Vrijdag 14 februari 2014

Agenda
15 februari 2014
17 februari 2014
22 februari 2014
7 maart 2014
10 maart 2014
14 maart 2014
15 maart 2014
17 maart 2014
22 maart 2014
22 maart 2014
23 maart 2014
26 maart 2014
27 maart 2014
29 maart 2014
4 april 2014
5 april 2014
6 april 2014
11 april 2014
12 april 2014
14 april 2014
14 april 2014
15 april 2014
19 april 2014
21 april 2014
26 april 2014
27 april 2014

Carnaval
19:45 Vrouwen van nu - ´t Zwaantje Veenhuizen: Annie M.G.Schmidt
20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
klaverjas kampioenschap de noord
KBO: Themamiddag met piloot Plukkel
Hugo Girls lentekeezen
20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
19:45 Vrouwen van nu - ´t Zwaantje Veenhuizen: Apotheker Rieter
YoungSeven, Stille Omgang
Stille Omgang
15.00 uur Rabo-Talentenklas concert in het kerkje van veenhuizen
20:00 uur Jaarvergadering van de parochie in het dorpshuis
KBO: excursie naar brandweer Alkmaar
10:00 start Zuster van Buurendag, zwerfvuil ruimen
YoungSeven, Het licht van Pasen
Kom in de kas in de Noord
Kom in de kas in de Noord
MOV: Vastenaktiemaaltijd
12e editie Noordender Sjoelkampioenschap met na afloop Sjoelbakkenbal
KBO: busdagtocht
19:45 Vrouwen van nu - ´t Zwaantje Veenhuizen: Creatief
20:00 jaarvergadering van Stichting Dorpshuis in het Dorpshuis
20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
MOV: Paastocht
Koningsdag: versierde fietsen, kinderkermis
Vormselviering

Contact verschijnt tweewekelijks onder redactie van AngËl Mooij, Pim Mooij, Jos Beers, Robbert Jongkind en
Paul Mooij. Email: RedactieContactDeNoord@gmail.com Telefoon: 072-5715332
distributie/abonnementen: 072-5711625 financiÎn: 072-5718737
Adres: Groote Geldebosch 48, 1704 CP Heerhugowaard-De Noord. Rekeningnr: NL06RABO0386950989
Uw tekst voor de volgende uitgave van ‘t Contact dient u uiterlijk MAANDAG 24 FEBRUARI 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 14 maart 2014.
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HUSQVARNA 136 LiC
TRIMMER

De nieuwe Husqvarna Accu Series zijn er:
een serie sterk presterende accuproducten.
U krijgt de resultaten van benzineproducten,
een perfect evenwicht, stille werking,
geen emissies, universele accu’s die in alle
handgereedschap passen en tal van unieke
Husqvarna eigenschappen.
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100% Husqvarna.
0% Brandstof.

Inclu sief Accu
en snella der

€ 429,-
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U krijgt de resultaten van benzineproducten,
een perfect evenwicht, stille werking,
geen emissies, universele accu’s die in alle
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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 09:30 tot 11:00 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		
Secretaris			Vacature
Penningmeester			
Siem van Langen
Bestuurslid			
Maaike Bakker		
Bestuurslid			
Kees van Langen		
Contactpersonen secties:
Sectie Catechese			Vacature
Sectie Liturgie			
Marga van Langen
Sectie Gemeenschapsopbouw
Erna Borst		
Sectie Diaconie en Pastoraat
Vacature
Sectie Regio			
Pim Mooij		

(072) 571 5265
(072) 5744771
(072) 888 7461
(072) 574 2241

(072) 574 2241
(072) 574 4361
(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.
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TER OVERWEGING.
Als je op weg gaat,
heb dan oog voor wie klein is,
verloren en gebroken.
Loop op het ritme van de traagste,
draag wie moe is.
Troost wie bedroefd is,
groet wie eenzaam is.
Wens ieder die je ontmoet vrede toe
en maak vrede in je eigen hart,
zodat je vanuit jouw vrede kan delen met al je tochtgenoten.
Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren voor 20 februari op het
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
In februari is de groep van mevrouw Jo Stam-van Schagen aan de beurt om de kerk op orde te maken
Bloemengroep:
In februari wordt de kerk versierd door Lies Oudeman en Ali Overtoom
SPREEKUUR vice voorzitter.
Op elke donderdag van 19 uur tot 20 uur houd ik spreekuur voor alle vragen die er zijn buiten de
pastorale vragen.
Kom gerust,u bent van harte welkom!! Plaats in de pastorie!
Vriendelijke groeten,
Gea Klercq
WEEKEINDE 15 EN 16 FEBRUARI
Zesde zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Ecclesiasticus 15, 15-20( God heeft de mens vrij geschapen: als hij wil,
kan hij Gods geboden onderhouden0
Evangelie uit Matteüs 5, 17-37( Jezus is niet gekomen om Wet of Profeten op te heffen, maar om
ze tot vervulling te brengen)
ZONDAG 16 FEBRUARI
Derde zondag
10.00 UUR
Viering met zang van het gastkoor Timeless uit Nieuwe Niedorp. Voorganger is
Gebedsintenties voor:Koos van der Hulst en pater Arie van der Hulst, Piet Dekker en zegen over
zijn gezin, Cok Borst, Theo Groot en overleden familie Groot-de Goede, Tiny Veldman-Overtoom
en overleden ouders Veldman-Overtoom, Theo en Annie Hoogland-Bleeker, Adriaan van Langen
en zegen over zijn gezin, Sander Borst en zegen over zijn gezin, Piet Zijp en overleden familie
Zijp-Braas, Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman en levende en overleden familie, Siemen Steur en Nel Steur-Groot en overleden familie,gerbrand en jo langedijk-bekker en Piet en Ans de klerk-langedijk,Adrianus en
Cornelia Moras-Pater en zegen over hun gezin,in liefdevolle herinnering Jan en de familie Oudeman-Groot,Henk en Trien Groot-Groot en zegen over hun gezin
Lector:Jos Mooij. Misdienaars:Roy Tesselaar en Timo Plak. Koster; Rene van Langen.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
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WEEKEINDE 22 EN 23 FEBRUARI
Zevende zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Leviticus 19, 1-2.17-18( Een kernachtige samenvatting van heel de Tora)
Evangelie uit Matteüs 5, 38-48(Jezus spreekt over gerechtigheid van het Koninkrijk Gods)
ZONDAG 23 FEBRUARI
10.00 UUR
Woord- en Communieviering met zang van het gemengd koor.
Voorganger is marion Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor:in liefdevolle herinnering Jan en Ria en overleden ouders Berkhout en Borst,
in liefdevolle herinnering Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers, Nic Klaver en Ineke en zegen
over hun gezin, Jaap Way en Gre Way-de Boer en overleden familie, in liefdevolle herinnering Jaap
Pronk Jan en Sjanet en overleden familie, Kees Goedhart en zegen over zijn gezin, Emiel de Knegt.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars:Jan Groot en Petros Tsiamparlis. Koster; Kees Berkhout.
WEEKEINDE 1 EN 2 MAART
Achtste Zondag door het jaar
Eerste lezing uit Jesaja 49,14-15(Zou een moeder haar kind vergeten?
Ik vergeet u nooit zegt de Ene)
Evangelie uit Matteüs 6, 24-34 (Weest niet bezorgd voor uw leven. Zoek eerste het Koninkrijk en
zijn gerechtigheid)
ZATERDAG 1 MAART
19.00 UUR
Afsluiting van de 2e cyclus van het vormselproject
Woord- en communieviering met zang van het Heilig hartcore.
Voorganger is Marion Bleeker-Burger
Misdienaars:Kirsten Plak en Jochem Blankendaal. Koster:Gon Meester.
ZONDAG 2 MAART
10.00 UUR
Viering door de gebedsviering groep en zang van het ritmisch koor.
Gebedsintenties voor:Truus van Stralen-Overtoom en zegen over haar gezin, Adrianus Overtoom
en Catharina Overtoom-Oudhuis en zegen over hun gezin, Piet dekker en zegen over zijn gezin,
Cok Borst, Luuk en Ria van Gastel-Tesselaar, Jan Beers en zegen over zijn gezin, Cor Borst en Ria
Borst-Groot, Kees Zuurbier en zegen over zijn gezin, Jan Zuurbier en zegen over zijn gezin Piet
Beers en familie, in liefdevolle herinnering Jaap Pronk, Jan en Sjanet en overleden familie, Gre
Ursem-Jong en overleden Ursem-Jong en zegen over haar gezin.
Koster; Ria Danenberg.
WOENSDAG 5 MAART
Vasten-en onthoudingsdag
16.30 UUR
Aswoensdag viering met Marga van Langen en Jos Mooij
Koster: Kees Berkhout
19.30 UUR
Aswoensdagviering met Marion Bleeker-Burger
Koster: Kees Berkhout
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DONDERDAG 6 MAART
19.30 uur
Viering van meeleven. Voorgangers zijn Marion Bleeker-Burger en Nel Zuurbier en zang van
Gebedsintenties voor: Nol van Woerkom,Piet Dekker en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Berry,Henk Borst, Jan Beers en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Jan en Ria en
overleden ouders Berkhout en Borst, Cok Borst, Sander Borst en zegen over zijn gezin, Jan Korver,in
liefdevolle herinnering Dennis Overtoom Nelly van Veen en overleden ouders Overtoom-Groen,
in liefdevolle herinnering Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers, Marie Molenaar-Spaansen en
zegen over haar gezin, Alex Weel, Theo Groot en overleden familie Groot- de Goede, Marco Ursem,
Luc van Gastel en Ria van Gastel-Tesselaar,
in liefdevolle herinnering Marcella, Siemon van Langen en Catharina van Langen-Borst en Aad
en zegen over de familie,Toon en Annie Spaansen-Borst,Tiny Veldman-Overtoom en overleden
ouders Veldman-Overtoom, Siemen Borst en zegen over zijn gezin en geef ons moed om verder te gaan, Alie Idema van Diepen,in dierbare en dankbare herinnering aan onze lieve ouders
Jaap en Truus Stam-Overtoom, in liefdevolle herinnering familie Jan Oudeman-Groot en zegen
over zijn gezin en kleinkinderen,in liefdevolle herinnering Andre Veldman en om zegen over zijn
gezin,Theo en Annie Hoogland-Bleeker, in liefdevolle herinnering Jaap pronk, Jan en Sjanet en
overleden familie
Emiel de Knegt,In liefdevolle herinnering Piet Korver en zijn dochter Helma,overleden familie Danenberg-Stoop,Trien Koomen en overleden familie,Gerbrand en Jo Langedijk-Bekker en Piet en
Ans de Klerk-Langedijk,Adrianus en Cornelia Moras-Pater en zegen over hun gezin, Cees Verwer en
Tiny Verwer-Veldman, Johannes Verwer en Alida Verwer-Ursem,Pe Wester en Gerrit Schaafsma en
zegen over hun gezin,In liefdevolle herinnering Jan en de familie Oudeman-Groot
Henk en Trien Groot-Groot en zegen over hun gezin.
Koster; Ria Danenberg
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
ROOSTER KERKEN WAARLAND,’T VELD EN NIEUWE NIEDORP
’t Veld:
Zondag 16 februari om 10.00 uur woord- en communieviering met Theo vertelman en zang van
het gemengd koor.
Zaterdag 22 februari om 19.00 uur Woord-en communieviering met Marion Bleeker-Burger en
zang van interamvo
Zaterdag 1 maart om19.00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman en volkszang
Waarland
Zaterdag 15 februari om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en
zang van het gemengd koor.
Zaterdag 22 februari om 19,00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van het
ritmisch koor
Zondag 2 maart om 10.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang
van de vrienden van het gregoriaans
Nieuwe Niedorp
Zondag 16 februari om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en voorstellen van
de 1e communicanten en zang van de zonnezangers.
Zondag 23 februari om 10.00 uur Woord- en communieviiering met truus Molenaar en zang van
het gemengd koor.
Zaterdag 1 maart om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van Timeless
en presentatie van de vormselgroep
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
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Agenda
Op 18 februari vergadert de parochievergadering om 19. 30 uur
Op 26 maart is de jaarvergadering van de parochie
Vieringen van meeleven
In 2014 zijn er op de volgende data vieringen van meeleven
6 maart
8 mei
3 juli
4 september
2 november

