Vrijdag 13 februari 2015

Agenda
14 February 2015
15 February 2015
17 February 2015
18 February 2015
21 February 2015
26 February 2015
5 March 2015
6 March 2015
7 March 2015
9 March 2015
10 March 2015
12 March 2015
13 March 2015
15 March 2015
20 March 2015
21 March 2015
23 March 2015
27 March 2015
28 March 2015
28 March 2015
29 March 2015

Carnaval 		
derde zondag van de maand met als gastkoor het Herenkoor uit Langedijk
KBO: Jaarvergadering/Bingo		
Aswoensdag; begin van de 40-dagentijd met op elke woensdag dagafsluiting met Deo Vacare
de Bleeker popquiz		
MOV: vastenmaaltijd in de kerk		
Viering van Meeleven		
Vrijwilligersavond Hugo Boys en Stichting Dorpshuis		
vormelingen en begeleiders gaan naar Amsterdam		
J4D: Criminele updates van achter gesloten deuren		
J4D: Indrukwekkend verhaal over een leven van drank		
J4D: Tijd voor teambuilding		
J4D: Feestavond met super leuke quiz		
derde zondag van de maand met als gastkoor Young Spirit Singers uit Burgerbrug		
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

Contact verschijnt tweewekelijks onder redactie van Angèl Mooij, Pim Mooij, Jos Beers, Robbert Jongkind en
Paul Mooij. Email: RedactieContactDeNoord@gmail.com Telefoon: 072-5715332
distributie/abonnementen: 072-5711625 financiÎn: 072-5718737
Adres: Groote Geldebosch 48, 1704 CP Heerhugowaard-De Noord. Rekeningnr: NL06RABO0386950989
Uw tekst voor de volgende uitgave van ‘t Contact dient u uiterlijk MAANDAG 23 FEBRUARI 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 13 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.
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MUNT WEKEN

100% Husqvarna.
0% Brandstof.

Inclu sief Accu
en snella der

€ 429,-
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U krijgt de resultaten van benzineproducten,
een perfect evenwicht, stille werking,
geen emissies, universele accu’s die in alle
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HUSQVARNA 136 LiHD50
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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
Personele Unie			
				

Pim Mooij		
Truus van den Berg

072 571 5265
072 5744771
072 574 2241

072 574 2241
072 5712020
072 571 5332
072 5719852

Copij voor het Contact namens de Parochie dient u te mailen naar Annet Kroon:
marcoannet@gmail.com. Gelieve voor zaterdag 12 uur.
Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren voor 19 februari op het
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
In februari is de groep van mevrouw Jo Stam-van Schagen aan de beurt om de kerk op orde te maken
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Bloemengroep:
In februari wordt de kerk versierd door Lies Oudeman en Ali Overtoom
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: Aswoensdag: Een askruisje op je hoofd?
Als hout brandt wordt het as.
Er blijft niets over dan een beetje grijze stof.
De warmte komt uit het hout.
Dat ken je wel van een haard of een kampvuur.
Als de as in de aarde ligt
en als de zon nieuwe warmte geeft aan de aarde
kan uit de as een nieuw plantje groeien.
Maar het heeft wel de warmte nodig van de zon.
Op Aswoensdag zeggen wij:
Ik verbrandt alles wat niet goed was tot as.
Ik breek het kwade af.
Maar ik wil ook iets goed doen.
Ik wil het goede weer opbouwen.
Ik wil nieuwe warmte geven:
dan kan het goede groeien
zoals een nieuw plantje uit de as.
Als ik dus een askruisje op mijn voorhoofd krijg, zeg ik:
“ik wil het slechte weg,
ik wil bouwen aan het goede, heel de vasten lang.”
UIT DE PAROCHIE – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” – 7 februari 2015.
Volgende week begint alweer de 40-dagentijd, de voorbereidingstijd op Pasen. 18 februari is de
start daarvan met Aswoensdag. In de vorige Contact heb ik al geschreven over het 40-dagenproject
wat we gaan uitvoeren. Het gaat om de zeven werken van barmhartigheid, barmhartig, d.w.z.
meelevend en behulpzaam zijn voor mensen die het moeilijk hebben op wat voor manier dan
ook. Dat betekent voor 22 februari en 1 maart, als we de dorstigen te drinken en de hongerigen te
eten willen geven, dat we producten inzamelen voor de Voedselbank. U kunt houdbare producten
meenemen naar de kerk en deponeren in de daarvoor bestemde kratten achter in de kerk. Zo
helpen we mensen die onder het bestaansminimum leven. U kunt ook een financiële bijdrage
geven aan de Voedselbank, want de Voedselbank moet een pand huren en er moeten auto’s rijden
om de producten bij de uitdeelpunten te krijgen.
Op 17 januari overleed Piet Luken heel plotseling op 80-jarige leeftijd; hij was een heel trouwe bezoeker
in onze kerk. We konden hem ook vaak zien fietsen door De Noord. Maar Vader Piet is uitgefietst; zo
stond het op de kaart. Familie Luken: van harte gecondoleerd met dit verlies. Veel sterkte!
Op 25 januari was de presentatieviering van de Eerste Communicanten. Twaalf jongens en meisjes
stelden zich voor. De meesten zijn altijd erg verlegen, maar er zijn er ook altijd een paar die van
alles durven te zeggen. Leuk en vertederend om te zien. De kinderen vormden een koor samen
met wat oudere broertjes en zusjes en dat klonk erg goed.
Nu gaan ze aan de slag om zich voor te breiden op die grote dag, 3 mei, wanneer ze hun eerste
communie ontvangen. Gelukkig zijn er weer meerdere ouders die helpen met alle activiteiten.
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Vrijdag 6 februari deden tien aanstaande vormelingen uit De Noord mee met Sirkelslag in het
klooster in Nieuwe Niedorp, een internetwedstrijd waaraan maar liefst 635 groepen uit heel
Nederland meededen, via Internet dus. In Nieuwe Niedorp waren vijf groepen actief op de
zolder van het klooster. De jongeren kregen vijf opdrachten. De eerste opdracht was vragen
beantwoorden over de kledingindustrie in de Derde Wereld. Hartstikke moeilijk. Ik wist de meeste
antwoorden ook niet. Er was ook een opdracht om kledingstukken te maken voor elkaar van
vuilniszakken en tape. Dat was natuurlijk erg leuk. De laatste opdracht was heel lastig: de jongeren
moeste via Facebook, Twitter en Whats App een rommelmarkt en / of veiling organiseren en zo
veel mogelijk geld ophalen voor Kerk in Actie, die mensen in nood helpt. Onze groep had wel heel
wilde ideeën, maar het lukte hen niet om geld binnen te krijgen. Ze gaan dat nog wel proberen.
De avond werd afgesloten met lekkere hapjes en gezellige muziek. Al met al was het een heel
leerzame en gezellige avond.
Zondag 15 februari zingt het Herenkoor uit Langedijk een Gregoriaanse viering. Het is dan de
derde zondag van de maand. Dus is er koffie en thee na de viering.
Op 18 februari is het dus Aswoensdag en hebben we twee vieringen: één om half 5 waarin de
kinderen een askruisje kunnen halen en er iets wordt verteld over het Vastenactieproject; om
19.30 uur de ‘gewone’ viering. Neemt u uw oude palmtakje(s) mee?
Op 22 februari verzorgt de Gebedsvieringengroep de viering, samen met het Ritmisch Koor.
Wat komen gaat:
15 februari: derde zondag van de maand met het gastkoor het Herenkoor uit Langedijk
18 februari: Aswoensdag; begin van de 40-dagentijd
29 maart: Palmpasenviering
2 april: Witte Donderdag
3 april: Goede Vrijdag
4 april: Paaswakes
5 en 6 april: Pasen
Hartelijke groet,
Marion Bleeker – Burger.
WEEKEINDE 14 EN 15 FEBRUARI
SAMEN KERK/SAMEN STERK
Zesde zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Leviticus13, 1-2.45-46(Wie aan een huidziekte leed, werd buiten de
gemeenschap gesloten)
Evangelie uit Marcus 1,40-45(Jezus raakt een melaatse aan, maakt hem rein en zorgt ervoor dat
hij weer in de gemeenschap wordt opgenomen)
ZONDAG 15 FEBRUARI
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van het Herenkoor uit Langedijk. Voorganger is Marion
Bleeker-Burger
Gebedsintenties voor: Cok Borst, Theo Groot en overleden familie Groot- de Goede, Alex Weel,
Nel Smit-Houniet, 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,Sander Borst en zegen over zijn gezin, Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman
en levende en overleden familie,Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen,
Adrianus en Cornelia Moras-Pater en zegen over hun gezin, Gerbrand en Jo Langedijk-Bekker en Piet
en Ans de Klerk-Langedijk, voor allen die niet met naam genoemd worden,Jaap Way en Gre Way-de
Boer en overleden familie, Tiny Veldman-overtoom en overleden familie Veldman-Overtoom
Lector:Marga van Langen. Misdienaars:Lau en Maud Berkhout. Koster: Rene van Langen.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
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12.00 uur
Dopen
WOENSDAG 18 FEBRUARI
Aswoensdag/vasten en onthoudingsdag
16.30 UUR
Askruisje halen speciaal voor de kinderen met Marion Bleeker-Burger
Lector: Marga van Langen. Koster: Peter Danenberg.
19.30 uur
Aswoensdag viering met volkszang. Voorganger is Marion Bleeker-Burger
Lector: Jos Mooij Koster:Kees Berkhout
WEEKEINDE 21 EN 22 FEBRUARI
Eerste zondag van de vasten
Eerste lezing uit het boek Genesis 9, 8-15( na de zondvloed begint God opnieuw met de mensheid.
Hij sluit een eeuwigdurend verbond met Noach en met alle levende wezens
Evangelie uit Marcus 1,12-15(Jezus verblijft veertig dagen in de woestijn en bereidt zich voor op
zijn messiaanse taak: het verkondigen van Gods Blijde boodschap
ZONDAG 22 FEBRUARI
10.00 UUR
Viering door de Gebedsviering groep met zang van het ritmisch koor.
Gebedsintenties voor: Luc en Ria van Gastel-Tesselaar, Piet dekker en zegen over zijn gezin, Cor
Borst en Ria Borst-Groot, in liefdevolle herinnering Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers, in
liefdevolle herinnering Jan en Ria en overleden ouders Berkhout en Borst, Cok Borst, Jan Beers
en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Catharina Westmeijer-Broersen en zegen over
haar gezin, in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel, Pe Wester en Gerrit Schaafsma en zegen
over hun gezin, in dankbare herinnering aan Jaap Pronk, Jan en Sjanet.
Koster: Gon Meester
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)
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
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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 OvertoomGroen, Cok borst, in liefdevolle herinnering Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers, marie MolenaarSpaansen 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 Idema-van 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 GrootGroot, voor allen die in eenzaamheid sterven, in dankbare herinnering aan Jaap Pronk, Jan en Sjanet,
Gre Ursem-Jong overleden familie Ursem-Jong en zegen over haar gezin.
Koster: Rene van Langen.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
Rooster Waarland, t Veld en Niedorp:
T Veld
Zaterdag 21 februari om 19.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer
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.
Waarland
Zaterdag 21 februari om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het
ritmisch koor
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.
Nieuwe Niedorp
Zondag 22 februari om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
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
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
Geboren
Op 22 januari is Nikkie Overtoom geboren
Zij is de dochter van Rob en Heidi
Bij het doopsel ontvangt zij de namen Catharina Marijke Overtoom
Hun adres is Middenweg 517 1704 BD Heerhugowaard
Van harte gefeliciteerd
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AGENDA
Op 23 februari vergadert de heilig hart raad om 19.15 uur
Op 23 februari vergadert de parochievergadering om 20.00 uur
VEERTIGDAGENTIJDPROJECT.
In de veertigdagentijd / vastentijd vragen we uw aandacht voor de zeven werken van
barmhartigheid. Iedere zondag is er een actie rond één van de werken. Op 22 en 29 februari
staan de dorstigen en de hongerigen centraal. We kunnen hen te drinken en te eten geven door
producten in te zamelen voor de Voedselbank. U kunt houdbare producten meenemen naar de
kerk en ze in de daarvoor bestemde dozen of kratten doen.
Marga van Langen en Marion Bleeker.
Bij het verspreiden van de enveloppen voor de actie Kerkbalans heeft u ook een flyer ontvangen
met informatie over onze parochie (samenstelling besturen, werkgroepen, tarievenlijst, etc.).
Het in de flyer vermelde IBAN nummer is echter niet juist. Dit moet zijn: NL64 RABO 032 68 02 185.
Wilt u dit op de flyer wijzigen?

