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Agenda
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
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

Vrijdag 28 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 7 APRIL 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 25 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.
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RIDER ACCU 

HUSQVARNA 136 LiHD50 
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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-ochtend

Pastor:
Toon Jorink, Veluweweg 56, 1738 BE te Waarland, 
(0226) 423 280 / 06 51494718   
 t.jorink@gmail.com 
Toon heeft op dinsdag vrij

Deken / pastoor E. Moltzer
Gedempte Gracht 64
1741 GD Schagen
0224 212357
don.eduard@planet.nl 
 
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 3 april op het secre-
tariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
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In maart  is de groep van mevrouw van Schagen- Oudeman aan de beurt om de kerk op orde te 
maken. 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 
pastorale vragen. Kom gerust,u bent van harte welkom!! Plaats in de pastorie!

Vriendelijke groeten,
Gea Klercq

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 Groot en Trien Groot-Groot en zegen over hun gezin.
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars;Jan Groot en Jochem Blankendaal. Koster:Ria Danenberg.

MAANDAG 31MAART
KINDERKERK VOOR DE BOVENBOUW
15.15 UUR

WOENSDAG 2 APRIL
KINDERKERK VOOR DE ONDERBOUW
12.00 uur 

WEEKEINDE 5 EN 6 APRIL
5e zondag uit de veertigdagentijd
Eerste lezing uit het boek Ezechiël 37, 12-14( De profeet kondigt een wedergeboorte aan voor het 
volk in ballingschap)
Evangelie uit Johannes 11, 1-45( Wie gelooft in Jezus, Messias en Zoon van God, ontvangt het ware 
leven dat sterker is dan de dood)
 
ZONDAG 6 APRIL
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van de Cantorij. Voorganger is Marion Bleeker-Burger
Gebedsintenties voor:Truus van Stralen-Overtoom en zegen over haar gezin, in liefdevolle herin-
nering Berry, in dierbare herinnering aan onze lieve ouders Jaap  Stam en Truus Stam-Overtoom, 
Alie Idema-van Diepen, Piet Beers en familie, Kees Zuurbier en zegen over zijn gezin Jan Zuurbier 
en zegen over zijn gezin, overleden ouders van Schagen-Schuit en kinderen en Wilhelmus Groot, 
Emiel de Knegt, Marie Wester-Kruijer en Willem Wester en allen die hen dierbaar waren, Pe Wester 
en Gerrit Schaafsma en zegen over hun gezin, Chris Dekker Will en Nelly en om zegen over allen 
die ons dierbaar zijn, Riet Oudeman-Beers en om zegen over haar gezin, Cor en Trien Plak-Jonge-
jan, Jan en Nico en overleden familie
Lector; Bert Bijvoet. Misdienaars:Ermioni en Petros Tsiamparlis. Koster; Peter Danenberg.
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WOENSDAG 9 april
19.30 uur
Dagafsluiting met Deo Vacare

WEEKEINDE 12 EN 13 APRIL
Palm of passiezondag
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 50,4-7( De lijdende dienaar verzet zich niet,wanneer Hij wordt 
geslagen en beschimpt)
 Evangelie uit Matteüs 26, 14-27,66( Jezus vervult de Schriften in zijn wijze van lijden en sterven)

ZONDAG 13 APRIL
10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van het kinderkoor.
 Voorganger is pater Jan Molenaar.
Gebedsintenties voor;Cok Borst, Tiny Veldman-Overtoom en overleden ouders Veldman-Over-
toom, Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart, Cor Borst en Ria 
Borst-Groot, overleden ouders van Schagen- de Moel, Aris en Jan, Bets Danenberg-Stoop, Marie 
Molenaar-Spaansen en overleden familie, voor een jarige en zegen over ons gezin, Henk Groot en 
Trien Groot-Groot en zegen over hun gezin, Jaap en Gina Beers, overleden ouders en zegen over 
de kinderen en kleinkinderen
Lector: Marga van Langen. Misdienaar: RoyTesselaar en Kirsten Plak. Koster: Gon Meester

WOENSDAG 16 APRIL 
19.30 UUR Boeteviering en Deo Vacare. Er is volkszang. 
Lector: Marga van Langen.

DONDERDAG 17 APRIL
Witte donderdag
19.30 uur
Eucharistieviering  met zang van het gemengd koor. Voorgangers zijn Gerard Weel en Marion Blee-
ker-Burger.
Gebedsintentie voor; Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en 
overleden familie Molenaar-Goedhart.
Lectoren: Jos Mooij, Bert Bijvoet en Marga van Langen. Misdienaars:Jill Kavelaar en Maud Berk-
hout. Koster: Gon Meester

VRIJDAG 18 APRIL
GOEDE VRIJDAG
Vasten en onthoudingsdag
15.00 uur
Kruisweg voor de kinderen
Iedereen mag voorjaarsbloemen meenemen.

19.30 uur
Goede vrijdagviering met  de gebedsvieringgroep en zang van de Cantorij
Koster: Peter Danenberg.

Rooster kerken Waarland,’t Veld en Nieuwe Niedorp
’t Veld:
Zaterdag 29 maart om 19.00 uur Eucharistieviering met bisschop Hendriks en Toon Jorink en zang 
van het gemengd koor
Zaterdag 5 april om 19.00 uur  Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en volks-
zang
Zaterdag 12 april om 19.00 uur Palmpasen viering met Toon Jorink en zang van de veldrakkers
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Waarland
Zaterdag 29 maart om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang 
van het ritmisch koor
6 april om 10.00 uur  ?en zang van de vrienden van het gregoriaans
Zaterdag 12 april om 19.00 uur Palmpasenviering met Marion Bleeker-Burger en zang van het 
kinderkoor.

Nieuwe Niedorp
Zondag 30 maart om 10.00 uur Eucharistieviering met bisschop Hendriks en Toon Jorink en zang 
van het gemengd koor
Zaterdag 5 april om 19.00 uur Woord- en communieviering met Annemiek Wijnker en zang van 
Timeless, er is KWD
Zondag12 april om 10.00 uur Palmzondagviering met Toon Jorink en zang van de zonnezangertjes

Dopen 
Wij  stellen  het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de pastorie gestuurd wordt.
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971

Overleden
Op 9 maart overleed op 91 jarige leeftijd Nicolaas Johannes( Klaas) Beers
Op 14 maart was de uitvaartdienst in onze kerk waarna de begrafenis plaatsvond  op de begraaf-
plaats aan de Krusemanlaan

Agenda
Op 10 april vergadert het  parochie bestuur om 19.30 uur
Op 15 april vergadert de parochievergadering om 19.30 uur

Nieuws uit de parochievergadering van 18 maart
Marion was  niet aanwezig, ze gaat langzaam de goede kant op, we wensen haar beterschap.
De electrische piano wordt nagekeken door Spanjaard.
De vormelingen zijn ar Amsterdam geweest, het was weer een mooie dag geweest, ´s avonds was 
de afsluitende e viering in de kerk.
Paula Bijpost gaat aan het eind van het seizoen stoppen met de werkgroep, dit is erg jammer.
We maken ons zorgen over de druk die op het pastorale team ligt, de belasting is momenteel groot.
Op 11 april is de vastenmaaltijd van het Mov en op 21 april de wandel/ fietstocht en het paaseieren 
zoeken.
De regiovorming nadert de afsluiting, op de jaarvergadering van 25 maart heeft u er alles over 
kunnen horen.
De tuingroep heeft weer hard gewerkt op het kerkhof. De vijver is ontdaan van heel veel blad. Ook 
is er een boom bij de vijver gesnoeid
Het kerkhof zal opgeknapt worden zodat de paden beter toegankelijker wordt voor rollators, Als 
er mannen zijn die willen helpen straten zijn ze van harte welkom. 
Aanmelden kan bij Ted van Schagen.

Kleine Kinderkerk voor de onderbouw
Op woensdag  5 maart  was er weer kinderkerk,  Anouk wilde deze keer wel assisteren.
De logé van Gea wilde ook graag helpen en dat was wel fijn, omdat Anouk pas om 12.15 uur 
aanwezig kon zijn. Het was deze dag Aswoensdag , maar toch wilde ik nog even op de carnaval 
terugkomen, omdat ze op school niets aan carnaval hadden gedaan.
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Ik had verzonnen om te gaan koek happen en voor die leeftijd is dat altijd leuk. Niet ieder kind 
wilde een blinddoek voor, maar zonder blinddoek mochten ze ook koekhap doen.
De hele ontbijtkoek ging op, maar ja om 12 uur krijgt iedereen weer trek.
Na de gezellige koekhap had ik een verhaal van Jezus in de woestijn, ik had wat zand meegenomen 
en ook de stenen en de zon, om het verhaal een beetje uit te beelden en zo luisterde ze wel heel 
goed. Ik heb ook vertelt dat het Aswoensdag is en dat ieder kind een askruisje kan krijgen, om 
zo alle slechte dingen te verbranden en dat we allemaal in de vastentijd gaan proberen om lief 
voor elkaar te zijn en samen te spelen en samen te delen. Ook hebben we het over pesten gehad, 
omdat er in de carnavalsoptocht een wagen was, van stop het pesten. Ik had voor ieder kind een 
groot kruis op papier gezet en die mochten ze versieren met zand, as, zwarte blaadjes of gewoon 
inkleuren met stift. Ieder kind had een prachtig kruis gemaakt. Ook was er voor ieder kind een 
vastendoosje die ze mochten kleuren, uitknippen en in elkaar mochten zetten, maar de tijd was te 
kort, daarom mochten ze die thuis afmaken. Marion heeft alle kinderen een askruisje gegeven en 
daarna hebben we gezongen en een kaars aangestoken. Ik hoop dat ze in de volgende kinderkerk 
nog weten wat we hebben afgesproken, wat we deze vastentijd gaan doen.

De volgende kinderkerk is op woensdag 2 april om 12.00 uur

Wilt u kind ook meedoen met de kinderkerk, dan kan natuurlijk altijd. Ik kom uw kind om 12 uur 
ophalen van school en u kunt uw kind om 13.00 uur ophalen uit de pastorie.
De kinderkerk is bedoeld voor alle kinderen van groep 1 t/m 4. 
Wilt uw kind meedoen, dan stellen we dat heel erg op prijs, want hoe meer zielen hoe meer 
vreugd. Heeft u vragen dan kunt u mij altijd bellen of mailen.
U kunt mij bereiken op dit onderstaande mailadres    of op telefoonnummer 072-5740952 
jmzuurbier@hetnet.nl

Groetjes van de leidsters van de kinderkerk 
Gerda Zuurbier, Marion Danenberg en Anouk Pronk

Grote Kinderkerk voor de bovenbouw
Op maandag 3 maart stond ik weer met het bordje grote kinderkerk bij school,  er leek eerst 
wat minder belangstelling te zijn, want er waren 6 kinderen, maar even later stapte er nog twee 
kinderen binnen, dat maakte 8 en dat is een leuk clubje met elkaar. 
Het was nog carnavalstijd en daarom gingen we nog even een feestje bouwen zo vlak voor de 
vastentijd. We gingen ballontrap en dat was geweldig leuk om te doen, ik moest echt zeggen dat 
we gingen stoppen, anders hadden we een uur door kunnen gaan.
Na wat lol, werd het even serieus, want ik had het verhaal over Jezus die in de woestijn 40 dagen 
ging vasten en een kind merkte dan ook heel scherp op, dat ze nu snapte waarom de vasten 40 
dagen is. We hebben nagepraat over het verhaal en zijn tot de conclusie gekomen dat we in de 
vastentijd al onze slechte gewoontes af willen leggen, daarom mocht iedereen dit opschrijven en 
deze briefjes hebben we buiten in het vat verbrand.
Ook hebben we dingen bedacht om te vasten en ik denk dat dit wel een beetje moeilijk is voor de 
iedereen, hoewel ze het wel gaan proberen, ik ben benieuwd de volgende keer.
Daarna was er voor ieder kind een vastendoosje die ze mochten uitknippen en in elkaar mochten 
zetten. Of ze gaan sparen wisten de meeste nog niet, omdat ze ook druk bezig zijn met een 
sponsortocht voor de cliniclowns.
De tijd was voorbij gevlogen en om bijna half 5 hebben we allemaal nog een kaarsje aangestoken 
en de middag afgesloten met een lied.
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De volgende kinderkerk voor de bovenbouw is 31 maart

Op  maandagmiddag 31 maart van 15.15 uur tot 16.15 uur is er kinderkerk voor de kinderen van 
groep 5 t/m 8.
Ik kom uw kind dan van om 15.15 van school ophalen en zal dan ook met het bordje grote 
kinderkerk staan. Ik hoop op een grote opkomst.

