijn we weer. Het nieuwe jaar is begonnen en wij dus ook weer.
De vrijdagavond van de kermis moet natuurlijk ook dit jaar weer
sportief doorgebracht worden. De kinderen zullen dat net als alle
jaren gewoon kunnen doen op hun step, traptrekker of skelter. Ze
mogen zelf kiezen welke de voorkeur heeft.
Voor de oudere jeugd hebben we afgelopen jaar de steprace in ere
hersteld. Dit gaf een goed gevoel. Het enthousiasme was aanwezig
en daar willen we dit jaar verder mee gaan. Afgelopen jaar hebben we
diverse mensen gesproken die zich komend jaar zouden opgeven.
Natuurlijk hebben we jullie hulp hierbij nodig. Deze hulp bestaat uit deelnemen. Dus geef je op!
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.
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.
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
De eerste deelnemers hebben zich alweer aangemeld.
Fransybe en Tjibbe van Woersem zijn de eerste die zich aangemeld hebben en ook de winnaars
van vorig jaar hebben zich alweer aangemeld. Paul Groot en Sander van Kleef gaan hun titel
verdedigen. Via deze weg roepen ze iedereen op om ze uit te dagen!! Hier hebben Lex Rendering
en Bob de Wit al gehoor aan gegeven. Het begin is er, de strijd kan beginnen.
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 persoons gebonden
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 NL41RABO0326815112 o.v.v. Stichting
Beddenrace de Noord. Daarnaast willen wij onze trouwe sponsoren vragen of zij ons ook weer
willen sponsoren. Hiervoor nemen wij nog contact met u op. Zonder jullie steun lukt het niet!
Alvast bedankt.
Stichting steprace de Noord
Fiona Veldman, Richard Groot, Marco Neeft,
Petra Overtoom, Miranda Groot, Rik Pancras
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www.caferestaurantbleeker.nl • Als het om feestelijke verzorging gaat.

PRES
ENTE

ERT
:

ZATERDAG 21 MAART
DE BAND UIT DE NOORD 8 PM
AANVANG 21.00 UUR
ZATERDAG 28 MAART
3 GANGEN DINER 27,50 P.P.
RES. 5711335 OF 0627918509

Nieuwsgierig wat hier aan vooraf is gegaan?

Kom dan naar de NLP Inspiratieavond
op maandag 2 maart 2015

Aanvang 19.30 uur - Kost niets, levert veel op

NLP is onbetaalbaar waardevol

t.b.v. de 4-daagse
NLP-training
Locatie: De Oude School
Dorpsweg 70, Hensbroek

Laat je even weten dat je komt?
Hensbroek | 06 34 54 06 83 | astrid@astridentius.nl | www.astridentius.nl
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De “Blik op de weg” in De Noord …( 9 febr. 2015)
Beste mensen,
Vanmorgen om tien voor acht loop ik over het kerkplein en aanschouw het maandagmorgen verkeer. Heel wonderlijk, als je er goed
over nadenkt, is het hoe een ieder zich naar werk en school spoedt
en ik voor mijn ontspanning een heerlijke wandeling ga maken. Het
is wel grijs, maar de temperatuur is, vergeleken bij de laatste weken,
zeer aangenaam. Bij Attent branden de lichten en is men al aan het
werk en ook bij de fa. Groen worden de handen uit de mouwen
gestoken. Ik loop, met grijper en plastic tas, in de richting van het
Verlaat, want vandaag staat de noordoost route op het programma.
Op het Verlaat komt Gré net uit huis voor een stevige ochtendwandeling. Ik ken haar van de fotocursus en ze vraagt, of ze een eindje mee op mag lopen. dat is natuurlijk altijd gezellig! Voordat
we de A.C. de Graafweg oversteken moet ik wel eerst mijn afvalzak legen. De “nieuwe” bak staat er
tenslotte niet voor niets!
We groeten de mensen bij de Avia-pomp en bij het witte bruggetje neemt Gré een andere route.
Zo gaat ieder zijns weegs.
Bij de Irish Cottage rechtsaf de Dorpsstraat in. Een plantenkas straalt zijn volle gloed uit en bij het
palletbedrijf mag je niet zomaar op het terrein komen. ´t Is maar, dat we het weten! De stilte is hier
te voelen. het is inmiddels half negen geweest en de kinderen zitten op school, dus ook geen heen
en weer pendelende ouders.
Dan zie ik een tuin vol met speenkruid en sneeuwklokjes. Het voorjaar dient zich aan en de eerste
kleur geel verschijnt.
Rechtsaf ga ik de Zuiderweg op. Nu voel ik voor het eerst de wind uit het westen, maar m´n kraag
staat omhoog en we zijn wat gewend!
Schapen staan me nu aan te kijken, maar grazen even later rustig verder. Ik loop nu parallel aan de
A.C. de Graafweg. Links zie ik het land, waar het water niet wil wegzakken. Zou het de vorst zijn,
die nog in de grond zit.
Aan het eind steek ik over en let wel op het verkeer, dat met hoge snelheid nadert. Op de Dijkweg
ligt nog wat blik langs de waterkant. Natuurlijk neem ik dat even mee!
Eenmaal op de Kerkweg voel ik de koude wind opnieuw. De rits gaat wat meer omhoog! Bij het
kerkje neem ik even de tijd voor een slok en een reep. Dat geeft weer nieuwe energie!
Een man groet, hij verzorgt zijn schapen. Een blaft, maar hij blijft op het erf! Bij de Kroontjeshoeve
wordt koffie gedronken. De koeien staan op dit moment heerlijk binnen.
Op de Veenhuizerweg is het ook rustig. het bloemenstalletje is open en de voorjaarbloemen worden aangeboden.
Bij Danenberg wordt een dieplader in orde gebracht. Dat lijkt me wel wat, met zo´n gevaarte over
de weg te rijden! Om half elf loop ik langs de kerk op weg naar de koffie, want daar begin ik nu
echt zin in te krijgen!
·
22 blikjes!!
·
13 drinkbakjes				
·
1 plastic fles!		
·
12 pk. sigaretten					
·
0 pk. shag				
·
0 flessen
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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kieskompas.nl

