
Agenda
18 juli 2014 Contact: laatste Contact voor de vakantie
11 augustus 2014 t/m 14 augustus 2014: Kindervakantiespelen
25 augustus 2014 Contact: laatste inleverdag kopij voor 1e Contact na vakantie
29 augustus 2014 Contact: eerste Contact na de vakantie
30 augustus 2014 38e  editie Noordender Volksspelen
1 september 2014 KBO: fietstocht
2 september 2014 KBO: gymochtend voortaan op dinsdag
7 september 2014 Varen met de vrienden van de ZV Sint Joris
8 september 2014 KBO: vakantieverhalen Quiz en bingo
13 september 2014 Open monumentendag: kerkje van Veenhuizen 11:00-16:00
17 september 2014 t/m 22 September 2014 Lourdesreis
21 oktober 2014 KBO: verhalen over de douane. Hr. Pols
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
17 november 2014 KBO: Wout Strootman, met muziek van Annie MG Smit
29 november 2014 Winterfair
30 november 2014 Winterfair
16 december 2014 KBO: kerstmiddag met Harmonie

Vrijdag 18 juli 2014

Contact verschijnt tweewekelijks onder redactie van AngËl Mooij, Pim Mooij, Jos Beers, Robbert Jongkind en 
Paul Mooij. Email: RedactieContactDeNoord@gmail.com Telefoon:  072-5715332     
distributie/abonnementen: 072-5711625  financiÎn: 072-5718737
Adres: Groote Geldebosch 48, 1704 CP Heerhugowaard-De Noord. Rekeningnr:  NL06RABO0386950989

Uw tekst voor de volgende uitgave van ‘t Contact dient u uiterlijk MAANDAG 25 AUGUSTUS 2014 vóór 
19:00 in te leveren via RedactieContactDeNoord@gmail.com of bij uitzondering bij Angèl Mooij, Groote 
Geldebosch 48. Na dit tijdstip wordt kopij geplaatst in de uitgave van vrijdag 29 augustus 2014.
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R.K. Kerkgemeenschap van het Heilig Hart van JezusR.K. Kerkgemeenschap van het Heilig Hart van Jezus

Gastvrij en inspirerend in Godsnaam!

Parochiecentrum:
Middenweg 541, 1704 BE  Heerhugowaard
(072) 57 113 34
NL64RABO 0326802185
Pastorie.de.noord@gmail.com
www.kerkdenoord.nl
Openingstijden secretariaat:dinsdag en donderdag van 9:30 uur tot 11:00 uur
Openingstijden kerk: maandag tot en met zondag van 9.00 uur tot 18.00 uur 

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

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

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

Heilig Hart raad
Vice-voorzitter   Gea Klercq  072 571 5265
Secretaris   Vacature 
Penningmeester   Siem van Langen    072 5744771
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

Personele Unie
Pim Mooij   072 571 5332 
Truus van den Berg  072 5719852

Copij 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 voor 21 augustus op het 
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secreta-
riaat.

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.
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De nieuwe Husqvarna Accu Series zijn er: 
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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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In juni en juli zijn de groepen van mevrouw van Marijke Morsink en Riet Berkhout aan de beurt om 
de kerk op orde te maken. 
In augustus is de groep van mevrouw Jo Stam van Schagen aan de beurt om de kerk op orde te 
maken

Bloemengroep:
In juli wordt de kerk versierd door Ada Borst en Agnes de Goede
In Augustus wordt de kerk versierd door Nel van Schagen en Mieke Wolkers

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

Tien geboden voor de vakantie:
1.U zult eerbied hebben voor de natuur en die niet vervuilen. 2.U zult niemand uitschelden of hoe 
dan ook pijn doen. 
3.U zult op zijn tijd rust houden en niemands nachtrust verstoren. 4.U zult iedereen respecteren 
en in zijn waarde laten.
 5.U zult niet roekeloos rijden of te lang achter het stuur zitten. 6.U zult geen inbreuk maken op 
andermans privacy. 
7.U zult niemands vakantieplezier bederven door overal op te kankeren. 8.U zult iedereen goed 
gezind zijn en zo nodig een helpende hand bieden.
 9.U zult niemand achter zijn rug uitlachen of bekritiseren. 10.U zult nergens voordringen maar 
netjes uw beurt afwachten.