PRIJS voor winnende NAAM
Ja u leest het goed. We vragen of u uw creativiteit wilt gebruiken om ons aan een naam te helpen.
We zullen u natuurlijk op passende wijze bedanken!
Waar gaat het om?
De personele unie waar onze parochie onderdeel van wil zijn heeft nog geen pakkende naam. We
zoeken dus een naam voor onze personele unie.
Hieronder een aantal namen om uw creativiteit te prikkelen:
-

W-F-M-H-K personele unie
Samen in Verbondenheid
De goede herder
De hand
Samen kerk, samen sterk
Gastvrij, inspirerend in Godsnaam
…….

Lukt het niet meteen? Met elkaar lukt het vast wel!
De gevonden naam(of namen) kunt u tot eind februari e-mailen naar:
KOMMETNAAM@GMAIL.COM.
Bij voorbaat dank
Pim Mooij
secretaris PU
Namens
Anneke Nolten,
Truus van den Berg
Peter Koopman
Gabrielle Kramer
Frits Weel
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Beste mede parochiaan,
Regelmatig komt de klacht naar voren dat de kerkbanken niet zo lekker zitten.
Vooral voor mensen met rugklachten schijnt het soms een hele zit te zijn.
We zijn niet de enige kerk die met deze opmerkingen worstelt om hier iets aan te doen.
Onder andere in Tuitjenhorn en in Alkmaar had men met het zelfde probleem te maken. Hier heeft
men de kerkbanken aangepast aan de wensen van deze tijd.
Onze commissie “Werk aan de Kerk” is daar op bezoek geweest om te bekijken hoe men daar het
probleem had opgelost en om te horen of deze in de praktijk beviel. Met deze voorbeelden als
leidraad hebben we het een en ander bij ons bekeken, opgemeten en uitgewerkt. Maar het geld
hiervoor bij het kerkbestuur ontbrak.
We waren dan ook heel blij dat er iemand bereid was om de eerste vijf kerkbanken (zowel aan de
mannen- als de vrouwenkant) te sponsoren. Zo is het gelukt om, met vrijwilligers, deze vijf banken
te voorzien van gestoffeerde kussens op de zittingen en rugleuningen. Doordat eveneens de
zithouding is aangepast, heeft men nu op deze banken een “comfortabele zit”. Misschien heeft u
er al een keer opgezeten en wellicht heeft u de foto in de krant zien staan.
De reacties zijn positief en dat is de reden dat we willen proberen om opnieuw de nodige banken
te voorzien van nieuwe zittingen. Minimaal weer vijf banken aan weerskanten, als in de eerste fase,
(i.v.m. de inkoop van materialen van de meubelmaker en stoffeerder) maar het doel is uiteindelijk
om de hele kerk hiervan te voorzien.
Wij zijn op zoek naar mensen uit De Noord die een steentje bij willen dragen om de uitbreiding van
de “comfortabele zit” (zittingen en rugleuningen) op de huidige kerkbanken te helpen realiseren.
De kosten voor het bekleden van de kerkbanken zijn als volgt:
per plaats
€. 73,00.
Per bank
€. 657,00. ( 9 plaatsen)
We hopen op u te mogen rekenen zodat we onze plannen kunnen realiseren om de kerkbanken
en daardoor het kerkgebouw bij de tijd en toegankelijk te houden voor nu en de toekomst.
Wij houden ons van harte aanbevolen ook voor vragen en/of opmerkingen
Commissie werk aan de kerk
Harm Beers
Jan de Wit

tel. 072-5713419
tel. 072-5715593

Nic Buter
Gerrie Groot

tel. 072-5710688
tel. 072-5716114

Woensdag 18 februari is het Aswoensdag.
’s Middags om 16.30u. mogen alle kinderen in de kerk een askruisje komen halen.
Jullie kunnen de palmtakken van vorig jaar meenemen.
Die gaan we dan verbranden
Ook zijn er mensen van het MOV om uitleg te geven over de vastenactie.
Jullie krijgen dan een spaardoosje, om geld te sparen voor mensen in Sri
Lanka.
De doosjes kun je dan gevuld weer meebrengen in de viering van 22 maart.
Graag tot woensdag 18 februari om 16.30u. in de kerk.
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PAASTOCHT
Zondag 29 maart 2015
wandelen
10 of 20 km
fietsen		
25 km
inschrijven
10.00 - 11.30 UUR
pastorie 		
kerk Heerhugowaard de Noord
Volwassenen
€ 5,-			
Kinderen
€ 2,50
Organisatie door MOV de Noord 		
Opbrengst voor Skri Lanka

Eten in de kerk voor een goed doel
De M.O.V.-werkgroep nodigt je van harte uit voor de Vastenaktiemaaltijd t.b.v. het project in Skri Lanka
Wanneer:
donderdag 26 februari 2015
Waar:		
in de kerk te HHW-Noord
Hoe laat:		
18.00 uur.
Kosten:		
€ 7,50 per persoon.
Opgave:		
simone.drenth@quicknet.nl
		06-22300454
Aanmelden vòòr 20 februari
Kom gezellig eten, het is voor een goed doel!

Franciscaanse Beweging
‘gelukkig de mens die zijn naaste in diens broosheid draagt, zoals hij door hem gedragen wil worden als hij in een soortgelijke situatie verkeert’
Franciscus: Wijsheidsspreuken 18,1
Workshop 2
‘Ik zal doen wat jij wilt’
Zes uitdagende woorden die Franciscus tegen een melaatse zei die door iedereen in de steek was
gelaten. Aan de hand van Franciscus en Henri Nouwen – die vriendschap sluiten met een kwetsbaar mens ziet als een spirituele oefening – gaan we in deze workshop in onze eigen ervaringen
na wat de relatie is tussen onze eigen kwetsbaarheid en de kwetsbaarheid van de ander.
Els Frencken en Jaap Lodewijks
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Workshop 3
‘Alles van waarde is kwetsbaar’
In zorgsituaties gaat het om kwetsbare mensen. Maar ook de begrippen die we gebruiken om het
omgaan met hen te beschrijven, zoals liefde, aandacht, zorg, zijn uiterst kwetsbaar.
In de workshop gaan we aan de hand van spel met elkaar in gesprek over deze begrippen.
Henry Vermeulen werkt in
het parochiepastoraat en
is mantelzorger.
Inleiding 2
‘Maar hij zit zo in mijn lijf’, over kwetsbaarheid, lichamelijkheid en compassie.
Compassie met kwetsbare mensen maakt ons kwetsbaar. Compassie is lichamelijk: we voelen
mee, we lijden mee met de ander in en door ons lichaam. Dat is wat ons kwetsbaar maakt. Een
spiritualiteit van compassie kan niet voorbijgaan aan die kwetsbaarheid.
Els Frencken is wijsgerig pedadoge en begaf zich onder dak- en thuisloze mensen. Jaap Lodewijks is journalist en auteur van Franciscaans leiderschap en Adem.
Workshop 1
Clara, een krachtige vrouw
over ‘kwetsbaarheid’
O sla de rots, opdat ik ween (uit het gedicht Steen van M. Vasalis).
Clara, door eigen ervaring wijs geworden, bemerkt dat achter de agressieve manier
waarop Agnes zich op het vasten gestort heeft een negatieve en zelfvernietigende neiging schuil
gaat. Met onderscheidingsvermogen en tact komt zij haar zuster in haar kwetsbaarheid nabij en
weet haar een weg ten leven te wijzen.
We lezen samen uit Clara’s derde brief aan Agnes, wisselen uit wat ons raakt
en geven eigen woorden van leven aan onze verdere weg.
Zr. Angela Holleboom, claris in Megen en betrokken bij de vertaling van de nieuwe geschriften
van ‘Clara van Assisi, geschriften en oudste bronnen’.
Op de een of andere manier zijn wij allemaal broos, kwetsbaar en wondbaar.
Niet alleen lichamelijk zijn we broos, psychisch met onze pijnplekken uit het verleden, met onze
mogelijk- en onmogelijkheden etc. Ook moreel zijn we broos, te berekend, te veel op onszelf betrokken etc. Je komt het altijd tegen, het kwetsbare en broze. Je kunt het uithouden, volhouden
en dragen en verdragen.
Wat betekent dat voor ons leven zelf en ons breekbaar samenleven? We leven nu eenmaal in een
tijd waarin economisch gewin, gezondheid en succes als hoogste goed voor een ieder wordt gezien. Dit zet echter velen buitenspel, die vanuit hun ‘minder geslaagde’ levens misschien heel andere dingen als waardevol zien, maar de kans nauwelijks krijgen om hier stem aan te geven. Maar
ook de ervaring dat we als samenleving erg kwetsbaar zijn bij een terreurdreiging en wanneer er
allerlei zekerheden waar we tot nu toe op konden rekenen gaan ontbreken. Hoe kan ons kwetsbaar-zijn bijdragen tot een goed leven samen?
Inleiding 1
‘Je naaste in diens
broosheid dragen’.
De naastenliefde bij Franciscus van Assisi en in bijzonder zijn Wijsheidsspreuk 18 worden geplaatst
tegen de achtergrond van enkele basisbegrippen van de contextuele therapie. Van daaruit is een
verdieping, verbreding en nuancering mogelijk van het begrip kwetsbaarheid en naastenliefde in
het algemeen.
André Jansen ofm is minderbroeder franciscaan. Hij was jaren actief in onderwijs en pastoraal
werk. Ook is hij al 32 jaar redactielid van het tijdschrift Franciscaans Leven en auteur van het boek
Franciscus van Assisi.
Mysticus van nabijheid.