Samen Kerk – Samen Sterk
Zondag 16 februari is het weer de derde zondag van de maand. Wij willen u weer uitnodigen voor
de viering van 10.00 uur. Dit keer hebben we een koor in ons midden dat al vaker in onze kerk
geweest is: Timeless uit Nieuwe Niedorp. Timeless is een katholiek kerkkoor met als thuisbasis de
Kloosterkerk. Het koor bestaat uit ongeveer 30 leden en staat onder muzikale leiding van Margriet
Ursem. Zij worden begeleid door Mirjam van der Markt op piano, Rosa Kruijssen op gitaar en
André Vlaar op drums. Hun repertoire bestaat hoofdzakelijk uit gospels en bewerkte popmuziek.
Tot ziens!

Maria- Lichtmis
Afgelopen zondag 2 februari hebben we een mooie viering meegemaakt.
Het was deze zondag Maria- Lichtmis!
Maria-Lichtmis wordt gevierd en laat ons zien dat het de laatste
feestdag is waarvan de datum verbonden is aan die van Kerstmis.
Aan het begin van de viering kwamen parochianen met kaarsen
naar voren en werden geplaatst bij Maria, die een speciaal plaats
had, zij zag er weer prachtig uit! Maria-Lichtmis herinnert ons het
verhaal van de Opdracht van de Heer in de Tempel.
Na afloop van de viering hebben we Maria in processie naar haar
plaats gebracht op het kerkhof bij de urnenmuur. En wat staat zij
daar weer vertrouwd!! Wij hebben daar samen nog een Marialied
gezongen.

PAASTOCHT
2e Paasdag 21 april 2014
Wandelen, fietsen en eieren zoeken		
Organisatie door MOV de Noord
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Vastenaktiemaaltijd
vrijdag 11 april 2014
Organisatie door MOV de Noord
				

19 maart: Gemeenteraadsverkiezingen
Over ruim een maand zijn er weer verkiezingen, en wel die voor de
gemeenteraad. Deze verkiezingen zijn belangrijk omdat het gemeentebestuur beslissingen neemt over onder andere welzijnsvoorzieningen, sport, wegen, veiligheid, uitbreidingsplannen enzovoort.
Het is deze keer des te belangrijker omdat er een enorme verandering
aan staat te komen in het gemeentelijk takenpakket. De gemeenten
krijgen binnenkort de jeugdzorg, de zorg voor mensen met een beperking en mensen die buiten het arbeidsproces staan onder hun verantwoordelijkheid. Dit takenpakket moet dan ook nog eens met aanzienlijk minder geld worden uitgevoerd dan er tot nu toe door andere
overheden aan werd besteed. Dat kan voor elke inwoner gevolgen
hebben. Het gemeentebestuur moet daarin de komende jaren lastige keuzes maken.
Financiële situatie
Er zijn meer redenen waarom de verkiezingen belangrijk zijn, en waarom gaan stemmen echt
gewenst is. Een van die redenen is in het geval van Heerhugowaard de financiële situatie. Heerhugowaard heeft de laatste jaren een college gehad dat de drang naar grootschaligheid niet kon
bedwingen: in zo’n 8 jaar zijn de schulden van een aanvaardbaar niveau opgelopen tot aan de
rand van een financieel debacle. Op dit ogenblik is die schuld zo’n € 2.800,- per inwoner; als dit in
hetzelfde tempo doorgaat is Heerhugowaard volgens de VNG-normen (Vereniging Nederlandse
Gemeenten) in 2016 in Code Rood beland. Ter vergelijking: in 2006 was dit ongeveer € 950,- per
inwoner. Als er niets verandert in het bestuurlijk handelen, gaat het serieus de kant van Code Rood
op. De schulden op de gronden in De Draai en De Vaandel (voorheen De Vork) zijn gigantisch:
alleen al aan rente is de gemeente bijna 10 miljoen euro per jaar kwijt.
In de politiek
Bovenstaande zaken zijn voor mij aanleiding geweest om me daadwerkelijk in te willen gaan
zetten in de gemeentelijke politiek. Al vele jaren voel ik mij sterk betrokken met de leefbaarheid
van Heerhugowaard, en vooral ook met De Noord. Dat heeft zich met regelmaat geuit in mijn
deelname aan actiegroepen - dat begon met “Bouwen an me Noord niet” in de tachtiger jaren,
toen Amsterdam Heerhugowaard-Noord als overloopgemeente wilde volbouwen. Na dit succes
hebben we de bibliotheek in De Noord weten te behouden. Maar het meest aansprekend zijn toch
wel mijn jaren met Leefbaar Heerhugowaard geweest: de kassen in de kern van De Noord zijn er
dankzij onze inzet niet gekomen. We hebben ook aangegeven dat er geen behoefte was aan een
nieuw bedrijventerrein en zie: terwijl de gemeente beweerde dat die snel vol zou zijn, blijken we
toch gelijk te hebben gekregen - De Vaandel is nog vrijwel leeg. En kost daardoor veel meer dan
ooit voor mogelijk is gehouden.
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Burgerbelang
Al die jaren heeft Burgerbelang als enige partij ons steeds gesteund, hebben ze met ons gestreden. Daarom heb ik gekozen voor deze partij - in mijn ogen de enige partij die leefbaarheid als
belangrijkste missie aanhangt. Want zoals gezegd wil ik nu aan de andere kant van het beslissingstraject staan: niet noodgedwongen actie voeren tegen onzalige gemeentelijke beslissingen,
maar meedoen aan beleid vormen, zorgen dat beslissingen een echt leefbaar karakter krijgen.
Als ik als raadslid word gekozen, wil ik mij vooral richten op het verbeteren van de financiële situatie van de gemeente, want die is de afgelopen jaren richting desastreuze tekorten geslopen. Voorkomen dus dat de generaties na ons met enorme schulden opgezadeld worden. Maar meer nog
wil ik mij inzetten om de grootste verandering in gemeentelijk beleid, het decentraliseren van de
jeugdzorg, AWBZ en de participatiewet, in goede banen te leiden. Want die omwenteling vergt heel
veel werk en inzet, en moet vooral, in mijn optiek, de richting opgaan van een leefbaar karakter: wat
een mens kan, moet hij doen, maar wat onmogelijk is, daar zorgt de samenleving voor.
Samenwerking
Burgerbelang zal de verkiezingen anders in gaan dan voorgaande keren. Er is een heel ander team,
gericht op samenwerking met andere partijen. Maar dan wel zonder dat het ten koste gaat van de
zorg en aandacht voor de zwakkeren in de samenleving en zonder dat het financieel nog slechter
met Heerhugowaard zal gaan. Maar vooral wel naar een leefbare en betaalbare woon- en werkomgeving voor alle Heerhugowaarders.
Wij rekenen als Burgerbelang graag op uw steun.
Jos Beers (lijst 2, plaats 4)
PS. Er staat nog een Noordender op de lijst van Burgerbelang: Hans Schipper, plaats 7.

Sponsorloop voor de Stichting CliniClowns
De Sint Josephschool organiseert een sponsorloop voor de Stichting CliniClowns.
De Stichting ClinClowns biedt kinderen met ziekte en/of handicap afleiding en plezier.
Hierdoor kunnen kinderen even vergeten dat ze ziek zijn, en gewoon kind zijn! U begrijpt dit is ontzettend belangrijk voor hen is,
en ook voor de ouders.
Woensdag 19 maart 2014 is het Sint Josephdag en gaan alle kinderen van de basisschool s’ morgens rondjes rennen om zoveel
mogelijk geld in te zamelen voor dit goede doel!
Dit gaat gebeuren in de nabij omgeving van de school.
Naar de krokus vakantie gaan we op school starten met een lespakket over het werk van de CliniClowns en wat hier allemaal bij komt kijken.
We gaan iedereen warm maken om van deze actie een groot succes te maken.
Daarbij gaan de leerlingen op zoek naar familie, kennissen, vrienden, buren die hen willen sponsoren.
Na de vakantie ontvangen ze een sponsorkaart en zien ze graag dat u die gul invult!
Het is voor een heel goed doel, laat de kinderen stralen, de ClinClowns!
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URMAPRINT
digitaal

COPY & PRINT

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

✦ ZAKELIJK DRUKWERK

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

NU OOK PRINTEN OP GROOT FORMAAT

NU IN EEN NIEUW PAND!

