Vrijdag 31 januari 2014

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

Hugo Girls winterkeezen
20:00 Toneel in dorpshuis Veenhuizen: De dames Bloem door dik en dun
Bleeker popquiz
20:00 Toneel in dorpshuis Veenhuizen: De dames Bloem door dik en dun
YoungSeven, Sirkelslag
KBO: Jaarvergadering
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
KBO: busdagtocht
20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
19:45 Vrouwen van nu - ´t Zwaantje Veenhuizen: Apotheker Rieter
YoungSeven, Stille Omgang
Stille Omgang
20:00 uur Jaarvergadering van de parochie in het dorpshuis
KBO: excursie naar brandweer Alkmaar
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
19:45 Vrouwen van nu - ´t Zwaantje Veenhuizen: Creatief
20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
MOV: Paastocht
Koningsdag: versierde fietsen, kinderkermis
Vormselviering

Contact verschijnt tweewekelijks onder redactie van Angèl Mooij, Pim Mooij, Jos Beers, Robbert Jonkind en
Paul Mooij. Email: RedactieContactDeNoord@gmail.com Telefoon: 072-5715332
Distributie/abonnementen: 072-5711625 financiën: 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 10 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 28 februari 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.

KLINKENDE
MUNT WEKEN

100% Husqvarna.
0% Brandstof.

Inclu sief Accu
en snella der

€ 429,-
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De nieuwe Husqvarna Accu
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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
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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
Openingstijden kerk:van maandag tot en met vrijdag 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		
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
Verlegen om bondgenoten
Gedoopt door Johannes, trok Jezus erop uit.
Van meet af aan zoekt Hij
Naar bondgenoten, naar medestanders.
Het evangelie is daarover heel duidelijk.
Er wordt geen algemene oproep geplaatst.
Mensen worden met naam en toenaam gevraagd.
Er klinkt iets in door van radicaal kiezen.
Het is ‘ja’ of ‘nee’. Er is geen tussenweg.
Marchanderen staat niet in zijn woordenboek.
Dat verhaal van toen is nu nog actueel.
Ook nu nog vraagt Jezus bondgenoten,
Mensen die dezelfde droom dromen
En die hetzelfde ideaal in hun hart koesteren.
Aan het meer van ons druk bezet leven
Staat Hij en nodigt ons vooral uit.
De zaak waar Hij voor staat is geen eenmanszaak.
Zijn droom kan pas realiteit worden
Waar mensen de handen ineenslaan.
Daarom is er aan ieder van ons de vraag:
“Word mensenvisser, word bondgenoot!”.
Hij vraagt om ons ‘ja’ of ‘nee’:
Onvoorwaardelijk en terstond.
Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren voor 6 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 1 EN 2 FEBRUARI
Maria Lichtmis
Eerste lezing uit de profeet Maleachi 3, 1-4( De heer die gij verwacht, treedt zijn heiligdom binnen)
Evangelie uit Lucas 2, 22-40( Jezus wordt door zijn ouders in de tempel opgedragen en er door
Simeon en Hanna als de Messias herkend)
4

ZONDAG 2 februari
10.00 uur
Woord- en communieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is Tineke de Boer-Bleeker.
Gebedsintenties voor: Truus van Stralen-Overtoom en zegen over haar gezin, Adrianus Overtoom
en Catharina Overtoom-Oudhuis en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Berry, Jaap
Way en Gre Way-de Boer en overleden familie, Alie Idema-van Diepen, Jan Zuurbier en zegen over
zijn gezin, kees Zuurbier en zegen over zijn gezin, overleden ouders van Schagen-Schuit en kinderen en Wilhelmus Groot.
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars: Pascalle Beers en Maud Berkhout. Koster; Gon Meester
MAANDAG 3 FEBRUARI
15.15 UUR
Kinderkerk voor de bovenbouw
WOENSDAG 5 FEBRUARI
12.00 UUR
Kinderkerk voor de onderbouw
WEEKEINDE 8 EN 9 FEBRUARI
Vijfde zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 58, 7-10( Wie gerechtigheid doet, zal Gods zegen ondervinden)
Evangelie uit Matteüs 5, 13-16( Plaats uw lamp niet onder de korenmaat)
ZONDAG 9 FEBRUARI
Eucharistieviering met zang van de Cantorij. Voorganger is pater Jan Molenaar. Gebedsintenties
voor; Antonius Aloysius Molenaar en Petronella GerhardA Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart, Cor Borst en Ria Borst-Groot, Jaap en Gina Beers overleden ouders en
zegen over de kinderen en kleinkinderen, Jan Korver en zegen over zijn gezin.
Lector:Bert Bijvoet. Misdienaars:Kirstin Plak en Jill Kavelaar. Koster; Peter Danenberg.
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 onderhouden)
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 Marion Bleeker-Burger.
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
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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Rooster kerken Waarland, ’t Veld en Nieuwe Niedorp
’t Veld:
Zaterdag 1 februari om 19.00 uur Eucharistieviering met P Steur
Zaterdag 8 februari om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en voorstellen van
de 1e communicanten en zang van de veldrakkers
Zondag 16 februari om 10.oo uur woord- en communieviering met Theo vertelman en zang van
het gemengd koor.
Waarland:
Zondag 2 februari om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van de
vrienden van het gregoriaans.
Zondag 9 februari om 10.00 uur Gezinsviering met Toon Jorink en voorstellen van de 1e communicanten en zang van het kinderkoor.
Zaterdag 15 februari om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en
zang van het gemengd koor.
Nieuwe Niedorp:
Zaterdag 1 februari om 19.00 uur Woord- en communieviering met toon Jorink en zang van Timeless. Er is KWD
Zaterdag 8 februari om 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger
is pastoor van der Stok.
Zondag 16 februari om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en voorstellen van
de 1e communicanten en zang van de zonnezangers.
Dopen
Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de pastorie gestuurd wordt.
Wilt u uw kindje laten dopen?
Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971
Geboren
Op 9 januari is Lotte geboren.
Zij is de dochter van Maurice Borst en Loes Jonker
Zij wonen op de mMiddenweg 543 1704 BE Heerhugowaard
Van harte gefeliciteerd
Overleden
Op 14 januari overleed op 77 jarige leeftijd Divera Elisabeth( Bets) Westmeijer-Groot
Op 18 januari was de uitvaartdienst in onze kerk waarna zij werd begraven op het kerkhof achter
de kerk.
Agenda
Op 13 februari vergadert het parochiebestuur om 19.30 uur
Op 18 februari vergadert de parochievergadering om 19.30 uur
Op 26 maart is de jaarvergadering van de parochie om 20.00 uur
Vakantie
Marion zal een aantal weken niet aanwezig zijn in de parochie. Zij geniet van een welverdiende
vakantie in Australië.
Pastoor Toon Jorink zal haar vervangen.
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Resultaat Kerkbalans 2014
Afgelopen weken is er door een grote groep vrijwilligers behoorlijk
veel werk verricht. Gelukkig viel het weer, op een regenbuitje
na, mee. Bedankt! Bij de meeste huizen ervaren ze een spontane
medewerking en dan verloop alles soepel.
De opbrengst die we tot nu toe hebben is altijd een grote schatting.
Er gaan ruim 120 enveloppen de deur uit naar parochianen buiten
De Noord en deze toezeggingen zijn nog lang niet binnen. Maar
met de gegevens van vorig jaar komen we tot de schatting van
€ 39.000,- Het is vijftien honderd minder als vorig jaar. Voor een
gedeelte komt dat doordat ieder jaar parochianen overlijden en
over het algemeen zijn oudere parochianen gullere gevers, maar
dit jaar waren ook heel wat mensen niet thuis. We hopen dat die alsnog hun envelop inleveren.
We zijn toch weer heel blij met de opbrengst. Als klein dorp springen we er altijd ver boven uit!
We willen iedereen bedanken voor de toezeggingen.
Comissie Kerkbalans,
Karin Stoop, Sheila Borst, Lida Dekker, Jos Mooij

Punten uit de parochievergadering van 21 januari
De kerstvieringen zijn erg goed verlopen, veel mensen zijn geweest.
Er waren ook wel wat minpuntjes, deze zullen worden geëvalueerd.
De kerk was prachtig versierd, dank aan de bloemengroep.
Het gemengd koor is gaan samenwerken met het gemengd koor uit het Waarland.
We zoeken nog een enthousiast iemand voor de eerste communiegroep. Er doen 15 kinderen
mee met het eerste communie project.
Ook de sectie catechese en diaconie zoeken nog mensen.
De vormselgroep draait goed, ze zijn onder andere bezig met de voorbereiding en voor het
kloosterweekeind.
De openstelling van de kerk gaat naar tevredenheid. Besloten wordt om na de krokusvakantie de
kerk ook op zaterdag en zondag te openen.
Op 2 februari zal het beeld van Maria weer terug in het kapelletje bij de urnenmuur worden
geplaatst, u bent allen van harte welkom.
De jaarvergadering van de parochie wordt gehouden op 26 maart. Op deze avond zal over de huidige
stand van zaken betreffende de samenwerking met de andere parochies verder worden verteld.
Punten uit de Regio
De werkgroep met als opdracht het inrichten en vormgeven aan de Personele Unie(PU) van het
Waarland, ’t Veld, Nieuwe Niedorp en De Noord is samengesteld uit 8 personen, van elke parochie
1. Voor onze parochie zijn de werkgroepleden Gea Klercq en Pim Mooij.
Het bisschop heeft Bert Glorie als adviseur afgevaardigd en Eduard Molzer is vervuld de rol van
opdrachtgever.
De werkgroep stopt met werken als er een gekwalificeerd bestuur benoemd is. Hiertoe zijn
profielen gemaakt voor de rollen van vice-voorzitter, penningmeester, secretaris, bestuurslid
gebouwen en de pastorale bestuursleden (gemeenschapsopbouw, catechese, diaconi en liturgie).
De nieuwe organisatie structuur wordt in de vorm van een organigram opgeleverd. De taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden beschreven en verdeeld over de verschillende
organisatorische eenheden.
Naast het bestuur van de PU zal een Heilig Hart raad, Wulfram raad, Sint Martinus raad en een
kloosterkerk raad opgericht worden.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld.
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De Kinderkerk voor de onderbouw
Op woensdag 8 januari was er weer kinderkerk en er waren 12 kinderen die met ons meegingen.
We hebben eerst nagepraat over Kerstmis, ons gebruikelijk lied:
“ geef mij je hand” gezongen, het Onze vader gebeden en zelf gebedjes gebeden.
Vandaag is de afsluiting van de kersttijd, daarom hebben we het verhaal van de Drie Koningen
verteld. De drie koningen gingen op kraamvisite en daar horen cadeau’s bij. Ik had van Marion
goud, wierook en mirre gekregen en alle kinderen hebben dat bewonderd en geroken. Bij een
kraamvisite horen ook beschuit met muisjes en dat vonden de kinderen mmmmm, wat lekker.
Voor deze dag was het wel prettig dat Simone versterking had meegenomen, zo konden wij
de beschuit met muisjes klaarmaken en Pien ging de kinderen helpen met het maken van de
kroontje. Ze mochten de kroontjes versieren met stickers en ze mochten ze ook inkleuren met stift.
Voor de kinderen die snel waren was er ook een kleurplaat van het goud, de wierook en de mirre.
De tijd vloog om, de ouders kwamen al, maar wij wilden nog de kerk in om een kaarsje op te
steken. Alle kinderen hadden hun kroontje op het hoofd , een kaarsje in de hand en zo zijn we
zingend naar voren gelopen naar de kerststal, dat was wel heel mooi. De kinderen konden de drie
koningen nog bewonderen en natuurlijk moest er even nog wat geld in de knikengel, want dan
gaat hij zo mooi knikken.
Het was weer een speciale en goede kinderkerk.
De volgende kinderkerk is op woensdag 5 februari 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
Simone Drenth en Gerda Zuurbier