Groetjes van Gerda Zuurbier
Mijn mailadres is jmzuurbier@hetnet.nl

telefoonnummer: 072-5740952

                                                                                                 
Uitnodiging Palmpasenviering zondag 13 april             
Hierbij willen we alle kinderen, groot en klein, uitnodigen om te komen naar de viering van 
Palmpasen, op zondag 13 april om 10u.
En wij hopen dat jullie allemaal komen, want hoe meer kinderen hoe leuker het is.

Voor deze viering kunnen Palmpasenstokken gemaakt worden.
We gaan met de kinderen van de 1e Communie palmpasenstokken maken op school, vrijdag 11 
april om 13.15u.
De andere kinderen kunnen ze thuis gaan maken.
Je kunt de palmpasenstok dan vrijdagmiddag na 15.15u. naar de kerk brengen, of zaterdag tussen 
13u. en 15u.
Dan krijg je daar van ons een broodhaantje en een naam naar wie je de stok kunt brengen.
Het is namelijk de bedoeling dat de palmpasenstok, zondag na de viering, gebracht wordt naar 
iemand in de parochie die een steuntje in de rug kan gebruiken. We hebben de adressen hiervoor 
van de Caritas gekregen.

Wat je mee moet nemen voor de Palmpasenstok: 
-    Een houten kruis van 60 bij 90cm. 
-     Gekleurd papier om te versieren
- Dertig aan een draad geregen rozijntjes. (staat symbool voor de 30 zilverlingen, waar Judas 

Jezus voor verraden heeft).
- Twaalf doppinda’s geregen aan een draadje. (staat symbool voor de 12 apostelen.
- Fruit, buxustakjes of kronkelwilgtakjes, papieren bloemen, paaseitjes in een zakje. (fruit in een 

zakje met een touwtje gebonden aan de palmpasenstok blijft het beste zitten).
- Je kunt het opgave strookje inleveren op school, in de pasorie.

Voor vragen kun je bellen of mailen naar: 
Angela Vessies                                       
email: josangela@kpnmail.nl
Marga van Langen        tel. 5742241,      
email:    jvlangen@hetnet.nl
 

Ja, ik ben op 13 april aanwezig in de kerk om 10uur en wil graag een palmpasenstok maken om 
iemand blij mee te maken.                          

Naam:_______________________________________________________
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Vastenproject 2014
De vastentijd symboliseert onze tocht door de woestijn, op weg naar nieuw leven, naar het licht 
van Pasen. Dit jaar willen wij tijdens deze tocht een deel van de kruisweg van Jezus lopen.
Om ons zo 40 dagen te bezinnen.
Om te overdenken: wat is belangrijk, hoe sta ik in het leven en wat doe ik eraan?

1e zondag van de vastentijd:
Het thema van vandaag is: Helpen dragen
Wat kun je doen als je last te zwaar wordt?
Dan heb je iemand nodig, die je helpt dragen.
Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen.
Jezus verdraagt de schuld v/d mensen en helpt
de mensen hun schuld dragen.
Daarom bij het kruis, 2 grote bladen, die zo gevormd zijn, dat zij “dragen” symboliseren.

vriend
vertrouw erop
dat ik jou
ook zonder vragen
zal dragen
als het leven
jou stil doet staan

en als ik eens
niet meer verder kan
draag jij dan mij?

gedragen door elkaar
met in ons hart
een groot vertrouwen
God draagt ons allebei......

(NZ)

2e zondag v/d vastentijd:

Het thema van vandaag is: Bij wie hoor je?

Vandaag ontmoeten we bij het kruis Maria en Johannes.
Jezus ziet hun verdriet. Hij verbindt ze met elkaar en draagt hen op naar elkaar om te zien.
Jezus brengt mensen samen, zet ze in het licht, elkaars licht
Zijn gemeenschap overstijgt familiebanden.
Bij het kruis staan nu 2 kaarsen.
Hiermee wordt weergegeven: elkaar in het licht houden,
elkaar brandend houden en daarmee de betrokkenheid op elkaar.
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Wij zijn het licht,
Grote lichten en kleine.
Spaarlampen en schijnwerpers.
Mistlampen en sfeerlichten.
Samen staan wij in het licht
En doen het koninkrijk oplichten,
door leven en door laten leven
door om elkaar geven
en naar elkaar omzien
en maken zo het leven lichter.

3e zondag v/d vastentijd:

Het thema van vandaag is: Help mij

Jezus hangt aan het kruis, midden tussen 2 misdadigers.
Ze reageren allebei anders op de spottende woorden, die de mensen naar Jezus roepen.
Ze vertegenwoordigen 2 stemmen, 2 kanten, 2 reacties.
Als symbool staan nu 2 kleinere kruisen aan weerszijden van het grote kruis.
Het ene kruis links, het andere kruis rechts.

Er loop een streep door de wereld
Een streep tussen rechts en links
Een streep tussen macht en onmacht
Een streep tussen hoop en wanhoop

Maar dan ontmoet je soms een mens,
een mens, die een brug slaat
een mens, die verbindt
een mens bij wie je mag zijn,
zoals je bent, groot of klein
iemand bij wie je je veiligheid vindt
en weet dat je ondanks alles, toch wordt bemind.

De vastentijd symboliseert onze tocht door de woestijn, op weg naar nieuw leven, naar het licht 
van Pasen.
Dit jaar willen wij tijdens deze tocht een deel van de kruisweg van Jezus lopen.
Om ons zo 40 dagen te bezinnen.
Om te overdenken: wat is belangrijk, hoe sta ik in het leven en wat doe ik eraan?

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 
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Opbrengst   project in Sierra Leone
  Vastenaktie
     

	  Organisatie MOV de Noord        
    
  Gon Meester
  Annie de Haan
  Gerard Klercq
  Simone Drenth    

 
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        
     

Theatervoorstelling Amnesty groot succes

	  

In nauwe samenwerking met Cool Kunst en Cultuur en 
ondersteuning van Stichting NUT Heerhugowaard heeft Amnesty 
International een bijzondere theatervoorstelling georganiseerd  
voor leerlingen van de basisscholen van Heerhugowaard. Totaal 
negen basisscholen komen met bijna 600 leerlingen deze 
voorstelling beleven. 

Theatergroep TGCrash bracht 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.”
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Amnesty zal de komende weken 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

Pinkstervoettocht Franciscaanse beweging 2014  

 

  
 

 

PINKSTERVOETTOCHT	  FRANCISCAANSE	  BEWEGING	  2014	  	  
IN	  OOSTERHOUT	  (N-‐BR.)	  	  
Thema:	  betrokkenheid	  
 
De	  45e	  jaarlijkse	  Pinkstervoettocht	  van	  de	  Franciscaanse	  Beweging	  (FB)	  wordt	  dit	  jaar	  
georganiseerd	  van	  vrijdagavond	  6	  tot	  en	  met	  maandagmiddag	  9	  juni	  mei	  in	  het	  Noord-‐Brabantse	  
Oosterhout.	  Plaats	  van	  overnachting	  is	  het	  Kamphuis	  Ahoy.	  Dagelijks	  worden	  er	  in	  groepen	  van	  
acht	  tot	  tien	  deelnemers	  tochten	  gemaakt	  van	  8	  of	  16	  kilometer.	  Thema	  van	  de	  
Pinkstervoettocht	  2014	  is	  het	  jaarthema	  van	  de	  FB:	  betrokkenheid.	  
	  
Veel	  mensen	  zijn	  al	  of	  niet	  vanuit	  hun	  spirituele	  bewogenheid	  betrokken	  bij	  allerlei	  
maatschappelijke	  projecten.	  Zij	  trekken	  zich	  het	  lot	  aan	  van	  mens,	  natuur	  en	  de	  gehele	  schepping	  
en	  tonen	  daarbij	  een	  enorme	  inzet	  en	  inspanning.	  Vaak	  is	  het	  voor	  betrokkenheid	  nodig	  om	  zelf	  te	  
ervaren	  wat	  het	  is	  om	  in	  een	  soortgelijke	  situatie	  te	  verkeren.	  
Aan	  het	  thema	  ‘betrokkenheid’	  worden	  de	  inhoudelijke	  onderwerpen	  ontleend	  die	  centraal	  staan	  
tijdens	  de	  inspirerende	  momenten	  van	  ontmoeting,	  gesprek,	  viering	  en	  bezinning.	  Er	  zijn	  
loopgroepen	  voor	  volwassenen,	  een	  kinder-‐	  en	  tienergroep	  en	  –	  dit	  jaar	  voor	  het	  eerst	  –	  een	  
aparte	  loopgroep	  voor	  twintigers.	  ’s	  Ochtends	  en	  ’s	  avonds	  vinden	  er	  verdiepende	  vieringen	  
plaats.	  Op	  zaterdag-‐	  en	  zondagavond	  is	  er	  een	  ‘open	  podium’	  bij	  een	  kamp-‐	  en	  pinkstervuur.	  	  	  	  	  
	  
De	  locatie	  Kamphuis	  Ahoy	  in	  Oosterhout,	  met	  meerpersoonskamers,	  is	  heel	  sober.	  Wie	  gesteld	  is	  
op	  zijn	  privacy	  kan	  het	  beste	  komen	  kamperen;	  er	  is	  volop	  ruimte	  op	  het	  terrein	  om	  je	  tent	  op	  te	  
zetten.	  
Kijk	  voor	  aanmelding	  en	  voor	  de	  tarieven	  op	  de	  website:	  www.franciscaansebeweging.nl	  
	  
	  
De	  Franciscaanse	  Beweging	  (FB)	  staat	  voor	  ontmoeting,	  verbondenheid,	  verdieping	  en	  bezinning.	  In	  Nederland	  telt	  de	  
FB	  twaalfhonderd	  leden,	  mensen	  die	  zich	  laten	  inspireren	  door	  het	  evangelisch	  levensmodel	  van	  Franciscus	  en	  Clara	  
van	  Assisi.	  Zij	  streven	  een	  eenvoudige	  levenswijze	  na,	  dicht	  bij	  andere	  mensen	  en	  andere	  schepselen,	  met	  respect	  voor	  
de	  ander	  en	  respect	  voor	  natuur	  en	  milieu.	  Kernwaarden	  van	  de	  FB	  zijn:	  eenvoudig,	  betrokken,	  kwetsbaar	  en	  
vredelievend.	  	  	  	  

	   Franciscaanse	  Beweging	  
	   Van	  der	  Does	  de	  Willeboissingel	  11	  
	   5211	  CA	  ’s-‐Hertogenbosch	  
Tel:	   073-‐6131340	  
Email:	  	   info@franciscaansebeweging.nl	  
Web:	   www.franciscaansebeweging.nl 

IN OOSTERHOUT (N-BR.) 

Thema: betrokkenheid

De 45e jaarlijkse Pinkstervoettocht van de Franciscaanse 
Beweging (FB) wordt dit jaar georganiseerd van vrijdagavond 
6 tot en met maandagmiddag 9 juni mei in het Noord-
Brabantse Oosterhout. Plaats van overnachting is het 
Kamphuis Ahoy. Dagelijks worden er in groepen van acht tot 
tien deelnemers tochten gemaakt van 8 of 16 kilometer. Thema 
van de Pinkstervoettocht 2014 is het jaarthema van de FB: 
betrokkenheid.

Veel mensen zijn al of niet vanuit hun spirituele bewogenheid betrokken bij allerlei maatschappelijke 
projecten. Zij trekken zich het lot aan van mens, natuur en de gehele schepping en tonen daarbij 
een enorme inzet en inspanning. Vaak is het voor betrokkenheid nodig om zelf te ervaren wat het 
is om in een soortgelijke situatie te verkeren.
Aan het thema ‘betrokkenheid’ worden de inhoudelijke onderwerpen ontleend die centraal 
staan tijdens de inspirerende momenten van ontmoeting, gesprek, viering en bezinning. Er zijn 
loopgroepen voor volwassenen, een kinder- en tienergroep en – dit jaar voor het eerst – een aparte 
loopgroep voor twintigers. ’s Ochtends en ’s avonds vinden er verdiepende vieringen plaats. Op 
zaterdag- en zondagavond is er een ‘open podium’ bij een kamp- en pinkstervuur.    

