
PB 1

Agenda
14 maart 2014 Hugo Girls lentekeezen
15 maart 2014 20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
17 maart 2014 19:45 Vrouwen van nu - ´t Zwaantje Veenhuizen: Apotheker Rieter
22 maart 2014 YoungSeven, Stille Omgang
22 maart 2014 Stille Omgang
23 maart 2014 15.00 uur Rabo-Talentenklas concert in het kerkje van veenhuizen
25 maart 2014 20:00 uur Jaarvergadering van de parochie in het dorpshuis
27 maart 2014 KBO: excursie naar brandweer Alkmaar
29 maart 2014 10:00 start Zuster van Buurendag, zwerfvuil ruimen
4 april 2014 YoungSeven, Het licht van Pasen
5 april 2014 Kom in de kas in de Noord
6 april 2014 Kom in de kas in de Noord
11 april 2014 MOV: Vastenaktiemaaltijd
12 april 2014 12e  editie Noordender Sjoelkampioenschap met na afloop Sjoelbakkenbal m.m.v. Paul Vlaar
14 april 2014 KBO: busdagtocht
14 april 2014 19:45 Vrouwen van nu - ´t Zwaantje Veenhuizen: Creatief
15 april 2014 20:00 jaarvergadering van Stichting Dorpshuis in het Dorpshuis
19 april 2014 20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
19 april 2014 10:00 Zeeverkenners: rommelmarkt bij de Roef
21 april 2014 MOV: Paastocht
24 april 2014 St. Tekla: jaarvergadering
26 april 2014 Koningsdag: versierde fietsen, kinderkermis
27 april 2014 Vormselviering

Vrijdag 14 maart 2014

Contact verschijnt tweewekelijks onder redactie van AngËl 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 24 MAART 2014 vóór 19.00 
uur 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 11 april 2014.
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Nu € 50  

cadeau bij een 

betaalrekening!*

Wij zijn uw bank.

Wij blijven

 

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

Tot ziens in onze showroom:

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

100% Husqvarna.
    0% Brandstof.

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

Inclusief Accu 
en snellader

€ 459,-
Inclusief Accu 
en snellader

€ 3.599,-
Inclusief Accu, snellader 

en maaidek 85 cm.

HUSQVARNA 
RIDER ACCU 

HUSQVARNA 136 LiHD50 
HEGGENSCHAAR 

HUSQVARNA 136 LiC 
TRIMMER 
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KLINKENDE
  MUNT WEKEN

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

op een nieuwe 
Honda grasmaaier! 

www.honda.nl

€ 80,-
kado*

op de Honda 
HRX-serie**

€100,-
kado*

op de Honda 
HRH/HRD-serie 

€40,-
kado*

op de Honda 
IZY-serie** 

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

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

en de HRG 415P.

Tot ziens in onze showroom:
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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.

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 
 
Parochiebestuur:
Vice-voorzitter   Gea Klercq  (072) 571 5265
Secretaris   Vacature 
Penningmeester   Siem van Langen    (072) 5744771
Bestuurslid   Maaike Bakker  (072) 888 7461
Bestuurslid   Kees van Langen  (072) 574 2241

Contactpersonen secties:
Sectie Catechese   Vacature
Sectie Liturgie   Marga van Langen (072) 574 2241
Sectie Gemeenschapsopbouw Erna Borst  (072) 574 4361
Sectie Diaconie en Pastoraat Vacature
Sectie Regio   Pim Mooij  (072) 571 5332

Kopij 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 20 maart   op  het se-
cretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
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TER OVERWEGING: Bij het begin van de vasten
Als we nu eens ons leven zouden 
vergelijken met een appel: 
een appel met schil, vlees en klokhuis. 
Dan zijn we de meeste tijd 
bezig aan de schil, de buitenkant. 
Af en toe boren we wat dieper, 
en dan zitten we bij het vlees: 
de grote waarden 
die ons werk en leven kracht en smaak geven. 
Maar het klokhuis wordt meestal weggegooid. 
Men weet daar geen weg mee. 
Nochtans is het precies vanuit dit klokhuis 
dat een appel zijn levenskracht put. 
Voor ons leven is het net dezelfde vraag: 
wat is ons klokhuis? 
Wat is de kern, de ziel van ons leven? 
Vanwaar halen wij onze diepste kracht en inspiratie?
Carlos Desoete, Naam die zin is van ons leven 

UIT DE PAROCHIE –  “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” –  8 MAART 2014.
De veertig dagentijd is van start gegaan. Afgelopen woensdag (5 maart) vierden we Aswoensdag. 
In onze kerk zong een gelegenheidskoor en een groot aantal vormelingen en hun ouders waren in 
de kerk. Eenieder kreeg weer een askruisje als teken dat het leven eindig is ‘Gedenk mens, dat je stof 
bent en tot stof zult wederkeren’. Bij ons zeggen we niet deze traditionele tekst, omdat we ook ge-
loven dat er altijd weer een nieuw begin is. Wij zeggen: ‘geloof en hoop, ommekeer en nieuw begin’. 
’s Middags waren er al een flinke groep kinderen een askruisje wezen halen.
De veertigdagentijd roept ons op om het allemaal wat soberder te doen, waardoor we wat meer 
tijd krijgen om over deze dingen na te denken, en om dan grote schoonmaak te houden in onze 
bovenkamer. Dit is de tijd van de grote schoonmaak. Lente; het weer doet goed mee. Onze huizen 
soppen we niet meer van onder tot boven, tot in de verste uithoeken uit. Maar om de geest te 
reinigen, daar is de veertigdagentijd prima voor. Deo Vacare verzorgt in deze periode op elke woens-
dag een dagafsluiting. Van harte bij u aanbevolen. We hebben in onze kerken het Vastenproject. Zoals 
ik de vorige keer al schreef: het is gebaseerd op de kruisweg.

6 maart was de Viering van Meeleven. We hadden als thema: ‘Als er nooit meer een morgen zou 
zijn”. Het Ritmisch Koor zong het prachtige lied van Marco Borsato met die titel. 
Aan het einde van de viering overhandigden we aan de families Kolk, Moras en Groot het her-
inneringskruisje en de bloemengroet, omdat het ongeveer een jaar geleden was dat Wim Kolk, 
Cornelia Moras – Pater en Catharina Groot – Groot waren overleden. 

Vandaag (8 maart) is de Vormselgroep naar Amsterdam. Ik heb al een heel gezellige en zonnige 
foto ge-appt gekregen. Ja, zo gaat dat met de moderne communicatiemiddelen: we kunnen el-
kaar à la minute op de hoogte houden. Vanavond horen we de verhalen. Afgelopen woensdag, 
na de Aswoensdagviering, was er een bijeenkomst voor ouders en begeleiders. Helaas waren er 
weinig begeleiders. Wel flink wat ouders. We hebben hen geïnformeerd over de activiteiten.

Op 16 maart zingt het Jambokoor in onze kerk. Ik kijk er weer erg naar uit. Ik vind de sfeer bij dit 
koor altijd fantastisch. Kom hen ook bewonderen en neem uw buren mee!

Op 22 maart is het Stille Omgang. Een grote groep wandelaars vertrekt weer vanuit De Noord. Ik hoop 
er zelf ook bij te zijn, maar ik ben herstellende van lymfeklierontsteking, dus ik weet niet of het lukt.
Er gaan natuurlijk ook weer bussen naar deze bijzondere gebeurtenis.
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Op 23 maart is de Presentatieviering van de Eerste Communicanten. Het wordt tevens een boete-
viering. We hebben zestien deelnemers aan het project. 

Gisteravond moesten wij, Jan, zoon Marc, schoondochter Cindy en ik, de titel verdedigen van kam-
pioen van De Noord met klaverjassen. Het zat niet echt mee. We gingen met de poedelprijs naar 
huis ……. Hoe gek kan het lopen. Maar …. het was gezellig.

Data om te onthouden: 
Elke woensdag in de 40-dagentijd: dagafsluiting met Deo Vacare 
22 maart  – Stille omgang
23 maart  – presentatieviering en boeteviering Eerste Communicanten
25 maart   – jaarvergadering van de parochie.
11 april – Vastenactiemaaltijd in de kerk
12 april  – Bavodag, voor  vormelingen
13 april – Palmzondag; daarna de Goede Week 
19 april – Paaswake

Hartelijke groeten, Marion Bleeker – Burger

In maart  is de groep van mevrouw van Schagen- Oudeman aan de beurt om de kerk op orde te 
maken. Dit gebeurt op 25 maart

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 pasto-
rale vragen. Kom gerust,u bent van harte welkom!! Plaats in de pastorie!

Vriendelijke groeten, Gea Klercq

WEEKEINDE 15 EN 16 MAART
Tweede zondag van de vasten
Eerste lezing uit Genesis 12, 1-4a(God roept Abraham weg uit zijn land en zijn familie en Hij opent 
voor hem een nieuwe toekomst)
Evangelie uit Matteüs 17, 1-9( Op de berg wordt Jezus van gedaante veranderd. Zijn leerlingen 
krijgen uitzicht op het doel van zijn levensweg)

ZONDAG 16 MAART
Samen kerk/samen sterk 10.00 uur
Voorganger is Marion Bleeker-Burger en zang van het Jambokoor.
Gebedsintenties voor: Koos van der Hulst, Piet Dekker en zegen over zijn gezin, in liefdevolle her-
innering Berry, familie Stam-Jonker, Cok Borst, Theo Groot en overleden familie Groot-de Goede, 
overleden ouders Poel-Huiberts, Theo en Annie Hoogland-Bleeker, Adriaan van Langen en zegen 
over zijn gezin, Sander Borst en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Piet Korver en 
zijn dochter Helma,Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas, Nic Commandeur en zegen over zijn 
kinderen en kleinkinderen, Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman en levende en overleden familie, 
Adrianus en Cornelia Moras-Pater en zegen over hun gezin, Gerbrand en Jo Langedijk en Piet en 
Ans de Klerk-Langedijk, in liefdevolle herinnering Jan en de familie Oudeman-Groot, Henk en Trien 
Groot-Groot en zegen over hun gezin, Bets Westmeijer-Groot namens de KBO, Jan Veldman en 
zegen over zijn gezin, overleden ouders Buter-Bakker, Jan Groenland en zegen over zijn gezin, Riet 
oudeman-Beers en om zegen over haar gezin, Arie,Riet en Leo Groot.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars:Pascalle Beers en Jil Kavelaar. Koster: Rene van Langen.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
Er is verkoop van wereldwinkel produkten achter in de kerk

WOENSDAG 19 MAART
19.30 uur Dagafsluiting met Deo vacare
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WEEKEINDE 22 EN 23 MAART
3e zondag van de veertigdagentijd
Eerste lezing uit Exodus 17, 3-7( In de woestijn lest God de dorst van zijn volk)
Evangelie uit Johannes 4, 5-42( Jezus openbaart zich als bron van levend water en als redder van 
de wereld)

ZONDAG 23 MAART
10.00 UUR Presentatie- en Boeteviering  met de eerste communicantjes. Voorganger is Marion 
Bleeker en zang van het kinderkoor.
Gebedsintenties voor:Piet Dekker en zegen over zijn gezin, Jaap en Gina Beers en overleden ou-
ders en zegen over de kinderen en kleinkinderen, overleden ouders van Schagen-Schuit en kin-
deren en Wilhelmus Groot, Bets Danenberg-Stoop en Alex Weel, in liefdevolle herinnering Andre 
Cattermole, Jan Veldman en zegen over zijn gezin.
Lector; Marga van langen. Midsdienaars;Roy Tesselaar en Timo Plak. Koster; Kees Berkhout.

WOENSDAG 26 MAART
19.30 uur Dagafsluiting met deo vacare

WEEKEINDE 29 EN 30 MAART
4E zondag van de veertigdagentijd
Eerste lezing uit het boek samuël 16, 1b.6-7.10-13a( Samuël ziet in de jonge David een man naar 
Gods hart en zalft hem tot koning van Israël
Evangelie uit Johannes 9, 1-41( over een blinde die leert zien, en over zienden die verblindt zijn)

ZONDAG 30 MAART
10.00 UUR Eucharistieviering Met zang van het ritmisch koor. Voorganger is Gerard Weel
Gebedsintenties voor:Tiny Veldman-Overtoom en overleden ouders Veldman-Overtoom, Piet 
Dekker en zegen over zijn gezin, Cok Borst, Luuk en Ria van Gastel-Tesselaar, Jan Beers en zegen 
over zijn gezin,Antonius Aloisyus Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en over-
leden familie Molenaar-Goedhart, Cor Borst en Ria Borst-Groot, in liefdevolle herinnering Jaap 
Pronk, Jan en Sjanet en overleden familie, Marie Molenaar-Spaansen en zegen over haar gezin, 
Henk en Trien Groot-Groot en zegen over hun gezin.
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars;Jan Groot en Jochem Blankendaal. Koster:Ria Danenberg.

ROOSTER KERKEN WAARLAND,’T VELD EN NIEUWE NIEDORP
’t Veld:
Zondag 16 maart om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van het 
gemengd koor
Zaterdag 22 maart om 19.00 uur  Woord- en communieviering met presentatie van de vormsel 
groep  en zang van interamvo.  Voorganger is Toon Jorink
Zaterdag 29 maart om 19.00 uur Eucharistieviering met bisschop Hendriks en Toon Jorink en zang 
van het gemengd koor

Waarland:
Zondag 16 maart om 10.00 uur Boeteviering van de eerste communicanten  met Toon Jorink en 
zang van de zonnezangers
Zaterdag 22 maart om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden
Zaterdag 29 maart om 19.00 uur Woord- en communieviering met marion bleeker-Burger en zang 
van het ritmisch koor

Nieuwe niedorp:
Zondag 16 maart om 10.00 uur Boeteviering met de eerste communicanten en Toon Jorink en 
zang van de zonnezangers
Zondag 23 maart om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van het 
gemengd koor.
Zondag 30 maart om 10.00 uur Eucharistieviering met bisschop Hendriks en Toon Jorink en zang 
van het gemengd koor
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Dopen 
Wij  stellen  het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de pastorie gestuurd wordt.
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971

Agenda
Op 13 maart vergadert het parochiebestuur om 19.30 uur
Op 18 maart vergadert de  parochievergadering om 19.30 uur
Op 25 maart is de jaarvergadering van de parochie. Aanvang 20.00 uur

Jambokoor in parochiekerk
JAMBOKOOR IN PAROCHIEKERK HET HEILIG HART VAN JEZUS TE HEERHUGOWAARD-NOORD
Sinds 1991 bestaat er in West-Friesland een Afrikaans koor genaamd “JAMBO”, wat zoveel betekent 
als “Hallo”. Missionaris Kees Spil uit Zuidermeer, die werkte in Uganda, werd in 1988 op zijn missiepost 
vermoord, een grote schok voor zijn familie, de inwoners van Zuidermeer en ieder die hem kende. 
Sindsdien wordt er elk jaar aandacht geschonken aan dit feit in de kerk van Zuidermeer om het 
missiewerk van pater Spil te kunnen voortzetten.
Vanuit het bestaande koor Vivace kwam het idee om tijdens een herdenkingsviering een aantal  
Afrikaanse liederen te zingen. Enthousiast geraakt door de sfeer en het niveau van het koor 
kwamen er uit West Friesland vele verzoeken om mee te mogen zingen. Vanuit dit feit werd het 
Jambokoor opgericht dat zorgt voor een warme, bruisende  maar ook ontroerende sfeer d.m.v. 
zang, dans en cultuuroverdracht. De koorleden dragen allen Afrikaanse kleding.
Onder de stimulerende leiding van dirigent Teun Steur en begeleid door een eigen combo zingt 
dit ruim 60 leden tellende koor in vele vieringen. De teksten van de liederen komen uit diverse 
Afrikaanse landen en bevatten verschillende Afrikaanse talen en dialecten.
Het repertoire bestaat uit religieuze liederen, een wiegelied, waslied, verjaardagslied en het Zuid-
Afrikaanse volkslied. Weer andere handelen onder meer over de martelaren van Uganda.
Het trotse volkslied roept nog steeds emoties op. Door het grote succes van het koor is er een 
derde CD uitgekomen. Tijdens de dienst wordt uitleg gegeven over de betekenis van de symbolen 
die gebruikt worden. Het zal dus een heel bijzondere viering worden in de H.Hartkerk op zondag 
16 maart a.s. waarvoor wij u van harte uitnodigen!
 
De viering begint om 10.00 uur.



8 9

Uitnodiging                                     
     

Dinsdag 25 Maart                                       
Jaarvergadering van de Heilig Hart Parochie in het Dorpshuis
Aanvang 20.00 uur. Om 19.30 is de zaal open.

Agenda
Welkom
Jaarverslag
Financieel verslag
Vragen en ideeën
Pauze
Toekomst van onze parochie en de samenwerking in de regio.
De samenwerking van de 4 zuidelijke parochies.
Verloting van de Paaskaars.
Rondvraag
Sluiting

Wij hopen op heel veel belangstelling! Tot ziens op dinsdag 25 maart 2014!
Mocht u graag willen komen maar niet zelf kan, bel 072-5715265, en u wordt opgehaald! 

MOV
Nu de vastenactie is begonnen zijn er ook weer vasten zakjes.Deze 
liggen achter in de kerk op de tafel waar ook de bus van de vastenac-
tie staat. Daar kunt u uw vastenbijdrage in deponeren.
Net als de paastocht en de vastenmaaltijd, die ook dit jaar weer zeer 
verrassend is, zijn de vastenzakjes bestemd voor Siera Leone
In de folder van de vastenactie welke  in het contact bijgesloten is, 
kunt u verdere informatie lezen.

Groet van het MOV.

Vastenaktiemaaltijd
Vrijdag 11 april 2014

18.00 uur Heilig Hart kerk te Heerhugowaard-de Noord
Kosten  volwassenen € 7,50  
  kinderen € 2,50 
Aanmelden voor 1 april
  simone.drenth@quicknet.nl
  06-22300454 

Opbrengst   project in Sierra Leone
  Vastenaktie

Organisatie MOV de Noord        
  Gon Meester
  Annie de Haan 
  Gerard Klercq
  Simone Drenth    
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Regio nieuws
Waar staan we?
De werkgroep met als opdracht de voorbereiding van de Personele Unie van Waarland, ‘t Veld, Nieu-
we Niedorp en De Noord vorderen gestaag. De onafhankelijkheid van de afzonderlijke parochies 
blijft gegarandeerd zolang we een Personele Unie blijven. De parochiebesturen worden zelf verant-
woordelijk voor de uitvoering van liturgie, katechese, diaconie, gemeenschapsopbouw, gebouwen, 
financien. Deze besturen gaan raden heten. De Wulfram, St. Martinus, Klooster en Heillig Hart raad. 
De eindverantwoordelijkheid en het opzetten van een nieuw gezamelijk beleid op deze gebieden 
komt te liggen bij het bestuur van de Personele Unie (PU Bestuur).
Het PU bestuur zal gaan bestaan uit 8 personen. Iedere parochie heeft recht op 2 zetels. Er zijn 
door de werkgroep 8 profielschetsen gemaakt: gebouwen, katechese, diaconie, liturgie, gemeen-
schapsopbouw, secretaris, penningmeester, vice-voorzitter en voorzitter. De voorzittersrol wordt 
ingevuld door Eduard Moltzer, deken van regio Schagen.
Het Noord-ender gedachtengoed moet geborgd worden! Onze geloofgemeenschap herbergt pa-
rochianen die zich aangesproken voelen om het voortbestaan van onze kerk vorm te geven. Een 
uitgelezen kans om deze uitdagende taak op je te nemen. 