KIES VOOR

WATER
Waterschapsverkiezingen

18 maart 2015

Beslis mee over de besteding
van uw belastinggeld voor
droge voeten en schoon water
Stem voor een nieuw waterschapsbestuur op 18 maart!
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Lezen met dreumesen in de Bibliotheek
In de bibliotheek van Heerhugowaard Centrum wordt op woensdag 11 maart voorgelezen
aan dreumesen. U en uw kind (1-2 jaar) kunnen om 09.15 uur gezellig komen kijken en luisteren naar een vertelprogramma met een verhaaltje en een liedje. De toegang is gratis.
Boekenpret
Deze voorleesochtend wordt georganiseerd onder de naam Boekenpret.
Samen met jonge kinderen bezig zijn met boekjes, verhaaltjes en liedjes is niet alleen leuk, maar
stimuleert ook nog eens de taalontwikkeling. Iedere maand is er een nieuw programma.
Aanmelden
U en uw kind zijn van harte welkom op woensdag 11 maart in de bibliotheek van Heerhugowaard, Parelhof 1A. Deze boekenpret activiteit duurt van 09.15 tot 10.00 uur. Iedere maand is er
een nieuw programma. De toegang is gratis.
Aanmelden voor deze activiteit kan bij de klantenservice in de bibliotheek tijdens openingstijden.
Reserveren is mogelijk op telefoonnummer 072-576 48 00 of per mail via heerhugowaard@bknw.nl
Voorlezen aan peuters in de Bibliotheek
In de vestigingen van Bibliotheek Kennemerwaard wordt regelmatig voorgelezen aan
peuters. U en uw peuter kunnen ook in maart weer gezellig komen kijken en luisteren
naar een vertelprogramma met een verhaaltje en een liedje.
Voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De toegang is gratis.
Samen een boekje lezen: plaatjes aanwijzen, geluiden maken en verhaaltjes vertellen is niet alleen leuk voor ouder en kind. Het is ook heel belangrijk. Kinderen die van jongs af aan regelmatig
worden voorgelezen kennen meer woorden, leren makkelijker lezen en doen het beter op school.
Bibliotheek Heerhugowaard Centrum
Op woensdagochtend 18 maart wordt er voorgelezen in de locatie Heerhugowaard Centrum. U
en uw peuter kunnen deze ochtend komen kijken en luisteren van 09.15 tot 10.00 uur of van 10.15
tot 11.00 uur.
Waanzin in de letteren – Te gek voor woorden!
Boekenweek 2015
De 80e Boekenweek wordt de waanzinnigste ooit!
De menselijke psyche is ondoorgrondelijk en levert ontzettend veel materiaal op voor heerlijke
boeken. Geen wonder dat het thema van de Boekenweek 2015 ‘Waanzin, te gek voor woorden’
is. Traditiegetrouw wordt er in het kader van de Boekenweek, die plaatsvindt van 7 t/m 15 maart
2015, weer van alles georganiseerd in en om Bibliotheek Kennemerwaard!
Exclusief cadeau voor onze leden: de Boekenweekbundel
De Boekenweek biedt u ook in 2015 een mooi cadeau: de Boekenweekbundel Te gek voor woorden.
Hierin nemen prominente Nederlanders, waaronder Ronald Giphart, Christine Otten, Myrthe van
der Meer, Arend Jan Heerma van Voss en vele anderen u mee op reis naar hun meest waanzinnige
ervaring. Een unieke bundel vol interessante bijdragen. Natuurlijk ontbreken de vertrouwde
boekentips niet. Bibliothecarissen uit het hele land hebben mooie boeken te verzameld die bij
de diverse reisbestemmingen passen. Zo kunt u na het lezen van de bundel nog lekker verder
lezen met boeken uit onze collectie.
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Schrijfwedstrijd
De Boekenweekbundel bevat een oproep om vanaf heden tot en met 31 maart 2015 mee te
doen aan de Boekenweek schrijfwedstrijd. Er is een fantastische hoofdprijs: juryvoorzitter Ronald
Giphart neemt 3 winnaars mee op een 5-daagse trip naar IJsland.
Nog geen lid?
Dan is de Boekenweek een mooi moment om lid worden. U bent al lid vanaf € 4,15 per maand!
Daarnaast maken nieuwe leden kans op 3 x 2 vrijkaarten voor Romeo & Julia van Het Zuidelijk
Toneel op 26 maart, 2 x 2 vrijkaarten voor Een Sneeuw van Het Toneel Speelt op 28 maart, 2 x 2
vrijkaarten voor de theatertour van Ruben Hein op 4 april.
De vrijkaarten worden aangeboden door TAQA Theater De Vest tijdens de Boekenweek
2015*. Met een bibliotheekabonnement heeft u toegang tot een wereld vol boeken,
e-books, tijdschriften, films en games. Ook krijgen leden van de bibliotheek korting op vele
culturele activiteiten binnen in buiten de bibliotheek.