Op diverse papiersoorten en canvas ✦ Snelle levering ✦ Scherpe prijzen

Sterrenboschstraat 8, 1704 CN Heerhugowaard
t. 072 - 85 03 971

m. 06 - 229 204 87

E-mail: info@bakkerijbeemsterboer.nl
Internet site:www.bakkerijbeemsterboer.nl

e. info@dick-tegel.nl

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

Reclame voor zaterdag 15 februari

Tompoezen

van € 1,85 voor € 1,-

Elke dag 3 broden naar keuze voor maar € 5,75.
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Sportservice Heerhugowaard introduceert:
HEERHUGOWAARD: DANCE NOW!
Dansen wordt door de vele dansprogramma’s op televisie steeds populairder. Reden voor
Sportservice Heerhugowaard om een danswedstrijd te organiseren. Alle kinderen uit groep
7 en 8 van de basisschool en leerlingen van klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs in Heerhugowaard kunnen met een act meedoen aan deze danswedstrijd.
Zou jij ook niet een keer met je vrienden en/of vriendinnen van school samen aan een danswedstrijd mee willen doen? En laat aan de rest van de school zien hoe goed jullie kunnen dansen!
Sportservice Heerhugowaard organiseert voor het eerst Heerhugowaard: Dance Now! Deze danswedstrijd vindt plaats op woensdag 12 maart van 15.00 uur tot 17.00 uur in Gymzaal De Granaat
(Granaat 2, 1703 BC Heerhugowaard). Tijdens een maximaal 3 minuten durend optreden kunnen
de acts (individueel mag ook) hun ‘vetste moves’ in een coole choreografie aan het publiek en een
vakkundige jury tonen. De uiteindelijke winnaar wordt door de jury gekozen.
Voor meer informatie en voorwaarden ga je naar de website: www.sportserviceheerhugowaard.nl.
Inschrijven kan via de website of door je juf of meester te vragen om een inschrijfformulier, wij komen
deze dan ophalen bij jou op school. Inschrijven kan tot 5 maart. Wil je meer weten dan kun je ook contact opnemen met Lisette van Dee: 072 – 576 38 80, lvandee@sportserviceheerhugowaard.nl.

“Huis” dieren in de Noord
Beste Noordenders,
Nu alweer ruim zeven jaar woon en werk ik hier in de Noord, een gezellig, warm, sociaal betrokken
dorp, op één punt na, de omgang met de dieren hier.
In onze straat ( en helaas ook andere, zeker in de “buiten gebieden” ) vinden er toch regelmatig
aanrijdingen plaats met dieren, in de paar jaar dat ik hier woon zijn er al een paar honden en meerdere
katten aangereden om over de rest van de dieren nog maar niet te spreken. De meeste weten dat wij
een tijd geleden één van onze poezen zijn kwijtgeraakt. Gechipt en wel, nooit meer teruggekomen.
Maar wat blijkt uit de verhalen, na een aanrijding worden de katten in een container of in de greppel
gegooid of er wordt zelfs een gat voor gegraven. En de eigenaar maar blijven wachten….
Maar er gebeuren ook contra situaties. Laatst is er weer een poes bij ons in de straat aangereden, deze
werd bij ons thuis gebracht. Een zeer lieve poes, die duidelijk aan de mens gewend was en dus absoluut
geen wilde kat. Deze is meegenomen door de dierenambulance en vervolgens naar de dierenarts
gebracht. Vanuit daar is deze overgebracht naar Stichting Zwerfdieren. Aangezien ik het ritnummer
van het lieve dier bewaard had kon ik in contact blijven met deze instanties. Een paar weken heeft dit
poesje gewacht om door de eigenaar opgehaald te worden, uiteraard geen halsband en niet gechipt.
Gelukkig is zij inmiddels al besproken door iemand anders en krijgt ze een nieuw huisje.
Ik kan natuurlijk niet in iemands portemonnee kijken maar een dier kost geld, bedenkt u zich dat
goed voordat u er aan begint. Ook helpt het als de eigenaar gemakkelijk terug gevonden kan
worden. Regelmatig houden de dierenartspraktijken acties omtrent het chippen, een eenmalige
uitgave maar kosten besparend. Een dier chippen is altijd goed, zolang de gegevens van de
eigenaar maar goed geregistreerd staan.
Bij Stichting Zwerfdieren kost de chip € 20,- inclusief registratie. Dat is niet zo duur en kan een
heleboel “opvangkosten” bij een asiel besparen. Mocht dat voor u al te hoog zijn, wees dan
verstandig en zie af van het nemen van een huisdier.
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Vele hebben mij voor gek verklaard, dat wij vorig jaar een wilde kat in huis hadden opgenomen,
deze bleek ten dode te zijn opgeschreven maar met heel veel geduld, liefde en goede zorg hebben
wij een uiterst lief huisdier erbij. Ik kan niet verwachten dat een ieder zo “gek” als mij is maar een
iets betere leefomstandigheid voor de dieren hier is geen overbodige luxe.
Niemand heeft ooit bepaald dat een mens meer waard is dan een dier en bedenkt u goed bij
de volgende klap dat dit dier misschien wel heel erg gemist gaat worden als huisgenoot en u
mogelijk de moeite zou kunnen nemen van het plegen van één telefoontje, de dierenambulance.
Een chip is niet zichtbaar dus kunt u in ieder geval uitsluiten of de eigenaar direct vindbaar is.
Mijn streven, hier in de Noord, is dat ieder huisdier gechipt zal worden. En dat de eigenaren hun dieren
laten steriliseren en castreren want er zijn al veel te veel zwervers en daklozen onder deze groep.
Dit streven zal nog wel even duren voor ik mijn doel bereikt hebt, daarom zeg ik ook bij deze mijn
andere sponsoringen op, want ook ik heb helaas maar één budget en die gaat uit naar hetgeen
mijn hart me ingeeft.
Slaat u dus per direct het telefoonnummer van de Dierenambulance op in uw telefoon:
06-22495296. Alvast mijn dank daarvoor.
Mocht u uw huisdier kwijt zijn dan zijn er maar twee adressen in de omgeving waarbij deze door
de dierenambulance gebracht worden:
Stichting Zwerfdier Alkmaar
Klompenmakerstraat 38, 1825 AG Alkmaar, 072-5612482
info@stichtingzwerfdier.nl
Dierentehuis Alkmaar
Bergerweg 185, 1817 ML Alkmaar, 072-5114861
info@dierentehuisalkmaar.nl

Met diervriendelijke groet,
Sandra Valent

Oproep tot deelname aan Buurtlerendag 8 maart 2014
Op 8 maart 2014 wordt de Buurtlerendag van 10.00-16.00 uur in Middenwaard te
Heerhugowaard gehouden.
Een vervolg op de leuke dag van vorig jaar. Op het Friethofplein in Middenwaard zullen elke 2 uur
allerlei mensen in een van de stands laten zien, demonstreren wat je van hen kunt leren:
spreken van een taal, spelen muziekinstrument, bijles wiskunde/Nederlands, tuinieren,
mediteren, fotograferen, schilderen, gamen, app maken enz. En als jouw vraag niet wordt
beantwoord, dan kun je gratis een advertentie plaatsen op Buurtleren.nl
Doelstelling: Mensen bekend maken met de website en activiteiten van Buurtleren en jouw
aanbod onder het motto: ìIn een buurt wonen 1000 mensen met 1000 wensen en 1001 ambities!î
* Wat wil jij vandaag leren?
* Wat wil jij vandaag aanbieden?
Tijden van presentatie in een stand
10.00-12.00 uur blok 1
12.00-14.00 uur blok 2
14.00-16.00 uur blok 3
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v Garage Co Borst BV
v Co Borst Bedrijfswagens
v Airco Service

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

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

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

(geen onderzoekskosten!)

Heeft u ook regelmatig problemen met uw computer? Of wilt u er een
aanschaffen, maar weet u niet precies waarop u letten moet?
Gepensioneerd KPN-computerdeskundige geeft nu advies en cursus
om u daarbij te helpen. Ook reparatie, installatie of uitbreiding
(binnen 1 dag!), eventueel bij u thuis, hoeft geen probleem meer te zijn!
Bel eens voor informatie of afspraak.

Rob Verweij, RCN Niedorp, 06-517 8 31 32, Winkel
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Informatie voor aanbieders
* We streven naar een gevarieerd aanbod
* Van aanbieders met een gratis aanbod en aanbieders, die een vergoeding vragen voor hun activiteit
* Deelname is gratis en plaatsing naar volgorde van binnenkomst
Vragen
1. Geef je op als deelnemer en geef je onderwerp/thema door!
2. Welke activiteit voer je uit bij je kraam? (muziek laten horen, demonstreren, presenteren, breien,
tekenen ...)
3. Welk blok (ken) hebben je voorkeur? (Voor zover mogelijk, wordt hier rekening mee gehouden)
4. Plaats zelf een advertentie met jouw aanbod en/of vraag op http://buurtleren.nl !
5. Zet jouw deelname op uw Facebook, LinkedInn, Twitter, Website.
Ik hoop snel van te vernemen of je mee doet en op welke wijze.

Met vriendelijke groet,
Klaas Wever 06-51234471

Sportieve instuiven voorjaarsvakantie
Sportinstuif de Noord
Nieuw in de vakantie is Sportinstuif de Noord in Sporthal Noorderend (Zeldenruststraat 5). Op
vrijdag 28 februari kunnen kinderen van 10.00 uur tot 11.30 uur meedoen aan verschillende sporten spelactiviteiten. De sportbuurtwerkers van Sportservice Heerhugowaard werken deze ochtend
samen met Honk- en Softbalvereniging The Herons en Hockeyvereniging MHC. Graag sportieve
kleding en zaalschoenen aan. Doe jij ook mee?
Kleuterinstuif
Na het succes van vorig jaar staat ook deze vakantie een kleuterinstuif op het programma. Op
woensdag 26 februari kunnen kinderen uit groep 1 en 2 van 10.00 uur tot 11.30 uur meedoen met
de instuif in sporthal Waardergolf. Spelen met de parachute, ballonnen, klimmen en klauteren,
kortom anderhalf uur speelplezier. Opgeven is niet nodig. Kom gezellig spelen met je vriendjes en
vriendinnetjes. Graag sportieve kleding en gymschoenen aan.
Balsportmiddag
Speciaal voor kinderen die gek zijn op balsporten organiseert Sportservice Heerhugowaard
op woensdag 26 februari van 13.30 uur tot 15.30 uur een leuke balsportmiddag in Sporthal
Waardergolf. Dit toernooi, met o.a. volleybal, handbal, tennis en basketbal, is voor kinderen uit
groep 5 t/m 8. Opgeven voor deze activiteit is noodzakelijk, er kunnen maximaal 60 kinderen
meedoen. Geef je snel op, want vol = vol.
Voorjaarsinstuif
Op donderdag 27 februari vindt onze jaarlijkse voorjaarsinstuif plaats in Sporthal Zuid. Van 10.00
uur tot 12.00 uur kunnen kinderen uit groep 3 t/m 5 zich uitleven en kinderen uit groep 6 t/m 8 van
13.00 uur tot 15.00 uur. Niet alleen de sportbuurtwerkers van Sportservice Heerhugowaard zijn
aanwezig, ook Karate vereniging Naifanchi, Dansschool Marilyn en Hockeyvereniging MHC geven
uitdagende sporten. Je kunt zelf bepalen waaraan je mee gaat doen. Inschrijven is niet nodig.
Graag sportieve kleding en zaalschoenen aan. Meedoen aan een activiteit kost € 1,50 per keer.
Kijk voor meer informatie en voor het opgeven van de balsportmiddag op:
www.sportserviceheerhugowaard.nl. Daarnaast kunt u voor vragen contact opnemen met
Sportservice Heerhugowaard, 072 – 57 63 880 of via info@sportserviceheerhugowaard.nl
Sportservice Heerhugowaard stimuleert de jeugd van Heerhugowaard om minimaal 1 uur per dag
te bewegen.
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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
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Samen
bouwen
Hét adres
voor:
aan een
woningbouw
kelders
ijzersterk
nieuwjaar
utiliteitsbouw kozijnen
Middenweg 494
betonvloeren
verbouw
1704 BM Heerhugowaard
Tel:072-5711254
Tel.:
072 - 5711254
Fax:072-5743170
E-mail:
mail@rhbeers.nl
Email: mail@rhbeers.nl
Internet:
Internet: www.rhbeers.nl
www.rhbers.nl

Interieurverzorgster
Interieurverzorgster zoekt voor 1of 2 ochtenden werk.