12

Programma
vanaf 12.30 uur Inloop met koffie en thee
13.00 uur Woord van welkom
13.05-13.50 uur Inleiding André Jansen ofm
13.50-14.05 uur Pauze
14.05-14.50 uur Inleiding Els Frencken en Jaap Lodewijks
14.50-15.00 uur Pauze
15.00 uur Workshops 1e ronde (workshop 1, 2 en 3)
15.50 uur Workshops 2e ronde (workshop 1, 2 en 3)
16.40 uur Afsluiting
Datum en tijd
Zaterdag 21 februari van 12.30 uur (inloop) tot 17.00 uur
Locatie
Franciscushuis, Van der Does de Willeboissingel 11, 5211 CA Den Bosch
Aanmelden
Bij de Franciscaanse Beweging: tel. 073-6131340 of e-mail: info@franciscaansebeweging.nl
Kosten en deelname
Deelname bedraagt € 20,- (voor FB-leden € 15,-). Ter plekke te voldoen.
Routebeschrijving
Vanaf Centraal Station ‘s-Hertogenbosch is het 5 minuten lopen. Bij het verlaten van het station
loopt u rechtdoor, voorbij de gouden draak op de rotonde, richting centrum tot aan de brug. Vóór
de brug rechtsaf slaan. Het Franciscushuis ligt voor de kloosterkerk van de Kapucijnen.

Op zoek naar innerlijke schoonheid
Bezinningsdagen met Meditatie en Sacrale Dans
“ Er is niets dat zozeer verlangt naar schoonheid
en dat beter in staat is zichzelf
met schoonheid te tooien dan de ziel ”.
In deze dagen bezinnen we ons op schoonheid.
Schoonheid in onszelf en in de ander, in de natuur, de schepping.
Een innerlijke houding van ontvankelijkheid, openheid en respect.
Werkvormen zijn o.a. meditatie, visualisatie, stilte, sacrale dans, creativiteit, uitwisseling.
Ervaring met deze werkvormen is niet nodig.
Iedereen is welkom!
WAAR
WANNEER
DOOR
KOSTEN
INFO EN
OPGAVE

Missiehuis St.Michaël, STEYL (nrd Limburg) www.steyl.eu
Maandag 1 juni - donderdag 4 juni 2015
(aankomst 16.00 uur – vertrek 14.00 uur )
Annemiek Wijnker-Hoedjes : pastoraalwerkster
Marry Westerlaken : docent Sacrale Dans
€ 280,- (1pers.k.) / € 260,- (2pers.k.)
Annemiek: 0226-422070 / a_wijnker_hoedjes@hotmail.com
Marry
: 072-5314631 / marrywesterlaken@gmail.com
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Vanaf 9 maart gaat de Jeugd4Daagse weer van start!
Vanaf
maart
gaat
Jeugd4Daagse
weer
start!
Dé week
voor9jongeren
14/15
jaar de
in Heerhugowaard
Noord van
9 maartvan
t/m 13
maart.

jaar in Heerhugowaard
Noord van 9verhaal
maart t/m
maart.
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ditweek
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andere 14/15
bajesklanten
dichtbij, een waargebeurd
van13
een
hoofdrolspeler,
Met
dit en
jaarnog
onder
dichtbij,
een waargebeurd verhaal van een hoofdrolspeler,
in de
weer
veelandere
meer!bajesklanten
Dit wil je echt
niet missen..!!
de weer het
en nog
veel meer!
je echt
niet missen..!!
Zie in
hieronder
programma
enDit
likewilonze
facebook
pagina Jeugd4Daagse.
Zie hieronder het programma en like onze facebook pagina Jeugd4Daagse.
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mee??
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deJ4D!!
J4D!!
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Wake up!!! together (regionale 16+ jongerengroep)
UITNODIGING voor zondag 8 maart 2015
Thema: GELOOF EN SOLIDARITEIT
Een creatieve middag met als doel het thema te verwerken in een bijzondere tentoonstelling.
Programma
12.00 uur
13.00 uur
13.30 uur
		
		
		
17.00 uur
17.30 uur

inloop/brunchbuffet
inleiding
drie workshops:
- drieluik schilderen op houten luiken (formaat 1,22 x 2 meter)
- een glazen lamp maken met glasmozaïek
- een boekrol maken
nagesprek / hapje en drankje
afsluiting

Locatie: Julianaklooster in Heiloo
Kosten: €10 p.p.
Aanmelden: karinblaauw@hetnet.nl
(Na afloop is er eventueel nog de gelegenheid om een Taizéviering bij te wonen in Hoogwoud,
incl. maaltijd.)

De NY Marathon rennen met een doel
Droom of werkelijkheid?
Droom jij ook om ooit een keer de NY Marathon te lopen. Loop dan mee met Run for KiKa Marathon.
De afstand van een marathon is 42,2 km, een enorme prestatie. We trekken op als groep,
trainen regelmatig samen, delen deze geweldige ervaring, steunen elkaar bij het sponsorwerven
en reizen samen naar The Big Apple.
Stichting Kinderen Kankervrij
Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa), in 2002 opgericht door Frits Hirschstein en Maarten Stoopendaal, en mede bekend geworden door Prof. Tom Voûte, Prof. Rob Pieters en
Prof. Huib Caron, organiseert al jaren allerlei activiteiten om fondsen bij elkaar te krijgen
voor wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker en de behandeling daarvan.
De missie van KiKa: in 2025 geneest 95% van alle kinderen met kanker. Op dit moment is
dat maximaal 75%. Een van de activiteiten van KiKa is de Run for KiKa Marathon.
Spread the word!
Je kan familie, vrienden en bekenden ook uitnodigen om mee te gaan naar het KiKa-café. Ga samen
de uitdaging aan! Inspireer jouw omgeving en motiveer hun om (ook) het avontuur aan te gaan
voor KiKa in 2015. Samen rennen we kinderkanker de wereld uit! Is Amstelveen niet voor jou in
de buurt? Stuur ons een mail en misschien kunnen wij het KiKa-café bij jou in de buurt organiseren!
Wees er snel bij .... nog 20 plekken
Voor meer informatie en inschrijvingen: www.runforkikamarathon.nl
Meld je aan via marathon@runforkika.nl
Ebrien Hamelink
marathon@runforkika.nl
http://runforkikamarathon.nl
https://www.youtube.com/watch?v=Bo06MSuwLR8
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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

Jubileumshow “Diatonica’s 60 jaar!”
Op 17 en 18 april aanstaande is het zover. Dan brengt voormalig Showgroep Diatonica’s een éénmalige jubileumshow ten tonele. Het is dan 60 jaar geleden dat zij in Heerhugowaard de Noord zijn
opgericht. Als locatie is gekozen voor Sporthal Noorderend in Heerhugowaard de Noord, de plaats
waar het in 1954 allemaal begon. De sporthal zal hiervoor worden omgetoverd tot een theater.
In 2008 onderging de showgroep Diatonica’s een naamsverandering. Als Diatonica’s in hun oorspronkelijke naam en vorm nog hadden bestaan zou dat dit jaar 60 jaar geleden zijn geweest. Een
aantal oud-leden hebben het idee opgevat om nog eenmaal de Diatonica’s zoals velen zich dit nog
herinneren groots te vieren in de vorm van een jubileumshow. Een rondje bellen met oud-leden
leverde een grote enthousiaste groep op. Inmiddels wordt er volop gerepeteerd voor een prachtige
muzikale reis waarin u wordt meegenomen langs de populairste medleys van de afgelopen jaren. De
reis start meteen stevig met bekende disco hits uit de jaren ’70 waarna we langs oude bekenden als
Toon Hermans en Boudewijn de Groot gaan. We maken een tussenstop in het Café en reizen daarna
onder andere langs Elvis, Grease en James Bond en eindigen al dansend in de after party. Meer kunnen we nog niet verklappen maar dat het weer een ouderwets spektakelshow met mooie kleding,
licht en geluid zal gaan worden zoals we de Diatonica’s uit deze tijd herinneren laat zich raden.
Vrijdag 17 april en zaterdag 18 april zal deze unieke show éénmalig ten tonele worden gebracht.
Wees er dus snel bij want voor dit eenmalige project geldt vol is vol en op is op. De kaarten kosten
€17,50 en zijn verkrijgbaar bij Primera Evers Middenwaard, Etos Raadhuisplein Heerhugowaard,
kapper Frank en Sporthal De Noord in HHW - de Noord, Snackbar ’t Bunkertje Noord-Scharwoude,
De Boerenmeid in Hoogwoud, en online via www.facebook.nl/diatonicas.