WEEKEINDE 19 EN 20 JULI
Zestiende zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Wijsheid 12, 13.16-19( Onze God is geen onverbiddelijke, straffende 
God;Hij biedt steeds kans tot inkeer)
Evangelie uit Matteüs 13, 24-43( Jezus vertelt de parabel van het onkruid tussen de tarwe: een 
parabel over het geduld van God)

ZONDAG 20 juli
10.00 uur
Eucharistieviering met volkszang. Voorganger is Gerard Weel
Gebedsintenties voor: Truus van Stralen-Overtoom en zegen over haar gezin, Cok Borst, Theo 
Groot en overleden familie Groot-de Goede,Piet Dekker en zegen over zijn gezin,Joke Mol-Rijk, in 
liefdevolle herinnering Wim Oudeman en Tiny Oudeman-beers, Alex Weel, Theo en Annie Hoog-
land-Bleeker, Adriaan van Langen en zegen over zijn gezin,Sander Borst en zegen over zijn gezin, 
Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas, Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen en klein-
kinderen,Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman en levende en overleden familie,Piet en Ans de 
Klerk-Langedijk en Gerbrand en Jo Langedijk-Bekker, Adrianus en Cornelia Moras-Pater en zegen 
over hun gezin,in dankbare herinnering ouders Koomen-Schouten, in liefdevolle herinnering Jan 
en de familie Oudeman-Groot,broeder Patrick Beers,Antonius Aloysius Molenaar en Petronella 
Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart, in liefdevolle herinnering 
Olf de Haan overleden ouders en allen die hen dierbaar zijn, in liefdevolle herinnering Bets West-
meijer-Groot en zegen over haar gezin
Lector: Joke van der Voort Misdienaars:Timo Plak en Maud Berkhout. Koster; Gon Meester.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
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WEEKEINDE 26 EN 27 JULI
Zeventiende zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Koningen 3, 5.7-12(Salomo vraagt God voor alles om wijsheid)
Evangelie uit Matteüs 13, 44-52( Met parabels verduidelijkt Jezus, waar het in het rijk der hemelen 
om gaat)

ZONDAG 27 JULI
10.00 UUR
Eucharistieviering met volkszang. Voorganger is Monica Wildeboer
Gebedsintenties voor: Maria en Catharina van Langen,Ineke Baars-Snoek,overleden ouders van 
Schagen-Schuit en kinderen en Wilhelmus Groot,Trien Koomen en overleden familie, JanVeldman 
en zegen over zijn gezin.
Lector:Marga van Langen. Misdienaars:Kirsten Plak en Jochem Blankendaal. Koster:Ria Danenberg.

WEEKEINDE 2 EN 3 AUGUSTUS
Achttiende zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet jesaja 55, 1-3 ( Verzadigt u aan het echte voedsel)
Evangelie uit Matteüs14, 13-21Jezus geeft voedsel aaneen grote menigte mensen. Allen eten tot 
ze verzadigd zijn)

ZONDAG 3 AUGUSTUS
10.00 UUR
Eucharistieviering met volkszang. Voorganger is Gerard Weel
Gebedsintenties voor:Truus van Stralen-Overtoom en zegen over haar gezin, Tiny Veldman-Over-
toom en overleden ouders Veldman-Overtoom, Kees Zuurbier en zegen over zin gezin, Jan Zuur-
bier en zegen over zijn gezin, Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goed-
hart en overleden familie Molenaar-Goedhart
Lector:Bert Bijvoet. Misdienaars;Jill Kavelaar en Ermioni Tsiamparlis. Koster;Peter Danenberg.

