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Agenda
22 november 2013 YoungSeven, Missie mystery guest
22 november 2013 20:00 Togido - Extra hulp op de eerste hulp - dorpshuis Veenhuizen
23 november 2013 Winterfair de Noord
23 november 2013 20:00 Togido - Extra hulp op de eerste hulp - dorpshuis Veenhuizen
24 november 2013 Winterfair de Noord
11 december 2013 YoungSeven, Kerststukjes maken
12 december 2013 Dorpsraad: sociale vitaliteit in De Noord / Onrust Bibliotheek
13 december 2013 Hugo Girls kerstkeezen
14 december 2013 20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
16 december 2013 19:45 Vrouwen van nu - ´t Zwaantje Veenhuizen: Kerstavond
17 december 2013 14:00 KBO Kerstmiddag met “Maandag Wasdag”
18 december 2013 H.H.kerk: kerstconcert: Barbershop Singing Heerhugowaard
28 december 2013 Hugo Boys Jeugd zaalvoetbaltoernooi
30 december 2013 YoungSeven, Koken voor daklozen
4 januari 2014 16:15 Hugo Boys nieuwjaarsreceptie
6 januari 2014 KBO: nieuwjaarsreceptie
17 januari 2014 YoungSeven, Filmavond
18 januari 2014 20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
27 januari 2014 19:45 Vrouwen van nu - ´t Zwaantje Veenhuizen: Jaarvergadering en lezing voedselbank 
31 januari 2014 Hugo Girls winterkeezen
7 februari 2014 YoungSeven, Sirkelslag
15 februari 2014 Carnaval
17 februari 2014 19:45 Vrouwen van nu - ´t Zwaantje Veenhuizen: Annie M.G.Schmidt
22 februari 2014 20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
14 maart 2014 Hugo Girls lentekeezen
15 maart 2014 20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
17 maart 2014 19:45 Vrouwen van nu - ´t Zwaantje Veenhuizen: Apotheker Rieter

Vrijdag 22 november 2013

Contact verschijnt tweewekelijks onder redactie van Angèl Mooij, Pim Mooij, Jos Beers en Paul Mooij. 
Adres: Groote Geldebosch 48, 1704 CP Heerhugowaard-De Noord. Telefoon: algemeen: 072-5715332 
distributie/abonnementen: 072-5711625 Financiën: 072-5718737. Email: RedactieContactDeNoord@gmail.com

Uw tekst voor de volgende uitgave van ‘t Contact dient u uiterlijk maandag 2 december 2013 vóór 
19.00 uur in te leveren via RedactieContactDeNoord@gmail.com of bij uitzondering bij Angèl Mooij, Groote  
Geldebosch 48. Na dit tijdstip wordt kopij geplaatst in de uitgave van vrijdag 20 december 2013.
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Nu € 50  

cadeau bij een 

betaalrekening!*

Wij zijn uw bank.

Wij blijven

 

Smuigelweg 4   1704 PX 
Heerhugowaard  / Waarland
T 0226 42 13 53 • F 0226 42 29 04
www.stooptuinmachines.nl

Tot ziens in onze showroom:

Kijk ook op www.husqvarna-actie.nl voor meer informatie.
Uw geautoriseerde Husqvarna dealer:

100% Husqvarna.
    0% Brandstof.

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. € 429,-

Inclusief Accu 
en snellader

€ 459,-
Inclusief Accu 
en snellader

€ 3.599,-
Inclusief Accu, snellader 

en maaidek 85 cm.

HUSQVARNA 
RIDER ACCU 

HUSQVARNA 136 LiHD50 
HEGGENSCHAAR 

HUSQVARNA 136 LiC 
TRIMMER 
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KLINKENDE
  MUNT WEKEN

Tot E 100,- kado* 
bij de Honda-dealer 

op een nieuwe 
Honda grasmaaier! 

www.honda.nl

€ 80,-
kado*

op de Honda 
HRX-serie**

€100,-
kado*

op de Honda 
HRH/HRD-serie 

€40,-
kado*

op de Honda 
IZY-serie** 

 *) Actie geldig van 
             t/m 30 juli 2012. 

Bedragen zijn inclusief BTW.
**) Uitgezonderd de HRX 476SD 

en de HRG 415P.

Tot ziens in onze showroom:
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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
Rabobank 326802185
Pastorie.de.noord@gmail.com
www.kerkdenoord.nl
Openingstijden secretariaat en kerk: Dinsdag en donderdag van 09:30 tot 11:00 uur

Pastor:
Marion Bleeker-Burger 
(0226) 422 731
Jnm.bleeker@quicknet.nl
Donderdagmorgen aanwezig op de Pastorie, vrije dagen op maandag en vrijdag-ochtend

Pastor:
Toon Jorink, Veluweweg 56, 1738 BE te Waarland, 
(0226) 423 280 / 06 51494718   
 t.jorink@gmail.com 
Toon heeft op dinsdag vrij

Deken / pastoor E. Moltzer
Gedempte Gracht 64
1741 GD Schagen
0224 212357
don.eduard@planet.nl 
 

Parochiebestuur:
Vice-voorzitter   Gea Klercq  (072) 571 5265
Secretaris   Vacature 
Penningmeester   Siem van Langen    (072) 5744771
Bestuurslid   Maaike Bakker  (072) 888 7461
Bestuurslid   Kees van Langen  (072) 574 2241

contactpersonen secties:
Sectie Catechese   Vacature
Sectie Liturgie   Marga van Langen (072) 574 2241
Sectie Gemeenschapsopbouw Erna Borst  (072) 574 4361
Sectie Diaconie en Pastoraat Vacature
Sectie Regio   Pim Mooij  (072) 571 5332

Kopij voor het Contact namens de Parochie dient u te mailen naar Annet Kroon: 
marcoannet@gmail.com. Gelieve voor zaterdag 12 uur. 

Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren  28 november bij het 
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
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Stationsweg 42A - 1702 AG  Heerhugowaard - 072-5717611 - info@urmaprint.nl - www.urmaprint.nl
Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.30-17.30 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

NU IN EEN NIEUW PAND!
NU OOK PRINTEN OP GROOT FORMAAT
Op diverse papiersoorten en canvas ✦ Snelle levering ✦ Scherpe prijzen

C O P Y  &  P R I N T

URMAPRINT
digitaal

✦ GEBOORTEKAARTJES
✦ HUWELIJKSKAARTEN
 
✦ ZAKELIJK DRUKWERK

Bekijk onze collectie: www.urmaprint.nl

Sterrenboschstraat 8,   1704 CN Heerhugowaard 

t.   072 - 85 03 971      m. 06 - 229 204 87      e.  info@dick-tegel.nl

Elke dag 3 broden naar keuze voor maar € 5,75.
Elke vrijdag tompoezen € 1,20

Roomboter amandelletter  S  van  € 8,50 voor  € 7,95

Speculaastaartje  van  € 6,95 voor  € 4,95

Roomboter amandelstaaf  van  € 4,75 voor  € 2,95

Reclame voor zaterdag 23 november

E-mail: info@bakkerijbeemsterboer.nl
Internet site:www.bakkerijbeemsterboer.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
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Ter OVerWegIng: cHrISTUS, KOnIng Van HeT HeeLaL.

Hij is geen koning op een troon.
Hij heeft geen lijfwachten.
Protocol is Hem vreemd.
Hij heeft één gedragsregel:
liefde, vrede, geluk.
Hij durft zichzelf te vergeten.
Behoefte om zichzelf te redden,
heeft Hij niet.
De minste staat bij Hem voorop.
De lijdende mens krijgt voorrang.
Wie vergeving behoeft,
kan op Hem rekenen.
Hij is geen koning van geboorte. 
Hij is het geworden
door zijn manier van leven.
Hij heeft geen onderdanen,
wel medestanders en volgelingen.
Hij roept mensen op
om te leven met liefde in het vaandel.
Zijn Boodschap daagt uit
om Hem achterna te gaan,
om koninklijk, royaal, te leven:
edelmoedig en goed, ten einde toe.
Zijn leven zegt ons, 
dat we er mogen zijn voor Hem;
maar ook, dat de ander voor ons
op de eerste plaats komt.

Wim Holterman osfs

UIT de ParOcHIe –  “gastvrij en inspirerend in gods naam” –  16 november 2013.

Het kerkelijk jaar, nu een C-jaar of Lucasjaar, wordt aanstaand weekend afgesloten met het 
feest van Christus Koning van het Heelal. Dit feest werd in 1925 ingesteld door paus Pius XI naar 
aanleiding van de 1600-jarige viering van het Concilie van Nicaea. Pius XI wijdde de encycliek 
Quas Primas aan dit feest dat telkens het kerkelijk jaar afsluit. Christus Koning is ook één van 
de vele verschillende namen van Jezus. Dat lijkt in tegenspraak met wat Hij moest meemaken: 
hangen aan een kruis. Alle macht was Hem ontnomen, Hij was volkomen onteerd. Maar Jezus was 
een ander soort koning, één die dienstbaar wilde zijn, die mensen vrij wilde maken. Tot de dood 
aan toe. Nee, zelfs ver daarover heen. Nog steeds werkt Hij daaraan, door mensen die Zijn handen 
en voeten willen zijn.
Na Christus Koning begint er dus een nieuw kerkelijk jaar, een A-jaar, ofwel Matteüsjaar. Dat begint 
met de advent. We hebben ook dit jaar een project in de Advent. Het thema is “Steeds dichterbij”. 

Op 23 november sluiten we de eerste cyclus van het Vormselproject af. ’s Middags gaan de 
vormelingen en begeleiders op stage bij mensen met een beperking. Daarna hebben zij in de 
kerk een hemelse maaltijd, waarvoor zijzelf gerechten klaar maken of meenemen. En ’s avonds om 
19.00 uur is er een afsluitende viering. De begeleiders gaan zingen. Ze zijn daarvoor al heel hard 
aan het oefenen o.l.v. dirigente Liesbeth Wijnker.
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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

Tel.: 072 - 5711254
E-mail: mail@rhbeers.nl

Internet: www.rhbeers.nl

kelders
kozijnen
verbouw

woningbouw
utiliteitsbouw
betonvloeren

Hét adres voor:
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Op 1 december, de eerste zondag van de advent, is de Zwarte Pietenviering. 
Een gelegenheidskinderkoor zal zingen. Wat zullen we in die viering voor verrassingen tegenkomen?

Op 4 december leid ik weer een meditatieve wandeling. Start om 13.15 uur bij onze kerk. We lopen 
ongeveer 8 à 9 kilometer. Na afloop kunnen we nog een kopje koffie of thee drinken in de pastorie.

Vijftien kinderen hebben zich inmiddels aangemeld voor het Eerste Communieproject.  Een lekkere 
groep. Op 26 november is de eerste ouderavond. Op 27 november de eerste projectmiddag, 
waarin ze adventskransjes gaan versieren. En dan op 1 december komen de kinderen met hun 
kransjes naar de kerk.

Zojuist (16 november) kreeg ik de melding dat Jan Oudeman is overleden, na anderhalf jaar ziek 
te zijn geweest. Maandag heeft hij de ziekenzegen nog ontvangen. Familie Oudeman: van harte 
gecondoleerd en heel veel sterkte toegewenst.
Vrijdag 8 november heeft ook Agie Borst – Eeken de ziekenzegen ontvangen. Niet omdat zij erg 
ziek is, maar vanwege haar hoge leeftijd: 93 jaar.

In de afgelopen week heeft de Caritas, samen met andere Heerhugowaardse organisaties een 
inzamelingsactie gehouden voor de Voedselbank. Over het resultaat heb ik nog niets gehoord. 
Dat komt nog wel.
Dit weekend (17 november) zal er een deurcollecte worden gehouden voor de slachtoffers op de 
Filippijnen Ook over het resultaat hiervan hoort u later.

Op 29 oktober was er een parochieavond over de samenwerking binnen de regio. Op die avond is 
veel informatie gegeven. Maar dat heeft ook weer veel vragen opgeroepen. Veel mensen maken 
zich zorgen over het A-kerk of B-kerk zijn. De keuze daarvoor is op dit moment nog niet aan de 
orde. De bisschop wil graag dat we eerst een goeie samenwerkingsvorm op poten zetten. Pas 
daarna gaan we het hebben over A- of B-kerk.
Als u vragen, opmerkingen of ideeën heeft over dit proces, laat het ons weten. 

een aantal data om te onthouden:
23 november: afsluiting eerste cyclus Vormselproject
24 november: feest van Christus Koning van het Heelal
26 november: Ouderavond Eerste Communieproject
1 december: begin van de advent met een Zwarte Pietenviering 
4 december: meditatieve wandeling; om 13.15 start bij de kerk.
5 december: SINTERKLAASFEEST J 

Hartelijke groeten, 
Marion Bleeker – Burger

In november is de groep van Ans van Langen en Toos Mooij aan de beurt om de kerk op orde te 
maken

bloemengroep:
In november wordt de kerk versierd door Ada Borst en Agnes de Goede.

SPreeKUUr vice voorzitter.
Op elke donderdag van 19 uur tot 20 uur houd ik spreekuur voor alle vragen die er zijn buiten de 
pastorale vragen.
Kom gerust,u bent van harte welkom!! Plaats in de pastorie!

Vriendelijke groeten,
Gea Klercq
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v Garage Co Borst BV v Co Borst Autoschade
v Co Borst Bedrijfswagens v C.B. Lease
v Airco Service v Piaggio LTV-dealer

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

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

(geen onderzoekskosten!) 
Heeft u ook regelmatig problemen met uw computer? Of wilt u er een 

aanschaffen, maar weet u niet precies waarop u letten moet? 
Gepensioneerd KPN-computerdeskundige geeft nu advies en cursus 

om u daarbij te helpen. Ook reparatie, installatie of uitbreiding 
(binnen 1 dag!), eventueel bij u thuis, hoeft geen probleem meer te zijn! 

Bel eens voor informatie of afspraak. 
Rob Verweij, RCN Niedorp, 06-517 8 31 32, Winkel
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WeeKeInde 23 en 24 nOVember
Christus, Koning van het heelal
Eerste lezing uit het tweede boek Samuel 5, 1-3( David wordt door de oudsten van Israel tot koning 
gezalfd)
Evangelie uit Lucas 23, 35-43( Jezus is ee n koning die niet zichzelf, maar anderen heeft gered)

ZaTerdag 23 nOVember
19.00 UUR
Woord- en Communieviering ter afsluiting van de eerste cyclus van het Vormselproject met het 
Begeleiderskoor. Voorganger: Marion Bleeker – Burger.
Koster: ???