De locatie Kamphuis Ahoy in Oosterhout, met meerpersoonskamers, is heel sober. Wie gesteld is 
op zijn privacy kan het beste komen kamperen; er is volop ruimte op het terrein om je tent op te 
zetten.
Kijk voor aanmelding en voor de tarieven op de website: www.franciscaansebeweging.nl

De Franciscaanse Beweging (FB) staat voor ontmoeting, verbondenheid, verdieping en bezinning. 
In Nederland telt de FB twaalfhonderd leden, mensen die zich laten inspireren door het evangelisch 
levensmodel van Franciscus en Clara van Assisi. 
Zij streven een eenvoudige levenswijze na, dicht bij andere mensen en andere schepselen, met respect 
voor de ander en respect voor natuur en milieu. Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken, 
kwetsbaar en vredelievend.   
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Wake up!!! together   (jongerengroep 16+)

De bijeenkomst van Wake up!!! together  was weer een feestje! Het was prachtig weer en daar-
door was de stemming meteen zonnig. 22 Jongeren wisten dit keer de weg naar het Julianak-
looster te vinden. Er waren weer vijf nieuwe jongeren bij; de groep groeit dus nog steeds! Eerst 
lekker eten, elkaar weer zien en met z’n allen Weerwolf spelen. Voor het inhoudelijke programma 
hadden ze gekozen voor het werken met bijbelverhalen uit de Kijkbijbel, omdat daar mooie illus-
traties in staan. Het werd een creatieve middag en die illustraties hielpen om beeldend te denken 
bij de verhalen. Na de kennismaking met de verhalen werden drie workshops ingeleid door Kaj 
Bras (laatstejaars Kunstacademie Arnhem): tin gieten, schilderen en een beeld maken met plastic 
flessen. Bij het tin gieten moesten ze uit een blokje gips een vorm snijden en gutsen, die verwees 
naar een kernbegrip uit het bijbelverhaal, bijv. vertrouwen, liefde of iets dergelijks. De vorm mocht 
abstract zijn. Uiteindelijk goten ze daar vloeibaar tin in en werd er een hanger van gemaakt. Een le-
ren veter erdoor en ze hadden een betekenisvol sieraad! De verhalen waar ze mee werkten waren: 
“De barmhartige Samaritaan”, “David en Goliath” en “De blinde Barimeüs”. 
Voor de schilderopdracht bedachten ze in groepjes van drie een scène die kenmerkend was voor 
hun verhaal. Daarin figureerden ze zelf en maakten daar een duidelijke foto van. Hun verhalen 
waren: “Zacheüs” en “De verloren zoon”.

De foto’s werden geprojecteerd op papier van ± 1½ 
x 2 meter, waarna ze de contouren tekenden met 
potlood. Vervolgens werd het hele vel met sterk 
verdunde ecoline gekleurd in verschillende kleur-
vlakken. Na het drogen moesten ze opnieuw de 
contouren tekenen met houtskool. Dat werd een 
verrassing, want daardoor kwam de tekening van 
de foto ineens veel sterker naar voren. Doordat er 
was uitgegaan van een foto waren de verhoudin-
gen kloppend en leek het gelijk heel goed. (Probeer 
anders maar eens een goede mensfiguur te tekenen 
op een vel van 1½ x 2 meter.) Als laatste kleurden ze 
de tekening in met fellere kleuren ecoline, waarbij 
ze rekening hielden met schaduw, diepte en be-
langrijkheid. Het was een hele uitdaging, die goed 
werd begeleid door Kaj. 

De laatste groep ging aan de slag met afvalplas-
tic. Hun verhaal was “De storm op het meer”. Ze 
hadden veel lol bij het verwerken van hun plastic 
‘bouwstenen’ tot een woeste golf, die werd be-
heerst door Jezus. Veel hilariteit bij de ontdekking 
dat er precies 12 Yakultflesjes bleken te zijn, dus het 

kon niet anders of dat waren de apostelen! Ook die kregen een plek.
We sloten de middag af met een korte terugblik, een stiltemoment en dankgebed.
Inhoud en plezier kwamen samen op deze middag met een gouden randje! Het was een genot 
om de jongeren te zien samenwerken in alle openheid. Enkele van de kernwoorden die mee naar 
huis gingen waren: ‘vertrouwen’ (naast ‘angst’), ‘familie’ (naast ‘verdriet’ en ‘vergeving’), ‘welkom’ en  
‘veroordeel niet’.

De volgende bijeenkomst is zondagmiddag 11 mei, opnieuw op de jongerenzolder in het Juliana-
klooster, Hoogeweg 65, 1851 JP Heiloo. Iedereen van 16 -30 jaar is welkom! De kosten zijn €10. Je 
kunt je aanmelden bij karinblaauw@hetnet.nl 
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Wat is Taizé?
Taizé ligt in het zuiden van Bourgondië 
(Frankrijk). Een dorpje tussen Dijon en Lyon. 
Broeder Roger Schulz stichtte daar in 1940 
een internationale, oecumenische gemeen-
schap. De broeders hebben als ideaal hun 
materiële en geestelijke goederen te delen. 
Ze leven eenvoudig en ongehuwd. De 
gemeenschap van Taizé telt een honderdtal 
broeders uit meer dan vijfentwintig landen. 
Jaarlijks komen meer dan 100.000 jongeren 
uit alle delen van de wereld naar Taizé om 
een week met de broeders mee te leven. 

Wat heb ik eraan om mee te gaan?
Het gaat in Taizé om duizenden jongeren 
die op de heuvel rondom Taizé logeren en 
meedoen met het dagritme van de broederge-
meenschap. De één vindt het nadenken over 
wat hij wil met zijn leven bijzonder, de ander is 
onder de indruk van het gebed. De volgende 
voelt zich aangetrokken door de ontmoeting 
met jongeren van over de hele wereld. Weer 
een ander geniet van de uitwisseling van lie-
deren. Het is waarschijnlijk de combinatie van 
verdieping en gezelligheid die Taizé zo leuk 
maakt. In elk geval willen de meeste jongeren 
na hun eerste bezoek vaker heen. 

Een boeiende reis zonder zorgen
Als je meegaat wordt bijna alles voor je gere-
geld: de reis, het verblijf in Taizé incl. de maal-
tijden en het programma. Er gaat begeleiding 
mee waar je bij terecht kunt met vragen of 
problemen. Dus: zonder zorgen kennis maken 
met jongeren tijdens een boeiende, interna-
tionale reis.

Voor wie?
De reis wordt georganiseerd voor jongeren 
van 15 tot 30 jaar. Iedereen is welkom, dus 
als je belangstelling hebt – met of zonder 
vrienden - meld je dan aan voor een van de  
informatiebijeenkomsten. Deze zijn vrijblij-
vend en verplichten niet tot deelname.  

Wat kost het?
De reis naar Taizé kost voor alles - behalve 
zakgeld - €195,-- (voor jongeren van 15 tot 30 
jaar). Dat is niet duur voor een week ‘all-in-
clusive’ naar Frankrijk. Toch kan het zijn dat je 
graag mee wilt, maar het financieel niet voor 
elkaar krijgt. Neem dan persoonlijk contact 
op met Karin Blaauw om dat te bespreken, 
maar laat je er niet door tegenhouden. 

Informatieavonden (aanvang 19.30 uur)
Noord-Scharwoude – dinsdag 11 maart 
Kloosterhof, Dorpsstraat 512
Schagen – maandag 24 maart
Pastorie, Gedempte Gracht 64
Heerhugowaard De Noord – vrijdag 4 april 
Pastorie, Middenweg 541
Wieringerwerf – dinsdag 8 april 
parochiezaaltje, Prof. G. Molièrestraat 21
Burgerbrug – vrijdag 11 april 
Pastorie, Grote Sloot 112

Informatiewebsite
www.taizereisdekenaatalkmaar.nl 

Je kunt je aanmelden voor een informatieavond 
of vragen stellen bij Karin Blaauw via
karinblaauw@hetnet.nl  

Een zomerse week naar Taizé!
Van zaterdagavond 5 t/m zondagochtend 13 juli 2014 organiseren de regio Scha-
gen en de parochies Burgerbrug, Langedijk, Schoorl, Tuitjenhorn en Warmenhui-
zen opnieuw een jongerenreis naar Taizé.
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Panna knock out Regiotoernooi Heerhugowaard
Sportservice Heerhugowaard organiseert woensdag 23 april voor de vierde keer het Pan-
na Knock Out Regiotoernooi 1 tegen 1. Vanaf 14.00 uur kunnen deelnemers van 10 jaar en 
ouder zich bij de organisatie inschrijven. Deelname is gratis. Het toernooi, dat gehouden 
wordt op het Stadsplein van Heerhugowaard, duurt tot 18.00 uur. 

In snelle potjes van drie minuten wordt 1 tegen 1 gespeeld op een klein veldje van 4 bij 6 meter. 
Wie de meeste doelpunten scoort heeft gewonnen. Maar, boven het scoren van doelpunten staat 
het door de benen spelen van de tegenstander. Zo’n klassieke “poort” is het hoogst haalbare en le-
vert direct de overwinning op. En daar ligt meteen de oorsprong van de naam van de sport. Panna 
is het Surinaamse woord voor “poort”.

Het Panna Knock Out regiotoernooi wordt gehouden op het Stadsplein in Heerhugowaard en is 
voor enthousiastelingen uit Heerhugowaard en omstreken.

Oefenen en voorronden  
Wil je nog oefenen voor het Panna Knock Out regiotoernooi? Op de woensdagen 26 maart &  2, 9 
en 16 april organiseert Combinatiefunctionaris Voetbal en Panna Knock Out Official Christopher 
Manuputty oefenrondes voor het Panna Knock Out regiotoernooi van 23 april. Een mooie manier 
om je als speler voor te bereiden, maar ook een kans om je alvast te plaatsen voor de finalepoule! 
Dagwinnaars van de oefentoernooitjes zijn automatisch geplaatst voor de finalepoule op 23 april 
en slaan derhalve de voorrondes over. De oefenrondes op woensdagmiddag worden gehou-
den op het pannaveldje bij voetbalvereniging SVW’27, van 15.30 tot 16.45 uur.

Check voor exacte tijden en locaties onze Facebook pagina!

Panna KO Heerhugowaard wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank Alkmaar e.o.

Voor meer informatie over dit toernooi kunt u contact opnemen met Sportservice Heerhugo-
waard, cmanuputty@sportserviceheerhugowaard.nl of tel. 072 - 57 63 880.

 
Gemeenteraadsverkiezingen (het resultaat) 
De gemeenteraadsverkiezingen zijn gehouden, de uitslag is bek-
end. Voor Burgerbelang had het beter gekund: we komen met 3 
zetels in de nieuwe raad van Heerhugowaard. Dat we de komende 
periode met minder mensen in de raad zitten dan voorheen is jam-
mer, maar dat zal ons zeker niet weerhouden om er met frisse zin 
aan te beginnen.
Een van die zetels zal ik mogen bezetten. Ik heb in totaal 290 
voorkeurstemmen mogen ontvangen, een geweldig aantal omdat 
er 159 nodig waren voor een raadszetel. Daardoor ben ik dus toch 
overtuigend gekozen als raadslid. Dat enorme vertrouwen streelt 
me wel, vanzelf, maar het geeft me ook vertrouwen om mijn werk 
als raadslid goed te gaan doen. Daar ga ik dus voor.

In De Noord is Burgerbelang wel goed uit de verkiezingen tevoorschijn gekozen. Waar we 4 jaar 
geleden nog 165 stemmen kregen, waren het er dit jaar maar liefst 235. Een toename van maar 
liefst ruim 40%. Ik wil daarom iedereen heel hartelijk bedanken die op mij en op Burgerbelang 
heeft gestemd. Het heeft mij goed gedaan, en ik hoop dat het de komende jaar Heerhugowaard 
en zijn inwoners goed zal doen.
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Het is bijzonder verheugend te zien dat we de komende 4 jaar met een grote vertegenwoordiging uit 
De Noord in de raad vertegenwoordigd zijn. Hoogstwaarschijnlijk met maar liefst 4 mensen, te weten:

- Jos Beers, van Burgerbelang, met 290 voorkeurstemmen
- Niels Zuurbier, van CDA, met 263 voorkeurstemmen
- Gea Klercq, ook CDA, met 175 voorkeurstemmen
- Sytze van der Molen, van HOP, met 52 voorkeurstemmen. Sytze is nu nog eerste reserve, maar 

als HOP een wethouder gaat leveren, komt hij zeer waarschijnlijk alsnog in de raad.