SPORTSERVICE HEERHUGOWAARD
SPORTIEVE VOORJAARSVAKANTIE MET SPORTSERVICE HEERHUGOWAARD
Kleuterinstuif
Maandag 23 februari kunnen kinderen uit groep 1 en 2 zich van 10.00 uur tot 11.30 uur uitleven
tijdens de instuif met o.a. klimmen en klauteren, dansen op muziek, spelen met ballonnen en
mikspelletjes. De instuif vindt plaats in gymzaal Eikenlaan, naast basisschool De Boomladder.
Meedoen kost €1,-.
Voorjaarsinstuif
Dinsdag 24 februari organiseert Sportservice Heerhugowaard voor kinderen uit groep 3 t/m 8 van
10.00 uur tot 12.00 uur een voorjaarsinstuif. Sportservice werkt deze vakantie samen met diverse
verenigingen en Stichting Kinderopvang Heerhugowaard. Twirlvereniging De Boomtoppers en
Rachel Dance verzorgen sportieve (dans) clinics, Kinderopvang Heerhugowaard komt de kinderen
creatief vermaken. Daarnaast staan wij met een klim- en klauterparcours, slackline, acrogym en
mikspelletjes. Meedoen kost €2,-.
Balsportinstuif
Op woensdag 25 februari een balsportinstuif. KSV Handbal, Honk- en Softbalvereniging The
Herons en Mixed Hockeyclub Heerhugowaard zijn deze ochtend aanwezig. Maar er is meer te
doen, zoals; panna knock out, tafeltennis, badminton en zelfs stoepranden. Zit jij in groep 5 t/m 8,
kom dan tussen 10.00 uur en 11.30 uur naar Sporthal Waardergolf. Meedoen kost €2,-.
Opgeven voor de activiteiten is niet nodig. Betalen kan op de dag zelf. Maak jij er ook een sportieve
vakantie van? Vergeet niet je flesje water mee te nemen.
Monique de Vries
072 – 57 63 880 of via mdevries@sportserviceheerhugowaard.nl.
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Zangeressen gezocht!
De Cantorij zoekt versterking van enkele sopranen en alten.
Dus, dit is je kans, vind je zingen leuk, en heb je een aardige stem, meld
je dan aan, of kom gewoon eens kijken en luisteren op een repetitie.
We repeteren 1 x per twee weken op dinsdagavond van 19.30 tot
21.00 uur in de kerk en verzorgen meestal 1 x per maand de viering.
Aanmelden kan bij Tonnie Rozing, telefoon 072-5741684.
Eerst volgende repetitie is dinsdagavond 24 februari en de eerstvolgende viering 1 maart!

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
De data voor de komende tijd:
20 februari 2015 10.00 uur koffie drinken op de pastorie
6 maart 2015
10.00 uur koffie drinken op de pastorie
20 maart 2015
Maaltijd in het dorpshuis
		
Janet Wester
(5719382)
Riet Beers
(5714705)
Tonnie Rozing
(5741684)
Ria Boekel
(5719919)
Gea Klercq
(5715265)
Toos Mooij
(5710193)
Tiny van Stralen
U bent van harte welkom!

KBO Heerhugowaard Noord
Secretariaat: Middenweg 525 Tel: 072-5710193
UITNODIGING
Het bestuur van de KBO- de Noord nodigt alle leden en belangstellenden uit voor de jaarvergadering van dinsdag 17 febr. a.s.
Aanvang: 14.00 uur.
AGENDA JAARVERGADERING
1.
Welkom en opening
2.
Definitief vaststellen van de agenda
3.
Notulen jaarvergadering 2014
4.
Jaarverslag
5.
Financieel overzicht en begroting
6.
Verslag kascontrole commissie en nieuw te kiezen lid.
7.
Bestuursverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar: Jos Tesselaar, Ria Vriend en Joke Beers
De volgende personen hebben zich verkiesbaar gesteld:
Ans Groot, Nel Zuurbier en Annie Groenland.
Kandidaten kunnen zich aanmelden een uur voor de vergadering.
8.
Financiële toekomst van de KBO
9.
Jaaractiviteiten
10.
Rondvraag
11.
Sluiting.
Pauze
De dames van de MET komen zich voorstellen (zie Nieuwsbrief jan.)
We sluiten de middag af met een gezellige Bingo met leuke prijzen.
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v Garage Co Borst BV
v Co Borst Bedrijfswagens
v Airco Service

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

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

Administratiekantoor

DEKKER

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

van pa
Tevens verzorging
aangiftebiljetten

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

IK WAS…..
		
		
		

tijdens mijn werkzame periode lid van een vakbond.
Ik bezocht nooit een vergadering.
Ik bezocht nooit een andere bijeenkomst van de bond.
Ik maakte nooit of zelden gebruik van de aanbiedingen van de bond.

WAAROM DAN WEL? Door grote ledenaantallen konden de bonden invloed uitoefenen op mijn salaris.
IK BEN…. …. na mijn 55e lid van een seniorenbond geworden.
WAAROM?
Omdat de gezamenlijke ouderenorganisaties zich op velerlei gebied inzetten voor het welzijn van
ons, senioren. Omdat de ouderenorganisaties proberen invloed uit te oefenen op de gevolgen van
de WMO of op de veranderende aanpak van de zorg.
Alleen door grote ledenaantallen kunnen de ouderenorganisaties voldoende invloed uitoefenen
ten gunste van u en mij.
Geachte vijf en vijftig plusser, bent u al KBO lid ?

Richard

Dagtocht 2015
DAGTOCHT: MAANDAG 13 APRIL Vertrek om 9.00 bij de kerk
Op deze dag rijden we naar Nieuwegein waar we in een voormalig klooster worden ontvangen
voor koffie en gebak. Aansluiten maken we o.l.v. een gids, een rondrit door de provincie Utrecht.
De provincie is klein en dichtbevolkt en kent platteland, moderne steden en pittoreske dorpen.
Na de lunch maken we een rondvaart, een zgn. 3 sluizentocht. We varen door de Koninginnesluis,
de Beatrixsluizen en de Zuidersluis. Op de boot is er gelegenheid om het een en ander te drinken.
AANMELDEN:
De kosten van dit reisje zijn € 49,50
		
Ons bankrekening nr. NL03RABO0326856536 t.n.v. KBO de Noord
		
Wilt u a.u.b. bij het telebankieren uw naam en adres vermelden.
		
Uw aanmelding wordt pas definitief als u betaald heeft.
Jaarprogramma 2015 K.B.O. De Noord.
17 Februari
Jaarvergadering/uitleg zorginstelling MET/ Bingo
18 Maart
(onder voorbehoud)
		
Excursie bezoekerscentrum Kust in Petten waar u de tentoonstelling Zand tegen
Zee kunt bezoeken.
23 Maart
Presentatie van de 7 Wereldwonderen.
		
Voor en na de pauze reizen we langs de 7 klassieke en 7 nieuwe wereldwonderen.
13 April
Dagtocht.
18 Mei
Slotmiddag ,met gezellige muziek van Simone Beerepoot
07 September Fietstocht.
14 September K.BO. seizoen, bijpraten. En een film over het werk van een kooiker
12 Oktober
Justitie pastoraat. Onze gast is dominee Hittjo
		
Hummelen, jarenlang werkzaam geweest in de gevangenissen van Amsterdam,
Alkmaar, Heerhugowaard en Den Helder.
10 November Avondprogramma
		
Spreker Kees Mol werkzaam 1ste hulp M.C.A. Na de pauze reisverslag Tanzania.
15 December Kerstmiddag. Optreden van ” Op Grijze Wijze “
		
Alle middagen beginnen om 14.00 uur en het avondprogramma om 19.30
Met vriendelijke groet: Truus van den Berg
Bij het verspreiden van de enveloppen voor de actie Kerkbalans heeft u ook een flyer ontvangen
met informatie over onze parochie (samenstelling besturen, werkgroepen, tarievenlijst, etc.).
Het in de flyer vermelde IBAN nummer is echter niet juist. Dit moet zijn: NL64 RABO 032 68 02
185. Wilt u dit op de flyer wijzigen?
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JAN GROOT
BOUWKUNDIG
TEKENBUREAU

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

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

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

• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing
Tel. 072 - 5711243
06 - 53557548
Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard
www.groottuinen.nl
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KONINGSDAG 2015!!!
	
  

Hallo Oranjevrienden.
Uiteraard vieren we ook dit jaar weer Koningsdag! En wel op maandag
27 april!
LET OP!! Dit jaar een vernieuwde en veiligere route voor de versierde
fietsen optocht! Dus zet je fiets alvast klaar!!
De kinderkermis met spookhuis en een gezellige namiddag voor de
volwassen zullen natuurlijk ook niet ontbreken!
Meer informatie en het programma volgt.
Groeten van het Oranjecomite!

KONINGSDAG VRIJWILLIGERSOPROEP KINDERKERMIS!!
	
  
Hallo Oranjevrienden,
Ook dit jaar kunnen wij weer enthousiaste vrijwilligers gebruiken!!
Heb jij zin en tijd om met de kinderkermis tijdens Koningsdag
(maandag 27 april) een paar uurtjes te helpen? Meld je dan snel aan
bij Evelien Plak: evelienplak@kpnmail.nl of 0226-421765
Neem je vrienden en vriendinnen mee, dan maken we er voor de
kinderen weer een onvergetelijke middag van!