ZOndag 24 nOVember
10.00 UUR
Viering door de gebedsviering groep met zang van het ritmisch koor
Gebedsintenties voor; Henk groot en overleden familie, Theo Groot en overleden familie Groot-de 
Goede,in liefdevolle herinnering aan Wim en Tiny -Oudeman, Beers,Piet Dekker en zegen over zijn 
gezin, Cok Borst, in liefdevolle herinnering Jaap Pronk,Jan en Sjanet, Jan Veldman en zegen over 
zijn gezin, Jan Beers en zegen over zijn gezin,
Koster: Ria Danenberg

WeeKeInde 30 nOVember en 1 dedember
Eerste zondag van de advent
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 2, 1-59 Alle volkeren laten zich door God de weg wijzen naar 
gerechtigheid en vrede)
Evangelie uit Matteüs 24, 37-44(Wees waakzaam:geef aandacht aan de komst van God aan uw 
leven)

ZOndag 1 december
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van het kinderkoor. Voorganger is Marion Bleeker-Burger
 Gebedsintenties voor: Henk Groot en overleden familie, in liefdevolle herinnering Berry, Theo en 
Annie Hoogland-Bleeker, in liefdevolle herinnering Jan en de familie Oudeman-Groot, in liefdevolle 
herinnering Jan, Ria, vader en moeder Borst en vader en moeder Berkhout,Kees Zuurbier en zegen 
over zijn gezin, Jan Zuurbier en zegen over zijn gezin, Alie idema-van Diepen, Nic Klaver en Ineke 
en zegen over hun gezin, Jan Beers en Alida Beers-mooij.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars: Pascalle Beers en Maud Berkhout. Koster: Kees Berkhout

WeeKeInde 7 en 8 december
Tweede zondag van de advent
Eerste lezing uit Jesaja11, 1-10(De messiaanse koning zal gerechtigheid doen en een paradijselijke 
vrede tot stand brengen)
Evangelie uit Matteüs 3,1-12( Johannes de Doper roept op tot bekering0

ZOndag 8 december
10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van de cantorij. Voorganger is pater Jan Molenaar. Gebedsintenties 
voor: Henk Groot en overleden familie, Frans en Trien Dekker-Groot, Jaap Way en Gre Way-de Boer 
en overleden familie, Antonius Aloysus Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en 
de overleden familie Molenaar-Goedhart, Truus van Stralen-Overtoom en zegen over haar gezin, 
Jan Veldman en zegen over zijn gezin.
Lector; Jos Mooij. Misdienaars:  Ermioni en Petros Tsiamparlis Koster; Gon Meester.

12.00 uur Dopen
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Administratiekantoor
DEKKER
Voor uw:
 * bedrijfsadministratie
 * belastingzaken
 * salarisadministratie
 * automatiseringsbegeleiding in- of 
  exclusief het betalingsverkeer
 * algehele bedrijfsadvisering

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

Tevens verzorging van particuliere 

aangiftebiljetten

GER BRUIN
GARAGE / LPG INBOUW

- Onderhoud & Reparatie 
  van alle merken auto's.
- Banden, Uitlaten,  Accu's etc.
- Airco Service
- APK met Viergas- of Roetmeting.
- Dealer van: BRC en GFi  
  (Necam/Koltec en 
  AG LPG installaties)

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

 
 

 

 

 

   

 

 

 
 

    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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rooster kerken Waarland,’t Veld en nieuwe niedorp:

’t Veld:
Zaterdag23 november om 19.00 uur Viering met Piet Steur.
Zaterdag 30 november om 19.00 uur Viering met Piet steur en zang van interamvo, en er is KWD
Zondag 8 december om 10.00 uur eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van het 
gemengd koor

Waarland:
Zaterdag 23 november om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van 
het Ritmisch koor.
Zondag 1 december om 10.00 uur Viering met Piet Steur
Zondag 8 december om 10. 00 uur Woord- en communieviering met Truus Molenaar en zang van 
de vrienden van het gregoriaans

nieuwe niedorp:
Zondag 24 november om 10.00 uur Woord- en communieviering met Truus Molenaar en zang van 
het gemengd koor
Zaterdag 30 november om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger
Zaterdag 7 december om 19.00 uur eucharistieviering met pastoor van der Stok en zang van Timeless

dopen 
Wij  stellen  het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de pastorie gestuurd wordt.
Wilt u uw kindje laten dopen? 
Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971

medITaTIeVe WandeLIng.
Op 4 december is er een meditatieve wandeling. Start om 13.15 bij de kerk. 
Opgeven graag bij Marion Bleeker, tel. 0226 422731,
of  jnm.bleeker@quicknet.nl 
 
 
De Kinderkerk voor de onderbouw
Op woensdag  6 november was er weer kinderkerk en er waren 11 kinderen die met mee 
meegingen. Simone kon niet helpen, daarom was ik deze keer alleen, maar gelukkig waren de 
kinderen aardig rustig.en gaf het geen problemen.
Ik heb het verhaal van  een jongetje Sem voorgelezen, die blind geboren was en die door Jezus 
werd genezen. We hebben nog nagepraat over dit verhaal en de kinderen vonden het heel zielig 
als je blind was. Ik had een aantal sjaals meegenomen, een kind mocht die voorbinden, zodat 
die blind was en het andere kind was dan zijn begeleider. De 4 jarige vonden dit allemaal eng en 
daarom heb ik dit ingekort. 
Op een vel papier had ik een kat getekend en daar mochten ze dan ogen intekenen, maar ook 
dit spel vonden de kleinste eng, daarom waren ze mooi met het speelgoed gaan spelen die in de 
pastorie staat. 
Gelukkig had ik  nog een mooie kleurplaat van de blinde Sem, met Jezus en die hebben ze allemaal 
met plezier ingekleurd. 
Ondertussen kon ik met de kinderen nog napraten over hoe het is als je blind bent en dat het ook 
kan gebeuren dat je bepaalde dingen niet wilt zien.
Tot slot mochten alle kinderen weer een kaarsje opsteken in de kerk en dat vinden ze altijd weer 
prachtig om te doen.   

de volgende kinderkerk is op woensdag 4 december om 12.00 uur
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• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing

Tel. 072 - 5711243 
06 - 53557548

Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard

www.groottuinen.nl

René Jonker 
Stationslaan 1

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

www.jonkerhov.nl

Trimsalon 
noord-End

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER 
MARLIES BROERS

   
Veenhuizerweg 57
1704 DR Heerhugowaard - De Noord
tel. 06 - 13108895

06-15689390

• Licht installaties
• Kracht installaties 
• Meterkasten
• Buiten / tuin verlichting

H.W. Mesdagstraat 15
1741 JM Schagen

joandekkerelektrotechniek.nl

 

  
JJOAN OAN DDEKKEREKKER   

ELEKELEKTROTECHNIEKTROTECHNIEK   
 

06-15689390 
 

• Licht installaties 
• Kracht installaties  
• Meterkasten 
• Buiten / tuin 

verlichting 
 

H.W. Mesdagstraat 15 
1741 JM Schagen 

joandekkerelektrotechniek.nl 
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Wilt u kind ook meedoen met de kinderkerk, dan kan natuurlijk altijd. Ik kom uw kind om 12 uur 
ophalen van school en u kunt uw kind om 13.00 uur ophalen uit de pastorie.
De kinderkerk is bedoeld voor alle kinderen van groep 1 t/m 4. 
Wilt uw kind meedoen, dan stellen we dat heel erg op prijs, want hoe meer zielen hoe meer 
vreugd. Heeft u vragen dan kunt u mij altijd bellen of mailen.
U kunt mij bereiken op dit onderstaande mailadres of op telefoonnummer 072-5740952 
jmzuurbier@hetnet.nl

Groetjes van de leidsters van de kinderkerk 
Simone Drenth en Gerda Zuurbier

Kinderkerk voor de bovenbouw
Op maandag 4 november stond ik met het bordje kinderkerk bij school, bijna alle kinderen keken 
er even naar en liepen gelijk weer door. 
Even dacht ik dat ik met onverrichte zaken weer naar huis kon gaan, maar toch waren er 4 kinderen 
uit groep 8 die wel met me mee wilde. Ja, ze waren natuurlijk een beetje giechelig, maar na even 
wat heen en weer praten en ons voorstellen aan elkaar, was het ijs al snel gebroken. We hebben 
eerst de kaars aangestoken en gebeden en daarna eigelijk heel veel gepraat. Er waren heel veel 
vragen over de dood, maar dat klopt wel, want juf Hanny is kort geleden overleden.
 Ik had een programma voorbereid en dat ging over een dove man die door Jezus werd genezen. 
Het verhaal was wat moeilijk, maar ze begrepen heel goed waar het over ging. We hebben gepraat 
over hoe het is als je doof bent, maar het is ook prettig om te ervaren hoe het is als je niet kan 
horen. 
De kinderen mochten om de beurt iets uitbeelden, maar als je het niet kan raden en je mag niets 
zeggen, dan is het heel moeilijk. Verder had ik voor ieder kind een handalfabet en zo moesten ze 
het woord effetha, opzoeken, wat betekent wordt geopend. Tot slot vroeg ik of ze ook nog een 
kaarsje in de kerk wilde opsteken en er ging helemaal een gejuich op. De meeste kaarsen werden 
voor juf Hanny opgestoken.
De kinderen waren allemaal heel enthousiast en wilden graag de andere kinderen uit de klas 
vertellen hoe leuk het was. Ik ben heel benieuwd wie het aandurft om de volgende keer ook te 
komen.
Ik was van plan om de volgende kinderkerk voor de bovenbouw op donderdag 12 december te 
doen, maar ik denk dat het goed is om ook op maandag 25 november bij elkaar te komen, anders 
is de tijd er tussen zo erg lang.

de volgende kinderkerk voor de bovenbouw is 25 november

Op  maandagmiddag 25 november van 15.15 uur tot 16.15 uur is er kinderkerk voor de kinderen 
van groep 5 t/m 8. 
Ik kom uw kind dan van om 15.15 van school ophalen en zal dan ook met het bordje kinderkerk 
staan. Ik hoop op een grote opkomst.

Groetjes van Gerda Zuurbier
                                                                   Mijn mailadres is jmzuurbier@hetnet.nl, 
                                                telefoonnummer: 072-5740952 
 
 
Huldiging van jubilarissen op het Sint Ceacilia feest.
Afgelopen zondag was het weer de derde zondag van de maand. In een goed gevulde kerk zong 
ons eigen gemengd Ceacilia koor omdat we de naamdag van St. Ceacilia vierden. 
De hele viering stond in het teken van saamhorigheid, stem en klankgebruik, zowel in het koor als 
in de samenleving. Ook stond er keurige informatie in wie eigenlijk die Ceacilia was.
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Super betaalbare 
mode
voor iedereen

Zaterdags gesloten.

Plantencentrum Heerhugowaard
Altonstraat 25, Heerhugowaard De Noord.

Dagelijks geopend van 13.00 -18.00 uur
Zaterdags vanaf 9.00 uur.

O.a.:  Hovenierswerkzaamheden:
Kamerplanten Tuinplanten Tuinontwerp Beplantingsplannen
Bloembollen Kadoartikelen Snoeiwerk Winterklaar maken
Kerstbomen etc. ( vanaf 1 dec.) Beschoeiingen Veranda’s en tuinhuizen
Alles voor de vogels in de winter Bestratingen Tuinverlichting

Bel Theo: 0645905544
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Na afloop van de viering werden drie jubilarissen in het zonnetje gezet. Truus v.d. Berg-De 
Boer vanwege 40 jaar, Nel Rinkel- Danenberg en Reinier van Schagen vanwege 50 jaar trouw 
lidmaatschap van dit gemengde koor. Daarna was er een gezellige receptie in het Dorpshuis.

De drie jubilarissen: Nel Rinkel, Truus v.d. Berg en Reinier van Schagen

Eerste bijeenkomst Wake up!!! together een succes!
Met vier jongeren van tevoren het programma ingevuld, PR besproken, boodschappenlijstje ge-
maakt en afspraken gemaakt wie wat doet, een Facebookgroep aangemaakt en een evenement, 
posters en flyers verstuurd, e-mails met een uitnodiging en toen afwachten. (Het komt voor dat er 
niemand reageert op je enthousiaste ideeën...) Zo niet nu: 19 jongeren hebben zich aangemeld en 
zijn allemaal gekomen. Op de dag zelf vertrok de voorbereidingsploeg om 10 uur richting Heiloo. 
Vanaf 12 uur druppelde iedereen binnen en genoot van de brunch. Tot 14 uur was er geen pro-
gramma, want velen hadden elkaar al een tijd niet gezien en dan valt er veel te praten. 
Pastoor Wagemaker kon helaas toch niet, maar gelukkig kapelaan Jeroen de Wit wel. Na een in-
leidend praatje en het voorstellen van de kapelaan togen we naar de bioscoopzaal. Daar kreeg 
iedereen een kijkvraag mee om vervolgens te genieten van de film Gran Torino. Hoewel genieten 
... het is een humorvolle, maar indringende film, die eigenlijk niemand onberoerd liet.
Vervolgens in groepjes in gesprek met wat vragen als leidraad. Er werd serieus gepraat en het riep 
ook vragen op, die aan het eind van het filmgesprek plenair nog aan de orde kwamen. We hadden 
tijd tekort, want we wilden nog naar de kloosterkapel voor de afsluiting. We mochten een half 
uurtje in de kapel, maar daarna wilden de blauwe zusters er weer gebruik van maken. Vandaar dat 
we niet konden uitlopen. De middag vloog om en iedereen heeft alweer zin in de volgende keer!
mocht je denken: “misschien is het ook wel wat voor mij” meld je dan aan en kom er gezellig 
bij! Iedereen van 16 – 30 jaar is van harte welkom.

