Vrijdag 16 maart 2018

Agenda

16 maart 2018
20 maart 2018
23 maart 2018
24 maart 2018
26 maart 2018
4 april 2018
4 april 2018
6 april 2018
7 april 2018
8 april 2018
9 april 2018
10 april 2018
11 april 2018
14 april 2018
15 april 2018
17 april 2018
20 april 2018
23 april 2018
27 april 2018
27 april 2018
27 april 2018
28 april 2018
29 april 2018
5 mei 2018
10 mei 2018
12 mei 2018
13 mei 2018
14 mei 2018
18 mei 2018
25 mei 2018
25 mei 2018
8 juni 2018
3 september 2018
8 september 2018
10 september 2018
13 september 2018
19 september 2018
8 oktober 2018
22 oktober 2018
13 november 2018
18 december 2018

Plantenaktie Hugo Boys en Hugo Girls
Jaarvergadering parochie in de pastorie
14:30-15:30 Bieb - Aan tafel met ……….bloemen (haken)
Zwerfvuilruimen Zuster van Buurendag
t/m 7 april Oranje Comité: Collecte
Vormsel: Thema avond ouders en begeleiders
14:30-15:30 Bieb - Coderdojo junior voor jeugd 4 t/m 9 jaar
14:30-15:30 Bieb - Aan tafel met ……….Carla Harren
Sportcentrum Noorderend: Zaalvoetbaltoernooi
Opening nieuwe handbalveld, vernieuwde Dorpshuis en sponsordag Hugo Boys en Hugo Girls
KBO Notaris Aad Overtoom over het levenstestament
Jaarvergadering Stichting Dorpshuis
20:00 uur Veenhuizerkerkje Lezing Veenhuizer onderduikers 1940-1945
Noordender Sjoelkampioenschap 2018 in café Bleeker
Brommerbeurs
Dorpsraad De Noord Veenhuizen: Jaarvergadering
14:30-15:30 Bieb - Aan tafel met ……….Handletteren met Tanja de Reus
KBO uitje
10:45 Oranje comité versierde fietsenoptocht
14:00 spelletjesmiddag
15:30-21:00 Oranje comité gezellige middag en avond
14:30-15:30 Bieb - Aan tafel met ……….Wijkagente Afra de Boer
Vormsel viering
Oranje comité, start tussen 16:00 en 18:00 uur
Eerste communie
40MM
Lourdesviering, Mariamaand
KBO Slotmiddag met Aris Bouwens
14:30-15:30 Bieb - Aan tafel met ……….“mini-ecosystemen” met Liesbeth Munters
18:00 Steprace
14:30-15:30 Bieb - Aan tafel met ……….Daniëlle v.d. Hoff
14:30-15:30 Bieb - Aan tafel met ……….Tablet-café/E-books met Hanneke Hoffman
14:00 KBO Fietstocht
42e Noordender Volksspelen
14:00 KBO Paul Sengers; zanger en entertainer
Kennismakingsavond voor de pelgrims naar Lourdes
Vertrekviering voor de pelgrims naar Lourdes
14:00 KBO verassingsmiddag
KBO excursie
19:30 KBO Anna en Irma Ursem
14:00 KBO kerstmiddag

Contact verschijnt tweewekelijks onder redactie van Angèl Mooij, Pim Mooij, Jos Beers, Robbert Jongkind
en Paul Mooij. Email: RedactieContactDeNoord@gmail.com Telefoon: 072-5715332
distributie/abonnementen: 072-5711625 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 26 MAART 2018
vóór 19:00 in te leveren via RedactieContactDeNoord@gmail.com of bij uitzondering bij Angèl Mooij,
Groote Geldebosch 48. Na dit tijdstip wordt kopij geplaatst in de uitgave van vrijdag 13 april 2018.
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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,-

HUSQVARNA 136 LiC
TRIMMER

100%
Husqvarna.
€ 3.599,100% Husqvarna.0% Brandstof.
0% Brandstof.
9,-zijn er:
€ 42
De nieuwe Husqvarna Accu
Series

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.

Inclu sief Accu, snella
en maaidek 85 cm.

der

HUSQVARNA 136 LiHD50
HEGGENSCHAAR

Inclu sief Accu
en snella der

€ 40,-
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TRIMMER
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en snella der

een
serie sterk presterende accuproducten.
€ 459,HUSQVARNA
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*
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* Alleen in combinatie met een RegioBank Spaarrekening. Ga naar regiobank.nl/actievoorwaarden.
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€ 459,-

Kijk ook op www.husqvarna-actie.nl voor meer informatie.
Uw geautoriseerde Husqvarna dealer:
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Bron: Geldgids #7, november 2017,
Consumentenbond

Jos Kamp Assurantien
Middenweg 200
1701 GG Heerhugowaard
T 072 - 571 12 84
E info@joskamp.nl
I www.joskamp.nl
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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 of 06 21904364
NL64RABO 0326802185
pastorie.de.noord@gmail.com
www.heilighartdenoord.nl
Facebook: Heilig hart parochie.
‘Onze kerk’ app: Heilig Hart van Jezus Kerk de Noord
Openingstijden secretariaat: dinsdag en donderdag van 9:30 uur tot 11:00 uur
Openingstijden kerk: maandag tot en met zondag van 9.30 uur tot 17.00 uur
Diaken Hans Bruin (eerst aanspreekbare)
0654956924
hansbruin@outlook.com
Deken / pastoor Eduard Moltzer
Gedempte Gracht 64, 1741 GD Schagen
0224 212357
don.eduard@planet.nl
Heilig Hart raad
Vice-voorzitter			
Secretaris			
Penningmeester			
Bestuurslid			

Gea Klercq		
Vacature
Vacature
Kees van Langen		

Contactpersonen secties:
Sectie Catechese			
Sectie Liturgie			
Sectie Gemeenschapsopbouw
Sectie Diaconie 			

Vacature
Marga van Langen
Ans Rendering		
Marion Bleeker-Burger

Personele Unie		

Pim Mooij			

072 571 5265
072 574 2241

072 574 2241
072 5741589
0226-422731		

072 5715332

Inloop- uur Diaken Hans Bruin, is iedere derde donderdag van de maand, om 10.00 uur
“Bent u onlangs komen wonen in ‘De Noord’ en wilt u meer weten over onze parochie of wilt
u ingeschreven worden? Neem gerust contact op met het secretariaat van onze parochie. De
gegevens vindt u bovenstaand”
Copij voor het Contact namens de Parochie kunt u te mailen naar Annet Kroon:
marcoannet@gmail.com. Gelieve voor zaterdag 12 uur.
Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren voor 22 maart op het
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
Kerkwerken
In maart is de groep van mevrouw van Schagen-Oudeman aan de beurt om de kerk op orde te brengen.
Bloemengroep
In maart wordt de kerk versierd door Ada Borst en Agnes de Goede
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SPREEKUUR vice voorzitter.
Op elke laatste donderdag van de maand 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!! In de pastorie!
Gea Klercq
WOENSDAG 14 MAART OM 19.30 UUR
Dagsluiting met Deo Vacare
WEEKEINDE 17 EN 18 MAART
Vijfde zondag in de veertigdagentijd
Eerste lezing uit de profeet Jeremia 31,31-34(Ook als de mensen ontrouw zijn,blijft God trouw aan
zijn eens gegeven woord. Hij sluit een nieuw verbond met vernieuwde mensen, Hij grift zijn wet
in hun hart)
Evangelie uit Johannes 12,20-33(Een graankorrel die sterft,brengt veel vrucht voort. Wie zijn leven
prijsgeeft uit liefde,die zal het ware leven vinden)
ZONDAG 18 MAART OM 10.00 UUR
Samen kerk/ Samen sterk
Woord- en communieviering met zang van de Credosingers. Voorganger is Diaken Hans Bruin.
Gebedsintenties voor: Nic Doodeman, Ruud en Margret, in liefdevolle herinnering Piet Borst, Afra
de Wit-Plak en zegen over haar gezin, familie Stam-Jonker, Nic Commandeur en zegen over zijn
kinderen en kleinkinderen, Piet Mooij, Ursula Mooij-Oudeman en overleden familie, vader en
moeder van Schagen en familie, overleden ouders Buter-Bakker, in liefdevolle herinnering vader
en moeder Smit-Hoogeboom,Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas, Jan en Jansie Groenland
en zegen over hun gezin.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Syb Bakkum en Ross Berkhout. Koster: Rene van Langen.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
WOENSDAG 21 MAART OM 19.30 UUR
Dagsluiting met Deo Vacare
WEEKEINDE 24 EN 25 MAART
Palm-of passiezondag
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 50, 4-7( De lijdende dienaar verzet zich niet wanneer Hij wordt
geslagen en beschimpt)
ZONDAG 25 MAART OM 10.00 UUR
Palmpasen viering met zang van het kinderkoor. Voorganger is Diaken Hans Bruin.
Gebedsintenties voor: Tiny Veldman-Overtoom en familie, Jaap Burger en zegen over zijn gezin,
Henk en Trien Groot en zegen over hun gezin, voor de levende en overleden familie van Langende Wit, in liefdevolle herinnering Ton Groot en Mees en overleden familie.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars Miel en Lau Berkhout: Koster: Gon Meester.
WOENSDAG 28 MAART OM 19.30 UUR
Boeteviering met Deo Vacare
DONDERDAG 29 MAART OM 19.30 UUR
Witte Donderdag
Viering met Wim Timmer en zang van het ritmisch koor.
Lectoren: Bert Bijvoet, Marga van Langen en Jos Mooij. Misdienaars: Jip van den Berg en Stijn
Blankendaal. Koster;
VRIJDAG 30 MAART OM 15.00 UUR
Kruisweg voor de kinderen met Marga van Langen.
Iedereen mag voorjaars bloemen meenemen
VRIJDAG 30 MAART OM 19.30 UUR
Goede vrijdag. Viering met Piet Steur en zang van de Cantorij.
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ZATERDAG 31 MAART OM 19.30 UUR
Paasbijeenkomst voor de kinderen. Voorganger is Theo Vertelman
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Andre en Ank Veldman, Cees Meester, in
liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel
Lector: Marga van Langen. Koster:
ZATERDAG 31 MAART OM 21.00 UUR
Paaswake met zang ritmisch koor. Voorganger is Diaken Hans Bruin
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Andre en Ank Veldman, Cees meester
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars: Kirsten Plak en Sofie Kavelaar. Koster:
WEEKEINDE 1 EN 2 APRIL
Hoogfeest van Pasen
Eerste lezing. (Petrus legt getuigenis af over het leven, de dood en de verrijzenis van Jezus)
Evangelie uit Johannes20,1-9(De Heer jezus is opgestaan: het leven heeft de dood overwonnen.)
ZONDAG 1 APRIL OM 10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is Diaken Hans Bruin.
Gebedsintenties voor; Kees Zuurbier en Truus Zuurbier-Groot en zegen over het gezin, Jan Bleeker en
zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Jan en Tiny Oudeman-Groot en zegen over hun gezin en
kleinkinderen, Koos en Magda van der Hulst-de Koning en overleden familie en zegen over hun gezin,
Alie Idema-van Diepen, in liefdevolle herinnering Andre en Ank Veldman, in liefdevolle herinnering Nic
Eeken en Michel, in liefdevolle herinnering Gre Ursem-Jong overleden familie Ursem-Jong en zegen
over het gezin, Adrianus Overtoom en Catharina Overtoom-Oudhuis en zegen over het gezin , Jaap way
en Gre Way-de Boer en overleden familie,Henk en Trien Groot en zegen over hun gezin.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Koster:
ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP:
T VELD
Zaterdag 24 maart om 19.00 uur Woord- en communiedienst met Diaken Toon Jorink en zang van
de veldrakkers en interamvo
Donderdag 29 maart om 19.30 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink
Vrijdag 30 maart om 15,00 uur Bijeenkomst voor de kinderen met Diaken Toon Jorink en zang van
het kinderkoor.
Zaterdag 31 maart om 16.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en Diaken Toon Jorink.
Zaterdag 31 maart om 19.30 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink en zang
van interamvo
Zondag 1 april om 11.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink
WAARLAND
Zaterdag 24 maart om 19.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Hans Bruin en zang van
het kinderkoor.
Donderdag 29 maart om 19.30 uur Woord- en communieviering met Diaken Hans Bruin
Vrijdag 30 maart om 19.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Hans Bruin
Zaterdag 31 maart om 16.00 uur Eucharistieviering in Sabinahof met Deken Eduard Moltzer en
Diaken Hans Bruin
Zaterdag 31 maart om 19.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Hans Bruin
Zondag 1 april om 9.30 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink
NIEUWE NIEDORP
Zondag 25 maart om 10.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink
Donderdag 29 maart om19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Stok
Vrijdag 30 maart om 19.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink en zang van
interamvo.
Zaterdag 31 maart om 22.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Toon Jorink
Zondag 1 april om 10.00 uur Woord- en communieviering met Diaken Piet Steur.
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Dopen
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971
Overleden
Op 25 februari overleed op 86 jarige leeftijd Nic Oudeman
Op 1 maart was de avondwake.
Op 2 maart vond de uitvaartviering plaats waarna Nic is begraven op de begraafplaats achter de kerk.