Groeten van het Oranjecomité

De “Blik op de weg” in De Noord …( 26 jan. 2015)
Beste mensen,
Vanmorgen is het tien voor acht en het miezert een beetje, maar daar
gaan we natuurlijk niet voor uit de weg. Het is nog schemerig, maar
dat geeft nog wel een apart gevoel, zo van “Vroeg opgestaan is wel
gedaan!” Op de Middenweg staan een paar jongelui op hun schoolmaatjes te wachten. Wim zet de groene container buiten en we groeten elkaar. Dat is toch even wennen, die veranderde ophaaldagen.
Wandelend langs de Middenweg kijk ik naar de schoolgaande
jeugd, vaak met z’n drieën naast elkaar, maar het merendeel heeft
wel de verlichting aan!
Bij de fa. Snoek wordt blijkbaar de etalage opgeknapt. Grote stukken plastic hangen aan de muur
en de motoren zijn tijdelijk ergens anders ondergebracht. Op dit hele stuk Middenweg tot aan de
Chinees vind ik slechts één drinkbakje! Zou het in ons dorp toch schoner worden?!
Dan de Hasselaarseweg op, want ik wandel vandaag de noord-west route. Ook hier ligt niet zo
veel rommel. Wel haastige mensen, die naar hun werk gaan, maar toch even bij de spoorbomen
moeten stoppen. Paul claxonneert en ik weet dat z’n activiteit als therapeut roept.
Even uitkijken en de Noordscharwouderpolderweg op. Ik zie weinig watervogels op het Apollomeer. Zouden ze toch naar het zuiden zijn? Langs de kanten van de weg ligt hier altijd meer zwerfvuil. Even nog snel wat eten op de fiets, of in de auto? Waar het afval van Mc. Donalds vandaan
komt is mij een raadsel! In het gras zit moederziel alleen een zwaan. Waar zou de wederhelft zijn?
Zoals altijd loop ik door het Schoutenbosje. Het riet is voor het grootste deel gesnoeid. De paden
zijn ontzettend modderig. Midden op de plas ligt zwaan nummer twee te soezen. Is dit misschien
de wederhelft? In het voorjaar zullen we het misschien weten.
Vanuit het bos de weg op en hier heeft men voor het zwerfvuil de plek weten te vinden, want dit is, zo
kun je denken, toch niemandsland?
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Dan is mijn plastic zak snel gevuld. Bij de Roskamsluis staat naast de bushalte gelukkig een afvalbak.
Boten liggen aan de overkant onder zeil op het droge. Hun tijd duurt nog even!
Opnieuw oversteken naar de Waarddijk-Noord. Grappig liggen hier allerlei kleine bootjes te wachten,
totdat ze bestuurt zullen worden. In de verte zie ik Schotse Hooglanders, die zijn het vochtige weer
vast wel gewend. Als ik sta te fotograferen stopt een trimster met de vraag:”Waarom fotografeert u
hier?” Ik leg haar mijn activiteit uit, noem De Noord en Contact en zij herneemt haar trimloop. Wat een
spontane belangstelling! Ook hier ligt helaas het blik en plastic voor het oprapen. Auto’s minderen bij
het passeren wat vaart en vaak gaat een duim omhoog.
Voordat ik de Westerweg oversteek deponeer ik het afval in de gele bak bij de bushalte. Dat scheelt
weer veel aan draagvermogen voor het laatste stuk.
Via de Laanderweg naar de Middenweg. Nu is het inmiddels weer erg rustig geworden. Hier en daar
vind ik nog een blikje. Bij de fietsenzaak van Edwin wordt hard aan de nieuwbouw gewerkt. Aan de
voorzijde zit iemand op een geschaarde installatie een stuk boven de grond te werken. We zijn natuurlijk allemaal benieuwd naar het resultaat.
Het is tien voor elf, als ik het kerkplein over loop. Precies drie uur onderweg en weer veel vitaminen
opgesnoven, dus op naar de koffie!
·
·
·
·
·
·

77 blikjes!!
20 drinkbakjes				
16 plastic flesjes			
18 pk. sigaretten					
3 pk. shag				
4 flessen

Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol
De Ploeg 10, tel. 5726170
e-mail: der.van.krol@quicknet.nl
website: www.gerritvanderkrol.nl

Workshop haarvlechten
Vlechten en veren zijn helemaal hot! In de bibliotheek in Heerhugowaard Centrum is in de
voorjaarsvakantie op donderdag 26 februari een creatieve vlechtworkshop. Kapster Ineke
de Graaf verzorgt deze workshop haarvlechten van 10.00 tot 11.30 uur (4 tot 8 jaar) én van
13.00 tot 14.30 uur (9 tot 12 jaar).
Vlechtworkshop
Wil je ook leren vlechten? Of kun je al vlechten en wil je leuke nieuwe creaties leren? Dan is deze
vlechtworkshop echt iets voor jou. Je leert drie verschillende vlechten die je op een poppenkop
mag oefenen. En je mag experimenteren met haaraccessoires. Je haar wordt leuk ingevlochten
door Ineke de Graaf van IDG Kappers. Je gaat dus met een mooi kapsel naar huis. Meer informatie
over Ineke de Graaf? Kijk op www.inekedegraaf.nl.
Aanmelden
Wil je meedoen? Je bent van harte welkom op donderdag 26 februari in Bibliotheek Kennemerwaard
locatie Heerhugowaard Centrum, Parelhof 1a. Kosten voor deelname aan deze activiteit € 3,50.
Aanmelden voor deze leuke workshop 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 of via het reserveringsformulier op de website.
Bij het verspreiden van de enveloppen voor de actie Kerkbalans heeft u ook een flyer ontvangen
met informatie over onze parochie (samenstelling besturen, werkgroepen, tarievenlijst, etc.).
Het in de flyer vermelde IBAN nummer is echter niet juist. Dit moet zijn: NL64 RABO 032 68 02
185. Wilt u dit op de flyer wijzigen?
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Sjoelclub “Glai em d’r in”
Via deze weg willen wij u de volgende wijziging doorgeven:
In tegenstelling tot eerdere berichten wordt de 13e editie van het
Noordender Sjoelkampioenschap gehouden op zaterdag 2 mei 2015.
Dit hebben wij besloten naar aanleiding van een jubileumshow van
de Diatonica’s in sporthal Noorderend en het grote Mega Piratenfeest
in Heerhugowaard welke beide op 18 april gehouden worden.
Voor de rest blijft het vertrouwd zoals jullie van ons gewend zijn, dus……
-

Een loterij met vele grote prijzen
Een fantastisch Sjoelbakkenbal na afloop
Live muziek m.m.v. Paul Vlaar
En alles in Café Partycentrum Bleeker
Vriendelijke sjoelgroeten, Sjoelclub “Glai em d’r in”