Wie wil?
We kennen natuurlijk altijd wel iemand waarvan we zeggen die moet je vragen of dat is een goeie 
voor die of die functie. Als we met elkaar tijdens een ontmoeting of een bijeenkomst deze vraag 
naar voren brengen dat komen er allemaal namen op tafel. We zijn op zoek naar dat type voordracht.

De vraag die ik wil stellen is daarom:
Welke parochiaan heeft kennis van en kan beleid formuleren op het gebied van gebouwen?
Welke parochiaan heeft kennis van en kan beleid formuleren op het gebied van financien?
Welke parochiaan heeft kennis van en kan beleid formuleren op het gebied van (interne/externe)
communicatie?
Welke parochiaan heeft kennis van en kan beleid formuleren op het gebied van publieke relaties (PR)?
Welke parochiaan heeft kennis van en kan beleid formuleren op het gebied van liturgie?
Welke Noordender / Veenhuizenaar heeft kennis van en kan beleid formuleren op het gebied van 
diaconie/pastoraat?
Welke Noordender / Veenhuizenaar heeft kennis van en kan beleid formuleren op het gebied van 
werving, marketing?
Welke Noordender / Veenhuizenaar heeft kennis van en kan beleid formuleren op het gebied van 
opleiding, kennisvergaring/deling?

Als een naam je te binnen schiet, gewoon meteen opschrijven en aan mij of ÈÈn van de bestuurs of 
parochievergaderingleden geven. Dit natuurlijk ook als je zelf interesse hebt.

Aanspreken, mailen, bellen of hoe dan ook mag natuurlijk ook.

Bij voorbaat dank!

Pim Mooij
06-37359609

pim.mooij@quicknet.nl
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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 IN EEN NIEUW PAND!
NU OOK PRINTEN OP GROOT FORMAAT
Op diverse papiersoorten en canvas ✦ Snelle levering ✦ Scherpe prijzen

C O P Y  &  P R I N T

URMAPRINT
digitaal

✦ GEBOORTEKAARTJES
✦ HUWELIJKSKAARTEN
 
✦ ZAKELIJK DRUKWERK

Bekijk onze collectie: www.urmaprint.nl

Sterrenboschstraat 8,   1704 CN Heerhugowaard 

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

Elke dag 3 broden naar keuze voor maar € 5,75.

Hoogbruin  2  voor  € 3,-

Ontbijtkoek  van  € 2,50 voor  € 1,50

Moorkoppen van  € 1,85 voor  € 1,-

Reclame voor zaterdag 15 maart

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
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Paastocht
	  2e paasdag 21 april 2014   

paaseieren zoeken voor kinderen op 1 km afstand

Fietsen   25 km

Wandelen  10 en 20 km

Inschrijven pastorie Heilig Hart kerk te Heerhugowaard-de Noord
  tussen 10.00 – 11.30 uur

Kosten  volwassenen € 5,-  
  kinderen € 2,50 
  incl. consumptie en paaseieren

Opbrengst   project in Sierra Leone
  Vastenaktie

Organisatie MOV de Noord  
     
      
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 Sierra Leone.
 Er liggen vastenzakjes in de kerk waarmee u een bijdrage kunt doneren
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HOEKSTRA KLEUR
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Vrijdag 11 april is er een vastenaktiemaaltijd. U kunt zich opgeven en deelnemen aan een 
maaltijd met smaken uit Sierra Leone. Er wordt een presentatie verzorgd over het project die 
wordt ondersteund.
Maandag 21 april,  2e paasdag is er een Paastocht. U kunt wandelen of fietsen en paaseieren 
zoeken voor het project van Vastenaktie.

	  

Dit jaar kiest Vastenaktie voor een project in Sierra 
Leone, het armste land van West-Afrika. Tot 2002 was er 
een afschuwelijke oorlog, met vreselijke gevolgen waar 
Sierra Leone nog steeds onder lijdt. In de gemeenschap 
in het stadje Koidu werken de zusters van St Joseph 
van Cluny aan hun Diomplor programma. 
Een programma om de mensen te begeleiden naar 
een beter leven door hun thuis op te bouwen. De 
zusters vangen kinderen op en zorgen ervoor dat ze 
naar school kunnen.  
	  

MOV de Noord zet zich in 
voor Vastenaktie 2014 en 
hoopt dat u ook mee doet!

Beste Tiener
 
Helemaal klaar met school en is het tijd om jouw energielevel weer wat 
op te krikken? Dan is dit wat voor jou! Tienerkamp Reload!

Deze zomer is er in Heiloo een spetterend tienerkamp met het the-
ma ReLoad!
4 dagen lang met leeftijdsgenoten en vrienden een onvergetelijke 
tijd beleven in de de mooie omgeving van Heiloo. We leren elkaar 
kennen en gaan ook op zoek naar wie we zijn. ‘Waar ben je goed in?’, 
‘Wat wil ik eigenlijk?’ en ‘Wie is God? Op deze vragen weten we niet 
altijd een antwoord. Ga je met ons mee op deze ontdekkingstocht? 
Het beloven bijzondere dagen te worden. Een tijd vol Sport en spel, 
boogschieten, de natuur in, een Bonte avond en nog veel meer. We dagen jou hiervoor uit. Geef 
jouw zomer een extra boost!? 
   
Het kamp zal zijn van Woensdag 9 t/m Zaterdag 12 juli 2014. Ben je tussen de 12 t/m 15 jaar ? Join us!
 
Waar:  Juliana klooster Heiloo
Wanneer 9 t/m 12 Juli
Kosten  €85,-
Aanmelden  zusters@olvternood.nl
Info  023-5112636 (Matthijs Jansen)
Organisatie - Heiligdom Onze lieve vrouw ter nood
  - Jongerenwerk  Bisdom Haarlem-Amsterdam
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v Garage Co Borst BV v Co Borst Autoschade
v Co Borst Bedrijfswagens v C.B. Lease
v Airco Service v Piaggio LTV-dealer

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

Unieke en goedkope 7 dagen snelservice 
van 10.00-22.00 voor particulier en kleinbedrijf. 

(geen onderzoekskosten!) 
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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Jongerendag op Palmzondag in Haarlem
Op zondag 13 april 2014 wordt wereldwijd de 29e WereldjongerenDAG gevierd. 
Ook in Bisdom Haarlem-Amsterdam wordt voor jongeren een speciale dag in Haarlem 
georganiseerd met het thema: ‘arm, armer, rijkst!’. Het is dé  dag om kennis te maken met 
vele jongeren uit het Bisdom, gezellige momenten te delen maar ook om samen ons geloof 
te vieren. Het thema is: ‘arm, armer, rijkst!’.

De dag start om 11.30 uur in de St Josephkerk, waar Mgr. Hendriks in de eucharistieviering zal 
voorgaan en de Life Teen-band de viering muzikaal zal opluisteren. Daarna verplaatsen we ons 
naar ‘Stem in de Stad’, een oecumenisch diaconaal centrum. Daar komen dagelijks inwoners 
uit Haarlem langs voor een praatje of om te eten. Ook worden vanuit ‘Stem in de Stad’ dak- en 
thuislozen bezocht. Joris Obdam van het straatpastoraat zal ons deze dag meer over zijn werk 
vertellen. 
In ‘Stem in de Stad’ zal het hoofdprogramma met o.a. kleinkunstenares Charlotte Glorie 
plaatsvinden. Charlotte Glorie staat bekend om haar eigen geschreven conferenceteksten en 
melodieën en begeleidt zichzelf op de piano. Charlotte is vanaf haar geboorte (1970) blind. 
Daardoor ziet ze de dingen letterlijk, maar ook figuurlijk anders! Gedurende de middag zullen er 
verschillende actieve, ontmoetende, creatieve en verdiepende workshops worden aangeboden. 
Met als afsluiting een heerlijke maaltijd.

Informatie
Toegang:  € 7,50 (leeftijd: 16-30 jaar)
Locatie: St Josephkerk, Jansstraat 43, Haarlem &
Stem in de Stad, Nieuwe Groenmarkt 22, Haarlem. 
Meer info en aanmelden: www.jongbisdomhaarlem.nl/WJDag of info@jongbisdomhaarlem.nl  
De 29e WereldjongerenDAG wordt georganiseerd door het  jongerenplatform.

Jongerenpastoraat krijgt nieuwe website
 
Het jongerenpastoraat van het bisdom Haarlem- Amsterdam krijgt volgende maand een nieuwe 
website. De nieuwe website zal op vele wijze verschillen ten opzichte van de huidige website. Met 
de nieuwe website probeert het jongerenpastoraat een nieuwe groep jongeren te bereiken en te 
voorzien in een behoefte om meer over God en het Katholieke geloof te weten te komen. In korte 
teksten wordt er op een persoonlijke, aansprekende en duidelijke manier uitleg gegeven over 
geloofsonderwerpen die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. Zo is de website ook 
interessant voor jongeren die nog heel weinig van het geloof weten, maar wel via het web op zoek 
gaan naar God. En als deze jongeren na verloop van tijd andere gelovige jongeren willen ontmoeten, 
dan kunnen zij zich natuurlijk aansluiten bij de activiteiten van het bisdom, of natuurlijk via Social 
Media! De website biedt ook veel interessante informatie en nieuwsberichten voor begeleiders. 
De nieuwe website is vanaf palmzondag (13 april) te vinden via: www.jongbisdomhaarlem.nl of 
www.jongekerk.nl 
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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

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

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

Internet: www.rhbeers.nl

kelders
kozijnen
verbouw

woningbouw
utiliteitsbouw
betonvloeren

Hét adres voor:
Hét adres voor:

woningbouw  kelders
utiliteitsbouw  kozijnen
Betonvloeren  verbouw  

Middenweg 494
1704 BM Heerhugowaard

Tel:072-5711254
Fax:072-5743170

Email: mail@rhbeers.nl
Internet: www.rhbers.nl
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• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing

Tel. 072 - 5711243 
06 - 53557548

Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard

www.groottuinen.nl

René Jonker 
Stationslaan 1

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

www.jonkerhov.nl

TRIMSALON 
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER 
MARLIES BROERS

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

06-15689390

• Licht installaties
• Kracht installaties 
• Meterkasten
• Buiten / tuin verlichting

H.W. Mesdagstraat 15
1741 JM Schagen

joandekkerelektrotechniek.nl

 

  
JJOAN OAN DDEKKEREKKER   

ELEKELEKTROTECHNIEKTROTECHNIEK   
 

06-15689390 
 

• Licht installaties 
• Kracht installaties  
• Meterkasten 
• Buiten / tuin 

verlichting 
 

H.W. Mesdagstraat 15 
1741 JM Schagen 

joandekkerelektrotechniek.nl 
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Amensty organiseert  theatervoorstelling

	  

In nauwe samenwerking met Cool Kunst en Cultuur en 
ondersteuning van Stichting NUT Heerhugowaard organiseert 
Amnesty International in Heerhugowaard op donderdag 13 
maart een bijzondere theatervoorstelling, voor leerlingen van 
de basisscholen van Heerhugowaard. Totaal negen basisscholen 
komen met bijna 600 leerlingen deze voorstelling beleven. 
Theatergroep TGCrash brengt met het stuk Meisje van de Zee op 
fantasievolle wijze de emotionele en bureaucratische worsteling 
van vluchtelingen. TGCrash vertaalt dit thema naar een vrolijk 
sprookje met humor, liedjes en live muziek, voor kinderen van 6 tot 106 jaar. Met een kritische 
knipoog naar het volwassen publiek en een glimlach naar de kinderen toe.

“Wanneer de zee te gevaarlijk wordt, moet het Meisje vluchten. Met een koffer in haar hand en 
een lied in haar hoofd reist ze langs barse, grappige en bizarre personages, op zoek naar een plek 
om te logeren.”

In de weken na de voorstelling zal Amnesty gastlessen geven op de basisscholen die naar de 
voorstelling zijn geweest. Hierbij zal met de kinderen gesproken worden over het toneelstuk en in 
het verlengde daarvan de mensenrechten en het doel van Amnesty International.

Amnesty is Cool Kunst en Cultuur en Stichting NUT Heerhugowaard, dankbaar voor de 
ondersteuning om op deze wijze voorlichting over mensenrechten te geven aan jongeren.

Meer informatie over Amnesty in Heerhugowaard en omstreken vindt u op onze website www.
amnestyheerhugowaard.nl

Of u kunt contact opnemen met onze contactpersoon, 
Eric ten Napel, 

H. Segherslaan 20, 
1701 XB  Heerhugowaard, 

of een e-mail naar info@amnestyheerhugowaard.nl
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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

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

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

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

Tevens verzorging van particuliere 

aangiftebiljetten

 
 

 

 

 

   

 

 

 
 

    Voor  sierhekwerk en kennelbouw op maat 

 

  Automatische Draai/Schuifpoorten voorzien 

       van intercom, camera, verlichting e.d. 

 

            Tevens voor uw paardenboxen, 

           hondenkennels & dierenverblijven 

 

    Middenweg 598  1704 BS  Heerhugowaard 

   072-5715927 fax 072-5721059 of  06-53716161 
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Vanaf 24 maart gaat de Jeugd4Daagse weer van start!
Dé week voor jongeren 14/15 jaar in Heerhugowaard Noord van 24 maart t/m 28 maart.
Met o.a. dit jaar een heel bijzondere gast, bekend van het BNN programma “van de straat”!
Dit wil je echt niet missen..!!
Zie hieronder het programma en like onze facebook pagina Jeugd4Daagse. 
Jij doet toch ook mee??
 met de J4D!!

Betekenisvol ontmoeten met de Lourdesgroep
Betekenisvol ontmoeten met de Lourdesgroep ’t Veld en Heerhugowaard e.o.

6 daagse vliegreis naar Lourdes
 17 t/m 22 september 2014

Met Ina van Schagen als uw hotelleider en Marion Bleeker als pastorale ondersteuning tijdens deze 
reis.

Voor meer informatie 072 571 20 20 en 072 574 27 43.
Zie ook onze folder van deze reis achter in de kerk.
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Utopia in De Noord!
Ja het zou zomaar kunnen dat we wat van Utopia overnemen bijvoorbeeld een ideale gemeenschap 
maken van De Noord. Wij van De PCI/Caritas willen daar graag aan meewerken door aandacht te 
schenken aan zieke en behoeftige mensen. Niet altijd weten wij altijd waar de nood of ziekte aan 
de man/vrouw is en daarom vragen wij u om het gewoon aan iemand van de Caritas door te geven 
als u wat hoort daar zijn wij heel blij mee. De Caritas draait financieel op een bijdrage van het 
parochiebestuur en soms mogen we ook een gift ontvangen waarvoor onze hartelijke dank. Naast 
het bezoeken van zieken of het helpen van mensen in financiële nood, kan u ons ook inschakelen 
wanneer u thuis de communie zou willen ontvangen  bij ziekte of andere ongemakken, laat het 
ons gewoon even weten. O ja, wat Utopia betreft, laten wij samen maar aandacht hebben voor 
onze naaste want ook dan is het goed toeven in De Noord.

Jan van Schagen, 
voorzitter PCI/Caritas.

Oproep jeugd onderzoek sport & bewegen
De gemeente Heerhugowaard roept haar jeugdige inwoners in de leeftijd van 4 tot 18 jaar op, 
om deel te nemen aan een onderzoek over hun sport- & beweeggedrag. De resultaten van dit 
onderzoek geven inzicht in de verandering in het sport en beweeggedrag van deze doelgroep 
ten opzichte van drie jaar geleden. De gemeente hoopt dat de jeugd massaal gehoor geeft 
aan deze oproep om de digitale vragenlijst behorende bij het onderzoek in te vullen!

De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen zich optimaal ontwikkelen, gezond opgroeien en 
stimuleert voldoende sporten en bewegen. Sinds 2011 organiseert Sportservice Heerhugowaard 
in opdracht van de gemeente een grote verscheidenheid aan activiteiten voor de jeugd op het 
gebied van sport en bewegen. Om te bepalen of het sport- en beweeggedrag van de jeugd van 4 
tot 18 jaar veranderd is te opzichte van drie jaar geleden, wordt door de faculteit Bewegingswe-
tenschappen van Vrije Universiteit een onderzoek gedaan.  Dit is hetzelfde onderzoek als zij eerder 
in 2011 heeft uitgevoerd.

Invullen vragenlijst
Het onderzoek bestaat uit een digitale vragenlijst. 
Deze staat t/m 30 maart online op www.sportserviceheerhugowaard.nl. Het invullen duurt onge-
veer 15 minuten. 
Om daadwerkelijk iets aan de resultaten te hebben, is het belangrijk dat zoveel mogelijk jeugd de 
vragenlijst invult, ook als er geen interesse is voor sport en bewegen. Kinderen van de basisschool 
vullen de vragen samen met hun ouders in. Zij hebben hierover een brief ontvangen van de ge-
meente. Jongeren van het voortgezet onderwijs kunnen de vragen zelfstandig beantwoorden. 

Maak kans op een waardebon
Onder de respondenten van de basisschool verloten wij een bon voor een speelgoedwinkel. Jon-
geren die deelnemen maken kans op een waardebon voor een sportzaak. Deelnemers aan het 
onderzoek van 2011 die na het invullen van de vragenlijst hun emailadres voor de onderzoekers 
hebben achtergelaten, ontvangen op dit emailadres een uitnodiging voor deelname aan deze 
tweede meting. Geen bericht ontvangen? Gebruik dan de link op de website van Sportservice 
Heerhugowaard om toch de vragenlijst in te kunnen vullen.

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Marloes Smit van Sportservice Heerhugowaard, 
tel. 072-57 63 880.