VISSERS VAN MENSEN IN DE NOORD
Afgelopen zaterdagochtend zijn
onze vormelingen van dit seizoen,
afgereisd naar Amsterdam, om te
leren ontdekken wat er in de wereld
nog meer te koop is.
Onder begeleiding hebben ze allerlei
dingen mogen ervaren. Om de stad
wat schoner te maken, hebben ze de
stadsreiniging geholpen.
Ook hebben ze ‘daklozen’ kleding
geschonken en gesproken/geluisterd
naar een drugsverslaafde.
Om 16.00 uur waren ze weer terug,
om zich voor te bereiden op de tweede ‘vormselcyclusviering ’, waarin ik mocht voorgaan. Het
was écht een prachtige viering, waar de werkgroep haar zangtalenten heeft laten horen en waar
de vormelingen konden uiteenzetten, waarom ze naar Amsterdam waren gegaan. Schoorvoetend
vertelde ze wat ze hadden gedaan, dat ze mensen hadden geholpen, met als voorbeeld de ‘
daklozen ’. Hun inzet sloot goed aan op het gekozen evangelie, waarin Jezus aan vissers vroeg om
Hem te volgen, in woord en daad.
Het werden Zijn vrienden en vissers van mensen.
Jezus was er uiteraard voor iedereen maar zette zich met heel Zijn leven extra in voor de zwakken
in de samenleving. Hij voedde en kleedde ze en liet ze weten dat ze ertoe doen in het leven. In de
viering heb ik alle mensen gevraagd, een beetje het spoor van Jezus te volgen, een beetje te leven
zoals Hij ons heeft voorgeleefd en waardoor ook wij vissers van mensen worden. De vormelingen
hebben het ons dus voorgedaan en waarvoor alle complimenten.
Zondag, 29 april aanstaande, om 10 uur, worden ze gevormd door ‘deken Eduard Moltzer’,
waarvoor ik u allemaal uitnodig. De jeugd is onze toekomst, wat we ze door uw aanwezigheid
kunnen laten merken. Als pastor sloot ik de viering af met de woorden: Wat is dat een mooi vak;
‘visser van mensen’ !
Je hebt er geen diploma voor nodig maar wel een ruimhartig hart.
Hartelijke groet,
pastor/diaken Hans Bruin

WULFRAMDAG IN WAARLAND, ZATERDAG 17 MAART, OM 19.00 UUR
In de jaarlijkse feestviering van onze buurparochie Waarland zullen alle koren hun zangkwaliteiten
laten horen. Burenplicht? Onze gemengde koor is er bij.
Welkom allen!
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Pauspareltje
Over het preken:
’Wie de homilie houdt, moet zijn dienstwerk goed vervullen.
Wie preekt, priester, diaken of bisschop, bewijst aan allen die de Mis
bijwonen een echte dienst. Maar ook zij die toehoren, moeten hun
deel doen. Vooreerst door de nodige aandacht te schenken, dat wil
zeggen: de gepaste innerlijke houding aan te nemen, zonder subjectieve
vooroordelen, wetende dat elke predikant goede kanten heeft en
grenzen. Soms is er door de lengte van de homilie of door de wanorde
ervan of haar onbegrijpbaarheid reden om zich te vervelen. Andere
keren echter is een vooroordeel de hinderpaal. Wie preekt moet goed beseffen dat hij geen eigen
zaak staat te doen. Prediken betekent stem geven aan Jezus, men preekt het woord van Jezus. Een
homilie moet goed voorbereid zijn en kort, kort! Eens vertelde mij een priester dat zijn vader, toen
hij bij zijn ouders op bezoek was, hem zei: “Weet je, ik ben blij. Samen met mijn vrienden hebben
we een kerk gevonden waar ze geen homilie houden!” Vaak zien we het gebeuren dat men tijdens
de homilie indommelt, anderen beginnen te kletsen of gaan buiten om te roken... Laat daarom de
homilie kort zijn maar goed voorbereid. Beste priesters, diakens, bisschoppen, hoe bereidt men de
homilie voor? Hoe voorbereiden? Door te bidden, door het Woord van God te bestuderen en door
een heldere en korte samenvatting te maken. Niet langer dan 10 minuten, alstublieft.’
(Uit de algemene audiëntie van Paus Franciscus op 7 februari j.l.)

Uitnodiging Palmpasenviering zondag 25 maart
Hierbij willen we alle kinderen, groot en klein, uitnodigen om te komen naar de viering van
Palmpasen, op zondag 25 maart om 10u.
En wij hopen dat jullie allemaal komen, want hoe meer kinderen hoe leuker het is.
Voor deze viering kunnen Palmpasenstokken gemaakt worden. We gaan met de kinderen van
de 1e Communie Palmpasenstokken maken op school, vrijdag 23 maart om 13.15u. De andere
kinderen kunnen ze thuis gaan maken. Het broodhaantje krijgen alle kinderen van de kerk.
Je mag de Palmpasenstok zaterdag naar de kerk brengen. Op zaterdag tussen 13u. en 14u. zit ik daar
voor het broodhaantje en een naam naar wie de stok gebracht kan worden. Als je je stok op een ander
tijdstip brengt, hang dan je naam er even aan, dan kan ik het verder regelen met broodhaantje en evt.
adres. Het is namelijk de bedoeling dat de palmpasenstok, zondag na de viering, gebracht wordt
naar iemand in de parochie die een steuntje in de rug kan gebruiken.
Wat nodig is voor de Palmpasenstok:
- Een houten kruis van 60 bij 90cm.
- Gekleurd papier om te versieren
- Dertig aan een draad geregen rozijntjes. (staat symbool voor de 30 zilverlingen, waar Judas
Jezus voor verraden heeft).
- Twaalf doppinda’s geregen aan een draadje. (staat symbool voor de 12 appostelen.
- Fruit, buxustakjes of kronkelwilgtakjes, (papieren) bloemen, paaseitjes in een zakje. (fruit in
een zakje met een touwtje gebonden aan de palmpasenstok blijft het beste zitten).
- Je kunt het opgave strookje inleveren op school of in de pastorie.
Voor vragen kun je bellen of mailen naar:
Marga van Langen tel. 5742241, email: margavanlangen@outlook.com
Ja, ik ben op 25 maart aanwezig in de kerk om 10uur en wil graag een palmpasenstok maken om
iemand blij mee te maken.
Naam: ....................................................................................................................................................................................
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Goede Vrijdag
Beste ouders,
Vrijdag 30 maart is het Goede Vrijdag.
De dag dat Jezus stierf aan het kruis.
’s Middags om 15u. willen wij met de kinderen een kleine kruisweg lopen.
Ook mogen de kinderen bloemen meenemen om bij het kruis te leggen.
De kinderen die een vastendoosje hebben, mogen die meenemen om bij
het kruis te leggen.
Omdat dit een korte viering is, is hij heel geschikt voor kinderen van alle
leeftijden.
We hopen dan ook dat er veel kinderen bij aanwezig kunnen zijn.
Paaswake
Zaterdag 31 maart om 19u. willen wij met de kinderen, de
verrijzenis van Jezus gedenken.
Dit doen wij in een kindvriendelijke korte viering.
Een viering waarin wij het nieuwe leven vieren op een
bijzondere manier. Na afloop van de viering is er een verrassing
in de tuin van de pastorie.
Ook in deze viering hopen wij veel kinderen en hun ouders te
zien.

Samen Kerk – Samen Sterk
Zondag 18 maart is het weer de derde zondag van de maand met ons vaste thema Samen Kerk –
Samen Sterk. Als gastkoor hebben de dit keer de Credo Singers uit Slootdorp.
Dit koor bestaat uit 6 alten, 4 sopranen, 2 bassen en 2 tenoren. Als Credo Singers willen zij zingend
hun geloof uitdragen, hiermee hopen zij de mensen aan te spreken en aan te moedigen. De
dirigente is Judith Wognum en verder bestaat de begeleiding uit een pianiste en een drummer.
U bent allen Van Harte welkom, en na afloop staat de koffie of thee klaar.

Commissie Werk aan de Kerk
,, In en rondom het H.Hart”.
STEIGERS TEGEN DE KERK.
Verschillende mensen vroegen zich af waarom er steigers aan de
zuidkant van de kerk nodig waren. Misschien heeft u het zich ook
wel afgevraagd.
Herstellen van Gordingen op het dak.
De steiger was nodig om de kop van een gording te herstellen van het lage dak. Dit is gedaan door
bouwbedrijf Beers. Bij het hoge dak moest ook een gording kop worden hersteld, maar dat kon
van binnenuit. Gordingen zijn balken waarop het dakhout is gespijkerd. De gordingen - nodig om
het dakhout op te spijkeren - steken ca. 15 cm in het metselwerk van de gevels, in dit geval van
de toren gevel. Een stukje van het dakhout (hierop worden de leien met haken bevestigd) van het
lage dak is ook vernieuwd incl. een stukje van de muurplating, dit was ook niet best meer.
Tevens is een kleine lekkage in de zakgoot ter plaatse van de aansluiting van het hoge dak tegen
de gevel van de toren hersteld. De loden loketten ter plaatse van de aansluiting van het lage dak
tegen de torengevel zijn ook vernieuwd.
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Nog enkele klussen dienen zich aan om de kerk in optima forma te houden.
De monumentenwacht heeft bij haar laatste inspectieronde geconstateerd dat er stenen los zitten
van de steunbeer afdekking. Dit moet nog uitgevoerd worden.
Ook zijn er roosters van de dakkapelletjes die hersteld moeten worden. Het betreft de vier draaibare
roosters van de dakkapelletjes waardoor je naar buiten kan om het dak en de goten te inspecteren.
Deze waren slecht maar zijn (kunnen) worden hersteld door Nico Bakker Frame bouw.
Ook het dakkapelletje aan de westkant is niet zo best meer en zal nog nader moeten worden bekeken.
We hopen dat herstel, indien nodig, van binnenuit kan gebeuren. Dat scheelt een slok op een borrel.
Ook was er nog een opmerking gekomen over de glas in lood ramen in de grote kamer aan de
westkant in de pastorie. Dat gaat gelukkig goed. Heel vroeger waren dit tuindeuren. Die zijn
dichtgezet en voorzien van voorzetramen aan de buitenzijde. Het waren tochtgaten indertijd.
Zoals elk voorjaar lopen we alles weer na zodat de kerk in puike conditie blijft zodat we het goed
overdragen naar de generaties die na ons komen.
Commissie werk aan de kerk
Harm Beers
tel. 072-5713419		
Jan de Wit
tel. 072-5715593		

Nic Buter
Gerrie Groot

tel. 072-5710688
tel. 072-5716114

Beste mensen uit de Noord,
Enige jaren geleden werden de nieuwe bewoners in de Noord bezocht door een Welkomstcomité.
Door gebrek aan vrijwilligers is dit komen te vervallen. Wij als parochie willen hierin toch weer
voorzien. Het is namelijk gebleken dat nieuwe bewoners niet bekend zijn met het ‘reilen en zeilen’ in
ons dorp, niet weten wat er te beleven valt en niet op de hoogte gebracht worden van activiteiten.
Het idee is om een envelop met allerlei informatie af te geven aan de nieuwe bewoners. Daarvoor
willen wij van alle instellingen, verenigingen of organisaties een flyer of informatietekst op A5
formaat in de envelop voegen. Wij willen niet voorzien in commerciële belangen, daarin voorziet
namelijk o.a. ’t Contact of de website www.heerhugowaarddenoord.nl.
Vriendelijk vragen wij u uw informatie vóór 1 april aanstaande in ons bezit stellen.
Voor een compleet beeld van alles zou het fijn zijn als ook ú uw informatie inlevert.
Dit kunt u doen per email of af te geven bij Angèl Mooij, Groote Geldebosch 48.
Heeft u ideeën, opmerkingen of vragen, laat het ons weten.
Met vriendelijke groeten,
Ans Rendering 			
ansrendering@gmail.com 		
072-5741589			

Angèl Mooij
angel.mooij@quicknet.nl
072-5715332

Waar is het projectiescherm van de kerk?
In januari jl. is het scherm door een werkgroep zonder aanvraag gebruikt.
Dit scherm is niet teruggebracht, waardoor verschillende andere groepen hebben misgegrepen.
Wilt diegene die het scherm in bezit heeft deze weer terug in de kelder onder de pastorie leggen.
Bij aanvraag van projectiescherm en de beamer telefoon 072-5742743