WEEKEINDE 9 EN 10 AUGUSTUS
Negentiende zondag door het jaar
 Eerste lezing uit het eerste boek Koningen 19. 9a.11-13a( Elia ontmoet God op de berg Horeb)
Evangelie uit Matteüs14, 22-33( Jezus komt te voet over het meer naar zijn leerlingen toe. Hij redt 
Petrus uit het water)

ZONDAG 10 AUGUSTUS
10.00 UUR
Eucharistieviering met volkszang. Voorganger is pater Jan Molenaar.
Gebedsintenties voor:Henk Borst, Alie Idema van Diepen, Cor Borst en Ria Borst-Groot, Alex Weel, 
Marie Molenaar-Spaansen en zegen over haar gezin, Henk en Trien Groot-Groot en zegen over hun 
gezin, overleden familie Jong-Schilder, Jaap en Gina Beers , overleden ouders en zegen over de 
kinderen en kleinkinderen, , Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goed-
hart en overleden familie Molenaar-Goedhart
Lector; Jos Mooij. Misdienaars:Roy Tesselaar en Petros Tsiamparlis. Koster;Rene van Langen.

WEEKEINDE 16 EN 17 AUGUSTUS
Twintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Openbaring 11, 19a;12, 1-6a.10b( God redt zijn volk uit de machten van 
het kwaad
Evangelie uit Lucas 1, 39-56( Maria wordt zalig geprezen door Elisabet. Zij zingt een lied over God, 
die de heersers onttroont en de kleinen verheft)
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ZONDAG 17 AUGUSTUS
Derde zondag
Samen kerk/samen sterk
10.00 uur
Woord- en communieviering met zang van de vrienden van het gregoriaans. Voorganger is Mari-
on Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor; Cok Borst, Piet dekker en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering 
Jan en Ria en overleden ouders Berkhout en Borst, Theo Groot en overlden familie Groot-de Goe-
de, Siemen Borst en zegen over zijn gezin en geef ons moed om verder te gaan, Theo en An-
nie Hoogland-Bleeker, Adriaan van Langen en zegen over zijn gezin, Sander Borst en zegen over 
zijn gezin, Piet Zijp en overleden familie Zijp-braas, Nic Commandeur en zegen over kinderen en 
kleinkinderen, Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman en levende en overleden familie, Adriaan 
en Cornelia Moras-Pater en zegen over hun gezin,Gerbrand en Jo Langedijk en Piet en Ans de 
klerk-Langedijk, uit dankbaarheid en zegen over ons gezin, in liefdevolle herinnering Jan en de fa-
milie Oudeman-Groot, Chris dekker Willm,Nelly en om zegen over allen die ons dierbaar zijn, Jaap 
Way en Gre Way-de Boer en overleden familie, Bets Westmeijer-Groot en zegen over haar gezin
Lector; Joke van der Voort. Misdienaars;Pascalle Beers en Maud Berkhout. Koster:Kees Berkhout

WEEKEINDE 23 EN 24 AUGUSTUS
Eenentwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 22,19-23(Shebna wordt uit zijn ambt gestoten. In zijn plaats 
wordt Eljakim aangesteld tot hofmaarschalk en paleisbestuurder)
Evangelie uit Matteüs 16,13-20( Simon belijdt zijn geloof in Jezus. Hij krijgt van Jezus een nieuwe 
naam en een belangrijke taak)

ZONDAG 24 AUGUSTUS
10.00 UUR
Woord- en communieviering met volkszang. Voorganger is Marion Bleeker-burger.
 Gebedsintenties voor:Jaap Stoop en zegen over zijn gezin, Cor Borst en Ria Borst-Groot, Riet Ou-
deman-Beers en om zegen over haar gezin.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars:Jan Groot en Timo Plak. Koster:Rene van Langen.