Kinderkerk voor de bovenbouw
Op maandag 6 januari stond ik met het bordje grote kinderkerk bij school, er was leuk clubje die
met me meegingen, we waren met 8 kinderen. Heel speciaal, want met de bovenbouw waren er 7
jongens en een meisje en met de onderbouw waren er 10 meisjes en 2 jongens.
Het is vandaag drie koningen en daarom hebben we hier uitgebreid over gesproken. Ik had ook
het verhaal van de drie koningen en die ging natuurlijk ook over die slechte koning Herodes., die
alle jongentjes hadden vermoord. De kinderen vonden ze allemaal vreselijk.
Ook deze groep mocht het goud, de wierook en de mirre bewonderen. Ieder kind mocht ook een
wierookstokje aansteken aan het kaarsje en al snel rook het erg naar wierook.
Ik had een raamhanger gevonden van de kerststal met de drie koningen, die was als een puzzel uit
elkaar gevallen en daarom mochten ze de puzzel stukjes uitknippen en opplakken.
Onderwijl had ik voor deze groep ook beschuit met muisjes en dat vonden ze heel erg lekker. Ik
hoorde zelfs een kind zeggen dat dit de leukste kinderkerk was en dat beschouw ik maar als een
complement.
Na het knutselen zijn we de kerk in gegaan met een kaarsje en hebben bij de kerststal een aantal
kerstliederen gezongen en natuurlijk het gebruikelijke kaarsje op de standaard geplaatst. Het was
weer een hel goede kinderkerk.
s Avonds had het ritmisch koor in de pastorie hun gebruikelijke nieuwjaarsborrel en ik hoop dat de
wierookgeur een beetje was verdreven.
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De volgende kinderkerk voor de bovenbouw is 3 februari
Op maandagmiddag 3 februari 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

Gemengde koren slaan handen/stemmen ineen
Gemengde koren Heerhugowaard-Noord en Waarland slaan de handen/stemmen ineen.
Elkaar versterken door samen te werken is het doel geweest van de koren toen ze in 2013 een paar
vieringen samen verzorgde. Begin januari 2014 zijn de besturen van de koren weer met elkaar
rond tafel gaan zitten om tot de conclusie te komen:
met elkaar samenwerken IS elkaar versterken.
Daarom gaan de koren vanaf heden samen repeteren en samen vieringen verzorgen.
* Zondag 2 februari om 10.00 uur zal het gemengd koor Heerhugowaard-Noord/Waarland de
viering in de Heilig Hart kerk in Heerhugowaard-Noord verzorgen. Tijdens deze viering zal de
mis “In Honor of the Child Jezus” en vele mooie Marialiedjes.
* Zaterdag 15 februari 2014 zal het gemengd koor Heerhugowaard-Noord/Waarland de
viering om 19.00 uur in de Heilige Wulfram kerk in Waarland verzorgen. Waar de mis van
Perosie gezongen zal worden en ook het Veni Jesu en natuurlijk nog meerdere mooie liedjes.
Bij beide vieringen bent u van harte uitgenodigd.
Vriendelijke groeten,
namens gemengd koor HHWaard-Noord, Jaap van Schagen.
namens gemengd koor Waarland, Doret Dekker.

Deo Vacare.
12 februari is er weer een bijeenkomst van Deo Vacare.
Over de gezondheid van bijen in de wereld en de gevaren die hen
bedreigen is de laatste jaren veel bekend geworden. Het lijkt wereld
wijd niet goed te gaan met de bijen en wellicht heeft de mens daar
een grote hand in. Door middel van een documentaire bekijken we
de mogelijke oorzaken en gevolgen van de bijensterfte in de wereld.
We beginnen de avond met een half uur zangles om 19.30 uur.
Wil je ook een keer een avond bij wonen? Geen probleem, meld je
even aan bij Kees Berkhout: keesenriet@live.nl 072-5716743

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

YoungSeven
YoungSeven is een jongerengroep met allerlei leuke, vormende, actieve, gezellige en inspirerende activiteiten voor jongeren van 12
tot ongeveer 18 jaar.
Filmavond
Op vrijdagavond 17 januari hebben we met de jongeren van YoungSeven genoten van een mooie film op groot scherm. Na twee filmtrailers hebben we gestemd welke film we gingen kijken: het werd
Remember the Titans.
Remember the Titans is een film gebaseerd op een waargebeurd
verhaal over het highschool footballteam de TC William High Titans.
Het verhaal speelt in 1971 in het stadje Alexandra, waar highschool football heel populair is. Als
het schoolbestuur gedwongen wordt om een volledig zwarte en een volledig blanke school samen te voegen, trilt de gemeenschap op haar grondvesten. Dat verandert niet als de in Alexandria
onbekende zwarte coach Herman Boone wordt aangesteld als hoofdcoach van de T.C. William
Titans. Met horten en stoten probeert hij samen met de blanke coach Bill Yoast een groep haatdragende, opstandige jongens om te vormen tot een dynamisch winnend team, tegen de zeer
roerige achtergrond van discriminatie en rassentegenstellingen in het zuiden van de VS.
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Een film met veel herkenbare, ontroerende, innemende, heftige en grappige momenten, met
een beetje ‘soul power’ en heel veel teamspirit. Met vooroordelen, cultuurverschillen, waarden en
normen, discriminatie, gelijke behandeling, vriendschap en loyaliteit. Hier spraken we in kleine
groepjes over na de film, aan de hand van vragen. Bijv. Hoe kun je zorgen voor meer wederzijds
begrip? Heb je zelf wel eens zoiets meegemaakt? Heeft de film je mening veranderd over situaties
in je eigen leven? Voor welk principe zou jij een vriendschap opofferen?
Kortom weer een geslaagde YoungSeven avond.
Komende activiteiten van YoungSeven zijn:
- 7 februari Sirkelslag 		
(opgave is mogelijk tot 2 februari)
- 22 maart De Stille Omgang
(opgave is mogelijk tot 8 maart)
Ga voor meer informatie en opgave naar onze website: www.youngseven.nl

Hartelijke groeten
Namens de werkgroep YoungSeven,
Linda Tesselaar en Maaike Neeft

Tentoonstelling Ons Goed Recht geopend.
Woensdag 15 januari heeft Burgemeester Ter Heegde van
Heerhugowaard de tentoonstelling “Ons Goed Recht” van
Amnesty International geopend. De symbolische handeling
hierbij was het doorknippen van een stuk prikkeldraad en
vervolgens het aansteken van een grote Amnesty kaars.
Beide elementen komen voor in het logo van de
mensenrechtenorganisatie.
De tentoonstelling laat zien hoe gewoon en hoe universeel
de 30 artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens zijn.
Sta er eens bij stil, want wat voor ons in Heerhugowaard heel
gewoon is, is voor mensen elders op deze wereld helemaal
niet gewoon.
Maar ook, dat wij in Nederland er meer mee te maken
hebben dan we in eerste instantie denken.
De tentoonstelling is nog zeker tot 31 januari te zien in de hal
van de Bibliotheek Kennemerwaard en het gemeentehuis
van Heerhugowaard.

‘Geef om vrijheid’: Collecte van Amnesty International
Landelijke collecte van 2 - 8 februari.
Met de slogan ‘Geef om vrijheid’ wil Amnesty duidelijk maken dat vrijheid niet in alle landen
vanzelfsprekend is en dat er geld nodig is om de vrijheid van mensen te waarborgen. Wereldwijd
doet Amnesty International onderzoek en voert actie voor een menswaardig bestaan voor
iedereen. Amnesty komt op voor mensen die worden mishandeld, verkracht of vermoord om
wat ze zeggen of doen of alleen maar omdat ze vrouw zijn. Amnesty strijdt voor de vrijlating van
gewetensgevangenen, voor mensen die gemarteld worden of ter dood veroordeeld zijn. Amnesty
International doorbreekt de stilte, geeft slachtoffers een stem en roept op tot wereldwijde naleving
van de mensenrechten.
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WAAROM COLLECTEREN?
Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Voor onderzoeken en acties
ontvangt de organisatie geen geld van geen enkele overheid, politieke groepering of bedrijven.
Bijdragen van leden en giften, zoals tijdens de collecte, maken het werk van Amnesty blijvend mogelijk.
Amnesty’s werk blijft helaas nodig. Schendingen van mensenrechten vinden nog steeds wereldwijd
plaats. In een groot aantal landen worden gevangenen gemarteld. Ook kinderen worden het
slachtoffer van gruwelijke vormen van geweld en mishandeling. Gewetensgevangenen krijgen
vaak oneerlijke processen. Nog steeds passen veel landen de doodstraf toe: in 2010 pasten nog 31
landen de doodstraf toe. China en de Verenigde Staten zijn daarin koploper.
GEVEN PER SMS KAN OOK!
Mocht u onze collectant missen, dan kunt u € 2,= (per bericht) doneren door ‘Amnesty’ te SMS-en
naar nummer 4333.
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

Wake up!!! together opnieuw goed bezocht!
Het leek in het begin wat lastig te worden, want we hadden niet zo’n
gunstige datum gekozen.
Een aantal van de jongeren had namelijk een tentamenweek vlak na
het weekend. En ja, dan moet er dus geleerd worden. Toch vonden
ondanks dat opnieuw 14 jongeren de weg naar de Wake up!!! bijeenkomst. Daar waren bovendien 6 nieuwe jongeren bij.
Het thema was “dierbaar&geliefd”. Aan de jongeren was gevraagd om iets
mee te nemen wat heel dierbaar voor ze was en waar ze iets over wilden
vertellen aan elkaar. Dat gaf een bijzondere sfeer waarin ze veel van zichzelf aan elkaar lieten zien.
Daarnaast hebben we naar enkele overwegingen gekeken en geluisterd van Henri Nouwen met als thema “Wie ben jij?”.
Daaruit bleek dat het er niet om gaat hoe
geweldig het is wat je doet; niet om wat
mensen allemaal over je zeggen en niet
om wat je hebt, maar dat je mag vertrouwen op het feit, dat je een
geliefd kind bent van God en wel onder alle omstandigheden.
Dus ook als je er naar jouw idee soms niet in slaagt het goed te doen!
Het waren indringende overwegingen - wat Amerikaans aangezet
naar ons gevoel - maar de boodschap kwam wel binnen. In een stukje
stille tijd schreef ieder op wat hij/zij er van mee wilde nemen en aan
het eind van de middag zijn we erover met elkaar in gesprek gegaan,
onder het genot van een hapje, een drankje en veel lichtjes. Jeroen
de Wit (kapelaan van Bergen) sloot uiteindelijk de middag af met een
gezamenlijk dankgebed en het uitspreken van de zegen over ons allemaal. Daarna was het alweer tijd om afscheid van elkaar te nemen,
maar gelukkig niet voor lang. Zo’n beetje iedereen heeft toegezegd er
op zondag 9 maart weer bij te zijn. Dan gaan we creatief aan de slag,
dus ook dan wordt het zeker wéér supergezellig!
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Mocht je nu denken: “het lijkt mij misschien ook wel leuk om er bij te zijn” meld je dan aan en
waag het eens! Iedereen van 16-30 jaar is van harte welkom.
De volgende bijeenkomsten zijn op de zondagen 9 maart en 11 mei 2014
Tijd: van 12 - 18 uur
Locatie: Jongerenzolder in het Julianaklooster, Hoogeweg 65 in Heiloo.
Kosten: € 10,00
Aanmelden via karinblaauw@hetnet.nl

De reis in het Land van Geloven gaat verder …
maar niet zonder even stil te staan op de Pleisterplaats en ons af te vragen wat we in onze rugzak
meenemen van deze bijzondere bestemming. Voor sommigen bleek het de eerste keer dat ze
überhaupt écht in de Bijbel lazen en daar werd – naast de lastige taal – ook rust in ervaren. De
verhalen kunnen je soms helpen om het leven te relativeren en in andere gevallen kan het juist de
aanleiding vormen om iets te integreren in je leven. Door er samen over te praten op de cursusavonden worden de verhalen toegankelijker en laat je je niet zo snel meer uit het veld slaan door
die lastige taal. Je weet nu dat er meer achter schuilgaat dan je in eerste instantie kunt zien. Je
gaat bewuster lezen; je gaat er meer op in en daardoor ontdek je ook meerdere ingangen in een
verhaal. Ze hebben uiteindelijk héél veel te vertellen. Veel meer dan je eerst denkt.
Vervolgens word je ook nieuwsgierig naar de context waarin een verhaal zich afspeelt. Hoe is een
situatie ontstaan? En wat gebeurt er daarna eigenlijk? Met name de oudere cursisten bleken veel
meer verhalen te hebben meegekregen vanuit hun opvoeding. Nu ontdekten ze dat dat eigenlijk
heel mooi was en waardevol. Anderen moesten ze juisten nog helemaal ontdekken.
Het volgen van de cursus helpt ook om in het algemeen meer open te staan voor geloofszaken. Zo
had een van de cursisten in Antwerpen wel een uur lang heerlijk gesnuffeld in een winkeltje met
allerlei religieuze artikelen (... en er voor iedereen een passend cadeautje uitgezocht, lief he?). Ze gaf
aan dat ze anders waarschijnlijk nooit dat winkeltje binnengegaan zou zijn.
Het kan ook een aanleiding zijn om eens met vriendinnen op een andere manier in gesprek te raken. Maar, om zomaar over je geloof te praten ... dat blijkt voor de een lastiger dan voor de ander.
Dat is best kwetsbaar! Misschien toch maar eens voorzichtig proberen, in alle openheid?!
De uiteindelijke conclusie luidde toch wel dat het ongelofelijk interessant blijkt - en ook je gevoelens in beweging brengt – wanneer je je er meer mee gaat verbinden. Met een voldaan gevoel
stapten we de Kerstvakantie in, met in het vooruitzicht een nieuw jaar vol nieuwe ontdekkingen
op geloofsgebied!
Karin Blaauw