De volgende bijeenkomsten zijn op de zondagen 12 januari, 9 maart en 11 mei 2014 
Tijd: van 12 - 18 uur
Locatie: Jongerenzolder in het Julianaklooster, Hoogeweg 65 in Heiloo.
Kosten: € 10,00 
Aanmelden via karinblaauw@hetnet.nl  
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Straatgereedschap.nl
Middenweg 571
1704 BH Heerhugowaard

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

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

Uw online site voor straatgereedschap

• straathamers
• steenknippers
• trilplaten

• werkkleding
• werkschoenen
• bezems

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

Straatgereedschap bestel je online op

Straatgereedschap.nl

Margret de Boer ‘Haarstyliste’
Leliehofstraat 16
Heerhugowaard-Noord
072-5716154

Uitsluitend op afspraak!

Openingstijden:
Dinsdag 13.00-21.00
Woensdag 09.00-21.00
Donderdag 09.00-21.00
Vrijdag 09.00-17.00

K
AP
SALON
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Adventure wandeling
voor alle volwassenen én kinderen zondag 15 december 2013

Programma
12.00 uur Inloop met koffie/thee en herfsttaart
  (H. Joannes de Doperkerk  in Schoorl)
12.45  Inspirerende wandeling – eerste deel
14.00  “Op verhaal komen” met brood en warme soep
15.00  Inspirerende wandeling – tweede deel
16.00  Aankomst  (H. Joannes de Doperkerk)
  Koffie/thee met levende muziek
16.30  Bezinningsmoment als afsluiting
17.00  Weer naar huis

(bij erg slecht weer is er een aangepast programma!!!)

Kosten: € 10 p.p. (kinderen t/m 15 jaar gratis)
Aanmelden bij karinblaauw@hetnet.nl  

Heeft u zich al aangemeld? Wél doen hoor! Het wordt een prachtige middag!
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IMPULS

HET GELOOF DOORGEVEN AAN 

EEN VOLGENDE GENERATIE 

Wat kunnen we als kerk betekenen voor jongeren en (jonge) gezinnen?

DAG

Zaterdag 18 januari 2014 van 9.30 uur tot 14 uur 

Julianaklooster Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo

Geloofsopbouw
Voor begeleiders en vrijwilligers in catechese, 
huwelijk & gezin en jongerenwerk

U heeft ze niet vergeten!
Gelukkig, u heeft de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank, niet vergeten.
Naast de nodige dozen met boodschappen is er ook € 370,-- geschonken. Met dit geld worden 
cadeaubonnen gekocht die alleen besteed kunnen worden voor kinderkleding, zo wordt ook 
dit goed besteed. Nogmaals allemaal hartelijk dank en we hopen dat u er een goed gevoel aan 
overhoud met deze hulp aan onze naaste.

Jan van Schagen,
Voorzitter PCI/caritas.
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  Hartelijk bedankt!

Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de belangstelling bij mijn afscheid, de  kaarten 
met alle goede wensen en de lieve attenties. 
Nogmaals iedereen bedankt en zeker tot ziens, want ik blijf met de Noord verbonden. 
Ook namens Henk de hartelijke groeten, 

                                                            Ineke Vaandrager.

Bezoekje van Sint en/of pieten
Sint en zijn pieten, zijn weer in het land
Dus kantoorpiet Irma, heeft haar agenda alweer bij de hand.
Bel 5744317, voor een bezoekje van Sint of alleen de pieten.
Groot en klein, zal daar weer van genieten!!

Eerste lustrum Winter Fair De Noord Heerhugowaard
met record aantal deelnemers

Voor de vijfde keer alweer wordt op zaterdag 23-en zondag 24 november in De Noord in Heerhug-
owaard een Winter Fair gehouden. E
en record aantal deelnemers doet aan het eerste lustrum mee. 
Toen Roos Beers met echtgenoot Nico en haar zuster Marjet vijf jaar geleden op het idee kwamen 
om in De Noord een Winter Fair te organiseren, konden ze niet vermoeden dat het zo’n succes zou 
worden. “De eerste keer hadden we veertien deelnemers. De daarop volgende edities kwamen er 
steeds weer nieuwe bij. 
Dit keer kunnen belangstellenden op ruim 25 locaties terecht,” vertelt Roos. Volgens Marjet is de 
gezelligheid en gemoedelijkheid kenmerkend voor de Winter Fair. “Het heeft iets weg van een 
reünie. Je ziet vriendinnen die met elkaar ieder jaar overal langs gaan. Er samen een gezellig dagje 
van maken. Lekker struinen naar leuke hebbedingetjes en inspiratie opdoen voor de feestdagen. 
Doordat de deelnemers vaak hun woningen open stellen is het heel laagdrempelig. Wie dat wil 
schuift gezellig aan de keukentafel aan voor een kopje koffie of een glühweintje en kijkt vervol-
gens rustig even rond.”
Kenmerkend voor de Winter Fair is dat bijna alles wat er te zien en eventueel te koop is, door de 
deelnemers zelf is gemaakt. 
Binnen de kleine gemeenschap is sprake van een grote mate aan creativiteit. Dat zie je terug in 
allerlei sfeerartikelen, woondecoraties, kunstvoorwerpen, fotografie, sieraden, kaarten en mozaïe-
ken, maar ook in typische streekspecialiteiten zoals wijn en tal van zelfgemaakte lekkernijen die 
natuurlijk geproefd kunnen worden.
Het is wel verstandig om voor de Winter Fair een paar uurtjes uit te trekken. Wie overal langs wil 
gaan, is namelijk wel even bezig. De meeste locaties liggen niet ver van elkaar en zijn lopend of op 
de fiets te bezoeken en herkenbaar aan een ‘rode kerstboom’ bij de entree.
Een route is met een korte beschrijving van de deelnemers te downloaden via:

 www.winterfairdenoord.nl 

De Winter Fair is beide dagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur en gratis toegankelijk.
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Foto: De deelnemers aan de Winter Fair in De Noord. Foto Yvonne Ransijn

Lijst deelnemers Winter Fair De Noord Heerhugowaard
1:  Veenhuizerweg 29 boerderij sfeervol ingericht door TINY ROOD en TEAM bloemdecoratie -live 

muziek-Cupcakes,kinderen koek versieren,Wat zie ik in de spiegel-handlezen-schilderijen-kaar-
ten-jams enz. leuke cadeaus,mini workshop voor kinderen,Gratis LOTERIJ-kom gezellig bij ons voor 
koffie/thee of gluhwein, Ada Nellie Ans

2:  Astresia Veenhuizerweg 33a; alleen op zaterdag! PURA proeven bij Astresia. Klein proeverijtje van 
de mooiste producten gemaakt door onze chefkok , Wijn en koffie van Mercato. . Kijk , Proef en Ge-
niet !! PURA @ ASTRESIA

3:  Susan Duijn: wij als “Handelskwekerij de Noord” veel opgepotte manden en herfst plantenbakjes 
en we willen graag de kerstsfeer alvast neerzetten met plantmateriaal. Veenhuizerweg 38c

4: Janneke Zuurbier Fotografie AC de Graafweg 6a, Zelf gemaakte brocante curiosa, tassen, aan-
kleedkussens, mandjes, sleutelhangers ,geborduurde cadeau artikelen, kippen, eieren en fotografie 
expositie. Niet te missen, super gezellig!

5:  Maud Valent, acht jaar en haar moeder Sandra bieden u in Le Château de Maud Valent diverse 
mozaïkwerken. In de “winkel” van de dames, links naast Studio Valent, zijn diverse fotolijstjes tot 
prullenmanden en van klokken tot spiegeltjes.

6:  Kringloop De Noord Harlingerstraat 10 mooie en goede spullen, Bric & Brac, kijk even rond bij Piet, 
er is vast iets voor je bij!

6A: Agnes Pennewaard Harlingerstraat 1: Bep Groen en de zusjes Pennewaard zorgen voor een sfeer-
volle tent met kerstartikelen, schilderijen en keramiek.

7:  Op Groote Geldebosch 48 is veel leuks en moois te zien maar ook te proeven: Van Schagen Kids 
met leuke en nieuwe dingen voor de kids. Jolanda en Karin, sieraden, tuin- en woonaccessoires van 
fietsbanden, Wijngaard Noordland, wijn uit Heerhugowaard-Noord en u zult verrast zijn over de 
kwaliteit van deze wijnen , Ambiance’, sfeerartikelen en hebbedingetjes voor huis en interieur.

8:  Skuur 44 op Groote Geldebosch 44 creatief leuks voor binnen en buiten, met onder andere: steiger-
houten wand- en kinder kamer decoratie, kerst, leuke cadeau pakketjes, vogelvoerarrangementen, 
windlichten etc.
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9:  Helmi Dekker hoek Bosweg/Plaetmanstraat, Francis met kralen die ze zelf brandt ook ter plekke! 
Louise met zelfgemaakte etagères. Laura met eigen gemaakte lekkernijen. Helmi met patchwork 
en quilts

10:  middenweg 552 bij attent , Gabriella van hall en Sylvia groen. Leuke winterfair binnen en buiten 
decoratie en nog veel meer. Kom maar kijken!

11: In de gezellige boerderij van de fam. van Schagen aan de middenweg 523 vindt u o.a. breiwerk, 
vogelhuisjes, kransen, kaarsenstandaards alles van eigen hand en veel mooie 2e hands Kerstarti-
kelen. Welkom namens de KBO. Mary IJdema met Papierknipwerk, kaartboekjes voor uitnodiging, 
felicitaties enz.

12: Fotografe Yvonne Ransijn (www.fotobank-nh.nl) aan de Eg 29 kunnen kinderen, eventueel met 
hun lievelingsdier, gratis op de foto. Verder is er een foto-expositie in en rondom de studio.

13: Tineke de boer middenweg 519 Als beginnend pottenbakker laat ik u graag mijn werkplaatsje én 
de resultaten zien. Ik werk met een elektrische draaischijf en vind het steeds weer fascinerend om de 
klei onder mijn handen van klomp tot pot of schaal te zien worden.’.

14:  Allemoois middenweg 515: Trek in een bakkie, gezellig! Wij hebben flink ons best gedaan om er een 
sfeervolle schuur van te maken. Nieuwsgierig?.....kom kijken bij allemoois; kerstideeën, woondeco-
raties en nog veel meer! Groetjes Roos en Marjet

14a: Lynn en Marleen; Middenweg 506 (paardenboslaan). Het is de bedoeling dat kinderen kunnen 
ponyrijden met wat leuke figuren zoals zigzaggen en nog wat andere oefeningen Er zijn ook moza-
iek dingen die de tante van Marleen heeft gemaakt

15:  Middenweg 500, Prachtige sieraden voor het goede doel, handgemaakte kaarten, cupcakes en nog 
veel meer! neem dus gerust een kijkje. Petros en Ermioni Tsiamparlis

16:  Zusjes Stoop middenweg 498 : 498 Claudia staat weer met leuke betaalbare kado-artikelen uit 
haar winkeltje voor de sint en kerst.Mariska heeft een gedeelte van de najaars en winter collectie 
van MEG Mode mee.Ook een OUTLET voor de kids en babietjes prijsjes vanaf 3,4,5,6,enz euro!!

17:  Bij ons, Middenweg 486, vindt u o.a. stoofpeertjes, sieraden, olijven en woonaccessoires, dus van 
alles wat!

 Gemaakt door: fruitspecialist John Bes, Iris de Boer, “Leuk en Lekker” en Creaties van mij.
18:  middenweg 474 APPELTJE-EITJE is GROOT-GROTER-GROOTS geworden !!
 Dus nog meer ANTIEK BROCANTE en VINTAGE spullen die bij U een 2de kans krijgen.
19: Middenweg 452 het “koolcafe” is weer open, met veel verse groentes, recepten, gerechten, een 

drankje, of koffie met taart verzorgt door a piece of cake (wat ten goede komt voor “A sister’s hope”). 
Veel hebbedingen van Bakkums Boetje, Draadje van Ktje (Karin Zuurbier), en “Pronk haar” (Anne-
miek Pronk). Maar ook bezienswaardigheden waarvan schilderijen van Marijke van Langen, Fungi 
Flower “hoe champignons groeien” en het is er toch van gekomen het boek “De glijbaan”van Nel 
Zuurbier.

20:  Anton Duijn Keukens Hasselaarsweg 21. Wij Toon en Marjon Duijn hebben onze winkel weer omge-
toverd in Dickens Village en Riverdale stijl. Kleine dorpjes opgesteld door de hele showroom heen. 
Riverdale assortiment om echt in wintersfeer te komen.

21:  Blankendaal Bloemdecoratie op de Altonstraat 11. Maras Naaldstudio en Mevr. Cha staan tijdens 
de winterfair garant voor stijlvolle bloemsierkunst en leuke kerstdecoraties, creatieve haakwerken 
en heerlijk soorten Thee. Anita van Langen laat zien wat ze de afgelopen jaren heeft gemaakt tij-
dens de cursus beelden boetseren. Ik werk met een model, de meeste beelden zijn vrouwenfiguren. 
Proeven en zelf creatief bezig bij ons!!!

22:  Erna de Haan Middenweg 565 met creatieve kraamcadeaus en presentjes in de vorm van luiers bijv. 
een luier-uil, -tas etc. en div. zeepcadeautjes, ook kraambedankjes van zeep of een leuk en persoon-
lijk kraamcadeau.

23: Wij, Linda Mupengi en Irma Entius middenweg 569 zijn zussen en willen nog 1 jaar meedoen. Dit 
jaar laten we dus nog 1 keer onze haakkunsten zien. dus kom kijken, als je het leuk vind.

24:  Joopie’ s boetje is weer van de partij en dit keer op z’ n ouwe stek; Middenweg 590.Verrassend, puur 
natuurlijk materiaal sfeervol, lekkers en konkeltijd.

25:  Welkom bij de sfeervolle Kerstshow van TEDenDET Woonjuwelen Laanderweg 21 met weer heel 
veel exclusieve Kerststukken, opgeknapte meubelen en creatieve woondecoraties.
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 Winterfair De Noord 

23 en 24 november 2013 
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Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 

Herhaalde oproep: Ouderen gevraagd om te komen koffie 
drinken / ook voor echtparen

We willen de ouderen onder ons nogmaals vragen of zij gezellig 
bij ons aan willen schuiven. De groep die elke twee weken op de 
vrijdagochtend komt koffie drinken, wordt erg klein.
We willen alle ouderen, ook als ze nog niet alleenstaand zijn, 
uitnodigen om te 
komen koffie drinken op de data die staan vermeld in dit Contact. 
Wij willen een stuk gezelligheid met elkaar. Ook als u zelf denkt: voor mij is het nog 
niet nodig, doet u er zeker de huidige koffiedrinkers een plezier mee.
Want zo is het spreekwoord: hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Dit geldt alleen voor het koffie drinken en niet voor de maaltijd.