Carin Suiker
Tel 0627425863

Stille Omgang te Amsterdam
In het weekeinde van 22 op 23 maart a.s.vindt de jaarlijkse Stille Omgang naar Amsterdam weer
plaats...
De intentie is dit jaar: In de stilte hoor je meer. God spreekt in onze tijd.
Opgave voor deelname kan tot 10 maart.
Bij Paul Mooij telefoon 072-5711625.

TE KOOP Kinderfietsjes
Wij hebben nog twee kinderfietsjes staan met een zadelhoogte tussen 52 en 70 cm.
Voor € 35,- zijn ze te koop. Bent u geïnteresseerd, neem dan even contact op met bovenstaand
telefoonnummer.
Gerrit van der Krol
De Ploeg 10
tel. 5726170 / mob. 06-18110970

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
De data voor de komende tijd:
21 februari 2014 10.00 uur koffie drinken op de pastorie
7 maart 2014
10.00 uur koffie drinken op de pastorie
21 maart 2014
17.30 uur maaltijd in het dorpshuis
Janet Wester
Tonnie Rozing
Gea Klercq
Tiny van Stralen
Riet Beers
Ria Boekel
Toos Mooij

(5719382)
(5741684)
(5715265)
(5714705)
(5719919)
(5710193)

U bent van harte welkom!
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TRIMSALON
NOORD-END
Voor kleine en middenslag hondjes

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

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

J OAN D EKKER
ELEK TROTECHNIEK

06-15689390

06-15689390

René Jonker

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

• • Licht
Lichtinstallaties
installaties
• • Kracht
Krachtinstallaties
installaties
• • Meterkasten
Meterkasten
• • Buiten
Buiten/ /
tuin
tuin
verlichting
verlichting
H.W. Mesdagstraat 15

H.W.
Mesdagstraat
1741
JM Schagen 15
1741 JM Schagen
joandekkerelektrotechniek.nl
joandekkerelektrotechniek.nl
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www.jonkerhov.nl

KBO Heerhugowaard Noord
Secretariaat: Harlingerstraat 3

Telefoon: 072-5710966

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter:
Wout Beers
Middenweg 566
Vicevoorzitter: Joke Beers-de Wit Torenburgplein 12
Secretaris:
Richard de Vos
Harlingerstraat 3
Penningm:
Cor Neeft
Dorsvlegel 9
2e penningm: Ria Vriend-Bleeker Leliehofstraat 8
Leden:
Jos Tesselaar-Zwemmer Bosweg 23
Joke Bergman
De Zicht 12

tel: 5714705
tel: 5745923
tel: 5710966
tel: 5713628
tel: 5716032
tel: 5715566
tel: 0613650786

Jaarprogramma 2014
Iedere dinsdag om 14.00 uur De Soos met kaarten en Keezen
Iedere woensdag om 09.30 uur Bewegen voor senioren.
10 maart

Piloot G.Plukkel vertelt over zijn ervaringen bij de KLM.

27 maart		
Excursie brandweer Alkmaar met film en rondleiding.
									
14 april
Busreis naar de Flevopolder, Oostvaardersplassen en een leuke vaartocht met
		
een stevige luxe boot
		
Deelname leden tot 1 maart, daarna vrij.				
12 mei

Mevrouw Haring test op ludieke wijze uw muzikale kennis.

28 mei		
De laatste gymochtend voor de zomer.
		
14 juni		
Rabo fietssponsortocht. We verdienen voor de kas.
				
01 september
Fietstocht olv Wim Beers
.. september

We beginnen weer met het losmaken van de spieren.

08 september

Vakantie verhalen, quiz en bingo + voorlichting HugoHopper

21 oktober
Hr. Pols verteld over het boeiende leven bij de douane.
		
Aanvang 19.30 uur
									
17 november
Wout Strootman, met mooie vertellingen en muziek van Annie M.G.Smith
16 december

Kerstmiddag met de groep Melancholie?

KBO voor 50 plus
De KBO is geen lokale activiteitenclub. Het is een organisatie die op gemeentelijk, provinciaal en
landelijk niveau opkomt voor de belangen van senioren.
Leden ontvangen 10 keer per jaar het fraaie tijdschrift De Nestor, met daarin regelmatig een
katern van KBO Noord-Holland. Bovendien kunnen zij profiteren van een aantrekkelijke korting
op de zorgverzekering bij Zilveren Kruis. Daarnaast proberen wij u natuurlijk ook te voorzien van
lokale activiteiten zoals:
De Soos, de gymnastiek, themamiddagen en uitjes.
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HEERHUGOWAARD

HEERHUGOWAARD

HEERHUGOWAARD
Erkend gas- waterverwarmingsinstallateur

Erkendverwarmingsinstallateur
gas- water- verwarmingsinstallateur
Erkend gas- waterEnergie Service
NoordNoord
West Alkmaar
Energie
Service
West
platdakbedekkingenkoperzinkwerk en sanitairspecialist!
platdakbedekkingenkoper- zinkwerk en
sanitairspecialist!
Sanitair
Sanitair && Tegel
Tegel Centrum
Centrum //Alkmaar
Alkmaar
Onsgezamelijk
gezamelijke
onderhoudsbedrijf
Erkend leerbedrijf / Ons
onderhoudsbedrijf
Energie
Service
Noord West Al
Energie
Service
Noord
West Alkmaar
Onze
gezamenlijke
showroom
voorverwarming
verwarmingen
enbinnenklimaat
binnenklimaat
Onze
gezamelijke
showroom
installatiewerk
N-H
voor
Sanitair &/ Tegel
Centrum / Alkmaar
Ons
gezamelijke onderhouds
Erkend
/
tair & Tegel Centrum
Alkmaar
Ons gezamelijke
onderhoudsbedrijf
Erkend leerbedrijf
/ leerbedrijf
voorenverwarming
en binnenk
gezamelijke showroom
voor N-H
verwarming
binnenklimaat
e gezamelijkeOnze
showroom
installatiewerk installatiewerk
N-H
platdakbedekkingen- koper- zinkwerk en sanitairspecialist!

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

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

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

Wilt u meer weten over de belangenbehartiging voor senioren?
Kijk dan op www.kbonoordholland.nl of www.uniekbo.nl
Wilt u nadere bijzonderheden over onze afdeling?
Kijk op www.kbonoordholland.nl en kies op deze site het tabblad “AFDELINGEN”
U vindt ons bij de letter “H”
Voor de agenda
27 maart
KBO excursie naar brandweer Alkmaar
14 april
KBO busdagtocht

Van het Water 				
Oud papier

Sint Joris
										
In bovenstaand diagram is het verloop te zien van de inzamelingen in 2012 en 2013.
Het totaalgewicht over 2013 bedroeg 91.220 kg. In 2012 verzamelden we in totaal 90.280 kg. Ergo
een lichte stijging t.o.v. 2012 en dat is een goede ontwikkeling.
De inzameling in januari 2014 leverde 8.460 kg op. Kijkend naar het diagram laat dat weer een
aanzienlijke vermindering zien t.o.v. de inzamelingen in januari 2012 en 2013. Hopelijk zet deze
trend zich niet voort.
Winterprogramma
In het kader van het winterprogramma zijn we met de leden naar landgoed Hoenderdaell en
schaatsbaan De Meent geweest. Voor de Kerst hebben we in het botenhuis gegourmet.
Het volgende uitstapje is naar het maritiem museum Rotterdam.
Daarnaast vindt er aan de lelievletten regulier onderhoud plaats. Het slepertje Joris ondergaat
een grote onderhoudsbeurt. Zo is het onderwaterschip grondig onderhanden genomen. Alle nog
aanwezige teer is ook verwijderd. Slechte plekken (boven de waterlijn) zijn eruit geslepen en met
inzetstukjes weer dicht gelast en glad geslepen. Inmiddels is de romp weer van drie lagen (epoxy)
verf voorzien. Er volgen nog enkele lagen. Gelukkig zijn er enkele oud-leiders die ons hierbij
helpen.
Een bijkomend nadeel bij deze werkzaamheden is -ondanks de zeilen, die we hadden opgehangendat het botenhuis overal zeer stoffig is. Nu het mechanisch schuren en slijpen weer achter de rug
is, zijn we inmiddels begonnen met de grote schoonmaak. Ook dat is op z’n tijd wel eens goed.
Vóór de opening van het vaarseizoen zal alles er weer spik en span uitzien,
De leiding.
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JAN GROOT
Medisch Pedicure Heerhugowaard
De praktijk staat ingeschreven
in het kwaliteitsregister voor pedicures
*
Diabetes en Reuma aantekening
*
Praktijk op de begane grond
*
www.pedicureheerhugowaard.nl
*

Altonstraat 15
1704CC, heerhugowaard
tel. 06-42307499

BOUWKUNDIG
TEKENBUREAU

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

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

Administratiekantoor

DEKKER

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

van parti
Tevens verzorging
aangiftebiljetten

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

Stichting steprace de Noord
Beste Noordenders,
Hier zijn we weer. Het nieuwe jaar is begonnen en wij dus ook weer.
De vrijdagavond van de kermis moet natuurlijk ook dit jaar weer
sportief doorgebracht worden. De kinderen zullen dat net als alle
jaren gewoon kunnen doen op hun step, traptrekker of skelter. Ze
mogen zelf kiezen welke de voorkeur heeft.
Voor de oudere jeugd hebben we de afgelopen twee jaar niets
gedaan. Dit gaf ons een leeg gevoel bij de start van de kermis.
Dit willen we veranderen en daar hebben we jullie hulp bij nodig!
Afgelopen jaar hebben we diverse mensen gesproken die weer terug wilden naar de steprace.
Hiermee wordt het parcours weer in ere hersteld zodat de bewoners weer lekker kunnen genieten
van de festiviteiten.
Natuurlijk hebben we jullie hulp hierbij nodig. Deze hulp bestaat uit deelnemen. Dus geef je op!
Vanaf 13 jaar mag je al mee doen en bij voldoende aanmelding zullen we extra prijzen voor de
jongste koppels in het leven roepen.
Vanaf nu kan een ieder zich aanmelden voor een plaats in het startersveld. Mocht je nog iets extra’s
willen doen zoals helpen bij de dag of lid worden van de organisatie mag je jezelf ook aanmelden
op onderstaand mailadres.
Het programma op 23 mei:
18:15 uur:
Traptrekkerrace en springkussen op het torenburgplein
		Skelterrace
		