Adventswandeling in de Schoorlse Duinen goed bezocht!
Voor de eerste keer iets nieuws organiseren is best spannend! Kent u dat gevoel? Hoe zal je idee
worden ontvangen? Zullen er wel mensen zijn die zich aanmelden? Is er niet teveel aanbod in deze
tijd? En hoe moet het als het slecht weer is? Allemaal vragen die bij ons opkwamen en antwoorden
waren er niet direct. We moesten het wagen met alle risico’s van dien en dat hebben we gedaan.
Achteraf kunnen we zeggen dat de Adventswandeling voor herhaling vatbaar is! Dat is niet alleen
onze mening, maar dat is ons zo’n beetje door alle deelnemers meegedeeld en dat waren er wel 40!
We hadden het geluk dat de mooie kerststal in de kerk van Schoorl een weekje eerder mocht worden geplaatst dan gebruikelijk. Dat gaf natuurlijk een bijzondere sfeer aan het geheel.
In groepen van max. 10 personen tegelijk ging iedereen op pad. Er waren twee routes: een rode
en een blauwe en onderweg brachten engelen bijzondere opdrachten en vragen om over na te
denken en eventueel in gesprek te gaan met elkaar. Na ongeveer een uurtje wandelen was de
warme soep met broodjes zeer welkom.
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Ondertussen werd er heel wat afgepraat en waren er veel nieuwe ontmoetingen. Willem en Jelle
Westendorp bliezen de bazuinen om ons uit te nodigen voor de ‘aankondiging’ door de engel
Gabriël en Maria zelf kwam langs om ons terugkijkend te vertellen hoe zij de zwangerschap en de
geboorte van Jezus allemaal ervaren had als jong en onschuldig meisje.
En toen weer op pad allemaal; de andere route lopen. Bij terugkomst stond de warme glühwein
klaar en de chocolademelk met slagroom en klonk er ineens héél andere muziek: gitaar, mandoline en fluit, gespeeld door Peter Broersen en Willem Schotten. En helemaal aan het eind hebben
we de middag samen afgesloten met een korte bezinning op de Advent, ingeleid door pastoor
Elroy, die speciaal voor die gelegenheid naar Schoorl was komen fietsen.
Jong en oud verzekerde ons na afloop dat ze van de middag hadden genoten. Iemand schreef in
ons gastenboekje: “Zalig gewandeld, zalige mensen, zalig genoten, zalige verzorging, zalige hartelijkheid, zalige groep, zalig voor nog eens!” en een ander: “Dankjewel voor deze bijzondere dag!
Heel blij dat we gekomen zijn – mooie ontmoetingen en een inspirerend samenzijn gehad. Absoluut voor herhaling vatbaar.” Bij iedereen kwam terug: de ontmoeting, de inspiratie, de natuur, de
hartelijkheid en gastvrijheid en allemaal schreven ze: “Voor herhaling vatbaar!”
Mieke Johnson, Sylvia Kuin, Patricia van Lieshout en Karin Blaauw

Dankbetuiging voor Piet Mooij
De MOV- de Noord wil langs deze weg Piet Mooij bedanken voor zijn
jarenlange inzet aan de werkgroep MOV.
Deze werkzaamheden zijn ongeveer 50 jaar geleden begonnen vanuit
het Missiethuisfront om plaatselijke missionarissen te ondersteunen
in het ontwikkelingswerk. Later is dit de MOV geworden, wat staat
voor;
Missie Ontwikkeling Vrede
Behalve dat er verschillende projecten jaarlijks worden ondersteund,
heeft Piet zich met name sterk gemaakt als bestuurslid voor de
40MM. Hij heeft zich met volle overtuiging ingezet voor een bijdrage
aan de organisatie van dit jaarlijkse evenement. Als secretaris heeft hij vele zware poststukken uit
zijn aktetas meegesjouwd. Hij zorgde er met name voor dat de inschrijving en het sponsorgeld
op de juiste bestemming kwam en dat de deelnemers daarvoor met bloemen werden onthaald in
Venhuizen, waar de 40MM altijd wordt gehouden.
Ook is hij jarenlang voorzitter geweest.
Omdat in deze huidige tijd de informatie digitaal wordt verspreid en Piet wel in het bezit is van een
computer, maar geen printer, werd het toch wel eens lastig om de ontwikkelingen bij te benen,
vooral omdat de leeftijd ook een rol gaat spelen. Daarom heeft hij besloten dat het goed is om het
stokje over te dragen aan een ander lid van de MOV.
Wij, als werkgroep, hebben hem onder het genot van een etentje en passend cadeau bedankt
voor al zijn hulp en jarenlange inzet. Wij wensen Piet voor de toekomst veel gezondheid en geluk
toe en zijn trots dat hij gedurende al die jaren op zijn manier een bijdrage geleverd heeft aan een
betere wereld.
De MOV
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Annie de Haan
Gerard Klercq
Simone Drenth
Gon Meester

In Memoriam Nel Steur-Groot
Op 29 december luidden de klokken om 15.00 uur voor Nel Steur-Groot.
Nel is geboren in Hoogwoud en opgegroeid in een gezin van 9 kinderen. Ze was de op 2 na
jongste en moest net als iedereen meehelpen op de boerderij van haar ouders.
Er was binnen de familie een grote maatschappelijke betrokkenheid die ook blijkt uit de vele
onderduikers die tijdens de oorlog binnen de boerderij werden verstopt.
Ze wilde altijd graag leren, maar de mulo was te duur en niets voor meisjes. Dus feministisch als
ze toen al was, vertikte ze het om de naaischool als alternatief te accepteren.
Ze was op jonge leeftijd al heel actief. Nel was medeoprichtster van de handbalvereniging in
Hoogwoud en jarenlang penningmeester.
Na een aantal jaren verkering is ze in oktober 1955 getrouwd met Siemen Steur uit de Zuidermeer.
Samen zijn ze een boerenbedrijfje gestart aan de Waarddijk in Langedijk. Een oud huisje, een paar
schuurtjes en hooivijzel, een paar koeien, pinken, kalveren, 7 bunder land en veel schuld.
Ze kregen 2 kinderen: Nico en Deverd.
Nel was voor het bedrijf de diplomaat, de secretaresse, boekhouder en hielp Siemen in drukke
tijden. Haar favoriete klus was ’s morgens vroeg de koeien uit het land ophalen.
De ruilverkaveling deed zijn intrede en met de inmiddels links en rechts gekochte stukken land
kwam het bedrijf voor uitbreiding en verplaatsing in aanmerking.
Na veel spanning, diplomatie en doorzetting kon op 18 ha land een nieuwe stal met bungalow
worden neergezet in de Kerkweg in Veenhuizen Heerhugowaard.
Een enorme klap voor de familie was de dood van Deverd op 12 jarige leeftijd door een hevig
onweer en later de dood van kleinkind Bart. Als je bij Nel thuis kwam, dan moest ze er altijd over
vertellen en liet ze fotootjes zien. Maar Nico en de andere kleinkinderen werden niet vergeten.
Naast het bedrijf en het gezin was ze actief in de parochieraad, dorpshuisbestuur, dorpsraad,
oudercommissie van school, voorzitter plattelandsvrouwen en mogelijk meer.
Koken en huishouding waren niet echt een passie van haar. Borduren, maatschappelijke en
levens beschouwende discussie des te meer. Haar drang om meer van de wereld te zien bracht
haar naar Lourdes, Praag , Israël, Rome, Polen en Moskou.
Na 40 jaar Boer en Boerin werd gestopt met melken en na nog eens 4,5 jaar werd de boerderij
in het voorjaar van 2000 ingeruild voor een huis in ‘De Noord’. Nel kreeg toen al wel moeite
alle huishoudelijke zaken goed te organiseren, maar samen met Siemen lukte het best. Helaas
moest ze 9 jaar geleden zijn hulp verder missen. Met hulp van thuiszorg en dagopvang, maar
zeker ook met hulp van haar zorgzame buren heeft ze het nog 6 jaar thuis gered.
Zo’n 3 jaar terug moest ze ons dorp verlaten en overleed ze op 85 jarige leeftijd in Zuyder
Waert.
Moge zij rusten in vrede.
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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 1 februari

Volkorenbrood van € 2,- voor € 1,50
Kwarkbolletjes 4 + 2 GRATIS
Tompoezen van € 1,85 voor € 1,Elke dag 3 broden naar keuze voor maar € 5,75.
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25 jaar kinderdagverblijf “Pinkeltje” in “de Noord”.
Het zal menig “Noordender” niet zijn ontgaan dat er bij kdv Pinkeltje
het één en ander gaande is.
In deze tijd dat bedrijven, soms met moeite, hun hoofd boven water
kunnen houden viert kinderdagverblijf Pinkeltje, op 1 februari 2014,
het 25 jarig jubileum.
Als kleinschalig kinderdagverblijf is het al die tijd gevestigd in “de
Noord”.
Kinderdagverblijf Pinkeltje is een particulier initiatief.
Het is in 1989 opgezet omdat er een groeiende vraag was naar kinderopvang.
Bijna 22 jaar was Pinkeltje met veel plezier boven Sporthal “Noorderend” gevestigd. Toen werd er
nog niet naar diploma’s of andere documenten gevraagd en kon er gewoon een kinderdagverblijf
gestart worden.
Om aan te geven dat de kinderen op een serieuze en verantwoorde manier opgevangen werden,
werd later op eigen initiatief bij de gemeente een certificaat aangevraagd. Het certificaat “Veiligheid en hygiëne” werd uitgereikt.
In de jaren die volgden werd het kinderdagverblijf steeds professioneler en moest het aan allerlei
voorwaarden en eisen voldoen. Mede hierdoor verhuisde Pinkeltje naar de voormalige Rabobank
aan de Middenweg. Deze stond al een geruime tijd leeg.
Na een grondige verbouwing, is Pinkeltje hier in oktober 2009 naartoe verhuisd. Er kwam weer leven in het leegstaande pand en voor de omgeving was dit een aanwinst. Het is een mooie, centrale plek in het dorp met alle voorzieningen dichtbij. De groep kan lopend naar de winkel, boerderij
en de bibliotheek.
Het verloop van het personeel is al die jaren al op één hand te tellen. Pinkeltje is trots om al die
jaren op een vast team te kunnen rekenen.
Wat Pinkeltje bijzonder maakt, zijn de uitstapjes naar zorgboerderij “Noorderend”. De kinderen
mogen hier de koeien proberen te aaien en stukjes wortel voeren. Ook zijn er geiten, kippen en
konijntjes. In het voorjaar worden er weer lammetjes geboren.
Ook gaat Pinkeltje, op afspraak, met 5 of 6 kinderen, naar de zorgboerderij om met cliënten activiteiten te doen. Dit kan variëren van, in het voorjaar, plantjes zetten tot de stal aanvegen.
Pinkeltje is lid van de bibliotheek. Deze is aan de overkant van de weg gevestigd. Regelmatig
gaan de oudste kinderen boekjes ruilen en spelen in de bieb. Ze weten al goed hoe de computers
werken.
Taalontwikkeling is heel belangrijk bij kinderen. Bij Pinkeltje wordt er dan ook elke dag voorgelezen en liedjes gezongen.
Vanaf 2010 is er buitenschoolse opvang, tegenover Pinkeltje, opgericht. Buitenschoolse opvang ’t
Rondeel grenst aan het schoolplein van de St. Josephschool.
Dit jaar bestaat Pinkeltje dus 25 jaar en dat wordt ook zeker gevierd. Op zaterdag 1 februari een
minikermis, met diverse leuke spelletjes, voor de kinderen van Pinkeltje en hun broertjes en zusjes. Ook staat er een poffertjeskraam.
Voor alle oud-Pinkeltjes wordt er een reünie georganiseerd op 15 maart.
De leidsters kijken er naar uit om in de ochtend de kinderen en hun ouders, die nog op de basisschool zitten, te ontmoeten en s’ middags de kinderen en hun ouders die in het vervolg onderwijs
zitten of zelfs al werken. Via facebook zijn er al veel oproepen gedaan.
Meld je aan op info@kdvpinkeltje.nl als je ook bij Pinkeltje heb gezeten.
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OPENDAGEN
Wij zouden het ﬁjn vinden u op ons nieuwe bedrijf te mogen begroeten!