U bent van harte welkom!

de data voor de komende tijd:
29 november 2013 maaltijd in het dorpshuis
13 december 2013  10.00 uur koffie ochtend op de pastorie

U kunt zich opgeven of afmelden bij:
Janet Wester     (5719382) Tonnie Rozing  (5741684) 
Gea Klercq       (5715265)  Tiny van Stralen
Riet Beers (5714705)  Ria Boekel        (5719919)
Toos Mooij       (5710193) 
      
U bent van harte welkom!

KBO Heerhugowaard Noord
Secretariaat: Harlingerstraat 3         Telefoon:  072-5710966
      
bestuurssamenstelling:
Voorzitter:         Wout Beers Middenweg  566    tel: 5714705         
Vicevoorzitter:  Joke Beers-de Wit Torenburgplein 12   tel: 5745923        
Secretaris:    Richard de Vos  Harlingerstraat 3   tel: 5710966        
Penningm:        Cor Neeft      Dorsvlegel 9               tel: 5713628        
2e penningm:  Ria Vriend-Bleeker Leliehofstraat 8   tel: 5716032        
Leden: Jos Tesselaar-Zwemmer   Bosweg 23   tel: 5715566 
 Joke Bergman   De Zicht  12          tel: 0613650786   
 
Jan Visser op bezoek.
Jan Visser is populair, maar dat hij zo populair was konden wij niet vermoeden. Steeds weer 
moesten er stoelen en tafels worden bijgezet om alle gasten een plaatsje te geven. En met 60 
gasten was dit dan ook een top bijeenkomst.
Na de opening door Joke Beers, want voorzitter Wout lag een stuk dichter bij de evenaar 
waarschijnlijk nog lekker in het zonnetje, kregen we van Jan direct al de actuele informatie van de 
supertyfoon Hayan. 
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Bij ons konden we kort geleden ervaren hoe het is met windstoten van bijna 150 Km per uur. De 
mensen daar hebben ervaren hoe verwoestend de wind kan zijn als hij snelheden haalt van ruim 
300 Km per uur. Hoe en waarom zo’n tyfoon wel of niet kan ontstaan kon Jan Visser haarfijn en 
duidelijk uitleggen, zodat we die avond veel hebben opgestoken.
Niet alleen over deze gebeurtenis, maar ook over het weer in onze streken en over de mooie en 
soms dreigende wolkenluchten wist deze oude rot in het vak veel te vertellen, waarbij zijn enorme 
parate kennis opmerkelijk was.
Dank zij de grote opkomst, de boeiende verhalen van Jan Visser en de mooie en actuele plaatjes 
op het grote scherm kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde bijeenkomst.

de KbO actief tijdens de winterfair

De oproep van Truus, Nel en Wim heeft nu al goed gewerkt. Een flinke hoeveelheid al of niet 
eigengemaakte artikelen hebben hun weg gevonden naar de grote schuur van Nel en Jan van 
Schagen. De voor bederf gevoelige artikelen moeten nog tot zaterdag en zondag wachten, 
maar als we de berichten mogen geloven komt er heel wat lekkers. Onnodig natuurlijk om nog 
eens te vertellen dat dit idee is geboren tijdens de laatste algemene ledenvergadering en dat de 
opbrengst geheel ten goede komt aan onze KBO afdeling. 
Laten we hopen dat veel mensen uit De Noord en verre omstreken de weg naar de schuur aan 
de Middenweg 523 weten te vinden gewoon om te kijken,  om voor weinig geld iets moois te 
kopen, om even iets te eten of te drinken .....of misschien wel om lid te worden van de KBO. De 
seniorenbond die lokaal, provinciaal en landelijk opkomt voor de belangen van ALLE senioren. 
En dat bent u al wanneer u de 50 bent gepasseerd.

17 december:  14.00 uur   Kerstmiddag met “maandag Wasdag”.
Nog even Sinterklaas (met zwarte Pieten) vieren en dan lopen we alweer tegen de Kersttijd.
Op 17 december gaan we weer een mooie Kerstbijeenkomst tegemoet. 
Stond in het vorige contact dat u zich alvast bij Richard de Vos tel: 5710966 kon opgeven, nu 
moeten we vermelden dat we al aardig naar het maximale aantal van 85 deelnemers toegaan. 
Wacht daarom niet te lang!
De groep “Waskracht” is van plan om ons een gezellige middag te bezorgen en ook met het 
barteam zijn al de nodige afspraken voor een goed verzorgde broodmaaltijd gemaakt. 
De deelnameprijs is, zoals vermeld, 20 Euro per persoon. 
Dit bedrag moet voor 7 december gestort worden op rekening 32 68 56 536 ten name van KbO 
Heerhugowaard noord.
Tot ziens op 17 december 14.00 uur
O ja, bijna weer vergeten....... Als u slecht ter been bent kunt u gehaald en thuisgebracht worden. 
Maak tijdig een afspraak met Wim Beers. Tel: 5745923

KbO  voor 50 plus

Wilt u meer weten over de belangenbehartiging voor senioren?
Kijk dan op www.kbonoordholland.nl of www.uniekbo.nl
Voor nadere bijzonderheden over onze afdeling?
Kijk op www.kbonoordholland.nl en kies op deze site het tabblad “AFDELINGEN” 
U vindt ons bij de letter “H”
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Dorpshuis voorzien van zonnepanelen

 

Het afgelopen jaar was 31.837 KWh stroom verbruikt. 

Vanaf 16 mei zijn de 28 zonnepanelen stroom gaan opleveren. De 
eerste weken waren grijs en bewolkt en vanaf begin juni is de zon 
gaan schijnen.

Op zondag 16 juni eind van de middag stond de teller op 907 KWh. 
De eerste maand heeft een goed resultaat opgeleverd.

Op maandag 15 juli eind van de middag stond de teller op 1764 KWh. 

Op zondag 25 augustus eind van de middag stond de teller op 3097 KWh

Op zondag 22 september einde van de middag stond de teller op 3802 KWh

Op zondag 20 oktober stond de teller op 4325 KWh. De zonkracht neemt duidelijk af.
De verwachten opbrengst bij de offerte was 6300 KWh wat met nog 7 maanden te gaan goed 
haalbaar moet zijn.

Op zondag 17 november stond de teller 4643 KWh. In een kleine maand 318KWh voor een grijze 
maand.

Met vriendelijke groet, Kees Dekker 
 
Nieuws vanuit de dorpsraad
Toekomst van de noord en de bibliotheek: 12 december om 20.00 in bleeker 
Hoe zit De Noord in sociaal opzicht in elkaar? Hoe is het gesteld met de sociale vitaliteit in De 
Noord? En wat is er nodig om dit in de toekomst zo te houden? De afgelopen tijd heeft bureau 
Companen dit in opdracht van de gemeente onderzocht. Er is met bewoners en organisaties ge-
sproken en er is naar bestaande onderzoeken en gegevens gekeken. 
Graag delen we de uitkomsten met u tijdens een avond in zaal Bleeker. Omdat duidelijk naar voren 
kwam dat de onzekere toekomst van de bibliotheek in de Noord onrust geeft, wil de Bibliotheek Kenne-
merwaard deze avond graag meer vertellen over de stand van zaken rondom de vestiging in De Noord. 
U bent van harte welkom op donderdag 12 december 2013 in zaal Bleeker, vanaf 19:45. De avond be-
gint om 20.00. 
Vragen?
Met vragen over de avond of over het onderzoek, kunt u contact opnemen met Wietske Tideman 
van bureau Companen, 026 -351 25 32 of tideman@companen.nl.  
 
 
Toneelvereniging Togido
Op  16 ,22 en 23 november om  20.00 uurspeelt toneelvereniging 
Togido uit Veenhuizen de klucht:extra hulp op de eerste hulp in 
dorpshuis ´t zwaantje.
De entree bedraagt 7,50 inclusief een kopje koffie of thee
 Dit komische stuk speelt zich af in de wachtruimte van een 
regionaal ziekenhuisje. Dokter Hogebaum is een oude dokter die 
nogal vergeetachtig en verstrooid is. Hij gaat er mee stoppen, maar 
moet eerst nog even zijn opvolger inwerken. Dan komt ene Joop 
van het uitzendbureau langs voor schoonmaak - werkzaamheden. 
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Dokter Hogebaum ziet hem echter per ongeluk voor zijn opvolger aan, wat tot bizarre situaties 
leidt. Joop denkt al snel dat hij dus ingehuurd is als dokter en vind dat eigenlijk wel interessant en 
doet dan ook zijn uitstekende best. Maar waar is de echte nieuwe dokter en wat voor bezoekers 
komen er verder allemaal wel niet langs in het ziekenhuis? Zo is er Nella, die werkelijk alle kwaaltjes 
schijnt te hebben die er maar bestaan en komt Rebecca eerder in het ziekenhuis om een goede 
partij te schaken, dan dat ze werkelijk iets mankeert. Ook komt Roel langs met een zere duim, maar 
is dat de enige reden waarvoor hij langskomt? Gelukkig kan het ziekenhuis beschikken over het 
kordate hoofd van de verpleging Joke en verpleegkundige Annie, maar of die de boel nog kunnen 
redden? 
Zoals u kunt lezen belooft het weer iets moois te worden, dus komt allen kijken op een van de 
uitvoeringen

rOLVerdeLIng

Dokter Hoogeboom ( eerste hulp arts ) Ben van Leeuwen   
Joop Kleiduif ( uitzendkracht )  Corney Klaver
Joke ( hoofdzuster )  Marian Groot      
Annie (verpleegster )     Annet Kroon
 Terpstra ( arts )  John de Boer
Van der Wal ( directeur )  Alex Kroon 
Nella Duinoord ( een patiënt )  Tanja Harlaar
Roel Buikstra (een patiënt )   Luc Neefjes 
Rebecca Boom (ouwe vrijster )  Anneke Wiegman

De “Blik op de weg” in De Noord …( 11 nov.)
Beste mensen,

Vandaag is het de 11e van de 11e. Dan moet ik altijd even aan Bra-
bant denken, waar ik 13 jaar, in ‘s-Hertogenbosch, heb gewoond. 
Deze datum was altijd het startsein voor de carnavalsvoorbereidin-
gen. Je kunt het een beetje vergelijken met de voorbereidingen 
van de Volksspelen in De Noord!
Het is mooi weer en de lucht ziet er prachtig uit. Dus, de hand-
schoenen aan, versnaperingen in de tas en het fototoestel erbij en 
zo ga ik rond 8.00 u. op pad.
Ans en Marco staan het ontbijt al klaar te maken, maar een groet 
en glimlach kan er altijd af. Vanaf de Doorbraak de Middenweg op, waar ik de lachende gezichten 
van de schooljeugd tegenkom. Soms met z’n drieën, fietsen ze, al keuvelend over de weekendver-
halen naar school. Ik zie veel blad op de fiets- en voetpaden en weet, dat de herfst nu echt doorzet.
Bij de Chinees steek ik over en volg de Hasselaarseweg tot het eind, want vandaag is het de zuid-
west route naar het station. Marion rijdt met een kort claxongeluid voorbij. Ja, het werk wacht en 
heeft ook z’n leuke kanten!
Bij het spoor wacht ik even op de trein van 8.30 u. uit Den Helder. Ook die gaat in een flits voorbij. 
Linksaf de Pannekeetweg en zo loop ik, langs een verlaten Babylon, naar de Westerweg. Ook hier 
even geduld tot het licht op groen staat. Linksaf loop ik, tussen de bomen, die nu alle bladeren 
hebben laten vallen. Het is een heel ander gezicht, dan een maand geleden! Hier en daar ligt wat 
afval en ik gooi dat in de afvalbakken bij de bushaltes.
Aan het eind de provisorische oversteek, want daar wordt met man en macht gewerkt aan nieuwe 
oversteekplaats. Nu tussendoor naar de Zuidtangent. Bij het station is het helemaal schoon! Wat 
een prachtig gezicht! Het gebouw van het Waterschap ligt te spiegelen in het water. Ook hier sta 
je even van te genieten!
Dan de Westtangent, waar menigeen de hond even over het gras laat dartelen. 
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Hier ziet het er ook aardig opgeruimd uit. De verschillende kruisingen steek ik over. De voet- en 
fietspaden liggen er keurig bij. Daar zorgt de gemeente wel voor!
Op de rotonde linksaf de Middenweg op. Bij de ingang naar de Vork even wat rommel lozen en 
dan het laatste stuk van ongeveer drie kilometer. 
Halverwege hoor ik de motorzaag. Twee mannen zijn bezig, om de omgewaaide bomen nog een 
stukje kleiner te maken. De natuur heeft zijn werk in volle hevigheid gedaan!
Piet de Goede zwaait nog even vanuit een antiek vervoermiddel (een Peugeot?) Als ik de Zeis in-
loop deponeert Aat ook haar lege flessen in de container. Zo zijn we met elkaar bezig de rommel 
te scheiden! Rond elf uur smaakt de koffie prima!

·	   26 blikjes
·	   23 drinkbakjes
·	   14 plastic flesjes
·	   15 pk. sigaretten
·	     1 pk. shag
·	     2 flessen

Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol
De Ploeg 10
tel. 5726170
e-mail: der.van.krol@quicknet.nl

p.s.
Meer foto’s over De Noord vindt u op mijn ...
website: www.gerritvanderkrol.nl   

Info(N)oord
 

Info(n)oord is het informatiepunt in Heerhugowaard de noord van  
· bibliotheek Kennemerwaard 
· rabobank alkmaar e.o. en 
· gemeente Heerhugowaard. 
U kunt uw vragen of opmerkingen ook mailen naar: 
denoord@bibliotheekkennemerwaard.nl

Informatie van de rabobank contact Punt 
Medewerkers van de Rabobank zijn niet meer aanwezig op woensdag- en vrijdagmiddag.
U kunt wel een afspraak maken met de senioradviseurs mevrouw B. Blank of mevrouw M. Ramaker, 
telefoon 072-5674400 voor een gesprek thuis of in het kantoor van Info(n)oord.
Voor telefonische informatie Tel. 072 - 5674400 

U kunt bij Info(N)oord wel terecht voor: een random-reader
     betaal-enveloppen 

Informatie van de gemeente 
Er is een directe telefoonlijn van Info(N)oord naar de gemeente.
Door het opnemen van de hoorn heeft u direct rechtstreeks telefonisch contact.

de gemeentegids 2013/2014 wordt niet meer huis-aan-huis bezorgd.
De nieuwe gemeentegids 2013/2014 ligt voor u in de bibliotheek!!!
U kunt deze gids afhalen bij bibliotheek de noord.
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bibliotheek Kennemerwaard
November 2013
nederland Leest

Erik of het klein insectenboek van Godfried Bomans is het boek dat centraal staat tijdens Nederland 
Leest 2013. Het boek, dat leest als een sprookje, vertelt het verhaal van Erik Pinksterblom die 
op een nacht het schilderij  Wollewei  boven zijn bed in stapt en in de wereld van de insecten 
terechtkomt. Daar merkt hij dat het verschil tussen insecten en mensen niet zo groot is. Door de 
belevenissen van Erik leren we de mens kennen, en diens eigenschappen van bekrompenheid 
en hang naar materialisme. Erik of het klein insectenboek wordt tijdens de campagneperiode van 
vrijdag 1 t/m zaterdag 30 november door Bibliotheek Kennemerwaard gratis aan (nieuwe) leden 
gegeven (zolang de voorraad strekt).

