Vrijdag 15 februari 2019

Agenda
15 februari 2019
21 februari 2019
22 februari 2019
25 februari 2019
11 maart 2019
18 maart 2019
23 maart 2019
25 maart 2019
8 april 2019
15 april 2019
16 april 2019
27 april 2019
27 april 2019
27 april 2019
29 april 2019
5 mei 2019
20 mei 2019
2 september 2019
7 september 2019
9 september 2019
1 oktober 2019
8 oktober 2019
21 oktober 2019
11 november 2019
17 december 2019
13 januari 2020

Aan tafel met … Erica Erven van 14.30 tot 15.30
Jaarvergadering parochie om 20.00 uur in de pastorie
Aan tafel met … Quiver van 14.30 tot 15.30
Vrouwen van Nu: Vrouwen in China
KBO 14.00 Bert Groot en Adrie Wijnker over Dorcas
Vrouwen van Nu: Eéndagsbestuur
Zuster van Buurendag: Zwerfvuilruimen
t/m 5 april: Collecte Oranjecomité
KBO 14.00 Over Pasen met Marion Bleeker en Nel Zuurbier
Vrouwen van Nu: creatieve avond
The Passion
Aanvang versierde fietsen optocht 11.15uur
Kinderkermis aanvang 14.15uur
Gezellige avond van 16uur tot 21uur in het Dorpshuis
KBO Uitje
Fietstocht oranje comité
KBO 14.00 Afsluiting met muziek van Jan Steltenpool en Willem van Doorn
KBO 9.00 Fietstocht
Volksspelen
KBO 14.00 Opening van nieuwe seizoen
t/m 6 oktober Lourdesgroep ‘t Veld/HHW - Lourdes reis
KBO 19.30 Avondprogramma
KBO 14.00 Excursie
KBO 14.00 Gezond ouder worden.
KBO 14.00 Kerstmiddag met Anna en Irma
KBO 14.00 Nieuwjaarsreceptie

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 25 februari 2019
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 15 maart 2019.
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U krijgt de resultaten van benzineproducten,
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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
Pastoor I.W. Tilma
Middenweg 541, 1704 BE Heerhugowaard
06 - 3834 5350 iwtilma@gmail.com
Diaken Hans Bruin			
06 - 5495 6924 hansbruin@outlook.com

Diaken Toon Jorink
06 - 5149 4718 t.jorink@gmail.com

Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met pastoor Tilma
Heilig Hart raad
Vice-voorzitter			
Gea Klercq		
072 571 5265
Secretaris			Jesper Beers		0612335053
Penningmeester			Alma Danenberg		072 5719434
Contactpersonen secties:
Sectie Catechese			Vacature
Sectie Liturgie			
Marga van Langen
072 574 2241
Sectie Gemeenschapsopbouw
Ans Rendering		
072 5741589
Sectie Diaconie 			Vacature						

Personele Unie		
Pim Mooij			
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 donderdag 21februari
het secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden
secretariaat. Ook voor de mail geldt dat dit op donderdag 21 februari voor kwart voor 11 gemaild
dient te worden.
Kerkwerken
In februari is de groep van mevrouw Jo Stam-van Schagen aan de beurt om de kerk op orde te brengen.
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Bloemengroep
In februari wordt de kerk versierd door Ali overtoom en Lies Oudeman.
WEEKEINDE 16 EN 17 FEBRUARI
Zesde zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jeremia 17,5-8( Wij moeten kiezen: willen wij leven als een kale struik
in de steppe, of als een altijd groene, vruchtbare boom aan het water?
Evangelie uit Lucas 6, 17-20-26( Zalig gij, armen; wee u, die nu al rijk en voldaan zijt)
ZONDAG 17 FEBRUARI OM 10.00 UUR
Kennismakingsviering van de eerste communicantjes met zang van het kinderkoor. Voorganger
is pastoor Tilma.
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Piet Borst, Nic Doodeman, Ruud en Margret, Vok
en Afra de Wit-Plak en zegen over het gezin, Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman, en levende en
overleden familie, Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas.
Lector; Marga van Langen. Misdienaars: Kirstin Plak en Sven Klaver. Koster: Rene van Langen.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk
WEEKINDE 23 EN 24 FEBRUARI
Zevende zondag door het jaar.
Eerste lezing uit het eerste boek Samuël 26, 2.7-9.12-13. 22-23( David heeft zijn vijand lief: hij
spaart het leven van koning Saul)
Evangelie uit Lucas 6,27-38( De liefde waartoe Jezus oproept, geen grenzen. Wees barmhartig,
zoals God zelf barmhartig is)
ZONDAG 24 FEBRUARI OM 10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is diaken Hans Bruin.
Gebedsintenties voor;in liefdevolle herinnering Cees en Annie Goedhart-Groot, voor de levende
en overleden familie van Langen- de Wit, Jaap Way en Gre Way-de Boer en overleden familie.
Lector; Jos Mooij. Koster; Kees Berkhout.
WEEKEINDE 2 EN 3 MAART
Achtste zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Deuteronomium 26, 4-10(Israël heeft God leren kennen in zijn eigen
geschiedenis)
Evangelie uit Lucas 4,1-13( Jezus wordt op de proef gesteld en weerstaat de verleiding)
ZONDAG 3 MAART OM 10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van de Cantorij. Voorganger is pater Jan Molenaar.
Gebedsintenties voor; Gert Boerdijk en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, Kees en Truus
Zuurbier-Groot en zegen over het gezin, in liefdevolle herinnering Gre Ursem-Jong en zegen over
haar gezin en overleden familie Ursem-Jong, Piet Beers en familie en voor een jarige, voor een
jarige en zegen over het gezin, in liefdevolle herinnering ouders Koomen-Schouten.
Lector;Joke van der Voort. Misdienaars; Maud Vredeling en Ross Berkhout. Koster; Gon Meester.
MAANDAG 4 MAART OM15.15 UUR
Kinderkerk voor de onderbouw
WOENSDAG 6 MAART OM 16.30 UUR
Askruisje halen speciaal voor de kinderen
WOENSDAG 6 MAART OM 19.30 UUR
Woord- en communieviering met zang van Deo Vacare. Voorganger is diaken Hans Bruin.
Lector: Marga van Langen. Koster: Rene van Langen.
VRIJDAG 15 MAART OM 15.15 UUR
Kinderkerk voor de bovenbouw
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ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP:
’T VELD
Zaterdag 16 februari om 19.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer
Zaterdag 23 februari om 19.00 uur woord- en communieviering met pastoor Tilma en zang van
het ritmisch koor
Zaterdag 2 maart om 19.00 uur woord- en communieviering met pastoor Tilma en zang van het
kinderkoor
WAARLAND
Zaterdag 16 februari om 19.00 uur woord- en communieviering met pastoor Tilma en zang van
het gemengd koor
Zaterdag 23 februari om 19.00 uur eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van het
ritmisch koor
Zondag 3 maart om 10.00 uur woord- en communieviering met diaken hans bruin en gregoriaanse zang
Woensdag 6 maart om 10.00 uur viering in sabinahof met pastoor Tilma
NIEUWE NIEDORP
Zondag 17 februari om 10.00 uur woord- en communieviering met Toon Jorink
Zondag 24 februari om 10.00 uur eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van het
gemengd koor
Zaterdag 2 maart om 9.30 uur Viering door parochianen
Zaterdag 2 maart om 19.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer
Woensdag 6 maart om 19.00 uur woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het
gemengd koor
Dopen
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971

Gemengd koor St. Caecilia de Noord/Waarland
Veel publiek genoot van het gemengd koor tijdens de Kerstmis in zowel de Noord als Waarland.
Ook met de oude kerstliedjes en kerkliederen valt vandaag de dag nog flink te scoren.
Door een klein verloop is het koor op zoek naar nieuwe leden.
Momenteel telt het koor 30 leden inclusief de organist en dirigente.
Vele leden zingen al meerdere tientallen jaren in het koor.
De muzikale leiding is in handen van dirigente Anneke Breukel en organist Dick Schouten.
Het repertoire bestaat uit de thans in de kerk gebruikelijke Nederlandse liederen en een scala van
Latijnse liederen.
We zingen een- en meerstemmig.
Naast de muzikale aspecten spelen ook de sociale een belangrijke rol.
We oefenen op de dinsdagavond van 19.15 tot 21.00 afwisselend in de kerk van De Noord of
Waarland.
Met een pauze waarin de koffie/thee gratis is.
Twee keer in de maand zingen wij één keer in de Noord en één keer in Waarland tijdens een viering
in de RK Kerk.
Zingt u graag en ziet u het zingen in de kerk als een aanvulling op de liturgie , meldt u, komt
luisteren of meedoen.
U bent van harte welkom. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitster
Doret Dekker tel. 06-48775563.
Namens het Gemengd koor de Noord-Waarland,
Baps Zutt en Doret Dekker.
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Voorlopig resultaat Kerkbalans 2018
Afgelopen weken is er door een grote groep vrijwilligers,
in wisselende weersomstandigheden, behoorlijk veel werk
verricht. Bedankt! Bij de meeste huizen ervaren ze een spontane
medewerking en dan verloopt alles soepel.
We hopen dat u de folder als inspirerend heeft gezien en loop op een mooie zonnige dag de kerk
eens binnen om de mooie gebrandschilderde ramen uit 1956 eens ‘live’ te bekijken nu met de
betekenis in je achterhoofd.
De opbrengst die we tot nu toe hebben is altijd een grote schatting. Er gaan ruim 100 enveloppen
de deur uit naar parochianen buiten De Noord en deze toezeggingen zijn nog lang niet binnen.
Maar met de gegevens van vorig jaar komen we tot de schatting van bijna € 38.000,- Dat is
ongeveer even veel als vorig jaar, en als we dat mooie bedrag weer halen, dan is dat niet verkeerd.
Er zijn minder enveloppen de deur uitgegaan omdat er weer heel wat parochianen zijn overleden
(en over het algemeen zijn oudere parochianen gullere gevers), of verhuisd. Ook waren er dit jaar
heel wat mensen niet thuis. We hopen dat die alsnog hun envelop inleveren. We zijn weer heel blij
met de opbrengst. Als klein dorp springen we er met de Kerkbalans altijd ver boven uit!
We willen iedereen bedanken voor de toezeggingen.
Werkgroep actie Kerkbalans,
Karin Stoop, Sheila Borst, Lida Dekker, Jos Mooij