Waarin een kleine gemeenschap toch groot kan zijn!

Nogmaals, wij van Burgerbelang danken onze kiezers, die het ons mogelijk hebben gemaakt om 
ons voor de inwoners van Heerhugowaard sterk te kunnen maken. 
U hoort meer van ons!

Jos Beers

Hulp in de huishouding gevraagd
Gevraagd hulp in de huishouding voor vier maanden, een keer in de 14 dagen.
Veenhuizerweg 11c.

telefoon 5713304

Record opbrengst Collecte Reumafonds 2014
In de week van 8 tot 15 maart is er door een groot aantal collectanten 
€ 1171opgehaald! De afgelopen 10 jaar hebben we niet zo’n mooi 
resultaat bereikt! 

Een aantal weken terug waren er te weinig collectanten in de Noord 
en Veenhuizen. Uiteindelijk heb ik gevraagd of ik een oproep mocht 
doen op de maandelijkse avond van Vrouwen van Nu in Veenhuizen 
en bij de vrouwen sjoelclub bij Bleeker en hierbij hebben zich ge-
lukkig toch een aantal actieve mensen gemeld. Na nog een vraag 
bij mijn buren, waarbij zij allebei “ja” zeiden was het toch mogelijk 
om in zo goed als het hele dorp (De Noord en Veenhuizen) te col-
lecteren. 

Hierbij wil ik alle gulle gevers uit De Noord en Veenhuizen bedanken, maar vooral: Tina (Vrouwen 
van Nu), Babs, Sytske, Cocky (sjoelclub), Mandy en Gertjan (buren) en de zeer trouwe collectanten:
Harry en Jannie, Annie, Marry, Ria, José, Ellen, Bets, Ada, Evelien, Bert, Riet en nog een José.   

Namens alle mensen die aan reuma lijden iedereen heel erg bedankt!

Met vriendelijke groeten, 
Rina Bergisch 
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Op zoek!
Wij zijn op zoek naar iemand die een flinke tuin wil onderhouden in Heerhugowaard-Noord.
Dus hou je van tuinieren en heb je een paar uur per week over, neem dan contact met ons op.

Tel 06-54951856

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.

Zuster van Buurendag 

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 (Anna Beers, Middenweg 592) ophalen, even een belletje naar: 5718737.

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

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

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

Een plantje hier, een plantje daar
Met Hugo Girls komt het wel voor elkaar

En met Hugo Boys erbij
Zijn er nog meer mensen blij
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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.

Volkorenbrood  van  € 2,-  voor  € 1,50

Proefstol  nu  voor  € 2,95

Tompoezen van  € 1,85 voor  € 1,-

Reclame voor zaterdag 29 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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Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
Nogmaals het bericht dat op 4 april Klazien Klaassen en Piet Beers 
langs komen om iets te vertellen over het vervoer met de Hugo 
Hopper. Als u erbij wilt zijn, bent u van harte welkom.

De data voor de komende tijd:

4 april 2014  10.00 uur koffie drinken op de pastorie
18 april 2014  10.00 uur koffie drinken op de pastorie
2 mei 2014  17.30 uur maaltijd in het dorpshuis

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    
      
Bustocht Historie in Flevoland
Zoals in de Nieuwsbrief werd vermeld, hier nog wat nadere 
gegevens betreffende de bustocht op 14 april a.s.

Zoals gewoonlijk bij busonderneming Apollo uit Ursem begint de tocht om 09.00 uur vanaf de 
kerk. Na ruim een uur rijden wordt er natuurlijk gestopt voor een lekker kopje koffie met gebak. 
Omstreeks het middaguur arriveert de bus na een tocht door de mooie Oostvaardersplassen, 
in het bekende plaatsje Urk. Wist u dat Urk, dat vroeger een eilandje was in de Zuiderzee, voor 
het eerst wordt genoemd in het jaar 699? In Urk gaan we aan boord van het passagiersschip “De 
Zuiderzee” Aan boord kunt u genieten van een prachtig uitzicht op Urk. Aan boord zijn enkele 
verrekijkers, maar het kan natuurlijk geen kwaad om er zelf een mee te nemen, want met een 
verrekijker zijn de contouren van de 3 aanliggende provincies goed te zien. De lunch aan boord 
bestaat uit een gebakken visje, patat en salade. Eventuele dieetwensen dient u van tevoren op te 
geven. Na de anderhalf uur durende tocht vertrekt de bus richting de wijnhoeve “Groot vertroue” 
voor een proeverij van maar liefst 6 soorten wijn.
Aanvankelijk zouden wij gaan met een 50 persoonsbus. Door de grote belangstelling hebben wij 
een grotere, 60 persoonsbus besteld. Deze is geheel volgeboekt.

Als laatste een verzoek: Heeft u de reis ad € 45,-- p.p. nog niet betaald, doe dit dan direct op het 
nummer van de penningmeester  NL03RABO 0326856536.

Tot ziens in de bus
Richard
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Sponsorfietstocht  Rabobank
Zaterdag 14 juni is de Rabo sponsorfietstocht.
Om de volle € 300,- te verdienen hebben wij 10 mensen nodig die mee willen doen aan deze 
fietstocht. De start is om 9 uur en om 13.30 uur moet iedereen binnen zijn.
Wij starten in Noord-Scharwoude aan de Voorburggracht 285.

Wilt u mee fietsen????  U kunt zich opgeven bij: Richard de Vos  tel.no: 5710966 

Maar eerst zien we elkaar nog 14 april in de bus of 12 mei in het dorpshuis waar Mevr. Haring onze 
muzikale kennis gaat testen.
  

Met vriendelijke groet; Truus van den Berg

ORANJE COMITÉ DE NOORD
Programma Koningsdag
Zaterdag 26 april 2014

10.45 uur:  Opstellen van de kinderoptocht op het St. Annaplein.                    
Hier worden de versierde voertuigen door de jury 
beoordeeld. De kinderen worden verzocht  zoveel 
mogelijk herrie te maken tijdens de optocht (toeters, 
ratels, etc)

11.15 uur: Aanvang kinderoptocht met versierde fietsen,skel-
ters,etc. De route zal zijn: Annaplein, Middenweg, 
Plaetmanstraat, Bosweg, Leliehofstraat, Rozenhout- 
straat, Middenweg, de Zeis, de Dorsvlegel, de Ploeg en via de Wieder naar het 
voetbalveld.

12.00 uur:  Vlag hijsen door de zeeverkenners met medewerking van de  welpen op het 
voetbalveld. Hierbij zullen de burgemeester, enkele wethouders, genodigden 
noordenders en de dit jaar geridderde aanwezig zijn.    
Hierna uitreiking van de prijzen.

14.15 uur:  Kinderkermis voor de kinderen van de basisschool op het    
St. Annaplein met leuke prijzen, springkussen, suikerspin, schmink, limonade, 
ijs en diverse spelletjes.

16.00 uur:  Gezellige namiddag voor alle Noordenders in het Dorpshuis.

27 april om 10.00 uur:
Heilige Mis in de parochiekerk ter intentie van het Koninklijk huis

Dorpsraad  de Noord / Veenhuizen
Agenda

Voor de jaarvergadering van
Dorpsraad  de Noord / Veenhuizen

Op dinsdag 22 april 2014
van 19.30 tot 21.00 uur

Locatie: de Rabozaal in het Dorpshuis
Heerhugowaard – Noord
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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

Assortiment -
Keuze -
Deskundige advies -
Voorradige maten -
Kom kijken -
Prijzen  -

Zaterdags gesloten.

ECHT

Leuk!
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1. Opening en tekenen van de presentielijst door de aanwezigen

2. Notulen jaarvergadering  van 16 april 2013 ( notulen zijn op te vragen bij Miranda Beers, Mid-
denweg 494)

3. Mededelingen   

4. Korte toelichting financiële jaarverslagen en jaaroverzichten van de verschillende Werkgroe-
pen, te weten:

a. Volkstuinenvereniging
b. Werkgroep Jeugd
c.  Werkgroep KinderVakantieSpelen
d. Werkgroep Verkeer

5. Financieel verslag en jaaroverzicht 2012 van Dorpsraad de Noord-Veenhuizen

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

7. Ontwikkelingsplan (powerpointpresentatie)  Dorpsraad / Wijkpanel de Noord – Veenhuizen 2014

8. Rondvraag 

9. Sluiting

UITNODIGING
Jaarvergadering over 2013

Van Dorpsraad  de Noord- Veenhuizen

Dinsdag 22 April  2014 in de Rabozaal van Stichting Dorpshuis van 19.30 tot 21.00 uur.

Beste Noordenders en Veenhuizenaren,

Hierbij nodigt Dorpsraad De Noord/Veenhuizen u uit op 22 April a.s. voor de jaarvergadering, 
welke wordt gehouden van 19.30 tot 21.00 uur. 
De jaarvergadering is bestemd voor alle geïnteresseerden uit De Noord, Veenhuizen en het 
buitengebied. De verschillende werkgroepen die vallen onder de Dorpsraad, te weten: Werkgroep 
Verkeer, Wijkbeheer, Volkstuinen, Werkgroep Jeugd, de Kindervakantiespelen en de Dorpsraad 
zelf zullen ieder in enkele minuten een verslag doen van wat er het afgelopen jaar heeft gespeeld 
en wat men het komende jaar wil gaan doen. 

Dorpsraad de Noord/Veenhuizen zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving van de Noord, 
Veenhuizen en het buitengebied. Wij vormen een aanspreekpunt tussen bewoners en de gemeente. 

De uitnodiging voor de jaarvergadering wordt niet huis aan huis bezorgd, maar geplaatst in Contact 
en ’t Zwaantje en is zichtbaar op de website:  www.heerhugowaarddenoord.nl en is zichtbaar op 
diverse plaatsen in het dorp.

Met vriendelijke groet, Dorpsraad De Noord/Veenhuizen

Johan Zuurbier 
Marcel van der loos

Hans van Breugel
Tina van Breugel

Miranda Beers
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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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De “Blik op de weg” in De Noord …( 10 mrt.)
Beste mensen,

Het is half acht en al licht! Als je buiten komt, merk je, dat de het 
voorjaar in de lucht zit. Vogels hoor je overal en de temperatuur is 
wonderlijk aangenaam. Het zomerjack dus aangetrokken en klaar 
voor de noord-west wandeling.
Op de Middenweg is het al levendig, fietsers, auto’s en tractoren 
zoeken hun weg. Tussen de huizen door zie ik een waas over de 
velden liggen en de zon doet alle moeite, om die nevel te verdijven 
en er een mooie dag van te maken! Langs de Middenweg ligt wei-
nig rommel en dat geeft een heerlijk gevoel. Doorlopen dus en de 
Hasselaarseweg op. Ook hier ligt niet zo veel. De trein passeert en over de spoorbomen. Dan de 
N-Scharwouderpolderweg op. Even stoppen bij het Apollomeer. Wat een eenden, ganzen, meer-
koeten, waterhoentjes en zwanen zijn er hier te zien. Je ziet, dat ook hier genoten wordt van het 
voorjaarsweer. Het riet kleurt prachtig door de ochtendzon en dat leggen we dan ook even vast! 
Doordat het bijna windstil is, zijn de weespiegelingen ook fantastisch.
Nu richting het Schoutenbosje. Nu valt er tenminste redelijk te lopen, vergeleken met een maand 
geleden, waarbij je bijna uitgleed in de modderbrij. Nu hoor je vooral de dieren en ook het gedane 
snoeiwerk valt op! En ... geen rommel! Houden zo!
Oversteken naar de Roskamsluis. De boten liggen al weerspiegelend in het water. Wat rommel laat 
ik in de afvalbak bij de bushalte achter. Dan de dubbele oversteek naar de Waarddijk-Noord. Daar 
heerst nu een en al rust. Lege bootjes, wuivend riet en een grote schare aan watervogels, die zich 
prima vermaken. Ook hier zie je meerkoeten, waterhoentjes en futen meer en meer paarsgewijs 
zwemmen! De lente hangt in de lucht!
Hier en daar neem ik blik of plastic mee en bij de bushalte aan de Westerweg laat ik het achter. Bij 
de fa. Stoop steek ik over. Grasmaaiers staan hier in grote getale buiten.
Dan de Laanderweg, waar het speenkruid volop langs de waterkant groeit. Ook het klein hoefblad, 
eveneens geel van kleur, laat zich zien. Zelfs paardenbloemen steken hun kop op.
Op de Middenweg kom ik dhr. Plak, van de beeldentuin, tegen. Hij kijkt belangstellend in mijn 
afvalzak. Hij leest mijn stukjes en daar ben ik wat blij mee!
Even verder zwaait Yvonne en als ik bij de kerk nog wat afval loos, loopt Annie het laatste stuk met 
me mee. Zij heeft de koffie al gezellig bij een vriendin gedronken.
Dat van mij staat al klaar!