Sportservice Heerhugowaard stimuleert dat kinderen dagelijks 60 minuten bewegen.
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Het team van Burgerbelang. Vlnr: Jos Beers, Marjan Jongejan, Jos Seeboldt, Ad Jongenelen, 
Stef van Wezenbeek, Yvon Tesselaar, Hans Schipper, Cor Zonneveld

Bij Burgerbelang

is de burger belangrijk- 

ook die uit De Noord

Burgerbelang is een lokale partij met een heldere missie en visie op

de samenleving.  Eenvoudig maar recht voor zijn raap.

Een samenleving die recht heeft op een financieel beleid dat op

orde is, en waarbij de schulden niet nog verder de pan uit rijzen.

Recht op een zorgstelsel waarvan de kwaliteit gehandhaafd blijft.
Bezuinigen op de organisatie, die nu vaak over te veel schijven loopt.

Een samenleving, waarin initiatieven vanuit wijken en dorpen door

de gemeente worden gestimuleerd en ondersteund. 

Waar een ruim bestemmingsplan met veel mogelijkheden en weinig

belemmeringen kan worden vastgesteld, en echt naar inpraak wordt

geluisterd. Belangrijk, want komende zomer komt er een nieuw

bestemmingsplan buitengebied, dat is inclusief De Noord.

 
Daarom kiest Burgerbelang voor een financieel haalbaar

programma, waarin leefbaarheid voorop staat.

Lijst 2: Burgerbelang

2
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OPROEP  OPROEP  OPROEP  OPROEP
IT GIET OAN.

Heeft U de Elfstedentocht gereden, voltooid en U bent in het bezit 
van een Elfstedenkruisje, dan kunt U de tekst horen uit de mond 
van de bedenker zelf. Op 19 mei komt de oud-voorzitter van de 
Vereniging van Friesche Elfsteden naar De Noord op uitnodiging van 
het Jongeheerenconvent.
Het Jongeheerenconvent organiseert dan een bijeenkomst met 
3 Culturele Clubs uit De Noord. Dit is een periodiek terugkerend 
ritueel. Daar zijn afspraken over. Tijdens het vaststellen van het 
programma voor deze avond kwam het idee naar voren om de 
bezitters van het Elfstedenstedenkruisje, die woonachtig zijn in De Noord, uit te nodigen om deze 
avond bij te wonen.
Henk Kroes is een boeiende verteller. Hij geeft een prachtige inkijk in de geschiedenis van de 
Vereniging van de Friesche Elfsteden. Ook vertelt hij over het vrijwilligerswerk waar hij nu zijn 
dagen mee vult. Henk Kroes vraagt geen geld voor zijn optreden. Hij vraagt een financiële bijdrage 
voor de Stichting waar hij zich nu, met anderen, voor inzet.
Ze willen een klooster opzetten in Jorwerd.(Fr.). Daar is geld voor nodig.
Heeft U interesse, meldt U zich dan aan.
Wat vragen wij van jullie?
U moet op 19 mei om 20.00 uur aanwezig zijn in Café Bleeker. 
Misschien is het leuk om een vrijwillige bijdrage te deponeren in een bus, Henk Kroes zal jullie er 
dankbaar voor zijn.
De consumpties bij Bleeker zijn voor Uw eigen rekening.
Na de lezing willen we weer alleen zijn met de 3 Culturele Clubs.
Wilt U, samen met anderen, nog eens terugdenken aan Uw grote prestatie, meldt U dan aan voor 
12 mei bij onderstaande personen:

Joop Schotten: Tel:  072-5742639.  E-mail famschotten@planet.nl

Jos Mooij: Tel: 072-5710193. E-mail toosenjosmooij@gmail.com

19 maart: gemeenteraadsverkiezingen! 
Nog even en het is zover, de gemeenteraadsverkiezingen! En zoals 
alle partijen het dan ook aangeven een belangrijk moment om als 
burger van Heerhugowaard je stem te laten horen. Maar waar kies 
je dan voor zal je je afvragen. Er zijn inmiddels zoveel partijen in 
Heerhugowaard dat je,  je werkelijk afvraagt of de gemeente hier-
door bestuurbaar blijft.  Geen makkelijke keuze! Echter wij als CDA 
Heerhugowaard willen proberen u hierbij te helpen. Het kan u niet 
ontgaan zijn dat we de laatste weken zeer actief campagne gevo-
erd hebben in Heerhugowaard. Met de, voor sommige, bekende 
CDA caravan hebben we de kiezers duidelijk gemaakt waar CDA 
voor staat in Heerhugowaard en wat we de komende 4 jaar willen 
gaan bereiken. Veel partijen hebben raakvlakken met elkaar, en we roepen in uw ogen misschien 
allemaal hetzelfde. Maar wij, het CDA, gaan ons stinkende best doen voor een financieel stabiele 
gemeente, waar iedereen een steentje bijdraagt, waar je zorgt voor degene die dat zelfniet kan, 
waarbij je een ander kunt aanspreken op gedrag maar ook kunt complimenteren en ondernemers 
en werknemers zich kunnen blijven ontwikkelen!
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De HOP wil op het financieel terrein een evenwichtige begroting op de  
middellange en lange termijn, zonder extra verhoging van de gemeentelijke 
belastingen. Nu bezuinigingen van het Rijk op het bordje van de gemeente  
komen, zet de HOP zich in voor het behoud van de huidige, goede sociale  
voorzieningen.  
	  

• Woningbehoefte en zelfstandigheid van ouderen 
• Betaalbare huisvesting voor jongeren 
• Zorg op maat voor iedereen die dat nodig heeft 
• Regionale samenwerking moet,  

daardoor kan meer geld naar het sociale werk zelf stromen 
 
Geef uw vertrouwen aan de HOP 

           stem op 19 maart a.s. lijst 3 ! 
 
	  
	  

	  
	  

De HOP wil op het financieel terrein een evenwichtige begroting op de middellange en lange 
termijn, zonder extra verhoging van de gemeentelijke belastingen. 
Nu bezuinigingen van het Rijk op het bordje van de gemeente komen, zet de HOP zich in voor 
het behoud van de huidige, goede sociale voorzieningen.

•  Woningbehoefte en zelfstandigheid van ouderen
•  Betaalbare huisvesting voor jongeren
•  Zorg op maat voor iedereen die dat nodig heeft
•  Regionale samenwerking moet, 
 daardoor kan meer geld naar het sociale werk zelf stromen

Geef uw vertrouwen aan de HOP
stem op 19 maart a.s. lijst 3 !
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Het CDA heeft haar verkiezingsprogramma in zeven principes verduidelijkt! En dat willen wij graag 
met u delen:

1. Het gaat om de samenleving, niet de overheid
De overheid kan de samenleving niet maken; dat doen de mensen zelf. Zeker in een tijd van be-
zuinigingen is het goed dat we kijken naar wat we eigenlijk aan daadkracht onder de mensen zelf 
hebben. Wij geloven in een maatschappij die zichzelf ondersteunt en die zelf initiatieven ontwik-
kelt voor een betere samenleving. De taak van de overheid hierin is dan dat ze zich dienstbaar op-
stelt en zulke initiatieven motiveert. Op die manier kunnen we het gemeenschapsgeld investeren 
in zaken die er toe doen, en onze aandacht richten op groepen in de samenleving die niet goed 
voor zichzelf kunnen zorgen. Wij geloven in een sociaal vangnet; geen hangmat!

2. Iedereen in Heerhugowaard heeft een taak.
In een samenleving die mensen met elkaar maken, heeft iedereen een taak. Het is immers niet 
redelijk als mensen gebruik maken van diensten van anderen, maar niet mee helpen bouwen. We 
moeten echter een taak niet verwarren met een baan.
We mogen niet vergeten dat er genoeg mensen zijn die vanwege hun persoonlijke omstan-
digheden niet kunnen werken. Of mensen die wel willen werken, maar gewoonweg geen baan 
kunnen vinden. Wel vinden wij dat iedereen, ook mensen die niet werken, mee kunnen werken. Je 
werkt, je doet vrijwilligerswerk of je volgt een opleiding. Iedereen die kan, doet mee!

3. We streven naar een stabiele lokale economie
We hebben te maken met een economische crisis die voor veel mensen voelbaar is; juist daar-
om willen wij inzetten op een stabiele lokale economie. Een stabiele economie betekent voor 
ons niet het maximaliseren van de winst, maar het vinden van balans. Heerhugowaard is gebou-
wd op hardwerkende kleine ondernemers en (agrarische) familiebedrijven die deze balans hard 
nodig hebben om zich staande te kunnen houden. Juist voor deze ondernemers moeten we een 
aantrekkelijk ondernemersklimaat realiseren. Een goed functionerende omgeving voor een on-
dernemer, vertaalt zich altijd in een gezonde werkomgeving voor een werknemer!

4. We bestrijden hufterigheid en staan voor veiligheid.
Wij willen een Heerhugowaard waar fatsoenlijke mensen de norm zijn. Mensen die rekening met 
elkaar houden, die hun eigen vuurwerkstraatje schoonvegen, hondenpoep opruimen en in het 
verkeer eerst tot tien tellen. Dit is natuurlijk iets dat vanuit mensen zelf moet komen. Toch vin-
den we dat bij het realiseren van een leefbare en veilige woonplaats een belangrijke taak voor de 
overheid is weggelegd; zoals het stellen van stevige fatsoensnormen en deze vervolgens streng 
en rechtvaardig te handhaven. Mensen die geen rekening houden met hun medemens en zorgen 
voor ernstige overlast moeten hard aangepakt worden. Fatsoen moet je doen!

5. De samenleving begint bij familie.
De familie is het fundament van de samenleving: familie in welke samenstelling dan ook. Iedereen 
die samen een huishouden draaiende houdt, vormt volgens ons een gezin. Familie zorgt voor 
elkaar en familie bindt elkaar. Familie is een sterke basis waarop elke inwoner kan bouwen en op 
terug kan vallen. Ook voor de overheid is dit een krachtig vangnet, juist omdat er minder geld 
is om mensen individueel te ondersteunen. We moeten ervoor zorgen dat die kracht behouden 
blijft, door niet elke keer de rekening van bezuinigingen op gezinnen af te schuiven. Kijken wat 
mensen zelf kunnen is goed, kijken wat mensen samen kunnen is beter!

6. Een zelfstandig Heerhugowaard, sterk verbonden met de regio
Heerhugowaard doet het op eigen kracht ontzettend goed. Op korte termijn zullen er echter 
steeds meer taken op de gemeenten af komen, die we met minder geld moeten uitvoeren. Voor-
beelden hiervan zijn de Participatiewet, WMO en de Jeugdzorg. Regionale samenwerking hierbij is 
onvermijdelijk. Door samenwerking blijft de kwaliteit van de dienstverlening gehandhaafd, terwijl 
op de uitvoeringskosten bespaard kan worden. Het grote risico dat hierin schuilt, is dat de afstand 
tussen overheid en burger erg groot wordt. Het is daarom belangrijk om als gemeente zelfstandig 
te blijven, omdat alleen zo bestuurders dicht bij de problematiek en de inwoners kunnen staan. 
Een krachtig bestuur staat dicht bij de samenleving!
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ZWEMSEIZOEN 2014 

 
Een nieuw zwemseizoen staat weer voor de deur. Bestel vóór 1 mei 2014 uw 
abonnement en profiteer van 20% korting!! 
U kunt uw abonnement bestellen vanaf 15 maart 2014 via de website 
www.zwembadwaarland.nl.   
Bestelde abonnementen worden thuisbezorgd.  
 
Tarieven abonnementen 
  Voorverkoop  Normaal    
Persoonlijk abonnement € 35,20  € 44,00    
        
Familie abonnement       
2 personen € 70,40  € 88,00    
3 personen € 80,00  € 100,00    
4 personen € 89,60  € 112,00    
5 personen € 99,20  € 124,00    
6 personen € 108,80  € 136,00    
7 personen € 118,40  € 148,00    
8 personen € 128,00  € 160,00    
        
Zwemleskaart € 80,00  € 100,00 per persoon  
De zwemleskaart is geldig voor het gehele zwemseizoen en daarmee kunnen de 
officiële zwemdipoloma's A, B, C behaald worden. 
Deelname vanaf 5 jaar (aantal deelnemers beperkt).  

 
Tarief entreekaartje 
Overdag 1 bezoek            €  3,50 
’s Avonds 1 bezoek          €  2,50 
 
Kinderen van 0 t/m 1 jaar hebben vrij toegang. 
 
Iedere dag is er tijdens de openingsuren vrij zwemmen. Bij slecht weer is het bad 
gesloten. Zwemles wordt gegeven na de openingstijd tussen 17.00 en 19.00 en in de 
zomervakantie tussen 9.00 en 11.00. 
 
Openingstijden 
Voorseizoen:                                                    Zomervakantie: 
Maandag t/m vrijdag  13.30 - 17.00 uur            Maandag t/m vrijdag 12.00 - 17.00 uur 
’s Avonds                   19.00 - 20.30 uur            ’s Avonds                  19.00 - 20.30 uur 
Zaterdag overdag      13.30 - 17.00 uur            Zaterdag overdag      12.00 - 17.00 uur  
Zondag overdag        12.00 - 17.00 uur            Zondag overdag        12.00 - 17.00 uur 
 
 

 Wordt ook vrienden van Zwembad Waarland 
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7. Een gezonde en betaalbare toekomst voor onze kinderen
Alle politieke beslissingen die we nu nemen, zowel op het gebied van milieu en economie, heb-
ben directe invloed op het leven dat onze kinderen gaan leiden. Zo wordt ieder kind nu al gecon-
fronteerd met een haast onaflosbare schuld en concreet zicht op het opraken van fossiele brand-
stoffen. Dit is onacceptabel. Wij moeten nu verantwoordelijkheid nemen en de rekening niet door 
schuiven naar latere generaties. Daar ligt niet alleen een taak voor de overheid, maar ook voor de 
mensen zelf. In een betaalbare samenleving hebben mens en overheid een appeltje voor de dorst 
om financiële tegenslagen op te vangen. In een gezonde samenleving investeren mens en over-
heid in duurzame innovatie, zodat we een leefbare wereld achterlaten aan volgende generaties.
Zonder kinderen geen toekomst! Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties 
voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur!!

Heeft u nog vragen, aanvullingen, opmerkingen over wat het CDA nog meer voor u kan betekenen in 
Heerhugowaard aarzel dan niet en neem contact met ons op!

Gea Klercq  072-5715265
Frits Zuurbier  072-5711526 
Niels Zuurbier  06-54741523

19 maart: Gemeenteraadsverkiezingen (3)
Het kan niet vaak genoeg gezegd worden, maar volgende week zijn 
er weer gemeenteraadsverkiezingen. Belangrijk voor iedereen, om-
dat het gaat over de directe leefomstandigheden van iedere burger. 
Over de zorg, over welzijnsvoorzieningen, sport, wegen, veiligheid, 
uitbreidingsplannen. Daar wil ik aan meewerken, en wel als raadslid 
voor Burgerbelang. In het vorige Contact heb ik een aantal vragen 
rondom deze partij toegelicht. Dit keer wil ik mij vooral richten op 
nog een extra vraag, namelijk wat Burgerbelang voor De Noord zou 
kunnen betekenen. Daarnaast baart de financiële situatie van de ge-
meente ons zorgen, daar wil ik nog eens op terugkomen. Omdat no-
gal behoorlijk over cijfers gaat, plaats ik dat in een apart kader. Dan 
weet u wat u te wachten staat als u daar aan begint te lezen.

Parallelweg Molenweg-Middenweg
Binnen enkele jaren komt hij dan toch, de Westfrisiaweg. Met een tunnel onder de Middenweg 
door, maar hij zal wel de Molenweg gewoon doorsnijden (tussen Middenweg en Veenhuizerweg). 
De Molenweg wordt daardoor afgesloten en in twee moten opgedeeld, alleen verbonden door 
een fietstunnel. Burgerbelang is tot nu toe de enige partij die zich sterk heeft gemaakt om een 
ventweg aan te leggen naast die Westfrisiaweg, in plaats van die fietstunnel. Daardoor is er toch 
een mogelijkheid om van de Molenweg als doorgaande verbinding gebruik te blijven maken. Dat 
is voor al van belang vanwege de agrarische bedrijvigheid in de Veenhuizerweg en omgeving. 
Lukt dat niet, dan zal iedereen behoorlijk om moeten rijden via de Donkereweg. Waardoor ook 
meteen de Middenweg en de Veenhuizerweg een stuk drukker zullen gaan worden.

Rondeel
Jaren geleden is ’t Rondeel gebouwd kunnen worden dankzij de sloop van de St. Annakleuterschool, 
en het vrijkomen van de grond eronder. ’t Rondeel werd een multifunctioneel gebouw, met onder an-
dere de bibliotheek en Hugo Girls. Daarom is het jammer, dat er voor gekozen is om vanwege bezuin-
igingen de bibliotheek te verplaatsen naar de St. Josephschool. Burgerbelang zal zich sterk maken voor 
een nieuwe functie van de vrijkomende ruimte van ’t Rondeel, die voor de hele gemeenschap van De 
Noord van nut kan zijn. Misschien zorg-gerelateerd, maar bij voorkeur toch geen commerciële bestem-
ming. En Hugo Girls mag natuurlijk de dupe niet worden van de verhuizing van de bibliotheek. Daar-
naast is Burgerbelang van mening, dat er altijd een bibliotheekvoorziening in De Noord moet blijven.
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Straatgereedschap.nl
Middenweg 571
1704 BH Heerhugowaard

info@straatgereedschap.nl
www.straatgereedschap.nl 
T 072- 566 99 44

Straatgereedschap.nl is onderdeel van Bouwmachines Nederland V.O.F.

Uw online site voor straatgereedschap

• straathamers
• steenknippers
• trilplaten

• werkkleding
• werkschoenen
• bezems

• kruiwagens
• zaagbladen
• en nog veel meer...

Straatgereedschap bestel je online op

Straatgereedschap.nl

Kom de lente beleven op 23 Maart tijdens de lentefair! 
Met heel veel voorjaarsbloemen.

U kunt zich opgeven voor de voorjaars- en/of paas workshop! 

*boeketten                               openingstijden
*rouw en trouwwerk                        maandag    op bestelling
*workshops                                     dinsdag     9.00 uur -11.30 uur
*abonnementen                              woensdag     9.00 uur -11.30 uur
*cadeaubonnen                              donderdag  9.00 uur -15.00 uur
*bezorging in heel Nederland         vrijdag         9.00 uur -15.00 uur
    zaterdag  10.00 uur - 15.00 uur
  
Ook buiten onze openingstijden is het mogelijk om bloemen te bestellen en te laten bezorgen. 

Blankendaal Bloemdecoratie
Altonstraat 11   www.blankendaalbloemen.nl   telnr. 06-1020 6787

Blankendaal Bloem  ecoratie
Romantiek in de Noord…..?? Een beetje van jezelf en een beetje van Blankendaal!
Valentijnsactie: rode roos in ijzeren hartframe, fles wijn en een exclusieve wijnkaraf.
Nu voor € 19.50 (op= op). Valentijnsdag is donderdag 14 Februari!
Let op de data`s voor de voorjaars/paas workshop staan al op onze website!