Kinderkerk

					
Op maandag 4 februari was er kinderkerk voor de onderbouw, maar
precies op die dag was er voor de BSO een sportmiddag in de gymzaal en dat is natuurlijk veel leuker dan de kinderkerk, daarom waren
er deze keer 6 kinderen die met ons mee gingen.
Er waren 2 nieuwe kinderen bij en die hebben we van harte welkom
geheten.
Iedereen mocht wat laten zien of iets vertellen en opeens vroeg er een
kind wat voor beeld er in de pastorie stond. Dit is het Helig Hart beeld,
we hebben het goed bekenen en kwamen tot de conclusie dat iedereen een hart heeft die zonder
dat je het merkt voor ons klopt. Dit was een mooi opstapje naar het verhaal van Rene die in bed
ligt en droomt van zijn lichaam. De handen en de voeten gingen staken, want ze kregen nooit wat terug, tot
ze merkte dat ze stijf werden en het niet meer deden.
Alle lichaamsdelen kwamen bij elkaar en vertelden wat
ze allemaal deden. Zo is het ook bij ons, iedereen heeft
zijn eigen gave, maar we kunnen niet zonder elkaar.
Een kind mocht hierna op tafel liggen en werd door de
kinderen nagetekend, daarna hebben we samen alles
mooi ingekleurd en uitgeknipt. We hebben het resultaat
op de kast in de pastorie geplakt.
Hierna gingen we een kaarsje aansteken, want er moest
een kind naar dansles. Met de rest hebben we daarna
nog een toneelstukje gespeeld, waar iedereen bij nodig was, het werd voetballen. Er was een keeper, twee
verdedigers, en twee aanvallers. Zelf mocht ik scheidsrechter spelen. Van papier hebben we een bal gemaakt
en iedereen mocht om de beurt een keer op doel staan.
Het was een hele goede en gezellige kinderkerk.
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Op vrijdag 8 februari was er kinderkerk voor de bovenbouw, er gingen deze keer 5 kinderen mee.
Voor deze groep hadden we een ander programma, want het verhaal van het lichaam was iets
te simpel voor hen. We zijn gaan openen met het lied “Wij zijn allemaal gek, wij zijn allemaal raar,
maar toch zijn we broertjes en zusjes”
Hierna mochten de kinderen allemaal wat vertellen, zo hadden we al heel wat gesprekken voor
het programma ging beginnen.
We hebben een verhaal van de “Klos” voorgelezen, dat ging over een kind die met niemand mocht
spelen, maar op een dag wilde Gerard wel met hem naar de bioscoop. Gerard had geen geld meer
en “de Klos” had zijn spaarpot meegenomen. Gerard zou het geld wel bewaren voor de volgende
keer, maar de volgende dag zei hij dat hij het had verloren. Klos mocht ook niet meer meespelen,
want ze gingen voetballen.
Ook dit verhaal gaf weer heel veel aanleiding om te praten over pesten en plagen.
Hierna hadden we 90 stellingen op kleine papiertjes en die mochten ze voorlezen en daarna
mochten ze het papiertje in een een blik stoppen met belangrijk, een ?, of niet belangrijk.
Zo volgden er nog heel veel leuke gesprekjes. Tot slot hebben we alle briefjes verbrand met niet
belangrijk erop. Eerst lukte het niet zo goed, maar toen het blik eenmaal buiten stond gingen alle
briefjes toch in vlammen op.
We hebben besproken dat we de volgende kinderkerk in maart een week later gaan doen, omdat
dan de stokken er zijn om het vuil op te ruimen voor de zuster van Burendag.
De volgende kinderkerk is op
Maandag 4 maart om 14.00 uur voor de onderbouw
en op vrijdag 15 maart om 14.00 uur voor de bovenbouw
We komen uw kind dan om 14.00 uur van school ophalen en u kunt uw kind om 15.15 uur ophalen
uit de pastorie.
Wilt uw kind ook meedoen, dan kunt u ons bereiken op dit mailadres jmzuurbier@hetnet.nl Of op
telefoonnummer 072-5740952/06-37359617.
Groetjes Ans en Gerda

NOTEREN……
De datum voor de uitvoering van onze eigen The Passion is verplaatst naar DINSDAG 16
APRIL van de Goede Week.
Jeugd en jongeren spelen en zingen de Passie. Het wordt een pracht spektakel.
Wilt u deze datum in uw agenda zetten.
Zangrepetitie voor Passion vormelingen en (oud) begeleiders.
De aankomende repetitieavonden voor de Passion o.l.v. Liesbeth Wijnker vooraf gegaan aan de
vormselavonden zijn op:




Woensdag 13 februari 2019. 18.45 uur in de kerk daarna projectavond 07 vormsel.
Woensdag 27 februari 2019. 18.45 uur in de kerk daarna projectavond 08 vormsel.

We zijn op schema voor het instuderen van de liederen voor de Passie. Dus dit gaat goed.
Ook zijn de rollen voor het Passie spektakel verdeeld.
Kortom het loopt als een speer !
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VIRGIEL
Bijeenkomst op woensdag 20 maart 2019 .
19.30 uur. 30 minuten zingen.
20.00 uur openingsrituelen en mededelingen van bestuur.
20.15 uur. Thema onderwerp.
Gast: Jordi, Corina, Dirkje, Gijs, Toine en Lizzie
Onderwerp: wereld jongerendagen Panama.
Een verslag.
Wat heeft het gebracht en hoe waren de ervaringen.

vormselbegeleiders Jongerenreis Rome
Parochie Heilig Hart – De Noord
We gaan naar Rome toe!
Van 27 april tot en met 1 mei 2019 gaan we met een grote groep
vormselbegeleiders op reis naar Rome. We gaan op ontdekkingstocht: op
zoek naar de geschiedenis van het Katholieke geloof en op zoek naar al
het moois dat de stad Rome te bieden heeft. Daarnaast is het is een unieke
kans om elkaar beter te leren kennen, en samen de mooie en bijzondere
ervaringen te delen! Pastoor Ignas Tilma en pater Stijn Wagemaker obs
zijn de geestelijke begeleiding van de jongerengroep.
Er zijn vele wegen die leiden naar Rome!
De doelstelling is om álle begeleiders, ongeacht zijn of haar financiële situatie, de kans te bieden
om mee te gaan naar Rome. Iedereen is inmiddels hard aan het sparen geslagen en we reizen lowbudget: toch blijft de reis naar Rome blijft een behoorlijk grote uitgave voor alle jongeren. Daarom
zijn we op zoek gegaan naar een creatieve oplossing om de kosten voor de jongeren wat te beperken.
Waar zijn we naar op zoek?
We zijn op zoek naar vaders, moeders, opa`s, oma`s, buren, werkgevers of vrienden die een
bijdrage willen leveren aan deze unieke ervaring voor de jongeren! Hieronder is een overzicht
te vinden van zaken die gesponsord kunnen worden. Sponsort u bijvoorbeeld een kopje koffie, een
lunch, een dagkaart voor de trein of een toegangsbewijs voor het Vaticaans museum? Graag!
U sponsort een bedrag en daar vraagt u een dienst voor terug van de jongeren. Dat kan van alles zijn.
Roomser dan de paus…
In Rome zullen we plaatsen bezoeken die belangrijk zijn voor de Katholieke kerk. We bezoeken bijvoorbeeld de Sint Pietersbasiliek en het Vaticaans Museum. We nemen ook een kijkje diep onder de grond
van de Sint Pietersbasiliek, in de Scavi. Sponsort u een toegangskaart voor het Vaticaans Museum of de
Scavi?
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Zo oud als de weg naar Rome
Onderdeel van het programma is een lange wandeltocht over de oudste weg van Rome, de Via
Appia. Langs de Via Appia komen we talloze ruïnes en historische monumenten tegen. We gaan
een kijkje nemen in de catacomben: wie sponsort een toegangskaart?
Het loopt als een trein!
Rome is een grote stad, we zullen grote delen van onze ontdekkingstocht lopend afleggen. Daarnaast verplaatsen we ons door Rome met het openbaar vervoer. Wie levert er een bijdrage in de
vorm van een ticket voor de metro?
Na gedane arbeid is het goed rusten!
Tijdens de intensieve dagen is het van belang om goed, maar goedkoop te eten en drinken.
• Op een droogje zitten: Onder het genot van een lekker kopje koffie bespreken we de ervaringen. Wie sponsort een kopje koffie?
• Eten wat de pot schaft: Rome heeft behalve cultuur en religie ook op culinair vlak veel te bieden. Sponsort u een Italiaanse pizza of een bord pasta?
Een appeltje voor de dorst!
De dag van vertrek wachten we rond etenstijd op Schiphol op het vliegtuig. Er is geen tijd voor een
uitgebreid diner, en we willen de kosten beperken. Wie sponsort appels en broodjes? Om ook in
Rome zal een fruitje onderweg ons goed doen.
Goed om te weten…
• Het wordt geen feestweek in Rome, dus we vragen u niet om de jongeren een gratis vakantie te
bezorgen. Het is de bedoeling om samen een indrukwekkende week te beleven, natuurlijk samen
ontzettend veel plezier te hebben, maar bovenal hopen we dat het een leerzame ervaring is!
• De kosten voor de vliegtickets en het verblijf in het kloosterhotel komen voor rekening van de
jongeren (ongeveer 400 euro).
• We sparen voor een gezamenlijk doel: iedereen doet zijn best om zoveel mogelijk sponsoren te
zoeken, maar het is niet het geval dat degene met de meeste sponsoren het goedkoopste verblijf
in Rome heeft. Zoals parochievoorzitter Gea Klercq zegt: Alleen gaat sneller, samen kom je verder!
• U kunt uw bijdrage meegeven, we verzamelen alle bijdragen verzamelen in de gezamenlijke
spaarpot. In het Contact zal regelmatig een tussenstand te vinden zijn.
• Voor vragen of meer informatie kun u contact opnemen met Gerrie Groot (06-54978278).
Wat?
Prijs
Aantal
			
Toegangsbewijzen
		
Scavi
13,00		
Vaticaans Museum
21,00		
Catacomben Via Appia
8,00		
Sint Pieter beklimming
6,00
		
Eten en drinken
		
Diner
15,00		
Lunch
7,50		
Koffie
2,50		
Italiaans ijsje
2,00		
Fruit
1,50		
			
Vervoer
		
Los ticket
1,50		
Dagkaart
6,00		
			
		
Totaal
ONTZETTEND BEDANKT VOOR UW BIJDRAGE!
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Totaal