·	   51 blikjes
·	   32 drinkbakjes
·	   10 plastic flesjes
·	   13 pk. sigaretten
·	     3 pk. shag
·	     1 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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• 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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Beste Noordenders, 
 
Na een bericht vol positieve mededelingen over Annapop 2014 nu helaas een minder positief 
bericht. Met de ervaring van de vorige jaren hadden wij erg veel zin om dit jaar Annapop tot een 
succes te maken. Nu hoor ik u denken: “Wat is een succesvol Annapop dan?”  
 
Als organisatie willen wij ons inzetten om voor alle Noordenders van jong tot oud een mooie dag te 
kunnen verzorgen. Een leuke muzikale dag met vertier voor de jongere generaties. Kortom elke Noor-
dender moet welkom kunnen zijn bij een evenement als Annapop. Om dit mogelijk te maken heeft de 
organisatie een aantal dingen nodig. Als eerst de vrijwilligers die ons ontzettend goed helpen. 
Ten tweede heeft Annapop voor iedere jaargang een financiele basis nodig. Dit wordt mogelijk 
gemaakt door de bedrijven die Annapop ondersteunen. Het meest belangrijke is de opkomst van 
u. Zonder u als fantastisch publiek is er geen reden om Annapop te organiseren.  
 
Helaas merken wij dat er een aantal factoren zijn die het organiseren van Annapop 2014 te risico-
vol maken.  
De mogelijkheid van de lokale bedrijven tot het sponsoren loopt terug. Er is dus een minder stevig 
financieel startpunt voor Annapop 2014. Daarnaast wordt nu steeds duidelijker welke uitwerking 
de drank en horecowet heeft op cafe’s, kantines en festivals. Er wordt zeer streng gecontroleerd 
door de gemeente met een zero tolerance beleid. Kortom bij de minste of geringste fout volgt er, 
volgens de huidige wetgeving, een torenhoge boete. Het risico dat iemand onder de 18 een bier-
tje krijgt schatten wij erg hoog in. Annapop draait al jaren zonder winst en met een klein beetje 
verlies. Een stroppenpotje hebben wij niet meer, zodat een boete het definitieve einde van An-
napop zal inluiden. 
 
Wij laten ons zeker niet uit het veld slaan en hebben besloten om even een pas op de plaats te ma-
ken door te kijken welke gevolgen de drank en horecawetgeving op de lange termijn heeft. 2014 
zal dus geen editie van Annapop beleven. Wij weten hoeveel moeite het kost om een evenement 
te regelen. Dus mensen geniet volop van het voorjaar, ga vooral de deur uit, en bezoek de regio-
nale evenementen, maar houd je aan de regels!!! 
Tot volgend jaar, 

 De organisatie van Annapop

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 
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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 
 
 
 
 

VRIJDAG 4 APRIL 
MUSIC-DINNER

MET DE WHEELBARROWBAND
3-GANGEN € 36.50

AANVANG MUZIEK 19.30 UUR
-.-.-.-.-.-.-.-.-

ZONDAG 6 APRIL 
IERSE MUZIEKSSSIE 

EN CARVERY
-.-.-.-.-.-.-.-.-

    ZONDAG 13 APRIL 
BIJ “THE COTTAGE LIFE”
FOLKZANGERS STEPHAN 

EN PENILLA QUIGG
FROM  SCOTLAND 
15.30 - 18.00 UUR

LOUNGE € 7.50 ENTREE
EN CARVERY 

VAN 17.30 TOT 20.00 UUR
-.-.-.-.-.-.-.-.-

ZONDAG 20 EN MAANDAG 21 APRIL 
PAASWEEKEND

HEERLIJKE PAAS-TEA 
EN PAASMENU

RESERVEREN AUB
-.-.-.-.-.-.-.-.-

  WIJ ZIJN  TROUWLOCATIE 
EN KUNNEN VOOR U EEN 

GEWELDIGE TROUWDAG  INVULLEN!
OOK  BARBECUE’S, KOFFIETAFELS, 

BUFFETTEN, LUNCH,
HET MOOISTE TERRAS VAN HET VERLAAT 

IS ALLE DAGEN OPEN VANAF 10.00 UUR
VERLAAT 4, 

1734 JN  OUDE NIEDORP
0226 - 421486

WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL 
INFO@THEIRISHCOTTAGE.NL
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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

De ochtenden, Demonstratie e-readers.
Door Ardjan Kolster
Dinsdag 1 april 2014 in Bibliotheek Heerhugowaard-Centrum
Tijd: 10.00 – 12.00 uur

Het gemak van een complete collectie boeken in één compact en mobiel apparaat spreekt veel 
mensen aan. Bent U van plan een e-reader aan te schaffen maar 
weet u nog niet welke?
Waar moet u op letten als u de aanschaf van e-reader overweegt?
Welke type scherm, welke afmetingen, wel of geen aanraakscherm en wel of niet 
zelf aantekeningen kunnen maken? Tijdens de presentatie krijgt u hier de 
uitgebreide voorlichting over en kunt u diverse e-readers uitproberen. 
Ook kunt zien hoe u e-books als lid van de bibliotheek kunt lenen.

Reserveren: telefoon 072- 576 48 00 of Heerhugowaard@bibliotheekkennemerwaard.nl
 

NIEUWE MATERIALEN

Volwassenafdeling ROMANS
Dehouck, B De Ridder: een wankel evenwicht Spannend
Gibson, R Hoofd op hol Romantisch
Jonasson, J De zonderlinge avonturen van het 
 geniale bommenmeisje Algemeen
Sigurdardotter, Y Ik vergeet je niet Spannend
Treur, F De Woongroep Algemeen
    
  
Jeugdafdeling PRENTENBOEK
Falconer, I Olivia redt het circus AK
Leblanc, C Hoe vermorzel je Dino’s? AK
Leiber, L Zoek je mee? in de stad AK
Mijn Mijn eerste kijk- en voelboek AP
Velthuijs, M Het ABC van Kikker AK
  
 INFORMATIEVE BOEKEN T/M 9 JAAR 
Dicker, K Paard AJ groen

 LEESBOEKEN T/M 9 JAAR NIVEAU
Busser, M Het voorleesboek voor de allerliefste juf!      voorleeskast
Busser, M Het voorleesboek voor de allerliefste oppas!  voorleeskast
Dort, E. v. Jasper & Julia en de  verdwenen cavia E M4
Kromhout, R Op en top Ellie en Nellie A 
Schmidt, A.M.G. Jip en Janneke voorleeskast 
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Eenmalige Actie RCN Niedorp 
 
RCN Niedorp geeft vanaf woensdag 9 april eenmalig voor haar klanten (en eventueel andere 
geïnteresseerden) een cursus Praktisch Computergebruik Beginners met Waardebon voor 
een gratis snelle occasion HP Business Dual Core PC met Windows 7. (Geen april grap)! 
Er wordt op 5 aaneengesloten (woensdag)avonden van 19.00-22.00 uur, in gemoedelijke sfeer, 
en op praktische wijze, lesgegeven in de meest gebruikte Windows toepassingen, waarbij ook 
de beginselen van het Internet, E-mail, Word en Excel zullen worden behandeld. 
 
De kosten voor deze 15 lesuren bedragen, incl. de BTW, een HP Windows 7 Business 
Desktop, lesmateriaal, koffie of thee, € 375 per persoon, te betalen uiterlijk voor 1 april op 
NL93INGB0009403078 t.n.v. RJ Verweij, onder vermelding van PC cursus met Desktop april 
2014, naam en adres (let op: alleen betaling voor 1 april geeft recht op de HP Computer). 
 

Cursus  Praktisch  Computergebruik 
15 lesuren verdeeld over 5 avonden 

voor een totaalprijs van € 375,00  
(Eenmalige actie, incl. lesmateriaal, koffie/thee/kosteloze aanschaf van de PC en 1 jr. garantie).  

 
De cursus start bij voldoende deelname (min. 5 personen) en wordt gegeven in het Computer Advies & 
Leercentrum Niedorp aan de Zandloper 2b, 1731 LM te Winkel, (achterkant Sportschool B-Active en 
t.o. Bandenhandel Koba), op het industrieterrein Winkelerzand 2. Informatie en/of inschrijving kan bij 
RCN Niedorp, telefoon 06-51783132 (Rob of Karin), per e-mail rcnadvies@quicknet.nl of  d.m.v. de 
betaling per bank/kas ondervermelding van naam en adres.  
               

                                                             
                                                                                                                                
                RCN Niedorp                          Correspondentieadres                    RCN Niedorp 
                Computer Advies                   R J Verweij                                       Computer Reparatie  
                & Leercentrum                       Rijdersstraat 106                              & Verkoop (occasions)  
                Zandloper 2b                          1735 GG ‘t Veld                                 Zandloper 2c/e       
               1731 LM Winkel                       NL93INGB0009403078                     1731 LM Winkel 
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LEESBOEKEN VANAF 9 JAAR            THEMA 
Ruggenberg, R IJsbarbaar Algemeen
Stilton, G                Wie wordt de nieuwe meesterchef? Algemeen
Stilton, G Een berg op pootjes Algemeen
  
 STRIPS
Meulen, R. v.d. Dolfje Weerwolf stripboek A 
    
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

Sjoelclub Glai em d’r in.
Vrijdag 21 maart ’14.  2 vliegtuigen, 3 helikopters, 3 beveiligde li-
mousines, 200 beveiligers, 6 koks en zijn eigen voedsel en water, 
ongeveer 100 politieke medewerkers, een mobiel veldhospitaal, 6 
dokters en/ of chirurgen, een special agent met geheime militaire 
codes, een tas met zijn eigen bloedgroep: AB. 
Het is wat om President van Amerika te zijn en je moet een uitstapje 
maken naar een ander land. Sjoelclub ‘Glai em d’r in’ heeft voor u, 
12 April ’14, ook een geweldig uitstapje alleen daarvoor is er veel 
minder nodig. 1 kroeg (café Bleeker), 27 sjoelbakken en een hoop 
gezelligheid. Het is bijna weer zover, want ‘ ’t Open NK Sjoelen 2014’ 
is al bijna, dus geef u snel op! VOL=VOL!

De avond begon weer om half negen met een bakkie koffie. Na een half uurtje begonnen de man-
nen met sjoelen en het was een druk avondje met het aantal leden. De bakken waren weer prima 
voor mekaar en met het oog op het grote evenement is dit natuurlijk een heel goed teken. Deze 
avond werden ook de briefjes uitgedeeld voor het stemmen voor de “Snarker van het jaar”. Wie 
dit uiteindelijk wordt, wordt bekend gemaakt tijdens het Sjoelbakkenbal! De broodjes shoarma 
kwamen weer op tafel en de mannen hebben nog even lekker aangezeten.

Tot ziens,
Sjoelclub Glai em d’r in
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’T OPEN N.K. 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”

WIL JE MEEDOEN? GEEF JE DAN NU OP VIA HET VOLGENDE EMAIL ADRES. 
GLAIEMDRIN@LIVE.NL

TOT 12 APRIL!

Steun het jeugdwerk van Hugo Girls/Hugo Boys
En koop een plantje

Nieuws van hugo girls
Dames 2 is kampioen geworden. Het was nog spannend maar het 
is gelukt. Verderop staat een verslag met een foto.
De trainingstijden voor buiten staan ook in dit Contact. Omdat niet 
alle trainers meer zoveel training kunnen geven heeft nu iedereen 
1 keer in de week training.

Er zijn inmiddels al weer wat wedstrijdwijzingen dus hou het Con-
tact en de website in de gaten.

We hebben nog wel een vacature.
We zoeken nog iemand die handig is. Dus als er een handige vader, moeder, opa, oma of 
(partner 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 ne-
men 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 (ingride-
nandre@quicknet.nl). 

En nog een 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.