Van Gogh en de Gekte
Kunsthistorica Isolde Scholberg verzorgt op zondag 8 maart in de bibliotheek van Alkmaar Centrum een aansprekende lezing over Neerlands meest besproken kunstenaar.
Vincent Van Gogh is een begrip en in 2015 is het 125 jaar geleden dat hij overleed. Zijn kunstwerken zijn onnavolgbaar, maar ook zijn persoonlijke leven en psyche spreken tot de verbeelding. Talloze wetenschappers probeerden reeds etiketjes te plakken, maar feit is dat Van Gogh
geniaal was én een beetje gek. Kunsthistorica Isolde Scholberg is gefascineerd door de verhalen achter de kunst en Van Gogh is ook voor haar een dankbaar onderwerp. Want wat zien
we in zijn werk terug van zijn innerlijke wereld? Hoe staat zijn prachtige schilderstijl in verhouding tot zijn geestelijke welzijn? De lezing start om 15.00 uur en de toegang is gratis.
Filosofie van de Waanzin
Wouter Kusters is een Nederlands filosoof, taalkundige en publicist. In 1987 kreeg hij een psychose en werd hij opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Hierover schreef hij een aantal zeer
populaire boeken. In Filosofie van de waanzin (2014), zijn laatste werk, laat Kusters zien dat we de
waanzin beter kunnen begrijpen als we haar in het domein van de geest plaatsen, in de wereld
van cultuur en filosofie. Op vrijdag 13 maart in de bibliotheek van Heerhugowaard zet hij de waanzin in tijdens deze lezing waar deze thuishoort. Niet tussen de suikerziektes en gebroken benen,
zoals veel psychiaters ons willen doen geloven, maar tussen bijzondere ervaringen van wijsheid,
mystiek en creativiteit. Wouter laat zien hoe filosofie ongemerkt in waanzin kan overgaan. En omgekeerd: hoe uit momenten van waanzin de mooiste filosofie kan ontstaan.
De lezing start om 20.00 uur in de Bibliotheek in Heerhugowaard. De toegang is € 2,50.
Aanmelden kan tijdens openingsuren bij de Klantenservice in de bibliotheek. Reserveren is mogelijk op telefoonnummer 072 – 576 48 00 of per mail via heerhugowaard@bknw.nl. Of door middel
van het reserveringsformulier op de website.
UP
Een leuke baan, een geweldige vriend en een goed leven, dus dood willen, dat kan toch geen
probleem zijn? Myrthe van der Meer (1983) bracht na een burn-out een tijd door op een psychiatrische afdeling en schreef daar de autobiografische bestseller PAAZ over. PAAZ kreeg lovende
recensies, werd genomineerd voor de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs en wordt momenteel bewerkt tot een televisieserie. In februari 2015 verscheen het vervolg: UP. Myrthe bezoekt maar twee
Nederlandse bibliotheken in de Boekenweek. Op zaterdag 14 maart is zij te gast bij Bibliotheek
Kennemerwaard locatie Alkmaar Centrum. In een uniek vraaggesprek met Willem Bisselink vertelt
zij over haar boeken, persoonlijke ervaringen en het leven met een manische depressie en het
syndroom van Asperger. Na afloop signeert Myrthe haar boeken. Het vraaggesprek met Myrthe
begint om 15.00 uur en is gratis te bezoeken.
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Schilderworkshop - Van Gogh en de Gekte
In Artiance, Centrum voor de Kunsten kunt u op zaterdag 14 maart van 13.00 tot 15.30 uur meedoen aan een te gekke Van Gogh schilderworkshop.
Talloze deskundigen bogen zich in de loop der tijd over Vincent Van Gogh en zijn kunst, om daarna
conclusies te trekken over zijn leven en psyche vol dramatiek en heroïek. Artiance, Centrum voor
de Kunsten organiseert een workshop waarin, onder leiding van Manou Klerks, schilderkunstig
onderzoek naar Van Goghs manier van werken wordt gedaan. Want waarom schilderde hij de wereld op zo’n vreemde manier? Zelf schilderend leert u van alles over het werk van Van Gogh. Voor
deze workshop heeft u geen schilderervaring nodig en u hoeft alleen zelf werkkleding mee te nemen. De kosten, inclusief materiaal bedragen € 30,-. Graag vooraf inschrijven via www.artiance.nl.
Kortom… er is veel te doen in Bibliotheek Kennemerwaard tijdens de Boekenweek.
Te gek voor woorden zoveel leuke activiteiten. Kom langs en kijk, luister, beleef en doe mee!
Reserveren van activiteiten kan door middel van het reserveringsformulier op www.bibliotheekkennemerwaard.nl