Daarom nodigen wij u uit op onze open dagen welke worden gehouden op:
vrijdag 7 februari 2014:
14.30 - 20.00 uur
zaterdag 8 februari 2014:
13.00 - 17.00 uur

Geveland 6, 1713 GD Obdam | T 06 5126 5550 | info@loonbedrijfveldman.nl
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Katje gevonden
Ruim een week geleden lag er een gewond katje, wit met vlekjes, op de Harlingerstraat.
Dit katje is opgehaald door de dierenambulance en naar de dierenopvang HHW gebracht.
Mijn nummer is 06-16891924
Groetjes van Annerose Groot

Scala speelt Urinetown, the musical
Op 14 en 15 maart 2014 speelt muziektheatergezelschap Scala Urinetown, the musical in
Taqa Theater de Vest in Alkmaar. Urinetown, the musical, ofwel Zeikstad, zit boordevol satirische humor, met zin en onzin. In de voorstelling worden politiek en het genre musical op de
hak genomen. Ziet u de knipoog of juist de confronterende realiteit?
Scala is een grote uitdaging aangegaan met deze musical. De moeilijkheidsgraad is pittig: het is
een mix van meerstemmige zang, dans en spel, die zich in hoge snelheid afwisselen. Urinetown,
the musical is een productie die u gezien moet hebben!
U kunt kaarten bestellen via de website: www.scala_alkmaar.nl.
De humoristische musical vertelt het absurde verhaal van een stadje dat geplaagd is door droogte.
Waterverspilling is verboden en het gebruik van openbare toiletten met torenhoge prijzen is verplicht. Plassen is duur en het volk lijdt. Tot er een held opstaat en de revolutie begint!
Wat vele Noordenders niet weten is dat er 3 dorpsgenoten mee spelen, het zou leuk zijn, als u naar
de voorstelling gaat ontdekt wie dat zijn. Ik kan u wel verklappen dat ze geen hoofdrol hebben
maar toch zeer prominent aanwezig zijn.
Groet Dolf de Wit.
Shit heb ik er al een verklapt.

STICHTING SCHRIJVENSWAARD viert jubileum
Al lang bestaat in Heerhugowaard behoefte aan een schrijfclub. De toenmalige directeur van de
Don Boscomavo, Jan Tamis, heeft in april 1999 samen met Siem de Haan en Eugènie Herlaar de
Stichting Schrijvenswaard opgericht.
In april van dit jaar vieren de leden het 15-jarig bestaan van hun club.
Elke maand komen de leden bij elkaar om hun verhalen en gedichten te schrijven en van elkaar te
lezen. Dit wordt ook van het nodige, opbouwende, commentaar voorzien om zo de schrijvers naar
een hoger peil te tillen. De stichting heeft inmiddels haar bestaansrecht bewezen. Door de jaren
heen dragen de leden in en buiten Heerhugowaard hun werk voor. Diverse leden zien hun werk
na inzending bekroond met een prijs.
In het kader van de landelijke gedichtendag organiseert de jubilerende stichting Schrijvenswaard
samen met de bibliotheek Kennemerwaard een optreden in de bibliotheek van diverse leden die
uit eigen werk voordragen op vrijdag 31 januari 2014 van 14.00 – 16.00 uur. In de pauze is er
koffie en thee en de toegang is gratis.
U bent van harte welkom in de bibliotheek van Heerhugowaard-Noord!
Namens het jubileumcomité,
Marry Overtoom-Bruin
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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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Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
Afgelopen vrijdag was het heel goed bezet bij het koffiedrinken.
Er werd gepraat, gelachen en gekaart. Al met al was het heel
gezellig.
De data voor de komende tijd:
7 februari 2014

17.30 uur maaltijd in het dorpshuis

21 februari 2014 10.00 uur koffie drinken op de pastorie
7 maart 2014

10.00 uur koffie drinken op de pastorie

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!

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

Jaarvergadering
Niet de leukste, maar wel de belangrijkste!
UITNODIGING
Het bestuur nodigt u hierbij van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op dinsdag 11
februari a.s. aanvang 14.00 uur.
Tijdens deze vergadering zullen aftreden: Joke Bergman, Richard de Vos en Ria Vriend. Ria Vriend
zal zich nog eenmaal voor een jaar herkiesbaar stellen.
Wij zijn een bloeiende afdeling van de KBO, maar willen we blijven bestaan zal het karretje
wel getrokken moeten worden. Veel leden zijn in de afgelopen weken benaderd om een
bestuursfunctie te vervullen. Helaas heeft dit niet tot kandidatuur geleid. Bent u nog geen lid,
maar voelt u er wel voor om u in te zetten voor de belangen van uw dorpsgenoten? Dat zou mooi
zijn, want slaan we twee vliegen in een klap. Een lid erbij........ en een bestuurslid erbij dat mee wil
doen in een enthousiast team. We zijn niet snel tevreden, want gezien de samenstelling van het
huidige bestuur zou een mannelijke kandidaat geweldig zijn.
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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

BlankendaalBlankendaal
Bloem ecoratie
Bloem ecoratie

in de Noord…..?? Een beetje van jezelf en een beetje van Bl
Wij hebben Romantiek
leuke voorjaars
bolletjes in diverse prijzen.
Valentijnsactie: rode roos in ijzeren hartframe, fles wijn en een exclusieve
Gezellig
om
kado
teValentijnsdag
geven.
Nu voor € 19.50 (op= op).
is donderdag 14 Februari!

Let op de data`s voor de voorjaars/paas workshop staan al op onze w

* boeketten
openingstijden
*boeketten
openingstijden
*rouw en trouwwerk * rouw en trouwwerk
maandag
op bestelling
maandag
*workshops
dinsdag
9.00 uur -11.30
uur
* workshops
dinsdag
*abonnementen
woensdag
9.00 uur -11.30
uur
* abonnementen
woensdag
*cadeaubonnen
donderdag
9.00 uur -15.00
uur
* cadeaubonnen
donderdag
*bezorging in heel Nederland
vrijdag
9.00 uur -15.00
* bezorging
in heel Nederland
vrijdaguur
zaterdag
10.00 uurzaterdag
- 15.00 uur

op bestelling
09.00 uur -15.00 u
09.00 uur -11.30 uu
09.00 uur -15.00 u
09.00 uur -15.00 u
10.00 uur -15.00 u

Ook buiten
openingstijden
mogelijk
om
bloemen
te bestellen en te
Ook buiten onze openingstijden
is het onze
mogelijk
om bloemenis
tehet
bestellen
en te
laten
bezorgen.
Blankendaal Bloemdecoratie

Blankendaal Bloemdecoratie
Altonstraat 11

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

telnr. 06-1020 6787
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Kandidaat of niet, uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs!
Na afloop van het, zo kort mogelijke officiële deel, trakteert Evelien Does u nog op een gezellig
muzikaal uurtje.
Kan onze afdeling van de KBO blijven bestaan????
Natuurlijk kan dat!
Maar dan moeten er wel mensen zijn die jong genoeg zijn van geest, het 50e levensjaar zijn
gepasseerd en bereid zijn om zich in te zetten voor de belangenbehartiging van onze senioren.
Er moeten mensen zijn die bijvoorbeeld een actieve rol willen spelen.
Er moeten mensen zijn die de kar willen trekken.
Er moeten mensen zijn die lokaal iets voor hun dorpsgenoten willen betekenen,
Maar er moet vooral, tenminste één iemand zijn die de taak van de huidige secretaris wil
overnemen.
BENT U ZO IEMAND???
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.
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”

Carnaval in de Noord
Ja, ja over enkele weken is het alweer zover en kunnen alle verkleedkleren weer uit de kast getrokken
worden voor een echt ouderwets carnavalsfeest in het dorpshuis, namelijk op 15 februari!
We hopen dat net als afgelopen jaar iedereen weer prachtig verkleed zal komen en… misschien
win je hier nog wel een prijs mee! Net als vorig jaar is er weer van alles te doen: dansen, polonaise,
schminken, ballonnentrap, stoelendans, een ballonnen-knoper en natuurlijk je outfit showen op
de catwalk!!
Om oververhitting te voorkomen zal er halverwege het feest even een pauze ingelast worden,
dan krijgt iedereen wat te drinken.
De zaal gaat om 13.30uur open, om 14.00uur begint het feest tot ongeveer 16.00uur!
´s Avonds is er natuurlijk weer een spetterende disco met de DJ’s Mike en Luuk, dus ook dat wordt
weer heel gezellig!! De disco is bedoeld voor groep 6 t/m 8, begint om 20.00 uur en eindigt om
22.30uur. Omdat filmen met mobieltjes als hinderlijk wordt ervaren is dit niet toegestaan.
Let op: I.v.m. veiligheid van uw kind graag uw kinderen ‘s avonds binnen in het dorpshuis ophalen
en niet buiten opwachten, wij hebben er dan namelijk geen zicht meer op.
Alvast veel plezier met al jullie voorbereidingen!!

De Werkgroep Jeugd.
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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

De “Blik op de weg” in De Noord …( 20 en 27 jan.)
Beste mensen,
Het is rond 8 uur als ik naar buiten loop, voorzien van plastic zak,
grijper en fototoestel. Hier en daar zijn de lampen aan en maakt
men zich op voor de eerste dag van de nieuwe week.
De eerste kinderen gaan al naar school en lopend over het Annaplein zie ik de bedrijvigheid bij de fa.”Attent”. Ook bij Edwin Groen
is men de fietsen al aan het naar buiten plaatsen: “Het gezicht is
tenslotte je beste reclame!”
Langs de Middenweg richting het Verlaat. In de bocht zie ik de kippen naar hartenlust van hun vrijheid genieten. Volgens mij moeten
die eieren wel heel lekker smaken.
Vroeger vond ik langs het Verlaat meestal niets, maar dat is nu toch anders. Is er niemand meer, die
daar een klein beetje toezicht op houdt?
Aan het eind, voor de A.C. de Graafweg stond altijd een gele afvalbak, maar die is bij de renovatie
verwijderd en niet meer teruggezet. Ik heb hierover contact opgenomen met wethouder Oude
Kotte en kort daarna kreeg ik een uitnodiging van gemeentewege, om de route eens samen te
bekijken. Dat is inmiddels gebeurd en ik heb de toezegging, dat er drie nieuwe, gele afvalbakken
medio februari geplaatst worden aan het Verlaat, aan het fietspad van de Krusemanlaan en op de
kruising Hasselaarseweg - Middenweg. Dus, u ziet, dat de gemeente in deze zeer welwillend is. Als
ze geplaatst zijn laat ik u dat z.s.m. weten.
Nadat ik de A.C. de Graafweg was overgestoken had ik inmiddels een volle zak afval. Ik ontmoet
Gré, die bijna iedere ochtend een ommetje maakt. Dan stopt de auto van de fam. Redder. “Moeder
brengt de kinderen naar school”. Ik krijg een compliment voor de verhalen en ik mag het afval in
de grijze container, naast de garage, gooien. En daar zeg ik op mijn beurt “hartelijk dank” tegen.
De “Irish Cottage” is nog dicht, maar het verwijzingsbord is wel grappig! Dan loop ik de Dorpsstraat
in. De sloten zijn gereinigd en in de wei is geen koe of schaap te zien. Stil en verlaten, met alleen in
de verte de koplampen van auto’s, die uit de richting van Middenmeer naderen.
Dan de loop ik Zuiderweg in. Een man haalt de krant uit zijn brievenbus en een tractor staat klaar,
om het land te ploegen. Dorpser kan het bijna niet!
Zo loop ik dan parallel aan de A.C. de Graafweg. Het riet is nog niet helemaal geschoren. Eenden
waarderen dat, want voor hen blijft het een veilig heenkomen.
Opnieuw de genoemde weg over en via de Dijkweg kom ik op de Kerkweg. Hier wel veel schapen
in de wei. Eén kijkt er oplettend op, de rest graast door, maar als er een auto te hard(!) langs rijdt
stuift de hele groep naar het midden van de wei!
Bij het kerkje met kerkhof neem ik wat krachtvoer voor het laatste stuk. Je ziet, dat de bermrand,
jaren geleden hersteld, hier toch weer slechter wordt.
Ook liggen bij de Kroontjeshoeve nog grote waterplassen in de wei. Dus nog geen plaats, om je
vee op los te laten!
Via de Veenhuizerweg naar de Harlingerstraat. De tennisbaan ligt er verlaten bij en bij het nieuwe
huis wordt aan het pad gewerkt.
Op de Middenweg is het inmiddels stil geworden.
De laatste rommel doe ik in de afvalbak. Thuis tel ik het blik. Het is tegen elven en ... dus tijd voor
koffie!
24 blikjes
8 drinkbakjes
7 plastic flesjes
10 pk. sigaretten
1 pk. shag
geen flessen!