Maar natuurlijk ook: Als je dit jaar 6 jaar (of meer) wordt dan kun je je opgeven bij Linda Rezel-
man l.rezelman@kpnmail.nl. Het zou leuk zijn als er nog wat 6-jarigen bijkomen omdat het nieuwe 
team nu nog wat te klein is. Je mag altijd een paar keer gratis meetrainen om te kijken. Het is ook 
mogelijk om voor 2 maanden lid te worden, dan mag je ook wedstrijden meespelen maar ben je 
niet verplicht lid te worden en het kost ook niets.
We gaan weer lekker buiten spelen dus veel plezier in de frisse buitenlucht met lekker veel zon 
(als het meezit)!

Het bestuur
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HOOFDSPONSORS
Transportbedrijf Piet Oudeman
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg

JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman

ONZE JARIGEN
Merel van der Loos 27 mrt
Nadine Hoppen  28 mrt
Iris Borst   28 mrt
Mariska Ursem  28 mrt
Astrid Tesselaar-Blom 30 mrt
Mirthe Blankendaal 30 mrt
Roos Snel  4 apr
Judith Mees-Verwer 4 apr
Floor Snel  5 apr
Ineke Schot  6 apr
Nienke v.d. Burg  9 apr
Evie Tiel   9 apr
Iris Niewold  10 apr

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
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Lentekeezen 14 maart

De krokussen en narcissen lieten zich alweer een paar weken zien, dus het werd de hoogste tijd 
om te gaan lentekeezen! Vrijdag 14 maart was het zover. Het Rondeel was in lentesfeer gebracht 
en de keezborden stonden klaar voor de strijd.

Tegen 20.00 uur begon het Rondeel vol te stromen. Er waren veel vertrouwde gezichten en maar 
ook een paar nieuwe deelnemers. Om 20.00 uur gingen we van start. Na de eerste ronde werd er 
doorgeschoven en kreeg iedereen een andere tegenstander. Er werd serieus gekeezd en er werd 
gezellig gekletst. Tussendoor kwamen de lekkere hapjes van José van Diepen weer voorbij. 

Na de vierde ronde werden de punten geteld. De nummer 1 en 2 bleken erg dicht bij elkaar te 
liggen:

1e plaats: Pé Entius met 62 punten
2e plaats: Ria Mooij met 61 punten
3e plaats: Nel Zuurbier met 50 punten

De poedelprijs was voor Elma van Diepen met 13 punten.

Iedereen gefeliciteerd! Pé kreeg een lekkere taart en werd gekroond tot lentekeezkampioen van 
Hugo Girls. Ook Ria en Elma gingen niet met lege handen naar huis. Tenslotte werden er lootjes 
voor de loterij verkocht. De hele bar stond vol lente prijzen, van een bakje narcissen tot bossen 
tulpen. Het was weer een geslaagde avond! 

Iedereen bedankt voor de komst  en gezelligheid! Het volgende handbalseizoen komen er weer 
nieuwe keezavonden dus  tot dan!

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



36 37

Dames 2 zaalkampioen!

Zaterdag 15 maart moest het gebeuren. Na 16 wedstrijden in de zaal gingen we spelen om het 
kampioenschap. Wij, de nummer één uit de poule, tegen CSV, de nummer twee. Om kampioen te 
worden moesten we gelijk spelen of winnen. De uitwedstrijd hadden we verloren en dit stond nog 
vers in het geheugen. We wilden dan ook geen bloemen, geen taart, geen toeters en bellen. Nee, 
we wilden alleen maar punten pakken. En als we die zou pakken dan zou het feestje wel de week 
erna gevierd worden.

Zo gezegd zo gedaan. Carina opende de score, maar al snel nam CSV het initiatief over. We keken 
lange tijd tegen een achterstand aan en pas vlak voor rust maakten we weer gelijk (7-7). De tribune 
zat lekker vol en we werden goed aangemoedigd. Ook in de tweede helft zette CSV ons op een 
achterstand. We bleven knokken en met een paar mooie doelpunten van Ellen kwamen we ein-
delijk weer gelijk. Mariska maakte er 12-11 van en Annie blies het eindsignaal. De blijdschap was 
groot …. kampioen! Voor het vierde jaar op rij waren we kampioen en wat waren we weer blij! Van 
CSV kregen we een bos bloemen en we namen alle felicitaties in ontvangst. We gingen nog lekker 
nazitten en maakten wilde plannen voor het echte kampioensfeest de week erna.

Zaterdag de 22e stond de wedstrijd tegen Zwaluwen ’30 op het programma. De eerste helft kwa-
men we moeilijk op gang. De schoten op doel waren niet scherp genoeg, dus het lukte niet om 
Zwaluwen ’30 van ons af te schudden. De ruststand was 6-8 in ons voordeel. De tweede helft 
bouwden we de voorsprong langzaam uit, tot frustratie van de tegenpartij. De wedstrijd werd er 
niet mooier op, maar de uitslag werd wel beter: 12-17 gewonnen. En daar kwamen de bloemen! 
En natuurlijk een teamkiekje met allemaal blije gezichten. Na het douchen gingen we weer snel 
richting de Noord waar de keuken van Margreth was omgebouwd tot een soort Hugo Girls Heine-
ken House, maar dan met wijn en rosé in plaats van bier. Iedereen had iets lekkers meegenomen: 
chippie, dippie, happie en wijntje en het werd een mooi feessie. 

En nu naar buiten, waar we tweede in de poule staan. Er staan ons nog heel wat spannende potjes 
te wachten maar we gaan er weer tegenaan! 
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Berdos - Hugo Girls
Na een aantal vrije zondagen mocht Hugo Girls vandaag aantreden tegen Berdos. Hugo Girls kon 
met deze wedstrijd nog punten pakken die het verschil konden maken tussen de 2e of 3e positie 
aan het eind van deze zaalcompetitie.
De wedstrijd begon meteen vel, maar Hugo Girls was niet direct goed bij de les waardoor het 
binnen enkele minuten 0-2 achter stond. Door een lage bal over de grond en een penalty werd 
het daarna 2-2. Echter bleef Berdos de gehele eerste helft een voorsprong houden. Hugo Girls had 
geen grip op de aanval van Berdos en verdedigde niet optimaal. De ruststand werd 11-9 in het 
voordeel van Berdos. 
In de rust werden goede afspraken gemaakt en Hugo Girls begon weer gefocust aan de wedstrijd. 
Het werd al snel door verschillende afstandsschoten 11-11 en het bleef gelijk op gaan. Hugo Girls 
kwam op voorsprong en wilde deze niet meer weg geven. Door het sterke verdedigen en in de 
aanval mooie combinaties met de cirkel vergrote Hugo Girls de voorsprong tot 14-20. Echter aan 
het einde van de wedstrijd verslapte de meiden uit de Noord even waardoor Berdos nog terug-
kwam tot 18-20. Maar met nog 2 minuten op de klok speelde Hugo Girls de wedstrijd uit en werd 
de eindstand 18-21 in het voordeel van Hugo Girls.

Een spannende derby zonder winnaar
Zondag 16 maart werd de dames 4 om 12:30 bij de gymzaal verwacht om te vertrekken naar Tuit-
tjehorn. Daar mochten we de laatste binnenwedstrijd spelen tegen ConZelo. Om 12:35 misten we 
nog een speelster. Ze woont het dichtst bij de gymzaal, maar Maureen moest haar bed uitgebeld 
worden. Na snel alle spullen te hebben gepakt, konden we om 12:40 vertrekken naar de Haren-
kaspelhal. Daar zat invalster Carla al op ons te wachten. Naast Carla hadden we nog een aantal 
invallers. Onze Keepster Lisan werd vervangen door Amber Molenaar. Voor Janine, Nienke en Jo-
celyn deden Carla en Amber Groot mee. En gelukkig was Henk er om ons te coachen. 
De wedstrijd begon goed. We stonden met 4 punten voor op ConZelo, maar ze lieten zich niet ken-
nen en het stond al snel weer gelijk. Rond de 20e minuut kreeg Mieke een rode kaart. Onterecht, 
bleek achteraf. Zij mocht dus gaan douchen en wij speelde met 1 wissel verder. 
Tot grote frustratie van de keepster van ConZelo, wist Deanne vanuit de hoek vele keren te scoren. 
En wanneer ze niet scoorde, hebben we vaak een penalty mee gekregen. Helaas werden deze niet 
goed benut. Van de 6 penalty’s wilden er maar 2 de keepster passeren. 
De laatste minuut stond Hugo Girls met 22-23 voor. De laatste 30 seconden tikte weg en ConZelo 
had nog één aanval te gaan. Helaas belandde een gemeen onderhands balletje in ons doel en 
eindigde de wedstrijd met 23-23. Geen winnaar, maar toch 1 punt. 

Op naar het buitenseizoen, waar we er alles aan zullen doen om de eerste plaats te behouden. We 
gaan ervoor! 

Door Roos Groot
Namens de Dames 4

UITSLAGEN HUGO GIRLS

15 maart-21 maart  
Hugo Girls R1  – Kleine Sluis R1  14-14
Hugo Girls 2  – C.S.V. Handbal 3  12-11
Con Zelo 3  – Hugo Girls 4  23-23
Hugo Girls E2  – A&O E1   10-5
St. George F2  – Hugo Girls F2  0-10

22 maart-28 maart
Westfriesland/SEW R1 – Hugo Girls R2  14-9
Zwaluwen’30 2  – Hugo Girls 2  12-17
Koedijk E1  – Hugo Girls E2  3-7
Hugo Girls F2  – DSS F2   6-3
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PROGRAMMA ZATERDAG 29 MAART T/M VRIJDAG 4 APRIL (VELD)    
   
         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANVANG 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 ------

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 Breezand 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 St Pancras 14:45 14.00 ------
C 2 5-apr KSV DC2 -HG DC2 t Kruis 15:00 14.15 ------
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 Noord Scharwoude 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 ------
      
WIJZIGING: Zat 05 apr: KSV C2 - C2 om 15.00 uur (ipv 10.00 uur)   
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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 9:00 08.15 ------
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 ------
      
WIJZIGING: Zat 12 apr: KSV F1 - F1 om 09.00 uur (ipv 16.00 uur)   
  

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 ------ 

11 April doet de jeugd hun best
Doet u de rest?

Koopt u een plant?
Dank u wel namens Hugo Boys en Hugo Girls
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TEAM DATUM WEDSTRIJD AANVANG SCHEIDRECHTER
    