* boeketten     openingstijden
* rouw en trouwwerk     maandag op bestelling
* workshops                                     dinsdag  09.00 uur -15.00 uur
* abonnementen                              woensdag 09.00 uur -11.30 uur
* cadeaubonnen                              donderdag  09.00 uur -15.00 uur
* bezorging in heel Nederland        vrijdag   09.00 uur -15.00 uur
                                                        zaterdag  10.00 uur -15.00 uur
 
Ook buiten onze openingstijden is het mogelijk om bloemen te bestellen en te laten bezorgen. 

Blankendaal Bloemdecoratie
Altonstraat 11

www.blankendaalbloemen.nl   
telnr. 06-1020 6787

Blankendaal Bloem  ecoratie
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Decentralisatie van zorgtaken
De regering draagt nogal wat zorgtaken over op de gemeente. Een daarvan is het stimuleren om 
zolang mogelijk thuis te blijven wonen, bij het ouder worden. Daar is op zich niets mis mee, maar 
dat moet dan wel kunnen. De kwaliteit van de zorg moet gehandhaafd blijven, de bijbehorende 
bezuinigingen moeten vooral in de organisatie gevonden worden.
En wat ook belangrijk is: als mensen langer thuis, in De Noord, blijven wonen, moeten de basis-
voorzieningen wel op peil blijven – en het liefst nog uitgebreid. Wie weet in ’t Rondeel. 
En wat niet in De Noord kan, moet zo veel mogelijk in ’t Centrum bezocht kunnen worden. Daar-
voor zou een verruiming van de rijtijden van de HugoHopper een oplossing kunnen zijn. 

Bovenstaande zaken wil Burgerbelang graag realiseren. We willen graag zorgdragen voor een toe-
komst met een leefbare en betaalbare woon- en werkomgeving voor alle Heerhugowaarders, en 
wat mij betreft voor De Noord in het bijzonder.
Om dat te kunnen bereiken rekenen we graag op uw steun. 
Stem daarom op 19 maart op Burgerbelang, lijst 2.

Jos Beers

De schulden van Heerhugowaard – een ingewikkeld verhaal
Een maand geleden gaf ik in Contact aan dat de financiële situatie van de gemeente Heerhugowaard 
in zwaar weer terecht is gekomen. 
Om zeker te zijn dat we het over de werkelijke bedragen hebben, hebben we ons laten informeren 
door een financieel ambtenaar van de gemeente, en volgen we de richtlijnen van de VNG (Vereniging 
Nederlandse Gemeenten). Deze richtlijnen houden in dat de netto schuld gelijk staat aan alle schulden 
op lange en korte termijn bij elkaar opgeteld, verminderd met financiële activa. Dat een gemeente ver-
der beschikt over vaste activa – materiële bezittingen zoals gebouwen of gronden – doet niets af aan 
de totale netto schuld waarover toch rente zal moeten worden betaald (aldus de VNG).
De netto schuld van de gemeente is dan (zoals vermeld in de jaarrekening van de gemeente) 
Schulden over een periode langer dan 1 jaar  109 miljoen euro 
Schulden korter dan 1 jaar     29 miljoen 
Voorzieningen en passiva     26 miljoen
Daartegenover staan financiële activa ter grootte van 21 miljoen. 
Bij elkaar is dit toch echt 143 miljoen euro netto schuld, eind 2012 – nogmaals, volgens de normen 
van de VNG.

Een hele hoge schuld, maar het is vooral de ongebreidelde toename over de afgelopen jaren die ons, 
Burgerbelang, zorgen baart. Begin 2006 betrof het nog 47 miljoen, en dat is dus stelselmatig opgelopen 
tot 143 miljoen eind 2012. Bijna 100 miljoen euro schuld er bij in 7 jaar! Op basis van een gelijkblijvend 
uitgavenpatroon kan worden vastgesteld dat de netto schuld eind 2013 zal zijn opgelopen tot 160 á 
165 miljoen euro. Aangezien er toen 53.300 inwoners in Heerhugowaard waren, betekent dit dus dat de 
netto schuld per inwoner op dit moment ruim € 3.000,- per inwoner is… En ook nog eens verder groeit.

Dit is gevaarlijk dicht in de buurt van Code Rood, waar ik een paar weken geleden over repte. Want 
volgens de norm van de VNG valt te berekenen dat dit ongeveer het geval zal zijn wanneer de schuld 
oploopt tot zo’n 180 miljoen euro. Dat duurt toch echt niet lang meer, als er niets verandert. 

Dit alles is geen hemelfietserij, maar pure werkelijkheid – gebaseerd op de jaarstukken van de ge-
meente zelf. Het college is dus duidelijk op de hoogte van naderend onheil, maar schiet steeds in de 
ontkennende stand als er in het openbaar naar gevraagd wordt. En andere politieke partijen doen 
dat helaas dus ook.

U was gewaarschuwd, het zou een ingewikkeld verhaal worden. Maar dat doet niets af aan de ernst 
van het verhaal. Er moet nodig een andere koers gevaren worden, en dat zal niet gemakkelijk gaan. 
Burgerbelang wil die uitdaging toch graag aangaan.

Jos Beers
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Geachte lezers,
De verkiezingen voor de gemeenteraad staan weer voor de deur. Voor u als inwoner van de ge-
meente Heerhugowaard zeer belangrijk, en met name voor de agrariërs uitermate van belang. 
Voor het open houden van het buitengebied en het onderhouden hiervan, is een gezonde agra-
rische sector van levensbelang. Een gemeenteraad met agrarische vertegenwoordigers is essenti-
eel voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de bedrijven en het in stand houden van een levens-
vatbare agrarische bedrijfstak. Daarom roepen wij u hierbij op om uw stem uit te brengen op één 
van de agrarische raadsleden. Wij rekenen op u!

Kees Stoop, Voorzitter LTO Noord – KAVB HLS
Marco Kroon, portefeuillehouder Heerhugowaard LTO HLS

Ga stemmen, maar weet wel op welke partij!
Ik geef mijn vertrouwen liever aan Jos Beers en Jos Seeboldt van de partij Burgerbelang. Twee 
wetenschappers die bewezen hebben betrokken te zijn met het wel en wee in Heerhugowaard. 
Die beiden een grote achterban van verontruste bewoners hebben vertegenwoordigd in respec-
tievelijk de actiegroepen Leefbaar Heerhugowaard en DeDraaiNee.
Jos Beers, schrijver van verschillende historische boekwerken over De Noord, zoals de geschie-
denis van de ruim 100-jarige parochie en Hugo Boys; die met succes gezorgd heeft voor het be-
houd van de bibliotheek; oud-lid van het Comité GV4 (volksspelen); oud-voorzitter van Hugo Girls; 
voormalig lid van het schoolbestuur; penningmeester van het dorpsblad ’t Contact; meer dan 25 
jaar toernooicommissielid van de tennisvereniging. Jos Seeboldt, programma-verzorger bij Deo 
Vacare; actief in de geestelijke zorg van gevangenis Westlinge; vrijwilliger bij het Liobaklooster in 
Egmond; mantelzorger bij demente medemensen. 

Mensen die altijd zo dicht bij de gemeenschap hebben gestaan en dat nu weer willen doen, moet je 
toch wel vertrouwen. Deze mensen hebben ook nog eens het denkvermogen én financiële onafhan-
kelijkheid om b.v. de zorgtaken die gedecentraliseerd worden in goede banen te kunnen leiden. En 
die verder prima in staat zijn om de financiële perikelen van de gemeente onder de loep te nemen.

Onze stem is belangrijker dan ooit. Het gaat echt ergens over. De gemeenteraad beslist over be-
langrijke zaken van u en van mij. Over de toekomst van Heerhugowaard. Daarom mag u uw stem 
niet verloren laten gaan. 

Gerrie Groot

Zuster van Buurendag
Zwerfvuil opruimen in De Noord/Veenhuizen
 
Zaterdag 29 maart 2014
10.00 uur tot 12.00 uur
Knijpstokken, vuilniszakken, handschoenen en hesjes: 
vanaf 9.30 uur bij de Kerk.

11e keer zwerfvuil ruimen
Alweer voor de 11e keer wordt er door heel De Noord en Veenhuizen 
door vele vrijwilligers zwerfvuil geruimd. 
De vrouwen van Katorze zullen zich dit jaar inzetten op de 
Middenweg rondom de kerk en het “centrum”van De Noord. 
De schoolkinderen van het VMBO gaan zich net zoals vorig jaar ook weer inzetten voor het 
zwerfvuil en andere klusjes hier in de Noord, en wel in hun eigen tijd op 21 maart a.s.
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En…. ook in de nieuwbouw zijn zwerfvuilruimers gesignaleerd. Deze mensen werken bij de WNK; 
de gemeente die deze mensen aanstuurt heeft ze nu (voor het eerst) in Heerhugowaard-Noord 
ingezet. Daar zal dus niet zo veel zwerfvuil meer liggen.
Geweldig dat zovelen zich weer inzetten om alles zwerfvuil vrij te maken.

De coördinatoren 
In dit Contact kunt u lezen wie bij u in de buurt het voortouw neemt. U kunt natuurlijk zelf ook contact 
opnemen met hem of haar om aan te geven dat uw straatje/leefomgeving al is geschoond door u. 
Een aantal coördinatoren zijn gestopt, hun plaatsen zijn spontaan overgenomen. Onze hartelijke 
dank voor de mensen die dit 10 jaar lang op zich hebben genomen!

De sloten aan alle wegen in De Noord en Veenhuizen 
Wat zou het fijn zijn als de sloten die grenzen aan uw tuin geschoond worden. Vaak gaat het maar 
om een kleine 10 minuten dat het klusje aan tijd kost. 
Mocht u fysiek niet in de gelegenheid zijn dit te doen, dan kunt u contact opnemen met de 
gemeente (tel. 14072), of u mag het aan mij doorgeven (5718737).

Zwerfvuil ruimen vóór 29  maart
Voor de mensen die op zaterdag zijn verhinderd maar eerder zwerfvuil willen ruimen, die kunnen 
vanaf maandag 24 maart spullen bij mij ophalen, even een belletje naar: 5718737.
  
Volle vuilniszakken op de zwerfvuildag
Alle vuilnis van het zwerfvuil kan op zaterdag 29 maart tot 13.00 uur gebracht worden op het 
plein voor de kerk. Nieuw is dat de gemeente het vuilnis zelf komt ophalen. Dit gebeurt echter 
alleen bij de kerk, en wel om 13.00 uur.

Let op:
Alle jaren brachten we het zwerfvuil zelf weg met de trekker en gingen we diverse wijken langs. 
Maar dat gebeurt dit jaar niet!  Voor de buitenwijken: Heeft u maar weinig zwerfvuil? Misschien 
heeft u nog plek in uw eigen vuilcontainer. Anders moet u het dus zaterdag vóór 13.00 uur bij de 
kerk brengen. Als u dat allemaal niet lukt, belt u dan met nummer 06-44563026.

Erwtensoep
Op zaterdag 29 maart, na het zwerfvuilruimen, is er om 12.00 uur voor alle zwerfvuilruimers 
erwtensoep eten in de Pastorie.

Tot zaterdag 29  maart
Namens Katorze: Ans van Langen, Ria, Trudy en Anna Beers, tel 5718737.

Indeling van ZwerfAfvalVrijwilligers
NB Wilt u zelf contact opnemen met de andere persoon (personen) uit uw wijk?
Naam/namen Straatnaam Toelichting
NB Er wordt steeds beide zijden van de weg bedoeld, tenzij anders vermeld

Atie Plak (nr 17) Verlaat  Tot bruggetje ringvaart  
Henriette Brink (24)   

Maureen de Groot (4) Laanderweg  Viaduct tot Middenweg
Leen Drenth (16)
 
Stella Stoop (19)  Laanderweg  Viaduct tot fruitstal
Jack Dekker (29) 
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Marry Overtoom (610)    Middenweg Vanaf Sam Mors tot Verlaat/Laanderweg
Gerrit de Wit (591a)

Jannie Schuit (598)        Middenweg Vanaf Harlingerstraat tot Sam Mors 
Anna Beers (592)

Toos Mooij (525)      Middenweg      Vanaf Harlingerstraat tot Hasselaarsweg
Joke Groen (481) 
Gerda Zuurbier (486)

Jeltje Karman (460b) Middenweg Vanaf v/h Hengstman tot Hasselaarsweg

Theo Bakker (433a) Middenweg Vanaf Tom Zuurbier tot v/h Hengstman
Joop Smit (443)

Siem de Groot (432) Middenweg Vanaf spoorwegovergang tot Tom Zuurbier 
Ans Komen (407)

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

Jeroen Groot (15) Hasselaarsweg Vanaf spoorwegovergang tot Pannekeetweg

Alle aanwonenden en  Alton II Helemaal
Jose Wolkers (6)               
Wil Wolkers (12)

Alle aanwonenden en Altonstraat Helemaal
Nel Tesselaar (19)

Lia Bakker-Groot  De Zeis e.a. Stukje naast nr 2, rondom het grasveldje tussen 
  De Zeis en De Wieder, incl. Gemeentetuinen

?????????? De Zeis Achterliggend deel langs de sloot tot aan waar De Eg 
begint

Verine Stam (5) De Eg Helemaal, excl het “hoefijzer”

Bep Keizer (33) De Eg Het “hoefijzer”
Dick Keizer (33)

Gert-Jan de Moes (23) De Wieder Vanaf Karin Mooij, de hoek om tot Andre Veldman
Jannie Yntema (19)
Karin Welp (39)
Els Vorstenbosch (49)

Gerrit van der Krol (10)  De Ploeg Vanaf De Eg tot “dokter Odijk”

Annelies Knol (23) Annaplein Helemaal
Jos Klaver (15)                        De Zichtkant

Cees Smit (25) Plaetmanstraat Helemaal
Kees Dekker(37)
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Koos Vriend (8) Leliehofstraat Vanaf hoek voetbalveld tot aan Bosweg

Tineke Borst (23) Leliehofstraat Vanaf Bosweg tot Sterrenboschstraat

Anita Groot (18)  Leliehofstraat Uitsluitend speelveld plus alle gemeentestruiken

Alle aanwonenden Sterrenboschstraat   
 Bosweg

Schoolkinderen Rozenhoutstraat Incl schoolplein en gymzaalgebied
o.l.v. Karina Bruin

Richard Borst (1) Torenburgplein Incl grasveld tot Leliehofstraat

Alle aanwonenden  Noordereiland Helemaal
Jordi Hof (GG 64)            
Tanja Hof

Jennifer Bergsma           Zeldenrustlaan  Parkeerplaats sporthal, Schoolkinderen VMBO de rest

Bep Groen (mw 562) Harlingerstraat Helemaal
Agnes Pennewaard (1)

Ad Beers (53) Veenhuizerweg Vanaf Schapenweg tot Harlingerstraat

Cor van Langen (38b)  Veenhuizerweg        Vanaf Veenhuizerweg 38c tot Kerkweg

Robert Borst (23) Veenhuizerweg        Vanaf Kerkweg tot Donkereweg

Jos Borst (17)                   Veenhuizerweg        Vanaf Donkereweg tot Jan Borst (Veenhuizerweg 15)

Els Borst (14) Veenhuizerweg Vanaf nr 14 tot Molenweg

Angela Vessies (13)    Schapenweg Helemaal
Els Kampinga (2)      

Erna Borst (11)    Frik Helemaal

Willem Beers (4) AC de Graafweg (kijken wat mogelijk is)

Annet Kroon (6)  Kerkweg  Vanaf Dijkweg tot Groenedijk
Tina van Breugel (17a)      

Fam. Pater(2)          Kerkweg Vanaf Groenedijk tot Veenhuizerweg

Kees van Langen (4a) Groenedijk Helemaal

Mevr. Van Breugel (11) Dijkweg  Tot Berkmeerdijk

Johan Dekker (1) Molenweg Vanaf Middenweg tot Veenhuizerweg

Hoogheemraadschap   Plemdijk Helemaal

Siem van Langen (4)   Donkereweg Helemaal
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Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
Op 4 april zullen Klazien Klaassen en Piet Beers ons iets komen 
vertellen over het reizen met de Hugo Hopper. Er wordt al door 
diverse Noordenders gebruik gemaakt van de bus. Maar er zijn er 
ook nog die niet weten hoe het werkt.
Vandaar dat er op 4 april uitleg wordt gedaan.
Als u erbij wilt zijn, bent u van harte welkom.

De data voor de komende tijd:
21 maart 2014  17.30 uur maaltijd in het dorpshuis
4 april 2014  10.00 uur koffie drinken op de pastorie
18 april 2014  10.00 uur koffie drinken op de pastorie

Janet Wester     (5719382)
Tonnie Rozing  (5741684) 
Gea Klercq       (5715265) 
Tiny van Stralen
Riet Beers (5714705) 
Ria Boekel        (5719919)
Toos Mooij       (5710193) 
      
U bent van harte welkom!

KBO Heerhugowaard Noord
Secretariaat: 
Middenweg 525          
 Tel: 072-5710193    
      
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter:     Wout Beers Middenweg  566    tel: 5714705         
Vicevoorzitter:  Joke Beers-de Wit      Torenburgplein 12 tel: 5745923
Secretaris:      Toos Mooij - Wijnker  Middenweg 525  tel: 5710193  
Notulist:       Truus van den Berg-de Boer   Rozenhoutstraat 6      tel: 5719852 
Penningmeester Cor Neeft        Dorsvlegel 9         tel: 5713628         
2e penningmeester  Ria Vriend-Bleeker  Leliehofstraat 8  tel: 5716032        
Lid:   Jos Tesselaar-Zwemmer  Bosweg 23  tel: 5715566 
                       
Met grote vreugde……
Jawel beste mensen,  wij hebben een secretaris.
In de jaarvergadering had ik al aangeboden om enig secretariaats  werk te willen doen o.a. de 
notulen en de nieuwsbrief verzorgen maar daarmee bleef er nog veel werk liggen.
En nu heeft Toos Mooij aangeboden om secretaris te worden.
Ook zij kan niet alles maar wij zullen in het bestuur overleggen welke taken zij voor haar rekening 
wil nemen. Wij zijn in ieder geval ontzettend blij dat zij het wil doen.