Nieuws van hugo girls
Onze jeugdscheidsrechters hebben nieuwe shirts gekregen van
Hugo’s Vrienden.
Afgelopen zaterdag heeft Astrid Snel ze namens Hugo’s vrienden
overhandigt aan de scheidrechters en hun coach Annie.
Dank je wel Hugo’s vrienden voor de mooie nieuwe shirts voor
onze jeugdscheidsrechters. De meiden zijn erg blij met hun mooie
moderne veel beter passende shirts. Het is toch fantastisch dat er
een groep mensen in de Noord is die samen Hugo’s Vrienden vormen en die de extra dingen, die we zelf niet kunnen betalen maar
die wel nodig zijn, willen betalen.
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Vorige week kregen we bericht dat de C, D, E en F jeugd voor het buitenseizoen opnieuw worden
ingedeeld. Op basis van de resultaten in de hal worden ze op de juiste sterkte ingedeeld. Dat houdt
in dat alle wedstrijden opnieuw moeten worden ingedeeld. De wedstrijden die nu in Sportlink staan
kloppen dus niet. Vanaf 2 maart moeten de wedstrijden op de site dan wel weer kloppen.
De poules van de anderen blijven wel hetzelfde maar ook die wedstrijden kunnen anders worden
ingedeeld omdat en natuurlijk wedstrijden bijkomen en afgaan.
Iedereen heel veel succes en een fijne vakantie. Er is immers nog 1 speelweekend en daarna is er 2
weekenden vrij in verband met de vakantie.
Het bestuur
HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Piet Oudeman Transport
JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman
Hugo Girls jarigen
Debbie Markus		
15-feb		
Denise Sprenkeling
21-feb
Kim Smids		16-feb		Simone Drenth		21-feb
Zoë Zuurbier		16-feb		Carola Wijnker		26-feb
Mabel Ursem		
18-feb
Schoonmaken Rondeel
De volgende teams van Hugo Girls zijn aan de beurt om het Rondeel schoon te maken.
23/2 – 26/2 Recreanten 2
De sleutel is bij P. Jaspers.
Winterkeezen 6 februari
Vrijdag 6 februari stond het winterkeezen op het programma. Het was rond het vriespunt dus
prima weer om lekker te keezen.
Tegen 20.00 uur begon het Rondeel vol te stromen. Er waren veel vertrouwde gezichten en maar
ook een paar nieuwe deelnemers. Om 20.00 uur gingen we van start. Na de eerste ronde schoven
de verliezers door naar de volgende tafel. Er waren spannende potjes, potjes die binnen no time
een winnaar kenden en potjes die door het vele pesten eindeloos lang duurden. In de tussentijd
werd iedereen verwend door hapjes van José van Diepen. Bedankt José!
Tegen half twaalf was de vierde ronde gespeeld en konden de punten geteld worden. Het was
spannend in de top:
1e plaats: Annemiek van Kleef en Daniëlle Konijn 64 punten
2e plaats: Ina Dekker en Ria Danenberg met 52 punten
Annemiek en Daniëlle werden officieel benoemd tot winterkeezkampioenen van Hugo Girls. Gefeliciteerd! Gelukkig was de hoofdprijs een riante vlaai die prima in tweeën kon worden gedeeld.
En dat werd dan ook gedaan. Waar winnaars zijn, zijn ook verliezers. Deze keer was het de eer aan
Nel Zuurbier om de poedelprijs in ontvangst te nemen. Tenslotte werden er lootjes voor de loterij
verkocht. De bar stond vol prijzen, van erwtensoep tot hutspot en van tulband tot blender. Bijna
iedereen ging met een prijsje naar huis.
Het was weer een geslaagde en gezellige avond. Iedereen bedankt voor de komst. De volgende
keer is op vrijdag 27 maart. Dan gaan we lentekeezen. Graag tot dan!
Irma en Jella
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Wedstrijdverslag dames Hugo Girls 1 - Victoria O 1
Vandaag stond Victoria O op het programma om tegen te spelen.
De huidige nummer twee, waar Hugo Girls op de derde plek staat.
Een wedstrijd bovenin die belangrijk was om te winnen omdat buiten Volendam alle teams dicht
bij elkaar staan in punten.
De voorgaande wedstrijd werd fors verloren en was ver weggedrongen.
Toen ontbraken er een 4-tal speelsters, maar ook vandaag moesten er invallers meespelen.
Hugo Girls ging fel en voortvarend van start. Na 2-0 liep de stand uit naar 8-4 door goede aanvallen waarbij de hoeken en de opbouwers de scores op zich namen.
Verdedigend werd tactisch sterk gespeeld door een opbouwer uit het spel te halen.
Victoria O kon daardoor niet in het spel komen en moesten zoeken naar oplossingen.
Het spel van Hugo Girls verliep met vlagen heel goed maar door slordigheden kon Victoria O blijven scoren. De russtand was 13-8.
Een aardig gaatje, maar in de rust werd besproken dat er nog scherper gespeeld moest worden.
Dat werd goed opgepakt en de doelpunten bleven vallen waarbij het gat werd vergroot tot 19-13.
Toch kon Victoria O door een slordige periode terugkomen tot 20-18.
Gelukkig wist Hugo Girls op tijd te herstellen en het goede spel weer op te pakken. Er werd door
het hele team goed gewerkt en ook de invallers konden een paar punten scoren. Het resulteerde
in een eindstand van 26-21.
Wedstrijdverslag
Afgelopen zaterdagavond speelde Hugo Girls 1 spannende wedstrijd tegen en in de zaal van Monnickendam 1 met een strijd om de tweede plek in het achterhoofd. Hugo Girls trok het aan het
langste eind: 20-15.
Hugo Girls begon voortvarend en had de touwtjes stevig in handen. Al binnen een paar minuten
stonden zij vier punten voor, waaronder door twee penalty’s. Maar met slim en stevig spel liet
Monnickendam zich niet kennen. Ze kropen dichterbij. Hugo Girls was wat onzeker met haar 5-1
verdediging en daar maakte de thuisploeg gebruik van. Het middenblok schoof niet goed bij en
dit was voor Monnickendam dan ook de kans om gemakkelijk via de cirkel te scoren. Toch wist
Hugo Girls onder andere door snelle aanvallen de voorsprong te behouden.
Dat het een strijd was tussen beide ploegen, was te zien. Het ging er stevig aan toe, met hier en
daar een flinke valpartij en hard aanpakken. Al vond de scheidsrechter dat alles door de beugel
kon. Beide teams waren het erover eens: de scheidsrechter moest gaan straffen, want dit zou blessures veroorzaken. Desalniettemin liep Hugo Girls uit naar 6-12 in de rust.
Na de rust begonnen beide teams voortvarend. De scheidsrechter gaf binnen no time drie penalty’s (1 voor de thuisspelende, 2 voor de uitspelende ploeg) die door Monnickendam en Hugo Girls
werden benut. Door veel tijdstraffen bij Monnickendam, kregen de dames uit Heerhugowaard de
kans om met overtal het spel uit te spelen. Ze liepen uit naar 17-9. Toch kon Hugo Girls de concentratie niet vasthouden. Het spel werd rommeliger. Monnickendam maakte hier gebruik van door
de gaten die hierdoor op de cirkel ontstonden te benutten. Monnickendam hijgde in de nek: 1317. Het was alles of niets, dacht Hugo Girls: stevig verdedigen, dat deed Monnickendam immers
ook. Maar dit zorgde ervoor dat de scheidsrechter het steeds minder in de hand had. Er werden
overtredingen gemaakt, die door de scheidsrechter niet werden ‘gezien’ of niet werden bestraft.
Vooral Monnickendam was het niet eens met de besluiten van de scheidsrechter. En daarmee bedoel ik heel Monnickendam, inclusief publiek. Luidkeels werd er gebruld, maar zonder resultaat.
De scheidsrechter liet zich niet intimideren. Monnickendam liet hun spel beïnvloeden en leiden
door de beslissingen van de scheidsrechter, die in hun ogen onterecht waren. Hierdoor ging Hugo
Girls uiteindelijk met de punten naar huis. Eindstand: 20-15.
Een kleine opmerking van een speelster, maar ook als gewoon mens: natuurlijk, de scheidsrechter
had veel meer moeten straffen en misschien had hij het spel niet helemaal in de hand. Maar of je
het nu eens of oneens bent met de scheidsrechter, als je een scheidsrechter op deze manier behandelt… Dat getuigt van heel weinig respect.
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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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26 januari tm 1 februari 				
Dames 1
Hugo Girls DS1
Victoria O DS1
26 - 21
Dames 2
JHC DS2
Hugo Girls DS2
14 - 25
Dames 3
Hugo Girls DS3
CSV DS3
16 - 13
A1
Hugo Girls DA1
Vrone DA2
35 - 19
B1
HVS DB1
Hugo Girls DB1
19 - 12
B2
Hugo Girls DB2
Koedijk DB1
tegenpartij niet opkomen dagen
		
B3
Hugo Girls DB3
Excelsior ‘53 DB1
15 - 16
C1
S.C. Dynamo DC1
Hugo Girls DC1
28 - 13
C2
HVS DC1
Hugo Girls DC2
15 - 6
D1
Hugo Girls D1
KSV D2
10 - 4
D2
Andijk D2
Hugo Girls D2
9
- 9
E1
Hugo Girls E1
SSV E1
11 - 1
E2
Lacom ‘91 E2
Hugo Girls E2
2
- 11
F1
Hugo Girls F1
D.E.S. F1
11 - 3
Recr 1
Hugo Girls DR1
Meervogels DR2
13 - 18
Recr 2
Hugo Girls DR2
Hollandia T DR1
8
- 11
Recr 3
HCV ‘90 DR1
Hugo Girls DR3
16 - 13
2 tm 8 februari
Dames 1
Monnickendam DS1
Dames 2
Des DS1
Dames 3
Hugo Girls DS3
A1
Dynamo DA1
B1
Hugo Girls DB1
B2
Hollandia T DB1
B3
Lacom’91 DB1
C1
Hugo Girls DC1
C2
Hugo Girls DC2
D1
Vrone D3
D2
Hugo Girls D2
E1
Westfriesland/SEW E1
E2
Hugo Girls E2
F1
Hugo Girls F1
Recr 1
VVW ‘t Fortuin DR1
Recr 2
Des DR1
Recr 3
Hugo Girls DR3

			
Hugo Girls DS1
15 - 20
Hugo Girls DS2
22 - 13
Schagen DS2
8
- 11
Hugo Girls DA1
20 - 21
Westfriesland/SEW DB3 17 - 14
Hugo Girls DB2
11 - 12
Hugo Girls DB3
14 - 21
SSV DC1
6
- 10
JHC DC3
21 - 3
Hugo Girls D1
23 - 10
Volendam D6
11 - 5
Hugo Girls E1
7
- 7
Victoria O E2
3
- 4
Zap F1
14 - 0
Hugo Girls DR1
12 - 5
Hugo Girls DR2
11 - 15
CSV DR2
12 - 21

GLAS IN DE GLASBAK
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HEERHUGOWAARD

HEERHUGOWAARD

HEERHUGOWAARD
Erkend gas- waterverwarmingsinstallateur

platdakbedekkingenkoperzinkwerkverwarmingsinstallateur
en sanitairspecialist!
Erkend gaswater-

Erkend gas- water- verwarmingsinstallateur

Energie Service Noord West Alkmaar

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

Ons
gezamelijke onderhoudsbe
Erkend
/
Ons gezamelijke
onderhoudsbedrijf
Erkend leerbedrijf
/ leerbedrijf
voorenverwarming
en binnenklim
voor N-H
verwarming
binnenklimaat
installatiewerk installatiewerk
N-H

Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar
gezamelijke showroom
Onze gezamelijkeOnze
showroom

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

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

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

PROGRAMMA ZATERDAG 14 FEBRUARI T/M VRIJDAG 20 FEBRUARI (ZAAL)				
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1
VRIJ
DAMES 2 15-feb HG DS2-Lacom ‘91 DS1
Noorderend
12:05 11:35
-----DAMES 3 14-feb Lacom ‘91 DS3-HG DS3
Geestmerambacht 20:15 19:30
-----A1
15-feb HG DA1-De Blinkert DA1
Noorderend
13:15 12:45
-----15-feb Spartanen DB1-HG DB1#
Westfrieslandhal 10:00 9:00
-----st Alkmaar B 1
udsbedrijf B 2
15-feb HG DB2-Meervogels’60 DB2 Noorderend
11:00 10:30
-----nenklimaat B 3
15-feb HG DB3-Vrone DB3
Noorderend
10:00 9:30
-----C1
15-feb Niedorp DC1-HG DC1
Niedorphal
10:45 10:00
-----C2
15-feb Con Zelo DC1-HG DC2
Harenkarspelhal
12:15 11:15
-----D1
14-feb HG D1-Zwaluwen K D1
Noorderend
13:15 12:45
-----D2
14-feb Spartanen D3-HG D2
Westfrieslandhal 15:45 14:45
-----E1
VRIJ
E2
15-feb Z.A.P. E3-HG E2
Zwaluwenvlucht, de 11:15 10:15
-----F1
15-feb Geel Zwart F1-HG F1#
Multitreffer, de
11:25 10:25
-----RECR. 1
VRIJ
RECR. 2
17-feb HG DR2-Victoria O DR5
Noorderend
21:00 20:30
-----RECR. 3
16-feb Meteoor DR1-HG DR3
Weijver, de
19:00 18:15
RES.SH.
PROGRAMMA ZATERDAG 21 FEBRUARI T/M VRIJDAG 27 FEBRUARI (ZAAL) 			
					