E2 29-mrt HG E2 - Meervogels’60 E2 13:00 Kim Smids-Noor Blankendaal
D3 29-mrt HG D3 - Z.A.P. D2 14:00 Inge Entius-Amber Molenaar
D2 29-mrt HG D2 - Kleine Sluis D1 15:00 Kelly Zuurbier-Lois Dekker
C2 30-mrt HG DC2 - DSS DC1 10:00 Jocelyn Berkhout
C1 30-mrt HG DC1 - Berdos DC1 11:00 Jacky Zuurbier-Jessy Blom
DAMES 3 30-mrt HG DS3 - Lacom ‘91 DS3 12:00 Monique Oudeman
A1 30-mrt HG DA1 - J.H.C. DA1 13:15 Nel Borst
B1 30-mrt HG DB1-J.H.C. DB2 14:30 Astrid Snel
F2 5-apr HG F2 - Lacom ‘91 F1 13:00 Ineke Schot-Rosie Koch
F1 5-apr HG F1 - S.C. Dynamo F1 14:00 Bregje de Wit-Kim Smids
E1 5-apr HG E1 - Wijk aan Zee E1 15:00 Sen Kuilboer-Pien vd Berg
B2 6-apr HG DB2 - KSV DB2 10:45 Astrid Snel
DAMES 1 6-apr HG DS1 - ‘t Fortuin/VVW DS3 12:00 Henk Brinkmann
DAMES 4 6-apr HG DS4 - D.S.O. DS 3 13:15 Annie Groenland
R2 7-apr HG DR2 - Niedorp DR1 19:30 Karin Oudeman
R1 9-apr HG DR1 - Quick DR1 20:00 Monique Oudeman
E2 12-apr HG E2 - DSS E3 13:00 Bente Zuurbier-Evi Blankendaal
D3 12-apr HG D3 - Kleine Sluis D2 14:00 Denise Sprenkeling-Lindsey Snoek
D2 12-apr HG D2 - J.H.C. D1 15:00 Jocelyn Berkhout
C2 13-apr HG DC2 - C.S.V. Handbal DC1 11:00 Malissa de Groot-Jet vd Berg
C1 13-apr HG DC1 - Graftdijk DC1 12:00 Esmée Mooij-Jolijn Brouwer
DAMES 3 13-apr HG DS3 - DSS DS2 13:00 Annie Groenland
B1 13-apr HG DB1 - Geel Zwart DB1 14:15 Nel Borst
R1 16-apr HG DR1 - SSV.Sporting S DR2 20:00 Karin Oudeman
R2 23-apr HG DR2 - Andijk DR2 19:30 Annie Groenland
R1 7-mei HG DR1 - ‘t Fortuin/VVW DR3 20:00 Nel Borst
F2 10-mei HG F2 - Hauwert F2 13:00 Sen Kuilboer-Pien vd Berg
F1 10-mei HG F1- Vrone F1 14:00 Noor Blankendaal-Lisa Dekker
E1 10-mei HG E1 - Meervogels’60 E1 15:00 Denise Sprenkeling-Lindsey Snoek
DAMES 2 10-mei HG DS2 - ‘t Fortuin/VVW DS4 19:30 Joyce Hey
B2 11-mei HG DB2 - J.H.C. DB3 10:00 Jocelyn Berkhout
DAMES 1 11-mei HG DS1 - C.S.V. Handbal DS2 11:15 ???
R2 12-mei HG DR2 - Excelsior ‘53 DR2 19:30 Karin Oudeman
E1 17-mei HG E1 - Monnickendam E1 12:00 Bregje de Wit-Kim Smids
D3 17-mei HG D3 - Tornado D3 13:00 Kelly Zuurbier-Lois Dekker
D2 17-mei HG D2 - D.S.O. D2 14:00 Inge Entius-Amber Molenaar
D1 17-mei HG D1 - H.C.V.’90 D1 15:00 Malissa de Groot-Jet vd Berg
DAMES 4 17-mei HG DS4 - Kleine Sluis DS2 19:00 Annie Groenland
C2 18-mei HG DC2 - Wijk aan Zee DC1 10:00 Jacky Zuurbier-Jessy Blom
B1 18-mei HG DB1 - Westfriezen DB1 11:00 Nel Borst
A1 18-mei HG DA1 - V.Z.V. DA2 12:15 Monique Oudeman
R1 21-mei HG DR1 -Victoria O DR3 20:00 Karin Oudeman
E2 24-mei HG E2 - KSV E3 11:00 Bente Zuurbier-Evi Blankendaal
D3 24-mei HG D3 - Zwaluwen K D1 12:00 Kelly Zuurbier-Lois Dekker
D2 24-mei HG D2 - Schagen D2 13:00 Inge Entius-Amber Molenaar
D1 24-mei HG D1 - Tornado D2 14:00 Malissa de Groot-Jet vd Berg
DAMES 2 24-mei HG DS2 - Geel Zwart DS2 19:30 Joyce Hey
C2 25-mei HG DC2 - Vrone DC2 10:00 Esmée Mooij-Jolijn Brouwer
C1 25-mei HG DC1 - Lacom ‘91 DC1 11:00 Jacky Zuurbier-Jessy Blom
DAMES 3 25-mei HG DS3 - Quick DS2 12:00 Monique Oudeman
B1 25-mei HG DB1 - H.V.S. DB1 13:15 ?
B2 25-mei HG DB2 - Quick DB1 14:15 ?
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A1 25-mei HG DA1 - Geel Zwart DA1 15:15 Nel Borst
DAMES 2 29-mei HG DS2 - Victoria O DS2 19:30 Joyce Hey
E1 31-mei HG E1 - Graftdijk E2 13:00 Lisa Dekker-Ineke Schot
F1 31-mei HG F1 - S.S.V. F1 14:00 Denise Sprenkeling-Lindsey Snoek
F2 31-mei HG F2 - JHC F2 15.00 Dames 3
DAMES 4 1-jun HG DS4 - Excelsior ‘53 DS2 11:00 Joyce Hey

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 van der 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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Activiteitenkalender

Minihandbalmiddagen  16-04

11  april Plantenactie
Half mei halve finale penaltybokaal
24 mei finale penaltybokaal
8 – 9 juni Berdosweekend
Half juni taartentoernooi 

Deze week weer voor het eerst buiten trainen.
En in het weekend staan de wedstrijden  voor buiten gepland.
Zal wel weer even wennen wezen.
Ik wil Jennifer van de sporthal nog even een complimentje maken, die had voor de kampioens-
wedstrijd van de F1 de tafel heel gezellig gemaakt voor de meiden, ouders en aanhang.
Zag er erg gezellig uit….
Nog even een datum om in de agenda op te schrijven.  
Vrijdag 11 april komen de jongens en meiden van Hugo Boys en Hugo Girls weer langs de deuren 
met de kalanchoes van kwekerij Slijkerman..
Denk nog even aan het aan en afmelden, doe dit voor 1 april.

Jeugdcommissie Hugo Girls

Een plantje is leuk, twee is leuker
Maar wilt u echt plezier???

Koop er dan vier

Hier de nieuwe trainingen voor buiten vanaf 25 maart
 
Dinsdag:
16.15-17.15    F1                Britt de Wit
17.15-18.00    D3                Jolijn/Sanne
18.00-18.45    D2                Anita
18.45-19.30    D1                Anita
19.30-20.30    A1 en B1     Anita
 
Donderdag:
16.30-17.30    F2                 Bo en Nikki
17.30-18.30    E1 en E2      Marit en Nikee
18.30-19.30    C2                 Anita
19.30-20.30    A1 en B1      Anita
 
Vrijdag:
18.00-19.00    C1 en B2      Henk Brinkmann
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TV ‘t Noord End gaat in zee met De Kloek
Afgelopen week heeft het bestuur van Tennisvereniging ‘t Noord End het contract met Tennis-
school Kennemerland beëindigd en na goed overleg met Laurens Vredenburg en Eddo van Gel-
deren een nieuw eenjarig contract gesloten met Tennisschool De Kloek.
Namens de vereniging tekenden de bestuursleden Agnes de Goede en Jan Verkroost het contract, 
namens De Kloek was directeur Eddo van Gelderen aanwezig om de handtekening te zetten.

Met de inzet van hun ervaren tennisleraren probeert de vereniging weer nieuwe jeugdleden aan 
zich te binden en voor de huidige leden weer de mogelijkheid te bieden om met gerichte lessen 
het spelniveau en -plezier te verbeteren.

Een van de eerste actiepunten is het benaderen van de jeugd van de basisschool in de Noord voor 
een kennismaking op de banen van de vereniging.

Tijdens het openingstoernooi op 30 maart 2014 zijn ook nieuwe leden of belangstellenden van-
af 11.30 uur van harte welkom. Enkele tennisleraren van De Kloek zullen vanaf 12.00 uur clinics 
verzorgen voor een ieder die wil kennismaken met hun manier van lesgeven. Er zijn voldoende 
rackets en ballen beschikbaar voor ieder die nog niet is voorzien van een eigen tennisuitrusting. 
Sportschoenen met een vlakke zool zijn wel een voorwaarde. De banen zijn immers pas gereed 
gemaakt en zullen nog wel wat zacht zijn.

Het tennispark met 4 gravelbanen en eigen parkeerterrein is gelegen aan de Harlingerstraat 15, 
1704 BT in Heerhugowaard De Noord.   

Met een plantje van Hugo Girls
Heeft u altijd prijs!!!

Met een plantje van Hugo Boys 
Trouwens ook!!!
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Hugo Boys seizoen 2013-2014 

Van de bestuurstafel  
Vanaf 1 januari mag er conform nieuwe wetgeving geen alcohol meer 
getapt worden aan personen jonger dan 18 jaar. Dit geldt uiteraard ook 
in onze kantine. Wil vanaf deze plaats nogmaals een beroep op iedereen 
doen om hiermee rekening te houden en elkaar erop aan te spreken 
als dit toch plaatsvindt. In diverse horecagelegenheden en kantines zijn 
reeds controles geweest en de boetes zijn zeer hoog zowel voor de ho-
recagelegenheid/vereniging als de persoon onder de 18 jaar die betrapt 
wordt.
Tegen de WOZ aanslagen die aan alle Heerhugowaardse voetbalverenigingen zijn opgelegd 
wordt, zoals het er nu naar uitziet, in gezamenlijk overleg bezwaar aangetekend. Er is reeds een 
eerste overleg geweest en binnenkort volgt er een vervolgoverleg. De Heerhugowaardse politiek 
is ook bij dit overleg aanwezig.
We kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken voor onze kantine en dan met name op de zondag-
middag. Je kan zelf de frequentie aangeven hoe vaak je wilt staan. Als je interesse hebt neem dan 
contact op met Edwin van Diepen, Annet Dekker of Ineke Hoogland. 

De resultaten  
Hugo Boys 1 deed afgelopen zondag slechte zaken door thuis kansloos te verliezen van het laag-
geklasseerde VZV. De kans op het kampioenschap lijkt verder weg dan ooit met nog 5 wedstrijden 
te spelen. Echter de kans op periode (Hugo Boys neemt dan de periode over van de kampioen) is 
nog volop aanwezig. Hugo Boys zal daarvoor bij de eerste vier ploegen moeten eindigen en SRC, 
Winkel en Hollandia T zijn de andere 3 ploegen. De voorsprong op de naaste achtervolgers voor 
plaats vier (Con Zelo en Schagen) is momenteel 5 punten. 
Hugo Boys speelt nog 3 thuiswedstrijden (Duinrand S, Hollandia T en WMC) en 2 uitwedstrijden 
(ZDH en Con Zelo).
Hugo Boys 2 behaalde uit de laatste 2 wedstrijden 4 punten waaronder een prima gelijkspel uit 
bij koploper Spartanen. Ze staan momenteel in de tussenstand op de 4e plaats. Een uitstekend 
resultaat voor de mannen van coach Kees Ursem.
Hugo Boys 3 was afgelopen zondag vrij evenals Hugo Boys 5 want tegenstander Vesdo wist geen 
team op de been te brengen.
Hugo Boys 4 won thuis van Oudesluis en draait goed mee in de tussenstand.
De dames haalden uit in de thuiswedstrijd tegen WMC en wonnen overtuigend met 6-1.
De A1 junioren behaalden een zwaarbevochten 3-3 gelijkspel tegen Hollandia T. Komende zondag 
spelen zij een bekerwedstrijd uit tegen Spaarnewoude. 
Vanaf deze plaats wens ik iedereen weer succes toe de komende weken.

Klaas Oudeman 
voorzitter

 Wordt scheidsrechter bij Hugo-Boys !

Het competitievoetbal draait volop. Bij diverse thuiswedstrijden van Hugo-Boys moeten we zelf 
voor een scheidsrechter zorgen. Dat valt niet altijd mee, maar misschien kunnen we er wat aan 
doen..
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Heeft u nog wat vrije tijd over of zoekt u een leuke hobby?
Wordt scheidsrechter bij Hugo-Boys !

Als je een cursus wilt volgen is dat mogelijk. Iedere cursus omvat 7 bijeenkomsten en wordt op 
doordeweekse avonden gegeven, meestal in de buurt. Leeftijd vanaf 16 jaar. 