Steprace voor 6 t/m 12 jaar
20:00 uur:
Steprace vanaf 12 jaar
21:00 uur:
Finish steprace
Wacht dus niet langer en meld je aan via stepracedenoord@hotmail.com

Stichting steprace de Noord
Fiona Veldman, Richard Groot, Marco Neeft, Miranda Groot, Rik Pancras

Dorpshuis voorzien van zonnepanelen
In het jaar van 6 januari 2012 tot 6 januari 2013 was 31.837 KWh
stroom verbruikt.
Vanaf 16 mei 2013 zijn de 28 zonnepanelen stroom gaan opleveren.
De eerste weken waren grijs en
bewolkt en vanaf begin juni is de zon gaan schijnen.
Op zondag 16 juni eind van de middag stond de teller op 907 KWh.
De eerste maand heeft een goed
resultaat opgeleverd.
Op maandag 15 juli eind van de middag stond de teller op 1764 KWh.
Op zondag 25 augustus eind van de middag stond de teller op 3097 KWh
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Op zondag 22 september einde van de middag stond de teller op 3802 KWh
Op zondag 20 oktober stond de teller op 4325 KWh. De zonkracht neemt duidelijk af.
De verwachten opbrengst bij de offerte was 6300 KWh wat met nog 7 maanden te gaan goed haalbaar moet zijn.
Op zondag 17 november stond de teller 4643 KWh. In een kleine maand 318KWh voor een grijze maand.
Op zondag 15 december stond de teller op 4871KWh. In de afgelopen maand een opbrengst van
228 KWh.
In de wintermaanden is de zonkracht toch beperkt voor zonnepanelen.
Met de zonnepanelen en daarnaast extra aandacht op het stroomverbruik (o.a. zijn in de zomer alle
koelers uitgezet tijdens het niet gebruiken van het Dorpshuis) hebben we een forse beperking kunnen
realiseren op het stroomverbruik. Vanaf 6 januari is tot nu toe totaal 21107 KWh stroom verbruikt en met
nog een kleine maand te gaan zullen we op ruim kwart lager uitkomen dan het stroomverbruik in 2012.
Op zaterdag 11 januari stond de teller op 5040 KWh. Een opbrengst van 169 KWh in de donkerste
maand van het jaar.
Op zondag 9 februari stond de teller op 5267 KWh. Een opbrengst van 227 KWh gelijk aan de maand
nov/dec. De dagen lengen weer.
Kees Dekker - Penningmeester / secretaris
Namens Stichting Dorpshuis

De “Blik op de weg” in De Noord …( 3 febr.)
Beste mensen,
Als ik vanmorgen, tegen achten, aan de wandeling begin is het
behoorlijk koud, maar de lucht is helder. Het gras is bevroren en
knerpt onder je voeten.
Op de Middenweg is het verkeer al aardig aan de gang. Fietsers spoeden zich naar hun werk of naar school. Als ik tussen de huizen door
naar het oosten kijk, dan zie een prachtige waas over de velden liggen.
De zon is nog niet op, dus fotografen spreken nu over “het blauwe
uur”. Meestal zie je dan een prachtige lucht, voordat de zon opkomt.
Op de kruising Middenweg/Hasselaarseweg staat de nieuwe afvalbak, die we dankzij de medewerking van wethouder Oude Kotte en dhr.Seyts hebben gekregen. Ik
heb hem dan ook officieel in gebruik gesteld met twee flesjes, een blikje en wat pakjes sigaretten.
En nu maar hopen, dat iedereen hem duidelijk ziet staan! Ineens flits een idee door mijn gedachten: Je zou een stel bordjes op 100 m./200 m. moeten zetten met de tekst “Afvalbak op 100m.”, of
“U nadert afvalbak over 200 m.” Wie maakt dat in drievoud? Ik hoor het wel!
Langs de Hasselaarseweg zie ik al madeliefjes in het gras staan. Een vergissing, of toch de nadering
van de lente? Rechtsaf de Noordscharwouderpolderweg. In het Apollomeer zie ik een overvloed
aan eenden en ganzen. Snel een foto en niet te dicht naderen, want dan gaan ze, zo leert de ervaring, het luchtruim in.
Even verderop schijnt nu de zon op de kassen. Een oogverblindend gezicht, maar wel mooi weerspiegeld in het water. Kijk maar even op de site!
Wandelend door het Schoutenbosje ervaar je de stilte. De paden zijn nog erg modderig en op
het bruggetje moet je even voorzichtig zijn, maar dan loop je wel te genieten. Ook hier zijn veel
watervogels te zien!
Via de Roskamsluis naar de Waarddijk-Noord.
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Hier is het altijd genieten van water met zijn vogels en de zon prachtig schijnend over het riet. Dan
blijft het altijd jammer, dat mensen hun blik en plastic hier achterlaten. Ik neem het dan maar mee
en deponeer bij de bushalte tegenover de fa. Stoop.
Als ik oversteek, kom ik Jos Stoop tegen. Ook hij verwijdert regelmatig het zwerfafval rond zijn
bedrijf. Want, laat je het liggen, dan zijn mensen toch eerder geneigd hun afval erbij te gooien. Jos
denkt even, dat ik van de gemeente ben (logo op mijn jas!), maar ik vertel mijn achtergrond en dat
komt positief bij hem over!
Op de Middenweg aangekomen, tref ik Jurgen en Ans. Ook zij hebben de wandelschoenen, met
dit prachtige weer, aangetrokken en gaan opgewekt richting Hoogwoud!!
Op het Annaplein doe nog wat rommel in de afvalbak en loop met het overgebleven blik (even
tellen!) naar huis. De kerkklok slaat 11.00 u. en de koffie staat klaar!
32 blikjes
21 drinkbakjes
11 plastic flesjes
17 pk. sigaretten
3 pk. shag
1 fles Berenburger (leeg!)
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

Annapop
Beste Noordenders,
Er is goed nieuws van de Annapop organisatie. Ook in 2014 vindt Annapop plaats.
Helemaal vanzelfsprekend is dit niet gegaan. De laatste jaren kunnen wij als moeilijk omschrijven.
Door invloed van de weersomstandigheden en de concurrentie van andere evenementen moeten
wij alle zeilen bijzetten om Annapop in leven te houden. De inzet van de vrijwilligers, de gulheid van de
sponsoren en met een aantal creatieve oplossingen geven ons een positieve kijk op Annapop 2014.
Dat positieve gevoel komt voort uit de evaluatie van de vorige editie. Met een duidelijke en
tijdige vermelding in het Contact en op de website: www.heerhugowaarddenoord.nl willen
wij de aandacht op dit muzikale hoogtepunt gaan vestigen.
Ook willen wij nog even stilstaan bij de grote kracht achter menig evenement in ons dorp.
Dan heb ik het over de ondernemers uit de regio die ons geholpen hebben. Harstikke bedankt
dat we, door een financiële bijdrage of het ter beschikking stellen van materiaal, weer in staat waren
om iets voor het dorp te kunnen doen.
Graag willen wij in 2014 weer een podium bieden voor de muzikaal getalenteerde Noordenders. Heeft
u, uw kind of hebben jullie samen de behoefte om een spetterend optreden te geven op onze professionele podiumwagen? Neem dan contact op met Ruben de Vries via het emailadres info@annapop.nl .
Zet 1e pinksterdag zondag 8 juni in uw agenda en laten we van Annapop 2014 een succes maken.
								 Met vriendelijke groet,
De organisatie van Annapop
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Info(N)oord
Info(N)oord is het informatiepunt in Heerhugowaard De Noord van 		
·
Bibliotheek Kennemerwaard
·
Rabobank Alkmaar e.o. en
·
gemeente Heerhugowaard.
U kunt uw vragen of opmerkingen ook mailen naar:
denoord@bibliotheekkennemerwaard.nl
Informatie van de Rabobank Contact Punt
Medewerkers van de Rabobank zijn niet meer aanwezig op woensdag- en vrijdagmiddag.
U kunt wel een afspraak maken met de senioradviseurs mevrouw B. Blank of mevrouw M. Ramaker,
telefoon 072-5674400 voor een gesprek thuis of in het kantoor van Info(n)oord.
Voor telefonische informatie Tel. 072 - 5674400
U kunt bij Info(N)oord wel terecht voor:
Een random-reader
					Betaal-enveloppen
Informatie van de Gemeente
Er is een directe telefoonlijn van Info(N)oord naar de gemeente.
Door het opnemen van de hoorn heeft u direct rechtstreeks telefonisch contact.
De Gemeentegids 2013/2014 wordt niet meer huis-aan-huis bezorgd.
De nieuwe gemeentegids 2013/2014 ligt voor u in de bibliotheek!!!
U kunt deze gids afhalen bij bibliotheek De Noord.
Bibliotheek Kennemerwaard
Wegwijs op het web in 7 stappen
Waar gaat het nou helemaal over: Facebook, Twitter, Picasa, YouTube en LinkedIn? En
wat is bloggen? Wat is er allemaal mogelijk met Google? Antwoord op deze vragen
krijgt u tijdens de cursus 7Dingen. Wie meer van deze dingen wil weten kan terecht bij
Bibliotheek Kennemerwaard. Wij helpen u op weg op de digitale snelweg.
7Dingen
7Dingen staat voor: in zeven stappen (veel) meer leren over het sociale web. U leert bloggen,
omgaan met YouTube en Picasa. U leert meer over sociale media als Facebook, LinkedIn en Twitter.
Een eigen startpagina maken met Symbaloo is ook onderdeel van de cursus. Verder komen ook
nog privacy en veiligheid aan bod.
Cursusdata
Op zaterdag 15 februari is de eerste bijeenkomst in de bibliotheek in Alkmaar Centrum waarna
iedereen aan de slag gaat in zijn eigen tempo en op de momenten die hem het beste uitkomen.
Op zaterdag 22 maart is er een tussentijdse bijeenkomst in de bibliotheek in Heerhugowaard. En
op zaterdag 17 mei sluiten we de cursus feestelijk af in de bibliotheek in Alkmaar Centrum.
Coaches
U werkt thuis achter uw eigen laptop of pc, maar u heeft contact met de andere deelnemers en
u wordt bovendien op afstand begeleid door een van de coaches van de bibliotheek. De coach
geeft antwoord op vragen en reikt oplossingen voor problemen aan. Wilt u een coach persoonlijk
spreken dan kan dat ook. Er zijn wekelijks drie spreekuren in de locaties Castricum (vrijdagochtend),
Heerhugowaard (woensdagmiddag) en Alkmaar Centrum (zaterdagochtend).
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Aanmelden
Geïnteresseerd? U bent van harte welkom.
Er is plaats voor 30 deelnemers. Leden van de bibliotheek betalen € 40,00. Bent u geen lid van de
bibliotheek dan betaalt u € 50,00. U kunt zich opgeven via kennemerwaard7dingen@gmail.com
onder vermelding van ‘7Dingen’.
Open atelier, zonne-energie
Ben jij een echte uitvinder? Ontwerp en maak in ons atelier een machine die beweegt door zonne-energie.
Bibliotheek Heerhugowaard
Tijd 13.30 – 15.00 uur donderdag 27 februari 2014.
Toegang € 3,50
Activiteiten informatie (Cursus / workshop)
Voor 9 – 12 jaar. Graag reserveren tel. 072 5764800
NIEUWE MATERIALEN
Volwassenafdeling
Brill, A
Campert, R
Dorsten, J. v.
Gilbert, E
Picoult, J