WERELDJONGERENDAGEN PANAMA
De jongeren zijn op maandag 28 januari weer veilig
terug gekeerd uit Panama met een vracht aan
indrukken, ontmoetingen en leerstof.
Zondag 03 februari zijn we met de groep bij elkaar
gekomen om samen een maaltijd van boerenkool
met worst te gebruiken. Onder de maaltijd hebben
we een evaluatie gehouden over hun belevenissen
in Panama waar ook pastoor Tilma bij aanwezig was.
Het was een druk programma daar in Panama.
Ze gingen van het een onderdeel naar de andere
activiteit of bezoek. Er was niet echt een vrij
moment. Er was ook iets als meditatie en dat was
plezierig want daar lukte het om je gedachten te
coördineren en een stuk zelf reflectie te ervaren.
‘Wanneer we naar bed gingen sliepen we zo’. ‘Thuis duurt het wel een uur voordat ik in slaap val’.
Elke dag werd ook de heilige Mis gevierd. Dit ervaarde de groep als heel plezierig ‘een Zen gevoel’,
lekker rustig en ook de stiltes in de viering werden als een weldaad ervaren.
‘Bij ons in Nederland is het zo anders’, vertelde ze. ‘Zo kaal, er is zo weinig belevenis bij ons met
wat er gebeurt’. ‘Daar is er een enthousiasme, er wordt daar echt gevierd met mensen van alle
leeftijden bij elkaar’. Iemand van de groep vertelde dat hij dezelfde ervaring had in Spanje bij het
lopen naar Santiago. Het verlangen om de H. Mis mee te vieren.
Zij sliepen in gastgezinnen. Er was armoede maar zij hadden geen armoede ervaren. De mensen
hadden niets, maar haalden hun geluk uit ontmoetingen.
‘ik zou zo wel als hun willen leven’.
Een diepe dankbaarheid overviel me, zij iemand. De enorme gastvrijheid. Je voelde je direct thuis
bij het gastgezin. Dat was een bijzondere ervaring en om ook bij stil te staan. Een ander:’ toen ik de
eerste keer zelf wat drinken pakte werden zij daar blij van’. Alles wilden deze mensen met je delen.
Die overvloedige gastvrijheid was ook wel confronterend voor mij als Nederlander.
Ook waren er de streams, tijdens de voorbereidingsdagen in Nederland er mee gestart en verder
gegaan tijdens het programma in Panama. Dit werd gegeven door professionals. Het ging over
leiderschap, over gezondheidszorg enz. een groep was naar een ziekenhuis gegaan en daar
kwamen de dilemma’s aan de orde. Dat was confronterend en indrukwekkend.
Twitteren met God als je een vraag had of wat dan ook werd ook veelvuldig gebruik van gemaakt.
In Panamastad kwamen alle jongeren samen . zo’n 700.000. we reden met auto’s wel 10 minuten
lang langs de velden waar de viering met de Paus werd gehouden. Zo immens groot. Maar met
zoveel jongeren samen kan dit ook niet anders.
De nachtwake was bijzonder. We sliepen op het veld maar van slapen kwam er weinig. Er was
een lichtprocessie. Het rozenkransgebed was een weldaad. Liggend op je matras kijkend in de
donkerte van de nacht. Het werd gebeden in drie talen: Engels, Frans en Spaans. Heb je ook
weleens meegemaakt dat 700.000 mensen 1 tot 2 uur knielen en het gewoon stil is.
Er werd gedanst, gezongen in alle talen en dan al die vlaggen van zoveel landen was vet !
In de vieringen waren er momenten van stilte waren en dat het ook werkelijk doodstil was en dat
met zoveel honderdduizenden jongeren. Indrukwekkend was dit.
De volgende morgen was de H.Mis en tevens de afsluiting van de WJD Panama. Het was groot op
de schermen te zien maar het podium met de Paus was wel héél ver.
Ook waren er in Panamastad in aanloop van de laatste dagen overal festivals in de stad.
Er is nog zoveel meer te vertellen maar er is een vlog in de maak.
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Als parochiegemeenschap mogen we blij zijn dat voor de eerste keer jongeren uit onze parochie
naar de Wereldjongeren dagen zijn geweest.
Om ze op te starten, op gang te brengen hebben zij wat subsidie gekregen uit de opbrengst van
het Virgilius bier. Het was een dure reis en zo was het beter op te brengen voor ze.
Met deze eigen initiatieven van een groep jongeren is het mogelijk geworden.
Zij hebben nog veel meer leuke plannen voor de parochiegemeenschap. We laten ons verrassen.
maar wat leuk allemaal.
Namens het bestuur van de Heilig Hart Parochie nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze
jaarvergadering.
De zal gehouden worden op donderdag 21 februari 2019 in de pastorie van de Heilig Hart kerk.
De inloop is om 19.45 uur en de vergadering zal beginnen om 20.00 uur.
De agenda is op deze avond voor u beschikbaar.
Wij hopen u deze avond te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
De Parochieraad.

Notulen jaarvergadering Heilig Hart parochie 11-4-2018
Afwezig:
Sem Groot, Anna Ursem, Angel Mooij, Siem van Langen
Aanwezig:
Alma Danenberg, Marga van Langen, Truus van de Berg, Gerda Zuurbier, Nel van Schagen, Piet Tesselaar, Jorien Borst, Annie de Haan, Johan de Haan, Jan de Wit, Lies Oudeman, Kees Oudeman, Rene van
Langen, Gerrit Stoop, Jan van Schagen, Jos Mooij, Ria Boekel, Toos
Mooij, Lydia Mulder-Groen, Gerrie groot, Liesbeth Wijnker, Hans
Bruin, Pim Mooij, Gea Klercq.
Welkom:
Gea opent de vergadering. De vergadering is uitgesteld naar vandaag wegens de vele afzeggingen. De jaarvergadering zal de komende jaren in april, buiten de vastentijd gehouden worden.
De notulen van de jaarvergadering zijn in het contact gepubliceerd.
Financieel jaarverslag: Siem van Langen is afwezig.
Alma Danenberg is onze nieuwe penningmeester.
Afscheid Nel Zuurbier, Annet Kroon van de PV. Komende vrijdag wordt afscheid van hen genomen.
Hans opent de vergadering met een gebed en het Onze Vader
Notulen van de vorige vergadering.
Jos Mooij: De raad heeft geen inzage in de cijfers van de Heilig Hart Stichting.
Jan van Schagen: Priestergraf verplicht? Wat is het antwoord? Het antwoord komt in mei 2018. Het
ruimen van graven wordt ook in mei besloten.
De vergadering laat weten dat zij het Priestergraf behouden belangrijk vindt.
Financieel verslag
Door afwezigheid van Siem van Langen zal het financieel jaarverslag gepubliceerd worden. De
info die nu al gedeeld kan worden is dat we 349 euro negatief uitgekomen zijn. Dit wordt verklaard
uit de 4000 minder grafrechten. Bij 3 of meer vragen zullen we een speciale vergadering beleggen
waarbij alle parochianen uitgenodigd worden. De vergadering wil dat er een speciale vergadering
belegd wordt voor dit onderwerp. Dit gaat gepland worden.
Kascontrolecommissie
Rene van Langen + Truus van den Berg: De boekhouding is nagekeken en goed bevonden.
Truus en Rene bedankt. Volgend jaar zal Truus en Jaap van Schagen de boeken inspecteren.
De verschillende secties hebben hun jaarverslag gepresenteerd.
Sectie Catechese
Marga stopt met de 1e communie projecten; 10 1e communicanten 10 mei.
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Vormsel
7 vormelingen, begeleiders worden strakker gehouden. Vooraf worden er duidelijke taken en afspraken gemaakt. 29-april vormselviering
Sectie Liturgie
Liesbeth Wijnker: Waarom geen gastkoren meer. De jeugd gaat dit invullen
Anna Ursem gaat dit invullen.
Wat willen wij als parochie gemeenschap ?
Als parochiegemeenschap willen we er voor elkaar zijn met de boodschap van Jezus Christus zoals
ons is doorgegeven en bestuurd door de Rooms Katholieke kerk. Wij willen daadwerkelijk inhoud
geven aan onze opdracht kennis, leven en wijsheid door te geven aan onze jongeren.
Het is daarom niet toevallig dat onze kerk de initiator zijn geweest van het onderwijs en verenigingsleven binnen onze gemeenschap. Het dorpshuis; het voetbalveld; de Sint Annakleuterschool
werden aangestuurd door de kerkgemeenschap. De Rooms katholieke kerk ziet het ook tot haar
plicht om kunst te stimuleren. Het Sint Annabeeld is daar een recent voorbeeld van.
Jeugd en jongeren zijn het fundament voor de toekomst. Om dit echt inhoud te geven dienen we
daar structureel beleid voor op te zetten.
Wat vragen wij ?
Iemand die muzikaal onderlegd is;
Een beleidsplan kan ontwikkelen voor de doelgroepen;
Jeugd en jongeren kan stimuleren in de zang;
Plezier weet over te brengen;
De creatieve kant ontwikkelen en daarin hun talent ontdekken;
Verbindend naar de gemeenschap.
Wat is er binnen onze parochie aan jeugd en jongerenwerk ?
1e communie.
Kinderkerk onder- en bovenbouw.
Kinderkoor
Vormsel – vormelingen zingen Taizé liederen;
vormselbegeleiders vormen een koor voor de drie vieringen.
Jeugd vierdaagse
Opzetten jongenskoor bijvoorbeeld:. groep vijf t/m 2e klas middelbare school
Jongeren – oud-begeleiders - die een koor gaan vormen
Tenslotte.
Zang is een wezenlijk belangrijk onderdeel van het doel wat we nastreven voor onze jongeren.
Zingen met elkaar.
Het versterkt het gemeenschapsgevoel. Het ontwikkelen van je stem. Maken dat er ongekende
gevoelens en emoties vrij komen.
De zang vereist zorg, kennis en kunde.
Door de zang wordt de band met God verdiept.
Marga van Langen: heeft met de gehele school de kruiswegstatie gelopen.
De Vijfhoek
9 vergaderingen
Samenstelling pastorale team: aanzienlijke financiele verlichting voor deelnemende parochies
Huishoudelijk Financieel reglement
Richtlijn Stipendia
Richtlijn Begraafplaatsen
Vervanging Navision
Financiele situatie N.Niedorp
Verbouwing Sporthal ‘t Veld
Vervanging kachel ‘t Veld
Communicatie met Bisdom
Gebouwenplan
Initiatie samenwerking Kerkbalans groepen
Initiatie adoptie Vormsel project door ‘t Veld
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Verbeterpunten:
Dubbele bezetting
Betere zichtbaarheid
Pim: ik trek me terug uit de Parochie Vergadering, maar blijf beschikbaar voor Vijfhoek.
Winnaar paaskaars: Gerard Stoop
Rondvraag
Liesbeth: 2 gestolen fietsen. Wordt dit meegenomen door deze vergadering? De Heilig Hart neemt
dit voor haar rekening.
Gerrie: steegje Butersteeg. Rechts een pad aanleggen
Jos: prachtige vieringen: hij stoort zich aan het klappen voor het ritmisch koor. Wat vind wij hiervan. We gaan er over denken
Kees: Achterheg kerkhof moet vervangen worden. Hij is af? Doen!
Jan de Wit: Harm Beers: het alarm gaat onnodig af in de sacristie. Graag de graag attentie
Is er een sleutelplan? Ja en de voorraad ligt bij Nel van Schagen
Jan de Wit: met kerst en paas met een voorkant in kleur. Dit is overbodig
Annie de Haan: klappen in een viering van meeleven is niet gepast.
Jorien Borst: boeiende bijeenkomst
Nel van Schagen: kostersuitje naar Hensbroek. Komende woensdag uiteten van het eten van het
luiden van de klok.
Notulist, Pim Mooij