December 2013
duurzame mode
Onder eerlijke kleding/ethical fashion verstaan we kleding die van duurzame materialen en onder 
goede arbeidsomstandigheden zijn gemaakt. Eerlijke kleding heeft de toekomst. Fair, eco, green, 
sustainable, duurzaam, niet voor niks horen we deze woorden steeds vaker. Ethical fashion is 
happening. Deze maand staat het Greenpoint in de bibliotheek van Alkmaar Centrum in het teken 
van duurzame mode. Marieke Eyskoot van Talking Dress is onze gast, er zijn workshops, en er 
komt een outlet van representatieve dameskleding. Kijk voor alle activiteiten in de folder van het 
Greenpoint of op de website. 

December 2013
Voorlezen aan Peuters

Vertelprogramma met een verhaaltje en een liedje voor kinderen van ongeveer twee tot vier jaar. 
De toegang is gratis.

Bibliotheek Heerhugowaard Centrum
Datum  woensdag 18 december 
Tijd  9.15 – 10.00 en 10.15 – 11.00 uur

Tablet café
Bent u ook zo enthousiast over de tablet/iPad? Of vindt u het nog lastig?
Misschien overweegt u om er één aan te schaffen? Kom dan de Tablet Café inloopmiddagen. 
Hier kunt u vragen stellen, kennis delen en ervaringen uitwisselen. Medewerkers van Bibliotheek 
Kennemerwaard zijn aanwezig om u te helpen bij vragen. Het is handig om uw eigen tablet mee 
te nemen. Heeft u nog geen tablet? Dan zijn er voldoende tablets aanwezig om ervaringen op te 
kunnen doen. Toegang is gratis.

Bibliotheek Heerhugowaard Centrum
Datum  dinsdag 17 december 2013
Tijd  14.00 – 16.00 uur

Woensdag 11 december 2013
Voorlezen aan dreumesen

Vertelprogramma met een verhaaltje en een liedje voor kinderen van 1-2 jaar. De toegang is gratis. 

Bibliotheek Heerhugowaard Centrum
Datum  woensdag 11 december
Tijd  9.15 – 10.00 uur 
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Donderdag 12 december 2013
de stolp in Heerhugowaard
Door Anita van Breugel

2013 is het jaar van de stolp. Heel Noord-Holland wordt gekenmerkt door de stolp, het is ons 
meest bekende boerderijtype en kenmerkend voor de droogmakerijen.
In deze lezing wordt ingegaan op de meest opmerkelijke stolpen in Heerhugowaard, zodat u een 
goed beeld krijgt van de kwaliteit van het stolpenbestand binnen deze droogmakerij. Anita van 
Breugel is cultuurhistorica en heeft een eigen bureau Cultuurhistorie.
De Gemeente Heerhugowaard heeft dit jaar opnieuw de Stolpenroute uitgegeven, o.a. verkrijgbaar 
bij de bibliotheek en de gemeente. Lezing van het Platform Erfgoed Heerhugowaard.

Bibliotheek Heerhugowaard Centrum
Tijd  20.00 uur
Toegang         € 5,-

Kerstvakantie 2013

Donderdag 2 januari 2014
een bibliotheek vol lichtjes
Voor kinderen van 4 t/m 8 jaar

Het zijn weer donkere dagen. Dus gaan we gezellig samen in het duister luisteren naar een verhaal. 
En maken we lichtjes voor in de bibliotheek. 

Bibliotheek Heerhugowaard Centrum 
Tijd   10.00 – 11.30 uur
Toegang   € 5,- (bibliotheekleden € 3,50)

Donderdag 2 januari 2014
Open atelier
Voor kinderen van 9 t/m 12 jaar

In de donkerste dagen van het jaar is het in de bibliotheek ook erg donker. Dat wordt lastig lezen! 
Heb jij verstand van elektra of wil je hier meer over weten? Kom dan naar ons atelier en maak je 
eigen lichtbron. 

Bibliotheek Heerhugowaard Centrum
Tijd   13.30 – 15.00 uur
Toegang   € 5,- (bibliotheekleden € 3,50)

Overzicht inloopspreekuren
Voor meer informatie over de inloopspreekuren: www.bibliotheekkennemerwaard.nl

Inloopmiddag
Door MS Vereniging Nederland
Woensdag 4 december 14.00 – 16.00 uur
Bibliotheek Heerhugowaard Centrum

Inloopmiddag
Door Jaspers Budgetcoaching
Vrijdag 6 december 13.00 -14.00 uur
Bibliotheek Heerhugowaard Centrum
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Inloopmiddag
Door Letselschade- advocaat van Schenkeveld Advocaten
Woensdag 11 december 16.00 – 18.00 uur
Bibliotheek Heerhugowaard Centrum 

reserveren voor activiteiten
Om teleurstelling te voorkomen raden wij u aan om activiteiten van te voren te reserveren. 
Aanmelden voor de diverse activiteiten kan telefonisch of per mail of via de website.

Kijk voor de adressen en telefoonnummers op: www.bibliotheekkennemerwaard.nl

nIeUWe maTerIaLen

Volwassenafdeling rOmanS
Cook, R Nano Spannend
Mina, D Goden en beesten Spannend
Slaughter, K Stille Zonde Spannend
Tennenbaum, S De Wertheims Romantisch
Vogel Sawyer, K Wijs mij weg  Romantisch

Jeugdafdeling PrenTenbOeK
Lotje Allemaal Kleuren/cijfers AP
McBratney, S Stil maar AK
         
 LeeSbOeKen T/m 9 Jaar nIVeaU
Jongh, A. d. Kito & Boris E E3
Loon, P.v. Weerwolfhooikoorts A

 LeeSbOeKen VanaF 9 Jaar   THema
Stilton, T Een geheimzinnige liefdesbrief school

 STrIPS
Hergé De schat van Scharlaken Rackham B
Hergé Kuifje in Amerika B
 
OPenIngSTIJden LOcaTIe de nOOrd/ InFO(n)OOrd mIddenWeg 541 a  
Maandag  13.00 – 17.00 uur Woensdag 13.00 - 17.00 uur 
 18.30 – 20.30 uur  18.30 – 20.30 uur
Vrijdag  13.00 – 17.00 uur
 18.30 – 20.30 uur

Telefoon: 072-5712004
www.bibliotheekkennemerwaard.nl ook voor verlengingen
e-mail: denoord@bibliotheekkennemerwaard.nl
Telefonisch verlengen: 072-5712004 

OPenIngSTIJden LOcaTIe bIbLIOTHeeK HeerHUgOWaard PareLHOF 1a 
maandag 10.00-20.00 uur dinsdag 13.00-17.00 uur
woensdag 10.00-20.00 uur donderdag 13.00-17.00 uur
vrijdag 10.00-20.00 uur zaterdag 10.00-16.00 uur

Telefoon: 072- 5764800 of 5764805
www.bibliotheekkennemerwaard.nl ook voor verlengingen
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Toernooi De Noord/Veenhuizen
Van 7 tot en met 12 oktober is het biljarttoernooi De Noord / Veenhuizen gehouden. Voor dit toernooi 
van de biljartverenigingen in De Noord en Veenhuizen hadden zich 55 leden opgegeven. Er waren 
3 categorieën. Omdat er 11 poules waren, waren er twee categorieën met 4 poules en één met 3 
poules. De poulewinnaars streden in de finalepartijen op zaterdagmiddag om het kampioenschap 
in hun categorie. Werd er op de eerste avond maar één partij gespeeld met meer dan 20 beurten, 
in de volgende avonden en ook op dinsdag- en donderdagmiddag werd er maar zelden een partij 
in minder dan 20 beurten gespeeld. Nadat iedereen 4 partijen had gespeeld, bleken er maar 12 
spelers beter te hebben gespeeld dan hun gemiddelde en dus 43 slechter dan hun gemiddelde. 
Van de zeven biljartverenigingen die er meededen was er geen vereniging die beter speelde dan 
het opgegeven gemiddelde. In vorige toernooien is dat wel eens anders geweest. Sommigen wisten 
zeker, dat dat kwam omdat de banden van de biljarts te oud waren en nodig vervangen moesten 
worden. Vooral Piet de Goede, die maximaal gebruik van de banden probeert te maken, had er last 
van dat de banden niet datgene deden waarvoor hij dacht dat ze aan het biljart zaten. Ze bleken of te 
veel of te weinig af te geven, maar nooit het effect dat hij dacht eraan gegeven te hebben. Ondanks 
die handicap eindigde hij niet als “slechtste speler”, wat een prestatie betekende. Jammer voor hem 
en gelukkig voor de spelers van de Pomerans zijn de banden op 22 oktober vervangen door nieuwe. 
Tijdens de poulewedstrijden is er een speler geweest die maar 6 beurten nodig had om uit te zijn en 
dat was Ted van Schagen. Jan de Beurs wist zijn 4 partijen te winnen en daarbij alle vier keer beter 
te spelen dan zijn gemiddelde. Hij had dan ook tijdens de poulewedstrijden het beste gespeeld 
(135,59%) met als goede tweede Ted van Schagen (135,08%). De derde was Wim Beukers met 
116,49% en de vierde was Jan Bleeker met 106,67%. De nummers 1 en 2 staken dus met kop en 
schouder boven de anderen uit. 
Na de poulewedstrijden zijn er 11 poulewinnaars op zaterdagmiddag gaan strijden om het 
kampioenschap van hun categorie. Iedere speler speelde twee wedstrijden en degene met de 
meeste punten werd winnaar en bij gelijk aantal punten was het percentage wat gespeeld was 
bepalend. Dit leidde tot de volgende einduitslag:

categorie a:
1 Niek Beers BZN 4 95,24
2 Jan Bleeker Pomerans-donderdag 2 89,82
3 Hans Bleeker De Vriendschap 2 84,37
4 Jan Plak UVO 0 73,10

categorie b:
1 Nico Zonneveld Pomerans-dinsdag 2 101,33
2 Jos van Stralen ZBBB 2 93,50
3 Ruud Groot WNW 2 76,17

categorie c:
1 Ted van Schagen BZN 4 80,00
2 Jurgen Wester WNW 2 128,57
3 Niels Bakkum WNW 2 62,75
4 Jan de Beurs Pomerans-dinsdag 0 101,56

de uitslag van de clubs:
BZN   95,39%  UVO   87,05%
Pomerans-dinsdag 95,21%  WNW   84,77%
De Vriendschap  89,29%  Pomerans-donderdag 81,94%
ZBGG   89,05%

Het was een prachtig toernooi.
Ab Klomp
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Sjoelclub Glai em d’r in.

  Sjoelclub‘’ ‘’
Glai em d’r in

15 november ’13. Sint Maarten is net geweest en sommige man-
nen van ‘Sjoelclub Glai em d’r in’ kwamen deze avond met een 
soort gevoel van angst binnen lopen. U vraagt zich natuurlijk af 
waarom dat zo is. Nou dames en heren, zoals u weet nemen de 
mannen, die aan het einde van de avond het licht uit doen, altijd 
een zakje snoep mee naar huis en ja dan is het maar hopen dat 
Hans en Mart niet alles hebben weggegeven! 
Danny Beemster, die deze avond weer lid is geworden van de club, 
was deze week jarig en dat was bekend bij de club. “Danny, gefelici-
teerd met je verjaardag. Mocht je twijfelen voor gebak in Bleeker, doe 
je toch de ene helft slagroom en de andere helft vruchten”, was het 
onze penningmeester met een grote knipoog. Namens de hele club, nogmaals gefeliciteerd Danny.
Maar dan mogen wij nog iemand feliciteren, want d’r is er weer een vader geworden. Het is nie-
mand minder dan onze Dick Sijm. Hij en Debby zijn de trotse ouders van een prachtige en gezon-
de dochter ‘Anouk’ Namens de club nogmaals van harte gefeliciteerd Dick en Debby!!
De avond begon zoals gewoonlijk met om half negen het bakkie koffie. We zaten weer in het zijbar-
retje. Danny Beemster had het advies van de penningmeester overgenomen en had gezorgd voor 
een doos gebak! De mannen begonnen met sjoelen en het was te merken dat onze materiaal man 
Arjan Dekker niet aanwezig was. De bakken waren stroef en dat is nog niet alles, want Mart Bleeker 
moest de bakken nu gaan opruimen. Nu denkt u: ‘dat is toch helemaal niet erg dat Mart de bakken 
opruimt’. Dat zullen wij u even vertellen. Mart had het idee om de bakken over de bar en de tap heen 
te tillen, dan waren we sneller klaar! Nu denkt u: ‘toch niks aan de hand!’. Nou dames en heren, één 
van de bakken raakten de tap en die vloog natuurlijk open en daar ging weer een paar liter bier!!
De mannen hebben weer genoten van een heerlijk broodje shoarma en ja hoor aan het eind van 
de avond waren er nog een paar zakjes snoep over!

Tot ziens,
Sjoelclub Glai em d’r in.