Openingstoernooi en pasjes ophalen
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Op zondagmiddag 29 maart is iedereen weer welkom op het
Openingstoernooi. Omdat het het eerste toernooi van het seizoen
is moet iedereen zijn of haar vorm nog even vinden. Daarom is het
vandaag vooral een gezellige dag.
Aanmelden
Zien we je ook bij het openingstoernooi?
Schrijf je in via toernooicommissie@tvnoordend.nl.
Pasjes ophalen
Dit jaar kun je je pasje op zondagmiddag 29 maart tussen 14.00u
en 16.00u in de tenniskantine ophalen. Dit is op dezelfde dag als
het openingstoernooi. Kom dus gezellig kijken of doe mee!
Naamloos-22 1
27-08-2010 10:52:54
Voorkeur kantinedienst opgeven op 14 en 15 maart
Zaterdag 14 maart van 10.00u – 12.00u en zondag 15 maart van 11.00u – 12.00u kun je in de
tenniskantine in overleg invullen op welke dagen je kantinedienst wilt draaien.
Maakt het je niet uit, dan deelt de kantinecommissie het voor je in.

Inning contributie 2015
Nagenoeg alle leden en donateurs van onze vereniging hebben een machtiging afgegeven voor
het innen van uw contributie. Wij gaan deze contributie vanaf 1 maart 2015 bij u incasseren.
Houd er dus rekening mee dat er rond die datum € 95,- (senioren) of € 45,- (junioren) van uw rekening wordt afgeschreven*.
* Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank en meld de reden
daarvan ook aan ledenadministratie@tvnoordend.nl
Let op: heeft u geen machtiging afgegeven, dan betaalt u € 5,- extra. U kunt dit besparen door
voor 1 maart alsnog een machtiging af te geven. Vul in dat geval het machtigingsdeel van het
aanmeldformulier in, en stuur dat ondertekend naar de secretaris van de vereniging.
Rekeningnummer Tennisvereniging ’t Noordend: NL12 RABO 0326 8010 14.
Met vriendelijke groet.
Bestuur van Tennisvereniging ‘t Noord End
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Nieuws van hugo girls
Iedereen heeft nu lekker vakantie en er wordt ook vrijwel niet gehandbald. Het zou ook wel heel veel invallers geven als er wel een
programma zou zijn. Maar in het weekend van 7 maart gaat alles
weer beginnen.
Wij hebben onderhand het schema voor het buitenseizoen in elkaar gezet. Vanaf 2 maart staan de goede wedstrijden op de website. Op één zondag moesten er wel heel veel wedstrijden worden
gepland. We zouden dan pas ’s avonds klaar zijn en dus hebben we
maar 2 wedstrijden op zaterdagavond gepland.
Vanaf het veldseizoen gaan we digitale wedstrijdformulieren gebruiken. Om ze te kunnen bekijken moet er een app worden gedownload. We zullen zelf ook even
kijken hoe het werkt.
Alle meiden die volgend jaar A junior worden krijgen deze week wachtwoorden toegestuurd om
de digitale spelregelcursus op handbalmasterz te kunnen volgen. Ze moeten slagen voor het (digitale) examen anders mogen ze volgend jaar niet bij de A jeugd spelen. Dit geldt trouwens ook
voor de coachen van de C jeugd en hoger. Deze cursus en het examen kosten niets. Als er meer
leden zijn die de cursus willen uitproberen dan moeten ze zich even melden bij Ingrid dan kan zij
de wachtwoorden opvragen. Als het toch te lastig is om zelf de cursus te volgen dan zullen we een
avond organiseren om de kennis bij te spijkeren maar we hopen dat het zo kan.
Iedereen heel veel succes met handballen en de spelregelcursus.

Het bestuur

HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
			Piet Oudeman Transport
JEUGDSPONSOR

Kalanchoëkwekerij Slijkerman

Hugo Girls jarigen
Bo Bleeker
28-feb
			Mandy Plak
2-mrt
			Laura de Wit
4-mrt
			Corina Slijkerman 6-mrt
			Lynn Snoek
11-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.
UITSLAGEN HUGO GIRLS
9 tm 15 februari 						
Dames 2 Hugo Girls DS2 Lacom ‘91 DS1			
13
Dames 3 Lacom ‘91 DS3
Hugo Girls DS3			
18
A1
Hugo Girls DA1 Blinkert DA1			
21
B1
Spartanen DB1 Hugo Girls DB1			
18
B2
Hugo Girls DB2 Meervogels DB2			
14
B3
Hugo Girls DB3 Vrone DB3			
17
C1
Niedorp DC1
Hugo Girls DC1			
30
C2
Con Zelo DC1
Hugo Girls DC2			
12
-

22
17
8
9
14
14
5
7
35

D1
Hugo Girls D1
Zwaluwen K D1			
11
6
Hè, hè, eindelijk weer eens gewonnen.							
Het was een gezellige wedstrijd, af en toe de slappe lach. 					
Kirstin stond goed te keepen, de andere meiden lekker gespeeld.				
Maud ook, en nog bedankt voor het meespelen. Toppie!					
			