Opgave bij Siem Hand email siemhand@hotmail.com  tel. 072-5740761

Dorpshuis / Hugo Boys

Zaterdag  29 maart   Zondag  6 april
Hugo Boys

9.45  Hanneke / Sytske
Leden : Jordy van Diepen

14.00  Joke Vader
Leden : Tom Dekker/ Neal Blom

Maandag  7 april 
Tafeltennis  Puinhoop

Dinsdag  8 april
Kbo

Woensdag  9 april
Revas
Senioren gym

Donderdag  10 april
Training Hugo Boys

tafeltennis Puinhoop United

vrijdag 11 april
koersbal

Hugo Boys
9.30  geen programma
13.00 uur Carla v/d/ Vliet

Zondag  30 maart           
Hugo Boys

9.45 uur Hanneke Pater
Leden: Bart v/d Burg

13.00 uur Edwin van Diepen
Leden : Jeroen Stoop/ S. van Kleef

Maandag  31 maart
Tafeltennis  Puinhoop  

Dinsdag  1 april 
Kbo 

Woensdag  2 april
Senioren gym
Revas

Donderdag  3 april
Training  Hugo-boys
Tafeltennis Puinhoop United

Vrijdag  4 april                                                                                                          
koersbal

Zaterdag  5 april
Hugo Boys
9.30  uur  Gerard Klercq
13.00 uur Jose Wolkers

Onze Girls en Boys
Komen langs de deuren met wat moois

Een gekleurd plantje voor uw raam
Dat zal zeker wel staan
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Hugo Boys Senioren
          
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG  30 maart 2014     
Terreindienst: Paul Oudeman       
wedstr. Omschrijving  aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
214192 Hugo-Boys 3  Victoria O   10:45 10:00 Koen de Koning  
(restant 28 minuten stand 0-0)       
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  
 
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG 6 april 2014      
Terreindienst: Vincent Plak         
wedstr. Omschrijving  aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
13940 ZDH 1 Hugo-Boys 1 14:00    
47402 Hugo-Boys 2  VVS 46 2 10:45 10:00 C.L. de Wit  
63758 Hugo-Boys 3  Bergen 2  10:45 10:00 Marcel Numan  
62301 Hollandia T 4  Hugo Boys 4  11:00 10:00   
63347 Nieuwe Niedorp 4 Hugo-Boys 5  14:00 13:15   
144598 Hugo-Boys A 1  Grasshoppers A 1 10:45  Pim Mooij  
 
207753 RK EDO VR 2 Hugo-Boys VR 1  11:45 10:45   
        
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG 13 april 2014     
Terreindienst:  John Beers        
wedstr. Omschrijving   aanv.  vertr. Scheidsrechter  
11692 Hugo-Boys 1  Duinrand S 1  14:00  P. Beijens   
47435 FC Den Helder 2  Hugo-Boys 2  11:30 10:15 H.S. van Lagen  
62377 Koedijk 6  Hugo-Boys 3  14:00 13:00   
63768 Hugo-Boys 4  Wieringerwaard 3 10:45 10:00 G. Vinke   
63745 Hugo-Boys 5  FC Den Helder 6  10:45 10:00 R Buter    
68826 Kwiek 78 A 1  Hugo-Boys A 1  11:30    
208235 WBSV VR2  Hugo-Boys VR 1  12:00 11:00   
         
Zondag 20/21 april Pasen geen programma       
evt. terreindienst Joost Dekker     

Siem Hand tel. 5740761
 
  

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

13 April  
Hugo Boys 1 - Duinrand S 1

is
Dean Tiggeler

12:45 uur aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen.

Oranje en wit is onze kleur
En op 11april komen we langs de deur
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Hugo Boys Jeugd
       
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd  Woensdag 26 maart 2014    
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
188151 Zeevogels C2G  Hugo Boys C1 19:15  - 
       
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd  Zaterdag 29 maart 2014    
Terreindienst ‘s middags:   Rob Zuurbier   
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
204451 Hugo Boys B1 - Foresters de B3 14:00 13:00 NNB 
187256 Kolping Boys C6 - Hugo Boys C1 13:15 12:00 - 
192654 Meervogels 31 D2 - Hugo Boys D1 12:15 11:00 - 
192483 Hugo Boys D2 - Alcmaria Victrix D3 14:00 13:15 NNB 
165928 Hugo Boys E1 - Limmen E2 14:00 13:30 NNB 
165184 RKEDO E6M - Hugo Boys E2 11:00 10:00 - 
174469 George st F1 - Hugo Boys F1 10:00 9:15 - 
173470 Victoria O F5 - Hugo Boys F2 11:15 10:30 - 
       
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd  Zaterdag 5 april 2014   
Terreindienst ‘s ochtends:  Richard Groot   
Terreindienst ‘s middags:  Thomas Kunst    
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
204434 Hugo Boys B1 - Kolping Boys B3 14:00 13:00 NNB 
188816 Hugo Boys C1 - Kolping Boys C6 11:00 10:00 NNB 
195720 Hugo Boys D1 - Meervogels 31 D2 14:00 13:15 NNB 
195400 Alcmaria Victrix D3 - Hugo Boys D2 12:00 11:00 - 
168717 Hugo Boys E1 - Kolping Boys E5 11:00 10:30 Rick/John/Fons 
168547 Hugo Boys E2 - RKEDO E6M 11:00 10:30 Adri/ Sandra/ Frank
179732 KSV F5 - Hugo Boys F1 10:30 9:45 - 
172594 KSV F10 - Hugo Boys F2 9:30 8:45 - 
       

11 April tussen vijf en zeven
Dan gaat u het beleven

Mooie plantjes voor een goed doel
Dat geeft pas een fijn gevoel

   

Plantenaktie 2014 Plantenaktie 2014  Plantenaktie 2014  Plantenaktie 2014  Plantenaktie 2014
Op vrijdagavond 11 april aanstaande zullen de jeugdspelers van voetbalvereniging Hugo Boys en 
handbalvereniging Hugo Girls langs de deuren gaan om planten te verkopen. De baten komen 
ten gunste van de jeugd. Zoals vele jaren het geval is, zal het gaan om de kamerplant Kalanchoë. 
Ook dit jaar zijn de planten beschikbaar gesteld door Potplantenkwekerij Slijkerman welke is ge-
vestigd aan de Veenhuizerweg 40a te Heerhugowaard-Noord. Namens Hugo Boys en Hugo Girls 
zijn wij hun dan ook dankbaar voor hun bijdrage.
De Kalanchoë is een gemakkelijk plant, heeft weinig verzorging nodig en verdraagt een lichte zon-
nige plaats. In de zomer kunt u deze plant zelfs buiten plaatsen. Zorg er wel voor dat grond niet zal 
uitdrogen. Dus vooral ….. handig in gebruik en door de plant aan te kopen ontsteunt u de jeugd-
commissies van de voetbal en handbal. Kortom, genoeg redenen om deze planten aan te schaffen.
Mocht u meer willen weten over potplanten? Kijk dan eens de website www.slijkerman.nl
Wij hopen in ieder geval dat het weer op vrijdag de 11de goed zal zijn en dat u flink wat planten 
zal kopen van onze jeugd.
Namens Hugo Boys en Hugo Girls willen wij u alvast bedanken voor uw aankoop.
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RICHTLIJNEN VOOR KOPIJ ‘Contact’ 
- Het redactiewerk wordt gedaan door Pim en Angèl Mooij. De overige redactieleden blijven Paul 

Mooij(abonnementen en distributie) en Jos Beers (financiën) . 
- Kopij kan alleen aangeleverd worden via de mail van de redactie: redactiecontactdenoord@

gmail.com . Wij garanderen publicatie voor de volgende type bestanden: txt, doc, docx, jpg, xlsx 
en pdf. Alle overige bestandstypen worden niet gegarandeerd. 

- Graag bij het onderwerp de naam van de betreffende vereniging of instelling vermelden. 
- Voor het niet kunnen aanleveren van digitale kopij maakt de redactie een uitzondering. U kunt te 

allen tijde een briefje inleveren op het redactie-adres Groote Geldebosch 48 te Heerhugowaard-
de Noord of even bellen met de redactie 072- 57 15 332. 

- Uiterste inleverTIJD is 19.00. Na dit tijdstip aangeleverde kopij zal in de daarop volgende uitgave 
worden gepubliceerd. Contact verschijnt, met uitzondering van de zomervakantieperiode en 
mogelijk de kerstperiode, in de ON-even weken. 

- De redactie zal na ontvangst van de per e-mail aangeleverde kopij een automatisch bericht aan 
de afzender toezenden met als onderwerp de datum van plaatsing. 

- Het aanleveren van advertenties via de redactie maar dit kan ook op de oude wijze naar 
contacthhw@gerja.nl

- Per vereniging, instelling, organisatie of andere instantie, is het gewenst de kopij via één e-mail 
adres aan te leveren. Op deze manier heeft de betreffende instelling grip op de juiste volgorde 
en bovendien kan de redactie makkelijker terugkoppelen bij vragen of opmerkingen.

- Logo’s dient men eenmalig in bezit te stellen van de redactie of van Gerja in een 4X4 cm formaat 
(bij voorkeur jpeg). Het logo zal blijvend gebruikt worden. 

 De kopij alleen als tekst aanleveren, zonder logo. Eventuele bijlagen (bijvoorbeeld foto’s) apart 
bijvoegen in de eerder genoemde bestandstypen, met in de tekst vermeld welke bijlage / 
bestandsnaam op welke plaats ingevoegd dient te worden.

- Er zijn extra kosten verbonden aan het laten publiceren van meerdere foto’s of van kleurenfoto’s. 
-  De opmaak van het Contact en uw kopij wordt geheel door Gerja verzorgd. Neem contact op 

met de redactie indien u uw opmaak gepubliceerd wilt zien. 
-  Kopij zonder (herleidbare) afzender zal niet worden gepubliceerd.
- Indien u een evenement op de agenda wilt laten plaatsen, dan kunt u dit kenbaar maken via een 

apart verzoek aan de redactie per e-mail. 

Advertentietarieven (zwart/wit): 1/1 pag € 40,50
    1/2 pag € 23,25
    1/4 pag € 14,25

Advertentietarieven (full color): Nader te bevragen bij contacthhw@gerja.nl

Abonnementstarieven:  
- bezorgd bij u thuis € 20.00  
- bezorgd via de post in Nederland € 57.00  
Contact verschijnt twee wekelijks onder redactie van Angèl Mooij, Pim Mooij, Paul Mooij en Jos Beers. 
Redactie-adres: Groote Geldebosch 48, 1704 CP, Heerhugowaard-Noord. 
Pim en Angèl Mooij: 072-5715332 / Jos Beers: 072-5718737 / Paul Mooij: 072-5711625 
Redactiecontactdenoord@gmail.com

Voor het aanleveren van advertenties: 
Drukkerij Gerja:   e-mail:   contacthhw@gerja.nl 
   telefoon:  0226-421520 
   fax:   0226-421550 

Rekeningnummer Contact: NL06RABO0386950989
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ALGEMENE INFORMATIE
Kopij voor deze pagina? Mail Redactiecontactdenoord@gmail.com of bel Angèl Mooij 
072-5715332
Voor een klachtenmelding bij de gemeente over wegen, riolering, verlichting, 
plantsoen en reiniging, kunt u bellen met:  072 – 5714072
Algemeen nummer van de politie is:  0900 – 8844  (Bij spoed 1 1 2 ) 
Telefoonnummer Huisartsenpost Alkmaar: 072 – 5180618
Telefoonnummer regionale Spoedapotheek: 072 -  5673000
Telefoonnummer Dierenambulance:  072 – 5150085
Red een dier:  1 44 (ook voor zwerfdieren)

Begrafenis vereniging St. Tekla
Uitvaartleidster  Mevr.Gerda Roozendaal   0226-422110
  b.g.g. 06-51039032

of Dhr. Bart Beemsterboer    0226- 422525
  b.g.g. 06-13574993

Secretariaat   Truus van den Berg     072-5719852
Penningm.     Cees Molenaar  072-5712488

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

 

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

JULI
6 juli 2014 Humulus Lupulus sport en speldag ism 40 jaar Puinhoop United

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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Woensdag 2 april 
is er een speciale 

ladiesnight 
bij Marisol Raadhuisplein 2f Heerhugowaard, 

‘s avonds van 19:00 tot 22:00 uur.

Medisch Pedicure Heerhugowaard Carla van der Lee zal ook deelnemen aan deze avond.

Wat kun je deze avond doen? 
Beleven, genieten en proeven!

Je bent van harte welkom met vriendinnen, moeders zussen, buurtjes……
We hopen op een leuke en gezellige avond!

Verdere info, programma en deelnemende bedrijven, is  te vinden op de website: 
www.pedicureheerhugowaard.nl

Medisch Pedicure Heerhugowaard
Altonstraat 15, 1704CC, heerhugowaard, tel. 06-42307499

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

ACUPUNCTUUR:  
Vaak word een behandeling gedeeltelijk of 
geheel vergoed door uw zorgverzekering

U kunt bij ons terecht met klachten zoals: Vermoeidheid, hoofdpijn, 
migraine, rugpijn, schouderklachten, menstruatie problemen, hooikoorts, 
eczeem,  astma, overgangsklachten enz.

STRAIGHT AWAY:  Van de zomer slank in bikinie?!

Bij ons krijgt u persoonlijke professionele begeleiding. 
Tevens helpen wij u uw nieuwe gewicht te behouden. 

Kijk voor meer informatie op
www.praktijkheerhugowaarddenoord.nl

Praktijk Heerhugowaard ‘’de Noord’’
Middenweg 465 C, 1704BC Heerhugowaard

Tel. 06 37136470
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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