Een plantje hier,een plantje daar
met Hugo-Girls komt het wel voor elkaar
En met Hugo-Boys erbij
zijn er nog meer mensen blij
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Uitnodiging
Dinsdag 20 Maart
Jaarvergadering van de Heilig Hart Parochie in de Pastorie
Aanvang 20.00 uur. Om 19.30 is de pastorie open.
Agenda
Welkom
Jaarverslag ( in contact afgedrukt.)
Financieel verslag
Verslag kascontrole commissie
Pauze
Presentatie Website / kerk app
Verloting van de Paaskaars
Rondvraag
Sluiting
Wij hopen op heel veel belangstelling! Tot ziens op dinsdag 20 maart 2018!
Mocht u graag willen komen maar heeft u geen vervoer, bel 072-5715265, en u wordt opgehaald!
Notulen van de jaarvergadering van de parochie Heilig hart van jezus op 21 maart 2017
Aanwezig:
Siem van Langen, Gea Klercq, Marga van Langen, Trees Droog, Afra Commandeur, Lydia Groen,
Gerard Klercq, Piet Tesselaar, Jan Verkroost, Linda Tesselaar, Hans bruin, Ans Rendering, Jan van
Schagen, Nel van Schagen, Truus van den Berg, Harm Beers, Ria Beers, Ria Boekel, Hans Schipper, Kees
Oudeman, Kees van Langen, Tineke van Langen, Rene van Langen, Annie de Haan, Johan de Haan,
Gerda Zuurbier, Gerard Stoop, Reinier van Schagen, Pim Mooij, Jos Mooij en Annet Kroon(notuliste)
Afwezig met kennisgeving;
Nel Zuurbier, Nathalie van Schagen.
1 Welkom door Gea.
Gea geeft aan dat we een druk jaar hebben gehad mede door het zoeken naar een opvolger voor
Marion. Dat is gelukt en we hebben 4 maart de installatieviering gehad van Hans Bruin, Op 18
maart was de installatieviering in Waarland.
Hierna bidden we samen met Hans.
2 Uit de notulen van de vorige vergadering van 16 maart 2016.
Annet maakt excuses voor het feit dat ze vergeten is de notulen in het contact te plaatsen.
Hierna volgt een korte leespauze.Er zijn geen opmerkingen uit de notulen.
3 Verslagen van de secties en werkgroepen
Hieronder volgt een in gekorte versie van de verslagen.
Kinderkerk:
Gerda Zuurbier doet de kinderkerk. Groep 1 tot en met groep 3 en groep 4 tot en met groep 8 is
de verdeling.Iedere keer heeft Gerda een ander programma.
Als alle kinderen komen zijn er 30, met een gemiddelde van 12 tot 18 kinderen.
Young Seven door Linda Tesselaar.
Young Seven is een jongerengroep voor jongeren van 12 tot ongeveer 18 jaar en wordt
georganiseerd voor de jongeren uit de parochies Heerhugowaard De Noord, ’t Veld, Nieuwe
Niedorp, Waarland, Schagen, Wieringen, Wieringermeer en Heerhugowaard ’t Kruis.
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Het afgelopen jaar hebben we de volgende 12 activiteiten georganiseerd:
Stille Omgang, paasactiviteit, aan de slag voor dieren in je eigen omgeving, rondleiding door de
Joodse buurt, seizoen afsluiting met uitdagende waddenzwerftocht, GPS-tocht, openingsactiviteit
advent kalender maken van hout, koken voor daklozen, mensenrechten en wereldgodsdiensten,
filmavond, sirkelslag, modern monnikenwerk: workshop handletteren.
Caritas door Jan van Schagen.
Caritas gaat net als de parochies in de Vijfhoek samenwerken. Daaruit is een inter parochiële PCI
ontstaan en gaan de parochiële PCI’s over in werkgroepen caritas. Afra Commandeur zit namens
De Noord in het overkoepelende bestuur. Als PCI hebben we het afgelopen jaar weer onze
activiteiten zo goed als mogelijk was uitgevoerd, zoals verzorging van de ziekendag, de ouderen
en zieken bezoeken en verrassen hun met een attentie rond de Kerstdagen. we zijn afhankelijk
van namen die worden doorgegeven door o.a. de wijkagenten en door het netwerk wat we als
leden van de PCI hebben. Door het plotseling overlijden van Merie Klomstra zijn we nog op zoek
naar een nieuw lid voor onze werkgroep.
Eigenlijk is ook onze taak om financiële steun te verlenen waar dat echt nodig is, maar dat blijft
moeilijk om te weten waar dat echt nodig is.
Lourdes werkgroep door Jan Verkroost.
Jan geeft een verslag van de Lourdesreis van t Veld en Heerhugowaard van 17 t/m 23 september 2016
De reisleiding bestond uit Ina van Schagen en Jan Verkroost, Hotelpastor was Marion Bleeker
Aantal pelgrim 33, aantal hulpen 10.Totaal 46 deelnemers, aantal rolstoelen 17
Mov door Gerard Klercq
Dit jaar is de MOV uitgebreid met een nieuw lid n.l. José Bastiaan.
De ander leden zijn Gon Meester. Annie de Haan, Gerard Klercq, Elly van Diepen.
het Vastenproject is net als vorig jaar Senegal. Vorig jaar is daar een school gebouwd die nu verder
wordt afgebouwd. Het MOV draagt daar aan bij door middel van een vastenmaaltijd, collecte
Het is een project van de gezamenlijke MOV,s Heerhugowaard-Noord, Waarland, ’T Veld en
Nieuwe Niedorp.
Tijdens de vastenactie rouleert er een estafettekaars welke wordt doorgegeven tijdens
kerkdiensten onder bovengenoemde plaatsen.
We ondersteunen Pater Jan Molenaar met een jaarlijkse gift.
Pater Ger Mooij is afgevallen omdat hij definitief in Nederland verblijft en niet meer aan zijn
project verbonden is.
3x per jaar organiseren een wereldwinkel verkoop achter in de kerk.
We ondersteunen de 40 MM en werken mee aan de volgende acties :Week van de Nederlandse
Missionaris, Missio, Vredesweek, Missiezondag, Bisschoppelijke Adventsactie van de gezamenlijke
MOV’s om inspiratie op te doen en de gezamenlijke agenda’s vast te stellen.
Dopen door Nathalie van Schagen.
Afgelopen jaar weer een heel mooi doopjaar gehad met wel 16 dopelingen .
Als er een geboortekaartje in de pastorie komt, stuur ik altijd een kaartje vanuit de parochie terug,
Ik bel de ouders en overleg wanneer de ouders hun kindje willen laten dopen, dit gebeurt meestal
door Toon Jorink We hebben ook een info avond.
Tijdens de info avond bespreken we de doopviering, boekje, doopkaars, administratie, kosten etc
Afgelopen jaar heeft Tanja Pasveer afscheid heeft genomen van de werkgroep en heeft nog geen
nieuwe gevonden .
Ik zit al zeker 10 jaar in de werkgroep, ben nu alleen en hoop wel op nieuwe leden voor de
werkgroep, zodat het dopen kan blijven bestaan.
Eerste communie door Marga van Langen
Dit jaar zijn er 12 kinderen die meedoen met het project.
Eva van Diepen wordt nog gedoopt en dan kunnen er 10 kinderen de Eerste Communie krijgen op
14 mei. Het project verloopt goed met enthousiaste kinderen en ouders.
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Vormselwerkgroep door Gea
De vormelingen zijn naar Amsterdam geweest. Er is een enthousiaste werkgroep.
Gemeenschapsopbouw door Ans Rendering
April 2016 kwamen de wijkcontactpersonen bijeen en toen zag ik Ted van Schagen alleen als
vertegenwoordiger van de sectie gemeenschapsopbouw.
Ik dacht dat kan toch niet zo zijn, dus besloot ik om in de sectie gemeenschap opbouw te gaan.
Samen hebben we het Heilig Hart feest georganiseerd.
De kerstkaart hebben alle parochianen weer ontvangen. Een compliment voor Jan Groen die
alles in de envelop deed en de wijken sorteerden. Cor Neeft en Jan de Wit hebben de kaart in
Heerhugowaard-centrum bezorgd en de wijkcontactpersonen in hun eigen wijk. Allen hartelijk
dank hiervoor.
Zelf heb ik zitting gehad in het afscheidscomité van Marion.
In januari hebben we de nieuwjaarsreceptie voor de Vijfhoek georganiseerd.
Ted heeft besloten te stoppen met zijn activiteiten van de sectie gemeenschapsopbouw, we
bedanken Ted hartelijk voor zijn inzet.
Dus toch weer alleen, totdat ik bericht kreeg van Angel Mooy die de sectie gemeenschapsopbouw
wil versterken, dat zijn heel mooie berichten in de tijd van schaarste aan vrijwilligers!
Dus Angel, van harte welkom, want alleen ga je soms wel sneller, maar samen kom je verder!
Sectie liturgie door Marga van Langen
De sectie liturgie houdt zich bezig met alles wat bij de liturgie komt kijken.
Zo hebben wij contact met de bloemengroep, kosters, koren, misdienaars, avondwakegroep,
lectoren, gebedsgroep, viering van meeleven en met de verschillende voorgangers.
Elke groep draait zelfstandig en verricht prima werk.
Helaas moeten wij na de maand juni afscheid nemen van pastor Weel. Hij gaat dan niet meer bij
ons voor, omdat hij het te druk vindt worden. Heel jammer voor ons, maar alle begrip voor deze
beslissing.
We zijn blij met onze mooie koren. Zowel ritmisch koor als gemengd koor wil er graag nieuwe
leden bij. Dus als u wilt zingen???? U bent van harte welkom.
We hebben een goed jaar gehad en zijn erg blij met iedereen die zich zo enthousiast inzet voor
onze kerk en parochie. Met zijn allen zijn we: SAMEN KERK, SAMEN STERK
De Vijfhoek door Pim Mooij
5 parochies zijn vertegenwoordigd in De Vijfhoek en van elke parochie hebben 2 personen zitting.
De Noord heeft een vacature, ook is er een vacature voor een penningmeester.
De Vijfhoek heeft diverse vergaderingen gehouden.
Waar is de vijfhoek het afgelopen jaar mee bezig geweest?
De situatie in Niedorp
De eerste jaarvergadering van de pu is gehouden in t veld
Kosten besparing doorgevoerd in de verzekeringen via donatus
Handhaving van de pastorale dienstverlening
Het komende jaar zal bestaan uit het ondersteunen en begeleiden van onze nieuwe pastor Hans Bruin.
We gaan adviezen / initiatieven ontwikkelen om extra inkomsten te genereren.
Hierbij wordt gedacht aan actualiseren grafrechten en revitalisering kerkbalans.
Het succesvolle vormsel project van de Noord wil ook geadopteerd worden door ’t Veld.
Hans Bruin en Toon Jorink wonen naar eigen inzicht de vergadering van de Vijfhoek bij en zullen
de notulen krijgen.
Onderscheidingen aanvragen gaat via de eigen raden.
In september zal er weer een jaarvergadering worden gehouden
Werk aan de kerk
Het afgelopen jaar is rustig geweest.
Nel van Schagen vraagt of het kruis wat boven ligt op het priestergraf kan. Werk aan de kerk gaat
er naar kijken.
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Jan van Schagen vraagt of je als parochie verplicht een priestergraf moet hebben?
Dit wordt op- gezocht.
Het priestergraf moet opgeknapt worden.
Er moeten ook nog algemene graven geruimd worden.
Gea belooft hier komende jaar naar te kijken en waar nodig zullen er stenen geruimd worden.
6 Financieel verslag
Rekeningen met een bedrag tot 500 euro daarvan doet Margret van Langen de betalingen.
We hebben 2800 euro van energie terug gehad.
Er zijn een aantal betalingen door de Heilig hart stichting gedaan.
Inkomsten zijn hoger dan 2015.
Meer collecte geld door meer uitvaarten.
We hadden een goede kerst, ook qua inkomsten.
De opbrengst van de grafrechten zijn hoger, door verlengingen en meer begrafenissen die
hebben plaatsgevonden.
Hogere huur door inkomsten van Kenze en het blazersensemble.
7 Kascontrole
De kascontrole is gedaan door René van Langen en Ans Rendering
alles zag er keurig uit.
Volgend jaar doet Truus van den Berg de kascontrole samen met René van Langen.
Jos Mooij vertelt dat er 16.000 euro uit de stichting is betaald.
Het Scherm, de beamer en de geluidsinstallatie is hieruit betaald, ook een gedeelte van de reis
naar Rome, de pastorie schilderen door Beers en een rekening van HIG
8 Verloting paaskaars
De kaars is gewonnen door Piet Tesselaar.
9 Rondvraag
Gerard Klercq meldt dat de Vastenmaaltijd aankomende vrijdag is.
Siem van langen vertelt dat hij weg gaat uit de noord. Er is dus een vacature voor penningmeester.
Truus van den Berg vraagt of iedereen mededelingen door wil geven aan het secretariaat. we
missen deze informatie voor het contact.
Jan van Schagen vraagt of Vreeker niet wat langer kan wachten met graf delven.
Ze stonden al op het Anna plein te wachten tijdens de laatste begrafenis.
Hij moet ergens anders gaan staan. Gerard stoop neemt contact op met Vreeker.
Cees Oudeman meldt dat er veel koud uit de muren van het priesterkoor komt en vraagt of daar
iets aan te doen is.
Harm Beers geeft aan dat het de tocht is die circuleert in de kerk
Isolatie zit er al achter. Dit punt wordt nog een keer besproken door werk aan de kerk.
Johan de Haan Vraagt hoe de heilig hart stichting er financieel uit ziet.
Het bestuur heeft hier geen inzage in. Deze vraag wordt door de toevallig aanwezige voorzitter
van de stichting beantwoord: “Het afgelopen jaar is er iets meer uitgegeven dan dat er ingekomen is.”
René van Langen: Wil wel meer mensen voorin laten zitten zodat achter in kachels uit kunnen
Maar mensen willen op hun vaste plek blijven zitten.
Gea bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en voor het werk wat iedereen voor de parochie doet.

Steun het jeugdwerk van Hugo-Girls en Hugo-Boys
en koop een plantje!
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Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.00-17.30 uur
zaterdag 10.00-16.00 uur

Titanialaan 2
1702 AZ Heerhugowaard
072-5717611
info@urmaprint.nl
www.urmaprint.nl

✦ GEBOORTEKAARTJES ✦ ROUWDRUKWERK
✦ POSTERS (t/m A0-formaat)
✦ HUWELIJKSKAARTEN ✦ ZAKELIJK DRUKWERK ✦ CANVASPRINTS

Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op

www.urmaprint.nl











,ĂƌůŝŶŐĞƌƐƚƌĂĂƚϭϮ
ƚ͘ϬϳϮϴϱϬϯϵϳϭ


ϭϳϬϰd,ĞĞƌŚƵŐŽǁĂĂƌĚ

ŵ͘ϬϲϮϮϵϮϬϰϴϳ





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

Ğ͘ŝŶĨŽΛĚŝĐŬͲƚĞŐĞů͘Ŷů


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
Theresiaplein 3 Warmenhuizen
tel. 0226 - 74 50 96