Lokale activiteiten
Op 27 maart organiseren wij een excursietocht naar de brandweer in Alkmaar. 
Het is dichtbij dus doen wij dit met particuliere auto’s
De deelnameprijs is 3 Euro per persoon en is bedoeld als kostenvergoeding voor de chauffeurs. 
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Op 14 april gaan we met een volle bus in de richting van de Oostvaardersplassen. .
 De deelnameprijs is € 45,-- Daarvoor krijgt u een mooie bustocht, koffie met gebak, een lunch en 
een mooie vaartocht.  Wil iedereen die zich heeft opgegeven het bedrag overmaken naar onze 
bankrekening: NL03RABO0326856536
Ook zijn er leden die hun contributie nog niet hebben betaald: graag z.s.m. overmaken naar boven-
staande rekening. Omdat er veel dezelfde achternaam hebben graag  ook uw adres vermelden.

Wilt u meer weten over de belangenbehartiging voor senioren?
Kijk dan op www.kbonoordholland.nl of www.uniekbo.nl
Wilt u nadere bijzonderheden over onze afdeling?
Kijk op www.kbonoordholland.nl en kies op deze site het tabblad “AFDELINGEN” 
U vindt ons bij de letter “H” 

NAAR BRANDWEER ALKMAAR
Op 27 maart a.s. zijn wij uitgenodigd om op bezoek te komen bij de brandweer van Alkmaar.

De rondleiding bestaat uit:
Ontvangst in de sociëteit met koffie en thee.
Promotiefilm met Martijn Krabbe [10min]
Uitleg van brandweer Alkmaar.
Rondgang gebouwen.
Afdeling ademlucht.
Bezichtiging voertuigen met uitleg.
Demonstratie hoogwerker [afhankelijk van de weersomstandigheden]
De rondleiding duurt 1½ uur en er zijn liften in het gebouw aanwezig.

Auto’s rijden niet voor niets, dus alle deelnemers betalen aan de penningmeester 3 Euro. Het totale 
bedrag wordt onder de chauffeurs verdeeld.
Er hebben zich 22 mensen aangemeld en dat is beslist het uiterste aantal.

De indeling in de auto’s is als volgt:
Auto 1:  Chauffeur Wout Beers, R.Beers-Stadegaard, F Bont en T. Bont- Zomerdijk.
Auto 2:  Chauffeur Wim Beers, J. Beers-de Wit, P. Tesselaar, J. Tesselaar-Zwemmer
Auto 3:  Chauffeur Cor Neeft, C. Neeft-Kroon, G. Zuurbier-Louter. E. Ursem-Dekker, S. Buter
Auto 4:  Chauffeur Richard de Vos, J.Bleeker, N. Kolk-Twist, P. Overtoom.
Auto 5:  Chauffeur Coos Vriend, R. Vriend-Bleeker, V. de Wit,. J. Smit,  N. Smit-Houniet, 

Vertrektijd 13.30 uur bij de Kerk
Met vriendelijke groet,

 Truus van den Berg

Van het Water         
Oud papier
De inzameling op 8 februari 2014 leverde in totaal 6.640 kg op. 
Geen grote hoeveelheid, maar toch altijd nog 480 kg meer dan 
februari vorig jaar.

Rommelmarkt
Zaterdag 19 april is er weer rommelmarkt bij ons. De markt begint 
om 10.00 uur en vindt plaats in en bij het botenhuis De Roef.  
Hopelijk hebben we mooi weer. Al is het dan ieder geval maar 
droog. 
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Dat maakt  het uitstallen en verhandelen van de  altijd bonte verzameling van spullen een stuk 
aangenamer.
Nu de lente naar het zich laat aanzien al is begonnen, begint het wellicht bij sommigen al te 
kriebelen om de grote schoonmaak -als die nog gedaan wordt-  te doen of om eens flink te gaan 
opruimen. Dan komt u ongetwijfeld dingen tegen, die eigenlijk wel weg kunnen, maar nog te 
goed zijn voor de grijze bak. Juist die spulletjes willen wij graag hebben.
U kunt aan ons kwijt speelgoed, glazen, boeken, keukengerei, snuisterijen, gereedschap, curiosa, 
lampen, fietsen, kaarsen, een flesje wijn, cosmetica, computers, doehetzelfartikelen,
audio- en video-apparatuur, hebbedingetjes, plantjes, bloemen, sportattributen, enzovoorts,
enzovoorts. Voor de apparatuur geldt natuurlijk dat het nog wel moet werken. 
Grote meubilaire zaken kunnen we niet gebruiken, maat een stoeltje, tafeltje, kastje o.i.d.
gaat nog wel.
Voor het zover is krijgt u van ons nog een herinneringsbriefje in de bus. Op dit briefje staat ook 
wanneer we de “rommeltjes” komen ophalen, dat zal op een avond in week 16 zijn. We vertrouwen 
erop, indien u binnenkort al gaat opruimen, dat u spullen tot die datum nog even bewaart.  

De leiding.

Dorpshuis voorzien van zonnepanelen
In het jaar van 6 januari 2012 tot 6 januari 2013 was 31.837 KWh 
stroom verbruikt. 

Vanaf 16 mei 2013 zijn de 28 zonnepanelen stroom gaan opleveren. 
De eerste weken waren grijs en bewolkt en vanaf begin juni is de zon 
gaan schijnen.

Op zondag 16 juni eind van de middag stond de teller op 907 KWh. 
De eerste maand heeft een goed resultaat opgeleverd.

Op maandag 15 juli eind van de middag stond de teller op 1764 KWh. 

Op zondag 25 augustus eind van de middag stond de teller op 3097 KWh

Op zondag 22 september einde van de middag stond de teller op 3802 KWh

Op zondag 20 oktober stond de teller op 4325 KWh. De zonkracht neemt duidelijk af.
De verwachten opbrengst bij de offerte was 6300 KWh wat met nog 7 maanden te gaan goed haal-
baar moet zijn.

Op zondag 17 november stond de teller 4643 KWh. In een kleine maand 318KWh voor een grijze maand.

Op zondag 15 december stond de teller op 4871KWh. In de afgelopen maand een opbrengst van 
228 KWh.
In de wintermaanden is de zonkracht toch beperkt voor zonnepanelen.

Met de zonnepanelen en daarnaast extra aandacht op het stroomverbruik (o.a. zijn in de zomer alle 
koelers uitgezet tijdens het niet gebruiken van het Dorpshuis) hebben we een forse beperking kun-
nen realiseren op het stroomverbruik. Vanaf 6 januari is tot nu toe totaal 21107 KWh stroom verbruikt 
en met nog een kleine maand te gaan zullen we op ruim kwart lager uitkomen dan het stroomver-
bruik in 2012.

Op zaterdag 11 januari stond de teller op 5040 KWh. Een opbrengst van 169 KWh in de donkerste 
maand van het jaar.
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Op zondag 9 februari stond de teller op 5267 KWh. Een opbrengst van 227 KWh gelijk aan de maand 
nov/dec. De dagen lengen weer.

Zondag 9 maart was het prachtig zonnig weer. De teller stond 11:30 uur op 5720KWh. In een maand 
tijd 453KWh erbij. Een verdubbeling t.o.v. de vorige maand. Met het opnemen gaven de panelen een 
vermogen af van 580W. De stroommeter stond terug te draaien.

Kees Dekker - 
Penningmeester / secretaris 

Namens Stichting Dorpshuis

Concertje  Rabotalentenklas

Zondag 23 maart wordt er in het kerkje van veenhuizen aan de kerkweg 26 in heerhugowaard een 
concertje gegeven door de Rabotalentenklas.

De volgende leerlingen treden op:

Julia van Heese blokfluit,
Cashlin Oostindie zang,
Eva Klercq accordeon,
Slagwerkers 

De aanvang is 15.00 uur en de middag wordt rond 16.30 uur afgesloten. De entree is €5,-- inclusief  
twee consumptiebonnen.

U allen wordt uitgenodigd om deze gezellige middag bij te wonen.

Vanaf 24 maart gaat de Jeugd4Daagse weer van start!
Dé week voor jongeren 14/15 jaar in Heerhugowaard Noord van 24 maart t/m 28 maart.
Met o.a. dit jaar een heel bijzondere gast, bekend van het BNN programma “van de straat”!
Dit wil je echt niet missen..!! kijk op onze facebook pagina Jeugd4Daagse voor meer info.
Jij doet toch ook mee??  

met de J4D!!
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De “Blik op de weg” in De Noord …( 3 mrt.)
Beste mensen,
Vanmorgen is het half acht, als ik de buitenlucht voel en aan de 
zuid-oost wandeling begin. Op dat tijdstip is het nog niet zo druk 
op de Middenweg en dat is ook een genoegen. Tussen de huizen 
doorkijkend zie ik al een klein stukje van de zon opkomen. Ja, we 
merken, dat het nu eerder licht wordt. Als ik bij de fa. Snoek de 
Donkereweg opwandel, schijnt de zon net boven de horizon. Snel 
een foto, want er pakken zich al donkere wolken samen! Linksaf de 
Veenhuizerweg, waar op nummer 21 de rietdekker al bezig is. Wat is 
dat toch een vak apart. Een deel is al klaar en ik groet vol bewondering.
Rechtsaf de Kerkweg en ik bemerk, dat de zon inmiddels is verdwe-
nen. De wolken hebben er een dicht dek overheen gelegd. De Groenedijk is een favoriet stukje. Zo 
mooi slingerend met hier en daar een boerderij en de grauwe abelen langs de kant. Het is hier stil 
en het uitzicht naar weerszijden fantastisch, als je het maar wilt zien!
Zo kom ik op de Berkmeerdijk en kijk nog verder over de polder heen. Het riet langs de waterkant 
is nu helemaal gemaaid en de blik is totaal anders, minder mooi zou ik zeggen!
Eenden zwemmen nu in paartjes bij elkaar, het wordt tenslotte voorjaar! Een futenpaar schiet 
onder water en verderop zie ik kuifeenden en meerkoeten. Ondertussen haal ik het, in het oog 
opvallende, blik en plastic weg! Even verder staat “mijn bankje” voor een hap en een slok. Het afval 
doe ik in de afvalbak en wandel daarna lekker verder.
Langs de dijk ligt ook het  één en ander. Dus loop ik de dijk soms op en af. Je kan die rommel toch 
ook niet laten liggen en waar rommel ligt, zijn mensen toch geneigd er wat bij te gooien!
Over de spoorbomen en dan rechtsaf het fietspad van de Krusemanlaan. Daar, bij de nieuwe af-
valbak, wordt gewerkt en als ik informeer naar het waarom bleek er een mol onder het fietspad 
aan het werk te zijn geweest. Zijn graafwerk werd dus nu teniet gedaan. De kosten van twee man 
konden niet verhaald worden! Ik loop de Krusemanlaan af en het begint nu te motregenen. De 
wind, die ik op de dijk tegen had, heb ik nu in de rug. Dat scheelt een beetje!
Op de rotonde de Middenweg op. Even deponeer ik nog wat in de blikvanger bij de Vork en ga nu 
voor het laatste stuk.
Marco Berkhout groet en slaat een zijweg in. Ook lekker aan het werk en als de c.v. kapot gaat, dan 
kun je op hem rekenen.
In de tuintjes zie ik het eerste speenkruid. Ook helleborussen staan in volle bloei, evenals het klein 
hoefblad. Koolzaad en zelfs boterbloemen lieten zich al boven de grond zien. Bent ook gek op 
bloemen? Nog naar de lentetuin in Breezand geweest? Kijk even op mijn website, dan ziet u al dat 
moois in een notendop weergegeven!
Jannie groet lachend vanuit de auto en soms wordt er getoeterd, maar kan ik door de weerspiege-
ling net niet het gezicht onderscheiden. Toch dank voor dit medeleven!
Als ik de wijk inloop begin ik aan de koffie te denken en binnen niet al te lange tijd smaakt die weer 
voortreffelijk!

67 blikjes
45 drinkbakjes
36 plastic flesjes
28 pk. sigaretten
3 pk. shag
4 flessen 

Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol
De Ploeg 10
tel. 5726170 mob. 06-18110970
e-mail: der.van.krol@quicknet.nl
website: www.gerritvanderkrol.nl
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Info(N)oord
Info(N)oord is het informatiepunt in Heerhugowaard De Noord van                                     

·	 Bibliotheek Kennemerwaard 
·	 Rabobank Alkmaar e.o. en 
·	 gemeente Heerhugowaard. 
U kunt uw vragen of opmerkingen ook mailen naar: 
denoord@bibliotheekkennemerwaard.nl

Informatie van de Rabobank Contact Punt 
Medewerkers van de Rabobank zijn niet meer aanwezig op woensdag- en vrijdagmiddag.
U kunt wel een afspraak maken met de senioradviseurs mevrouw B. Blank of mevrouw M. Ramaker, 
telefoon 072-5674400 voor een gesprek thuis of in het kantoor van Info(n)oord.
Voor telefonische informatie Tel. 072 - 5674400 

U kunt bij Info(N)oord wel terecht voor:
·	 Een random-reader
·	 Betaal-enveloppen 

Informatie van de Gemeente 
Er is een directe telefoonlijn van Info(N)oord naar de gemeente.
Door het opnemen van de hoorn heeft u direct rechtstreeks telefonisch contact.

De Gemeentegids 2013/2014 wordt niet meer huis-aan-huis bezorgd.
De nieuwe gemeentegids 2013/2014 ligt voor u in de bibliotheek!!!
U kunt deze gids afhalen bij bibliotheek De Noord.

Bibliotheek Kennemerwaard

Boekenweek 2014
Reizen –Ondertussen ergens anders De 79e Boekenweek vindt plaats van zaterdag 8 t/m zondag 
16 maart 2014. Het thema is Reizen – Ondertussen ergens anders.

Lezen en reizen, een perfecte combinatie!
Waarom zou u nog de moeite nemen om een verre reis te maken als u vanuit uw luie 
stoel overal kunt komen waar u maar wilt. Maar, voor wie het reizen niet kan laten, is er 
natuurlijk het ideale gezelschap, een (reis)boek. Want reizen en boeken zijn de perfecte 
combinatie. Tijdens de Boekenweek 2014 staat reizen centraal. Tommy Wieringa schrijft het 
Boekenweekgeschenk Een mooie jonge vrouw. Jelle Brandt Corstius schrijft het Bent u lid 
van de bibliotheek?

Dan ligt de bundel Ondertussen ergens anders op u te wachten in de bibliotheek (zo lang de voorraad 
strekt). Bekende Nederlanders, waaronder Joris Linssen, Adriaan van Dis, Floortje Dessing, Derk 
Bolt, André Rieu, Redmond O’Hanlon, Lauren Verster en Petra Stienen, vertellen over hun meest 
bijzondere reiservaring. Natuurlijk ontbreken de vertrouwde boekentips niet. Bibliothecarissen uit 
het hele land hebben mooie boektitels verzameld, die bij de diverse reisbestemmingen passen. 
U kunt zo ná het lezen van de bundel nog lekker verder lezen met boeken uit de collectie van de 
bibliotheek. De bibliotheekbundel bevat een schrijfwedstrijd met een fantastische prijs voor de 
vijf beste verhalen: naar Marokko met Abdelkader Benali.

Nog geen lid?
Dan is de Boekenweek een week om lid te worden!
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Tijdens de Boekenweek ontvangen nieuwe volwassen leden de gids Point It - Traveller’s Language 
Kit (m.u.v. Chippashouders). De onmisbare gids als je op reis gaat. Daarnaast ontvangen alle 
nieuwe leden een bioscoopkaartje voor JT Bioscopen. Met een bibliotheekabonnement krijgt u 
toegang tot duizenden boeken, e-books, tijdschriften, films en games. U kunt korting krijgen op 
vele culturele activiteiten binnen en buiten de bibliotheek. En ook gratis online cursussen volgen. 
Deze actie is geldig van 8 maart t/m 31 maart 2014.

Programma in Bibliotheek Kennemerwaard
Workshop Reisverhaal schrijven
Door Margreet Schouwenaar Stadsdichter van Alkmaar
Hoe kunt u er als reiziger voor zorgen dat de beelden in het hoofd van de lezer tot leven komen? 
Hoe geeft u een reisverhaal levensadem en neemt u uw lezer mee op avontuur? In de workshop 
reisverhalen schrijven komen deze vragen en meer aan de orde. Toegang is € 5,-.
Bibliotheek Heerhugowaard Centrum woensdag 5 maart 10.00 - 12.00 uur
Bibliotheek Alkmaar De Mare zaterdag 15 maart 13.00 - 15.00 uur
Boekenweekessay 2014 Arctisch dagboek. De boeken zijn verkrijgbaar bij de boekhandel.
Tablet Café - Thema Reizen
Iedereen maakt wel eens een reis, hoe klein ook. Met het plannen daarvan kunnen verschillende 
apps u helpen. Tijdens dit Tablet Café kunt u diverse apps uitproberen op de tablets van de 
bibliotheek, krijgt u informatie over verschillende reisapps. Heeft u nog goede reistips? Natuurlijk 
is er ruimte om deze te delen met andere tabletgebruikers.
Bibliotheek Heerhugowaard Centrum - dinsdag 25 maart - 14.00 – 16.00 uur
Zondag 16 maart Duo Hoed en de Rand met Koffer vol dromen
Duo Hoed en de Rand is een duo dat naast eigen liedjes gedichten zingt op zelfgemaakte 
melodieën. Het duo bestaat uit Jelle van der Meulen (zang, accordeon) en Peter van der Steen 
(zang, gitaar). Al jaren maakt het duo poëzieprogramma’s voor de Boekenweek. Het programma 
Koffer vol dromen is geïnspireerd door de beroemde beginregels van het gedicht Bericht aan de 
reiziger van de Vlaamse dichter Jan van Nijlen uit 1934: 
Bestijg de trein nooit zonder uw valies met dromen, dan vindt ge in elke stad behoorlijk onderkomen.
Bibliotheek Alkmaar Centrum - 14.00 - 16.00 uur - Toegang gratis
Za 22 maart Russisch koor Klein Bjerjozka
Inleiding Russische koormuziek, gevolgd door miniconcert van Russisch koor Klein Bjerjozka, 
onder leiding van Ed Oosting
Bibliotheek Alkmaar Centrum Podium - 14.00 uur Toegang gratis 
Reisdocumentaires in het MediaLab
Bent u al begonnen met het plannen van uw vakantie? Kom inspiratie opdoen in de bibliotheek, 
want tijdens de Boekenweek kunt u in het MediaLab een compilatie van verschillende 
reisdocumentaires bekijken.
Stuur uw mooiste reisfoto en maak kans op een prijs
Wij zijn op zoek naar uw mooiste reisfoto, om een expositie door en voor bibliotheekleden te 
maken. U kunt uw foto tot 16 maart uploaden via Facebook: www.facebook.com/bibliotheek.
kennemerwaard, of mailen naar info@bibliotheekkennemerwaard.nl, met als onderwerp Expositie 
Reizen.
De foto’s worden vanaf 19 maart geëxposeerd in MediaLab van de bibliotheek in Alkmaar Centrum 
en via de website van Bibliotheek Kennemerwaard.
Met het indienen van uw foto maakt u kans op een prijs van Artiance, een fotocursus naar keuze of 
een reischeque t.w.v. € 100,- aangeboden door The Travel Club uit Heerhugowaard.