25

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

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

TE HUUR
Op een prachtige plek in Zijdewind aan de Havenstraat 23,
hebben wij een vrijstaande woning te huur.
De woning staat op 1000 m2 eigen grond,
met een mooie tuin op het westen.
Op de begane grond is een woonkamer van 28 m2,
keuken met vaatwasser, bijkeuken,
een aanbouw met aansluiting voor wasmachine,
en een grote garage van 4 x 14 meter.
Op de eerste verdieping zijn 3 slaapkamers.
Bel voor meer informatie naar Fam. Jaspers
telnr. 0226-423057
26

Als ik vanmorgen, 27 jan. aan mijn wandeling
begin, loopt Annie het eerste stukje mee. Altijd gezellig zo tegen achten. Halverwege
komt de eerste hagelbui over mij heen, maar
daarna schijnt de zon weer. En ... tot grote verbazing zie ik aan het begin van het fietspad
aan de Krusemanlaan de beloofde afvalbak
staan. Ook gisteren, tijdens een fietsrondje via
het Verlaat stond er een nieuwe afvalbak op de
kruising met de A.C. de Graafweg. Dhr. Sief
Seyts van de gemeente Heerhugowaard wil ik
hier hartelijk voor bedanken! Alleen ... aan de
Hasselaarseweg mis ik er nog één! Die komt
vast binnenkort! Nog drie keer kreeg ik een hagelbui, zodat ik lekker opgefrist thuiskwam Het aantal
blikjes sloeg weer alles: 89 in totaal! De koffie smaakte nu juist erg goed!
Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol, De Ploeg 10, tel. 5726170
e-mail: der.van.krol@quicknet.nl
website: www.gerritvanderkrol.nl

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
IJs, IJzer en Succes: Lezing door Ard Schenk
Het Platform Erfgoed Heerhugowaard is trots te kunnen aankondigen dat op woensdag 5
februari schaatslegende Ard Schenk te gast is in het gemeentehuis in Heerhugowaard.
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Vlak voor de Olympische Winterspelen van start gaan geeft hij een lezing in de raadzaal van
het gemeentehuis. Een unieke kans voor u om hem eens in het echt te ontmoeten.
Ard Schenk
Voormalig langebaanschaatser Ard Schenk mag met recht een volksheld genoemd worden. Hij
werd driemaal wereldkampioen allround bij de amateurs en eenmaal bij de profs. Daarnaast won
hij drie gouden Olympische titels.
De jaren dat Schenk zijn schaatssuccessen vierde, gaan door als het tijdperk van ‘Ard en Keessie’.
Met Keessie wordt Kees Verkerk bedoeld, zijn belangrijkste Nederlandse rivaal op het ijs. Schenk en
Verkerk waren tijdens hun schaatsloopbaan tussen 1966 en 1972 immens populair in Nederland.
Oud topschaatser Ard Schenk neemt u tijdens zijn lezing mee op een‘tocht’door zijn schaatscarrière,
zijn functie als bestuurder bij de KNSB, ISU en NOC * NSF en als chef de mission bij de winterspelen.
Verder zal hij vooruit blikken op de aankomende winterspelen in Sochi.
Deze lezing is georganiseerd door het Platform Erfgoed Heerhugowaard, een samenwerkingsverband van Bibliotheek Kennemerwaard, Gemeente Heerhugowaard, Stichting Historisch Heerhugowaard, het Poldermuseum, Stichting tot Behoud Praalgraf Veenhuizen en het Regionaal Archief.
Aanmelden
Ard Schenk staat garant voor een boeiende avond. U bent van harte welkom op woensdag 5
februari om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Heerhugowaard, Parelhof 1.
De toegang bedraagt € 10,00. Aanmelden kan bij de Klantenservice in de bibliotheek tijdens
openingstijden. Reserveren is mogelijk op telefoonnummer 072 – 576 48 00 of per mail via
heerhugowaard@bibliotheekkennemerwaard.nl Meldt u tijdig aan, want vol = vol!
Expositie
Tot eind februari is in de centrale hal van het gemeentehuis en bibliotheek een tentoonstelling te
zien over historische schaatsen en aan schaatsen gerelateerde items als medailles. De verzameling
is afkomstig van de particuliere verzamelaar Matthy van Klaveren uit Heemskerk.
Uit de expositie blijkt dat schaatsen al heel oud zijn; de oudste voorlopers van de houten schaats
dateren uit het begin van onze jaartelling en waren van dierenbotten gemaakt. De eerste ijzeren
schaatsen dateren waarschijnlijk van rond de 13de eeuw. In de expositie zijn schaatsen te zien
die vooral zijn gebruikt voor het schaatsen op natuurijs; om te zwieren en te zwaaien, voor korte
baan en wedstrijd- of toertochten en voor schoonrijden of kunstrijden. Ook zijn een aantal oude
medailles te zien die door de ijsclubs werden uitgereikt bij de vele toertochten die vanaf 1938 in
ons land werden georganiseerd.
woensdag 22 januari - zaterdag 1 februari 2014
Nationale Voorleesdagen
‘Voorlezen, elke dag een feest!’
De Nationale Voorleesdagen zijn speciaal voor kinderen die
zelf nog niet kunnen lezen. Prenten- en voorleesboeken
worden tijdens de Nationale Voorleesdagen volop onder
de aandacht gebracht.
Centraal staat het Prentenboek van het Jaar 2014:
Krrrr...okodil! van Catherine Rayner.
Het is heel rustig op de oevers van de rivier.
Iedereen geniet van de zon. Totdat…O-oh! Daar komt Krrr..
okodil! Hij spettert en spattert en de modder vliegt alle kanten op. Kom ook luisteren naar Krrr…
okodil! De toegang is gratis!
Bibliotheek Heerhugowaard-De Noord:
Donderdag 30 januari 2014. Tijd: 10.30 uur
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30 januari - 5 februari 2014
Week van de Poëzie
Het thema van Gedichtendag en Poëzieweek 2014 is Verwondering.
Alles begint met verwondering: de eerste woordjes, grote liefde, de
ontdekking van het nog ongekende. Wie zich openstelt en onbevangen
naar de wereld kijkt, verbaast zich: er is veel wonderlijks te zien, er is veel
verrassends te beleven. En daarover gaat poëzie. Poëzie heeft de kracht
om je onverwacht de verrassende andere kant van dingen te laten
zien. Ga in de Poëzieweek naar de bibliotheek en ontvang poëzie
cadeau. De bibliotheek deelt ansichtkaarten uit (zo lang de voorraad
sterkt) met daarop een inspirerend gedicht over het thema van de
Poëzieweek: Verwondering. In bibliotheek Heerhugowaard wordt er een ansichtkaart uitgedeeld
met een gedicht van stadsdichter Heerhugowaard Inge Boulonois, speciaal geschreven voor
Gedichtendag 2014, rond het thema Verwondering.
Klanten van de boekhandel krijgen bij aankoop van € 12,50 aan poëzie in de Poëzieweek het
Poëziegeschenk Buiten beeld van K. Schippers cadeau.
Vrijdag 31 januari
Zeven dichters van St. Schrijvenswaard dragen gedichten voor
14.00 – 16.00 uur
Heerhugowaard De Noord
Toegang gratis
Zaterdag 1 februari
Tien dichters van St. Schrijvenswaard, stadsdichter Inge Boulonois en voormalig stadsdichter
Hans Boomsma dragen gedichten voor, afgewisseld met harpmuziek door Simone Jansen.
13.30-15.30 uur
Heerhugowaard Centrum, centrale hal
Toegang gratis
NIEUWE MATERIALEN
Volwassenafdeling
Andrews, V
Brooks, M
Grisham, J
Grissom, K
Keuls, Y
Koeznetsov, S
Meyer, D

ROMANS
Verlaten Zusje
World War Z
De Erfgenaam
Het Keukenhuis
Koningin van de Nacht
Vlinderhuid
Spoor

Spannend
Spannend
Spannend
Romantisch
Algemeen
Spannend
Spannend

Jeugdafdeling
PRENTENBOEK
Gravett, E
De kat van Saar
AK
		
LEESBOEKEN T/M 9 JAAR NIVEAU
Naus, R
1, 2, 3… Enteren
A
Oranje, L. v.
Mr. Finney en het raadsel in de bomen A
Constable, C
Riordan, R
Rood, L

LEESBOEKEN VANAF 9 JAAR
De Wolvenprinses
Helden van Olympus
De groeten van Mike!

THEMA
Avonturen
Avonturen
Algemeen

DVD
From Prada to nada			
29

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
donderdag 13.00-17.00 uur
dinsdag
13.00-17.00 uur
vrijdag
10.00-20.00 uur
woensdag 10.00-20.00 uur
zaterdag
10.00-16.00 uur
Telefoon: 072- 5764800 of 5764805
www.bibliotheekkennemerwaard.nl ook voor verlengingen

Fakkeldrager 2014
Het jaar 2014 is alweer een maand voorbij en dit is zeker niet onopgemerkt voorbij gegaan.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Jongeheerenconvent begin
januari zijn wij uitgeroepen tot Fakkeldrager van het jaar 2014. Een
hele leuke waardering waar we hun erg voor willen bedanken. Een
extra stimulans om er weer een succesvol jaar van te maken.
Nieuwe voorzitter GV4
We hebben inmiddels de eerste vergadering gehad en we zijn dan
ook alweer druk bezig met de voorbereidingen van de 38e editie
van de Noordender Volksspelen welke gehouden wordt op zaterdag 30 augustus 2014. Noteer de datum alvast in uw agenda.
Tijdens deze vergadering heeft de officiële overdracht plaatsgevonden van het voorzitterschap. Na
vijf succesvolle jaren heeft Ronald Beers de voorzittershamer overgedragen aan de nieuwe voorzitter
van het GV4. Danny Overtoom heeft na drie jaren
als coach van de Volkstuinders besloten om in het
bestuur te stappen van het GV4.
Ronald, nogmaals bedankt voor je inzet van de afgelopen jaren.
Springkussen
Zoals velen van jullie weten heeft Stichting GV4 via het Rabobank Coöperatief Dividend de beschikking gekregen over een prachtig springkussen. Wij willen jullie onder de aandacht brengen
dat het springkussen enkel en alleen beschikbaar zal worden gesteld aan verenigingen, werkgroepen en stichtingen welke zich belangeloos inzetten met het organiseren van evenementen
in de gemeenschap de Noord. Het springkussen zal dus NIET ter beschikking worden gesteld aan
particulieren, organisaties van buurtfeesten en voor het gebruik van commerciële doeleinden en
dergelijke.
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U kunt de huurovereenkomst, waarin alle voorwaarden en kosten staan vermeld, vinden op de
website www.heerhugowaarddenoord.nl . Vervolgens zoekt u onder het kopje werkgroepen de
stichting GV4.
Mocht u het springkussen willen gebruiken dan kunt u contact opnemen met Edwin Redder.
Edwin is bereikbaar onder telefoonnummer 06-53675620 of email: info@bouwbedrijfredder.nl
Feestavond
Wat wij u alvast kunnen vertellen is dat we dit jaar een nieuwe locatie hebben gevonden voor de
feestavond. Dit jaar zal het feest gehouden worden in Café Partycentrum Bleeker.
Ook de muziek voor de feestavond is al vastgelegd. De coverband 8-PM zal de feestavond muzikaal ondersteunen.
Namens de 6 van het GV4
Lenny Sinnige, Cocky van Diepen
Marco Berkhout, Edwin Redder
Kevin Hof, Danny Overtoom