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV. VERTREK RES.SH.
E1
22-feb DSS E2-HG E1
Waterakkers, de
11:30 10:30
-----E2
VRIJ
F1
VRIJ
RECR. 1
24-feb HG DR1-Vido DR1
Noorderend
20:00 19:30
-----RECR. 2
24-feb HG DR2-D.E.S. DR1
Noorderend
21:00 20:30
-----RECR. 3
VRIJ
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

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

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

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

Volg ons op facebook voor leuke (win)acties, recepten en tips over gezondheid & voeding.
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TEAM
DATUM WEDSTRIJD
AANV SCHEIDRECHTER
				
D1
14-feb
HG D1-Zwaluwen K D1
13:15 Bregje de Wit-Denise Sprenkeling
B3
15-feb
HG DB3-Vrone DB3
10:00 Astrid Snel
B2
15-feb
HG DB2-Meervogels’60 DB2 11:00 Nel Borst
DAMES 2 15-feb
HG DS2-Lacom ‘91 DS1
12:05 Annie Groenland
A1
15-feb
HG DA1-De Blinkert DA1
13:15 Karin Oudeman
RECR. 2 17-feb
HG DR2-Victoria O DR5
21:00 Joyce Hey-in ‘t Veld-Pascal Hey
RECR. 1 24-feb
HG DR1-Vido DR1
20:00 Annie Groenland
RECR. 2 24-feb
HG DR2-D.E.S. DR1
21:00 Monique Beemsterboer
RECR. 1 3-mrt
HG DR1-Victoria O DR1
21:00 Karin Oudeman
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

ZAALDIENSTEN ‘T NOORDEREND		
CONTROLE
		
14-feb
13.00-14.00
ouders D1 + Melanie van der Stoop
		
15-feb
09.45-12.05
Jolijn Brouwer + Joy Vonk Liane Borst
12.05-14.30
Isa Groot + Mandy Smit
		
7-mrt
14.00-15.00
ouders D2 + Kirstin Plak
		
8-mrt
09.45-12.00
Marlou Oudeman + Jocelyn Berkhout
12.00-14.15
Caroline Bakker + Kim Tijm Irma Entius
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Ingrid Commandeur

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
Tanja Hof + Jenny Korver 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 + Bianca Groot
14.20-15.30
Kirsten Ligthart + Angele Ligthart

Activiteitenkalender
Mini handbal middagen in het Zijveld in ’t Veld
Aanvang 14.00
11 maart
15 april
HUGO GIRLS BINGOMIDDAG
Woensdag 4 februari stond de jaarlijkse Hugo Girls bingomiddag op het programma.
Wij hebben ons eerst lekker uitgeleefd met het kopen van de bingo kadootjes en vonden dat we
hierin goed geslaagd waren. Om 13.50 uur kwamen de eersten aan druppelen en al snel zat het
rondeel vol met enthousiaste Hugo Girl meiden. Natuurlijk moest iedereen eerst even langs de
prijsjes om te kijken of er wat tussen zat.
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Nadat iedereen zijn plekje had gevonden, zij we begonnen met het uitdelen van de bingokaartjes.
Iedereen was hyper!
Eerst gingen we 2x voor het bovenste rijtje en daarna 2x voor de volle kaart.
De tweede ronde zijn we begonnen met het bekende sta/zit rondje en daarna moest eerst 2x het
eerste rijtje verticaal en daarna 2x de volle kaart.
Na de spanning van deze 2 rondes was het hoog tijd voor koffie, thee, limonade en wat lekkers.
Na de pauze was het tijd voor de 3de en laatste ronde. Eerst weer begonnen met het sta/zit rondje,
wat iedereen geweldig vind en toen de gewone bingoronde.
Inmiddels had iedereen weer rode koontjes van de spanning, zelfs voor groep 8 was de spanning
om te snijden.
Tot slot toch nog maar 1x de sta/zit ronde en ook werden er nog 5 bingokaartjes getrokken (deze
moesten ze na elke ronde bij ons inleveren).
De tijd was omgevlogen iedereen ging uiteraard met 1 of meer prijsjes naar huis.
Onze dank gaat ook naar de 5 ouders die ons en de kinderen hebben geholpen, dank hiervoor.
Volgend jaar zijn wij zeker weer van de partij.
Groetjes Corina en Anja
Handbalster van de week: Demi van Langen
Zondag 1 Febr. was ik handbalster van de week bij de wedstrijd hugo girls- victoria o
Ik vond het wel een beetje spannend, want ik wist niet precies wat er ging gebeuren.
Eerst mocht ik meedoen met de warming up en de keepster ingooien.
Daarna mocht ik mee welkom heten en kon ik proberen een doelpunt te maken, en dat lukte mij
gelukkig
Hugo girls speelde heel goed en we stonden in de rust met 13-8 voor.
Er werd hard gespeeld en soms was er ook een gele kaart of ze moesten 2 minuten op de bank
zitten.
Het was een spannende wedstrijd maar hugo girls heeft met 25-21 gewonnen.
In de kleedkamer kreeg ik nog een leuke verrassing en iets lekkers.
Toen iedereen omgekleed was gingen we nog wat drinken met een appeltaartje.
Ik vond het een hele mooie ervaring om zo’n wedstrijd eens mee te mogen maken en
wil iedereen van Dames 1 ook bedanken voor deze mooie middag
Groetjes Demi van Langen
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HANDBALTEAM VAN DE MAAND
Zaterdag 31 januari moesten we tegen S.S.V. spelen.
We hebben deze wedstrijd gewonnen met een stand van 11-1.
Tijdens de wedstrijd waren alle ouders van ons gekomen om te kijken.
We moesten na de wedstrijd met z’n allen op de foto en daarna naar de kantine.
Daar kregen de ouders een kop koffie en voor ons stond er limonade en een zakje snoep klaar.
Marian deed een woordje dat we goed bezig waren en overhandigde ons een envolop met geld,
waar we iets leuks mee kunnen doen.
Dit alles hadden we gekregen omdat we team van de maand waren.
We wisten helemaal van niets, dus dat was een hele leuke verrassing.
Heel erg bedankt!
Daarna zijn we met onze handbal kleding onder de douche gesprongen en hadden daar veel lol.
Groetjes van de meiden van E1:
Suzanne Hooiveld, Roos van Woerkom, Demi Plak, Iris Borst, Amanda Groot, Patricia Groot, Jamie
Zuurbier, Melanie van der Stoop, Noa Renshof en Jenny Zuurbier.

Hugo Boys seizoen 2014-2015
Van de bestuurstafel
Afgelopen zondag kon er eindelijk door de meeste teams weer eens gevoetbald worden. Hugo Boys 1 en Hugo Boys 3 werden afgelast. Zoals
het er nu naar uitziet is er voor Hugo Boys 1 waarschijnlijk geen vrij weekend meer tot het einde van de competitie. Ze ontmoeten alle ploegen uit
de poule nog een keer en dat zijn in totaal nog 12 wedstrijden.
Op 18 februari a.s. zal onze nieuwe hoofdtrainer voor het komende
seizoen, Gosse Bosma, worden gepresenteerd aan de selektie en de A
junioren. De aanvang is 20.00 uur en de bijeenkomst zal plaatsvinden
in de kantine.
De vrijwilligersavond wordt gehouden op vrijdag 6 maart a.s. Vanaf 21.00 uur zijn alle vrijwilligers
met hun partner van harte welkom. De uitnodigingen gaan binnenkort de deur uit.
Rondom de jaarwisseling zijn er een aantal vernielingen aan ons complex toegebracht. O.a. van
de dug-outs op het B-veld zijn er een aantal panelen, waarschijnlijk door vuurwerk, behoorlijk
beschadigd. Mochten er mensen zijn die iets hebben gezien dan verzoeken wij ze om contact op
te nemen met één van de bestuursleden.
Resultaten
Hugo Boys 1 heeft na de winterstop nog geen competitiewedstrijden gespeeld. Er is een aantal
keren geoefend tegen o.a. Koedijk en Duinrand S. We hopen dat de weergoden ons deze week
goedgezind zijn zodat er komende zondag kan worden gespeeld tegen DTS.
Hugo Boys 2 heeft afgelopen zondag kostbaar puntverlies geleden. Er werd met 2-0 verloren uit
bij KGB 2. Achteraf bleek dat naaste concurrent Always Forward ook had verloren. De voorsprong
blijft daardoor 5 punten.
Hugo Boys 4 verloor de derby thuis tegen SVW met 1-2 en Hugo Boys 5 leed kostbaar puntverlies
in de strijd om de bovenste plaats. Het werd 2-2 in de thuiswedstrijd tegen Vrone.
Hugo Boys 6 verloor de uitwedstrijd bij VZV en de dames speelden de afgelopen weken zelfs tweemaal. Het waren allebei uitwedstrijden met winst bij LSVV en verlies bij Schagen.
De A junioren wonnen in en tegen Koedijk met 3-5. Een knap resultaat tegen één van de concurrenten voor de bovenste plaatsen.
We hopen de komende weken op goede weersomstandigheden zodat er weer volop kan worden
gespeeld.
Klaas Oudeman
voorzitter
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Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 14 februari
Hugo-Boys
Carnaval
13.00 uur Carla / Walther

Zaterdag 21 februari
Hugo-Boys
Inhaal weekend jeugd
Gerard

Zondag 15 februari
Hugo-boys
9.45 uur Annet
13.00 uur Paul / Carin
14.00 uur Tini leden ?