D2
Spartanen D3
Hugo Girls D2			
4
12
E2
Zap E3		
Hugo Girls E2			
2
5
F1
Geel Zwart F1
Hugo Girls F1			
4
6
Recr 1 DSS DR1		
Hugo Girls DR1			
13
13
Recr 2 Geel Zwart DR4 Hugo Girls DR2			
22
14
Recr 3 Hugo Girls DR3 Wijk aan Zee DR1			
7
17
16 tm 22 februari
						
E1
DSS E2		
Hugo Girls E1			
5
3
Hele spannende wedstrijd, bij rust 2-0 achter. Kwamen nog even gelijk, maar tot het eind spannend. Allemaal goed gespeeld.							
Lynn en Tess bedankt voor het invallen.							
Recr 1
Recr 3

Hugo Girls DR2
Meteoor DR1

Victoria O DR5			
Hugo Girls DR3			

9
8

-

20
13

PROGRAMMA ZATERDAG 28 FEBRUARI T/M VRIJDAG 06 MAART (ZAAL) 			
				
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV. VERTREK RES.SH.
RECR. 1 3-mrt
HG DR1-Victoria O DR1
Noorderend
21:00 20:30
-----RECR. 2
VRIJ
RECR. 3
VRIJ
PROGRAMMA ZATERDAG 07 MAART T/M VRIJDAG 13 MAART (ZAAL) 				
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 8-mrt
Excelsior ‘53 DS1-HG DS1
Kloet, de
12:00 11:00
RES.SH.
DAMES 2 8-mrt
KSV DS4-HG DS2
Koggenhal
14:20 13:20
-----DAMES 3 7-mrt
HG DS3-Graftdijk DS3
Deimos, de
17:45 17:00
-----A1
8-mrt
HG DA1-VVW DA2
Noorderend
13:00 12:30
-----B1
8-mrt
HG DB1-Vrone DB1
Noorderend
12:00 11:30
-----B2
8-mrt
Graftdijk DB1-HG DB2
Oosterven, de
11:00 10:00
RES.SH.
B3
VRIJ
C1
8-mrt
HG DC1-SEW DC3
Noorderend
10:00 9:30
-----C2
8-mrt
HG DC2-Geel Zwart DC2
Noorderend
11:00 10:30
-----D1
8-mrt
DSS D2-HG D1#
Waterakkers, de 10:50 9:50
-----D2
7-mrt
HG D2-Victoria O D4
Noorderend
14:15 13:45
-----E1
8-mrt
A & O E1-HG E1
Oosterhout
10:45 9:45
-----E2
7-mrt
HG E2-Lacom ‘91 E1
Noorderend
13:30 13:00
-----F1
7-mrt
HG F1-D.S.O. F1#
Noorderend
12:45 12:15
-----RECR. 1
VRIJ
RECR. 2 12-mrt HV Texel DR1-HG DR2
Ons Genoegen 18:30 ???
-----RECR. 3 10-mrt HG DR3-DSS DR2
Noorderend
21:00 20:30
-----						
WIJZIGING:
Zon 8 mrt: Graftdijk B1 - Hugo Girls B2 om 11.00 uur (was 13.30 uur)			
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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)			
		
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
AANV
SCHEIDRECHTER
				
F1
7-mrt
HG F1-D.S.O. F1#
12:45
Ineke Schot-Lisa Dekker
E2
7-mrt
HG E2-Lacom ‘91 E1
13:30
Noor Blankendaal-Pien vd Berg
D2
7-mrt
HG D2-Victoria O D4
14:15
Bregje de Wit-Denise Sprenkeling
DAMES 3 7-mrt
HG DS3-Graftdijk DS3
17:45
?
De Deimos
C1
8-mrt
HG DC1-SEW DC3
10:00
Astrid Snel
C2
8-mrt
HG DC2-Geel Zwart DC2
11:00
dames 3
B1
8-mrt
HG DB1-Vrone DB1
12:00
Monique Beemsterboer
A1
8-mrt
HG DA1-VVW DA2
13:00
Nel Borst
RECR. 3 10-mrt HG DR3-DSS DR2
21:00
Karin Oudeman
D2
14-mrt HG D2-Zwaluwen ‘30 D1
11:45
Lindsey Snoek-Evi Blankendaal
E2
14-mrt HG E2-VVW E3#
12:30
Noor Blankendaal-Pien vd Berg
E1
14-mrt HG E1-DSS E2
13:15
Sen Kuilboer-Bente Zuurbier
C1
15-mrt HG DC1-Westfriezen DC2 10:00
Inge Enius-Romy Snoek
DAMES 2 15-mrt HG DS2-A & O DS1
11:05
?
DAMES 1 15-mrt HG DS1-Graftdijk DS1
12:15
bond
RECR. 2 17-mrt HG DR2-S.C. Dynamo DR2 21:00
Karin Oudeman
F1
21-mrt HG F1#-Kleine Sluis F1
13:30
Ineke Schot-Lisa Dekker
DAMES 3 21-mrt HG DS3-Kleine Sluis DS2
19:00
Joyce Hey-in ‘t Veld-Pascal Hey
C2
22-mrt HG DC2-D.S.O. DC3
10:00
Jacky Zuurbier-?
B3
22-mrt HG DB3-Spartanen DB2
11:00
Nel Borst
A1
22-mrt HG DA1-Westfriezen DA2 12:00
Annie Groenland
B1
22-mrt HG DB1-Valken DB1
13:15
Karin Oudeman
B2
22-mrt HG DB2-SEW DB3 #
14:20
Astrid Snel
RECR. 3 24-mrt HG DR3-VVW DR3
21:00
Monique Beemsterboer
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ZAALDIENSTEN ‘T NOORDEREND				CONTROLE
		