Reclame voor zaterdag 17 maart

3 BRODEN (wit, bruin, volkoren) voor € 5,PAASSTOL voor maar € 3,99
KOFFIEBROODJES 3 + 1 GRATIS
Elke dag
Elke
dag 3
3 broden
broden naar
naar keuze
keuze €
€ 6,50
5,75
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In Memoriam Nic Oudeman
De voorzitter, de econoom, de burgemeester, N.G. zoals veel Noordenders hem kenden, ofwel
Nic Oudeman is overleden op 25 februari.
Nic is geboren op 8 april 1931 op boerderij Leliehof. Hij was het 7e kind in het gezin van Klaas
Oudeman en Geertje Oudeman-Bruin. Na de lagere school ging hij naar de tuinbouwschool in
Hoorn. Daarna is hij gaan werken bij zijn vader op de boerderij. Die had een gemengd bedrijf
maar de koeien vond Nic maar niets. Na een aantal jaren begon hij voor zichzelf aan De Lange
Akker, het land achter de boerderij.
In 1959 is hij getrouwd met Riet Beers. Saillant detail is dat zij op dezelfde dag jarig waren. Zij
gingen wonen aan de Rozenhoutstraat 2 en daar heeft Nic ruim 59 jaar gewoond.
Nic is ook nog in militaire dienst geweest. In zijn diensttijd was hij o.a. gelegerd in Soesterberg.
Hij was daar chauffeur en dat beviel goed. Hij heeft zeker genoten van zijn militaire diensttijd!
Wat hij daar nou precies geleerd heeft is niet helemaal duidelijk geworden maar hij kwam wel
thuis met een aantal soldatenliederen die hij op feesten en partijen in de loop van de avond ten
gehore bracht. Hij was dan een enthousiaste zanger.
Zonder enige bestuurservaring werd Nic in 1966 gevraagd om voorzitter te worden van de
plaatselijke voetbalvereniging Hugo-Boys. De vereniging verkeerde in “zwaar weer” zowel sportief
als financieel. Door zijn strakke leiding kwam de boel weer op de rit. Hij wilde altijd van de hoed en
de rand weten en dat leidde nog weleens tot verzet. Uiteindelijk kwam Hugo-Boys er weer bovenop.
Hij was voorzitter van 1966 tot 1975. Zes jaar later in 1981 werd hij tijdens de ledenvergadering op
een vrijdagavond aan huis gevraagd om opnieuw voorzitter te worden. De ledenvergadering was
het namelijk niet eens met de voorgedragen kandidaat. Na een paar dagen bedenktijd heeft hij
alsnog ingestemd met het verzoek om voorzitter te worden. Deze 2e termijn duurde van 1981 tot
1985. Na zijn bestuursperiodes is hij altijd supporter gebleven. Jarenlang ging hij iedere zondag
naar de thuis en uitwedstrijden van Hugo Boys 1. Alhoewel in het weekend na zijn overlijden door
de vorst niet gevoetbald werd, hing de vlag bij Hugo Boys toch halfstok.
Biljarten was een andere hobby van Nic. Jarenlang werd er “10 over rood” gespeeld bij Café
Bleeker op de woensdagavond. Er werd gebiljart maar verder werd er vooral veel gepraat en
rond half één keerde hij dan, na een gezellige avond weer huiswaarts. Door problemen met
zijn gezichtsvermogen is hij uiteindelijk gestopt met deze hobby. Puzzelen (de Sudoku’s) en
TV-kijken werden daarna zijn bezigheden en daar kon hij zich goed mee vermaken.
Nic was geen gemakkelijke man. Niet voor zichzelf, niet voor zijn vrouw en niet voor zijn
kinderen en kleinkinderen. Hij vond het lastig om over zijn gevoelens te praten. Maar uiteraard
had hij ook een positieve kant. Hij was eerlijk en wilde een ieder gelijk behandelen. Zowel
binnen het gezin als daarbuiten met zijn bedrijf en de verenigingen waar hij aan deelnam.
Zijn sterke geest liet hem tot het einde toe niet in de steek en hij wist heel goed wat hij wel en
vooral ook wat hij niet wilde. Tot het laatst wilde hij de regie in handen houden.
De laatste jaren van zijn leven had hij COPD waardoor hij sterk in zijn doen en laten werd beperkt.
Hij zat eigenlijk 24 uur vast aan het zuurstof. Met enige regelmaat had hij een longontsteking
die bestreden moest worden. Hij kon thuis blijven met de liefdevolle hulp van Buurtzorg
en uiteraard ook met hulp van de kinderen en zijn zusters voor hand- en spandiensten. Hij
kreeg maaltijden aan huis bezorgd, maar zijn eetlust werd al minder en hij verzwakte al meer.
Vrijdagochtend 23 februari werden de kinderen gebeld door Buurtzorg die meldde dat hij een
dubbele longontsteking had. Het was goed zo, hij wilde niet opnieuw opgenomen worden in
het ziekenhuis en was er klaar voor om op zijn manier afscheid te nemen en naar zijn vrouw Riet
te gaan, die hij al zo lang moest missen.
Toch nog snel heeft hij het leven, waar hij altijd zo van had genoten, uiteindelijk los kunnen
laten en is hij vredig op bijna 87 jarige leeftijd ingeslapen.
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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 LPG installaties
- Autodiagnose specialist
Ind.terr. Winkelerzand 36
1731 LZ Winkel
Tel: 0224 - 540835
WWW.GERBRUIN.NL
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René Jonker

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

www.jonkerhov.nl

Rabo clubkas campagne
In januari zijn wij geïnformeerd over de Rabo clubkas campagne
Deze campagne komt in de plaats van de Rabofietssponsortocht. Met de fietstocht werden we
altijd met een vast bedrag gesponsord door de Rabobank .
Met de clubkas campagne gaat dit anders en kan er door Rabobank leden gestemd worden op
een club die men een warm hart toedraagt .
Hoe meer stemmen hoe meer sponsorgeld voor de club.
De Rabobank gaat 150.000 euro verdelen over ongeveer 700 clubs.
Je club moet vóór 31 maart ingeschreven zijn en aan de voorwaarden die gesteld zijn voldoen.
De voorwaarden:
• Ingeschreven zijn bij de kamer van koophandel.
• Een doel voor het geld. Het is dus niet om de kas te spekken.
• Leden en mensen die op ons willen stemmen moeten lid zijn van de Rabobank.
• Het is een vereiste dat u een rekening hebt bij de Rabobank, maar dit betekent niet dat je dan
automatisch lid bent. Je kunt dit nagaan door bij het telebankieren in de blauwe balk op mijn
gegevens te kikken. Dan staat er lid van de bank ja/nee.
Als je lid wilt worden is dit volkomen gratis. Je zit dan nergens aan vast en er zijn ook geen
verplichtingen aan. Wel voordelen.
Als je het te ingewikkeld vindt kan het ook bij de Rabobank in Middenwaard.
Nu is het zo dat veel ouderen al lid zijn, omdat in het verleden als je een hypotheek wilde hebben
bij de bank je verplicht lid werd .
Wanneer je lid bent krijg je rond 5 mei een code thuis gestuurd waarmee je online kunt stemmen ,
je kunt dan 5 stemmen uitbrengen en je kunt op meerdere clubs stemmen want je kunt maximaal 2
stemmen aan een vereniging geven Dus b.v Ritmische koor 2 stemmen Lourdesgroep 2 stemmen
Hugo boys 1 stem bijvoorbeeld .
We stellen het zeer op prijs als jullie dit bij je kinderen en familie wilt promoten.
De 150.000 euro wordt gedeeld over het totaal aantal stemmen wat binnenkomt
en dan is bekend wat er per stem uitgekeerd wordt .
Als oudere familie leden moeite hebben met stemmen zou je overwegen kunnen hen te helpen.
Ons doel is EEN NIEUW DRUMSTEL,
Het bestuur
Ritmisch koor

Hersenstichting
Door een hersenaandoening raak je vaak jezelf kwijt. Lopen, praten en denken, alles wat zo
vanzelfsprekend lijkt, kan zomaar voorbij zijn.
Vrijwel iedereen krijgt ooit in zijn leven te maken met een hersenaandoening. Dat moet stoppen!
De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te
genezen en patiëntenzorg te verbeteren.
Om dit te bereiken laten ze onderzoek doen, geven ze voorlichting en voeren ze vernieuwende
projecten uit.
Van 29 januari t/m 2 februari 2018 vond de jaarlijkse collecteweek van de Hersenstichting plaats.
Ruim 18.000 collectanten gingen in heel Nederland langs de deuren om geld in te zamelen voor
de Hersenstichting.
Ook in Heerhugowaard en specifiek in de Noord is gecollecteerd door 8 mensen die bijna € 567,00
hebben opgehaald. Alle gulle gevers en natuurlijk de collectanten worden hierbij hartelijk bedankt
voor de giften en de moeite.
Er zijn echter nog heel wat straten waar nog niet gelopen word. Het zou fantastisch zijn als we
voor volgend jaar op meer collectanten kunnen rekenen zodat de opbrengst nog hoger wordt.
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Het kost slechts een paar uurtjes en de voldoening is groot. Als het u wat lijkt, meldt u zich dan aan
bij Ans Rendering ( ansrendering@gmail.com of bel even tel: 072-5741589 06-37133016)
Ik zoek voor nog collectanten voor de Middenweg/ Verlaat/ Laanderweg.
Middenweg 469a t/m Middenweg 491
Middenweg 468 t/m Middenweg 494
Middenweg 493 t/m 535
Middenweg 494a t/m 526b
Middenweg 543 t/m 567
Middenweg 528 t/m 568a
Middenweg 569 t/m 589
Middenweg 568a t/m Middenweg 606
Laanderweg
Verlaat tot de AC de Graafweg
Woon je in een van deze wijken en heb je een paar uurtjes over om 1 x per jaar te collecteren, meld
je dan aan!
Vriendelijke groeten
Ans Rendering
Coördinator Hersenstichting, Heerhugowaard-Noord

Verhuisbericht
Per 3 maart 2018 is Vok de Wit verhuisd naar verzorgingshuis Hugo Waard te HHW.
Zijn nieuwe adres is;
Gerard Douplantsoen 56
1701 JT Heerhugowaard
Telefoon 072 888 91 09
Het zal weer even wennen zijn maar vader is blij weer terug te zijn in Heerhugowaard.

Een plantje is leuk, twee is leuker
Maar wilt u echt plezier???
Koop er dan vier!
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Zuster van Buurendag
zwerfvuil opruimen in De Noord/Veenhuizen
Zaterdag 24 maart 2018
10.00 uur tot 12.00 uur
Knijpstokken, vuilniszakken, handschoenen en hesjes:
vanaf 9.30 uur bij de Kerk.
Landelijke opschoondag
Tegelijk met de landelijke aktie “Nederland schoon, heel gewoon”
is de opschoondag in De Noord en Veenhuizen gepland op
zaterdag 24 maart. Het is nu voor de 15e keer dat we gezamenlijk
ons mooie dorp gaan schonen van het zwerfvuil, een week voor
Pasen. “De Noord op z’n Paasbest!”
Zwerfvuil ruimen vóór 24 maart
Voor de mensen die op zaterdag zijn verhinderd maar eerder zwerfvuil willen ruimen, die kunnen
vanaf maandag 19 maart spullen bij mij (Susan Buter, Harlingerstraat 22) ophalen, even een
belletje naar: 06-51095979.
De sloten aan alle wegen in De Noord en Veenhuizen
Wat zou het fijn zijn als u de sloten die grenzen aan uw tuin zelf opschoont. Vaak gaat het maar om
een kleine 10 minuten dat het klusje aan tijd kost.
Mocht u fysiek niet in de gelegenheid zijn dit te doen, dan kunt u contact opnemen met de
gemeente (tel. 14072), of u mag het aan mij doorgeven.
Volle vuilniszakken op de zwerfvuildag
Het liefst zouden we zien dat u het opgehaalde zwerfvuil in u eigen container deponeert. Echter
als dat niet mogelijk is dan kan het vuilnis van het zwerfvuil op zaterdag 24 maart tot 12.00 uur
gebracht worden op het plein voor de kerk.
Erwtensoep
Op zaterdag 24 maart, na het zwerfvuilruimen, is er om 12.00 uur voor alle zwerfvuilruimers
erwtensoep eten in de Pastorie.
Tot zaterdag 24 maart
Susan Buter

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
De data voor de komende tijd:
22 maart 2018		
6 april 2018		
20 april 2018		

17.30 uur maaltijd in het dorpshuis
10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie
10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie

U bent van harte welkom!
Wilt u, wanneer u niet kunt komen met de maaltijd, dit twee dagen van tevoren telefonisch
doorgeven aan Tiny van Stralen? Haar telefoonnummer is (0226-422701).
Dan kan zij er rekening mee houden bij het inkopen en met het koken.
Janet Wester (5719382)
Tonnie Rozing 		
Gea Klercq
(5715265)

Riet Beers (5714705)
Ria Boekel (5719919)
Toos Mooij (5710193)

Tiny van Stralen
U bent van harte welkom!
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v Garage Co Borst BV
v Co Borst Bedrijfswagens
v Airco Service

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

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

Administratiekantoor

DEKKER

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

van particulie
Tevens verzorging
aangiftebiljetten

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

Over de Rabo clubkas actie en het NOC
Beste Noordender, Al vele jaren is er door de Noordender gemeenschap enthousiast meegefietst
met de bekende RABO fietstocht. Hiermee kregen veel verenigingen en stichtingen de gelegenheid
wat extra inkomsten te creëren. Dit jaar is de opzet anders: met de Rabobank Clubkas Campagne
kunnen we een bijdrage voor de kas binnen halen. En daar hebben we uw steun bij nodig.
Heeft u niet alleen een rekening maar bent u bovendien lid van de Rabobank? Zo ja, dan heeft u
vanaf begin mei ongeveer drie weken te tijd om te stemmen, om zodoende het werk van NOC
te steunen. En daar draait het om: zoveel mogelijk stemmen binnen halen om een bedrag voor
onze kas te ontvangen.
Bent u geen lid maar wilt u dat wel worden om te kunnen stemmen? Log in op de Rabobanksite en
ga naar ‘Zelf regelen’, daarna naar ‘Profiel’, en dan naar ‘Contactgegevens’. Daar kunt u aangeven
lid te worden en kunt u meestemmen.
Als het NOC tenminste 10 stemmen binnenhaalt ontvangt onze stichting een basisbijdrage van
de Rabobank. Deze bijdrage hebben we nodig om onze activiteiten voor de senioren in De Noord
ook in 2018 te kunnen uitvoeren. Dus als u het NOC een warm hart toedraagt, en daar vertrouwen
we op, neem dan de moeite om uw stem uit te brengen, en dan op het NOC natuurlijk.
We kunnen niet zonder uw steun.
Tonnie Rozing,
namens alle vrijwilligers van het NOC.

KBO Heerhugowaard Noord
Vice Voorz.
Secretaris:
2e secr.
Penningm:
Lid
Lid
Lid

Truus van den Berg
Toos Mooij-Wijnker
Truus vd Berg-de Boer
Cor Neeft
Annie Groenland -Groot
Nel Zuurbier-v.Langen
Trudy Ursem- Houtman

Middenweg 525
Rozenhoutstraat 6
Dorsvlegel 9
Middenweg 465D
Donkereweg 7a
Middenweg 467

tel: 5710193
tel: 5719852
tel: 5713628
tel: 5717551
tel: 5716087
tel: 5719168

Maandag 5 maart
Voor deze middag hadden we Marijke Dirkson uitgenodigd.
Landschapsbeheer Rinnegom is het bedrijf van Marijke Dirkson en Martin Orij. Beiden houden al
zo’n 15 jaar schapen en in 2010 hebben zij hun kennis, ervaring en passie bij elkaar gebracht in een
eigen bedrijf. Een schaapskudde is een middel om een doel te bereiken
De ecologische doelstelling en de uitgangssituatie van een terrein bepalen de inzet van een
schaapskudde. Dit is de basis voor een begrazingsplan, hierin staan het aantal graasdagen, de
perioden en de werkwijze. Er zijn verschillende mogelijkheden zoals een vast of verplaatsbaar
raster of de inzet van een schaapskudde met herder. Bovenstaande en nog veel meer kunt u lezen
op hun eigen internet pagina. Marijke was een goed verteller en d.m.v. prachtige foto’s liet zij ons
genieten van alle mooie plekken waar zij met haar kudde komt. Met dank aan Richard de Vos is er
voor een leuke prijs een nieuwe beamer aangeschaft en daar zijn wij, mede door deze presentatie,
heel blij mee. Er was deze middag een goede opkomst en iedereen heeft erg genoten.
Onze volgende thema middag is 9 april 14.00 uur
Notaris Aad Overtoom komt ons vertellen over het zoveel besproken levenstestament.
Over ons uitje 23 april.
We vertrekken na de middag en gaan eerst naar Haarlem waar we een rondleiding hebben in de
vernieuwde Sint Bavo. Daar is ook koffie met gebak.
Daarna gaan we naar de Zaanse Schans voor een rondvaart en misschien, als er tijd voor is, wat
rondwandelen. Dan vervolgen we onze reis naar Oterleek waar ons een heerlijk diner wordt
geserveerd. Kosten € 50,- p.p. Opgave kan nog tot 1 april. En uw betaling is uw bevestiging.
14 mei: 14.00 Slotmiddag met Aris Bouwens
Met vriendelijke groet Truus van den Berg
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www.hypotheekshop.nl/ander-huis-kopen

Ik had niet in de gaten
dat nu hét moment is om
te verhuizen

Nu kan ik lekker aan de slag in mijn nieuwe tuin
Ik liep al langer rond met de gedachte op zoek te gaan naar een ander huis. Meer ruimte,
grotere tuin, dat soort wensen. In het gesprek met De Hypotheekshop-adviseur bleek dat
nu hét moment is om te verhuizen: de rente is nog laag en de huizenprijzen trekken aan. Ik
vond voor vrijwel hetzelfde bedrag een nieuw droomhuis waarin mijn wensen waargemaakt
worden. Maak net als ik een afspraak en ontdek welke kansen de huizenmarkt jou biedt.