Grote verkoop afgeschreven bibliotheekmaterialen
Van 17 t/m 24 maart 2014
Vestiging Heerhugowaard Centrum
De bibliotheek in Heerhugowaard Centrum heeft ook flink opgeruimd en houdt in deze week ook 
een verkoop van afgeschreven materialen. In deze vestiging worden echter alleen afgeschreven 
romans verkocht voor € 1,00 per stuk.
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Voor u een goede gelegenheid om voor een klein prijsje extra boeken of andere materialen aan te 
schaffen. Kom tijdens de openingsuren een kijkje nemen en sla uw slag.
De bibliotheek te Bergen is gevestigd aan de Dreef 1 en het adres van de locatie Egmond is Nieuwe 
Egmonderstraatweg 15. Het adres van de bibliotheek in Heerhugowaard is Parelhof 1a. 

Bloembollen in Holland
Woensdag 26 maart 2014, aanvang: 20.00 uur .
Aan de hand van materiaal uit het Regionaal Archief zal Maarten Timmer in de lezing een beeld 
schetsen van de ontwikkeling van de bloembollenteelt en –handel in Nederland. 
De Noord, Kennemerland en West-Friesland hebben een eigen karakteristiek gekregen, bepaald 
door grondsoort, externe omstandigheden en ontstaansgeschiedenis. Maarten Timmer deed 
onderzoek naar de historie van de tuinbouw in het algemeen, en naar de bloembollensector in 
het bijzonder. Hierover zijn veel publicaties van zijn hand verschenen. Lezing van het Platform 
Erfgoed Heerhugowaard. 
Tijd: 20.00 uur. 
Bibliotheek Heerhugowaard
Parelhof 1A.
Entree € 5,-
Reserveren: 072- 57 648 00  Bibliotheek Kennemerwaard, Locatie : Heerhugowaard.

Steun de landelijke actie!
In de gemeenten Alkmaar, Castricum en Heerhugowaard is in de afgelopen raadsperiode 
bezuinigd op het bibliotheekwerk. Bij het zoeken naar oplossingen is de insteek steeds geweest 
het behoud van vestigingen in de kernen. Dat is in deze gemeenten gelukt. We kunnen stellen dat 
de gemeenten Alkmaar, Castricum en Heerhugowaard waarde hechten aan goed bibliotheekwerk 
in hun kernen en wijken.

Teken het manifest
Wij zijn blij met die steun en het vertrouwen. In de gemeente Bergen zijn we nog steeds in 
gesprek om te komen tot een goede oplossing voor de 20 % bezuiniging die ons is opgelegd. Met 
name de bibliotheekvoorziening in Egmond staat hierbij onder druk. Landelijk zijn al heel wat 
bibliotheekvestigingen gesloten en er dreigen meer te volgen. 
Gunt u iedereen en u zelf in de toekomst een bieb? 
Onderteken dan het manifest op www.mijnbiebmoetblijven.nl. 
Kijk ook op de Facebook-community Mijn bieb moet blijven.

NIEUWE MATERIALEN

Volwassenafdeling ROMANS
Doughty,  L Laat me niet los Spannend
Hollander, L.den Dekmantel Spannend
Kaaberbǿl, L De  dood van een nachtegaal Spannend
Levy, D Terug naar huis Algemeen
Tynndall, M Een sluier van parels Romantisch
     
Jeugdafdeling PRENTENBOEK
Maas, M Bobbi’s wereld (kijk –en zoekboek)     AP

 LEESBOEKEN T/M 9 JAAR NIVEAU
Andreus, H Meester Pompelmoes Voorleeskast 
Haayema, M De vriendelijke Draak A
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 LEESBOEKEN VANAF 9 JAAR       THEMA 
Kinney, J Geen Paniek (het leven van een Loser)  school
Slegers, M              Scènes uit het leven van 1 2 3 vaders   vriendschap
Stilton, G Gullivers reizen algemeen
Wouda, S Zwart Water algemeen 

 INFORMATIEVE BOEKEN  VANAF 9 JAAR
Gifford, C Mijn eerste voetbalboek J oranje 
Werkhoven, Ph Sociale Media Bijbel J grijs
Damen, R Van Napoleon tot Euromunt J blauw
Dieperink, J.B. Heftige Hersens! J rood

 STRIPS
Uderzo, A De Romeinse Lusthof B 

OPENINGSTIJDEN LOCATIE DE NOORD/ INFO(N)OORD MIDDENWEG 541 A  
Maandag   13.00 – 17.00 uur
   18.30 – 20.30 uur
Woensdag  13.00 - 17.00 uur       
   18.30 – 20.30 uur
Vrijdag    13.00 – 17.00 uur
   18.30 – 20.30 uur
Telefoon: 072-5712004
www.bibliotheekkennemerwaard.nl ook voor verlengingen
e-mail: denoord@bibliotheekkennemerwaard.nl
Telefonisch verlengen: 072-5712004 

OPENINGSTIJDEN LOCATIE BIBLIOTHEEK HEERHUGOWAARD PARELHOF 1A 
maandag 10.00-20.00 uur
dinsdag 13.00-17.00 uur
woensdag 10.00-20.00 uur
donderdag 13.00-17.00 uur
vrijdag 10.00-20.00 uur
zaterdag 10.00-16.00 uur
Telefoon: 072- 5764800 of 5764805    www.bibliotheekkennemerwaard.nl ook voor verlengingen

Voortgang Volksspelen    
De Olympische Spelen zijn weer achter de rug, dus tijd om vooruit te kij-
ken naar onze eigen Noordender Volksspelen. Wij zijn inmiddels al weer 
enige maanden bezig met de voorbereiding van de 38e Noordender 
Volksspelen op zaterdag 30 augustus 2014. De spelletjes zijn bijna ge-
reed en het belooft allemaal weer een gigantisch spektakel te worden. 
De komende tijd, zo rond mei, zullen de sponsors weer worden bena-
derd met het verzoek of zij ook dit jaar de Volksspelen weer (financieel) 
willen ondersteunen. Mede dankzij hun bijdrage lukt het ons weer om 
er een hele mooie dag van te maken. Alvast bedankt voor uw bijdrage. 

Ploegenpresentatie 
Het is ook weer de tijd om na te denken, of wellicht hebben jullie dat al, over een onderwerp voor 
de wagen. Om te voorkomen dat het onderwerp al aangemeld is, is het verstandig om het onder-
werp tijdig aan te melden. Degene bij wie u dit kunt doen is Edwin Redder. Edwin is bereikbaar 
onder telefoonnummer 06-53675620 of email: info@bouwbedrijfredder.nl 
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Tapijt  
Vanaf heden kan uw overtollige vloerbedekking weer worden ingeleverd bij de familie Van Scha-
gen aan de Middenweg 523. Bij voorkeur in stroken van maximaal 1 meter breed.
Wel willen wij u verzoeken even van tevoren te bellen (072-5711238) zodat het direct op de juiste 
plaats komt te liggen. Namens het GV4 alvast bedankt.

Springkussen  
Zoals velen van jullie weten heeft Stichting GV4 via het Rabobank Coöperatief Dividend de be-
schikking gekregen over een prachtig springkussen.
Wij willen jullie onder de aandacht brengen dat het springkussen enkel en alleen beschikbaar zal 
worden gesteld aan verenigingen, werkgroepen en stichtingen welke zich belangeloos inzetten 
met het organiseren van evenementen in de gemeenschap de Noord.

Het springkussen zal dus NIET ter beschikking worden gesteld aan particulieren, organisaties van 
buurtfeesten en voor het gebruik van commerciële doeleinden en dergelijke.
U kunt de huurovereenkomst, waarin alle voorwaarden en kosten staan vermeld, vinden op de website 
www.heerhugowaarddenoord.nl . Vervolgens zoekt u onder het kopje werkgroepen de stichting GV4.

Mocht u het springkussen willen gebruiken dan kunt u contact opnemen met Edwin Redder.
Edwin is bereikbaar onder telefoonnummer 06-53675620 of email: info@bouwbedrijfredder.nl 

Namens de 6 van het GV4
Lenny Sinnige, Cocky van Diepen

Marco Berkhout, Edwin Redder
Kevin Hof, Danny Overtoom

Sjoelclub Glai em d’r in
07 maart ’14. Ja dames en heren, het zit er weer aan te komen. Deze 
avond zag je al bij een paar mannen dat de spanning begint op te lo-
pen. Er werd gepraat over de aankomende editie, maar ook flashbacks 
naar vorige jaren kwamen er vele malen ter sprake.”Weet jij eigenlijk 
nog wie er vorig jaar gewonnen had?”, was het onze voorzitter, die dan 
toch weer de drank de schuld gaf. Ook gingen de geruchten al in de 
rondte, dat het bestuur van dit evenement hun eerste vergadering al 
gehad heeft. U raadt natuurlijk al waarover dit gaat, want ook dit jaar 
op 12 april organiseren de mannen van sjoelclub “Glai em d’r in” weer 
het grootste sportevenement van de Noord, namelijk de 12e editie van 
“ ’t Open NK Sjoelen 2014”!! met dit jaar natuurlijk ook weer het welbe-
kende “Sjoelbakkenbal” en met niemand minder dan Paul Vlaar achter de toetsen en al vele aanmeldin-
gen belooft ook dit jaar weer een fantastisch feest te gaan worden! 
De mannen kwamen ook deze avond op de afgesproken tijd (20.30 uur) binnen. Het was in het begin 
lekker rustig, want de zaalvoetballers onder ons moesten weer eens een balletje trappen. We zaten 
weer eens in het voorcafé, want de zijbar was gereserveerd voor een andere tak van topsport. Er werd 
namelijk geklaverjast in de zaal van het café. De koffie was op en het eerste bier was al besteld en de 
mannen begonnen met sjoelen. Al gauw werd er opgemerkt dat ook onze materiaal man Arjan Dekker 
er niet was. “Tsjonge Bleeker, heb je deze bakken gekregen bij een pak melk ofzo? Die dingen zijn zo 
stroef als wat!”, was het onze penningmeester Danny Overtoom. Het bleek ook een matige avond te 
gaan worden, want de gemiddelde scores van iedereen was aanzienlijk lager dan normaal. De scores 
werden opgenoemd en vervolgens kwamen ook de broodjes shoarma weer tevoorschijn. Het klaver-
jassen was ook klaar en sommige deelnemers namen ook plaats in het voorcafé en gezamenlijk heb-
ben we nog even gezellig de rest van de avond doorgebracht. De volgende sjoeldata staat gepland op 
21 maart ’14. Tot ziens,

Sjoeclub Glai em d’r in.
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’T OPEN NK SJOELEN 2014!
Datum:  12 april 2014
Plaats:  Café Bleeker
Aanvang:  19.00 uur  ( 19.30 uur start sjoelen)
Met na afloop “Sjoelbakkenbal” m.m.v. Paul Vlaar!!
Wilt u gezellig een avondje sjoelen? Dat kan! Geef u op via het e-mailadres  glaiemdrin@live.nl
Geef je snel op, want VOL = VOL  (deelname vanaf 18 jaar) 

Nieuws van hugo girls
In dit Contact staan alle veldwedstrijden voor de rest van het seizoen. 
Alles zou nu gepland moeten zijn. Maar er kan natuurlijk altijd nog wat 
wijzigen, als dat dat nog in het Contact kan dan wordt het weer onder 
de schema’s beschreven en natuurlijk worden de schema’s aangepast.

Annie en José zijn ondertussen druk bezig om de nieuwe scheids-
rechters op te leiden. Ze hebben allemaal al aardig wat wedstrijden 
gefloten en zijn goed op weg naar hun diploma. Het is wel heel 
geweldig dat Annie en José weer zoveel uren willen begeleiden 
(en dus in de sporthal willen zijn).

En dan is er goed nieuws met betrekking tot een nieuwe hoofdtrainer!!! We hebben namelijk voor 
volgend seizoen Jos Mienes vastgelegd. Hij zal de Dames en de A1 gaan trainen. Vorige seizoenen 
wat hij de hoofdtrainer van Con Zelo. Het afgelopen seizoen heeft hij even geen club getraind 
maar hij heeft er zin in om onze dames te gaan trainen.

We hebben nog wel een vacature.
We zoeken nog iemand die handig is. Dus als er een handige vader, moeder, opa, oma of (part-
ner van) een spelend lid is dan horen we dat graag. Af en toe moet er iets vernieuwd worden in 
’t Rondeel of op het handbalveld. En er moet iemand van de handbal zitting nemen in Stichting 
Dorpshuis als contactpersoon tussen Hugo Girls en de Stichting. Dus ben je handig en wil je wel 
wat doen voor de handbal meld je dan bij Ingrid Commandeur (ingridenandre@quicknet.nl). 

En nog een laatste mededeling. Mocht je na dit seizoen willen stoppen met handballen dan moet je voor 
1 april (het liefst ruim ervoor) een e-mail of brief sturen naar Linda Rezelman: l.rezelman@kpnmail.nl.  
Wij moeten uiterlijk 15 april doorgeven met welke teams wij volgend jaar willen gaan handballen.

En afgelopen weekend heeft de F1 het kampioenschap gevierd. Gefeliciteerd meiden!
De B1 is afgelopen weekend voorbijgestreefd en zijn nu net geen kampioen geworden. Dames 2 
kan aanstaande zaterdag kampioen worden maar ze moeten tegen CSV die tweede staan en waar 
ze vorige keer van verloren. Succes meiden!

Het bestuur

Vrijdagavond 14 maart keezen in ’t Rondeel. 
Iedereen is welkom! Inschrijven vanaf 19.45 uur. Aanvang 20.00 uur.

HOOFDSPONSORS
Transportbedrijf Piet Oudeman
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg

JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman
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ONZE JARIGEN
Jet Beers  15 mrt  Daphne Beers  23 mrt
Britt Stoop  16 mrt  Florien Deken  23 mrt
Sanne Zuurbier  18 mrt  Margreth Berg-Oudeman 24 mrt

Shirtsponsors
Ook dit seizoen hebben alle teams weer prachtige gesponsorde shirts. Hieronder staan alle teams 
met de sponsors.

F2 Aannemersbedrijf R. Blankendaal
 Reinigings- & straalbedrijf Stef Kuilboer BV
F1 Snoek motoren
E2 KWS
E1 Loonbedrijf Veldman              www.loonbedrijfveldman.nl
D3 Partycentrum Bleeker     www.caferestaurantbleeker.nl
D2 KWS
D1 SHW
C2 Hugo’s vrienden
C1 autobedrijf Bakker
B2 Attent Arno en Silvia Groen
B1 Autowaard
A1 Timmerbedrijf Snel
Dames 4 Kwekerij A. Bakker en Zn. B.V.
Dames 3 Groentekwekerij Ursem-Zuurbier
 Stukadoorsbedrijf Overtoom
Dames 2 Snack & Eethuis Hugo      www.snackeethuishugo.nl
Dames 1 Loonbedr. en machineverhuur Danenberg www.loonbedrijfdanenberg.nl
 Transportbedrijf Piet Oudeman            www.pietoudemantransport.nl
Recr 1 Loonbedrijf Danenberg
Recr 2 Loonbedrijf Veldman                 www.loonbedrijfveldman.nl

Lentekeezen
De Olympische Spelen zijn achter de rug, de dagen worden langer en over een paar dagen is het 
maart. Kortom ….. het wordt lente! Daarom gaan we op vrijdag 14 maart  lentekeezen in ’t Rondeel.
Om 19.45 uur start de inschrijving. We beginnen met koffie of thee met wat lekkers en om 20.00 
uur gaan we spelen. De kosten zijn 5 euro per persoon. Dit is inclusief 2 kopjes koffie of thee en al-
lerlei lekkers. Iedereen is welkom in ’t Rondeel. Leden en niet-leden, beginners en ervaren keezers. 
Borden, pionnen, kaarten en instructie zijn aanwezig. Je kunt je alleen of als koppel inschrijven. 
Voor de winnaar van de avond is er een mooie prijs. Als het met het keezen niet wil lukken, koop 
dan lootjes in onze Hugo Girls loterij en win een leuke prijs.
Wij hopen op een grote opkomst en een gezellige avond. Tot vrijdag 14 maart!