‘In de voetstappen van Meester Eckhardt’
Welmoed Vlieger preekt in de Westfriese Ekklesia.
De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia is op zondag 3 maart 2019 om 11.00 uur in
de Protestantse kerk te Wognum.
Het jaarthema voor het seizoen 2018-2019 van de Westfriese Ekklesia luidt: “INSPIRATIEBRONNEN
VOOR DE EKKLESIA; van Franciscus tot Buber, van Meister Eckhardt tot Huub Oosterhuis”.
In de viering van 3 maart a.s. zal Welmoed Vlieger nader ingaan op ‘Meester Eckhardt als
inspiratiebron voor de Ekklesia’. “Er is iets in de ziel, dat een en al verborgen is; iets dat ver boven die
plek ligt waar de vermogens van verstand en wil uit de ziel uitbreken…Wat de ziel in haar grond
is, daarvan weet niemand iets.” Einde citaat. Welnu, als de mens het spoor naar zijn ziel volgt, aldus
Eckhardt, vindt hij daar God, sterker: daar is God en hijzelf aan elkaar geboren, nóg sterker: daar
is de mens aan God gewaagd en even krachtig, meebarend en ontelbaar vrucht voortbrengend
als God zelf.
Welmoed Vlieger (1976) studeerde wetenschap van godsdienst en levensbeschouwing, en
ook wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Zij geeft les aan de Hogeschool voor
geesteswetenschappen in Utrecht. Zij is een dochter van ds. Anne Vlieger, medeoprichter van
onze Westfriese Ekklesia.
De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te
Wognum. (De vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand.)
Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van Jerry Korsmit
en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en thee en
gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u op
3 maart te ontmoeten. U bent van harte welkom.
Tevens informeren wij u alvast over onze speciale thema-avond: de theatervoorstelling “Friends to
be” op woensdag 13 maart 2019 om 20.00 uur in deze zelfde kerk.Wat gebeurt er als een Arabier
een Westerling tegenkomt…?
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl
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Kcs haarlem bezinningsbijeenkomsten
Kcs haarlem( karmelitaans centrum voor spiritualiteit en levensverdieping) heeft dit voorjaar
bezinningsbijeenkomsten.
1) Van de Schoonheid en de Troost
In gesprek met een historicus, een dichter en een schrijver
3 vrijdagen, 22februari, 8 en 22 maart
Kosten 60 euro
2) Leesgroep tijdschrift Speling
2 dinsdagavonden op 5 maart en 4 juni
Kosten 20 euro
www.speling.nl
3) De Trooster, Esther Gerritsen
Over schuld en boete, geloof en hoop en natuurlijk troost en vergeving
vrijdag 15 maart 10.30 uur tot 16.00 uur
Kosten 20 euro
4) Denken over het kwaad met Hannah Arendt
Zaterdag 16 maart van 11.00 uur tot 16.30 uur
kosten 20 euro
5) De spiritualiteit van Bachs Matthaus passion
Vrijdag 29 maart van 11.00 uur tot 16.00 uur
Kosten 20 euro
5) Zen-Zien-Tekenen
De kunst van het onbevangen waarnemen
30 maart en 13 april van 11.00 uur tot 16.30 uur Kosten 40 euro
Voor verder informatie
info@kcs-haarlem.nl
www.kcs-haarlem.nl

Amnesty International zoekt collectanten.
	
  
Geef om Vrijheid - geef een uur van uw tijd
Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt van
10 tot 16 maart de jaarlijkse en collecte.
Met de slogan ‘Geef om vrijheid’ wil Amnesty duidelijk maken
dat vrijheid niet in alle landen vanzelfsprekend is en dat er geld
nodig is om de vrijheid van mensen te waarborgen. Amnesty zet zich in voor de vrijlating van
gewetensgevangenen, eerlijke processen voor alle (politieke) gevangenen, afschaffing van de
doodstraf en beëindiging van martelingen, politieke moorden en ‘verdwijningen’. Maar Amnesty
komt ook in actie als mensen stelselmatig voedsel, water of een woning wordt onthouden.
Amnesty International komt ook in actie in geval van discriminatie, voor wie dan ook.
Waarom collecteren?
Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Om die reden ontvangt
de organisatie geen geld van de overheid of van politieke groeperingen. Met bijdragen van leden
en door giften, zoals tijdens de collecte, wordt het werk van Amnesty blijvend mogelijk gemaakt.
Informatie
Wilt u zich aanmelden als collectant, of meer weten over het werk van Amnesty International, dan
kunt u contact opnemen met onze contactpersoon,
Eric ten Napel, H. Segherslaan 20,
1701 XB Heerhugowaard, 072-5719692 of 06-23801976,
of een e-mail naar collecte@amnestyheerhugowaard.nl
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Abonnementsgeld
In het vorige Contact is verzocht om het jaarlijkse abonnementsgeld te betalen. Daarbij
werd gevraagd of u het bedrag van € 20,- voor 1 maart 2019 zou willen overmaken op
rekeningnummer NL06 RABO 03869 50989 met als toevoeging Contact. Doordat het
afgelopen jaar de controle door de Rabobank is versterkt, kan de mededeling verschijnen dat
het genoemde banknummer en de naam Contact niet overeenkomen. U kunt die opmerking
negeren, uw betaling komt evengoed op onze rekening terecht.

Lieve mensen,
Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor alle blijk van medeleven in welke vorm dan
ook. Dit heeft Ans heel veel steun gegeven tijdens haar verblijf in het ziekenhuis en nu thuis.
Nic en Ans de Wit

Zuster van Buurendag
zwerfvuil opruimen in De Noord/Veenhuizen
Zaterdag 23 maart 2019
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 schoonmaakdag in
De Noord en Veenhuizen gepland op zaterdag 23 maart. Het is nu voor de 16e keer dat we
gezamenlijk ons mooie dorp gaan schonen van het zwerfvuil, zo’n paar weken voor Pasen. “De
Noord op z’n Paasbest!” In het volgende Contact kunt u meer lezen over de Zuster van Buurendag
Wie was Zuster van Buuren
Voor nieuwe inwoners van De Noord/Veenhuizen even een uitleg over de naam die verbonden
is met de zwerfvuildag. Zuster van Buuren woonde in De Noord en zij was een prominente vrouw
in Heerhugowaard. Ze was werkzaam als wijkverpleegkundige, en was mede daarom een bekende
verschijning in De Noord. Zij nam het initiatief om rondom kerk en school het zwerfvuil op te ruimen.
Vrijwel altijd was ze alleen met deze klus bezig, wat later waren er enkele mensen die soms ook mee
hielpen. Zij heeft vele jaren de kern van De Noord van het zwerfvuil ontdaan en schoongehouden
totdat ze dat lichamelijk niet meer aan kon. Bij leven heeft Zuster van Buuren oftewel Nel van Buuren
toegestemd om als eerbetoon haar naam te gebruiken voor de jaarlijkse zwerfvuilaktie.
Zuster van Buuren is in 2008 op 84-jarige leeftijd overleden.
Namens Susan Buter

Gitaarles (liedbegeleiding) in de Noord.

Was je al een tijdje van plan om gitaar te leren spelen?
Bekende liedjes, oude of nieuwe nummers spelen, misschien lekker meezingen?
Dan is dit je kans. Nieuw in Heerhugowaard-Noord: gitaarles (voor volwassenen)
gericht op het leren van akkoorden zodat je liedjes kunt begeleiden.
Informeer vrijblijvend naar de lestijden en de tarieven!
Irma van Zelm
06 386 042 11
15
www.caferestaurantbleeker.nl • Als het om feestelijke verzorging gaat.

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

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

www.urmaprint.nl

Veluweweg 17, Waarland
tel. 0226 - 42 13 40
Zwarteweg 3, ‘t Veld
tel. 0226 - 42 13 70
Dorpsstraat 26 Tuitjenhorn
tel. 0226 - 39 46 56
Theresiaplein 3 Warmenhuizen
tel. 0226 - 74 50 96

Reclame voor zaterdag 16 februari

voor € 5,50
Gevulde koeken 3 + 1 GRATIS
Krentenbollen 4 + 2 GRATIS

3 BRODEN

(wit, bruin, volkoren)

Elke dag 3 broden naar keuze € 6,75
5,75
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Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
De data voor de komende tijd:
22 februari 2019 10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie
8 maart 2019
10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie
21 maart 2019
17.30 uur maaltijd in het dorpshuis
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)
Tiny van Stralen
Tonnie Rozing

Gea Klercq
Riet Beers

(5715265)
(5714705)

Toos Mooij
Ria Boekel

(5710193)
(5719919)

U bent van harte welkom!

KBO Senioren -Heerhugowaard Noord
Voorz. en P.R.
Secretaris:
Penningm:
SOH e.a.
Activiteiten
Activiteiten
Lid

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

Rozenhoutstraat 6
Middenweg 525
Dorsvlegel 9
Middenweg 465D
Donkereweg 7a
Middenweg 467
Middenweg 606b

tel: 5719852
tel: 5710193
tel: 5713628
tel: 5717551
tel: 5716087
tel: 5719168
tel:5717369

Jaarvergadering 11 febr. 2019
Afgelopen maandagmiddag hebben wij onze jaarvergadering gehouden.
Wij, het bestuur, waren blij met de goede opkomst. Er waren ook 2 mensen van de kBO t kruis
en één van ‘t Centrum. Deze middag konden we ook ons programmaboekje presenteren. Ziet er
prachtig uit. U krijgt dit boekje van ons bij het volgende KBO maandblad eind febr.
De vergadering verliep soepel en aan het eind werden alle vrijwilligers bedankt met een
bloementje. Wij zijn altijd weer blij met de mensen die ons helpen ; de mensen die iedere maand
het KBO blad rondbrengen , de mensen van de soos en gym en de kantine hulpen
Dank jullie wel. Na de vergadering werd alles klaar gezet voor de Bingo. Tussen de twee rondjes
werd er een drankje aangeboden . Er waren leuke prijzen te winnen en gelukkig was er voor
iedereen die bingo had een prijs beschikbaar. Met dank aan de gulle gevers. Al met al een leuke
middag.
Uitje
Maandag 29 april staat ons jaarlijkse uitje gepland.
De dag ziet er als volgt uit: Vertrek bij de kerk om 8.30 (staat nog niet helemaal vast)
We gaan naar de tuinen van Eemnes en drinken daar koffie met wat lekkers.
Daarna vertrekken we naar Nieuw Weerdingen voor een warme maaltijd. Vervolgens is de reis naar
IJmuiden waar we een boottocht maken door de sluizen van IJmuiden. Rond 18.00 uur zijn we
weer thuis. De kosten zijn € 52,U kunt zich opgeven d.m.v. het bedrag over te maken naar onze
Bankrekening no: NL03RABO0326856536 t.n.v. KBO Heerhugowaard -de Noord.
Graag uw adres vermelden i.v.m. dezelfde achternamen.
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Bedankje voor Mary
20 jaar lang verzorgde Mary IJdema-de Wit ( samen met Piet ) de administratie van de KBO activiteit
“Bewegen voor ouderen” Niet alleen zorgde zij heel precies voor de administratie maar, door haar
creatieve aanleg, ook voor alle presentjes, prijsjes, kerststukjes etc. Natuurlijk altijd in kunstige en
vrolijke verpakking. Mary en Piet gaan verhuizen. Vandaar dat de administratie per 1 januari is
overgedragen aan Annie Groenland.
En hoewel Mary en Piet nog wel enige tijd mee zullen doen met de “gym”, werden zij afgelopen
dinsdag door Annie in het zonnetje gezet en voor al het werk beloond met een diner bon en een
fleurige bos bloemen.
Richard
Graag tot ziens op onze volgende bijeenkomst: 11 maart om 14.00
Met vriendelijke groet Truus van den Berg

Beheerderswissel in Sportcentrum Noorderend
Enige tijd geleden gaven onze beheerders Henk Brinkman en Carla
Koomen aan de Stichting Dorpshuis aan te willen stoppen met het
beheer van Sportcentrum Noorderend. Wij zijn blij dat wij er in
geslaagd zijn snel een goede opvolger voor Henk en Carla te vinden.
Afgelopen maandag 11 februari zijn de gemaakte afspraken tussen
Henk en Carla, Stichting Dorpshuis en de nieuwe beheerder van
Sportcentrum Noorderend Ben de Vries ondertekend.
Vanaf 1 juni 2019 is Ben de nieuwe beheerder van de sporthal.
Vele Noorderenders zullen Ben wellicht nog kennen. Als zoon
van Ben en Corrie de Vries groeide hij op in de Noord. Ben is een
ervaren horecaman. Zo is hij exploitant van de Veronicabar in Oterleek. Ben is te bereiken op tel.
0624753488 en op het emailadres bendevriesveronica@gmail.com.
De komende periode worden de gemaakte afspraken verder ingevuld, waarna op 31 mei de formele
sleuteloverdracht van Henk en Carla naar Ben zal plaatsvinden.
Namens Stichting Dorpshuis
Johan Groen, voorzitter