ROMANS
De stand van de sterren
Hotel Du Nord
Het nageslacht
Het hart van alle dingen
De verhalenvertelster

Romantisch
Algemeen
Romantisch
Romantisch
Algemeen

Jeugdafdeling
Amant, K
Amant, K

PRENTENBOEK
Anna in het zwembad
Anna poetst haar tanden

AP
AP

Sirett, D

INFORMATIEVE BOEKEN T/M 9 JAAR
Ik zie, ik zie .. en boek vol voertuigen AJ

Hagen, H
Jaspers, Y
Marti, M
Mollema, E

LEESBOEKEN T/M 9 JAAR
Heel veel Jubelientje
Ties en Trijntje in December
Zoek de 260 dubbelgangers
Het geheim van de bevroren tante

NIVEAU
A
A
A
A

Rood, L
Rood, L

LEESBOEKEN VANAF 9 JAAR
De Ridders van Rosande
Kathelijne van Kenau

THEMA
Algemeen
Algemeen

OPENINGSTIJDEN LOCATIE DE NOORD/ INFO(N)OORD MIDDENWEG 541 A
Maandag
13.00 – 17.00 uur
Woensdag 13.00 - 17.00 uur
18.30 – 20.30 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
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Nieuws van hugo girls
En weer hebben er twee teams nieuwe shirts gehad. De D1 heeft
nieuwe shirts van SHW gekregen en de D2 van KWS. Verderop staat
er meer over geschreven. Maar vanaf deze plaats natuurlijk ook
KWS en SHW ontzettend bedankt!
Alle jeugdteams hebben nu nieuwe shirts! Wat geweldig dat er zoveel bedrijven zijn die ervoor zorgen dat onze teams er zo prachtig
uitzien.
Op de NHV website staan al alle veldwedstrijden met aanvangstijden. Er zijn inmiddels wel nieuwe poules voorgesteld voor de C-,
D-, E- en F- jeugd en pouleaanpassingen voor Dames 1 en Dames
3. De verenigingen mogen hier nog op reageren (uiterlijk 12 februari) en daarna moeten de wedstrijden worden gepland. Eind februari/begin maart zal vervolgens het wedstrijdprogramma worden vrijgegeven. Voor de C-, D-, E- en F jeugd klopt er dus helemaal niets van het veldprogramma.
Voor de senioren zullen er kleine wijzigingen komen (en alle thuiswedstrijden want die kunnen
vanaf half februari worden gepland).
Een paar weken terug was er in onze regio een bijeenkomst over de verschillende opleidingsmogelijkheden voor scheidsrechters en over andere nieuwe opleidingseisen. Eén van die regels is dat
vanaf 1 juli 2015 iedereen die A-jeugd wordt (wat betreft leeftijd) een spelregeltestdiploma moet
hebben. De opleiding hiervoor kan op de NHV website worden geworden maar het examen zal
worden afgenomen door iemand van het NHV. Ook de coachen van (waarschijnlijk) B-jeugd en hoger moeten vanaf 1 juli 2015 zo’n diploma hebben. We zullen (samen met de buurtverenigingen)
gaan kijken hoe we alles moeten gaan regelen. Het idee van zo’n diploma komt van hockey en van
korfbal want daar is het al een verplichting. Het voordeel is dat iedereen weet wat de regels zijn en
dat moet positief werken bij het handbal zelf en bij ervaringen met de scheidsrechters.
Karen Ursem is de nieuwe websitebeheerder. Karen Ursem.
Het nieuwe e-mailadres voor websitekopij is: kaarun24@hotmail.com.
Heel veel plezier en succes iedereen.
HOOFDSPONSORS
Transportbedrijf Piet Oudeman
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman
ONZE JARIGEN
Debbie Markus		
Kim Smids		
Zoë Zuurbier		
Rosie Koch		
Mabel Ursem		
Simone Drenth		
Denise Sprenkeling
Silvie Appelman		
Carola Wijnker		
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15 feb
16 feb
16 feb
18 feb
18 feb
21 feb
21 feb
24 feb
26 feb

Het bestuur

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
		
D3		 Partycentrum Bleeker 			
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
Dames 1
Loonbedr. en machineverhuur Danenberg
		
Transportbedrijf Piet Oudeman
		
Recr 1		
Loonbedrijf Danenberg
Recr 2		
Loonbedrijf Veldman
		

www.loonbedrijfveldman.nl
www.caferestaurantbleeker.nl

www.snackeethuishugo.nl
www.loonbedrijfdanenberg.nl
www.pietoudemantransport.nl
www.loonbedrijfveldman.nl

D2 KWS
De meiden van de D2 mogen nu, hun, kwaliteiten laten zien in de nieuwe shirts van KWS. KWS
infra is marktleider in de wegenbouw en de productie van asfalt in Nederland. Zij zijn zowel actief
met de aanleg van grote projecten als met kleinschalige opdrachten voor lokale overheden en
particulieren.
www.kws.nl

Wij hebben vandaag in de nieuwe shirtjes van kws gehandbald. Ze brengen gelijk al geluk want
we hebben gewonnen met 12-6!! Het was een spannende wedstrijd. De coaches waren: Miranda
& Mariska, ze hebben ons goed gecoacht. Groetjes Sam & Pleun ( D2 )
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D1 SHW
D1 de toppers van SHW Straalbedrijf Holland West. Dit bedrijf heeft ruime ervaring in het stralen
en conserveren van diverse soorten materiaal. Zij geven uw staal, RVS, termisch verzinkt staal, aluminium, hout, polyester of kunststof het verfsysteem dat u wenst. Kijk voor info op:
www.straalbedrijfhollandwest.nl

Winterkeezen 31 januari
Vrijdag 31 januari stond het winterkeezen op het programma. Er was deze winter nog geen
sneeuwvlok gevallen en ook de nachten met nachtvorst waren op één hand te tellen. Toch gingen
we winterkeezen in het Rondeel. We hadden de kachel lekker hoog gedraaid, de pinguïns stonden
op de bar en de kaarsjes brandden.
Tegen 20.00 uur begon het Rondeel vol te stromen. Er waren veel vertrouwde gezichten en maar
ook een paar nieuwe deelnemers. Om 20.00 uur gingen we van start. Na de eerste ronde schoven de
verliezers een tafel door. Er waren spannende potjes, potjes die binnen no time een winnaar kenden
en potjes die door het vele pesten eindeloos lang duurden. In de tussentijd werden we door José van
Diepen in de watten gelegd met koekjes, drankjes, nootjes en de heerlijkste hapjes. Bedankt José!
Iedereen had het goed naar zijn zin en tegen half twaalf was de vierde ronde gespeeld en konden
de punten geteld worden. Ria Vriend en Jos Beers bleken een onverslaanbaar duo. Ook Gerard en
Karin Stoop waren goed op dreef en het gelegenheidsduo Stan van Uden en Ina Dekker waren een
succesvol koppel. Nel kwam met de uitslag:
1e plaats: Jos Beers met 73 punten
2e plaats: Ria Vriend met 60 punten
3e plaats: Ina Dekker met 53 punten
De poedelprijs was voor Irma Entius met 16 punten.
Iedereen gefeliciteerd! Jos kreeg een lekkere appelkruimelvlaai en werd gekroond tot winterkeezkampioen van Hugo Girls. Ook Ria en Irma gingen niet met lege handen naar huis. Tenslotte werden er lootjes voor de loterij verkocht. De hele bar stond vol winterse prijzen, van chocolademelk
met slagroom tot zuurkool met worst. Iedereen ging met een aardigheidje naar huis. Het was weer
een geslaagde en gezellige avond!
Iedereen bedankt voor de komst en gezelligheid! De volgende keer is op vrijdag 14 maart. Dan
gaan we lentekeezen. Graag tot dan!
Nel, Irma en Jella
30