Nieuws van hugo girls
Gisteren hebben de C2 en de A1 nieuwe shirts gekregen.
De A1 heeft een prachtig nieuw tenue dat gesponsord is door Timmerbedrijf Snel.
Het staat prachtig en zorgde voor een vliegende start van de wedstrijd (3-0 voor). Timmerbedrijf Snel ontzettend bedankt voor deze
mooie shirts!
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Over het nieuwe C2 shirt staat verderop meer.
Op de NHV website staan al alle veldwedstrijden met aanvangstijden. Wat de thuiswedstrijden van
Hugo Girls betreft kloppen deze tijden niet. Wij moeten alles nog plannen maar de poule indeling
van de jeugdteams wordt nog aangepast en daar wachten we even op (doet het NHV deze week).
We weten niet hoe het zit met de uitwedstrijden maar misschien klopt dat ook niet helemaal.
We hebben een nieuwe websitebeheerder. Karen Ursem heeft vorige week de taken van Ina Dekker overgenomen. Het nieuwe e-mailadres voor websitekopij is:
kaarun24@hotmail.com.
Ina heeft (ongeveer) 10 jaar de website hebt beheerd. In deze tijd heeft ze 4 maal een nieuwe website moeten inrichten en heel veel kopij op de website moeten zetten. En dat ging altijd heel snel.
Ina ontzettend bedankt!
Er is soms wat discussie over meespelen in andere teams en de gevolgen daarvan voor het spelen
in het eigen team. Daarom nog even wat uitleg.
Er mag altijd in een hogere leeftijdscategorie worden meegespeeld. Dit heeft geen gevolgen voor
het spelen in het eigen team (bv een B1 speelster op papier mag altijd meespelen met de A1 of een
A1 speelster op papier mag altijd met de senioren meedoen en evengoed met de A1 meespelen).
Maar als binnen een leeftijdscategorie in een hoger team wordt meegespeeld dan mag dat een
maximaal aantal wedstrijden (in de A, B, C en D jeugd 7 keer op het veld of 11 keer in de zaal).
Daarna mag niet meer voor het eigen team worden uitgekomen (bv een B2 speelster die meespeelt met de B1 mag na die 7wedstrijden niet meer in de B2 meespelen). De zaalcompetitie en
de veldcompetitie tellen dus apart. Voor de F en E jeugd geldt geen maximum aantal wedstrijden.
Een speelster uit de F2 mag dus altijd meedoen met de F1.
Er mag nooit van een hoger team worden geleend, dus iemand die in de B1 speelt mag nooit met
de B2 meedoen.
Aanstaande vrijdag is er weer keezen dus tot vrijdag.
Heel veel plezier en succes iedereen.

Het bestuur

HOOFDSPONSORS
Transportbedrijf Piet Oudeman
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman
ONZE JARIGEN
Susan Buter-Ligthart
Marijn Kunst		
Ed Wester		
Laura Rendering		
Jonna Spek		
Iris van der Loos		

31 jan
31 jan
4 feb
5 feb
5 feb
9 feb

De meiden van de C2 zijn afgelopen weekend door Hugo’s Vrienden in het nieuw gestoken. Hugo’s Vrienden is een vriendengroep van ± 120 vrienden en vriendinnen uit de Noord.
Hugo’s Vrienden ondersteunt de Voetbal en de Handbal en dan voornamelijk de jeugd want
de jeugd heeft volgens Hugo’s Vrienden de toekomst.
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Op deze manier geeft Hugo’s Vrienden als particulieren en mensen uit de Noord de jeugd van de
handbal en voetbal iets moois. Dat is met het sponsoren van de meiden uit de C2 zeker goed gelukt! Namens Hugo Girls worden alle vrienden en vriendinnen van Hugo’s Vrienden heel hartelijk
bedankt!

Shirtsponsors
Ook dit seizoen hebben alle teams weer prachtige gesponsorde shirts. Hieronder staan alle teams
met de sponsors.
F2
F1
E2
E1
D3
D2
D1
C2
C1
B2
B1
A1
Dames 4
Dames 3
Dames 2
Dames 1
Recr 1
Recr 2

Timmerbedrijf Snel
Snoek motoren
Hugo’s vrienden
Loonbedrijf Veldman
Partycentrum Bleeker
KWS
Aannemersbedrijf R. Blankendaal
Reinigings- & straalbedrijf Stef Kuilboer BV
Hugo’s vrienden
autobedrijf Bakker
Attent Arno en Silvia Groen
Autowaard
Timmerbedrijf Snel
Kwekerij A. Bakker en Zn. B.V.
Groentekwekerij Ursem-Zuurbier
Stukadoorsbedrijf Overtoom
Snack & Eethuis Hugo
Loonbedr. en machineverhuur Danenberg
Transportbedrijf Piet Oudeman
Loonbedrijf Danenberg
Loonbedrijf Veldman

www.loonbedrijfveldman.nl
www.caferestaurantbleeker.nl

www.snackeethuishugo.nl
www.loonbedrijfdanenberg.nl
www.pietoudemantransport.nl
www.loonbedrijfveldman.nl
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Melanie van der Stoop

Zondag 02 februari om 12.15 uur in Noorderend
bij de wedstrijd :
Hugo Girls – JHC
Schoonmaken Rondeel
De volgende teams van Hugo Girls zijn aan de beurt om het Rondeel schoon te maken.
3/2-6/2 Dames 1
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 12 januari Hugo Girls- meteoor
We begonnen de wedstrijd met vol goede moed, maar als snel kwamen we 2-0 achter te staan.
Maar Hugo Girls kwam terug en brachten de score gelijk naar 6-6. Het was een spannende wedstrijd waarbij het heen en weer ging met de doelpunten. Zo gingen we de rust in met 7-9 in het
voordeel van meteoor.
Na de rust speelden Hugo Girls de eerste tien minuten slordig en daar maakte meteoor gebruik
van en ze liepen uit naar 11- 17.
We merkten dat we niet door de verdediging van meteoor kwamen en ze hadden ook een goede
keeper op doel staan die de hoekballen goed wist tegen te houden , dus moest het maar van
afstand komen. Met een paar mooie ballen van Ilja en Yvon kwam de score terug naar 18- 21 voor
meteoor.
Het fluitsignaal werd gegeven en de punten gaan mee naar Hoogwoud, de eindstand werd 18 – 21
in het voordeel van meteoor.
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VVW 2 - Hugo Girls 1
Ruststand: 8-10, Eindstand: 22-21
Voor de wedstrijd werd er duidelijk afgesproken dat er als team moest worden verdedigd en de
fouten uit de voorgaande wedstrijd niet weer gemaakt moesten worden.
Met 2 goede invallers kon de wedstrijd beginnen. Het hele team was goed gemotiveerd om de
koploper dus te gaan bestrijden.
De start was prima met direct een goed afgeronde goal door onze hoekspeler vanuit de hoek. Ze
zou dit nog vaker herhalen. Verdedigend stond het ook sterk ondanks dat we in de beginfase af
en toe iets teveel ruimte weggaven. Hierdoor kon VVW steeds blijven aanhaken. Door een aantal
keren slordig balverlies kon VVW op de break, maar gelukkig stond onze keeper als een dijk te
keepen. Bij 6-6 kwam VVW langszij en wist 2 keer op voorsprong te komen. Hugo Girls nam, ondanks het grimmige spel van VVW, toch het initiatief weer over en kon uiteindelijk met een 8-10
voorsprong de rust in. De peptalk was niet echt nodig in de rust want er werd erg hard gewerkt en
we hielden ons goed aan de afspraken.
Direct in de 2e helft kwam VVW langszij. Toch wisten we weer de draad op te pakken en uit te lopen
naar 12-16. Helaas gingen we toen wat gehaast spelen en dan sluipen er toch weer wat foutjes in.
Spel werd minder aantrekkelijk en er bleven wat irritante overtredingen plaatsvinden die eigenlijk
niet genoeg werden bestraft. Neemt niet weg dat VVW uiteindelijk aan het langste eind trok en
de overwinning naar zich toe kon trekken. Conclusie van deze wedstrijd is dat VVW het toch een
beetje benauwd heeft gehad, maar bovenal dat wij ondanks een aantal afwezigen, genoeg goede
speelsters hebben lopen om het iedere tegenstander lastig te maken. We mogen met opgeheven
hoofd terugkijken op deze goed gespeelde wedstrijd.
UITSLAGEN HUGO GIRLS
18 januari-24 januari
‘t Fortuin/VVW 2 –
Hugo Girls 1		
22-21
Hugo Girls 2
–
Dosko 1			
17-4
H.C.V. ‘90 2
–
Hugo Girls 3		
8-18
Hugo Girls 4
–
Tonegido 1		
16-22
J.H.C. A1		
–
Hugo Girls A1		
26-13
Geel Zwart B1
–
Hugo Girls B1		
23-16
Jammer!!
Hugo Girls B2
–
Excelsior ‘53 B2		
10-11
Niedorp C2
–
Hugo Girls C1		
4-23
H.V.S. C1		
–
Hugo Girls C2		
17-17
Lacom ‘91 D1
–
Hugo Girls D1		
5-11
Hugo Girls D2
–
Schagen D2		
10-8
Hugo Girls D3
–
Schagen D1		
6-19
Allemaal goed gespeeld, maar Schagen was te sterk.
Con Zelo E1
–
Hugo Girls E1		
10-3
Hugo Girls E2
–
Graftdijk E2		
8-7
Vandaag moesten de meiden tegen Graftdijk. De 1ste helft waren onze meiden sterker, Suus stond best
te keepen en de doelpunten schoten in het net. Met de rust was het 5-2 goed hoor, al was het zo nu en
dan erg traag. De 2de helft hadden de meiden hun kruit verspeeld. Ze waren de weg een beetje kwijt
en de tegenstander werd sterker en sterker er werden nog 2 punten gemaakt. Suus stond bij geluk nog
goed te keepen. Uiteindelijk werd het 8-7 hartstikke goed meiden. Gelukkig duurde de wedstrijd geen
minuut langer.
Hugo Girls F1
–
St. George F1		
3-3
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25 januari-31 januari
Geel Zwart R1
Con Zelo 2
Graftdijk 2
Hugo Girls 3
Hugo Girls 4
Hugo Girls A1
Hugo Girls B1
Hugo Girls B2

–
–
–
–
–
–
–
–

Hugo Girls R1		
Hugo Girls 1		
Hugo Girls 2		
D.T.S. ‘48 2		
Schagen 2		
Vrone A1		
Con Zelo B1		
Victoria O B1		

17-11
16-21
15-11
18-8
17-9
12-21
25-15
7-15

Hugo Girls C1
–
St. George C1		
13-19
Hugo Girls C2
–
Kleine Sluis C2		
11-16
DSS D1		
–
Hugo Girls D1		
8-5
Zwaluwen K D1 –
Hugo Girls D2		
6-8
DSS D2		
–
Hugo Girls D3		
22-8
Allemaal goed gespeeld, maar de tegenpartij was te sterk.
Hugo Girls E1
–
Alpha Tours/Valken E1
6-12
A&O E1		
–
Hugo Girls E2		
4-6
Spannende wedstrijd met een hele sterke 2e helft van ons. Tegenstander speelde met 2 jongens. Prachtige doelpunten van Iris en Jenny.
Hugo Girls F1
–
KSV F1			
12-7
Hugo Girls F2
–
Berdos F1		
2-4
Vrijdagavond 31 januari keezen in ’t Rondeel.
Iedereen is welkom! Inschrijven vanaf 19.45 uur. Aanvang 20.00 uur