Zondag 22 februari
Hugo-boys
9.45 uur Hanneke / Sytske
Leden : Kathy Dekker / Kim Spaansen
13.00 uur Barry / Joris / Yvon
leden : Thijs Zuurbier / Rick Groenland / Vincent Markus

Maandag 16 februari
Tafeltennis Puinhoop
Dinsdag 17 februari
Kbo --- seniorengym
Woensdag 18 februari
Revas
Presentatie nieuwe trainer
Donderdag 19 februari
Training Hugo- Boys
Vrijdag 20 februari
Koersbal
			

Maandag 23 februari
tafeltennis
Dinsdag 24 februari
Kbo
Seniorengym
Woensdag 25 februari
revas
Donderdag 26 februari
Training Hugo Boys
Vrijdag 27 februari
Koersbal

Hugo Boys Senioren

										
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 15 februari 2015 				
Terreindienst: Manus vd Vliet / John Beers 							
wedstr. Omschrijving 		
aanv.
vertr.
Scheidsrechter
39600 Hugo-Boys 1
DTS 1
14:00		
R. Tiesinga 0
Hugo-Boys 2
vrij					
124379 Grasshoppers 3
Hugo-Boys 3
10:00
9:00			
0
Hugo-Boys 4
vrij					
123693 Hugo-Boys 5
LSVV 6
10:45
10:00
G. Vinke
122816 Kaagvogels 3
Hugo-Boys 6
12:00
11:00			
128888 Hugo-Boys A1
DTS A 1
10:45				
144130 Callantsoog VR 1 Hugo-Boys VR 1
12:00
11:00			
								
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 22 februari 2015 				
Terreindienst: Stefan Brink 						
wedstr.
39611
42425
123702
122464
121483
127985
128558
115369
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Omschrijving 		
Hugo-Boys 1
Succes 1
Hugo-Boys 2
De Blokkers 2
Hugo-Boys 3
FC Den Helder 4
ZAP 5
Hugo-Boys 4
VIOS-W6
Hugo-Boys 5
Hugo-Boys 6
Kolping Boys 9
Con Zelo A 1
Hugo-Boys A 1
Hugo-Boys VR 1 ZAP VR 1

aanv.
vertr.
Scheidsrechter
14:00		
A. Sayar
10:45
10:00
P. Rotgans
10:45
10:00
Jan de Wit
11:00
10:00			
12:30
11:30			
14:00
13:15
G. Vinke
11:00				
14:00
13:15
Wim Overtoom

WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 1 maart 2015 				
Terreindienst: Paul Oudeman 					
wedstr. Omschrijving 		
aanv.
vertr.
Scheidsrechter
39197 Wiron 1
Hugo-Boys 1
14:00		
D. Poot
42212 ZAP 3
Hugo-Boys 2
11:00
9:45
C.L. de Wit
0
Hugo-Boys 3
vrij					
0
Hugo-Boys 4
vrij					
0
Hugo-Boys 5
vrij					
122447 Koedijk 11
Hugo-Boys 6
9:30
8:30			
128893 Hugo-Boys A 1
Hollandia T A1
10:45		
Klaas Oudeman
114924 Flevo VR 1
Hugo-Boys VR 1
14:00
13:00			
								
Siem Hand tel. 5740761
			

Pupil van de Week
Pupil van de week voor deze wedstrijd:
15 februari
Hugo Boys 1 - DTS 1
is
Jordy Kaij
12:45 uur aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen.

Pupil van de Week
Pupil van de week voor deze wedstrijd:
22 Februari
Hugo Boys 1 - Succes 1
is
Kacper Czajkoski
12:45 uur aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen.
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gerja
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Hugo Boys Jeugd

						
Wedstrijden Hugo Boys Zaterdagjeugd 2014-2015					
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd					
Saturday, February 14, 2015
Terreindienst ‘s ochtends: Thijs Wolkers			
Terreindienst ‘s middags: Dick Zwagerman		
wedstr. Omschrijving			
aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
175433 Hugo Boys B1
- Foresters de B3
14:00 13:00
NNB
184401 Foresters de C4
- Hugo Boys C1
13:00 11:30
187999 Hugo Boys D1
- Apollo 68 D1G
14:00 13:15
NNB
Hugo Boys E1
- Vrij
Hugo Boys E2
- Zie programma SZVV		
Hugo Boys F1
- Zie programma SZVV		
Hugo Boys MP1 - Zie programma SZVV		
Hugo Boys MP2 - Zie programma SZVV		
						
						
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd					
Saturday, February 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 11:15
Hugo Boys C1
- Vrij
188009 LSVV D2
- Hugo Boys D1
11:00 10:00
Hugo Boys E1
- Vrij
Hugo Boys E2
- Zie programma SZVV		
Hugo Boys F1
- Zie programma SZVV		
Hugo Boys MP1 - Zie programma SZVV		
Hugo Boys MP2 - Zie programma SZVV		
						
Hou goed de website en het bord in de gaten ivm gewijzigde wedstrijden!			
			
www.hugoboys.nl						
Stormachtig begin en een zeer spannend einde van het pannenkoekentoernooi.
Maandag 12 januari ging het pannenkoekentoernooi van start. De vlaggen bij de club stonden
strak. De wind was sterk aanwezig. Dit mocht de voetbalpret van de leden niet drukken. Vol enthousiasme stonden ze aan de start van het toernooi. De teams waren er klaar. De wedstrijden
stonden onder de bezielende leiding van de B junioren. Dit deden de jongens erg goed. Dank
hiervoor! Er werd fanatiek gevoetbald. De eerste paar wedstrijden waren in het voordeel van de
Soesjes en de winnaar leek al bepaald. Na 3 speelavonden stonden de Soesjes aan kop.
Dit was de stand na 3 speelavonden.
1. Soesjes 12 punten
2. Flensjes 9 punten
3. Appelflappen 8 punten
4. Krentenbollen 4 punten
5 Oliebollen 2 punten
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Toen kwam de wederopstandig van de van de appelflappen in de 4e speelronde en er werd erg
sterk gevoetbald door de teams. Dit zorgde voor een spannende laatste speelronde.
De eerste wedstrijd werd gewonnen door de
Appelflappen. Hierdoor lag de druk bij de Soesjes die
een grote uitslag moesten neer zetten om nog voor de
winst te gaan. De Soesjes wisten de laatste wedstrijd
winnend af te sluiten en zorgden ervoor dat de
wedstrijdleiding heel goed moest tellen want de teams
waren aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk wisten de
Soesjes de laatste wedstrijd te winnen en werden zo
winnaar van het Pannenkoekentoernooi 2015!!
Gefeliciteerd mannen!!
Na de laatste wedstrijd stond de limonade en de vers
gebakken pannenkoeken te wachten op de jongens.
Het was een heerlijke en welverdiende versnapering. Met dank aan een aantal moeders met
spectaculaire bakkunsten!
Eindstand Pannenkoekentoernooi
1.
2.
3.
4.
5.

Soesjes 		
Appelflappen
Flensjes 		
Oliebollen
Krentenbollen

23 punten
22 punten
9 punten
8 punten
4 punten

Tot volgend jaar!

ALGEMENE INFORMATIE

Kopij voor deze pagina?
Mail Redactiecontactdenoord@gmail.com of bel Angèl Mooij 072-5715332
Voor een klachtenmelding bij de gemeente over wegen, riolering, verlichting,
plantsoen en reiniging, kunt u bellen met:		
072 – 5714072
Algemeen nummer van de politie is:			
0900 – 8844
(Bij spoed 1 1 2 )
Telefoonnummer Huisartsenpost Alkmaar:		
072 – 5180618
Telefoonnummer regionale Spoedapotheek:		
072 - 5673000
Telefoonnummer Dierenambulance:		
072 – 5150085
Red een dier: 1 44 (ook voor zwerfdieren)

Begrafenis vereniging St. Tekla
Uitvaartleidster Mevr.Gerda Roozendaal 		 0226-422110
		
b.g.g. 06-51039032
of
Dhr. Bart Beemsterboer 		 0226- 422525
		
b.g.g. 06-13574993
Secretariaat
Penningm.

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

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

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.		
26 april: Vormselviering		
Koningsdag		

2 May 2015
3 May 2015
5 May 2015
14 May 2015
17 May 2015
18 May 2015
24 May 2015

13e editie Noordender Sjoelkampioenschap aansluitend Sjoelbakkenbal bij Bleeker
Eerste Communieviering		
5 mei Fietstocht		
YoungSeven: Dauwtrappen met monniken		
3e zondag viering met als gastkoor Bjerjozka.		
KBO: Slotmiddag		
en 25 mei: Pinksteren		

12 June 2015
13 June 2015
21 June 2015
21 June 2015
28 June 2015

Heilig Hartfeest thema Personele Unie		
Bavodag voor de vormelingen		
YoungSeven: Seizoensafsluiting		
3e zondag met het combo van Trudy Hand		
YoungSeven: KJD Festival		

29 August 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 October 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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Schoonheidssalon 4ME
Ik ben Shelley van Poorten en sinds november 2014 heb ik mijn
eigen schoonheidssalon aan de middenweg 511 in de noord
Ik ben te vinden op facebook en via de website:
www.schoonheidssalon4me.nl
Kom gerust een keer een kijkje nemen of maak een afspraak
via de site of 06-52330084
Middenweg 511
1704 BD Heerhugowaard
Mobiel: 06 523 300 84
info@schoonheidssalon4me.nl
schoonheidssalon4me.nl

Product
Behandeling Quick
Behandeling Basis
Behandeling Compleet
Gezichtmassage
Acne behandeling
Epileren
Verven wenkbrauwen
Verven wimpers
Epileren en verven ( 1 onderdeel)
Epileren en verven wenkbrauwen en wimpers
Harsen bovenlip
Harsen kin
Harsen bovenlip en kin
Harsen oksels
Harsen onderarmen
Harsen onder en bovenarmen
Harsen onderbenen
Harsen onder en boven benen
Harsen armen en benen

Tarief
€ 30,00
€ 45,00
€ 60,00
€ 25,00
€ 50,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 12,50
€ 17,50
€ 15,00
€ 27,50
€ 25,00
€ 47,00
€ 65,00

Voel je thuis, kom tot rust en straal
Volledig gediplomeerd, werkend met de nieuwste technieken
Wij werken uitsluitend met de beste merken

Schoonheidssalon 4 Me is het juiste adres voor uw persoonlijke verzorging
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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 14 februari

Ontbijtkoek van € 2,50 voor € 1,95
Krentenbollen 4 + 2 gratis
Appelkruimeltaartje van € 5,95 voor € 3,95
Elke dag 3 broden naar keuze € 5,95
5,75

• Timmerwerk
• Onderhoud
• Renovatie
• Verbouwing
• Nieuwbouw
Tel. 06 27088407
Heerhugowaard
44