7-mrt
14.00-15.00
ouders D2 + Kirstin Plak
		
8-mrt
09.45-12.00
Marlou Oudeman + Jocelyn Berkhout
Ingrid Commandeur
12.00-14.15
Caroline Bakker + Kim Tijm Irma Entius
		
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
Fleur de Boer + Angele Ligthart

Activiteitenkalender
Mini handbal middagen in het Zijveld in ’t Veld
Aanvang 14.00
11 maart
15 april
Beste mensen,
Via deze weg willen wij wat doen ter promotie
van Hugo’s Vrienden. U heeft er vast wel eens
van gehoord als u langs het handbal- en/of
voetbalveld stond te kijken.
Maar wat is dat nu eigenlijk: Hugo’s Vrienden?
Hugo’s vrienden is een groep mensen die handbalvereniging Hugo Girls en voetbal vereniging
Hugo Boys een warm hart toedragen en daar financieel hun steentje aan bij willen dragen. Op dit
moment hebben de vrienden ca. 110 leden welke hiervoor jaarlijks € 50,- euro aan contributie
betalen. Op deze manier zijn deze mensen op indirecte manier een soort sponsor van de clubs.
Iedereen heeft wel een zoon, dochter, vriend, vriendin of kennis welke lid is van 1 van deze
clubs. Wat is er dan leuker om dit (financieel) te ondersteunen?
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Waar hebben we het dan over? Wat doen wij met dan geld? Kortom: Wat heeft Hugo’s Vrienden
zoal gerealiseerd bij de clubs?
- Scheidsrechterpakken voor vrijwillige scheidsrechters. Zowel bij Hugo Boys als Hugo Girls.
- Nieuwe trainingsballen voor de jeugd.
- Bijdrage aan het opknappen of aanschaffen van dug outs.
- Nieuwe doeltjes ten behoeve van kaboutervoetbal bij Hugo Boys
- Nieuwe lat voor in de doelen ten behoeve van de mini’s bij Hugo Girls.
- Aanschaffen van een scorebord bij zowel Hugo Boys als Hugo Girls.
- Bijdrage voor kampioenen van beide clubs.
- Wedstrijd shirts voor verschillende teams.
En zo zijn er nog tal van materialen en bijdrages op te noemen om de jeugd te ondersteunen of
een leuke dag te bezorgen.
Zou u hier meer informatie over willen ontvangen of wilt u lid worden?
Schroom niet om contact op te nemen met 1 van de bestuursleden van Hugo’s Vrienden, zij staan
regelmatig langs de lijn bij de clubs!
Nic de Wit, Astrid Snel, Sylvia Borst, Joost Wolkers, Ina Dekker en Edwin van Diepen.
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Hugo Boys seizoen 2014-2015
Van de bestuurstafel
De presentatie van onze nieuwe hoofdtrainer voor het komend seizoen, Gosse Bosma, is goed verlopen. Hij zal de komende periode ook wedstrijden van Hugo Boys gaan bezoeken.
Verder zal de technische commissie ook overleg hebben met de nieuwe trainer om de voorbereiding op het nieuwe seizoen te bespreken.
Na afloop van dit seizoen zullen er reeds een aantal trainingen gaan
plaatsvinden onder leiding van de nieuwe trainer.
Voetbalvereniging WMC bestaat dit jaar 40 jaar en zij hebben het plan opgevat om het Waard Cup
toernooi, in dat kader, te gaan organiseren.
De interesse bij alle Heerhugowaardse verenigingen is positief. Begin maart wordt er een bijeenkomst gehouden om te kijken wanneer dit toernooi het beste kan worden gespeeld.
Wordt vervolgd dus.
De uitnodigingen voor de vrijwilligersavond op vrijdag 6 maart a.s. zijn inmiddels verzonden.
Vanaf 21.00 uur zijn alle vrijwilligers met hun partner van harte welkom.
De dugouts op het B-veld die door vandalisme behoorlijk zijn beschadigd worden op korte termijn hersteld.
Bij een aantal senior- en jeugdleden is de contributie nog niet geïncasseerd. De komende weken
zal er contact (via de mail) met de betreffende leden worden opgenomen met het verzoek om het
bedrag zelf over te maken naar de rekening van Hugo Boys.
Resultaten
Hugo Boys 1 won afgelopen zondag de thuiswedstrijd tegen Succes. Eindelijk werden de
supporters weer eens getrakteerd op een overwinning. Een resultaat wat hopelijk de mannen van
Ronald de Rooy vertrouwen geeft voor de komende weken.
Hugo Boys 2 wist de topper, thuis tegen Blokkers, niet in winst om te zetten. Een verdiende overwinning voor een beter spelend Blokkers. De voorsprong op een 3-tal achtervolgers bedraagt nog
2 punten.
Hugo Boys 3 won van Grashoppers en verloor van koploper Den Helder met 0-1.
Hugo Boys 4 en 5 wonnen hun wedstrijden en blijven hierdoor aansluiting houden met de bovenste plaatsen in de poule.
De dames verloren afgelopen zondag de thuiswedstrijd tegen ZAP.
De A junioren wonnen ook hun laatste 2 competitie-wedstrijden en blijven hierdoor koploper
samen met Always Forward.
Allen weer veel succes gewenst de komende weken.
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Klaas Oudeman, voorzitter