Duidelijk verhaal
De Hypotheekshop Heerhugowaard | Dennis Zuurbier | Stationsplein 34 - 36 | Heerhugowaard
T. 072-20 101 14
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Steprace:
Johan en ik steppen, zoals u dit van
ons gewend bent, ieder jaar voor
een goed doel. Dit jaar steppen wij
voor dolfijntherapie voor Stijn.
Stijn is een klein mannetje van 3
jaar, helaas is, na veel uitgebreide
onderzoeken, nog niet bekend welke ziekte Stijn heeft maar duidelijk is
wel dat hij een flinke ontwikkelingsachterstand heeft en hierdoor o.a.
niet kan praten. Wel kan hij d.m.v. 5 pictogrammen zichzelf enigszins
duidelijk maken , de medici hopen dat hij d.mv dolfijntherapie (ook
mede mogelijk gemaakt door stichting Syndroom van de lach) zijn
communicatie verder kan ontwikkelen.
Er is helaas nog veel onzeker voor Stijn en zijn lieve familie, dit vergt veel onderzoek, waar veel
geld voor nodig is. Kijk voor meer info op : https://www.facebook.com/Stijnbak3.
Om Stijn te helpen en de stichting Syndroom van de Lach, gaan wij een uur lang knijterhard
steppen om zoveel mogelijk geld bijeen te krijgen.
Doneert u ook voor Stijn, tijdens de steprace in de Noord? Alvast super bedankt!!
Groetjes Johan Bruijn en Evelien Plak

Oranjecomité
Het oranje comité komt ook dit jaar weer bij u langs voor een
vrijwillige bijdrage om de festiviteiten voor koningsdag en 5 mei te
kunnen bekostigen.
U kunt onze collectanten verwachten tussen 26 maart en 7 april.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Het Oranje comité

Vrijwilligers Koningsdag
Inmiddels hebben al veel mensen zich opgegeven om te helpen bij de spelletjesmiddag maar u
zult begrijpen dat wij veel mensen nodig hebben om Koningsdag tot een groot succes te maken.
(Iedereen van 13 tot 100 jaar mag ons helpen)
Wilt u ons helpen maar heeft u zich nog niet aangemeld?
Dit kan bij Evelien Plak via de mail: evelienplak@kpnmail.nl of per app/sms of, nog veel gezelliger,
lekker ouderwets bellen naar: 06 25443440
Groetjes namens het Oranje Comité; Jordy Hof, Niels Smit, Dionne Jillings, Shelley Poorten,
Carola Dekker, Barry Borst , Karin Zuurbier en Evelien Plak

Oranje en wit is onze kleur
en op 16 maart komt de jeugd langs de deur
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Hét adres voor:

Hét adres voor:

woningbouw
woningbouw
utiliteitsbouw
utiliteitsbouw
Betonvloeren

betonvloeren

kelders
kelders
kozijnen
kozijnen
verbouw
verbouw

Middenweg 494
Tel.:BM
072Heerhugowaard
- 5711254
1704
E-mail:
mail@rhbeers.nl
Tel:072-5711254 / Fax:072-5743170
Internet:
www.rhbeers.nl
Email: mail@rhbeers.nl
Internet: www.rhbers.nl

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

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

Stichting Dorpshuis
Uitnodiging voor de jaarvergadering van Stichting Dorpshuis
Op dinsdag 10 April 2018 om 20.00 uur in het Dorpshuis.
De Stichting Dorpshuis (opgericht 18-08-1960 onder de naam
Stichting Dorpsbelang Noord) is eigenaar van het Dorpshuis en
Sporthal Noorderend.
Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door de gebruikers van
het Dorpshuis en betrokken personen.
Het bestuur in 2017 werd gevormd door:
Johan Groen
Edwin van Diepen
Harry Wolkers
Nic Buter
Tiny Borst
Willem Wester
Jan v/d Berg
Ingrid Commandeur

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

namens algemeen gebruik
namens algemeen gebruik
namens algemeen gebruik
namens algemeen gebruik
namens algemeen gebruik
namens Hugo Boys		
namens P.U. tafeltennis		
namens Hugo Girls		

vanaf 2001
vanaf 2017
vanaf 2017
vanaf 1992
vanaf 1997
vanaf 2004
vanaf 1998
vanaf 2015

Artikel 2 van de statuten ( 1960 ) luidt:
De stichting stelt zich ten doel, zonder daarbij voor zichzelf het behalen van winst te beogen,
het stichten, in stand houden en exploiteren van gebouwen, die naar de aard van hun inrichting
lokaalruimten dienen te bieden aan alle instellingen, verenigingen of groepen, die zich ten
doel stellen het funktioneren der plaatselijke bevolking in verenigings- of groepsverband op
maatschappelijk, sociaal, geestelijk, cultureel en recreatief terrein te bevorderen.
Agenda jaarvergadering:
0. Opening door voorzitter Johan Groen
1. Notulen van de jaarvergadering 2 Mei 2017
2. Jaarverslag 2017
3. Financieel jaarverslag 2017
4. Verslag van kascontrolecommissie op de boeken van de penningmeester (door Wim Haisma
en Marcel v/d Loos) + benoeming nieuwe commissie
5. Toelichting op de bouw van de uitbreiding van het Dorpshuis
6. Rondvraag
7. Sluiting
Notulen jaarvergadering van de Stichting Dorpshuis d.d 2 Mei april 2017 zijn op te vragen
via edwinvandiepen@ziggo.nl

Herinneringen aan de oorlog
Herinneringen aan de oorlog in Veenhuizen, een lezing op 11 april om
20:00 in de Veenhuizerkerk aan de Kerkweg 26 in Veenhuizen. Deze lezing
wordt gehouden door Ed Dekker en Ab Klomp. Ed Dekker zal vertellen
over de onderduikers die in de oorlog van 1942 tot 1945 ondergedoken
zaten op groendijk 7. Wellicht zal uit het dagboek van deze onderduiker,
Bob Trijbetz, enkele fragmenten worden voorgelezen.
Ab Klomp zal in deze lezing aandacht besteden aan het vliegtuig dat toen neergeschoten is.
Wij hopen u allen te zien bij deze boeiende lezing.
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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

q Gespecialiseerd in:
q BMW onderdelen magazijn
q Tectyleren
q Banden / wielen
q leswagen verhuur (sport)
q Onderhoud en reparaties
q In- en verkoop alle merken
q A.P.K.
q Alarm inbouw
q Autocleaning
Adres:

Dopplerstraat 6
1704 SR Heerhugowaard
TEL: 072-5740859
Fax nr. 072-5721659
Internet: www.automolenaar.com
Email: postmaster@automolenaar.com
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Bibliotheek Kennemerwaard, Locatie De Noord
De volgende activiteiten vinden plaats:
Vrijdag 16 maart 2018 van 14.30 – 15.30 uur
Aan tafel met… het Repaircafé.
Het Repaircafé is een repareerbijeenkomst, georganiseerd door
vrijwilligers. In de bibliotheek van Heerhugowaard Centrum zijn ze
op verschillende tijden aanwezig. Maar nu dan voor één keer in de
bibliotheek in de Noord. Ze komen iets vertellen over de achtergrond van het repaircafé en over
hun ervaringen. Maar u kunt ook met uw vragen terecht en ze kunnen u informeren over de
mogelijkheden van het repareren van uw spullen.
Vrijdag 23 maart 2018 van 14.30 – 15.30 uur
Aan tafel met..... Erica Erven “bloemen haken”
Een workshop die altijd met plezier wordt bezocht. Deze keer gaan we bloemen haken. Komt u
ook gezellig langs?
Woensdag 4 april 2018 van 14.30 – 15.30 uur
Coderdojo junior voor jeugd 4 t/m 9 jaar
Er wordt steeds vaker gesproken over Leren programmeren voor kinderen. Maar wat is dat nu
eigenlijk en hoe kun je daarmee aan de slag gaan? Nieuwsgierig? Kom dan samen met je kind
naar CoderDojo junior en leer van alles over programmeren met de materialen van de bibliotheek.
Voor kinderen van 4-9 jaar onder begeleiding van hun ouders.
Vrijdag 6 april 2018 van 14.30 – 15.30 uur
Aan tafel met....Carla Harren “Kristallen/Edelstenen, Water en Muziek”
Interactieve Lezing en Beleving door Carla Harren
Carla Harren, Kristallen liefhebber en persoonlijke coach geeft al velen jaren cursussen, workshops
en bijeenkomsten in binnen- en buitenland. Haar hart en ziel is sterk verbonden met deze krachtige
innerlijke reis. Op allerlei niveaus zowel fysiek, emotioneel, mentaal en geest en hun invloed op
de mensheid. Carla zou een interactief reis met jouw willen delen via kennismaken met kristallen/
edelstenen, kristallen water en begeleidende muziek. Wees welkom om dit te beleven en voelen.
Vrijdag 20 april 2018 van 14.30 – 15.30 uur
Aan tafel met…… Handletteren met Tanja de Reus
De eerste Workshop Handletteren was een groot succes daarom geven wij daar nu een gevolg
aan! Als je het een beetje onder de knie heb kan je er allerlei leuke dingen mee doen. Verzin je
eigen quotes, DIY servies of pak cadeautjes nog mooier in. Hoe leuk is het om ook weer eens
creatief bezig te zijn? Ook deze keer geeft Tanja een enorm leuke workshop, kom je ook?
Vrijdag 18 mei 2018 van 14.30 – 15.30 uur
Aan tafel met... “mini-ecosystemen” met Liesbeth Munters
Een mini-ecosysteem (oftewel planten in fles) is stijlvol, trendy, levend groen en makkelijk in
onderhoud! In een mini-ecosysteem wordt zuurstof gecreëerd, ontstaat er vocht in de lucht en
is de plant in staat om zichzelf te voeden. Het enige wat van buiten nodig is, is licht en warmte.
Liesbeth Munster is natuurgids en komt in de bibliotheek waar jullie zelf een mini-ecosysteem
kunnen maken.
Vrijdag 25 mei 2018 van 14.30 – 15.30 uur
Aan tafel met......Daniëlle v.d. Hoff.
Daniëlle komt regelmatig bij ons langs om de leukste knutselactiviteiten uit te voeren. Ook deze
keer heeft ze weer iets leuks voor ons in petto. Komt u ook?
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Vrijdag 8 juni 2018 van 14.30 - 15.30 uur
Aan tafel met...Tablet-café/E-books met Hanneke Hoffman
Heeft u vragen over nieuwe media zoals sociale netwerken als Facebook en Twitter, uw e-reader,
zoeken op internet, apps op uw tablet en andere digitale zaken? Wij helpen u graag!
Vrijdag 28 juni 2018 van 14.30 – 15.30 uur
Aan tafel met.....Wijkagente Afra de Boer
Als je op vakantie gaat is het belangrijk je huis veilig achter te laten. Uiteindelijk wil je zonder
zorgen over thuis kunnen reizen. Wijkagente Afra de Boer komt deze keer een presentatie
“Veiligheid voor als je op vakantie gaat” geven. Natuurlijk is er ook ruimte en gelegenheid om
andere vragen aan de Wijkagente te stellen.
Bibliotheek Kennemerwaard, Locatie De Noord, Torenburgstraat 2, Openingstijden:
maandag t/m vrijdag: 13.00 – 17. 00 uur
Wethouder Leo Dickhoff blij met certificering Bibliotheek Kennemerwaard
Bibliotheek Kennemerwaard heeft het kwaliteitscertificaat van de Stichting Certificering Openbare
Bibliotheken voor de derde keer in de wacht gesleept. Dit betekent dat de bibliotheek opnieuw
voldoet aan de door de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) vastgestelde normen. Tijdens het bestuurlijke overleg van de gemeenten
Bergen, Castricum, Alkmaar en Heerhugowaard was er een officieel moment met overhandiging
van het certificaat door Erna Winters, directeur Bibliotheek Kennemerwaard aan Leo Dickhoff,
wethouder van de gemeente Heerhugowaard.
Als sterke punten werden onder meer het leiderschap, strategie, netwerk en dienstverlening van
de bibliotheek genoemd in het rapport van de twee officiële externe auditoren.
Bibliotheek Kennemerwaard heeft zich actief ontwikkeld tot een innovatieve organisatie waar
digitale en fysieke dienstverlening hand in hand gaan. Er zijn veel nieuwe diensten ontwikkeld.
Leden voelen zich wijzer door het bezoek aan de bibliotheek, geeft meer dan 70 procent aan en
kunnen zich beter vermaken. Inwoners waarderen de bibliotheek vanwege haar rol op het gebied
van informatievoorziening, sociale cohesie, eenzaamheidsbestrijding en participatie. Belangrijke
waarden als toegankelijkheid, pluriformiteit, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid blijven de
dienstverlening kenmerken. De bibliotheek heeft programmalijnen opgesteld die aansluiten bij de
maatschappelijke doelstellingen van de verschillende gemeenten. Bibliotheek Kennemerwaard
is in hoge mate ambitieus met heldere doelstellingen en heeft hiervoor zowel intern als extern
de handen op elkaar gekregen. De wijze waarop de bibliotheek haar ambities realiseert is steeds
weer van een bijzonder niveau.
‘De certificering maakt ons tot een betrouwbare partner voor samenwerkingspartners en
gemeenten. Leden en bezoekers van de bibliotheek kunnen vertrouwen op een goede
dienstverlening en producten op niveau’ aldus Erna Winters, directeur. ‘Ik ben bijzonder trots
op de ambities van de medewerkers en de ontwikkeling van de programmalijnen waarmee de
maatschappelijke ambities van de bibliotheek worden waargemaakt’.