Wij waren er!
Wij waren er op zaterdag 2 februari … in het kerkje van Veenhuizen.
We zullen er weer zijn op zaterdag 2 maart. Want de reacties waren
goed. Negentien mensen die samen koffie dronken (of thee, of
limonade), zongen, hebben gebeden, verhalen vertelden aan elkaar
en luisterden naar onze verhalen, op een prachtige locatie. Op 2
maart doen we dat weer! Iedereen is ook dan natuurlijk weer welkom,
gelovig of twijfelend, rechts of links, piepjong of al op leeftijd….
Een gezellig samenzijn, waarbij gelegenheid is voor gesprek en voor stilte, voor een lach en een
traan. Een samenzijn om na te denken en te praten(als u dat wilt, want luisteren mag ook) over
die wonderlijke man, Jezus. Over wat Hij voor ons in deze tijd nog steeds betekent en hoe we Zijn
levenslessen in onze huidige samenleving kunnen verstaan. Doet u mee? Wees van harte welkom,
alleen of met vrienden, familie, bekenden of onbekenden. Wij zien u graag op zaterdag 2 maart
om 16.30 u in het kerkje van Veenhuizen, Kerkweg 26, Heerhugowaard.
Zo rond de klok van 17.45 uur sluiten we af.
Warme groet,
Marion Bleeker, Tineke de Boer
PS. Als u een idee of vraag wilt inbrengen, dan kunt u ons bereiken via de email:
tineke.de.boer@quicknet.nl
jnm.bleeker@quicknet.nl
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De Vrouwen van nu op de digitale snelweg!
Al een aantal jaren hebben we onze eigen website, www.vrouwenvannu.nl/veenhuizen en sinds
dit jaar ook een pagina op Facebook.
Dan gaat u naar https://www.facebook.com/vrouwenvannuveenhuizen/
Kom eens kijken wat we allemaal te bieden en like ons! En nog meer, bezoek ons! u kunt onze
bijeenkomsten bezoeken in het dorpshuis ‘t Zwaantje, Kerkweg 32, Veenhuizen.
U bent op elke manier welkom!
Marry Overtoom, voorzitter

Jaarvergadering Vrouwen van nu, afdeling Veenhuizen
Op onze eerste bijeenkomst van het jaar 2019, wenst Dini ons
namens het bestuur al het goede voor het nieuwe jaar en hoopt
zij dat de nieuwe leden Rita en Annie zich snel thuis zullen voelen
bij ons. Zij deelt mee dat 1) er een handwerk/uitgaansdag is in Holten op 28 maart. Er zijn diverse
opstapplaatsen voor de bus, kosten € 60,- nadere informatie bij Anna; 2) 16 mei is onze uitgaansdag, wie gaat er mee?!
Hierna volgt de jaarvergadering, de kaskontrole is bij onze peningmeester langs geweest en heeft
alle gelden in orde bevonden. Gré, hartelijk dank voor je punctuele boekhouding. In de kaskommissie treedt Tina af, Maria blijft en Els treedt toe. Coby leest als secretaris het jaarverslag voor en
zo zien we dat we een actieve afdeling van de Vrouwen van Nu zijn. Ook Coby wordt bedankt voor
haar secretariaatswerkzaamheden. Onze penningmeester, na drie jaar aftredend en herkiesbaar,
wordt herkozen. Dan meldt Dini, dat zij als voorzitter gaat aftreden. Haar bestuursperiode zit er
op. Het bestuur heeft diverse leden gevraagd deze eervolle taak over te nemen en ja, wie is het
uiteindelijk geworden? Dini maakt bekend dat Marry Overtoom haar zal opvolgen als voorzitter.
Er volgt een warm applaus.
Dit jaar gaan we ook weer fietsen, Corrie en Marry vL blijven in de commissie en krijgen versterking van Els en Maria.
Dan volgt er een bloemenhulde: Rina Borst krijgt bloemen en oorkonde omdat zij 25 jaar trouw lid
is; Anna heeft een prachtig tableau gemaakt met al onze namen in een heel mooi handwerk. Anna,
het is werkelijk prachtig wat je gemaakt hebt. Nogmaals dank van alle leden.Adrie, onze beheerder
van het dorpshuis, krijgt drop, onze symbolische dank voor alles wat hij voor ons doet; Marry krijgt
een prachtige tas met de opdruk laat zien waar je goed in bent. Vrouwen van Nu voor de notulen
schrijven. Dank! Ik heb het graag gedaan.
Bets maakt bekend dat de fietstocht van ’t Nut plaats vindt op 15 juni en Rina vraagt op te letten
wanneer we de RABO om steun kunnen vragen middels digitale stem. Diverse leden bedankten
voor attenties.
Janneke heeft toegezegd een Facebookpagina voor onze afdeling te maken.
Marry vraagt wie er interesse heeft om te dineren bij het Behouden Huis in Oudkarspel. De vermoedelijke datum is 20 maart.
Hierna spelen we bingo, het is een verrassing wat de prijzen zijn die we zelf ingepakt hebben en
wie het zal uitpakken. Ondertussen kunnen we genieten van koffie/thee en koek, borrel en bitterbal.
Dini wenst ons na een geslaagde avond wel thuis en meldt dat we op 25 februari weer bij elkaar
komen, het thema is vrouwen in China. Bent u geen lid, ook dan bent u welkom, de inloop is half
acht en we openen de avond om kwart voor acht in het dorpshuis ’t Zwaantje in Veenhuizen. Een
citaat van de Vrouwen van Nu is: samen is zoveel leuker! Tot ziens!
Mar
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René Jonker

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

• Onderhoud & Reparatie van alle
merken auto's.
• Banden, Uitlaten, Accu's etc.
• Airco Service
JAAR
• APK met Milieumeting
• Reparatie, Onderhoud,
Inbouw van LPG Installaties
• Autodiagnose Specialist
• Hybride- en EV Specialist
JUBIL

EUM

Ind.terr. Winkelerzand 36
1731 LZ Winkel
Tel: 0224 - 540835
WWW.GERBRUIN.NL

www.jonkerhov.nl
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De geschiedenis van het Alton gebied in Heerhugowaard
Het Alton gebied is de oudste van de drie glastuinbouw
gebieden in Noord-Holland Noord. Op dinsdag 26 februari
verzorgt Co Snoek (ook wel Mister Alton genoemd) een
lezing over de geschiedenis van het gebied. Hij heeft zelf
een glastuinbouwbedrijf in het gebied en heeft hij zich meer
dan dertig jaar ingezet als bestuurder van de Altonstichting
Het Alton gebied
Het Alton gebied bestaat uit
twee deelgebieden, te weten
Alton I en Alton II en het
totale gebied is nu zo’n 30 á
40 jaar oud. Alton is ontstaan
in de jaren ‘60 toen de volle
grondsgroenten
moesten
moderniseren. Alton is destijds
door de provincie aangewezen
als glasconcentratiegebied. Het
gebied is begonnen als gebied
voor de ‘eigen tuinders’ die
wilden omschakelen naar glas,
maar gaandeweg is het gebied
ook opengesteld voor tuinders van ‘buiten’. De Altonstichting werd in 1967 opgericht om de
structuur van de héle land- en tuinbouw te verbeteren.
Aanmelden
Wilt u meer weten over het Alton gebied? U bent van harte welkom op dinsdag 26 februari in
Veenhuizerkerk, Kerkweg 26, Heerhugowaard. De bijeenkomst is van 20.00 tot 22.00 uur. De
toegang is € 5,-. Aanmelden kan op www.bibliotheekkennemerwaard.nl via de agenda of bij de
klantenservice in de bibliotheek. Betalen is alleen met pin mogelijk.

Volksspelen
Beste Dorpsgenoten,
Ook al hopen jullie allemaal nog op Elfstedentocht op de schaats, wordt
er door ons al hard gewerkt aan de realisatie van deze tocht tijdens de
volksspelen. Want de optocht werd gewonnen door Maarten van der
Weijden en straks willen we van jullie zien of deze waterrat ook in jullie
schuilt.
Noteer allemaal de datum 7 september 2019 groot in de agenda om dit prachtige evenement bij
te kunnen wonen. Waarbij de feestavond weer plaats vind in de stamkroeg van De Noord; Café
Partycentrum Bleeker en wordt de avond muzikaal begeleid wordt door coverband 8-PM.
Afgelopen jaar hebben we met zijn allen afscheid genomen van Danny Overtoom de voorzitter
die vooral de feestavond flink heeft veranderd. Danny heeft goed voorzitterschap getoond en
wordt ontzettend bedankt voor zijn dienstvolle jaren. Danny draagt het stokje over aan Evy Blom,
die uiteraard haar eigen ideeën zal inbrengen en de Volksspelen samen met het hele bestuur met
enthousiasme zal organiseren.
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Nog even voorstellen; Mijn naam is Evy Blom en sinds 2019 de mag ik de eervolle titel als voorzitter
van de GV4 dragen. Dit ging niet helemaal vanzelf, de GV4 heeft mij al eerder gevraagd om lid te
worden van de organisatie, helaas is dit er eerder niet van gekomen omdat ik nog druk was met
studeren. Echter kwam vorige jaar weer de vraag of ik er nu niet klaar voor was om mij bij het team
aan te sluiten. Hier hoefde ik niet lang over na te denken en zei volmondig Ja.
Zelf ben ik opgegroeid met het Vrouwenverdriet, waarbij ik eerst met de karren mee liep om
vervolgens zodra het mocht met veel plezier deel te nemen aan de sportploeg. Later ben ik
verhuist en sloot ik mij aan bij de Volkstuiders. En nu zit ik zelfs in het team die dit fantastische
evenement mag organiseren, ik kijk er naar uit om samen met het team en alle dorpsgenoten er
aankomende jaren mooie dagen van te maken!
Voor nu zullen wij verder gaan met de organisatie en horen jullie binnenkort meer,
Namens de 6 van de GV4,
Mandy de Git
Linda Vlaar
Rik Appelman
Marco Borst
Toon Duijn
Evy Blom

