Lood- en Zinkwerken
Centrale verwarming
Loodgieterswerken
Dakbedekkingen
Rioleringen
24-uurs service, 7 dagen per week
+D]HQNRRJM$ONPDDUM
ZZZNXVFKDONPDDUQOMLQIR#NXVFKDONPDDUQO

32e jaargang nr. 11 - 15 maart 2016
Broeker Werf 8 · 1721 PC Broek op Langedijk · Telefoon: 0226 - 33 33 11 · Advertentie: heerhugowaardsnieuwsblad@rodi.nl · Redactie: redactie.hnb@rodi.nl · www.rodi.nl

deze week

Leerlingen Johannes
Bosco in actie voor
Amnesty

Handboogtalenten in
actie bij HBS De Waert

Feestelijke opening
Bibliotheek op School

Baby van de maand:
Julia van Bochove

Een kwart eeuw De Grote Prijs
Grootse meerdaagse jubileumviering in Cool

Trois Belles was samen met singer-songwriter Renée Spijker de grote winnaar van de Grote Prijs, editie 2015. (foto Xiphias Photography)
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HEERHUGOWAARD - De moeder der talentenshows, ‘De Grote
Prijs, bestaat 25 jaar. Dat betekent
een kwart eeuw jeugdig muzikaal
talent in honderd voorstellingen
en zeshonderd optredens. In totaal beklommen een slordige tweeduizend artiesten de podia van De
Schakel en later Cool kunst en cultuur. En al 25 jaar vormen de producenten - Marco Rijkhoff, Erik Wegman, Hans Mooij en Rob Lieshout
- een hecht team om deze productie
te organiseren.
Mooij: ,,Muziek is van alle tijden.
En talent ook.” Ieder jaar melden
meer dan zeventig acts zich aan
voor de voorronde (de Kleine Prijs)
en selecteren het publiek, de jury

en de producenten de beste 24 acts.
Die gaan door naar De Grote Prijs
in Cool. Ook dit jaar is het niveau
van de artiesten hoog en het programma gevarieerd. Van Nederlandstalige soundmix tot stevige
rock en van intiem live begeleid tot
ﬂitsende dans. Tijdens de voorstelling woensdagavond 23 maart geeft
de vakjury opbouwend commentaar aan de acts. Erik: ,,We zien op
de avond vaak mensen die het leuk
vinden om de mening van een vakjury te horen en dit te vergelijken
met hun eigen beeld.”

Wisseltrofee
Donderdagavond 24 maart mag het
publiek stemmen en kiest zij de
winnaar van de Publieksprijs 2016.

UNIEKE ZONWERING
ACTIEDAGEN

Marco: ,,Altijd leuk om te zien en
de stemming is ieder jaar weer
spannend.” Vrijdagavond 25 maart
is de jury weer aanwezig. Rob:
,,Maar zij geeft geen commentaar
zoals op woensdag. Wel reikt zij
aan het eind van de avond de categorieprijzen uit en natuurlijk de felbegeerde Grote Prijs wisseltrofee.”
Vanwege het jubileumjaar is er zaterdagavond 26 maart een unieke
lustrumshow, met optredens van
winnaars van de afgelopen 25 jaar.
Na deze show wordt Cool de locatie
voor een een minifestival met meer
dan tachtig optredens en een speciale GP-Legend-band die een aantal
artiesten live begeleid.
>lees verder op pagina 2

AANKOOPBEGELEIDING
MÉT GRATIS HYPOTHEEKSCAN!

zonwering

18 en 19 maart

Kom en sla je slag!!
W.M.Dudokweg 9
Heerhugowaard
www.banosol.nl
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belastingaangifte 2014
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Ga naar www.belastingteruggave.nu
of maak een persoonlijke afspraak.

tarief
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Belastingteruggave.nu is een initiatief van DTL Administraties & Belastingen V.O.F.

Bel 072–5348777
/ www.dtladmin.nl
Theo van Doesburgweg
6, Heerhugowaard (tegenover Media Markt)

Arboretum:
1-k appartement € 505,- excl. servicekosten
2-k appartement € 850,- excl. servicekosten
3-k appartement € 899,- excl. servicekosten

Tamarixplantsoen Heerhugowaard

Kantoor Alkmaar 072 - 518 18 00

Met vier vestigingen en ruim 75 jaar
ervaring is Van der Borden makelaardij
hét betrouwbare adres in uw regio.

Alkmaar | Heiloo | Schoorl | Castricum | vanderborden.nl
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HAZELNOOTPROGRÉS
VAN VERS GEBRANDE HAZELNOTEN,
BOMVOL SLAGROOM.
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Ruim 1-, 2- en 3-kamer appartement beschikbaar in
het seniorencomplex “Arboretum” aan het Tamarixplantsoen. Het complex is gelegen in een groene wijk,
gedeeltelijk aan het water en dicht bij winkelcentra.
Het complex is voorzien van een restaurant/Grand café
annex activiteitenruimte. Wilt u zelfstandig wonen
en heeft u behoefte aan thuiszorg, dan is dit seniorencomplex uitermate geschikt voor u.
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