Nieuws van hugo girls

Er zijn de volgende huishoudelijke mededelingen:
·	 Voor degene die de contributie2013-2014 nog niet hebben vol-

daan hierbij het verzoek om dit deze week alsnog over te maken !
·	 Heb jij binnenkort zaaldienst in sporthal Noorderend? Kijk dan 

even op de website onder het kopje Ledendiensten bij Zaal-
dienst/Zaalcontrole. Er zijn namelijk een paar wijzigingen bijge-
komen en het is natuurlijk wel de bedoeling dat je weet wat jouw 
taken zijn als jij zaaldienst moet draaien (wat er onder andere bij 
is gekomen is dat degene die als laatste zaaldienst hebben de 
bankjes, prullenbak en stoel op elkaar stapelen en wegrijden)

·	 Er zijn nog seizoengidsen van handbalvandaag beschikbaar bij 
de redacteurs! Deze zijn te bestellen voor € 6,90 (inclusief verzendkosten) door dit over te ma-
ken op NL47RABO0111714109. Zet bij de overboeking wel uw naam en adres. Of stuur een mail 
naar redactie@handbalvandaag.nl en ontvang de seizoengids thuis

·	 Scheidsrechters en coaches opgelet  
Alle wedstrijden in sporthal Noorderend van de F-, E-, D-, en C-jeugd zijn net als voorgaande 
jaren zo ingepland dat het niet mogelijk is om de tijd stil te zetten voor blessures en ook niet 
om pauzes te houden. Wij verzoeken dan ook alle scheidsrechters en coaches hier rekening 
mee te laten houden en de wedstrijden zo minimaal mogelijk uit te laten lopen. Bedankt voor 
jullie begrip
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·	 De beheerder van de Sporthal vraagt of we er tijdens de training om willen denken dat de deur 
dicht is omdat anders alle warmte naar buiten vliegt.

De nieuwe scheidsrechters hebben onder leiding van Annie en José hun eerste wedstrijden geflo-
ten. Ze vonden het best eng maar het ging (natuurlijk ook wel dankzij de deskundigen) erg goed.
Aanstaande zondag zijn er geen thuiswedstrijden omdat er brommerbeurs is. Dames 1 en de B1 
wijken daarom uit naar het Centrum. Gelukkig was daar plek. De week erna is het voor vrijwel alle 
teams een vrij weekend. Misschien om tijd te maken voor de voorbereidingen voor Sinterklaas…

In ieder geval iedereen weer heel veel succes!
Het bestuur

HOOFdSPOnSOrS
Transportbedrijf Piet Oudeman
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg

JeUgdSPOnSOr
Kalanchoëkwekerij Slijkerman

OnZe JarIgen

Lisa Appel 23 nov
Nel Borst 24 nov
Susanne Duijn 26 nov
Maartje Deken 26 nov
Jocelijn Berkhout 29 nov
Kirstin Plak 30 nov
Anouk Duijn 30 nov
Suzanne Hooiveld 3 dec
Elga Zonneveld 4 dec

HandbaLSTer Van de WeeK

Patricia Groot

Zondag 24 november om 16.45 uur in de Waardergolf

bij de wedstrijd :

Hugo Girls – Andijk
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Kerstkeezen
De Sint en zijn pieten zijn nog in het land, maar het keezcomité is al bezig met de voorbereidingen 
van het kerstkeezen! Als de pepernoten en speculaasjes op zijn dan dompelen we ons op vrijdag 
13 december in de kerstsfeer tijdens het keezen. 
Meer informatie volgt in het volgende Contact, maar noteer 13 december alvast in je agenda of op 
de kalender. Wij hopen op een grote opkomst en een gezellige avond. 

Nel, Irma en Jella

Schoonmaken rondeel
De volgende teams van Hugo Girls zijn aan de beurt om het Rondeel schoon te maken. 
16/12 -18/12   Recreanten 1
De sleutel is bij P. Jaspers , Rozenhoutstraat 4, tel: 072 5711729

Hoogwoud, zondag 27 oktober 2013
Zondag 27 oktober speelde Hugo Girls bij de blauw/witte dames van Meteoor, het beloofde een span-
nende wedstrijd te worden. Om 12.15 floot de scheidsrechter de wedstrijd in en beide teams gingen 
gelijk fanatiek van start.  De score werd geopend door de speelsters van Meteoor. Aan beide kanten 
vielen er doelpunten waardoor de score gelijk op liep tot 5-5. Hugo girls was op dat moment de beter 
ploeg en kwam tot een 9-6 voorsprong. Echter in de rust was de stand weer gelijk gebracht naar 9-9.  
Na rust opende de middenopbouw van Hugo Girls de score tot 9-10. Beide teams waren erop gebrand 
om te winnen. Ook in de tweede helft bleef de score lange tijd gelijk, Hugo Girls stond vaak voor maar 
kon niet uitlopen. Het was uiteindelijk Hugo Girls dat aan het langste eind trok. De meiden in het oranje 
kwamen uiteindelijk tot een stand van 18-21 en namen de punten mee naar Heerhugowaard-Noord.  

Zondag 10 november: Hugo Girls – Conzelo
Hugo girls wint derby tegen conzelo.
Hugo Girls – Conzelo, altijd een spannende wedstrijd. Beide clubs weten wat we van elkaar kun-
nen verwachten, dus de spanning zat er goed in. Hugo Girls opende de score, maar daarna liep het 
gelijk op. De meiden van Conzelo hadden hun verdediging goed dicht, daardoor kwam het vanuit 
Hugo Girls met vele afstandschoten. Er werd hard en scherp geschoten, helaas is hierbij meerdere 
keren de lat of paal geraakt. Ruststand: 14-12, tijd voor een peptalk van de coaches. Hugo Girls 
moest zich meer gaan concentreren op de verdediging. De meiden van Conzelo liepen vanuit de 
hoeken veel over de cirkel, hierdoor kwamen er gaten en daardoor wist Conzelo veel te scoren.
Na de rust wisten wij enkele keren achter elkaar te scoren, zo liep de score uit tot 18-12. Daarna 
was het Conzelo die de sterkere ploeg was, mede door een aantal afstandschoten kwam de stand 
op 22-22 met nog 10 minuten spelen op de klok. Deze laatste 10 minuten was het Hugo Girls die 
beter was, de verdediging zat goed dicht en wij konden uitlopen naar een stand van 28-25. Deze 
scoren stond na 60 minuten spelen op het scorebord.

nipte overwinning voor Hugo girls (16 november)
JULIanadOrP – Ze waren aan elkaar gewaagd, maar het was uiteindelijk Hugo girls 1 die er 
met de punten vandoor ging. de dames uit Heerhugowaard wonnen met 20-21 van JHc 1.
Om half acht klonk het fluitsignaal in de zaal van Sporthal Aan Zee, waar Hugo Girls een scherpe 
start maakte: al snel stonden ze 1-5 voor. Maar het jonge team van JHC, ook gevuld met dames uit 
de A- en B-jeugd, deinsde nergens voor terug en bleef bij. Toch hebben de dames uit Heerhugo-
waard de hele wedstrijd maar één keer achter gestaan.
Doordat Hugo Girls de hoekspeelsters van JHC vastzette in de verdediging, kreeg JHC vaak geen 
kans om een goede aanval op te bouwen. Toch wisten de dames uit Julianadorp vaak het doel 
te vinden door balsnelheid en scherpe afstandsschoten. Het was duidelijk: beide teams werkten 
keihard om met winst naar huis te gaan. De ruststand was dan ook 10-11.
In de tweede helft ging het weer hard tegen hard. De goedgevulde tribune was in ieder geval niet 
voor niets gekomen: mooie aanvallen, snelle break-outs, stevige verdediging en een spanning die 
zelfs het publiek voelde. Met af en toe een uitloop van twee of drie doelpunten van beide teams 
en de tikkende tijd begon het spel onrustig te worden. 
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De keepster van Hugo Girls liet zich hierdoor niet misleiden en stond als een dijk te keepen.
Met nog tien minuten op de klok en een tussenstand van ongeveer 17-20 vond JHC dat de scheids-
rechter niet rechtvaardig floot. Vanaf de bank van de dames uit Julianadorp werd daarom ook flink 
wat commentaar geleverd, waar tevens ook het thuispubliek aan meedeed. Hugo Girls trok zich hier 
niets van aan en behield de rust. Het enige wat zij moesten doen, was de voorsprong behouden. 
En dit lukte, met nog één minuut speeltijd ging JHC één op één verdedigen, maar wist de bal niet 
in haar bezit te krijgen waardoor Hugo Girls met een eindstand van 20-21 weer huiswaarts keerde.

UITSLagen HUgO gIrLS
9 november-15 november   
Hugo Girls R1  – Geel Zwart R1   8-15
‘t Fortuin/VVW R3  – Hugo Girls R2   10-4
Hugo Girls 1  – Con Zelo 2   28-25
Hugo Girls 2  – Kleine Sluis 2   18-11
D.T.S. ‘48 2  – Hugo Girls 3   15-13
Schagen 2  – Hugo Girls 4   16-18
Vrone A1  – Hugo Girls A1   25-11
Con Zelo B1  – Hugo Girls B1   11-28
We moesten effe warm worden, maar weer een leuke wedstrijd gezien!!
Victoria O B1  – Hugo Girls B2   14-6
St. George C1  – Hugo Girls C1   21-10
Kleine Sluis C2  – Hugo Girls C2   20-14
Hugo Girls D1  – DSS D1    6-14
Hugo Girls D2  – Zwaluwen K D1   12-8
Hugo Girls D3  – DSS D2    4-19
De tegenpartij was te snel
Alpha Tours/Valken E1 – Hugo Girls E1   11-4
Hugo Girls E2  – D.S.O. E2    6-10
Spannende wedstrijd. De meiden hebben heel hard gewerkt. Het 6e doelpunt met behulp van een 
sprong schot gemaakt door Jenny.
KSV F1   – Hugo Girls F1   5-5
Berdos F1  – Hugo Girls F2   8-1

16 november-22 november 
Petten   – Hugo Girls R1   13-9
Hugo Girls 2  – Westfriezen R3   14-18
J.H.C. 1   – Hugo Girls 1   20-21
Hugo Girls 2  – Zwaluwen ‘30 2   22-9
Hugo Girls 3  – H.V. Blokker 2   24-18
Hugo Girls 4  – Kleine Sluis 1   7-21
Hugo Girls A1  – Graftdijk A1   12-10
Hugo Girls B1  – Vrone B1    22-18
Jeetje wat een wedstrijd!!
Hugo Girls B2  – Meteoor B1   12-22
Hugo Girls C2  – Westfriesland/SEW  10-13
Geel Zwart D1  – Hugo Girls D1   10-7
Kleine Sluis D2  – Hugo Girls D2   2-13
KSV D2   – Hugo Girls D3   10-10
Ze hebben allemaal heel goed gespeeld, verdedigd en gekeept. Het was een heel spannend potje.
Hugo Girls E1  – Tonegido E1   1-10
Hollandia T E1  – Hugo Girls E2   8-1
Jammer dat jullie niet gewonnen hebben, maar goed gespeeld hoor!
Hugo Girls F1  – Tornado F1   7-1
Hugo Girls F2  – St. George F2   13-0
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PrOgramma ZaTerdag 23 nOVember T/m VrIJdag 29 nOVember (ZaaL)     
         aanW./  
Team daTUm WedSTrIJd PLaaTS aanVang VerTreK reS.SH.
DAMES 1 24-nov HG - Andijk DS1 Waardergolf 16:45 15.45 ------
DAMES 2 23-nov KSV DS4 - HG Waardergolf 19:10 18.30 ------
DAMES 3   VRIJ        
DAMES 4 24-nov Lacom ‘91 DS2 - HG Geestmerambacht 14:05 13.15 ------
A 1 24-nov Hollandia T DA1 - HG Harenkarspelhal 10:45 10.00 ------
B 1 23-nov HG - Tornado DB1 Deimoshal 18:00 17.15 ------
B 2 24-nov Spartanen DB1 - HG Westfrieslandhal 14:30 13.30 ------
C 1 24-nov S.S.V. DC1 - HG De Mijse 11:00 10.00 ------
C 2 24-nov D.S.O. DC2 - HG De Slenk 10:35 09.30 ------
D 1 23-nov HG - Z.A.P. D1 Noorderend 11.00 10.30 ------
D 2  24-nov D.S.O. D3 -HG De Slenk 12:35 11.30 ------
D 3 23-nov Hugo Girls D3 -Victoria O D3 Noorderend 12:30 12.00 ------
E1 23-nov Westfriezen E1 - HG Sporthal Zwaag 13:00 12.30 ------
E2 23-nov HG - Geel Zwart E1 Noorderend 11:45 11.15 ------
F1 24-nov Vrone F2 - HG De Oostwal 10:10 09.15 ------
F2 23-nov HG - Vido F1 Noorderend 13.15 12.45 ------
RECR. 1 27-nov D.E.S. DR2 - HG Harenkarspelhal 21.00 20.15 ------
RECR. 2 26-nov HG - Hauwert DR2 Noorderend 20:00 19.30 ------

WIJZIGING: Zat 23 nov: HVS - Dames 3 (vervallen) 
 Zat 23 nov: B1-Tornado om 18.00 uur (ipv 24 nov) 
 Zat 23 nov: F2-Vido om 13.15 uur (ipv 11.00 uur) 
 Zat 23 nov: D1-ZAP om 11.00 uur (ipv 13.15 uur) 
 Woe 27 nov: DES - recreanten 1 om 21.00 uur (i.p.v. 28 nov om 19.00) 

PrOgramma ZaTerdag 30 nOVember T/m VrIJdag 06 december (ZaaL)      
         aanW./  
Team daTUm WedSTrIJd PLaaTS aanVang VerTreK reS.SH.
DAMES 1   VRIJ        
DAMES 2 30-nov SEW 4- HG Westfrieslandhal 19.00 18.00 RES.SH.
DAMES 3   VRIJ        
DAMES 4   VRIJ        
A 1   VRIJ        
B 1   VRIJ        
B 2   VRIJ        
C 1   VRIJ        
C 2   VRIJ        
D 1   VRIJ        
D 2    VRIJ        
D 3   VRIJ        
E1   VRIJ        
E2   VRIJ        
F1   VRIJ        
F2   VRIJ        
RECR. 1   VRIJ        
RECR. 2            
      