16 maart tussen vijf en zeven
dan gaat u het beleven
mooie plantjes voor een goed doel
dat geeft pas een fijn gevoel
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16e editie ’T Open N.K. Sjoelen 2018
Sjoelclub ‘Glai em d’r in’
Heerhugowaard de Noord.
Dames en heren, laten we ons eerst even voorstellen. Sjoelclub
‘Glai em d’r in’ bestaat uit 21 leden, die tweewekelijks op de
vrijdagavond sjoelen in Café Bleeker te Heerhugowaard de Noord. Sedert 2002 tracht deze dorstige
vereniging van West-Friesland en omstreken een stukje traditie en cultuurhistorie te behouden
middels het oer-Hollandse sjoelen. Deze behendigheidssport combineren we met het drinken van
bier aan de bar van café Bleeker. Het sjoelseizoen loopt van de eerste vrijdag na het derde weekend
van September (Zuid-Scharwoude kermis) t/m de vrijdag voor het weekend van kermis De Noord.
Doorgaans is dit de één na laatste vrijdag voor Hemelvaartsdag of de vierde vrijdag na Pasen. In
2008 vormde hierop een uitzondering, vanwege de snelle eerste volle maan na het begin van de
astronomische Lente, waardoor Pasen nogal vroeg viel. Dit overigens geheel terzijde.
Tot slot geldt (helaas voor de dames) ‘geen lid = geen lid’. Het jaarlijkse open N.K. Sjoelen,
beter bekend als het ‘Sjoelbakkenbal’, vormt hierop een uitzondering!
Uiteraard organiseert sjoelclub ‘Glai em d’r in’ dit jaar weer een Open N.K. Sjoelen en dat
alweer voor de 16e keer. Houd u wel van sportiviteit, gezelligheid en een dansje wagen op de
dansvloer tijdens het ‘Sjoelbakkenbal’? Dan mag u deze kans zeker niet laten schieten!
16e editie ’T Open N.K. Sjoelen
Plaats: Café Partycentrum Bleeker te Heerhugowaard de Noord
Datum: Zaterdag 14 April 2018
Aanvang: 19.00 uur/ 19.30 start sjoelen
Opgave: email naar glaiemdrin@live.nl (met naam van deelnemer(s))
Met na afloop een grote loterij met fantastische prijzen en ‘Sjoelbakkenbal’ met niemand
minder dan Paul Vlaar!!
Dus heeft u zin in een sportieve en gezellige avond? Geef u dan snel op, want VOL=VOL!
Deelname vanaf 18 jaar!
Wij zien u graag op zaterdag 14 April 2018 in Café Partycentrum Bleeker!

NIEUWS VAN HUGO GIRLS
Het zaalseizoen is weer bijna ten einde, nu nog twee speelrondes te
gaan. Dames 1 speelt nog 2 thuiswedstrijden. Dus kom allen kijken
want ze kunnen jullie steun goed gebruiken.
Het weekend van 7/8 april start de buitencompetitie weer. Dit is ook
het weekend dat de opening plaatsvindt van het nieuwe onderkomen
van Hugo Girls. De commissie die zich bezighoudt met de opening
van 8 april heeft al een heel programma in elkaar gedraaid. Wij hopen
natuurlijk op mooi weer en een zeer goede opkomst deze middag.
Dit jaar kunnen we door middel van de Rabobank clubkas campagne geld binnen halen voor
onze club. Alleen mensen met een Raborekening kunnen hieraan meedoen. Het voornaamste
als je wilt stemmen is dat je voor 10 april als lid staat ingeschreven bij de Rabobank. Heel veel
mensen die een Rabobank rekening hebben denken dat ze ook automatisch lid zijn van de bank,
maar dat hoeft niet zo te zijn. Dus als je nog geen lid bent kun je heel makkelijk via de site van
de Rabobank jezelf aanmelden. Verdere informatie over het vervolg hiervan zal in de volgende
contacten beschreven worden.
De buitenwedstrijden die tot eind van dit seizoen gespeeld moeten worden tegen Meadilon/VZV
(uitwedstrijden) worden niet gespeeld in ’t Veld op hun eigen complex, maar zijn verplaatst naar
het terrein van Con Zelo in het Waarland. Dit vanwege het feit dat men een tweede hal aan het
bouwen is en de handbalvelden gebruikt worden als opslagplaats.
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Binnen de vereniging hebben we nog steeds geen voorzitter. Dus wie wil er 10 keer per jaar de
vergaderingen van het bestuur voorzitten, om de week een stukje schrijven voor het Contact en
soms problemen oplossen en wil je wat voor Hugo Girls doen omdat je zelf handbalt of omdat je
één of meer handballende kinderen hebt? Meld je aan bij één van de bestuursleden.
Sportieve groet,
Het bestuur
Hugo Girls kopij voor het Contact mag u sturen naar: hugogirlscopy@hotmail.com
Graag op zondag vóór 19:00 uur aanleveren.
HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Piet Oudeman Transport
JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman
HUGO GIRLS JARIGEN
Britt Stoop			
Margreth van den Berg-Oudeman
Merel van der Loos		

16-mrt
24-mrt
27-mrt

NIEUWS VAN HET JEUGDBESTUUR
Jeugdmiddag 3 maart
Wat een gezellige middag was het 3 maart voor de jeugd! In de sporthal werden verschillende
activiteiten gedaan. Er is fanatiek knotshockey gespeeld, geoefend met frisbeeën en er zijn veel
punten gescoord met bowlen.
Na een lekker zakje chips en wat limonade zijn er in de kantine mooie spandoeken gemaakt. Deze
zijn tijdens de opening op 8 april te bewonderen!
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Plantenactie
Vrijdag 16 maart is de plantenactie. Van 17.00 - 19.00 uur kunt u de verkopers aan de deur verwachten.
Lelie schubactie
In de week van 26 t/m 30 maart vindt de lelie schubactie plaats. Er is een kleine aanpassing in
het schema. De betreffende teams zijn op de hoogte gebracht. Ouders van de teams (ook van de
jongere jeugd) zijn ook van harte welkom om te helpen. De opbrengst zal zijn voor de opening
van het nieuwe complex.  De teams zijn ingedeeld volgens onderstaand schema:
Maandag 26 maart Dinsdag 27 maart
A1
DMW 1
C2
		

Woensdag 28 maart Donderdag 29 maart Vrijdag 30 maart
C1
DS1
B1
DS3
DS2
B2
DMW2

In de week van 26 maart is er geen buitentraining voor alle jeugdteams! De leden/ ouders/ trainers
kunnen op deze manier ook meehelpen met de schubactie.
Trainingstijden buiten
Begin april zullen de eerste wedstrijden buiten gespeeld worden. De eerste trainingen buiten
zijn vanaf dinsdag 3 april. Er is een aantal wijzigingen in het trainingsschema. De reden hiervan
is dat er op het nieuwe complex een veld minder is.
Trainingsschema buiten
2e helft
Dinsdag
E1 / E2		
17.00 - 18.00
C1 / C2		
18.00 - 19.00
D1		
19.00 - 20.00
B1 / B2		
18.30 - 20.00
Ds1 / Ds2 / A1
20.00 - 21.30
		
Donderdag
D1		
17.00 - 18.00
C1 / C2		
18.00 - 19.00
B1 / B2		
18.30 - 20.00
Ds1 / Ds2 / A1
20.00 - 21.30
		
Vrijdag
Fjeugd		
17.30 - 18.30

Janine Bakker en Lisanne Oudeman
Rob Doodeman
Inge Entius en Malissa de Groot
Jos Mienes
Jos Mienes
Hans Rendering
Hans Rendering
Jos Mienes
Jos Mienes
Isa Zuurbier, Mabel Ursem en Evie Tiel

8 APRIL OPENING NIEUW COMPLEX!
Wij zijn ontzettend blij dat alles (bijna) af is, gaan het vieren
en nodigen jullie uit!
We gaan er een leuke, actieve en gezellige middag van maken.
Het programma is als volgt:
13.15 uur Opening van het handbalveld, opslagruimte en aanbouw Dorpshuis
13.45 uur Oplaten ballonnen
14.00 uur Hugo Boys 1 – Apollo
14.00 uur vriendschappelijke wedstrijd Hugo Girls Dames 1
14.00 – 16.00 uur Activiteiten voor de kinderen
16.00 uur DJ Bo in de kantine met een hapje en een drankje
19.00 uur Einde
31

Afmelden lidmaatschap vóór 1 april
Wil je stoppen met handballen het volgende seizoen 2018/2019? Afmeldingen voor het nieuwe
seizoen dienen vóór 1 april binnen te zijn bij de ledenadministratie.
Voor afmeldingen na deze datum volgt een boete van € 50,Bij afmeldingen na 1 augustus blijft contributie verschuldigd voor het volgende seizoen.
Afmelden kan via een email naar: hugogirls@handbal.nl
ZAALDIENSTEN SPORTCENTRUM ‘T NOORDEREND
18 maart		
10.30 uur tot 11.30 uur
Ouders E1
18 maart
11.30 uur tot 14.00 uur
Mariska Stoop en Ellen Kunst
24 maart		
13.30 uur tot 14.30 uur
Ouders E1
25 maart		
9.45 uur tot 11.45 uur
Romy Pancras en Maud Doodeman
25 maart
11.45 uur tot 14.15 uur
Danielle Conijn en Denise Potveer
TAKEN EN AANDACHTSPUNTEN VAN DE ZAALDIENST
- Niet met buitenschoenen in de zaal. Neem je (zaal)sportschoenen mee! Iedereen bij de wedstrijdtafel
(coaches, geblesseerde spelers) dienen op “schone” sportschoenen of op sokken (eigen of te verkrijgen in de kantine) te lopen. Tevens graag voorkomen dat het publiek (op buitenschoenen) door de
zaal gaat lopen.
- De eerste die komt zet de spullen klaar die nodig zijn voor het draaien van een zaaldienst en de laatste
die zaaldienst heeft ruimt het weer op.
- Bakje met papieren e.d. staat in de handbalkast in de berging. De sleutel is te verkrijgen in de kantine.
- Tribunes, wisselbanken , tafel, stoelen en prullenbak klaarzetten.
- Kinderen in de gaten houden dat ze niet achter de groene doeken gaan spelen of onnodig tegen een
doek ballen staan te gooien.
- Het wedstrijdschema goed laten verlopen. Bij de jongste jeugd: C, D ,E en F wordt geen rust (pauze)
gehouden.
- In overleg met de scheidsrechters de speeltijd, de tijdstraffen, de stand en het correct wisselen bijhouden.
- Publiek of coaches aanspreken op ongewenst gedrag of beledigend taalgebruik (ook richting de
scheidsrechter).
- Aangewezen scheidsrechter bellen als deze niet komt opdagen en zo nodig een andere scheidsrechter regelen.
UITSLAGEN 26 FEB. T/M 10 MAART		
			
Dames 1 HVBS/Fidelitas
Hugo Girls DS1
22 - 18
Dames 2 Hugo Girls DS2
Schagen DS2
33 - 18
Dames 3 HCV ‘90 DS1
Hugo Girls DS3
29 - 15
A1
Westfriezen DA1
Hugo Girls DA1#
36 - 23
Niedorp/VZV DA2
Hugo Girls DA1#
31 - 16
B1
Westfriezen DB2
Hugo Girls DB1
14 - 12
B2
Hugo Girls DB2
VVW DB2
14 - 13
C1
Hugo Girls DC1
Zap DC2
9 - 12
C2
Kleine Sluis DC1
Hugo Girls DC2
20 - 19
D1
Hugo Girls D1
Schagen D1
11 - 6
E1
Con Zelo E1#
Hugo Girls E1#
9 - 14
Hugo Girls E1#
Geel Zwart E1#
12 - 17
E2
Hugo Girls E2
Con Zelo E2
8 - 6
F1
Commadeur/VVW F1# Hugo Girls F1#
18 - 10
F3
Hugo Girls F3
CSV F3
1 - 2
Recr. 1
Kleine Sluis DMW1
Hugo Girls DMW1 25 - 20
Recr. 2
Hugo Girls DMW2
Spartanen DMW1
5 - 18
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PROGRAMMA ZATERDAG 17 MAART T/M VRIJDAG 23 MAART (ZAAL)
	 	 	 	 
AANW./
TEAM DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANVANG VERTREK
DAMES 1 18-mrt HG DS1-Legmeervogels DS1 Noorderend
12:50
11:45
DAMES 2  	
VRIJ
 	 	 
DAMES 3 17-mrt HG DS3-Zwaluwen K DS1
Noorderend
19:00
18:30
A1
 	
VRIJ
 	 	 
B1
18-mrt HG DB1-Excelsior ‘53 DB1
Noorderend
11:45
11:15
B2
18-mrt D.S.O. DB2-HG DB2
Slenk, de
12:55
11:55
C1
18-mrt A & O DC1#-HG DC1#
Oosterhout
13:10
12:10
C2
18-mrt Geel Zwart DC2-HG DC2
Multitreffer, de 12:40
11:40
D1
18-mrt J.H.C. D1-HG D1
Sport aan Zee 1 11:05
10:05
E1
18-mrt HG E1#-Schagen E2#
Noorderend
10:45
10:15
E2
18-mrt Jupiter ‘76 E1-HG E2
De Trije
10:30
9:15
F1
18-mrt HG F1#-Westfriezen F2#
Noorderend
10:00
9:30
F2
18-mrt Zaanstreek F1-HG F2
Zaanstad Zuid 10:00
9:00
F3
18-mrt DSS F5-HG F3
Waterakkers, de 9:30
8:30
RECR. 1 19-mrt Con Zelo DMW1-HG DMW1 Zijveld, ‘t
21:30
20:45
RECR. 2  	
VRIJ
 	 	 