Van de Sponsorcommissie
Hugo Boys en Edwin Groen Tweewielers verlengen sponsorcontract.

Van links naar rechts; Mariet Ursem (sponsorcommissie), Edwin Groen, Klaas Oudeman (voorzitter).
Hugo Boys en Edwin Groen Tweewielers hebben het contract als hoofdsponsor met 3 jaar verlengd. Het was al enige tijd bekend maar nu zijn ook de handtekeningen officieel gezet.
Beide partijen zijn zeer tevreden over de samenwerking en hopen op een aantal mooie jaren, met
sportieve en zakelijke successen. Om de daad bij het woord te voeren heeft onze hoofdsponsor
onlangs nieuwe spelerstassen beschikbaar gesteld voor de selectie, waarvoor onze grote dank.
Edwin Groen Tweewielers wordt op dit moment verbouwd. Ze zijn bezig met de ontwikkeling van
een nieuw pand. Met een mooie verdieping erop komt er ruim 600m2 winkelruimte bij. Hierdoor
zullen er nog meer fietsen neer gezet kunnen worden en levering zal ook sneller zijn. Alles in het
voordeel voor de klant.
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Raad de minuut
Hugo Boys – DTS 0-6 Helaas dus geen winnaar Raad de minuut.
Willem Zwagerman, Alex Overtoom, Koen de Koning, Mariët Ursem, Giel Borst en
Melvin Tesselaar. De sponsorcommissie; sponsorcommissie@hugoboys.nl

Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 28 februari			
Hugo-Boys
9.30 uur Irma / Corina
13.00 uur Jose
Zondag 1 maart
Hugo-boys
9.45 uur Laura
13.00 uur Adri
Leden Bas Haitsma / Nick Koopman
Maandag 2 maart
Tafeltennis Puinhoop
Dinsdag 3 maart
Kbo --- seniorengym
Woensdag 4 maart
Revas
Donderdag 5 maart
Training Hugo- Boys
Vrijdag 6 maart
Koersbal
Vrijwilligers avond

Zaterdag 7 maart
Hugo-Boys
9.30 uur Gerard
13.00 uur Hans
Piekla toernooi Irma / Jose
Zondag 8 maart
Hugo-boys
9.45 uur Liesbeth
Leden : Maikel Brouwer / Dylan de Cock van D
13.00 uur Annet / Carin
leden : Sjors van Vliet / Tim Harte / Kilian Groot
Maandag 9 maart
tafeltennis
Dinsdag 10 maart
Kbo
Seniorengym
Parochie vergadering
Woensdag 11 maart
revas
Donderdag 12 maart
Training Hugo Boys

Hugo Boys Senioren
										
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 1 maart 2015 				
Terreindienst: Paul Oudeman 					
wedstr.
39197
42212
124771
0
0
122447
128893
114924
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Omschrijving 		
aanv.
vertr.
Scheidsrechter
Wiron 1
Hugo-Boys 1
14:00		
D. Poot
ZAP 3
Hugo-Boys 2
11:00
9:45
C.L. de Wit
Succes 3
Hugo-Boys 3
14:00
13:00			
Hugo-Boys 4
vrij					
Hugo-Boys 5
vrij					
Koedijk 11
Hugo-Boys 6
9:30
8:30			
Hugo-Boys A 1
Hollandia T A1
10:45		
Klaas Oudeman
Flevo VR 1
Hugo-Boys VR 1
14:00
13:00			

WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 8 maart 2015 				
Terreindienst: Vincent Plak 					
wedstr. Omschrijving 		
39610 Hugo-Boys 1
VZV 1
in het voorprogramma: Hugo-Boys E 2 - VZV E 2
42434 Hugo-Boys 2
Sporting Andijk 2
123701 Hugo-Boys 3
JVC 3
120795 Con Zelo 3
Hugo-Boys 4
124827 HSV 5
Hugo-Boys 5
127977 Hugo-Boys 6
LSVV 7
128545 Alcm. Victrix A 1 Hugo-Boys A 1
115377 Hugo-Boys VR 1 Kleine Sluis VR 1

aanv.
vertr.
Scheidsrechter
14:00		
??		
12:30				
10:45
10:00
J.W. R Wokke
10:45
10:00			
12:00
11:00			
13:30
12:30			
14:00
13:15
Marcel Numan
12:00				
14:00
13:15
Wim Overtoom

WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 15 maart 2015 				
Terreindienst: Mark Klompstra 					
wedstr.
39602
0
124531
123718
123692
123305
0
115374

Omschrijving 		
aanv.
vertr.
Scheidsrechter
Hugo-Boys 1
Schagen 1
14:00		
G.M. Jak
Hugo-Boys 2
vrij					
Victoria O 3
Hugo-Boys 3
12:30
11:30			
Hugo-Boys 4
SRC 6
10:45
10:00
A. van Renswoude
Hugo-Boys 5
SVW 27 10
10:45
10:00
Pim Mooij
Nieuwe Niedorp 5 Hugo-Boys 6
14:00
13:00			
Hugo-Boys A 1
vrij					
Hugo-Boys VR 1 Callantsoog VR 1
14:00
13:15
Wim Overtoom

Siem Hand tel. 5740761									

Voorwedstrijd Hugo Boys E2 - VZV E2
Op zondag 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd Hugo Boys 1 - VZV 1, speelt de E2 een voorwedstrijd tegen VZV E2.
Aanvang 12:30 uur.
Komt allen kijken!

Pupil van de Week
Pupil van de week voor deze wedstrijd:
8 Maart
Hugo Boys 1 - VZV 1
is
Wessel Grootkarzijn
12:45 uur aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen.
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Wedstrijden Hugo Boys Zaterdagjeugd 2014-2015					
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd					
zaterdag, februari 21, 2015
Terreindienst ‘s ochtends: Richard Borst			
Terreindienst ‘s middags: Dick van Schagen
wedstr. Omschrijving			
aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
175443 Limmen B3
Hugo Boys B1
14:45 13:15
Oefen Hugo Boys C1
Grasshoppers B1 14:00 13:00
Henk Beers
188009 LSVV D2
Hugo Boys D1
11:00 10:00
Hugo Boys E1
Vrij
Hugo Boys E2
Vrij
Hugo Boys F1
Vrij
Hugo Boys MP1 Vrij
Hugo Boys MP2 Vrij
					 				
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd					
zaterdag, maart 07, 2015
Terreindienst ‘s ochtends: Thijs Zuurbier			
Terreindienst ‘s middags: Maarten de Moes			
wedstr. Omschrijving			
aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
175453 VIOS-W B2
Hugo Boys B1
12:30 11:15
184405 Hugo Boys C1
Vrone C2
14:00 13:00
NNB
187997 Hugo Boys D1
SVW 27 D5
14:00 13:15
NNB
194655 ZAP E1
Hugo Boys E1
9:30
8:30
167359 Hugo Boys E2
GSV E1
11:00 10:30
Adri/ Sandra/ Frank
192106 Hugo Boys F1
SVW 27 F6
11:00 10:30
Frits/Marco
176960 Hugo Boys MP1 Apollo 68 MP1
11:00 10:30
Ruud
176891 Rijp (de) MP1
Hugo Boys MP2
9:30
8:30
						
Voorwedstrijd			
Zondag 8 maart
Hugo Boys E2
VZV E2
12:30 11:30
				
Hou goed de website en het bord in de gaten ivm gewijzigde wedstrijden! www.hugoboys.nl
										
				

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
12 juni 2015
Heilig Hartfeest thema Personele Unie
13 juni 2015
Bavodag voor de vormelingen
21 juni 2015
YoungSeven: Seizoensafsluiting
21 juni 2015
3e zondag met het combo van Trudy Hand
28 juni 2015
YoungSeven: KJD Festival
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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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.

HOU DE STRAAT SCHOON!
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Zaterdagavond 28 februari 20.00 uur PubQuiz
Zaterdagavond 7 maart koelkastenfeest.
Zaterdagavond 14 maart vanaf 21.30 uur 1000 weken feest (besl).
Vrijdagavond 20 maart Paul Vlaar
Zaterdagavond 21 maart Henkie & Robert

Medisch Pedicure Heerhugowaard
De praktijk staat ingeschreven
in het kwaliteitsregister voor pedicures
*
Diabetes en Reuma aantekening
*
Praktijk op de begane grond
*
www.pedicureheerhugowaard.nl
*

Altonstraat 15
1704CC, heerhugowaard
tel. 06-42307499

GLAS IN DE GLASBAK
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E-mail: info@bakkerijbeemsterboer.nl
Internet site:www.bakkerijbeemsterboer.nl

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

Reclame voor zaterdag 28 februari

10 Witte kadetten voor maar € 2,95
Saucijzenbroodjes van € 1,75 voor € 1Croissants 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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