PROGRAMMA ZATERDAG 01 FEBRUARI T/M VRIJDAG 07 FEBRUARI (ZAAL)			
AANW./
TEAM DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANVANG VERTREK RES.SH.
DAMES 1 2-feb
HG DS1 - J.H.C. DS1
Noorderend
12:15
11.30
-----DAMES 2 1-feb
HG DS2 - Graftdijk DS2
Noorderend
19:00
18.30
-----DAMES 3 2-feb
H.V. Blokker DS2 - HG DS3
De Kreek
13:25
12.30
-----DAMES 4 2-feb
Kleine Sluis DS1 - HG DS4
De Veerburg
15:15
14.15
-----A1
2-feb
Graftdijk DA1 - HG DA1
De Oosterven
11:00
10.00
RES.SH.
B1
2-feb
Vrone DB1 - HG DB1
De Oostwal
11:45
11.00
-----B2
2-feb
Meteoor DB1 - HG DB2
De Weijver
13:30
12.45
RES.SH.
C1
1-feb
SEW DC3 - HG DC1
Westfrieslandhal 9:00
08.00
-----C2
VRIJ
D1
1-feb
HG D1 - Geel Zwart D1
Noorderend
13:45
13.15
-----D2
1-feb
HG D2 - Kleine Sluis D2
Noorderend
13:00
12.30
-----D3
1-feb
HG D3 - KSV D2
Noorderend
12:15
11.45
-----E1
1-feb
Tonegido E1 - HG E1
De Wieringen
10:00
09.00
-----E2
1-feb
HG E2 - Koedijk E1
Noorderend
11:30
11.00
-----F1
1-feb
Tornado F1 - HG F1
Waardergolf
11:30
10.45
-----F2
VRIJ
RECR. 1 3-feb
C.S.V. Handbal DR2 - HG DR1 De Enterij
20:00
19.00
-----RECR. 2
VRIJ
WIJZIGING:
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Zat 1 feb: St George F2 - F2 (verplaatst naar 15-3)
Din 4 feb: Recr 2 vrij (verplaatst naar 4 maart)

PROGRAMMA ZATERDAG 08 FEBRUARI T/M VRIJDAG 14 FEBRUARI (ZAAL) 			
		
AANW./
TEAM DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV.
VERTREK RES.SH.
DAMES 1 9-feb
Andijk DS1 - HG DS1
De Klamp
12:00
10.45
-----DAMES 2 8-feb
HG DS2 - KSV DS4
Noorderend
19:30
19.00
-----DAMES 3
VRIJ
DAMES 4 9-feb
HG DS4 - Lacom ‘91 DS2
Noorderend
14:30
14.00
-----A1
9-feb
HG DA1 - Hollandia T DA1
Noorderend
13:15
12.45
-----B1
9-feb
Tornado DB1 - HG DB1
Waardergolf
14:30
13.45
-----B2
9-feb
HG DB2 - Spartanen DB1
Noorderend
12:10
11.30
-----C1
9-feb
HG DC1 - S.S.V. DC1
Noorderend
10:00
09.30
-----C2
9-feb
HG DC2 - D.S.O. DC2
Noorderend
11:05
10.30
-----D1
9-feb
Z.A.P. D1 - HG D1
De Zwaluwenvlucht
12:00
11.00
RES.SH.
D2
8-feb
HG D2 - D.S.O. D3
Noorderend
13:45
13.15
-----D3
8-feb
Victoria O D3 - HG D3
De Stap
12:10
11.30
-----E1
8-feb
HG E1 - Westfriezen E1
Noorderend
13:00
12.30
-----E2
8-feb
Hollandia T E2 - HG E2
Harenkarspelhal 16:15
15.30
-----F1
8-feb
HG F1 - Vrone F2
Noorderend
14:30
14.00
-----F2
8-feb
Vido F1 - HG F2
Vaart de
18.00
17.00
-----RECR. 1 11-feb HG DR1 - D.E.S. DR2
Noorderend
21:00
20.30
-----RECR. 2 10-feb Hauwert DR2 - HG DR2
M.C. De Muiter 19:00
18.00
-----WIJZIGING:
		

Zat 08 feb: Vido F1 - F2 om 18.00 uur (ipv 09 feb om 09.00 uur)			
Zat 08 feb: Dames 2 - KSV om 19.30 uur (ipv 19.00 uur)			

PROGRAMMA ZATERDAG 15 FEBRUARI T/M VRIJDAG 21 FEBRUARI (ZAAL)				
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
-----Vrijdagavond 31 januari keezen in ’t Rondeel.
Iedereen is welkom! Inschrijven vanaf 19.45 uur.
Aanvang 20.00 uur
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.
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ZAALDIENSTEN ‘T NOORDEREND				CONTROLE
		
1-feb
11.15-13.00
ouders teams + Mandy Smit
13.00-14.30
ouders teams + Roos Snel
		
2-feb
12.00-13.30
Roos Groot + Mieke Kroon Ingrid Commandeur
		
8-feb
12.45-14.05
ouders jeugd + Janine Bakker
14.05-15.15
ouders jeugd + Isa Groot
		
9-feb
09.45-12.00
Melanie van Diepen + Janine Oudeman
Linda Rezelman
12.00-14.30
Susanne Duijn + Kim Tijm
14.30-15.45
Deni Westmeijer + Ilse Hooiveld
		
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
TEAM		
E2
1-feb
D3
1-feb
D2
1-feb
D1
1-feb
DAMES 2 1-feb
DAMES 1 2-feb
E1
8-feb
D2
8-feb
F1
8-feb
DAMES 2 8-feb
C1
9-feb
C2
9-feb
B2
9-feb
A1
9-feb
DAMES 4 9-feb
RECR. 1 11-feb
RECR. 2 18-feb
F2
1-mrt
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WEDSTRIJD
HG E2 - Koedijk E1
HG D3 - KSV D2
HG D2 - Kleine Sluis D2
HG D1 - Geel Zwart D1
HG DS2 - Graftdijk DS2
HG DS1 - J.H.C. DS1
HG E1 - Westfriezen E1
HG D2 - D.S.O. D3
HG F1 - Vrone F2
HG DS2 - KSV DS4
HG DC1 - S.S.V. DC1
HG DC2 - D.S.O. DC2
HG DB2 - Spartanen DB1
HG DA1 - Hollandia T DA1
HG DS4 - Lacom ‘91 DS2
HG DR1 - D.E.S. DR2
HG DR2 - Vido DR2
HG F2 - DSS F2

AANV
11:30
12:15
13:00
13:45
19:00
12:15
13:00
13:45
14:30
19:30
10:00
11:05
12:10
13:15
14:30
21:00
21:00
12:45

SCHEIDRECHTER		
Denise Sprenkeling-Lindsey Snoek
Dames 3		
Inge Entius-Amber Molenaar
Recreanten 1		
Joyce Hey		
Bond		
Noor Blankendaal-Bente Zuurbier
Malissa de Groot-Jet vd Berg
Lisa Dekker-Bregje de Wit		
?		
Romy Snoek-Jocelyn Berkhout
Jessy Blom-Jacky Zuurbier
Astrid Snel		
Nel Borst		
Monique Oudeman		
Annie Groenland		
Annie Groenland		
Bente Zuurbier-Evi Blankendaal

C2
D1
DAMES 3
C1
DAMES 1
B1
A1
RECR. 2
D2
F1
E1
E2
D3
DAMES 2
B2
DAMES 4
RECR. 1
DAMES 2
E2
RECR. 2

1-mrt
2-mrt
2-mrt
2-mrt
2-mrt
2-mrt
2-mrt
4-mrt
8-mrt
8-mrt
8-mrt
8-mrt
8-mrt
8-mrt
9-mrt
9-mrt
11-mrt
15-mrt
15-mrt
25-mrt

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

Activiteitenkalender
Minihandbalmiddagen
		
		

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

Malissa de Groot-Amber Molenaar
Astrid Snel		
Karin Oudeman		
Joyce Hey
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		
Joyce Hey		
Pien vd Berg-Sen Kuilboer
Monique Oudeman		

19-02
19-03
16-04

Bingo middag voor alle basisschool leden van Hugo Girls.
Woensdagmiddag 12 februari in het Rondeel.
Rondeel is om 13.45 open en het duurt tot 16.00.
Kosten € 1,50
Zorg zelf even voor een pen.
Bij de jongste leden is het handig als er een ouder /ouders bij zitten.
Kom gezellig met je team. Tot dan.
Wij hebben er weer zin in.
Groetjes Corina en Anja
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Vrijdagavond 31 januari keezen in ’t Rondeel.
Iedereen is welkom! Inschrijven vanaf 19.45 uur.
Aanvang 20.00 uur

Hugo’s Vrienden
Een stukje pr van Hugo’s vrienden.
Wie zijn wij en wat doen wij?
Wij zijn een bestuur van 5 mensen en treden naar buiten namens
een vriendengroep van ± 120 vrienden en vriendinnen uit de
Noord.
Ons doel is om de Voetbal en de Handbal te ondersteunen en dan
voornamelijk de jeugd. Want die hebben volgens ons nog steeds
de toekomst.. Het geen waar wij geld aan uitgeven, dat zijn ideeën
van de leden of vragen vanuit de verenigingen. Zo kunnen wij als
particulieren en mensen uit de Noord de jeugd van de handbal en
voetbal iets moois geven. Dingen die wij al hebben gerealiseerd
in het verleden zijn bv dug-outs voor de voetbal, ballen en kleding voor beide verenigingen. Een
gift voor een uitje bv busvervoer , het dovenelftal uitgenodigd om te voetballen, bijdrage aan
clubgebouw, enz. Zo ziet u dat wij het geld dat wij ontvangen goed besteden. Denk u nu na het
lezen van dit stukje van die vrienden club wil ik ook lid worden. Want ik vind het mooi dat mijn
kinderen en / of kleinkinderen sporten in teamverband. En zo ondersteun ik de handbal en voetbal
tegelijk. Dus iedereen blij. Dan kunt u altijd contact opnemen met iemand van het bestuur zie
hieronder. Een lidmaatschap kost € 50.00 per jaar. Elders in contact een foto van de C2 van Hugo
Girls die wij sinds kort in het nieuw hebben gestoken.
Het bestuur bestaat uit Nic de Wit, Edwin van Diepen, Joost Wolkers, Ina Dekker en Astrid Snel. Op
de site van Hugo Boy’s en Hugo Girls ziet u onze mail adressen als u zich aan wilt melden als lid. Of
mail naar snelvanschagen@gmail.com .
Astrid Snel.
Meiden en dames van de tennisvereniging,
Meiden
en dames van de tennisvereniging,

�������������������������������

We willen dit jaar weer de ladiesday organiseren.