Schoonmaken Rondeel
De volgende teams van Hugo Girls zijn aan de beurt om het Rondeel schoon te maken.
3/3-6/3 Dames 2
De sleutel is bij P. Jaspers , Rozenhoutstraat 4, tel: 072 5711729
Winterkeezen
De eerste sneeuwvlokjes zijn gesignaleerd in Nederland, dus het wordt tijd om te gaan winterkeezen! Leden en niet-leden, beginners en ervaren keezers: iedereen is welkom in ’t Rondeel op
vrijdag 31 januari.
Om 19.45 uur start de inschrijving. We beginnen met koffie of thee met wat lekkers en om 20.00
uur gaan we spelen. De kosten zijn 5 euro per persoon. Dit is inclusief 2 kopjes koffie of thee en
allerlei lekkers. Borden, pionnen, kaarten en instructie zijn aanwezig. Je kunt je alleen of als koppel
inschrijven. Voor de winnaar van de avond is er een mooie prijs. Als het met het keezen niet wil
lukken, koop dan lootjes in onze Hugo Girls loterij en win een leuke prijs.
Wij hopen op een grote opkomst en een gezellige avond. Tot vrijdag 31 januari!
Nel, Irma en Jella
Zondag 2 februari Hugo Girls – JHC
Gelijk spel Hugo Girls – JHC.
Na de overwinning van vorige week op Conzelo gingen we vol goede moed de wedstrijd tegen
JHC in. De vorige keer tegen JHC wonnen wij, maar we wisten dat het een lastige pot zou worden.
Vanaf het begin stonden wij op scherp en goed te verdedigen, de stand liep gelijk op. JHC wist
meerdere keren vanaf de hoek te scoren, maar wij hadden daar een antwoord op met goede afstandsschoten. De rust werd in gegaan met een score van 12-12. Tijdens de rust werden er nieuwe
afspraken gemaakt over het verdedigen, dit moet de tweede helft beter. Veel tijd voor een peptalk
was er niet, na een paar minuten floot de scheids alweer om te beginnen. De start van de tweede
helft ging wat moeizaam, JHC wist er een aantal keer goed door te komen en de stand liep uit naar
13-18. Vanaf dat moment zijn wij terug gezakt naar een zes-nul verdediging, hierdoor kreeg JHC
minder ruimte om er door heen te komen. Dit ging gelijk een stuk beter, de verdediging zat goed
dicht. Ook aanvallend gingen we beter spelen, zes keer achter elkaar wisten wij te scoren, 19-18 in
het voordeel van Hugo Girls met nog 10 minuten op de klok. Wij bleven lekker ons eigen spelletje
spelen en JHC had moeite met onze zes-nul verdediging. JHC wist nog twee maal te scoren en ook
onze invaller had een mooi afstandsschot. Eindstand: 20-20. Volgende week spelen we uit tegen
Andijk om 12.00 uur, de eerst volgende thuiswedstrijd is zondag 2 maart om 12.00 uur, tot dan!
Dames 1.
UITSLAGEN HUGO GIRLS
1 februari-7 februari
Hugo Girls 1		
–
J.H.C. 1			
Hugo Girls 2		
–
Graftdijk 2		
H.V. Blokker 2		
–
Hugo Girls 3		
Kleine Sluis 1		
–
Hugo Girls 4		
Graftdijk A1		
–
Hugo Girls A1		
Vrone B1			
–
Hugo Girls B1		
Meteoor B1		
–
Hugo Girls B2		
Westfriesland/SEW C3
–
Hugo Girls C1		
Hugo Girls D1		
–
Geel Zwart D1		
Hugo Girls D2		
–
Kleine Sluis D2		
Hugo Girls D3		
–
KSV D2			
Goed gespeeld. KSV gooide beter op doel.

0-20
17-9
15-9
11-11
15-8
19-6
26-11
7-5
5-9
12-6
8-13
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Tonegido E1		
Hugo Girls E2		
Tonegido F1		
Hugo Girls R1		
Westfriesland R3		

–
–
–
–
–

Hugo Girls E1		
Koedijk E1		
Hugo Girls F1		
Petten R1		
Hugo Girls 2		

6-2
7-4
2-13
17-11
7-7

8 februari-14 februari
Andijk 1			
–
Hugo Girls 1		
11-14
Hugo Girls 2		
–
KSV 4			
21-13
Hugo Girls 4		
–
Lacom ‘91 2		
21-13
Hugo Girls A1		
–
Hollandia T A1		
20-13
Tornado B1		
–
Hugo Girls B1		
14-20
Hugo Girls B2		
–
Spartanen B1		
9-10
Hugo Girls C1		
–
S.S.V. C1			
16-21
Hugo Girls C2		
–
D.S.O. C2			
17-10
Z.A.P. D1			
–
Hugo Girls D1		
21-3
Hugo Girls D2		
–
D.S.O. D3		
16-15
Victoria O D3		
–
Hugo Girls D3		
14-3
De tegenpartij was te sterk
Hugo Girls E1		
–
Westfriezen E1		
6-6
Hollandia T E2		
–
Hugo Girls E2		
3-4
Het was een hele mooie wedstrijd. De meiden waren in topvorm en de tegenstander ook dus het ging
gelijk op. De laatste seconde van de eerste helft scoorde Jenny de gelijkmaker 2-2. De 2de helft werden
beide partijen moe maar ze hielden vol. Weer scoorde Jenny 10 sec. voor tijd 3-4 Joehoe, gewonnen!
Super meiden, allemaal goed gespeeld! Patrick, Inge en Sylvia
Vido F1			
–
Hugo Girls F2		
5-8
C.S.V. Handbal R2		
–
Hugo Girls R1		
8-9
Vrijdagavond 31 januari keezen in ’t Rondeel.
Iedereen is welkom! Inschrijven vanaf 19.45 uur. Aanvang 20.00 uur
PROGRAMMA ZATERDAG 15 FEBRUARI T/M VRIJDAG 21 FEBRUARI (ZAAL)			
					
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1
VRIJ
DAMES 2
VRIJ
DAMES 3
VRIJ
DAMES 4
VRIJ
A1
VRIJ
B1
VRIJ
B2
VRIJ
C1
VRIJ
C2
VRIJ
D1
VRIJ
D2
VRIJ
D3
VRIJ
E1
VRIJ
E2
15-feb Graftdijk E2 - E2
De Oosterven 17:00
16.00
RES.SH.
F1
VRIJ
F2
VRIJ
RECR. 1 20-feb Niedorp DR1 - HG DR1
Niedorphal
19:00
18.15
-----RECR. 2 18-feb HG DR2 - Vido DR2
Noorderend 21:00
20.30
-----32

AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV. VERTREK
DAMES 1 2-mrt HG DS1 - Spartanen DS1
Noorderend
12:00 11.15
DAMES 2 1-mrt Lacom ‘91 DS3 - HG DS2
Geestmerambacht 19:45 19.00
DAMES 3 2-mrt HG DS3 - Tornado DS4
Noorderend
10:45 10.15
DAMES 4 2-mrt Vrone DS1 - HG DS4
De Oostwal
12:50 12.00
A1
2-mrt HG DA1 - Victoria O DA1
Noorderend
13:15 12.45
B1
2-mrt HG DB1 - S.C. Dynamo DB1 De Deimos
12:30 11.45
B2
1-mrt Zwaluwen ‘30 DB1 - HG DB2 Zwaluwen’30
18:45 17.45
C1
2-mrt HG DC1 - Victoria O DC1
De Deimos
11:30 10.45
C2
1-mrt HG DC2 - J.H.C. DC2
Noorderend
13:30 13.00
D1
2-mrt HG D1 - D.S.O. D1
Noorderend
10:00 09.30
D2
1-mrt Hollandia T D1 - HG D2
Harenkarspelhal 12:15 11.30
D3
1-mrt Tornado D3 - HG D3
Waardergolf
9:15
08.30
E1
1-mrt Victoria O E1 - HG E1
De Stap
11:20 10.30
E2
1-mrt KSV E3 - HG E2
Waardergolf
10:45 10.00
F1
1-mrt Victoria O F3 - HG F1
De Stap
10:30 09.45
F2
1-mrt HG F2 - DSS F2
Noorderend
12:45 12.15
RECR. 1
VRIJ
RECR. 2 4-mrt HG DR2 - Excelsior ‘53 DR2 Noorderend
21.00 20.30
					
WIJZIGING:
Zat 1 mrt: Victoria O F3 - F1 om 10.30 uur (ipv Victoria O F1)
		
Zon 2 mrt: Vrone DS1 - Dames 4 om 12.50 uur (ipv 11.00 uur)
		
Din 4 mrt: Recr 2 - Excelsior’53 om 21.00 uur (ipv 4 feb)

RES.SH.
--------------------------------------------------------------------------------------

Heb jij binnenkort zaaldienst in sporthal Noorderend?
Kijk dan even op de website onder het kopje Ledendiensten bij Zaaldienst/Zaalcontrole.
Er zijn namelijk een paar wijzigingen bijgekomen en het is natuurlijk wel de bedoeling dat je weet
wat jouw taken zijn als jij zaaldienst moet draaien.
ZAALDIENSTEN ‘T NOORDEREND				CONTROLE
		
1-mrt
12.30-14.15
ouders jeugd + Britt Stoop
		
2-mrt
09.45-12.00
Marijn Kunst + Corina Slijkerman		
Ingrid Commandeur
12.00-14.30
Cindy Blankendaal + Margreth vd Berg
		
8-mrt
10.30-13.00
ouders jeugd + Kim Smids
13.00-14.30
ouders jeugd + Debbie Markus
		
9-mrt
09.45-12.15
Jorine de Moes + Marianne Gieling		
Liane Borst
		
15-mrt
13.15-14.00
ouders E2+ Evie Tiel
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TEAM		
RECR. 2 18-feb
F2
1-mrt
C2
1-mrt
D1
2-mrt
DAMES 3 2-mrt
C1
2-mrt
DAMES 1 2-mrt
B1
2-mrt
A1
2-mrt
RECR. 2 4-mrt
D2
8-mrt
F1
8-mrt
E1
8-mrt
E2
8-mrt
D3
8-mrt
DAMES 2 8-mrt
B2
9-mrt
DAMES 4 9-mrt
RECR. 1 11-mrt
DAMES 2 15-mrt
E2
15-mrt
RECR. 2 25-mrt

WEDSTRIJD
HG DR2 - Vido DR2
HG F2 - DSS F2
HG DC2 - J.H.C. DC2
HG D1 - D.S.O. D1
HG DS3 - Tornado DS4
HG DC1 - Victoria O DC1
HG DS1 - Spartanen DS1
HG DB1 - S.C. Dynamo DB1
HG DA1 - Victoria O DA1
HG DR2 - Excelsior ‘53 DR2
HG D2 - Lacom ‘91 D2
HG F1 - V.Z.V. F2
HG E1 - Spartanen E1
HG E2 - DSS E3
HG D3 - Vrone D4
HG DS2 - Hollandia T DS2
HG DB2 - Andijk DB1
HG DS4 - Con Zelo DS3
HG DR1 - Kleine Sluis DR1
HG DS2 - C.S.V. Handbal DS3
HG E2 - A & O E1
HG DR2 - VVW DR3

AANV
21:00
12:45
13:30
10:00
10:45
11:30
12:00
12:30
13:15
21.00
10:45
11:30
12:15
13:00
13:45
19:30
10:00
11:00
21:00
19:00
13:30
21.00

SCHEIDRECHTER		
Annie Groenland		
Bente Zuurbier-Evi Blankendaal
Malissa de Groot-Amber Molenaar
Astrid Snel		
Karin Oudeman		
?
De Deimos
Bond		
Nel Borst
De Deimos
Monique Oudeman		
Karin Oudeman		
recreanten 2		
Rosie Koch-Ineke Schot		
Denise Sprenkeling-Lindsey Snoek
Lisa Dekker-Bregje de Wit
Kelly Zuurbier-Lois Dekker
?		
Nel Borst		
Karin Oudeman		
Monique Oudeman		
?		
Pien vd Berg-Sen Kuilboer
Monique Oudeman		