DONDERDAG 28 AUGUSTUS
14.30 UUR
Viering ter gelegenheid van het 50 jarig huwelijk van Ted en Ina van Schagen. Voorganger is Mari-
on Bleeker-Burger en de zang wordt verzorgd door het ritnmisch koor.
Koster: Ria Danenberg

WEEKEINDE 30 EN 31 AUGUSTUS
Tweeëntwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jeremia 20.7-9( De profeet beklaagt zich bij god over de lasten die zijn 
opdracht met zich meebrengt; desondanks blijft hij rotsvast op God vertrouwen)
Evangelie uit Matteüs 16, 21-27( Jezus roept zijn leerlingen ertoe op Hem te volgen op zijn weg)

ZONDAG 31 AUGUSTUS
10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van het ritmisch koor. Voorganger is Gerard Weel
Gebedsintenties voor; Piet dekker en zegen over zijn gezin, en Ria van Gastel-Tesselaar,Jan Beers 
en zegen over zijn gezin, Cor Borst en Ria Borst-groot, Antonius Aloysius Molenaar en Petronella 
Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart
Lector; Bert Bijvoet. Misdienaars : Kirstin Plak en Jochem Blankendaal. Koster: Peter Danenberg
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WOENSDAG 3 SEPTEMBER
12.00 uur
Kinderkerk voor de bovenbouw

DONDERDAG 4 SEPTEMBER
15.15 uur 
Kinderkerk voor de bovenbouw

DONDERDAG 4 SEPTEMBER
19.30 UUR
Viering van meeleven met Marion Bleeker-Burger en Nel Zuurbier.
Gebedsintenties voor: Nol van Woerkom, Jan Beers en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herin-
nering Berry,Piet Dekker en zegen over zijn gezin, Henk Borst, in liefdevolle herinnering Jan en Ria 
en overleden ouders Berkhout en Borst, Cok Borst, in liefdevolle herinnering Dennis Overtoom, 
Nelly van Veen en overleden ouders Overtoom-Groen,Sander Borst en zegen over zijn gezin, in 
liefdevolle herinnering Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers,Marie Molenaar-Spaansen en 
zegen over haar gezin,Alex Weel, Jan Korver,Theo Groot en overleden familie Groot- de Goede, 
Marco Ursem, Luc van Gastel en Ria van Gastel-Tesselaar, Toon en Annie Spaansen-Borst,Tiny Veld-
man-Overtoom en overleden ouders Veldman-Overtoom, Siemen Borst en zegen over zijn gezin 
en geef ons moed om verder te gaan, Alie Idema van Diepen,in dierbare en dankbare herinnering 
aan onze lieve ouders Jaap Stam en Truus Stam-Overtoom, in liefdevolle herinnering familie Jan 
Oudeman-Groot en zegen over zijn gezin en kleinkinderen,in liefdevolle herinnering Andre Veld-
man en om zegen over zijn gezin,Theo en Annie Hoogland-Bleeker, Emiel de Knegt,in liefdevolle 
herinnering Piet Korver en zijn dochter Helma,Trien Koomen en overleden familie,Cees Verwer en 
Tiny Verwer-Veldman, Johannes Verwer en Alida Verwer-Ursem,Pe Wester en Gerrit Schaafsma en 
zegen over hun gezin,in liefdevolle herinnering Jan en de familie Oudeman-Groot, Henk en Trien 
Groot-Groot en zegen over hun gezin,Jan Veldman en zegen over zijn gezin,Chris Dekker, Will, Nel-
ly en om zegen over allen die ons dierbaar zijn,Riet Oudeman-Beers en om zegen over haar gezin, 
Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, 
Cor Borst en Ria Borst-Groot.In liefdevolle herinnering Anita Oudeman-Muileboom, in liefdevolle 
herinnering Marcella, Siemon van Langen en Catharina van Langen-Borst en Aad en zegen over 
de familie,
Koster: Gon meester.

Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk

WEEKEINDE 6 EN 7 SEPTEMBER
Drieëntwintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Ezechiël 33, 7-9(de profeet is door God als wachter aangesteld over 
het volk)
Evangelie uit Matteüs 18, 15-20(Hoe de gemeenschap moet omgaan met een christen die een 
fout begaat)