Nel, Irma en Jella
Schoonmaken Rondeel
De volgende teams van Hugo Girls zijn aan de beurt om het Rondeel schoon te maken. 
3/3-6/3 Dames 2
17/3-20/3 Dames 3
31/3-3/4 Recreanten 1

De sleutel is bij P. Jaspers , Rozenhoutstraat 4, tel: 072 5711729

Vrijdagavond 14 maart keezen in ’t Rondeel. 
Iedereen is welkom! Inschrijven vanaf 19.45 uur. Aanvang 20.00 uur.
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UITSLAGEN HUGO GIRLS
1 maart-7 maart  
Lacom ‘91 3  – Hugo Girls 2  13-22
Hugo Girls 3  – Tornado 4  13-14
Vrone 1   – Hugo Girls 4  21-14
Hugo Girls A1  – Victoria O A1  21-16
Hugo Girls B1  – S.C. Dynamo B1  24-16
Zwaluwen ‘30 B1  – Hugo Girls B2  ?
Hugo Girls C1  – Victoria O C1  10-9
Hugo Girls C2  – J.H.C. C2   12-7
Hugo Girls D1  – D.S.O. D1  6-10
Hollandia T D1  – Hugo Girls D2  14-8
Tornado D3  – Hugo Girls D3  2-8
Gefeliciteerd meiden +(jongen) met de overwinning. Mandy en Jim, bedankt voor het meespelen en het 
behalen van de winst.
Victoria O E1  – Hugo Girls E1  18-4
KSV E3   – Hugo Girls E2  4-4
Victoria O F3  – Hugo Girls F1  2-6

8 maart-14 maart
Hugo Girls R2  – Excelsior ‘53 R2  7-5
Berdos 2   – Hugo Girls 1  18-21
Hugo Girls 2  – Hollandia T 2  25-14
S.V. Beemster 1  – Hugo Girls 3  14-12
Hugo Girls 4  – Con Zelo 3  17-16
Westfriezen A1  – Hugo Girls A1  19-17
Hugo Girls B2  – Andijk B1  13-24
‘t Fortuyn/VVW C3 – Hugo Girls C1  7-9
Dirkshorn C1  – Hugo Girls C2  14-18
S.V. Wieringerwaard D1 – Hugo Girls D1  2-6
Hugo Girls D2  – Lacom ‘91 D2  11-18
Hugo Girls D3  – Vrone D4  1-20
Allemaal wel goed gespeeld en hard gerend Maar tegen een jongensteam is niet tegen op te spelen.
Hugo Girls E1  – Spartanen E1  8-5
Hugo Girls E2  – DSS E3   5-1
Goed gespeeld!
Hugo Girls F1  – V.Z.V. F2   14-0
H.V. Blokker F2  – Hugo Girls F2  2-6

PROGRAMMA ZATERDAG 15 MAART T/M VRIJDAG 21 MAART (ZAAL)
      AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD  PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1   VRIJ        
DAMES 2 15-mrt HG DS2 - C.S.V.  Handbal DS3 Noorderend 19:00 18.30 ------
DAMES 3   VRIJ        
DAMES 4 16-mrt Con Zelo DS3 -  HG DS4 Harenkarspelhal 13:15 12.30 ------
A 1   VRIJ        
B 1   VRIJ        
B 2   VRIJ        
C 1   VRIJ        
C 2   VRIJ        
D 1   VRIJ        
D 2    VRIJ        
D 3   VRIJ        
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E1   VRIJ        
E2 15-mrt HG E2 - A & O E1  Noorderend 13:30 13.00 ------
F1   VRIJ        
F2 15-mrt St George F2 - HG F2 Koggenhal 10.00 09.00 ------
RECR. 1   VRIJ        
RECR. 2   VRIJ       
WIJZIGING: Zat 15 mrt: St George F2 - F2 om 10.00 uur (verplaatst van 1-2)  

PROGRAMMA ZATERDAG 22 MAART T/M VRIJDAG 28 MAART (ZAAL)  
      AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD  PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1   VRIJ        
DAMES 2 22-mrt Zwaluwen ‘30 DS2 - HG DS2 Zwaluwen’30 18:30 17.30 ------
DAMES 3   VRIJ        
DAMES 4   VRIJ        
A 1   VRIJ        
B 1   VRIJ        
B 2   VRIJ        
C 1   VRIJ        
C 2   VRIJ        
D 1   VRIJ        
D 2    VRIJ        
D 3   VRIJ        
E1   VRIJ        
E2 23-mrt Koedijk E1 - HG E2 Alkmaar Noord 10:00 09.00 ------
F1   VRIJ        
F2 22-mrt HG F2 - DSS F2   Noorderend 14:30 14.00 ------
RECR. 1   VRIJ        
RECR. 2 25-mrt HG DR2 - VVW DR3 Noorderend 21.00 20.30 ------
WIJZIGING: Din 25 mrt: Recr 2 - VVW om 21.00 uur (ipv 21 jan)     
  Zat 22 mrt: F 2 - DSS F 2 om 14.30 uur (ipv 1 mrt) 

PROGRAMMA ZATERDAG 29 MAART T/M VRIJDAG 4 APRIL (VELD)  
      AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS  AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 30-mrt H.V. Blokker - DS1 HG DS1 H.V. Blokker 14:30 13.30 ------
DAMES 2   VRIJ        
DAMES 3 30-mrt HG DS3 - Lacom ‘91 DS3 De Noord 12:00 11.30 ------
DAMES 4 30-mrt Victoria O DS4 - HG DS4 Obdam 12:15 11.30 ------
A 1 30-mrt HG DA1 - J.H.C. DA1 De Noord 13:15 12.45 ------
B 1 30-mrt HG DB1-J.H.C. DB2 De Noord 14:30 14.00 ------
B 2 30-mrt Geel Zwart DB2 - HG DB2 ‘t Zand 12:15 11.15 ------
C 1 30-mrt HG DC1 - Berdos DC1 De Noord 11:00 10.30 ------
C 2 30-mrt HG DC2 - DSS DC1 De Noord 10:00 09.30 ------
D 1   VRIJ        
D 2  29-mrt HG D2 - Kleine Sluis D1 De Noord 15:00 14.30 ------
D 3 29-mrt HG D3 - Z.A.P. D2 De Noord 14:00 13.30 ------
E1 30-mrt DSS E2 - HG E1 Heemskerk 11:00 10.00 ------
E2 29-mrt HG E2 - Meervogels’60 E2 De Noord 13:00 12.30 ------
F1 30-mrt H.C.V.’90 F1 - HG F1 Sportpark Rooswijk 10:00 09.00 ------
F2 30-mrt Wijk aan Zee F1 - HG F2 Wijk aan Zee 10:00 09.00 ------
RECR. 1 1-apr Zuidermeer DR1 - HG DR1 Zuidermeer 19:30 18.30 ------
RECR. 2 31-mrt VVW DR4 - HG DR2 Wervershoof 19:30 18.30 ------
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Vrijdagavond 14 maart keezen in ’t Rondeel. 
Iedereen is welkom!

 Inschrijven vanaf 19.45 uur. Aanvang 20.00 uur.

PROGRAMMA ZATERDAG 5 APRIL T/M VRIJDAG 11 APRIL (VELD) 
      AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD  PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1 6-apr HG DS1 - VVW DS3 De Noord 12:00 11.15 ------
DAMES 2 6-apr Meteoor DS2 - HG DS2 Hoogwoud 13:00 12.15 RES.SH
DAMES 3 6-apr KSV DS2 - HG DS3 ‘t Kruis 12:00 11.15 ------
DAMES 4 6-apr HG DS4 - D.S.O. DS 3 De Noord 13:15 12.45 ------
A 1 6-apr Meervogels’60 DA1 - HG DA1 Akersloot 13:00 12.00 ------
B 1 5-apr Z.A.P. DB2 - HG DB1 ZAP - H.V. ZAP 18:30 17.30 RES.SH
B 2 6-apr HG DB2 - KSV DB2 De Noord 10:45 10.15 ------
C 1 5-apr Vrone DC1 - HG DC1 Vrone  14:45 14.00 ------
C 2 5-apr KSV DC2 -HG DC2 t Kruis 10:00 09.15 ------
D 1 5-apr KSV D1 - HG D1 t Kruis 13:00 12.15 ------
D 2  6-apr V.Z.V. D2 - HG D2 ‘t Veld 12:00 11.15 RES.SH
D 3 5-apr Lacom ‘91 D3 - HG D3 Lacom’91 17:00 16.15 ------
E1 5-apr HG E1 - Wijk aan Zee E1 De Noord 15:00 14.30 ------
E2 5-apr Tornado E3 - HG E2 Heerhugowaard 11:45 11.00 ------
F1 5-apr HG F1 - S.C. Dynamo F1 De Noord 14:00 13.30 ------
F2 5-apr HG F2 - Lacom ‘91 F1 De Noord 13:00 12.30 ------
RECR. 1 9-apr HG DR1 - Quick DR1 De Noord 20:00 19.30 ------
RECR. 2 7-apr HG DR2 - Niedorp DR1 De Noord 19:30 19.00 ------

PROGRAMMA ZATERDAG 12 APRIL T/M VRIJDAG 18 APRIL (VELD) 
      AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD  PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1   VRIJ        
DAMES 2 13-apr Victoria O DS2 - HG DS2 Obdam 11:00 10.15 ------
DAMES 3 13-apr HG DS3 - DSS DS2 De Noord 13:00 12.30 ------
DAMES 4 13-apr H.V.S. DS1 - HG DS4 Schagerbrug 11:00 10.15 RES.SH
A 1   VRIJ        
B 1 13-apr HG DB1 - Geel Zwart DB1 De Noord 14:15 13.30 ------
B 2 12-apr Excelsior ‘53 DB2 - HG DB2 Excelsior 17:30 16.30 RES.SH
C 1 13-apr HG DC1 - Graftdijk DC1 De Noord 12:00 11.30 ------
C 2 13-apr HG DC2 - C.S.V. Handbal DC1 De Noord 11:00 10.30 ------
D 1   VRIJ        
D 2  12-apr HG D2 - J.H.C. D1 De Noord 15:00 14.30 ------
D 3 12-apr HG D3 - Kleine Sluis D2 De Noord 14:00 13.30 ------
E1 12-apr Tornado E2 - HG E1 Heerhugowaard 10:30 09.45 ------
E2 12-apr HG E2 - DSS E3 De Noord 13:00 12.30 ------
F1 12-apr KSV F1 - HG F1 ‘t Kruis 16:00 15.15 ------
F2 12-apr S.C. Dynamo F2 - HG F2 Ursem 10:00 09.00 ------
RECR. 1 16-apr HG DR1 - SSV.Sporting S DR2 De Noord 20:00 19.30 ------
RECR. 2 14-apr Hauwert DR2 - HG DR2 Hauwert 19:00 18.00 ------

PROGRAMMA ZATERDAG 19 APRIL T/M VRIJDAG 25 APRIL (VELD)      
           AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD  PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
RECR. 1 23-apr Meteoor DR1 -HG DR1 Hoogwoud 19:30 18.45 RES.SH
RECR. 2 23-apr HG DR2 - Andijk DR2 De Noord 19:30 19.00 ------
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PROGRAMMA ZATERDAG 3 MEI T/M VRIJDAG 9 MEI (VELD)      
          AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD  PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
RECR. 1 7-mei HG DR1 - VVW DR3 De Noord 20:00 19.30 ------
RECR. 2 7-mei Victoria O DR4 - HG DR2 Obdam 20:00 19.15 ------

Vrijdagavond 14 maart keezen in ’t Rondeel.
 Iedereen is welkom! Inschrijven vanaf 19.45 uur. Aanvang 20.00 uur.

PROGRAMMA ZATERDAG 10 MEI T/M VRIJDAG 16 MEI (VELD)      
           AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD  PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 11-mei HG DS1 - C.S.V. Handbal DS2 De Noord 11:15 10.45 ------
DAMES 2 10-mei HG DS2 - ‘t Fortuin/VVW DS4 De Noord 19:30 19.0 ------
DAMES 3 11-mei S.V. Wieringerwaard DS1 - HG DS3  Olympia 13:00 12.00 ------
DAMES 4   VRIJ        
A 1 11-mei Victoria O DA1 - HG DA1 Obdam 10:45 10.00 ------
B 1 11-mei Victoria O DB1 - HG DB1 Obdam 12:00 11.15 ------
B 2 11-mei HG DB2 - J.H.C. DB3 De Noord 10:00 09.30 ------
C 1 11-mei S.C. Dynamo DC1 - HG DC1 Ursem 11:00 10.00 ------
C 2 11-mei Niedorp DC2 - HG DC2 Niedorp 14:00 13.15 ------
D 1 10-mei Meervogels’60 D1 - HG D1 Akersloot 10:45 09.45 ------
D 2  10-mei Hollandia T D1 - HG D2 Tuitjenhorn 12:00 11.00 ------
D 3 11-mei D.S.O. D3 - HG D3 Den Helder 13:45 12.30 ------
E1 10-mei HG E1 - Meervogels’60 E1 De Noord 15:00 14.30 ------
E2 11-mei Koedijk E1 - HG E2 Koedijk 11:15 10.15 ------
F1 10-mei HG F1- Vrone F1 De Noord 14:00 13.30 ------
F2 10-mei HG F2 - Hauwert F2 De Noord 13:00 12.30 ------
RECR. 1 12-mei Westfriezen DR3 - HG DR1 Zwaag 19:30 18.30 ------
RECR. 2 12-mei HG DR2 - Excelsior ‘53 DR2 De Noord 19:30 19.00 ------

PROGRAMMA ZATERDAG 17 MEI T/M VRIJDAG 23 MEI (VELD)     
           AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD  PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1 18-mei A & O DS1 - HG DS1 Oosterhout 12:30 11.15 ------
DAMES 2 18-mei Tonegido DS2 - HG DS2 Tonegido 12:30 11.30 ------
DAMES 3   VRIJ        
DAMES 4 17-mei HG DS4 - Kleine Sluis DS2 De Noord 19:00 18.30 ------
A 1 18-mei HG DA1 - V.Z.V. DA2 De Noord 12:15 11.45 ------
B 1 18-mei HG DB1 - Westfriezen DB1 De Noord 11:00 10.30 ------
B 2 21-mei Meteoor DB2 - HG DB2 Hoogwoud 19:00 18.15 RES.SH
C 1 17-mei S.S.V. DC1 - HG DC1 S.S.V. 10:00 09.00 ------
C 2 18-mei HG DC2 - Wijk aan Zee DC1 De Noord 10:00 09.30 ------
D 1 17-mei HG D1 - H.C.V.’90 D1 De Noord 15:00 14.30 ------
D 2  17-mei HG D2 - D.S.O. D2 De Noord 14:00 13.30 ------
D 3 17-mei HG D3 - Tornado D3 De Noord 13:00 12.30 ------
E1 17-mei HG E1 - Monnickendam E1 De Noord 12:00 11.30 ------
E2 17-mei Vrone E1 - HG E2 Vrone - S.V. Vrone 13:30 12.30 ------
F1 17-mei Tornado F1 - HG F1 Heerhugowaard 10:00 09.15 ------
F2   VRIJ        
RECR. 1 21-mei HG DR1 -Victoria O DR3 De Noord 20:00 19.30 ------
RECR. 2 19-mei Vido DR2 - HG DR2 Dop Purmerend 19:00 18.00 ------
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PROGRAMMA ZATERDAG 24 MEI T/M VRIJDAG 30 MEI (VELD)      
           AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD  PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1   VRIJ        
DAMES 2 24-mei HG DS2 - Geel Zwart DS2 De Noord 19:30 19.00 ------
DAMES 2 27-mei HG DS2 - Victoria O DS2 De Noord 19:30 19.00 ------
DAMES 3 25-mei HG DS3 - Quick DS2 De Noord 12:00 11.30 ------
DAMES 4 25-mei Geel Zwart DS3 - HG DS4 ‘t Zand 11:30 10.30 ------
A 1 25-mei HG DA1 - Geel Zwart DA1 De Noord 15:15 14.45 ------
B 1 25-mei HG DB1 - H.V.S. DB1 De Noord 13:15 12.45 ------
B 2 25-mei HG DB2 - Quick DB1 De Noord 14:15 13.45 ------
C 1 25-mei HG DC1 - Lacom ‘91 DC1 De Noord 11:00 10.30 ------
C 2 25-mei HG DC2 - Vrone DC2 De Noord 10:00 09.30 ------
D 1 24-mei HG D1 - Tornado D2 De Noord 14:00 13.30 ------
D 2  24-mei HG D2 - Schagen D2 De Noord 13:00 12.30 ------
D 3 24-mei HG D3 - Zwaluwen K D1 De Noord 12:00 11.30 ------
E1 25-mei Vido E4 - HG E1 Purmerend 11:15 10.15 ------
E2 24-mei HG E2 - KSV E3 De Noord 11:00 10.30 ------
F1 25-mei DSS F1 - HG F1 Heemskerk 11:00 10.00 ------
F2 25-mei DSS F2 - HG F2 Heemskerk 12:00 11.00 ------
RECR. 1   VRIJ        
RECR. 2   VRIJ 
      
PROGRAMMA ZATERDAG 31 MEI T/M VRIJDAG 06 JUNI (VELD)      
           AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD  PLAATS AANV VERTREK RES.SH.
DAMES 1 1-jun Kleine Sluis DS1 - HG DS1 Anna Paulowna 13:00 11.45 ------
DAMES 2 1-jun Berdos DS2 - HG DS2 Bergen 13:00 12.00 ------
DAMES 3 1-jun S.V. Beemster DS1 - HG DS3 Beemster 12:00 11.00 ------
DAMES 4 1-jun HG DS4 - Excelsior ‘53 DS2 De Noord 11:00 10.30 ------
A 1 1-jun Valken DA2 - HG DA1 Venhuizen 14:15 13.15 RES.SH
B 1   VRIJ        
B 2 1-jun Hollandia T DB1 - HG DB2 Tuitjenhorn 12:00 11.00 ------
C 1 31-mei KSV DC1 - HG DC1 t Kruis 11:30 10.45 ------
C 2 31-mei Lacom ‘91 DC2 - HG DC2 Lacom’91 18:00 17.15 ------
D 1 31-mei Lacom ‘91 D1 - HG D1 Lacom’91 16:30 15.45 ------
D 2  1-jun Niedorp D2 - HG D2 Niedorp 11:50 11.00 ------
D 3 31-mei Petten/HVS D1 - HG D3 Petten 11:00 10.00 ------
E1 31-mei HG E1 - Graftdijk E2 De Noord 13:00 12.30 ------
E2 31-mei A & O E1 - HG E2 Oosterhout 11:15 10.15 ------
F1 31-mei HG F1 - S.S.V. F1 De Noord 14:00 13.00 ------
F2   VRIJ        
RECR. 1   VRIJ        
RECR. 2   VRIJ       

Vrijdagavond 14 maart keezen in ’t Rondeel. I
edereen is welkom! Inschrijven vanaf 19.45 uur. Aanvang 20.00 uur.

ZAALDIENSTEN ‘T NOORDEREND  CONTROLE
15-mrt  
13.15-14.00 ouders E2+ Evie Tiel 
  
22-mrt  
14.30-15.15 ouders F2 
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TEAM DATUM WEDSTRIJD AANV. SCHEIDRECHTER
RECR. 1 11-mrt HG DR1 - Kleine Sluis DR1 21:00 Monique Oudeman
DAMES 2 15-mrt HG DS2 - C.S.V. Handbal DS3 19:00 ?
E2 15-mrt HG E2 - A & O E1 13:30 Pien vd Berg-Sen Kuilboer
F2 22-mrt HG F2 - DSS F2 14.30 Bente Zuurbier-Evi Blankendaal
RECR. 2 25-mrt HG DR2 - VVW DR3 21.00 Monique Oudeman

Buffetdiensten Hugo Girls in het rondeel
In maart zullen de buffetdiensten weer beginnen in het rondeel tijdens de 2e helft van de 
veldcompetitie. Deze zullen in het contact worden vermeld en op de website.
Dus hou het contact en de website van Hugo Girls goed in de gaten.
Er zijn leden die geen contact lezen, dus die kunnende info van de site af te halen
Wil je van mij een mailtje ontvangen wanneer je aan de beurt bent?
Geef je mailadres door aan mij  dan stuur ik  dit toe. marcoannet@gmail.com 

Hierbij het overzicht van de kantine diensten voor het rondeel.
Kijk goed wanneer je aan de beurt bent. Want het gebeurt  regelmatig dat iemand niet op komt dagen.
Als je niet kunt zorg je zelf voor een ander. Kom je niet opdagen  en heb je niet voor vervanging 
gezorgd, ben je de volgende periode extra   aan de beurt. 
Willen jullie de wijzigingen aan mij doorgeven.
tel nr 072-5711428 of via de mail:marcoannet@gmail.com

Annet Kroon, planning kantinediensten in ´t rondeel

 van tot van  tot van  tot
 12:15 14:15 14:15 16:30   
29/Mar Margereth van de Berg Sharon Moorman    
        
30/Mar 09:15 11:45 11:45 14:15 14:15 16:30
 Marije Kamp Joy Vonk en Kim Smids Lisa Appel en Nienke vander Burg
 
 12:15 14:15 14:15 16:30   
05/Apr Afra Apppelman Fiona Veldman  en Femke Hooiveld   
 
 10:00 12:30 12:30 15:15   
06/Apr Lisan Reus en Floor Snel Jildau Borst en Monique Plak     
        
 18:45 21:15      
07/Apr Tanja Hof
       
 19:15 21:45      
09/Apr Danielle Ligthart
       
 12:15 14:15 14:15 16:30   
12/Apr Florien Deken Caroline Bakker    
          
09:15 11:45 11:45 14:15 14:15 16:30
13/Apr Elga zonneveld Susanne Duin Carola Wijnker   
 en Noor Blankendaal  en Lisanne Oudeman en Debby Marcus 
        
 19:15 21:45      
16/Apr Jorien de Moes
       
 18:45 21:30      
23/Apr Amber Groot       
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Vrijdagavond 14 maart keezen in ’t Rondeel. 