We
jaar weer
ladiesday
Hetwillen
themadit
is bekend
maarde
houden
we nogorganiseren.
even geheim.
HetHet
thema
is iedereen
bekend die
maar
houden
we getennist
nog even geheim.
is voor
tennist
of heeft
Hetjeishoeft
voor niet
iedereen
dietetennist
heeft
getennist.
persé lid
zijn vanof
onze
vereniging.
JeWe
hoeft
nietnaar
persé
te zijn van
onze vereniging.
streven
eenlid
gemêleerd
gezelschap
in leeftijd,
We streven dus
naar
een
in leeftijd, dus jong en
jong
engemêleerd
oud (vanaf 18gezelschap
jaar),
oud (vanaf
18 jaar),
reserveer
de datum in de agenda.
reserveer
alvast
de datumalvast
in de agenda.
Vrijdag 13 juni
2014		
Vrijdag
13 juni 2014
Anita Lap
Anita Lap
Marijke Overtoom
Marijke Overtoom
Simone Drenth Simone Drenth
Sandra OudemanSandra Oudeman
ladiesday@tvnoordend.nl
ladiesday@tvnoordend.nl
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Hugo Boys seizoen 2013-2014
Van de bestuurstafel
Het aflopende contract met onze hoofdsponsor Edwin Groen Tweewielers is met 3 jaar verlengd. Beide partijen zijn zeer tevreden over de samenwerking en dat heeft geresulteerd in deze verlenging. Dit betekent
dat de naam van Edwin Groen Tweewielers de komende 3 seizoenen wederom op, zowel het uit- als thuistenue, van Hugo Boys 1 te zien zal zijn.
Vrijdag 17 januari j.l. was er een bijeenkomst met alle verenigingsscheidrechters van onze vereniging. Onder leiding van Marco van Woerkom werden de belangrijkste nieuwe spelregels doorgenomen waaronder de passencontrole bij wedstrijden van HB3, HB4, HB5 en de dames. Sinds de winterstop is het
door de KNVB verplicht gesteld om de passen vooraf te controleren. Dit zal bij Hugo Boys zoveel
mogelijk, voor de wedstrijd in de kleedkamer, worden gedaan. Voor de wedstrijden van HB1 en
HB2 was dit al verplicht sinds het begin van dit seizoen.
Afgelopen zondag voor de thuiswedstrijd tegen Kwadijk zijn de trainingspakken overhandigd aan
het damesteam. Sponsor Ad Dekker Elektrotechniek heeft de pakken beschikbaar gesteld waarvoor onze dank. De dames wisten aansluitend de wedstrijd tegen Kwadijk met ruime cijfers te
winnen. Het werd een 8-1 overwinning !.
Afgelopen weekend is er in de kantine een nieuw TV scherm geplaatst. Het is een groter scherm
waardoor de wedstrijden uit het betaalde voetbal voor onze supporters (nog) beter zijn te volgen.
Hugo’s Vrienden heeft hiervoor een bijdrage beschikbaar gesteld waarvoor onze dank. Het voormalige TV scherm zal verplaatst worden naar de grote zaal van het Dorpshuis waardoor ook daar
de wedstrijden zijn te volgen.
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 worden binnenkort verzonden. De vrijwilligers van Hugo Boys zullen de
uitnodiging dit jaar via de mail ontvangen.
Resultaten
De afgelopen 2 weken is er door de meeste teams weer gespeeld.
Hugo Boys 1 wist 4 punten te halen uit de laatste 2 wedstrijden en werd zodoende mede-koploper
in de 4e klasse A. Daarmee liggen de mannen van Ronald de Rooy en Kees Ursem op titelkoers.
Hugo Boys 2 speelt a.s. zondag, voor de eerste keer na de winterstop, weer een competitie-wedstrijd, uit bij SEW. De afgelopen weken hebben ze o.a. vriendschappelijk gespeeld tegen LSVV 2
om zo het ritme te behouden.
Hugo Boys 3 speelde een uitwedstrijd tegen Castricum en verloor met 2-0. Afgelopen zondag
werd de wedstrijd bij SVW afgelast.
Verder is het leuk om te melden dat HB4 en HB5 het jaar 2014 zijn begonnen zoals ze 2013 zijn
geëindigd, met een winstpartij. Zij wisten beide hun inhaalwedstrijd te winnen waarbij HB5, na
een aanvankelijke 0-3 achterstand, alsnog de punten in De Noord wisten te houden. Het werd een
uitstekende 5-3 overwinning.
De A1 junioren zijn ook goed uit de winterstop gekomen. De laatste 3 wedstrijden werden allemaal gewonnen waardoor ze de top 5 van hun klasse binnen zijn gekomen. Op zondag 16 februari a.s. spelen
zij in de volgende bekerronde thuis tegen Legmeervogels uit Uithoorn.
Klaas Oudeman, voorzitter
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Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 1 februari		
Hugo Boys
13.00 uur Walther
Zondag 2 februari
Hugo Boys
9.45 uur Liesbeth
14.00 uur Annet
Maandag 3 februari
Tafeltennis Puinhoop
Dinsdag 4 februari
Kbo
Woensdag 5 februari
Senioren gym
Revas

Zaterdag 8 februari
Hugo Boys
9.30 geen programma
13.00 Ruud Tesselaar
Zondag 9 februari
Hugo Boys
9.45 Hanneke / Sytske
14.00 Adrie van Renswoude
Maandag 10 februari
Tafeltennis Puinhoop
Dinsdag 11 februari
kbo

Donderdag 6 februari
Training Hugo-Boys

Woensdag 12 februari
Revas
Senioren gym
Donderdag 13 februari
Training Hugo Boys

Vrijdag 7 februari
Koersbal

Vrijdag 14 februari
koersbal

Hugo Boys Senioren

									
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 2 februari 2014 				
Terreindienst: Vincent Molenaar, Oscar Boekel 						
wedstr. Omschrijving		
aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
12951 Geel Zwart 30 1
Hugo-Boys 1
14:00		
P.J. Drijver
46994 SEW 2
Hugo-Boys 2
11:30 10:15
G.J. Haakman
62048 SVW 27 7
Hugo-Boys 3
14:00 13:15		
63770 Hugo-Boys 4
Flevo 2
10:45 10:00
Jan de Wit
63751 Hugo-Boys 5
Sint Boys 3
10:45 10:00
Henk Kroon
68909 Hugo-Boys A 1
Texel 94 A 1
10:45		
Pim Mooij
207932 WMC VR 1
Hugo-Boys VR 1
10:30 9:45		
							
WEDSTRIJDPROGRAMMA HUGO-BOYS ZONDAG 9 februari 2014 			
Terreindienst:Silvèr Snoek 					
wedstr.
00000
47104
63761
00000
63753
69396
208097
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Omschrijving		
aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
Hugo-Boys 1
vrij					
VIOS W 2
Hugo-Boys 2
12:00			
Hugo-Boys 3
Victoria O 4
10:45 10:00
Marco v Woerkom
Hugo-Boys 4
vrij					
Hugo-Boys 5
Kleine Sluis 4
10:45 10:00
G. Vinke
RKEDO A 1
Hugo-Boys A1
11:30			
Hugo-Boys VR 1
RK EDO VR 2
14:00 13:30
Wim Overtoom

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 1
14:00			
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

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.

Hugo Boys Jeugd

							
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd Zaterdag 1 februari 2014				
Terreindienst ‘s middags: Joost Dekker *				
wedstr. Omschrijving			
aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
204419 Hugo Boys B1
- AFC 34 B2
TOT NADER ORDER UITGESTELD		
187029 Kolping Boys C5 - Hugo Boys C1
11:30 10:15
192091 Hugo Boys D1
- Koedijk D3
14:00 13:15
Nic Buter
191703 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				
							
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd Zaterdag 8 februari 2014			
Terreindienst ‘s middags:		 Wouter Bekker			
wedstr.
182946
187256
192654
192483
-

Omschrijving			
aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
Duinrand S B2
- Hugo Boys B1
TOT NADER ORDER UITGESTELD		
Kolping Boys C6 - Hugo Boys C1
13:15 12:00
Meervogels 31 D2 - Hugo Boys D1
10:15 9:00
Hugo Boys D2
- Alcmaria Victrix D3
14:00 13:15
Jan de Wit
Hugo Boys E1
- Zie programma SZVV				
Hugo Boys E2
- Zie programma SZVV				
Hugo Boys F1
- Zie programma SZVV				
Hugo Boys F2
- Zie programma SZVV
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Programma SZVV Zaalvoetbal

						
=Wedstrijdprogramma Hugo Boys jeugd Zaterdag 1 februari 2014					
DTS E2
- Hugo Boys E1
9:40 9:10 NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Hugo Boys E1
- DTS E2
10:20		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Nieuwe Niedorp E5
- Hugo Boys E2
9:20 8:50 NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Hugo Boys E2
- Nieuwe Niedorp E5
10:00		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Hugo Boys F1
- Brilservice Deutekom F2 8:00 7:45 NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Brilservice Deutekom F2 - Hugo Boys F1
8:40		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
F2		vrij				
						
Wedstrijdprogramma Hugo Boys jeugd Zaterdag 8 februari 2014					
Intertoys Pim v/d Fluit E1 - Hugo Boys E1
15:40 15:00 T ZIJVELD - ‘t Veld
Hugo Boys E1
- Intertoys Pim v/d Fluit E1 16:20		
T ZIJVELD - ‘t Veld
v.v. Schagen E6
- Hugo Boys E2
13:00 12:15 SPARTAHAL - Schagen
Hugo Boys E2
- v.v. Schagen E6
13:40		
SPARTAHAL - Schagen
Tifa Doedens F1
- Hugo Boys F1
12:40 11:40 MULTITREFFER - ‘t Zand
Hugo Boys F1
- Tifa Doedens F1
13:20		
MULTITREFFER - ‘t Zand
Restaurant De Moriaan F6 - Hugo Boys F2
9:00 8:15 DOORBRAAK - Warmenhuizen
Hugo Boys F2
- Restaurant De Moriaan F6 9:40		
DOORBRAAK - Warmenhuizen
						
Wedstrijdprogramma Hugo Boys jeugd Zaterdag 15 februari 2014					
E1
afhankelijk van plaats in poulevolgt		
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord
Winkel E4
- Hugo Boys E2
14:00 13:15 NIEDORPHAL - Winkel
Hugo Boys E2
- Winkel E4
14:40		
NIEDORPHAL - Winkel
F1
afhankelijk van plaats in poule		
volgt 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

Van de Sponsorcommissie
We zijn het jaar goed begonnen bij Hugo Boys, met een leuke wedstrijd van Oud Hugo Boys tegen
het huidige eerste van Hugo Boys. Het huidige eerste bleek wel iets te sterk voor onze oud gedienden.
Maar desalniettemin was het een heel gezellige middag en een leuke avond. Er werd nog lang na gepraat onder het genot van de muziek van DJ Dick Sijm. Dick nogmaals onze hartelijke dank hiervoor. Je
wist de sfeer er goed in te houden met je leuke muziek !
Er is ook weer een prachtige grootte loterij gehouden, met vele leuke prijzen. Zie hier onder de
gelukkige prijs winnaars:
Sport cosmetica pakket			
Paul van der Fluit
Schep					Cees Ursem
Green Fee				Dick Sijm
WK Bal					Lex Rendering
Keuken hakmolen				Cees Ursem
Sporttas					Daan Wolkers
Auto Radio				Cees Ursem
Draagbare bouwradio			
André Stammis
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Green Fee				
Co de Knegt
Schept					Gerrit van Kleef
Kist Sinaasappelen			Harry Wolkers
Cosmetica pakket				Chris Dekker
Bon lichaamsverzorging			
Leo Dickhoff
Beach pakket				Thomas Ursem
Taart					Richard Groot
Slager bon				Pé Bleeker
Schep					Perry Entius
Diner bon				Richard Borst
Sneeuwschuiver				Derek Ursem
Slager bon				Babs Groot
Kruiwagen				Joris Zwagerman
Cosmetica pakket				Piet Mooij
Bloemenbon				Alexander Groen
Slager bon				Babs Groot
Sneeuwschuiver				Pim Wolkers
Thuiswedstrijd AZ in de Kees Kistlounge
Jörn Job Klaver
Fiets					Hans Borst
Zonder sponsoren zou dit alles natuurlijk niet mogelijk zijn, dus via deze weg willen wij graag hartelijk bedanken; SMP Sportscare, Straatgereedschap.nl, Golfbaan Spierdijk, Sportiefgezien.
nl, Autogarage Co Borst, Willem Zwagerman Groentespeciaalzaak, Yvonne’s Bodyfashion,
Snack en eethuis Hugo, Slagerij Laus Klaver, Café Bleeker, Blankendaal Bloemen, Voetbalclub AZ, en onze trouwe hoofdsponsor Edwin Groen.
Wilt u ook eens een leuke prijs beschikbaar stellen voor onze loterij, schroom dan niet om contact
met ons op te nemen. Dit word altijd enorm gewaardeerd.
De sponsorcommissie; sponsorcommissie@hugoboys.nl

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

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

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

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

DEKKER
NIEUWE MENUKAART!!
-.-.-.-.-.-.-.-.-

ZO. 2 FEBRUARI

IERSE MUZIEKSESSIE EN
CARVERY-BUFFET 17.30 UUR
-.-.-.-.-.-.-.-.-

VR. 7 FEBRUARI

MUSIC-DINNER MET DE O’BRANONS
3-GANGEN MENU 35.00 EURO
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

VR. 14, ZAT 15 EN
ZO. 16 FEBRUARI

van particulie
Tevens verzorging
aangiftebiljetten

ZO. 16 FEBRUARI

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

VALENTIJNSMENU
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

WHISKEY- PROEVERIJ 14.30 - 17.00 UUR
THEMA;” 12 JAAR OUD”
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

ZAT. 22 FEBRUARI

NOEVERSE BIETBENT
60-ER EN 70ER JAREN MUZIEK
21.30 - 0.30 VRIJ ENTREE
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

GROEPSARRANGEMENTEN;
O.A.DAGGIE NIERRUP
EN ST. PATRICKS CRUISE
-.-.-.-.-.-.-.-

WIJ HEBBEN PLAATS
VOOR EEN PART-TIME
BEDIENINGSMEDEWERK(ST)ER
MET ERVARING
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.alle dagen open vanaf 11.00 uur
De ideale plek voor uw feest, receptie,
grote groep, al la carte enz vergadering enz
VERLAAT 4
1734 JN Oude Niedorp
0226 - 421486
www.theirishcottage.nl
info@theirishcottage.nl

Voor sierhekwerk en kennelbouw op maat
Automatische Draai/Schuifpoorten voorzien
van intercom, camera, verlichting e.d.
Tevens voor uw paardenboxen,
hondenkennels & dierenverblijven
Middenweg 598 1704 BS Heerhugowaard
072-5715927 fax 072-5721059 of 06-53716161
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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!