WIJZIGING:  Zat 30 nov: SEW - Dames 2 (ingelast) 
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PrOgramma ZaTerdag 07 december T/m VrIJdag 13 december (ZaaL)    
         aanW./  
Team daTUm WedSTrIJd PLaaTS aanVang VerTreK reS.SH.
DAMES 1 8-dec Spartanen DS1 - HG Westfrieslandhal 13:30 12.00 ------
DAMES 2 7-dec HG - Lacom ‘91 DS3 Noorderend 19:30 19.00 ------
DAMES 3 8-dec Tornado DS4 - HG Waardergolf 11:00 10.15 ------
DAMES 4 8-dec HG - Vrone DS1 Noorderend 11:00 10.30 ------
A 1 8-dec Victoria O DA1 - HG De Stap 13:55 13.00 ------
B 1 8-dec S.C. Dynamo DB1 - HG De Mijse 12:00 11.00 ------
B 2 7-dec HG - Zwaluwen ‘30 DB1 Noorderend 18.30 18.00 ------
C 1 7-dec Victoria O DC1 - HG De Stap 14:20 13.30 ------
C 2 7-dec J.H.C. DC2 - HG Sport aan Zee 11:30 10.30 ------
D 1 8-dec D.S.O. D1 - HG De Slenk 11:30 10.30 ------
D 2  7-dec HG - Hollandia T D1 Noorderend 13:45 13.15 ------
D 3 7-dec HG - Tornado D3 Noorderend 13:00 12.30 ------
E1 7-dec HG - Victoria O E1 Noorderend 11:30 11.00 ------
E2 7-dec HG - D.E.S. E1 Noorderend 12:15 11.45 ------
F1 7-dec HG - Victoria O F1 Noorderend 10:45 10.15 ------
F2 7-dec DSS F2 - HG De Waterakkers 13:30 12.30 ------
RECR. 1 10-dec HG - Niedorp DR1 Noorderend 20:00 19.30 ------
RECR. 2 9-dec Vido DR2 - HG Beukenkamp 20:00 19.30 ------

PrOgramma ZaTerdag 14 december T/m VrIJdag 20 december (ZaaL)      
         aanW./  
Team daTUm WedSTrIJd PLaaTS aanVang VerTreK reS.SH.
DAMES 1 15-dec HG - Berdos DS2 Noorderend 12:05 11.00 ------
DAMES 2 14-dec C.S.V. Handbal DS3 - HG De Bloemen 19:00 18.00 ------
DAMES 3 15-dec HG - S.V. Beemster DS1 Noorderend 14:30 14.00 ------
DAMES 4           ------
A 1 15-dec HG - Westfriezen DA1 Noorderend 13:15 12.45 ------
B 1           ------
B 2 15-dec Andijk DB1 - HG De Klamp 12:40 11.45 ------
C 1 15-dec HG - ‘t Fortuin/VVW DC3 Noorderend 11:00 10.30 ------
C 2 15-dec HG - Dirkshorn DC1 Noorderend 10:00 09.30 ------
D 1 14-dec HG - KSV D1 Noorderend 13:45 13.15 ------
D 2  14-dec Lacom ‘91 D2 - HG Geestmerambacht 16:15 15.30 ------
D 3 15-dec Vrone D4 - HG De Oostwal 10:30 09.30 ------
E1 14-dec Spartanen E1 - HG Westfrieslandhal 13:30 12.30 ------
E2 14-dec KSV E3 - HG Waardergolf 10:45 10.00 ------
F1 14-dec V.Z.V. F2 - HG t Zijveld 10:45 10.00 RES.SH.
F2 14-dec HG - H.V. Blokker F2 Noorderend 13:00 12.30 ------
RECR. 1 16-dec Kleine Sluis DR1 - HG De Multitreffer 20:00 19.00 ------
RECR. 2 17-dec HG - Westfriesland/SEW DR1 Noorderend 21:00 20.30 ------

ZaaLdIenSTen ‘T nOOrderend   cOnTrOLe

23-nov  noorderend 
10.45-12.30 ouders jeugd + Marjet Groot 
12.30-14.00 ouders jeugd + Devi Bakkum 
  
24-nov  Waardergolf 
16.30-18.00 Ellen Kunst + Judith de Mees 
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7-dec  noorderend    cOnTrOLe
10.15-12.30 ouders jeugd + Merel van der Loos 
12.30-14.30 ouders jeugd + Alicia Koch 
  
7-dec  noorderend 
17.45-19.00 Isa Groot + Britt Stoop 
  
8-dec  noorderend 
10.45-12.15 Denise van Kleef + Jolinda Zuurbier  Liane Borst
  
14-dec  noorderend 
12.45-14.30 ouders jeugd + Renée Peerdeman 
  
15-dec  noorderend 
09.45-11.15 Yvon Rendering + Laura Rendering  Ingrid Commandeur
11.15-13.30 Mariska Ursem + Elga Zonneveld 
13.30-15.45 Carola Wijnker + Carina Borst 

RECR. 1 19-nov HG-C.S.V. Handbal DR2 21:00 Annie Groenland Noorderend
DAMES 1 24-nov HG - Andijk DS1 16:45 bond Waardergolf
B 1 23-nov HG - Tornado DB1 18.00 Joyce Heij Deimoshal
D 1 23-nov HG - Z.A.P. D1 11:00 Dames 2 Noorderend
D 3 23-nov Hugo Girls D3 -Victoria O D3 12:30 Inge Entius-Amber Molenaar Noorderend
E2 23-nov HG - Geel Zwart E1 11:45 Lindsey Snoek-Denise Sprenkeling Noorderend
F2 23-nov HG - Vido F1 13:15 Bregje de Wit-Lisa Dekker Noorderend
RECR. 2 26-nov HG - Hauwert DR2 20:00 Annie Groenland Noorderend
DAMES 2 7-dec HG - Lacom ‘91 DS3 19:05 Joyce Heij Noorderend
DAMES 4 8-dec HG - Vrone DS1 11:00 Karin Oudeman Noorderend
B 2 7-dec HG - Zwaluwen ‘30 DB1 18:05 Nel Borst Noorderend
D 2  7-dec HG - Hollandia T D1 13:45 Astrid Snel Noorderend
D 3 7-dec HG - Tornado D3 13:00 Nikee Zuurbier-Kelly Zuurbier Noorderend
E1 7-dec HG - Victoria O E1 11:30 Noor Blankendaal- Pien vd Berg Noorderend
E2 7-dec HG - D.E.S. E1 12:15 Bente Zuurbier-Sen Kuilboer Noorderend
F1 7-dec HG - Victoria O F1 10:45 Evi Blankendaal-Lindsey Snoek Noorderend
RECR. 1 10-dec HG - Niedorp DR1 20:00 Karin Oudeman Noorderend
DAMES 1 15-dec HG - Berdos DS2 12:05 bond Noorderend
DAMES 3 15-dec HG - S.V. Beemster DS1 14:30 Monique Oudeman Noorderend
A 1 15-dec HG - Westfriezen DA1 13:15 Nel Borst Noorderend
C 1 15-dec HG - ‘t Fortuin/VVW DC3 11:00 Jacky Zuurbier-Jessy Blom Noorderend
C 2 15-dec HG - Dirkshorn DC1 10:00 Dames 1 Noorderend
D 1 14-dec HG - KSV D1 13:45 Astrid Snel Noorderend
F2 14-dec HG - H.V. Blokker F2 13:00 Ineke Schot-Rosie Koch Noorderend
RECR. 2 17-dec HG - Westfriesland/SEW DR1 21:00 Monique Oudeman Noorderend

activiteitenkalender Mini handbalmiddagen 
   19-02
   19-03    
                                     16-04
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Maandag Sporthal:
18.00-19.00    E1,  E2, en D3   Britt en Sanne
 
Dinsdag Sporthal:
17.00-17.45   D1, D2, en D3  Anita en Britt
17.45-18.45     C2, C1, en B2   Anita en Britt
18.45-20.15     B1 en A Anita en Henk
19.30-21.00     Dames               Henk
 
Woensdag Gymzaal:
16.30-17.30     C2 en D1          Britt en Jolijn
17.30-18.15     E2                       Marit en Nikee
18.15-19.00     E1                       Marit en Nikee
 
Donderdag Gymzaal:
16.30-17.15    F2        Bo en Nikki
17.15-18.00     F1       Bo en Nikki
18.00-18.45     D2                      Britt
18.45-19.30     B1                      Anita
19.15-20.00     A1                      Anita
20.00-21.15     Dames              Henk
 
Vrijdag Sporthal:
18.00-19.00     B2 en C1          John Zeeuw  

Tennis is een wedstrijdsport �����������������������������������������

Naamloos-22   1 27-08-2010   10:52:54

baSISScHOOL
Veel kinderen die voor het eerst gaan tennissen en gelijk op een groot 
veld met de oude tennisballen van broer of zus beginnen, verliezen 
snel hun interesse. De rally’s zijn kort en de ballen stuiteren over hun 
hoofd waardoor ze de sport niet echt leuk vinden.  Tenniskids is een 
nieuw jeugdprogramma van de KNLTB. Kinderen vanaf 6 jaar tennis-
sen in kleurgroepen, ze beginnen in Rood, en via Oranje en Groen 
kunnen ze vanaf 11 jaar doorgroeien naar Geel.  Elke kleur kent een 
vaste baanlengte en type tennisbal. De groep Rood begint op een 
kwart van de normale tennisbaan en eerst in de groep Groen wordt 
de gehele baan gebruikt, maar nog wel met zachtere groene ballen.
Dit systeem verandert het jeugdtennis ingrijpend, met als doel tennis verslavend leuk te maken.
Voor kinderen vanaf 6 jaar (geboren in 2008 of eerder) willen wij in 2014 met dit programma be-
ginnen. Dit programma kunnen we alleen bij voldoende deelname per kleurgroep starten.
U kunt uw kind(eren) nu al vrijblijvend hiervoor aanmelden bij ons bestuurslid Agnes de Goede, 
telefoon 02264 22611, of per e-mail jeugdcommissie@tvnoordend.nl.

OLIebOLLen - TOernOOI
Zondag 29 december kunnen al onze jeugdleden deelnemen aan een  Oliebollen-toernooi in Bar-
singerhorn. Dit wordt georganiseerd voor de jeugdleden van de kleine tennisverenigingen tussen 
Barsingerhorn en Heerhugowaard De Noord. Er wordt ‘s ochtends gepland voor de jongste jeugd 
en ‘s middags voor de ouderen.
Alle jeugdleden kunnen zich zelf aanmelden bij ons bestuurslid Agnes de Goede, telefoon 02264 
22611, of per e-mail jeugdcommissie@tvnoordend.nl. Er zal tijdig een lijstje worden rondgestuurd 
aan de ouders om het vervoer in onderling overleg zo gezamenlijk mogelijk te regelen.  
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Hugo Boys seizoen 2013-2014 
Van de bestuurstafel

De afgelopen 2 weken zijn er nog diverse formulieren tbv de 
ledenadministratie ingeleverd. Dit mede dankzij de inspanningen 
van zowel de jeugd- als seniorencommissie. De contributie voor deze 
leden zal maandag 25 november a.s. worden geïncasseerd. Tevens 
zal de contributie nogmaals worden geïncasseerd van die leden 
waarbij het, om wat voor reden dan ook, in oktober niet is gelukt. 
Voor vragen etc verwijzen wij u naar onze penningmeester. Het 
mailadres is info@stellastoop.nl 

Op het A-veld zal, evenals afgelopen weekend, ook het komend weekend niet worden gespeeld. 
Als de weergoden enigszins meewerken zal het veld zondag 1 december a.s. weer speelklaar zijn.

Vrijdag 29 november a.s. zullen een aantal van onze leden (Wouter Ursem en Chris Dekker) weer 
een quizavond verzorgen in het Dorpshuis. Aanvang is 20.00 uur. Alle leden van Hugo Boys zijn 
welkom. Inmiddels hebben alle leden/commissieleden (via de mail) een uitnodiging ontvangen. 
Het verzoek is om deze mail even te bevestigen als je aanwezig zal zijn.

de nieuwjaarsreceptie zal in 2014 worden gehouden op zaterdag 4 januari vanaf 16.15 uur. 
er is muziek aanwezig en ook zal er traditioneel weer een kop snert worden geserveerd. 
Voorafgaand zal er, bij goed weer, gevoetbald worden tussen oud Hb1 en Hugo boys 1. de 
aanvang hiervan is 15.00 uur. de coach van oud Hb1 (John Kunst) is inmiddels al volop bezig 
met het samenstellen van zijn selektie. Ook zal er voorafgaand aan de wedstrijd nog een 
paar keer worden getraind. 

resultaten:
Hugo Boys 1 wist, afgelopen zondag, in de uitwedstrijd tegen het laaggeklasseerde Duinrand S, in 
de laatste 10 minuten de winst naar zich toe te trekken. Het werd een verdiende 1-2 overwinning. 
Met dit resultaat bleven zij koploper in de 4e klasse A met 2 punten voorsprong op naaste concurrent 
Hollandia T. Uit de laatste 4 wedstrijden werden er 12 punten behaald. Een uitstekend resultaat.
Het resterende programma voor de winterstop bestaat uit nog 3 prachtige affiches.
Zondag 1 december Hollandia T- Hugo Boys (om de bovenste plaats !)
Zondag 8 december Hugo Boys – Con Zelo
Zondag 15 december WMC – Hugo Boys
Kom de mannen van Ronald de Rooy en Cees Ursem deze laatste 3 wedstrijden aanmoedigen !

Hugo Boys 2 is bezig aan een uitstekend seizoen. De laatste wedstrijd werd uit bij JVC met 2-3 
gewonnen mede dankzij 3 doelpunten van Giel Borst waarvan de laatste in blessuretijd. De week 
ervoor werd in een prachtige wedstrijd Den Helder op een 3-3 gelijkspel gehouden waarbij Hugo 
Boys helaas de gelijkmaker vlak voor tijd moest incasseren. Zondag 1 december spelen zij thuis 
tegen koploper KGB 2 aanvang 10.45 uur. 

Hugo Boys 3 won in een doelpuntrijke wedstrijd van Koedijk 6. Het werd na een 4-4 ruststand 
uiteindelijk 10-6.
Afgelopen zondag waren zij vrij.

Hugo Boys 4. won de laatste wedstrijd met 3-1 van JVC 5. Het team van Danny O. begint 
langzamerhand te wennen aan het niveau van een klasse hoger.
 
Hugo Boys 5 was vrij.
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De dames verloren de derby uit bij KSV met 3-0. 