Doe mee met de NDC
Puinhoop United tafeltennis
Met hartverwarmend enthousiasme is de Noordender Duo
Competitie weer van start gegaan. Alle 7 teams hebben maar een
droom, namelijk aan het einde van de competitie de bovenste
plaats te bekleden. Iedereen wil graag de positie van Dirk Sijm en
Wout v/d Berg, de eerste winnaars, overnemen.
Het team van Peter Kooij en Frans Groot heeft al een reuzenstap
gezet. Het was bijna winst met maximale cijfers geworden, ware het
niet, dat Evert Hogendijk toch nog op het laatste moment Peter aan
de zegekar kon binden. Frans Groot was jammer genoeg verhinderd, maar Joel Baxster- Warman
heeft hem meer dan goed vervangen. De super snelle Rob Bosch slaagde er zowat in om weer
van de oud eerste team speler Tom Roelofszen te winnen. Maar de sluwe vos uit Langedijk, die
asiel heeft verkregen in de Noord, wist hem nog net te pakken. In de derde wedstrijd was er een
spannende partij tussen Dirk Sijm en Peter Cramer. Deze confrontatie werd de laatste tijd vaak in
het voordeel van Dirk beslist. Maar Peter stond er, hij ging diep en won. Door de sterke assistentie
van Piet Hoogschagen met 1 x winst en winst in het dubbel ging de wedstrijd toch met 3-2 naar
Dirk en Piet.
Het team in de bondscompetitie ontmoette een sterke delegatie uit Limmen. Maar Joel BaxsterWarman won toch twee partijen(van de drie). Op een gegeven moment stond George Brandsma
in de beslissende game met 9-2 voor. Op slechts twee punten van de winst liet hij de wedstrijd
lopen. Het werd uiteindelijk een 7-3 nederlaag .
Als u de sfeer wilt proeven in de vereniging, bent u welkom op maandagavond vanaf half acht.
Puinhoop heeft batjes voorradig. Heeft u plannen om na de zomer mee te doen met de NDC, dan
kunt u op de volgende donderdagavonden vanaf 20.00 uur kijken, nl 7 en 21 febr. en 7 maart. In
de NDC speelt u in een team van 2 personen 2 enkelspelen en een dubbel. Het duurt ongeveer
van 20.00 tot 22.00 uur. Spelers van elk kaliber zijn welkom. Na afloop is er een mogelijkheid om
iets te drinken. De wedstrijden zijn om de twee weken en er zijn er momenteel 7 per competitie. U
kunt zich als dubbel aanmelden, maar alleen is ook prima, dan wordt u gekoppeld aan een andere
deelnemer.
Puinhoop United
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NIEUWS VAN HUGO GIRLS
NIEUWS VAN HET BESTUUR
Vrijdag 15 februari vanaf 21.00 is er een feestavond voor alle vrijwilligers
van het Dorpshuis, Hugo Girls, Hugo Boys in het Dorpshuis. Alle
vrijwilligers zijn van harte welkom!
Onze voorzitter Hans Rendering heeft zijn heup gebroken. Hij is
onderuit geschaatst op de schaatsbaan en is inmiddels een operatie
ondergaan. Het gaat goed, maar training geven gaat nu natuurlijk niet.
Dit wordt opgevangen door Chantal, Simone, Marit, Janine en Anita vd
Gulik. Enorm veel dank aan allen!
Dit jaar bestaat onze club 70 jaar. Een jubileum dus! Hugo Boys bestaat dit jaar 85 jaar dus dubbel
feest. Dit gaan we met z’n allen vieren met een feestdag op 24 augustus. Zet ‘m alvast in je agenda.
Onderdeel van het Jubileum wordt een BurenCup, welke gelijk wordt gehouden met de Waardcup
van Hugo Boys op 17, 20 en 24 augustus. Er is een jubileumcommissie opgericht voor deze drukte.
Meer info over de invulling van deze dag volgt later.
Wij willen iedereen er aan herinneren dat kosteloos afmelden dient te gebeuren vóór 1 april.
Vorig jaar was de Rabo Clubkascampagne voor ons een succes. Er hadden veel leden van de
Rabobank op ons gestemd. We hadden maar liefst 1600 euro gekregen. Ook dit jaar kunt u weer
stemmen. Bent u nog geen lid van de Rabobank (vanaf 18 jaar) maar heeft u daar wel een rekening
dan is het heel eenvoudig om lid te worden (via www. rabobank.nl) en dan kunt u dit jaar ook op
ons stemmen! Hoe meer stemmen hoe meer sponsorgeld! Wij hebben dit jaar als doel om deels
het jubileum te bekostigen en om nieuwe trainingsmaterialen aan te schaffen.
De Schubactie van de leliebollen gaat ook dit jaar weer door na het ongekende succes van vorig
jaar! Kwekerij Bakker & Zn. heeft ons weer als tijdelijke krachten aangenomen voor de laatste week
van maart, waar we zeer dankbaar voor zijn! Schema en meer info volgt.
Corinna van Beek namens het Bestuur.

Onze trainers in een nieuw jasje!
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Hugo Girls kopij voor het Contact moet naar: hugogirlscopy@hotmail.com
Graag op zondag vóór 19:00 uur aanleveren.
HOOFDSPONSORS
Autoservice Bakker
			Piet Oudeman Transport
JEUGDSPONSOR		

Kalanchoëkwekerij Slijkerman

HUGO GIRLS JARIGEN
16 feb. Zoë Zuurbier
16 feb. Carla Overtoom
18 feb. Mabel Ursem
21 feb. Simone Drenth
23 feb. Nicole Stoop

24 feb.
24 feb.
25 feb.
26 feb.
26 feb.

Melanie Groenland
Fenny Zuurbier
Marianne Gieling-van Tilburg
Pascal Heij
Carola Wijnker

Wedstrijdverslag Hugo Girls DS1 – CSV DS1
Op zondag 27 januari speelden wij voor de tweede keer in de binnencompetitie tegen CSV DS1.
Dit team staat nu aan kop en de vorige keer hadden wij met 11-17 verloren. Hierdoor zou dit een
erg spannende pot worden. De pot begon erg spannend, de eerste minuten werden er aan beide
kanten geen doelpunten gemaakt. Keepers van beide teams hadden prachtige reddingen en ook
was de verdediging aan beide kanten erg sterk. De ruststand was hierdoor ook 4-4.
Ook na de rust bleef de wedstrijd erg spannend. Het liep constant tegelijk op. Beide teams waren
ook zeker aan elkaar gewaagd tot aan de eindstreep. De laatste minuut was de stand 16-16.
Jammer genoeg werd er in de laatste dertig seconden nog een doelpunt gemaakt door CSV en
dat resulteerde in een eindstand van 17-16 voor CSV.
Wedstrijdverslag Hugo Girls DS1 – J.H.C. DS2
Op zondag 3 februari speelden wij tegen J.H.C. dames 2. Ter versterking van ons team hadden
we een handbalster van de week, dit was Melanie Groenland. Vanaf de eerste seconde stonden
we super goed te spelen. De verdediging stond goed en in de aanval hebben we mooie kansen
gecreëerd en afgerond. Het was een mooie wedstrijd om te zien voor het publiek. In de rust
stonden we met 12 punten voor. De stand was 15 - 3. Ook na de rust bleven we goed spelen
en uiteindelijk werd het 31- 8. Vorige keer hebben we tegen de dames van J.H.C. met 3 punten
verschil gewonnen. Nu me 23 punten verschil. Hier kunnen we trots op zijn als team!
Wedstrijdverslag Hugo Girls DS1 - Sporting S/SSV DS1
Op zondag 10 februari stond er een wedstrijd tegen Sporting S/SSV op het programma. Het beloofde een spannende wedstrijd te worden omdat we onder elkaar stonden in de algemene stand.
De 2 openingsdoelpunten waren voor Hugo Girls, maar al gauw kwam de tegenstander ons achterna. De ruststand was 8-12 in het voordeel van Hugo Girls. Na een iets wat moeilijke start van
de tweede helft was Sporting S/SSV ingelopen tot een gelijke stand. Helaas konden wij niet meer
voorkomen dat ze bleven scoren en we kwamen met drie punten achter te staan. De eindstand is
21-19 geworden in het voordeel van de tegenstander.
We hebben de aankomende 2 weekenden geen wedstrijden. De volgende wedstrijd spelen wij
thuis op 3 maart tegen Vrone. Tot dan!
Uitslagen 28 januari tm 10 februari
				
Dames 1 Hugo Girls DS1
JHC DS2
31 - 8
SSV/Sporting S DS1 Hugo Girls DS1
21 - 19
Dames 2 Westfriezen DS3
Hugo Girls DS2
22 - 23
Hugo Girls DS2
VVW DS4
17 - 25
Dames 3 Hugo Girls DS3
SSV/Sporting S DS2
17 - 6
Hugo Girls DS3
Zwaluwen K DS1
18 - 12
Dames 4 Hugo Girls DS4
Vrone DS2
37 - 17
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A1
B1
C1
C2
D1
E1
E2
F1
F2
Dmw 1
Dmw 2

Tonegido DS2
Victoria O DA1
Hugo Girls DA1
Tornado DB1
Hugo Girls DB1
Hugo Girls DC1
Spartanen DC1
Victoria O DC3
Hugo Girls DC2
Hugo Girls D1
JHC D1
Schagen E3
Hugo Girls E1
Hugo Girls E2
DSO E2
HCV ‘90 F1
Hugo Girls F1
Hugo Girls F2
Schagen F1#
Hugo Girls DMW1
Hollandia T DMW1
Excelsior ‘53 DMW1
Hugo Girls DMW2

Hugo Girls DS4
Hugo Girls DA1
Westsite DA1
Hugo Girls DB1
Hollandia T DB1
Excelsior ‘53 DC1
Hugo Girls DC1
Hugo Girls DC2
Graftdijk DC1
Kleine Sluis D1
Hugo Girls D1
Hugo Girls E1
Z.A.P. E1#
JHC E2
Hugo Girls E2
Hugo Girls F1
CSV F1
JHC F1
Hugo Girls F2
Texel DMW1
Hugo Girls DMW1
Hugo Girls DMW2
Victoria O DMW2

23
24
15
13
18
10
10
8
17
7
14
4
11
22
11
12
1
14
20
12
29
7
6

-

22
5
18
11
11
9
11
13
16
15
6
17
19
6
8
5
15
3
3
16
9
11
20

ZAALDIENST
Hierbij de indeling van de zaaldiensten in de sporthal
Als je niet kunt, ruil je zelf met een ander. Graag de wijziging doorgeven aan Annet kroon
marcoannet@gmail.com, of telefonisch 072-5711428, of via de app 06 53105907
24 februari
2 maart
2 maart
3 maart
10 maart
10 maart
10 maart
17 maart
17 maart
24 maart
24 maart

9.45 uur tot 11.00 uur
13.15 uur tot 14.30 uur
14.30 uur tot 15.15 uur
12.30 uur tot 14.00 uur
10.30 uur tot 13.15 uur
13.15 uur tot 15.15 uur
15.15 uur tot 16.00 uur
10.45 uur tot 13.15 uur
13.15 uur tot 15.30 uur
10.45 uur tot13.15 uur
13.15 uur tot 14.30 uur

Ouders E1
Ouders E2
Ouders D1
Angele Ligthart en Demi Plak
Maureen Borst en Roos van Woerkom
Lois Bleeker en Sen Kuilboer
Ouders E1
Lisa Appel en Sophie Kavelaar
Sandy Way en Iza Drenth
Thari Koning en Danielle Conijn-ligthart
Mariska Stoop en Yara de Vries

PROGRAMMA ZATERDAG 16 FEBRUARI T/M VRIJDAG 22 FEBRUARI (ZAAL)
		
								
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV. VERTREK RES.SH.
Alle Teams
VRIJ
PROGRAMMA ZATERDAG 23 FEBRUARI T/M VRIJDAG 01 MAART (ZAAL)
					
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV.
E2
24-feb HG E1-Schagen E3
Noorderend
10:00
RECR. 1 25-feb Geel Zwart DMW4-HG DMW1
Multitreffer, de 20:05
RECR. 2 27-feb HG DMW2-Tornado DMW4
Noorderend
19:00
25