Iedereen is welkom! Inschrijven vanaf 19.45 uur. Aanvang 20.00 uur.

Activiteitenkalender
Minihandbalmiddagen   19-03   16-04

Hugo Girls F1 voor de tweede keer kampioen!
Zaterdag 8 maart zijn de toppers van Hugo Girls F1, voor de tweede keer in hun jonge carrière, 
kampioen geworden. De wedstrijd werd gespeeld tegen de meiden van VZV F3 en werd ruim 
gewonnen met 14-0. De meiden hebben laten zien dat ze in de afgelopen twee seizoenen ontzet-
tend veel geleerd hebben en heel goed kunnen samen en overspelen. Na de wedstrijd werden de 
toppers van de F1 door de sponsor Snoek Motoren in het zonnetje gezet want ze mogen een keer 
lekker een uurtje bowlen en daarbij nog lekker wat eten. Hugo’s Vrienden had een envelop voor 
het team waar ze een gezellig uitje mee kunnen organiseren. Namens de ouders mochten de 
meiden direct na de wedstrijd bij Mc Donalds een happy meal eten en de Jeugdcommissie van 
Hugo Girls, heeft de meiden in het zonnetje gezet met een mooie medaille en lekkers voor na de 
wedstrijd. Ook de coachen en scheidsrechters werden niet vergeten door een mooie bos tulpen. 
Meiden, namens de jeugdcommissie zeggen wij: Ga lekker zo door met z’n allen

Kampioenen, kampioenen.
Ja Ja de meiden van de F1 werden weer kampioen, van het binnenseizoen.
Afgelopen seizoen hebben de meiden weer leuke binnenwedstrijden gehad .
Meestal mazzel met wat mindere tegenstanders, maar je moet er wel wat voor doen, en dat heb-
ben de meiden gedaan.
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We begonnen met 2 keer in de week trainen op dinsdag van een coach of twee lieve ouders,en op 
donderdag van Nikki en Bo. De meiden werden beter en beter en de coachen lekker fanatiek om 
de meiden naar de overwinningen te helpen.
Zaterdag 8 Maart was het dan zo ver de kampioenswedstrijd tegen V.Z.V ,
Met de oranje haarbanden in het haar en oranje nagels gingen we van start ,de meiden speelden 
lekker over, renden voor de bal, zochten vrije plekken en scoorden genoeg doelpunten.
Zo kwamen we op een eindstand van 15-0 kampioenen ……..
Het was groot feest, 2 tribunes zaten vol met trotse ouders ,broers en zussen en opa en oma’s.
De meiden en wij als coachen genoten ervan, ze kregen een mooie medaille van de jeugdcommis-
sie, wij kregen mooie tulpen van Hugo Girls (gesponsord door de Firma Bakker, Bakker bedankt).
In de kantine wat lekkers, een geldbedrag van Hugo’s vrienden en een waardebon voor lekker 
bowlen en eten van onze sponsers Kim en Nielco van Snoek motoren. Iedereen bedank.
En toen was het mooiste de meiden gingen feest vieren met hun kleren onder de douche, echte 
kampioenen. En als afsluiting nog even gezellig met zijn allen langs de Mc Donalds.
Maaike, Marit, Maud, Lynn, Demi, Anouk, Iza, Sofie en Tess jullie zijn onze toppers.
Op naar de buitenseizoen dan gaan we er met jullie weer tegenaan.

De trotse coachen Anouk Kavelaar en Nathalie van Schagen.

Vrijdagavond 14 maart keezen in ’t Rondeel. 
Iedereen is welkom! Inschrijven vanaf 19.45 uur. Aanvang 20.00 uur.

Beste tennisleden
�����������������������������������������

Naamloos-22   1 27-08-2010   10:52:54

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur dus de baancommis-
sie is op volle sterkte om de banen weer in gereedheid te brengen.  
Ook de kantinecommissie treft de nodige voorbereiding zo zit Ans 
Komen zaterdag 15 maart  van 10.00 tot 12.00 uur in de kantine 
om kantinediensten in te roosteren op de dagen en tijden die u 
zelf graag zou willen. Ieder tennislid draait 3X schoonmaak/kantin-
edienst. Als u niet langs komt roostert Ans u in.

Openingstoernooi 30 maart
Zo zal het seizoen natuurlijk beginnen met het openingstoernooi. 
Het racket kan weer tevoorschijn worden gehaald! Een ieder zal 
zijn juiste vorm weer moeten vinden. De gavelbanen zullen hier en daar nog een kuiltje bevatten. 
Tijdens het openingstoernooi zal er gespeeld worden via een tos systeem met wedstrijden van 
een half uur. Ook kun je vrijblijvend mee doen met een tennisclinic onder leiding van onze nieuwe 
tennisleraar Sander Evertze van tennisschool de Kloek. 
Sander Evertze geeft op twee banen van 12.00 uur tot 13.00 uur voor de jeugd een clinic. Vanaf 
13.00 uur tot 14.00 uur geeft hij voor volwassenen een clinic. Op de andere twee banen kunnen 
we beginnen met het openingstoernooi. Uiteraard mag er fanatiek getennist worden, maar er 
worden deze dag geen prijzen verdeeld. Het draait voornamelijk om de gezelligheid. 

We zullen om 11.30 uur eerst samen een kopje koffie/ thee nuttigen met wat lekkers.

Zet daarom in jullie agenda: ZONDAG 30 MAART 11.30 uur

Je kunt je opgeven t/m 26 maart via toernooicommissie@tvnoordend.nl of even een briefje bij 
Lianne Borst op Groote Geldebosch 5 in de brievenbus doen ovv naam en telefoonnummer.

Groeten de toernooicommissie
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Meiden en dames van de tennisvereniging,
We willen dit jaar weer de ladiesday organiseren. 

Het thema is bekend maar houden we nog even geheim. 
Het is voor iedereen die tennist of heeft getennist 
je hoeft niet persé lid te zijn van onze vereniging. 

We streven naar een gemêleerd gezelschap in leeftijd, 
dus jong en oud (vanaf 18 jaar), 

reserveer alvast de datum in de agenda.

Vrijdag 13 juni 2014

Anita Lap
Marijke Overtoom

Simone Drenth
Sandra Oudeman

ladiesday@tvnoordend.nl

Hugo Boys seizoen 2013-2014 
Van de bestuurstafel
De jaarlijkse sponsormiddag wordt gehouden op zondag 23 maart a.s. 
Hugo Boys 1 speelt dan de thuiswedstrijd tegen VZV. Alle sponsors heb-
ben inmiddels een uitnodiging ontvangen.

De gemeente Heerhugowaard heeft onze vereniging onlangs ”verrast” 
met een aanslag WOZ” voor het C-veld, de lichtmasten op het C-veld 
en de tribune. Met de Heerhugowaardse verenigingen gaan we binnen-
kort in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn om gezamenlijk 
actie te ondernemen. Tot en met vorig jaar hebben we nl. een dergelijke 
aanslag nooit ontvangen.

Het digitaal wedstrijdformulier gaat de komende weken ook gefaseerd bij de jeugd ingevoerd 
worden. Kijk op de site wanneer het voor jouw team gaat plaatsvinden. 

De visuele passencontrole is inmiddels ook bij de jeugd ingevoerd. Met de verenigingsscheids-
rechters van Hugo Boys zijn daarover afspraken gemaakt. We rekenen daarbij op de medewerking 
van de coachen en spelers.

Resultaten
Na 3 nederlagen op rij wist Hugo Boys 1 de thuiswedstrijd tegen DTS positief af te sluiten middels 
een 3-0 overwinning. In de tussenstand staan we op een gedeelde 3e plaats. Met nog 7 wedstrij-
den te gaan (4x thuis en 3x uit) is alles nog mogelijk.

Hugo Boys 2 verloor de laatste 2 wedstrijden tegen ploegen uit de onderste helft van de ranglijst. 
Gezien het resterende programma, waarbij uitwedstrijden tegen de bovenste ploegen op het pro-
gramma staan zou een overwinning in de thuiswedstrijd tegen ZAP (komende zondag om 10.45 
uur) welkom zijn.

Hugo Boys 3 verloor de uitwedstrijd tegen Foresters en de week ervoor wisten zij de derby tegen 
SVW winnend af te sluiten.
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We streven naar een gemêleerd gezelschap in leeftijd,  
dus jong en oud (vanaf 18 jaar),  

reserveer alvast de datum in de agenda. 
 

Vrijdag 13 juni 2014 
 

Anita Lap 
 

Marijke Overtoom 
Simone Drenth 

Sandra Oudeman 
 

ladiesday@tvnoordend.nl 
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je hoeft niet persé lid te zijn van onze vereniging.  

We streven naar een gemêleerd gezelschap in leeftijd,  
dus jong en oud (vanaf 18 jaar),  

reserveer alvast de datum in de agenda. 
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Sandra Oudeman 
 

ladiesday@tvnoordend.nl 
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Hugo Boys 4 hoefde afgelopen zondag niet in actie te komen want tegenstander Kaagvogels 2 
wist geen team op de been te brengen. De week ervoor wonnen zij van Kleine Sluis.

Hugo Boys 5 won afgelopen zondag van Vios en blijft daardoor de aansluiting behouden met 
koploper Kleine Sluis.

De dames wonnen afgelopen zondag de uitwedstrijd tegen Wiron met 2-3.
Klaas Oudeman

voorzitter

Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag  15 maart  Zaterdag  22 maart

Voorjaarsbal Revas  Carla
Hugo Boys
9.30  uur  Irma Goot
13.00 uur Jose Wolkers

Zondag  23 maart
Hugo Boys
9.45  liesbeth Beers/ Ria Borst
14.00  Adrie v Renswoude/ Ineke Hoogland

Maandag  24  maart 
Tafeltennis  Puinhoop

Dinsdag  25  Maart
Kbo

Woensdag  26  maart 
Revas
Senioren gym

Donderdag  27 maart
Training Hugo Boys

Vrijdag  28 maart
koersbal

Hugo Boys
9.30  Ruud Tesselaar
13.00 uur Hans Borst

Zondag  16 maart           
 Hugo Boys
9.45 uur Annet Dekker
14.00 uur Tini van Stralen

Maandag  17 maart
Tafeltennis  Puinhoop 
 
Dinsdag  18 maart 
Kbo
 
Woensdag  19 maart
Senioren gym
Revas

Donderdag  20 maart
Training  hugo-boys

Vrijdag  21 maart
Koersbal 
VVE management Rabozaal

Hugo Boys Senioren
         
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG 16 maart 2014     
Terreindienst: Harry Wolkers/Nico Groot       
 
wedstr. Omschrijving  aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
12415 Schagen 1  Hugo-Boys 1  14:00  J.N.M. van den Hoff 
47282 Hugo-Boys 2  ZAP 3 10:45 10:00 J.W.R. Wokke  
63756 Hugo-Boys 3  SVW 27  8  10:45 10:00 Willem Wester  
62561 ZAP 5  Hugo-Boys 4  11:00 10:00  
144841 Succes 6  Hugo-Boys 5  14:00 13:00  
147438 Hugo-Boys A 1  JVC A 1  10:45  Marco v. Woerkom  
208151 Kwadijk VR 1  Hugo-Boys VR 1  9:30 8:30  
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WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG  23 maart 2014     
Terreindienst: Ton Dekker / Frank Dekker       
 
wedstr. Omschrijving  aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
10812 Hugo-Boys 1  VZV 1 14:00  E.W. Schans  
47323 SV Spartanen 2 Hugo-Boys 2  11:30 10:15 M.S.S. Husaineid  
00000 Hugo-Boys 3  vrij     
63771 Hugo-Boys 4 Oudesluis 2 10:45 10:00 Kees Molenaar  
63749 Hugo-Boys 5 Vesdo 3   10:45 10:00 G. Vinke  
68901 Hugo-Boys A 1  Hollandia T A1 10:45  Klaas Oudeman  
208098 Hugo-Boys VR 1  WMC VR1 14:00 13:30 Wim Overtoom  
        
 
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG  30 maart 2014     
Terreindienst: Paul Oudeman       
 
wedstr. Omschrijving  aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
212991 Spaarnwoude A 1  Hugo-Boys A 1 11:30  M. Otte  
208097 Hugo-Boys VR 1  RKEDO VR2 10:45 10:00 Adri Entius  
     (tijd onder voorbehoud)  
  

Siem Hand tel. 5740761
 

Pupil van de Week 
Pupil van de week voor deze wedstrijd:

23 maart  
Hugo Boys 1 - VZV  1

is
Nick Peters

12:45 uur aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen.

Hugo Boys Jeugd
       
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd  Woensdag 12 maart 2014    
Terreindienst: Thomas Kunst    
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
204421 Hugo Boys B1 - Kolping Boys B4 19:00 18:00 Henk Beers 
       
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd  Zaterdag 15 maart 2014    
Terreindienst ‘s ochtends: Dick van Schagen    
Terreindienst ‘s middags: Maarten de Moes    
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
204427 Hugo Boys B1 - Berdos B2 14:00 13:00 Marcel Numan 
188151 Zeevogels C2 - Hugo Boys C1 10:30 9:00 - 
194510 Hugo Boys D1 - Limmen D3 11:00 10:15 Jan de Wit 
194299 Koedijk D7 - Hugo Boys D2 8:45 7:45 - 
167166 Bergen E2 - Hugo Boys E1 10:00 9:00 - 
167058 Victoria O E4 - Hugo Boys E2 11:15 10:30 - 
178141 Hugo Boys F1 - George st F1 11:00 10:30 Frits/Marco 
172022 Hugo Boys F2 - Reiger Boys F11 11:00 10:30 Erik 
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Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd  Zaterdag 22 maart 2014    
Terreindienst ‘s ochtends: Joost Dekker *    
Terreindienst ‘s middags: Wouter Bekker    
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
- Hugo Boys B1 - Vrij    
188704 Hugo Boys C1 - Kolping Boys C5 14:00 13:00 NNB 
195115 Koedijk D3 - Hugo Boys D1 10:15 9:15 - 
194906 Hugo Boys D2 - Kolping Boys D9 11:00 10:15 NNB 
168466 Hugo Boys E1 - BOL E1 11:00 10:30 Rick/John/Fons 
168296 Hugo Boys E2 - Victoria O E6 11:00 10:30 Adri/ Sandra/ Frank
178455 Reiger Boys F7 - Hugo Boys F1 15:00 14:15 - 
172234 WMC F1 - Hugo Boys F2 10:00 9:15 - 

      Jaarplanner 2014      

MEI
5 mei 2014 Fietstocht
10 mei 2014 20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
12 mei 2014 KBO: Slotmiddag met cabaret en zang
22 mei 2014 Vrouwen van nu: uitje
28 mei 2014 KBO: laatste gymochtend voor de zomerstop
29 mei 2014 Eerste Heilige Communie
29 mei 2014 Dorcas: Hemelvaartsdag fietsdag
31 mei 2014 40 MM

JUNI
14 juni 2014 Rabo Sponsortocht
22 juni 2014 YoungSeven, Katholieke jongerendag
29 juni 2014 YoungSeven, Feestelijk de zomer in

AUGUSTUS
30 augustus 2014 38e  editie Noordender Volksspelen

SEPTEMBER
1 september 2014 KBO: fietstocht
2 september 2014 KBO: gymochtend voortaan op dinsdag
8 september 2014 KBO: vakantieverhalen Quiz en bingo
17 september 2014 t/m 22 September 2014 Lourdesreis

OKTOBER
21 oktober 2014 KBO: verhalen over de douane. Hr. Pols

NOVEMBER
5 november 2014 Cabaret/Revue avond bij Bleeker
7 november 2014 Cabaret/Revue avond bij Bleeker
8 november 2014 Cabaret/Revue avond bij Bleeker
9 november 2014 Cabaret/Revue middag bij Bleeker
17 november 2014 KBO: Wout Strootman, met muziek van Annie MG Smit

DECEMBER
16 december 2014 KBO: kerstmiddag met Harmonie
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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   Truus van den Berg     072-5719852
Penningm.     Cees Molenaar  072-5712488

Gezinsveranderingen en/of verhuizingen doorgeven aan de penningmeester a.u.b.
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Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar
Onze gezamelijke showroom

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

HEERHUGOWAARD

Erkend leerbedrijf / 
installatiewerk N-H

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

o.a. plaatsing en levering van
complete badkamers 

en diverse merken zonnepanelen 
en CV ketels 

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

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

Energie Service Noord West
Ons gezamelijk onderhoudsbedrijf
voor verwarming en binnenklimaat

Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar
Onze gezamenlijke showroom

Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar
Onze gezamelijke showroom

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

HEERHUGOWAARD

Erkend leerbedrijf / 
installatiewerk N-H

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

Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar
Onze gezamelijke showroom

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

HEERHUGOWAARD

Erkend leerbedrijf / 
installatiewerk N-H

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

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

Uitsluitend op afspraak!

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

K
AP

SALON
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Daar plukt ú de vruchten van!

Meer verzekeringen 
= Meer korting
Wist u dat Univé méér biedt dan alleen de zorgverzekering?  
Ook voor uw overige verzekeringen kunt u bij ons terecht.  
Dat is niet alleen heel gemakkelijk, maar ook heel voordelig!

Want als u meerdere verzekeringen bij ons heeft,  
krijgt u tot 10% korting op uw basisverzekering en maar  
liefst tot 15% korting op uw schadeverzekeringen.

Profiteer nú van de voordelen van Univé! 
Kom langs of bel (072) 502 45 00.

Univé HAL
Alkmaar, Rogier van der Weijdestraat 1 
Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1
Stompetoren, Dres 1

www.unive-hal.nl