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

PROGRAMMA ZATERDAG 24 MAART T/M VRIJDAG 30 MAART (ZAAL)
DAMES 1 25-mrt HG DS1-DSOV DS1
Noorderend
13:00
DAMES 2 25-mrt Vrone DS2-HG DS2
Oostwal, de
11:05
DAMES 3 24-mrt HG DS3-Zwaluwen ‘30 DS2
Noorderend
19:00
A1
25-mrt St. George DA1-HG DA1#
Koggenhal
12:00
B1
25-mrt HG DB1-Lacom ‘91 DB1#
Noorderend
12:00
B2
25-mrt HG DB2-Hollandia T DB1
Noorderend
11:00
C1
25-mrt Con Zelo DC1-HG DC1#
Harenkarspelhal 16:45
C2
25-mrt HG DC2-D.S.O. DC3
Noorderend
10:00
D1
24-mrt HG D1-H.C.V.’90 D1
Noorderend
14:45
E1
24-mrt HG E1#-Maedilon/VZV E2
Noorderend
13:45
E2
25-mrt Schagen E1-HG E2
Spartahal, de
10:50
F1
24-mrt HG F1#-Sporting Andijk F1
Noorderend
13:00
F2
24-mrt Vrone F2-HG F2
Oostwal, de
10:35
F3
24-mrt HG F3-H.C.V.’90 F2
Noorderend
13:00
RECR. 1 28-mrt HG DMW1-Hollandia T DMW1 Noorderend
19:00
RECR. 2 26-mrt Victoria O DMW2-HG DMW2 Stap, de
19:00

---------------------------------------------------------------------------------

12:00
10:05
18:30
11:00
11:30
10:30
15:45
9:30
14:15
13:15
9:50
12:30
9:35
12:30
18:30
18:15

PROGRAMMA ZATERDAG 31 MAART T/M VRIJDAG 6 APRIL
DAMES 1		
VRIJ				
DAMES 2		
VRIJ				
DAMES 3		
VRIJ				
A1		
VRIJ
			
B1		
VRIJ				
B2		
VRIJ
			
C1		
VRIJ				
C2		
VRIJ				
D1		
VRIJ				
E1		
VRIJ				
E2		
VRIJ
			
F1		
VRIJ				
F2		
VRIJ
			
F3		
VRIJ				
RECR. 1		
VRIJ
			
RECR. 2		
VRIJ
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PROGRAMMA ZATERDAG 7 MAART T/M VRIJDAG 13 APRIL
	 	 	 	 
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANVANG VERTREK
DAMES 1 8 april HGDS1- ?? (openingswedstrijd) De Noord
14:00
13:00
DAMES 1 12-april C.S.V. DS1-HG DS1
Castricum
19:30
18:30
DAMES 2 8-april Tornado DS3-HG DS2
HHW
11:00
10:15
DAMES 3 7-april HT/CZ DS2-HG DS3
Waarland
19:00
18:15
A1
8-april HG DA1-Commandeur/VVW A1 De Noord
15:00
14:30
B1
8 april HG DB1-Tonegido DB1#
De Noord
12:00
11:30
B2
8 april HG DB2-Spartanen DB2#
De Noord
11:00
10:30
C1
8-april Maedilon/VZV DC2-HGDC1
Waarland
10:00
9:15
C2
8-april HG DC2-KSV DC1
De Noord
10:00
9:30
D1
7-april HG D1-De Blinkert D1#
De Noord
15:00
14:30
D1 (Beker) 11-april HG D1-DSS D2
De Noord
18:00
17:30
E1
7-april HG E1#-Geel Zwart E1
De Noord
14:00
13:30
E2
7-april HG E2-Niedorp E2
De Noord
13:00
12:30
F1
8-april A&O F1-HG F1
Alkmaar
10:00
9:00
F2
7 april SSV/Sporting S F2-HG F2
Stompetoren 10:00
9:00
F3
7-april HG F3-DSS F5
De Noord
12:00
11:30
RECR. 1
12-april Con Zelo DMW1-HG DMW1
Waarland
19:30
18:45
RECR. 2
VRIJ
				
WIE FLUIT WANNEER?
TEAM DATUM
WEDSTRIJD
DS3
17-mrt
HG DS3-Zwaluwen K DS1
F1#
18-mrt
HG F1#-Westfriezen F2#
E1#
18-mrt
HG E1#-Schagen E2#
DB1
18-mrt
HG DB1-Excelsior ‘53 DB1
DS1
18-mrt
HG DS1-Legmeervogels DS1
F1#
24-mrt
HG F1#-Sporting Andijk F1
F3
24-mrt
HG F3-H.C.V.’90 F2
E1#
24-mrt
HG E1#-Maedilon/VZV E2
D1
24-mrt
HG D1-H.C.V.’90 D1
DS3
24-mrt
HG DS3-Zwaluwen ‘30 DS2
DC2
25-mrt
HG DC2-D.S.O. DC3
Berg
DB2
25-mrt
HG DB2-Hollandia T DB1
DB1
25-mrt
HG DB1-Lacom ‘91 DB1#
DS1
25-mrt
HG DS1-DSOV DS1
DMW1 28-mrt
HG DMW1-Hollandia T DMW1

AANVANG
19:00
10:00
10:45
11:45
12:50
13:00
13:00
13:45
14:45
19:00
10:00

SCHEIDRECHTER
Joyce/Pascal Heij
Kirstin Plak
Kirstin Plak
Dames 3
Bond (dhr. P. Nuijens)
Jill Kavelaar
Fenny Borst
Jill Kavelaar + Fenny Borst
Dilara Top
René Buter
Bente Zuurbier + Pien van der

11:00
12:00
13:00
19:00

Amber Groot
Nel Borst
Bond (Dhr M. Bakker)
Dames 2

16 maart doet de jeugd hun best
Doet u de rest?
Koopt u een plantje?
Dank u wel namens Hugo-Boys en Hugo-Girls.
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RES.SH.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Beste mensen uit de Noord,
Enige jaren geleden werden de nieuwe bewoners in de Noord bezocht door een Welkomstcomité.
Door gebrek aan vrijwilligers is dit komen te vervallen. Wij als parochie willen hierin toch weer
voorzien. Het is namelijk gebleken dat nieuwe bewoners niet bekend zijn met het ‘reilen en
zeilen’ in ons dorp, niet weten wat er te beleven valt en niet op de hoogte gebracht worden van
activiteiten. Het idee is om een envelop met allerlei informatie af te geven aan de nieuwe bewoners.
Daarvoor willen wij van alle instellingen, verenigingen of organisaties een flyer of informatietekst
op A5 formaat in de envelop voegen. Wij willen niet voorzien in commerciële belangen, daarin
voorziet namelijk o.a. ’t Contact of de website www.heerhugowaarddenoord.nl.
Vriendelijk vragen wij u uw informatie vóór 1 april aanstaande in ons bezit stellen.
Voor een compleet beeld van alles zou het fijn zijn als ook ú uw informatie inlevert.
Dit kunt u doen per email of af te geven bij Angèl Mooij, Groote Geldebosch 48.
Heeft u ideeën, opmerkingen of vragen, laat het ons weten.
Met vriendelijke groeten, Ans Rendering 			
			
ansrendering@gmail.com 		
			
072-5741589			

Angèl Mooij
angel.mooij@quicknet.nl
072-5715332

Nieuws van Tennisvereniging ’t Noord-End
INDELEN KANTINEDIENSTEN: 17 maart
Op zaterdag 17 maart van 12.00 tot 14.00 zit Ans Komen in
de tenniskantine, om jouw wensen voor de kantinediensten te
noteren. Je weet dan gelijk wanneer je bent ingedeeld.
Dus kom langs als je voor seizoen 2018 voorkeuren hebt. Maakt
het je niet uit, dan roostert Ans je willekeurig in en ontvang je
later bericht wanneer je wordt verwacht.
Met vriendelijke groet, kantinecommissie
UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING: 27 maart
Op dinsdag 27 maart 2018 vindt de Algemene Ledenvergadering van Tennisvereniging
‘t Noord-End plaats. Wij nodigen je van harte uit om deze vergadering bij te wonen. Zet de
datum in je agenda.
De vergadering start om 20.00u, om kwart voor acht kun je alvast een kopje koffie komen
drinken. Hopelijk tot dan!
Met vriendelijke groet, bestuur TV ’t Noord-End
Wil je lid worden van ‘t Noord-End voor het seizoen 2018? Geef je dan nu op!
Ga naar de website tvnoordend.nl/leden en vul online het inschrijfformulier in (of print het uit).
Goede vrijdag 30 maart: 2018 Openingstoernooi
Maart is alweer halverwege, de kou is uit de grond. De tennis kan bijna weer beginnen!
Vrijdagavond 30 maart is het openingstoernooi bij TV ’t Noord-End.
Op deze supergezellige avond krijgt iedereen de kans om de hobbels in de banen de baas te worden.
Het belooft weer een toptoernooitje te worden!
Om 19.00 uur inloop met koffie, om 19.30u spelen
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We beginnen met een koppie, daarna gaan we wedstrijden van een half uur spelen.
Geef je voor 20 maart op, zodat wij weten of je er bij bent: via toernooicommissie@tvnoordend.nl
Op deze avond ligt in de kantine voor iedereen het KNLTB-pasje en een adreslijst voor de leden klaar
Hartelijke groet, de toernooicommissie
Stratentennistoernooi: doe mee met je straat!
Na het geweldige succes van de afgelopen jaren organiseren wij dit jaar wederom het
Stratentennistoernooi! Het vindt plaats in week 23, van maandag 4 juni t/m vrijdag 8 juni.
Op de laatste avond sluiten we af met een Italiaanse feestavond, inclusief bijpassend eten! Het
toernooi is vorig jaar gewonnen door: De straat zonder naam! Wie gaat er dit jaar strijken met de eer?
Noteer deze datum alvast in jullie agenda, verdere informatie volgt snel.
Groetjes,
de organisatie van het Stratentennis toernooi
stratentennisdenoord@hotmail.com
Wil je lid worden van ‘t Noord-End voor het seizoen 2018? Geef je dan nu op! Ga naar de website
tvnoordend.nl/leden en vul online het inschrijfformulier in (of print het uit).

Hugo Boys seizoen 2017-2018
Van de bestuurstafel
In de maandvergadering kwamen diverse zaken aan de orde.
Het innen van de contributie willen we volgend jaar via sportlink
organiseren.
Momenteel zijn we het onderzoeken hoe dit in zijn werk gaat. We gaan
betreffende dit onderwerp zeker de hulp vragen van de handbal die
goede ervaringen hebben met dit systeem.
Mooi nieuws is dat Dennis Groot is toegetreden bij de jeugdcommissie.
Dennis welkom!
Op korte termijn wordt het omgewaaide hek recht gezet en zijn inmiddels
de lichtmasten gericht en staan deze nu ook goed. Er zijn afspraken met
de gemeente dat het onkruid op het pad tussen het B en
C veld verwijderd wordt. Lastiger is het onderwerp sleutels. Diverse (oud)leden zijn in het bezit van
sleutels en hebben deze niet ingeleverd of gemeld dat ze sleutels hebben. Een oproep van Willem
Wester heeft nog niet veel reacties opgeleverd. Zijn er oud leden die sleutels hebben lever ze in bij
Willem. Of meld dat je sleutels hebt. Tevens worden de EHBO-koffers gecheckt en als er middelen
over datum zijn dan worden deze vervangen. De brancard komt in de nieuwe fysioruimte.
Tevens zijn we aan het uitzoeken wat het nieuwe privacyreglement voor ons als vereniging gaat
inhouden en welke consequentie dit met zich meebrengt.
Resultaten
Vanwege het winterweer was alles afgelast in week 10
Hugo Boys 1
Op zondag 11 maart speelde Hugo Boys 1 thuis tegen Alcmaria Victrix uit Alkmaar.
Vooraf aan deze wedstijd was er een minuut stilte en speelde het eerste met rouwbanden i.v.m het
overlijden van Nic Oudeman. Onze oud-voorzitter en erelid. De familie was rijk vertegenwoordigt
om dit eerbetoon mee te maken. In de geest van Nic won het eerste met 4-0.
Door dit resultaat blijft het eerste goed meedraaien in de 2e periode en blijft meedoen om de
bovenste plaatsen in de klasse 4B
Bestuur Hugo Boys
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Nieuws van de bouwcommissie Dorpshuis
Hierbij de laatste update met de stand van zaken met betrekking tot de ver-/aanbouw van het
dorpshuis ten behoeve van Hugo Girls en Hugo Boys. De afgelopen weken is er veel zichtwerk
verricht! Dat moet ook wel, want de openingsdatum van 8 april.
nadert met rasse schreden. De lichtmasten zijn gericht, het hekwerk recht gezet. Laatste voegwerk
in de opslagruimte is klaar en wordt er binnenkort het scorebord in een special gemaakt frame
geplaatst. Zo ook de rails met de nieuwe reclameborden van de Handbal. Bestrating voorzijde wordt
binnenkort gelegd. Nieuw logo is ontworpen voor het welkomstbord. Ook aan de binnenzijde
heeft men niet stil gezeten. Er is meer schuurwerk dan verwacht. De schuurmachine heeft het niet
overleefd. De handbal heeft de kleedkamers schoon gemaakt om de grauwsluier van het tegelen te
verwijderen. De ruimte boven is bewerkelijker dan verwacht. Aftimmering trap is klaar.
Een verdieping lager zijn de schilders hard bezig. Zoals we de vorige keer vermelden waren er
diverse ideeën om de bovenruimte in te richten. Uit die vele ideeën is een prachtig plan gekomen.
Over niet al te lange tijd is de planning dat de keuken wordt geplaatst.
Zoals u leest is er wederom veel werk verzet. Dit is alleen mogelijk door de inzet van Gemeente
Heerhugowaard, Stichting Dorpshuis, vele bedrijven en vrijwilligers. Het resultaat hiervan is dat
men niet alleen op schema ligt maar dat ook de bouwkosten binnen budget blijven.
De lijn om extra zaken aan te pakken heeft men door kunnen zetten. Dit komt de kwaliteit en
duurzaamheid ten goede. Dit tot grote tevredenheid van de bouwcommissie.
Hierbij een overzicht van bedrijven en vrijwilligers, die tot nu toe hun medewerking hebben verleend:
Bouwkundig tekenbureau Jan Groot		
Tekeningen maken en bouwvergunning aanvragen
Gemeente Heerhugowaard			
Realisatie rioolwerk
Stichting NUT
Andre Stammis Straatgereedschap 		
Lenen van machines
Loonbedrijf Danenberg			
Sloopwerkzaamheden +uitgraven
Mankracht G.W.W.				
Sloopwerkzaamheden + uitgraven
Vrijwilligers Humulus Lupulus en Hugo Boys
Diverse werkzaamheden.
Bouwbedrijf R&H Beers			
Bouw coördinatie en sponsering dug-out
Kevin Hof 				
Metselen binnenmuren
Hans Dekker en Ferdinand Ursem		
Metselen buitenmuren
Beers totaal onderhoud			
Beglazing
Ben Loos voegwerk			
Voegwerk
M.A.F. stukadoorsbedrijf			
Stukadoren binnenmuren
Bouwbedrijf Van Raamsdonk		
Dakkapel en dakpannen
Dekker Electro				
Electra
Tom Zuurbier advies Electra			
Ontwerp inrichting elektra 				
Installatiebedrijf Ted Slijkerman		
Loodgieterswerk
Pim Boots Dak & Timmerwerken		
Timmerwerk
Aannemersbedrijf Blankendaal		
Bouw coördinatie, timmerwerk en sponsering dug-out
Loonbedrijf Veldman
Joosten Staalbouw
Transportbedrijf Oudeman
Rijvo vloer en wandtegels			
Leveren tegels
Marco Berkhout installatie
Hugo Pronk
Hugo’s vrienden				
Pannaveld, hekwerk, banken en digitale infoborden.
Dura Vermeer				
asfaltering handbalveld
Pilkes Verlichting
Grondbalans
Mebu Trappen
West Friesland Dakbedekking
Sijs handelsonderneming
Loonbedrijf Mol				
Grondverzet
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Pontmeijer Houthandel
Ijdema Poedercoating
Roderigh Groenland			
Groenhart				
Frenk Stoop				
Siska de Goede				
Cor Beers					
Dick van Schagen				
Niels en Leon Snoek			
Bas de Koning				
Van Langen dienstverlening			
Sander Groot				
Siem en Niek Buter 			
Nic de Wit 				
Bouwcommissie				