ZONDAG 7 SEPTEMBER
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van de Cantorij. Voorganger is Gerard Weel
Gebedsintenties voor:Truus van Stralen-Overtoom en zegen over haar gezin, Adrianus Overtoom 
en Catharina Overtoom-Oudhuis en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Wim Oude-
man en Tiny Oudeman-beers, in dierbare en dankbare herinnering aan onze lieve ouders Jaap en 
Truus Stam-Overtoom,Kees Zuurbier en zegen over zijn gezin, Jan Zuurbier en zegen over zijn 
gezin, overleden ouders van Schagen-Schuit en kinderen en Wilhelmus Groot
Lector: Marga van Langen. Misdienaars. Ermioni en Petros Tsiamparlis. Koster:Kees Berkhout
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ROOSTER KERKEN WAARLAND,’T VELD EN NIEUWE NIEDORP
t Veld
Zaterdag 19 juli om 19.00 uur eucharistieviering met pastoor van der Linden
Zaterdag 26 juli om 19.00 uur Viering met Monica Wildeboer en volkszang
Zaterdag 2 augustus om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Zaterdag 9 augustus om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink 
Zaterdag 16 augustus om 19.00 uur Nazomer viering met Toon Jorink en volkszang
Zaterdag 23 augustus om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink 
Zaterdag 30 augustus om 19.00 uur eucharistieviering met pastoor van der Linden
Zaterdag 6 september om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het 
gemengd koor.

Waarland
Zaterdag 19 juli om 19.00 uur Woord- en communieviering met pastor Vertelman
Zaterdag 26 juli om 19.00 uur eucharistieviering met pastoor van der Linden
Zondag 3 augustus om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van de 
vrienden van het Gregoriaans
Zondag 10 augustus om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink 
Zaterdag 16 augustus om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger
Zaterdag 23 augustus om 19.00 uur eucharistieviering met pastoor van der Linden
Zondag 31 augustus om 10.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger
Zondag 7 september om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van de 
vrienden van het Gregoriaans

Niedorp
Zondag 20 juli om 10.00 uur Woord- en communieviering met pastor Vertelman
Zondag 27 juli om 10.00 uur eucharistieviering met pastoor van der Linden en volkszang
Zaterdag 2 augustus om 19.00 uur Woord- en communieviering met pastor Vertelman
Zaterdag 9 augustus om 19.00 uur eucharistieviering met pastoor van der Stok en volkszang
Zondag 17 augustus om 10.00 uur Nazomer viering met Toon Jorink 
Zondag 24 augustus om 10.00 uur eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van het 
gemengd koor.
Zaterdag 30 augustus om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink 
Zaterdag 6 september om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger 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

Secretariaat in de zomer
In de maanden Juli en augustus zal het secretariaat alleen op donderdag open zijn van 9.30 uur 
tot 11.00 uur

Vakantie Marion
Marion is afwezig van 5 juli tot en met 4 augustus

De redactie van het Contact wenst haar lezers en adverteerders

een hele prettige vakantie toe!
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Kleine Kinderkerk voor de onderbouw
Op woensdag 2 juli was de laatste kinderkerk van het seizoen en de kinderen wisten dat er een 
verassing was, daarom gingen er 12 nieuwsgierige kinderen met me mee.
We hebben eerst op de gebruikelijke manier geopend en daarna gingen we praten over de 
vakantie. Niet alle kinderen gaan met vakantie, maar ze zijn toch wel een keer geweest, of gaan in 
een andere vakantie. We hebben het spelletje gedaan, “Ik ga op vakantie en ik neem mee”.
Zo gaan er heel wat spullen mee op vakantie. Dit was gelijk een mooi opstapje naar het verhaal 
van het vakantieparadijs. In dit verhaal mag iedereen maar 4 spullen meenemen naar het paradijs. 
Voor de kinderen is het moeilijk om te beslissen, wat je wel en wat je niet meeneemt. Ik had ook 
voor ieder kind een koffer met daaronder 10 spullen, waarvan ze er 4 mochten inkleuren. De 
kleinste kleurde ze lekker allemaal, maar dat is altijd goed hoor.
Ja toen kwam de verassing, ik had voor de grootste een speurtocht, waarbij ze allemaal dingen 
rondom de kerk moesten zoeken en het antwoord moesten opschrijven. Marion ging met hun 
mee en ze waren allemaal bloedfanatiek..
Voor de kleinste had ik een mapje met de kleuren van de regenboog en in de tuin had ik deze 
kleuren ook verstopt in de vorm van kaartje met een afbeelding in de desbetreffende kleuren. De 
kleinste vonden dat geweldig en waren steeds in de tuin heen en weer aan het rennen. Tot slot 
was er in de tuin nog een zak met chips verstopt en dat was nog even lekker kanen aan het eind 
van de kinderkerk.
Al met al was het een geslaagd seizoen en ik hoop volgend schooljaar weer op een grote opkomst.
Ik wens iedereen een hele prettige vakantie en tot september.