			
AANW./
VERTREK RES.SH.
9:30
-----19:05
-----18:30
------

PROGRAMMA ZATERDAG 02 MAART T/M VRIJDAG 08 MAART (ZAAL)				
					
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 3-mrt
HG DS1-Vrone DS1
Noorderend
12:45 12:15
-----DAMES 2 3-mrt
Spartanen DS4-HG DS2
De Bloesem
12:15 11:15
-----DAMES 3 2-mrt
KSV DS3-HG DS3
Waardergolf
19:00 18:15
-----DAMES 4 2-mrt
SEW DS5-HG DS4
Dres, de
19:00 18:00
RES.SH.
A1
3-mrt
Vrone DA2-HG DA1
Oostwal, de
14:10 13:10
-----B1
3-mrt
Victoria O DB1#-HG DB1
Stap, de
11:00 10:00
-----C1
3-mrt
SV De Valken DC2-HG DC1
Banne, de
10:00 9:00
-----C2
2-mrt
Zwaluwen ‘30 DC1-HG DC2
Zwaluwen’30
17:15 16:15
-----D1
VRIJ
E1
2-mrt
Tornado E2-HG E1
Waardergolf
16:05 15:20
-----E2
2-mrt
HG E2-Jupiter ‘76 E1
Noorderend
13:30 13:00
-----F1
2-mrt
DSS F2-HG F1
Waterakkers, de 12:00 11:00
-----F2
2-mrt
HG F2-DSS F3
Noorderend
12:45 12:15
-----RECR. 1 5-mrt
HG DMW1-D.S.O. DMW1
Noorderend
21:00 20:30
-----RECR. 2 4-mrt
VVW DMW4-HG DMW2
Dars, de
21:00 20:00
-----PROGRAMMA ZATERDAG 09 MAART T/M VRIJDAG 15 MAART (ZAAL)
DAMES 1
VRIJ
DAMES 2 10-mrt HG DS2-Zuidermeer/Spartanen DS3 Noorderend
13:00
DAMES 3
VRIJ
DAMES 4 10-mrt Geel Zwart DS3-HG DS4
Multitreffer, de 16:35
A1
10-mrt HG DA1-Westfriezen DA3
Noorderend
11:45
B1
10-mrt VVW DB2-HG DB1
Dars, de
15:00
C1
10-mrt HG DC1-Westfriezen DC1
Noorderend
14:10
C2
10-mrt HG DC2-St. George DC1
Noorderend
10:45
D1
10-mrt H.V.S. D1#-HG D1
Molentocht
15:45
E1
10-mrt HG E1-SEW E3
Noorderend
15:15
E2
10-mrt H.V.S. E1-HG E2
Molentocht
9:30
F1
10-mrt HG F1-Berdos F1
Noorderend
10:00
F2
10-mrt D.W.O.W. F2-HG F2
Zuiderzee
9:15
RECR. 1 14-mrt D.W.O.W. DMW2-HG DMW1
Zuiderzee
21:00
RECR. 2 13-mrt HG DMW2-Hauwert DMW2
Noorderend
19:00

			
12:30

------

15:35
11:15
14:00
13:40
10:15
14:45
14:45
8:30
9:30
8:15
20:00
18:30

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

PROGRAMMA ZATERDAG 16 MAART T/M VRIJDAG 22 MAART (ZAAL)				
DAMES 1 17-mrt HG DS1-Meteoor DS1
Noorderend
13:15 12:45
-----DAMES 2 17-mrt De Blinkert DS3-HG DS2
R.v.d.Geesthal 14:50 13:35
-----DAMES 3 16-mrt Spartanen DS5-HG DS3
Kreek, de
19:30 18:30
-----DAMES 4 17-mrt HG DS4-Kleine Sluis DS1
Noorderend
12:00 11:30
-----A1
17-mrt SSV/Sporting S DA1#-HG DA1
Mijse, de
11:00 10:00
-----B1
17-mrt HG DB1-Lacom ‘91 DB1
Noorderend
14:30 14:00
-----C1
16-mrt Tornado DC2-HG DC1
Waardergolf
15:05 14:20
-----C2
17-mrt Hollandia T DC1-HG DC2
Harenkarspelhal 10:00 9:00
-----D1
VRIJ
E1
17-mrt Berdos E1-HG E1
Europahal, de 9:00 8:00
-----E2
17-mrt HG E2-D.W.O.W. E1
Noorderend
11:00 10:30
-----F1
17-mrt A & O F1-HG F1
Oosterhout
9:00 8:00
-----F2
17-mrt HG F2-D.W.O.W. F1
Noorderend
10:00 9:30
-----RECR. 1
VRIJ
RECR. 2 19-mrt HG DMW2-SEW DMW2
Noorderend
21:00 20:30
-----26

PROGRAMMA ZATERDAG 23 MAART T/M VRIJDAG 29 MAART (ZAAL)				
					
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 24-mrt Spartanen DS1-HG DS1
De Bloesem
12:20 11:20
-----DAMES 2 24-mrt D.T.S. ‘48 DS3-HG DS2
Sluis, de
14:15 13:15
-----DAMES 3 23-mrt H.C.V. ‘90 DS1-HG DS3
Kinheimhal
19:00 17:45
-----DAMES 4 24-mrt HG DS4-Z.A.P. DS3
Noorderend
13:15 12:45
-----A1
24-mrt HG DA1-D.T.S. ‘48 DA1
Noorderend
12:00 11:30
-----B1
24-mrt HG DB1-D.S.O. DB2#
Noorderend
11:00 10:30
-----C1
VRIJ
C2
24-mrt Niedorp DC2-HG DC2
Niedorphal
12:15 11:15
-----D1
24-mrt D.S.O. D1#-HG D1
Slenk, de
13:00 12:00
-----E1
24-mrt A & O E1#-HG E1
Oosterhout
16:30 15:30
-----E2
23-mrt S.C. Dynamo E2-HG E2
Mijse, de
10:45 9:45
-----F1
VRIJ
F2
23-mrt Tornado F1-HG F2
Waardergolf
9:45 9:00
-----RECR. 1 25-mrt Kleine Sluis DMW2-HG DMW1
Veerburg, de
19:00 18:00
-----RECR. 2 25-mrt Sp. Andijk DMW1-HG DMW2
Klamp. de
20:30 19:30
-----PROGRAMMA ZATERDAG 30 MAART T/M VRIJDAG 5 APRIL (ZAAL)				
				
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV. VERTREK RES.SH.
A1
31-mrt Excelsior ‘53 DA1-HG DA1
Kloet, de
10:30 9:30
------

• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing
Tel. 072 - 5711243
06 - 53557548
Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard
www.groottuinen.nl
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Voor Auto - Motor - Scooter en Aanhangwagen
www.rijschoolbutterhuizen.nl

of bel 072-5898124

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

Voor sierhekwerk en kennelbouw op maat
Automatische Draai/Schuifpoorten voorzien
van intercom, camera, verlichting e.d.

re

Tevens voor uw paardenboxen,
hondenkennels & dierenverblijven

van particulie
Tevens verzorging
aangiftebiljetten

Middenweg 598 1704 BS Heerhugowaard
072-5715927 fax 072-5721059 of 06-53716161

Hectorlaan 2, 1702 CL Heerhugowaard
Telefoon 072 - 574 11 44
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KANTINEDIENSTEN
Zaterdag 16 feb. 9.30 uur tot 13.00 uur
Gerard Klercq
Zondag 17 feb. 9.30 uur tot 13.00 uur
*Liesbeth Beers
Jeanet van der Vliet
Jeffrey de Cock van Delwijnen

12.30 uur tot 15.30 uur
Mariska Rinkel
Monique Beemsterboer
Sjors van der Vliet

14.30 uur tot 19.00 uur
Manus van der Vliet(A)
Jacobi Baars
Ari Groot en Rico Dekker

Zaterdag 23 feb. 9.30 uur tot 13.00 uur
Irma Groot
Zondag 24 feb. geen voetbal
Zaterdag 2 mrt 9.30 uur tot 13.00 uur
Hans Borst
Zondag 3 mrt

geen voetbal

Zaterdag 9 mrt 9.30 uur tot 13.00 uur
Carla van der Vliet
Zondag 10 mrt iedereen voetbalt uit
Zaterdag 16 mrt 9.30 uur tot 13.00 uur
Linda Scholtens
Zondag 17 mrt 9.30 uur tot 13.00 uur
12.30 uur tot 15.30 uur
*Annet en Carin Dekker Paul Oudeman
Bas Haisma
Carola Dekker
		
Jorn Job Klaver
		
Gert-Jan Liefting
Zaterdag 23 mrt 9.30 uur tot 13.00 uur
Hans Borst
Zondag 24 mrt 9.30 uur tot 13.00 uur
12.30 uur tot 15.30 uur
*Ria en Erna Borst
Arnold Duijn en aanvulling Jo19
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14.30 uur tot 19.00 uur
Ron en Chris(A) Dekker
Rick Groenland
Pieter Bet

14.30 uur tot 19.00 uur
Joke Vader(A)
Aanvulling Jo19

Gitaarles (liedbegeleiding) in de Noord.

De Fok 13
Schagen

STAMMIS
VERKOOP
VERKOOP
VERHUUR
VERHUUR

GEREEDSCHAP
BOUWMACHINES
GEREEDSCHAP
BOUWMACHINES

STAMMIS VERHUUR
Middenweg
571
STAMMIS
VERHUUR
1704 BH Heerhugowaard
Middenweg
571
Tel.: 072 - 5669944
1704 www.stammisverhuur.nl
BH Heerhugowaard
info@stammisverhuur.nl

Tel.: 072-5669944
www.stammisverhuur.nl
info@stammisverhuur.nl
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Hugo Boys seizoen 2017-2018
Hugo Boys Senioren
Wedstrijdprogramma 17 februari 2019			
Terreindienst: John Kunst, Paul Groot 			
94522 Hugo Boys 1
Kleine Sluis 1
14:00		
A.B. Stroobach
94112 Hugo Boys 2
Kleine Sluis 2
10:45		
B.M. Spanjaart
104096 Hugo Boys 3
Egmondia 3
10:45 10:00 Marco van Woerkom
105162 Dirkshorn 3
Hugo Boys 5
11:00 10:00
198818 Hugo Boys JO19-1 VIOS-W JO19-2
14:00		
Jan de Wit
							
Wedstrijdprogramma 24 februari 2019						
Terreindienst: Peter Hoogland, Siep Groot 				
98515 Winkel 1
Hugo Boys 1
14:00		
89037 DTS 2
Hugo Boys 2
11:00		
107896 Hollandia T 4
Hugo Boys 5
10:00 9:00
							
Wedstrijdprogramma 3 maart 2019						
Terreindienst: Perry Entius, Mark Klompstra
			
93708 Hugo Boys 1
Hauwert 65 1
14:00		
101159 Egmondia 3
Hugo Boys 3
10:30		
198847 Oosthuizen JO19-1 Hugo Boys JO19-1 11:30 10:00
							
Siem Hand tel. 072-5740761							

Pupil van de week
Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:
17 Februari
Hugo Boys 1 – Kleine Sluis 1
Jan Mooij
( 12:45 aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)
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TRIMSALON
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER
MARLIES BROERS

q Gespecialiseerd in:
q BMW onderdelen magazijn
Veenhuizerweg 57
q Tectyleren
q Banden / wielen
1704 DR Heerhugowaard - De Noord
q leswagen verhuur (sport)
tel. 06 - 13108895
q Onderhoud en reparaties
q In- en verkoop alle merken
q A.P.K.
q Alarm inbouw
Was je al een tijdje van plan om gitaar te leren spelen?
q Autocleaning
Bekende liedjes, oude of nieuwe nummers spelen, misschien lekker meezingen?
Adres:
Dan is dit je kans. Nieuw in Heerhugowaard-Noord: gitaarles (voor volwassenen)
Dopplerstraat
gericht
op het leren6van akkoorden zodat je liedjes kunt begeleiden.
1704 SR
Heerhugowaard
Informeer
vrijblijvend naar de lestijden en de tarieven!
TEL: 072-5740859
Fax nr. 072-5721659
Irma van Zelm
Internet: www.automolenaar.com
06 386 042 11
Email: postmaster@automolenaar.com

Gitaarles (liedbegeleiding) in de Noord.