Activiteitenkalender
Minihandbalmiddagen

19-02

19-03 16-04

Hugo Boys seizoen 2013-2014
Van de bestuurstafel
Door de vele regenval is er afgelopen weekend bijna niet gespeeld. Op
zondagochtend zijn alleen de thuiswedstrijden van HB3 en HB5 doorgegaan. ’s Middags is de wedstrijd van de dames alsnog afgelast.
Komende zondag is er een inhaalprogramma voor de overige seniorenteams. Hugo Boys 1 speelt een thuiswedstrijd tegen Winkel. Dit belooft
een spannende wedstrijd te worden om de bovenste plaatsen.
De dames spelen een thuiswedstrijd tegen WBSV.
Op vrijdag 14 februari a.s. zal de jaarlijkse vrijwilligersavond voor de vrijwilligers van Hugo Boys
en Stichting Dorpshuis worden gehouden. Vanaf 21.00 uur zijn de deuren van het Dorpshuis geopend. De uitnodigingen zijn inmiddels verzonden. De vrijwilligers van Hugo Boys zullen de uitnodiging dit jaar via de mail ontvangen.
Deze avond zal ook worden georganiseerd voor de vrijwilligers van het Dorpshuis.
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Resultaten
De afgelopen 2 weken is er door de meeste teams weer gespeeld.
Hugo Boys 1 verloor de uitwedstrijd tegen Geel Zwart en verloor vrij kansloos met 4-0. Afgelopen
zondag was een inhaalzondag en werd er niet gespeeld.
Hugo Boys 2 speelde de uitwedstrijd tegen koploper SEW en wist, ondanks veel invallers, een
keurige 1-2 overwinning tot stand te brengen. Afgelopen zondag werd de uitwedstrijd tegen Vios
W afgelast.
Hugo Boys 3 behaalde een gelijkspel in de thuiswedstrijd tegen Victoria O.
Hugo Boys 4 verloor met het kleinst mogelijke verschil thuis tegen Flevo. Het werd een 0-1 nederlaag.
Hugo Boys 5 kon het afgelopen zondag niet bolwerken in de thuiswedstrijd tegen koploper Kleine Sluis.
Het werd een 1-4 nederlaag
De dames speelde afgelopen zondag niet. Vanwege de vele regenval werd de wedstrijd afgelast.
De A1 junioren zijn aan een uistekende opmars bezig. De laatste 4 wedstrijden werden allemaal
in winst omgezet. Hierdoor stijgen ze naar de bovenste plaatsen in hun klasse.
A.s. zondag spelen zij een thuiswedstrijd, tegen Legmeervogels, in het kader van het bekertoernooi.
Klaas Oudeman
voorzitter
Beste vrijwilliger,
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de vrijwilligersavond van Hugo Boys op vrijdag 14
Februari 2014 a.s. Wij stellen het zeer op prijs als u, samen met uw partner, aanwezig kunt zijn.
Deze avond krijgt u aangeboden voor het vrijwilligerswerk dat u voor Hugo Boys verricht. Wij zijn
u zeer dankbaar voor uw inzet voor onze vereniging.
Vanaf 21.00 uur bent u welkom! Wij hopen u te mogen begroeten.
Indien u onverhoopt niet aanwezig kunt zijn verzoeken wij u dit z.s.m. door te geven via:
secretaris@hugoboys.nl.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van v.v. Hugo Boys,
Ronald Hand
Secretaris

Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 15 februari
Hugo Boys
9.30 uur Gerard Klerqe
Carnavalmiddag
13.00 uur Irma / Jose

Donderdag 20 februari
Training hugo-boys

Dinsdag 25 februari
kbo

Vrijdag 21 februari
Koersbal

Zondag 16 februari
Hugo Boys
9.45 uur Laura Bockweg
13.00 uur Karin Groenland
15.30 uur Yvon Rendering

Zaterdag 22 februari
Hugo Boys
9.30 geen programma
13.00 geen programma

Woensdag 26 februari
Revas
Senioren gym

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

Zondag 23 februari
Hugo Boys
9.45 Afra Commandeur
14.00 Joke Vader

Donderdag 27 februari
Training Hugo Boys
Vrijdag 28 februari
koersbal

Maandag 24 februari
Tafeltennis Puinhoop
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Hugo Boys Senioren
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 16 februari 2014 				
Terreindienst: John Beers 						
wedstr.
13982
00000
00000
00000
0000
205323
208100

Omschrijving		
aanv
Vertr/aanw Scheidsrechter
Hugo-Boys 1
Winkel
14:00		
N. Th. Bakker
Hugo-Boys 2
vrij					
Hugo-Boys 3
vrij					
Hugo-Boys 4
vrij					
Hugo-Boys 5
vrij					
Hugo-Boys A 1
Legmeervogels A1 10:45		
Klaas Oudeman
Hugo-Boys VR 1 WBSV VR 2
14:00 13:30
Mitchel v Assendelft

WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS DINSDAG 18 februari 2014 				
62048
SVW 27 7
Hugo-Boys 3
20:00 19:15		
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 23 februari 2014				
Terreindienst: Mark Klompstra 					
wedstr. Omschrijving		
aanv
Vertr/aanw Scheidsrechter
13788
DWOW 1
Hugo-Boys 1
14:00		
J.C. Terband
47162
Hugo-Boys 2
VVW 2
10:45 10:00
F.F.C. Bakker
61465
Kolping Boys 6
Hugo-Boys 3
12:00 11:00		
66110
JVC 6
Hugo-Boys 4
10:00 9:00		
63982
Callantsoog 3
Hugo-Boys 5
11:00 10:00		
68904
Hugo-Boys A 1
Uitgeest A 2
10:45		
G. Vinke
0
Hugo-Boys VR 1 vrij					
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 2 maart 2014 				
Terreindienst: Manus van Vliet 						
wedstr.
00000
00000
00000
00000
00000
0
0

Omschrijving		
aanv
Vertr/aanw Scheidsrechter
Hugo-Boys 1
vrij					
Hugo-Boys 2
vrij					
Hugo-Boys 3
vrij					
Hugo-Boys 4
Kleine Sluis 3
10:45 10:00
Henk Kroon
Hugo-Boys 5
vrij					
Hugo-Boys A 1
vrij					
Hugo-Boys VR 1 vrij					
Siem Hand tel. 5740761

									

Pupil van de Week
Pupil van de week voor deze wedstrijd:
16 Februari
Hugo Boys 1 - Winkel 1
is
Kai Bleeker
12:45 uur aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen.
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Hugo Boys Jeugd

							
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd Zaterdag 15 februari 2014				
Terreindienst ‘s middags: Rob Zuurbier				
wedstr. Omschrijving			
aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
204421 Hugo Boys B1
- Kolping Boys B4
UITGESTELD			
187586 Hugo Boys C1 - Vitesse 22 C3
11:00 10:00
Koen de Koning
192961 Kolping Boys D4 - Hugo Boys D1
11:30 10:15
192888 Hugo Boys D2 - Castricum D5
11:00 10:15
Rene Buter
Hugo Boys E1
- Zie programma SZVV				
Hugo Boys E2
- Zie programma SZVV				
Hugo Boys F1
- Zie programma SZVV				
Hugo Boys F2
- Zie programma SZVV				
							
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd Zaterdag 22 februari 2014				
Terreindienst: -				
wedstr.
204424
187029
191703

Omschrijving			
aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
Kolping Boys B4 - Hugo Boys B1
15:00 13:45
Kolping Boys C5 - Hugo Boys C1
13:15 12:00
Hugo Boys D1 - Vrij				
Kolping Boys D9 - Hugo Boys D2
9:00
8:00
Hugo Boys E1
- Zie programma SZVV				
Hugo Boys E2
- Zie programma SZVV				
Hugo Boys F1
- Zie programma SZVV				
Hugo Boys F2
- Zie programma SZVV						

Programma SZVV Zaalvoetbal

					
					
Wedstrijdprogramma Hugo Boys jeugd Zaterdag 15 februari 2014			
			
Aanvang Aanwezig/vertrek
CSV BOL E1
- Hugo Boys E1
12:00
11:30
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Hugo Boys E1
- CSV BOL E1
12:40		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Winkel E4
- Hugo Boys E2
14:00
13:15
NIEDORPHAL - Winkel
Hugo Boys E2
- Winkel E4
14:40		
NIEDORPHAL - Winkel
Tifa Doedens F1
- Hugo Boys F1
9:00
8:30
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Hugo Boys F1		 Tifa Doedens F1
9:40		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Lighthouse ICT bv F6 - Hugo Boys F2
10:40
10:00
SPARTAHAL - Schagen
Hugo Boys F2
- Lighthouse ICT bv F6
11:20		
SPARTAHAL - Schagen
					
Wedstrijdprogramma Hugo Boys jeugd Zaterdag 22 februari 2014
			
E1		vrij			
E2		 afhankelijk van plaats in poule volgt		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
F1		 afhankelijk van plaats in poule volgt		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Hugo Boys F2
- Winkel MF2
10:20
9:50
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Winkel MF2
- Hugo Boys F2
11:00		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
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Jaarplanner 2014
MEI
5 mei 2014
10 mei 2014
12 mei 2014
22 mei 2014
29 mei 2014
31 mei 2014

Fietstocht
20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
KBO: Slotmiddag met cabaret en zang
Vrouwen van nu: uitje
Eerste Heilige Communie
40 MM

JUNI
22 juni 2014
29 juni 2014

YoungSeven, Katholieke jongerendag
YoungSeven, Feestelijk de zomer in

AUGUSTUS
30 augustus 2014

38e editie Noordender Volksspelen

NOVEMBER
5 november 2014
7 november 2014
8 november 2014
9 november 2014

Cabaret/Revue avond bij Bleeker
Cabaret/Revue avond bij Bleeker
Cabaret/Revue avond bij Bleeker
Cabaret/Revue middag bij Bleeker

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

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

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

Gezinsveranderingen en/of verhuizingen doorgeven aan de penningmeester a.u.b.
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Uw online site voor straatgereedschap

Straatgereedschap bestel je online op

Straatgereedschap.nl

• straathamers
• steenknippers
• trilplaten

• werkkleding
• werkschoenen
• bezems

Straatgereedschap.nl
Middenweg 571
1704 BH Heerhugowaard

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

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

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

www.caferestaurantbleeker.nl • Als het om feestelijke verzorging gaat.

PRES
ENTE

ERT
:

SJOELCLUB GLAI EM D’R IN
ORGANISEERT OP

12 APRIL 2014

DE 12E EDITIE VAN HET

NOORDENDER SJOELKAMPIOENSCHAP
OPGEVEN KAN ALS 18 JAAR OF OUDER BENT
VANAF NU VIA GLAIEMDRIN@LIVE.NL
LET OP VOL=VOL.

NA AFLOOP IS ER WEER SJOELBAKKENBAL
MET MUZIEK VAN PAUL VLAAR
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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
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Daar plukt ú de vruchten van!