De volgende kinderkerk is op woensdag 3 september om 12.00 uur

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

Groetjes van de leidsters van de kinderkerk 
Marion Danenberg, Anouk Pronk en Gerda Zuurbier

Grote Kinderkerk voor de bovenbouw
Op maandag 30 juni stond ik weer met het bordje grote kinderkerk bij school. 
Er was niet heel veel animo voor de kinderkerk en ook groep 8 was er niet, want die zat in het 
dorpshuis, maar uiteindelijk waren er 4 kinderen die allemaal heel enthousiast waren.
We hebben eerst geopend met het Onze Vader en daarna hebben we het lied gezongen van Geef 
mij kracht. Het thema was reizen en voor hun had ik een verhaal over reizen gevonden. Jezus ging 
met zijn apostelen op reis en 2 apostelen gingen vooruit om een slaapplaats te zoeken ,maar ze 
vonden niets, ze waren nergens welkom. We hebben hierover nagepraat en ook voor de kinderen 
is het moeilijk om iedereen altijd enthousiast welkom te heten. Ze willen het wel een kans geven, 
als er een nieuw iemand op school komt. Het plan was dan om toch een keer met de nieuweling 
te gaan spelen, dus dat is positief. 

Ik had op een bord het woord JEZUS geschreven en ze mochten er woorden bijschrijven, hoe ze 
het beste volgelingen konden zijn van Jezus. Ze schreven
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- Een licht aansteken voor anderen
- Ons hart opstellen voor anderen
- Bidden
- Kinderkerk
- Aardig zijn
- Geen oorlog maken
- Samen delen, samen spelen
- Gelovig zijn
- De bijbel lezen en niet vloeken

Ik vond al met al, dat ze er heel goed over nagedacht hebben, hoe je in het leven kan staan en wat 
zal de wereld er volgens hun er beter uitzien als iedereen dit doet.
Ik had een blad met een reiziger die wat spullen was verloren, als hij ze vond moest je de derde of 
vijfde letter opschrijven van het verloren stuk en zo kwam het woord geluk eruit.
Ik had voor deze groep een speurtocht in elkaar gezet en we zijn met zijn vijven alle 10 de vragen 
gaan opzoeken en beantwoorden. Het was een hele leuke speurtocht. We hebben op het kerkhof 
bij Maria en ook op het graf van een oom waxinelichtjes opgestoken.
Tot slot was er iets lekkers in de tuin verstopt. Ik dacht dat dit wel genoeg was, maar nee ze wilde 
nog even napraten en tot slot moesten we nog de kerk in om een kaarsje op te steken en een lied 
te zingen. Het was een hele zinvolle kinderkerk en voor het volgende schooljaar hoop ik ook weer 
op een goede opkomst en zinvolle bijeenkomsten. Prettige vakantie

De volgende kinderkerk is op donderdag 4 september

Deze kinderkerk is van 15.15 uur tot 16.15 uur in de pastorie en is bedoeld voor de kinderen van 
groep 5 t/m 8.
Ik kom uw kind om 15.15 van school ophalen en zal dan ook met het bordje grote kinderkerk 
staan. Als de kinderen spontaan meegaan, mogen ze altijd even hun ouders bellen in de pastorie. 
Ik hoop dan op een grote opkomst.