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

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

• Onderhoud
• Renovatie
PRES
ENTE • Verbouwing
E
•R
Nieuwbouw
T:

Snel

Tel. 06 27088407
Heerhugowaard

Heerhugowaard
ZATERDAG
20 APRIL
DINER OP INSCHRIJVING
4 GANGEN DINER

Tel. 072 53 47 173

Timmerwerk - Onderhoud - Renovatie - Verbouwing
bord_70x100Snel.indd 1

06-07-2009 10:24:31

RES. 5711335 OF 0627918509
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Hugo Boys Jeugd
Saturday, February 16, 2019
Terreindienst:
Ivan Zuurbier & Roel Wolkers
				
						

wedstr. Omschrijving			
Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
Hugo Boys JO19-1
- Zie programma zondag
Hugo Boys JO15-1
- Vrij
Hugo Boys JO13-1
- Vrij
157377 Vrone JO11-4
- Hugo Boys JO11-1
9:00 8:00
161396 Succes JO11-3
- Hugo Boys JO11-2
10:30 9:00
Hugo Boys JO9-1
- Vrij
Hugo Boys MP
- Vrij
						
Saturday, February 23, 2019
Terreindienst:
Thijs Snel & Nick Koopman					
						

wedstr. Omschrijving			
Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
Hugo Boys JO19-1
- Zie programma zondag
Hugo Boys JO15-1
- Vrij
Hugo Boys JO13-1
- Vrij
157400 Alcmaria Victrix JO11-2 - Hugo Boys JO11-1
10:30 9:30
161381 Hugo Boys JO11-2
- Grasshoppers JO11-3
11:00 10:30
Coach
Hugo Boys JO9-1
- Vrij
Hugo Boys MP
- Vrij
						
Saturday, March 02, 2019
Terreindienst:
Duncan Kavelaar & Joey Beers					
						
wedstr.
1

Omschrijving			
Hugo Boys JO19-1
- Zie programma zondag
Hugo Boys JO15-1
- Vrij
Hugo Boys JO13-1
- HOSV
Hugo Boys JO11-1
- Vrij
Hugo Boys JO11-2
- Vrij
Hugo Boys JO9-1
- Vrij
Hugo Boys MP
- Reiger Boys MP

Aanv Vertr/aanw Scheidsrechter

9:30

9:00

Coach

10:00 9:45

Coach

JO9-1 kampioen in de zaal
Zaterdag 9 februari speelde Hugo Boys JO9-1 tegen Tuitjenhorn in sporthal Noorderend de
kampioenswedstrijd. De eerste helft was enorm spannend, de mannen deden er alles aan om de
punten binnen te halen en toch lukte dit niet. De eerste helft werd met 1-2 verloren. Maar.... Na een
goed gesprek met de coachen Rick Bruin en Remco van der Laan werden de mannen weer wakker
geschud. De coachen gaven de juiste tips en tricks die ze op de trainingen hadden geleerd. En wat
denk je.... met 4-0 winst!! Hugo Boys ging er met het kampioenschap vandoor. Medailles werden
overhandigd en de spelers sprongen met de kleren aan onder de douche! Kleren van een sponsor
met een wel hele toepasselijke tekst “Niet de grootse wel de beste!!!!!!” (Van Westen keukens)
Luidkeels werd er gezongen onder de douche “kampioenen ole ole”
Wat een knap werk van de mannen. En ook van de coachen Rick en Remco die elke week klaar
staan voor de jongens. Fantastisch hoor coachen, bedankt!
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TRIMSALON
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Kopij voor deze pagina? Mail Redactiecontactdenoord@gmail.com of bel Angèl Mooij
072-5715332
Voor kleine en middenslag hondjes
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 )
q
GespecialiseerdHuisartsenpost
in:
Telefoonnummer
Alkmaar:		
072 – 5180618
Telefoonnummer
regionale
Spoedapotheek:		
072 - 5673000
q
BMW onderdelen
magazijn
Telefoonnummer
Dierenambulance:		
072 – 5150085
Veenhuizerweg 57
q
Tectyleren
q Banden / wielen
Red
een dier:verhuur
1 44 (ook
voor zwerfdieren)
1704 DR Heerhugowaard - De Noord
q
leswagen
(sport)

UW TRIMSTER
MARLIES BROERS

tel. 06 - 13108895
q Onderhoud en reparaties
q In- en verkoop alle merken
q A.P.K.
q Alarm inbouw
Uitvaartleidster: Gerda Roozendaal 0226-422110
q
Autocleaning
Mobiel nummer:
06-51039032

Begrafenis vereniging St. Tekla

of Anita Messelaar
06-20915051
Adres:
Secretariaat:
Sandra Oudeman
06-37303500
Dopplerstraat
6
Penningmeester: Cees Molenaar
06-10383092
1704 SR Heerhugowaard
Bij een overlijden
direct contact opnemen.
TEL: 072-5740859
Fax
nr.
072-5721659
Verandert er iets in de gezinssituatie
Internet:
www.automolenaar.com
(kind
geboren/kind
verhuizen/scheiding)
of verandert
er iets aan de bij ons bekende gegevens,
Email:
postmaster@automolenaar.com
graag even doorgeven aan de penningmeester.

• Timmerwerk
• Onderhoud
• Renovatie
• Verbouwing
• Nieuwbouw

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

Snel

Tel. 072 53 47 173

Tel. 06 27088407
Heerhugowaard

Heerhugowaard

Timmerwerk - Onderhoud - Renovatie - Verbouwing
bord_70x100Snel.indd 1

06-07-2009 10:24:31
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Vacature
Caritas De Noord
Als Caritas De Noord, maken wij ook deel uit van het Platform armoedebestrijding
Heerhugowaard. De PAH is een organisatie voor inwoners van Heerhugowaard.
Doel van de stichting is het inventariseren van stille armoede, samenwerken met instanties, het beheren van het noodfonds van de kerken en het mogelijk maken dat schuldhulpmaatje actief is binnen de gemeente.
Door het vertrek van enkele bestuursleden is een vacature ontstaan voor de functies van
Bestuurslid m/v
Voorzitter m/v (zie bijgevoegd profiel
Voor beide vacatures telt dat de kandidaat verbonden is aan een geloofsgemeenschap
en daardoor kan werken vanuit Christelijke waarden en identiteit.
Woont u in Heerhugowaard en heeft u belangstelling voor een van deze vrijwilligers
functies?
Mail dan uw sollicitatie met uw cv naar l.veldman@hetnet.nl
of aan adriaan.rotteveel@online.nl
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Adriaan Rotteveel: 06 22235585

Profiel voorzitter
De voorzitter heeft de volgende taken:
* Heeft en ontwikkelt een duidelijke visie voor de organisatie
* Beschikt over goede communicatieve vaardigheden en kan goed met mensen omgaan
* Heeft kennis van beleid, doelen, structuur en het werk van de stichting en de Vereniging
* Kan strategisch richting/sturing geven aan vergaderingen en bijeenkomsten en heeft
kennis van besluitvormings- en beleidsvormingsprocessen
* Verdiept zich in maatschappelijke revelante ontwikkelingen in het kader van de activiteiten van de stichting
* Is in staat ideeën en feiten helder te presenteren
* Is in staat juiste prioriteiten te stellen
* Weet de identiteit van de stichting bestuurlijk en praktisch vorm te geven.
Jan van Schagen
Voorzitter Caritas De Noord.
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• 100% in orde en nagekeken
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€
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Gazelle, UITZOEKEN
• Afneembare batterij
Batavus,
Gazelle,
• Veel fietsen met
ION technologieZOEKEN
Sparta,
Giant
Sparta,
Giant
• Krachtige ondersteuning

BIJ ONS ALLE
TOPMERKEN
VERKRIJGBAAR!
O.A. GAZELLE,
SPARTA, BATAVUS,
12.00 UUR
GIANT ENZ.

orde
engarantie
nagekeken
•100%
3 maanden
••100%
in in
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en nagekeken
Afneembare
batterij
••Afneembare
batterij
Veelfietsen
fietsen
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VAN 9.00 TOT
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••Krachtige
ondersteuning
ons alle topmerken verkrijgBaar! o.a. gazelle, sparta, Batavus, giant
•B•3ij3maanden
garantie
maanden
garantie

enz.

UITZOEKEN
VANVAN
9.009.00
TOT
12.00
UUR elektrische
Gekozen
totTOT
beste
UITZOEKEN
12.00
UUR

fietsenwinkel van Noord-Holland

BB
ij ons alle topmerken verkrijgBaar! o.a. gazelle, sparta, Batavus, giant enz.
ij ons alle topmerken verkrijgBaar! o.a. gazelle, sparta, Batavus, giant enz.

Gekozen
tot tot
beste
elektrische
Gekozen
beste
elektrische
fietsenwinkel van Noord-Holland

fietsenwinkel
41 van Noord-Holland
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UWTel. 072-5716100, www.edwingroen.nl
Middenweg 554,E
Heerhugowaard-De
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Middenweg 554, Heerhugowaard-De Noord, Tel. 072-5716100, www.edwingroen.nl

Middenweg 554, Heerhugowaard-De Noord, Tel. 072-5716100, www.edwingroen.nl

Let op! Onze winkel is 5 km buiten het centrum gevestigd, dus niet in Middenwaard of Centrumwaard maar in Heerhugowaard-Noord.
Let op! Onze winkel is
5 km vanaf
buiten
gevestigd,
Maandag
08.30het
uurcentrum
geopend. Vrijdag
koopavonddus niet in Middenwaard of Centrumwaard maar in Heerhugowaard-Noord.

Maandag vanaf 08.30 uur geopend. Vrijdag koopavond

Let op! Onze winkel is 5 km buiten het centrum gevestigd, dus niet in Middenwaard of Centrumwaard maar in Heerhugowaard-Noord.
Maandag vanaf 08.30 uur geopend. Vrijdag koopavond
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Witte Paal 241, Schagen, T: 0224 227357
OPEN: DI T/M VR 10.00-17.30 – ZAT 10.00-17.00
ELKE ZONDAG OPEN 11.00-16.00 UUR MAANDAG GESLOTEN
SCHAGEN

atm slaap en zitcomfort

www.atmwooncenterschagen.nl
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