De junioren wonnen afgelopen zondag ondanks het vroege tijdstip van 10.00 uur. Er werd met 
5-2 gewonnen bij Kolping Boys. De week ervoor wisten ze ver in blessuretijd de gelijkmaker te 
produceren en daarmee een verdiend punt (3-3) binnen te halen tegen RKEDO. Voorafgaande aan 
die wedstrijd werd trainer Cees Teunissen  door zijn manschappen nog gefeliciteerd met de titel 
“Opa” en overhandigden ze hem een aantal passende cadeaus.

Allen veel succes gewenst de komende weken !

Klaas Oudeman
voorzitter

Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag  23 november                   Zaterdag 30 november                 

Hugo Boys 
9.30  Walther Tesselaar 
13.00  Jose Wolkers

Zondag  1 december                  
Hugo Boys
9.45  Hanneke/ Sytske 
14.00  Adrie van Renswoude/
Joris Zwagerman
maandag  2 december 
Tafeltennis Puinhoop United
 
dinsdag  3 december
Soos van de KBO 

Woensdag  4 december
Bejaardengym 
Revas

donderdag  5 december 
Training Hugo Boys

Vrijdag  6 december
koersbal

 
Hugo Boys
9.00    geen programma 
13.00  geen programma
 
Zondag  24 november                   
Hugo Boys
9.45  Ria Borst/ Annet Dekker 
14.00  geen programma

maandag  25 november
Tafeltennis Puinhoop United
 
dinsdag  26 november 
Soos van de KBO
 
Woensdag  27 november 
Bejaardengym 
Revas

donderdag  28 november 
Training Hugo Boys
Tafeltennis Puinhoop United

Vrijdag  29  november
Koersbal
Quizavond  Hugo-Boys
Annet/ Ineke

Oproep Oproep
Beste mensen die Hugo- Boys een warm hart toe dragen, wij zijn dringend opzoek naar vrijwilli-
gers die af en toe een kantine dienst willen draaien.
De zaterdag ochtend/middag en zondag ochtend  kunnen  wij nog vrijwilligers gebruiken
Als u af en toe eens een paar uurtjes wil helpen, kunt u zich opgeven bij Ineke Hoogland tel.072-
5741533 of per mail p.hoogland@quicknet.nl 
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Hugo Boys Senioren      
         
WedSTrIJdPrOgramma HUgO-bOYS  ZOndag  24 november 2013    
Terreindienst: Frans dekker       
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
44237 Hugo-Boys 3   SSV 2  10:45 10:30 Kees Molenaar  
144808 Succes 5   Hugo-Boys 4 10:30 9:30  
63746 Hugo-Boys 5   Nieuwe Niedorp 4  10:45 10:00 Henk Kroon  
        
 
WedSTrIJdPrOgramma HUgO-bOYS  ZOndag  1 december 2013    
Terreindienst: Jurgen Wester      
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
11154 Hollandia T 1   Hugo-Boys 1  14:00  J. Wals  
46912 Hugo-Boys 2   KGB 2  10:45 10:00 P. Rotgans  
63759 Hugo-Boys 3   Uitgeest 8  14:00 13:15 Marco v. Woer-
kom  
63764 Hugo-Boys 4   VIOS-W4  10:45 10:00 Henk Kroon  
64598 VZV 3   Hugo-Boys 5  13:30 12:45  
68906 Hugo-Boys A 1   Dynamo A 1 10:45  Klaas Oude-
man 
55016 Hugo-Boys VR 1   WMC VR 1 14:00 13:15 Wim Over-
toom  
        
WedSTrIJdPrOgramma HUgO-bOYS  ZOndag  8 december 2013    
Terreindienst: John beers       
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrech-
ter 
13515 Hugo-Boys 1   Con Zelo  14:00  M.F. Egner 
46972 Hugo-Boys 2   De Zouaven 3  10:45 10:00 J.W.R. Wokke  
63762 Hugo-Boys 3   Castricum 2 10:45 10:00 Marcel Numan  
68042 Kleine Sluis 3   Hugo-Boys 4  11:00 10:00  
61046 DWOW 4  Hugo-Boys 5  9:30 8:30  
0 Hugo-Boys A 1   vrij     
55017 Hugo-Boys VR 1   DESS VR 1  14:00 13:15 Cees Smit  
      
Siem Hand tel. 5740761   

       
Hugo Boys Jeugd

 
Wedstrijdprogramma Hugo boys Jeugd  Zaterdag 23 november 2013   
Terreindienst ‘s morgens:  -   
Terreindienst ‘s middags:  -   
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
- Hugo Boys B1 - Vrij - - -
- Hugo Boys C1 - Vrij - - -
97643 Kolping Boys D5 - Hugo Boys D1 11:30 10:30 -
- Hugo Boys D2 - Vrij - - -
- Hugo Boys E1 - Vrij - - -
- Hugo Boys F1 - Vrij - - -
122342 VZV F2 - Hugo Boys F2 10:30 9:45 -
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Wedstrijdprogramma Hugo boys Jeugd  Zaterdag 30 november 2013   
Terreindienst ‘s morgens:  rob Zuurbier   
Terreindienst ‘s middags:  Joost dekker *   
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
87401 Hugo Boys B1 - Jong Holland B2 14:00 13:00 Pim Mooij
90621 Foresters de C4 - Hugo Boys C1 15:15 13:45 -
98205 Zeevogels D2 - Hugo Boys D1 9:00 7:45 -
98661 Hugo Boys D2 - LSVV D5 11:00 10:15 Koen de Koning
109339 Hugo Boys E1 - SVW 27 E5 11:00 10:30 Rick/John/Fons
109347 Hugo Boys E2 - Helder Den FC E9 11:00 10:30 Adri/ Sandra/ Frank

119887 Always Forward F6 - Hugo Boys F1 9:30 8:30 -
122211 SRC F3 - Hugo Boys F2 9:00 8:15 -

aankondiging!

Zaterdag 28 december vindt de jaarlijkse afsluiter van het kalenderjaar 
plaats in de sporthal. Het onderlinge zaalvoetbaltoernooi voor de Hugo 
Boys jeugdleden. Naast de f’jes tot en met de C’s  organiseren we dit jaar 

het onderlinge zaalvoetbaltoernooi ook weer voor de A en B junioren. Een leuk toernooi met een 
gezellige taptoe in de sporthall.
 We gaan  er weer een sportieve en plezierige dag van maken met hopelijk veel toeschouwers 
langs de zijlijn. De teams worden gemixt zodat er sportieve en spannende wedstrijden ontstaan. 
Houdt u ’t Contact in de gaten voor verdere informatie zoals teamindeling en tijden. Zet de datum 
alvast in uw agenda.

Vriendelijke groet,
Hugo Boys Jeugdcommissie

Van de Sponsorcommissie
Sinds vorige week is er weer een nieuw extra lang bord langs ons hoofd veld te bewonderen;

Sportiefgezien.nl is hét bedrijf voor al uw sportkleding. Schoenen, tenues, trainingspakken en alle 
benodigde accessoires om uw sport uit te oefenen. Sportiefgezien.nl is leverancier van Italiaanse 
merken als Agla en Givova. Kledingmerken die grote Italiaanse sportclubs onder haar hoede heeft. 
Sportief gezien een stap vooruit. Voor alle lezers van het Contact tot 31 december 5% korting op 
het al leuke prijsniveau. Neem snel eens een kijkje op onze site www.sportiefgezien.nl
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Winnaar raad de minuut bij Hugo boys tegen Schagen

Pim Wolkers en Joke groen

gefeliciteerd!

Ook is er een prachtig nieuw bord van aannemingsbedrijf Dekker Krabbendam bij gekomen;

K. Dekker B.V. is een degelijk aannemingsbedrijf en richt zich op twee sectoren: 
- Grond- , Water en Wegenbouw
- Burgerlijke- en Utiliteitsbouw

Binnen deze sectoren is veel aandacht voor nieuwe ontwikkelingen op gebied van product en or-
ganisatie. Ondernemerschap, creativiteit en vakmanschap zijn de drie pijlers waarop Aannemings-
bedrijf K. Dekker B.V. rust.

Om een innoverend en toonaangevend aannemingsbedrijf te zijn, worden opdrachten met een 
hoge standaard kwaliteit uitgevoerd vanuit een sterke en gezonde financiële organisatie.
De kwaliteit van de werkomgeving en ons materieel zorgen hierbij voor de juiste ondersteuning. 
Zo bestaat aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. al ruim 50 jaar.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) doen we niet alleen in theorie, maar ook in de 
praktijk. Dit is terug te vinden in de opzet van ons nieuwe hoofdkantoor waarbij bijzonder veel 
aandacht is besteed aan het begrip duurzaamheid. Warmte terugwinning en zonne-energie zijn, 
naast de materiaal keuzes, pijlers waarmee het concept is samengesteld.
Wilt u ook zo een mooi bord langs ons hoofdveld, neem dan contact op met iemand van de spon-
sor commissie. Er zijn nog maar enkele plaatsen vrij !.  
U kunt mailen naar sponsorcommissie@hugoboys.nl

Winnaar raad de minuut bij Hugo boys tegen ZdH
 

Joey beers en Joke groen

 gefeliciteerd!

De sponsorcommissie; sponsorcommissie@hugoboys.nl
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RICHTLIJNEN VOOR KOPIJ ‘Contact’ 
- Het redactiewerk wordt  gedaan door Pim en Angèl Mooij. De overige redactieleden blijven Paul 

Mooij(abonnementen en distributie) en Jos Beers (financiën) . 
- Kopij kan alleen aangeleverd worden via de mail van de redactie: redactiecontactdenoord@

gmail.com . Wij garanderen publicatie voor de volgende type bestanden: TXT, DOC, JPEG, XLS 
en PDF. Alle overige bestandstypen worden niet gegarandeerd. 

- Graag bij het onderwerp de naam van de betreffende vereniging of instelling vermelden. 
- Voor het niet kunnen aanleveren van digitale kopij maakt de redactie een uitzondering. 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 de redactie maar dit kan ook op de oude wijze naar 
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.  

advertentietarieven (zwart/wit):
1/1 pag € 38.75   
1/2 pag € 22.25  
1/4 pag € 13.50

advertentietarieven (full color):
Nader te bevragen bij contacthhw@gerja.nl

abonnementstarieven:  
- bezorgd bij u thuis  € 18.00  
- bezorgd via de post in Nederland € 55.00  
Contact verschijnt twee wekelijks onder redactie van Angèl Mooij, Pim Mooij, Paul Mooij en Jos Beers. 
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  38.69.50.989
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Jaarplanner 2014       

APRIL

4 april 2014 YoungSeven, Het licht van Pasen
14 april 2014 19:45 Vrouwen van nu - ´t Zwaantje Veenhuizen: Creatief
19 april 2014 20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen

MEI

10 mei 2014 20:00 Klaverjassen in dorpshuis Veenhuizen
22 mei 2014 Vrouwen van nu: uitje

JUNI

22 juni 2014 YoungSeven, Katholieke jongerendag
29 juni 2014 YoungSeven, Feestelijk de zomer in

NOVEMBER

5 november 2014 Cabaret/Revue avond bij Bleeker
7 november 2014 Cabaret/Revue avond bij Bleeker
8 november 2014 Cabaret/Revue avond bij Bleeker
9 november 2014 Cabaret/Revue middag bij Bleeker

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

Begrafenis vereniging St. tekla
Uitvaartleidster  mevr.gerda roozendaal   0226-422110
  b.g.g. 06-51039032

of Dhr. Bart Beemsterboer    0226- 422525
  b.g.g. 06-13574993

Secretariaat   truus van den Berg     072-5719852
Penningm.     Cees molenaar  072-5712488

gezinsveranderingen en/of verhuizingen doorgeven aan de penningmeester a.u.b.
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JaN GRoot
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tel. 072-5726237
Schapenweg 2a  1704 dS
Heerhugowaard - Noord
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Carla van der Lee 

(medisch) Pedicure 

 

 
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 

Carla van der Lee
Medisch Pedicure

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

Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar
Onze gezamelijke showroom

Energie Service Noord West Alkmaar
Ons gezamelijke onderhoudsbedrijf 
voor verwarming en binnenklimaat

HEERHUGOWAARD

Erkend leerbedrijf / 
installatiewerk N-H

Erkend gas- water- verwarmingsinstallateur
platdakbedekkingen- koper- zinkwerk en sanitairspecialist!

o.a. plaatsing en levering van
complete badkamers 

en diverse merken zonnepanelen 
en CV ketels 

Ketels vanaf € 1400,- incl. montage en BTW 
Bel of mail voor een vrijblijvende offerte

Middenweg 489 • 1704 BD Heerhugowaard • Tel. 072 574 64 65 • ted.slijkerman@hetnet.nl

Energie Service Noord West
Ons gezamelijk onderhoudsbedrijf
voor verwarming en binnenklimaat

Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar
Onze gezamenlijke showroom

Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar
Onze gezamelijke showroom

Energie Service Noord West Alkmaar
Ons gezamelijke onderhoudsbedrijf 
voor verwarming en binnenklimaat

HEERHUGOWAARD

Erkend leerbedrijf / 
installatiewerk N-H

Erkend gas- water- verwarmingsinstallateur
platdakbedekkingen- koper- zinkwerk en sanitairspecialist!

Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar
Onze gezamelijke showroom

Energie Service Noord West Alkmaar
Ons gezamelijke onderhoudsbedrijf 
voor verwarming en binnenklimaat

HEERHUGOWAARD

Erkend leerbedrijf / 
installatiewerk N-H

Erkend gas- water- verwarmingsinstallateur
platdakbedekkingen- koper- zinkwerk en sanitairspecialist!
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Daar plukt ú de vruchten van!

Meer verzekeringen 
= Meer korting
Wist u dat Univé méér biedt dan alleen de zorgverzekering?  
Ook voor uw overige verzekeringen kunt u bij ons terecht.  
Dat is niet alleen heel gemakkelijk, maar ook heel voordelig!

Want als u meerdere verzekeringen bij ons heeft,  
krijgt u tot 10% korting op uw basisverzekering en maar  
liefst tot 15% korting op uw schadeverzekeringen.

Profiteer nú van de voordelen van Univé! 
Kom langs of bel (072) 502 45 00.

Univé HAL
Alkmaar, Rogier van der Weijdestraat 1 
Heerhugowaard, M. de Klerkweg 1
Stompetoren, Dres 1

www.unive-hal.nl