Van Westen Keukens
alles voor de bouw
Woninginrichting
Interieurarchitect
tekeningen maken van de leidingen en ventilatie
tegelwerk
tegelwerk
tegelwerk
bestrating
opzichterswerkzaamheden
te veel om op te noemen
Koffiezetten voor de bouwploegen
Ondersteuning planning en budget

Bouwcommissie, Richard, Ronald, Erik, Niek, Jurgen, Adrie en Wim
			

Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 17 maart
Hugo-Boys
9.30 uur Corina
13.00 uur

Zaterdag 24 maart
Hugo- Boys
9.30 uur Hans / Alwin Jillings
13.00 uur

Zondag 18 maart
9.45 uur Liesbeth / Jeanet
13.00 uur Joke
Leden : Pieter Bet / Kjel Zut

Zondag 25 maart
9.45 uur Verine Stam / Bettie
13.00 uur tot 15.00 Ria
12.30 uur Carola Keesom/ Monique Beemsterboer
15.00 uur Chris en Ron Dekker / Gerrit Zuurbier
Leden : Luuk Beers/ Wouter Bekker/ Sander van Kleef

Maandag 19 maart
Tafeltennis Puinhoop United
Dinsdag 20 maart
Kbo en Seniorengym
Woensdag 21 maart
Revas
Donderdag 22 maart
Training Hugo Boys
Vrijdag 23 maart
koersbal

Maandag 26 maart
Tafeltennis Puinhoop
Dinsdag 27 maart
Kbo en Seniorengym
Woensdag 28 maart
Revas
Donderdag 29 maart
Training Hugo Boys
Vrijdag 30 maart
Koersbal

Hugo Boys Senioren

							
Wedstijdprogramma 18 maart 2018						
Terreindienst : Tim Koomen, René Zwagerman 				
43219 KSV 1
Hugo-Boys 1
14:00		
B.G.P. de Wit
48579 SVW 27 2
Hugo-Boys 2
11:00		
H.J. Jacobs
72335 Hollandia T 3
Hugo-Boys 3
13:00
12:00
72486 Hugo-Boys 4
Victoria O 4
10:45
10:00
G. Vinke
153493 Hugo-Boys JO19-1 Flevo JO19-1
10:45		
Marco v Woerkom
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Wedstijdprogramma 25 maart 2018						
Terreindienst :
John Beers, Manus v.d. Vliet 				
43820 Hugo-Boys 1
Nieuwe Niedorp 1 14:00		
48452 Hugo-Boys 2
Swift 2
10:45		
72603 Hugo-Boys 3
Sint Boys 2
10:45
10:00
Kees Molenaar
72820 Kolping Boys 5
Hugo-Boys 4
12:00
11:00
152952 Victoria O JO19-1 Hugo-Boys JO19-1 10:30		
							
Wedstijdprogramma 2 april (Paasweekend)					
Terreindienst :
Lex Rendering, Cees Bakker 				
Nog geen programma bekend 						
Wedstijdprogramma 8 april 2018						
Terreindienst :
John Beers, Manus v.d. Vliet 				
43089 Hugo-Boys 1
Apollo 68 1
14:00		
48191 Hugo-Boys 2
Texel 94 2
10:45		
73088 Hugo-Boys 3
Succes 4
10:45
10:00
Stefan Oudeman
72982 Dynamo 4
Hugo-Boys 4
9:30
8:30
153491 Hugo Boys JO 19-1 Hollandia T JO19-1 10:45		
G. Vinke
							
Siem Hand tel. 072-5740761

Pupil van de week
Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:
25 Maart
Hugo Boys 1 – Nieuwe Niedorp 1
Tygo van der Laan
( 12:45 aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)

Pupil van de week
Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:
8 April
Hugo Boys 1 – Apollo’68 1
Jesse Put
( 12:45 aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)
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Hugo Boys Jeugd

						
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd					
Saturday, March 17, 2018
Terreindienst ‘s ochtends: Roel Wolkers			
Terreindienst ‘s middags:
Marco Borst			
wedstr. Omschrijving			
Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag
181710 VZV JO17-2
- Hugo Boys JO17-1
14:00 13:15
182564 VIOS-W JO15-3
- Hugo Boys JO15-1
14:15 13:00
171157 Hugo Boys JO13-1 - JVC JO13-2
14:00 13:15
Willem Overtoom
187589 Hugo Boys JO11-1 - Duinrand S JO11-1
11:00 10:30
Coach
190751 Duinrand S JO11-2 - Hugo Boys JO11-2
9:00 8:00
206740 JVC JO9-2
- Hugo Boys JO9-1
9:00 8:00
162339 Hugo Boys JO9-2 - JVC JO9-3
11:00 10:30
Coach
0
Hugo Boys MP
- Mini-comp bij Hugo Boys 10:00 9:30
						
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd					
Saturday, March 24, 2018
Terreindienst ‘s ochtends: Rens Hoogland			
Terreindienst ‘s middags:
Daan Wolkers			
wedstr. Omschrijving			
Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag
181725 Hugo Boys JO17-1 - Vrone JO17-2
14:00 13:15
Marcel Numan
182580 Hugo Boys JO15-1 - Hollandia T JO15-2
14:00 13:15
Marco van Woerkom
171187 Kwiek 78 JO13-1
- Hugo Boys JO13-1
14:15 13:00
187636 HSV JO11-1
- Hugo Boys JO11-1
9:00 8:00
190741 Hugo Boys JO11-2 - Kolping Boys JO11-6
11:00 10:30
Coach
206744 Hugo Boys JO9-1 - VZV JO9-1
11:00 10:30
Coach
162349 Dirkshorn JO9-1
- Hugo Boys JO9-2
10:30 9:30
0
Hugo Boys MP
- Mini-comp bij Hugo Boys 10:00 9:30
						
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd					
Saturday, March 31, 2018
Terreindienst ‘s ochtends: Joost Dekker*			
Terreindienst ‘s middags:
Maarten de Moes			
wedstr. Omschrijving			
Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag
Hugo Boys JO17-1 - Vrij
Hugo Boys JO15-1 - Vrij
Hugo Boys JO13-1 - Vrij
Hugo Boys JO11-1 - Vrij
Hugo Boys JO11-2 - Vrij
Hugo Boys JO9-1 - Vrij
Hugo Boys JO9-2 - Vrij
Hugo Boys MP-1 - Vrij

Onze Girls en Boys
komen langs de deuren met wat moois
een gekleurd plantje voor uw raam
dat gaat zeker mooi staan
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RICHTLIJNEN VOOR KOPIJ ‘Contact’
Aanleveradres(mail): redactiecontactdenoord@gmail.com.
- Gegarandeerd geaccepteerde bestandstypen: txt, doc, docx, jpg en xlsx.
Alle overige bestandstypen worden niet gegarandeerd. PDF bestanden worden als advertentie
bestanden afgehandeld.
- Bij het onderwerp de naam van de betreffende vereniging of instelling vermelden.
- U kunt te allen tijde een briefje inleveren op het redactie-adres: Groote Geldebosch 48 te
Heerhugowaard-de Noord of even bellen met de redactie 072- 57 15 332.
- Uiterste inleverTIJD is 19.00. Na dit tijdstip aangeleverde kopij zal in de daarop volgende uitgave
worden gepubliceerd. Contact verschijnt, met uitzondering van de zomervakantieperiode en
mogelijk de kerstperiode, in de ON-even weken.
- De redactie zal na ontvangst van de per e-mail aangeleverde kopij een automatisch bericht aan
de afzender toezenden met als onderwerp de datum van plaatsing.
- Het aanleveren van advertenties via redactiecontactdenoord@gmail.com of contacthhw@gerja.nl
- Per vereniging, instelling, organisatie of andere instantie, is het gewenst de kopij via één e-mail
adres aan te leveren. Op deze manier heeft de betreffende instelling grip op de juiste volgorde
en bovendien kan de redactie makkelijker terugkoppelen bij vragen of opmerkingen.
- Logo’s dient men eenmalig in bezit te stellen van de redactie of van Gerja in een 4X4 cm
formaat (bij voorkeur jpeg). Het logo zal blijvend gebruikt worden. De kopij alleen als tekst
aanleveren, zonder logo. Eventuele bijlagen (bijvoorbeeld foto’s) apart bijvoegen in de eerder
genoemde bestandstypen, met in de tekst vermeld welke bijlage / bestandsnaam op welke
plaats ingevoegd dient te worden.
- Er zijn extra kosten verbonden aan het laten publiceren van meerdere foto’s of van kleurenfoto’s.
- De opmaak van het Contact en uw kopij wordt geheel door Gerja verzorgd. Neem contact op
met de redactie indien u uw opmaak gepubliceerd wilt zien.
- Kopij zonder (herleidbare) afzender zal niet worden gepubliceerd.
- Indien u een evenement op de agenda wilt laten plaatsen, dan kunt u dit kenbaar maken via een
apart verzoek aan de redactie per e-mail.
€ 42,50
€ 24,50
€ 15,00
€ 11,25 (personeelsadvertentie)

Advertentietarieven (zwart/wit):
				
				
				

1/1 pag
1/2 pag
1/4 pag
1/6 pag

Personeel(zwar t/wit):		

1/6 pag € 11,25

Advertentietarieven (full color):

Nader te bevragen bij contacthhw@gerja.nl

Abonnementstarieven:		
				

- bezorgd bij u thuis € 20.00
- bezorgd via de post in Nederland € 57.00

Contact verschijnt twee wekelijks op oneven weken onder redactie van Angèl Mooij, Pim Mooij,
Paul Mooij, Jos Beers en Robbert Jongkind.
Redactie-adres: Groote Geldebosch 48, 1704 CP, Heerhugowaard-Noord.
Pim en Angèl Mooij: 072-5715332 / Jos Beers: 072-5718737 / Paul Mooij: 072-5711625
Redactiecontactdenoord@gmail.com
Voor het aanleveren van advertenties:
Drukkerij Gerja: 		
e-mail: 		
contacthhw@gerja.nl
			
telefoon:		
0226-421520
			
fax: 		
0226-421550
Rekeningnummer Contact: NL06RABO0386950989
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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:			
14072
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
Anita Messelaar		 06-20915051		
Secretariaat
Penningm.

b.g.g.

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

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

Medisch
pedicure

Heerhugowaard

Medisch Pedicure Heerhugowaard
De praktijk staat ingeschreven
in het kwaliteitsregister voor pedicures
*
Diabetes en Reuma aantekening
*
Praktijk op de begane grond
*
www.pedicureheerhugowaard.nl
*

Altonstraat 15
1704CC, heerhugowaard
tel. 06-42307499
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06-

Ti m m e r b e d r i j f

Snel

Tel. 072 53 47 173

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

Heerhugowaard

Timmerwerk - Onderhoud - Renovatie - Verbouwing
bord_70x100Snel.indd 1

06-07-2009 10:24:31

voor een beetje
gewoon geluk
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GROTE GROEP LOKALE
ONDERNEMERS OF CONSUMENTEN BEREIKEN?
DENK EENS AAN: DEN HELDER KUST DE ZEE
KRANT, NOORDKOP IN ZAKEN MAGAZINE,
AGRIBUSINESS MAGAZINE, RAVELIJNKRANT,
OFSCHAGEN MAGAZINE, ZAKENCLUBKRANT
WIERINGERWERF.

OOK EEN EIGEN KRANT OF
MAGAZINE BEHOORT TOT DE
MOGELIJKHEDEN

BEL SABINE
06 14 23 84 10
SPANDOEKEN, DRUKWERK, WEBSITES,
GEVELRECLAME, TEXTIELFRAMES,
XL-PRINTS, PRINTWERK, BEDRIJFSKLEDING, FOTOGRAFIE, LOGO ONTWERP.
DEN HELDER

DEN HELDER

SCHAGEN

LANGEDIJK

WARMENHUIZEN

Industrieweg 27
T. +31 (0) 223 52 30 06
denhelder@zrgbv.nl

Pastoor Koopmanweg 21
T. +31 (0) 223 66 88 38
frans@zrgbv.nl

Witte Paal 212
T. +31 (0) 224 29 60 07
schagen@zrgbv.nl

De Mossel 15E
T. +31 (0) 226 31 88 41
info@drukkerette.nl

Dorpsstraat 165
T. +31 (0) 226 39 36 10
warmenhuizen@drukkerette.nl

www.zeemanreclamegroep.nl
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