Groetjes van Gerda Zuurbier
Mijn mailadres is jmzuurbier@hetnet.nl

telefoonnummer: 072-5740952

Geestelijke Verzorging in het ziekenhuis
“Ik wou dat alles weer gewoon was…”  
“Het is of de grond onder mijn voeten is weggezakt…”
Het zijn uitspraken, die ik regelmatig hoor.
Als je te maken hebt met ziekte bij jezelf of bij iemand die je lief is, 
zijn veel dingen ineens niet meer vanzelfsprekend. 
“Luisteren helpt”, las ik in een artikel van een geestelijk verzorger. 
De tijd krijgen om jouw unieke levensverhaal te vertellen helpt om 
er zelf zicht op te krijgen. Om eigen ervaringen serieus te nemen 
en al pratend je weg te vinden in de pijn die leven met zich mee 
kan brengen.
Al pratend en luisterend komt de vraag op: wat helpt me nu? 
Dan hoor ik over liefde van familie en vrienden, die steun geeft. Over genieten van de natuur, 
ook vanuit je bed. Ik hoor het nogal eens: prachtig om te kijken naar de wolkenluchten, naar de 
bomen. Weer anderen vinden steun in muziek, of in het opschrijven van eigen ervaringen
In gesprekken valt me altijd weer op, hoeveel kracht er in iemand zit. Hoe helend het is als er écht 
wordt geluisterd. 
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Zowel in het Geminiziekenhuis in Den Helder, als in het MCA in Alkmaar is een Dienst Geestelijke 
Verzorging, beschikbaar voor alle patiënten en hun familieleden. 
Bij beide diensten zijn veel vrijwilligers betrokken die een belangrijke rol spelen in de oecumenische 
vieringen, die wekelijks in beide ziekenhuizen plaats vinden.
Bij deze kerkdiensten zijn ook familieleden en andere geïnteresseerden van harte welkom.
Tenslotte: we zijn direct bereikbaar via het ziekenhuis als u een beroep op ons wilt doen of 
anderszins vragen heeft over onze dienst. 

Mede namens de collega’s uit het Geminiziekenhuis (Gert Scholten) en het MCA (Annerien 
Groenendijk, Jos Timmerman, Nel Huibers-Kouwen-secretariaat),
met vriendelijke groet,

Marijke Geerse, geestelijk verzorger MCA

Dankbetuiging
Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken die mijn 65e verjaardag tot een fantastische dag 
heeft gemaakt.

Jan Way

Blijde mensen
Jij wat hebben we het getroffen met kermisweekend. Vrijdag was het goed weer voor de trap-
trekkers en de steprace, allemaal blije mensen. Zaterdag en zondag mooi kermis weer en allemaal 
in een feeststemming dat alles zo goed verliep. Maar u heeft ook blije mensen gemaakt door uw 
boodschappen voor de voedselbank. Wij van de Caritas waren blij verrast door de hoeveelheid 
boodschappen die in het aanhangertje werden geplaatst. Zaterdagmiddag is het weggebracht 
en ook daar leverde het weer blije mensen op. Het lijkt soms een druppel op een gloeiende plaat 
maar bij zo’n aktie zie je maar weer eens dat vele druppels toch ook een plas maken.
Heel veel dank allemaal.

Jan van Schagen,
Voorzitter PCI De Noord.

Open monumentendag 13 september 2014
Ook dit jaar is het kerkje van Veenhuizen weer open met open 
monumentendag van 11.00 uur tot 16.00 uur.
In het kort is het programma als volgt:
In het kerkje is er een doorlopende foto presentatie van de 
verbouwing van het kerkje en van het praalgraf te zien. Ook vind u 
op informatie op borden van Reinout van Brederode.
In de tent buiten zullen Mannes en Carla Stegmeijer uitleg geven 
over voorwerpen uit de middeleeuwen en lopen zij zelf ook in 
kleding uit die tijd rond.
Ook kunnen mensen uitleg krijgen over het praalgraf van Reinout 
van Brederode.
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U kunt de klok uit 1470 bewonderen en een bezoekje brengen aan de 3 oorlogsgraven uit de 2e 
wereldoorlog. Al met al weer de moeite waard om het kerkje met een bezoekje te vereren.

Om 14.00 uur is er een optreden van het Accordeonensemble Dijk en Waard
Dit is een is een onderdeel van COOL Muziekeducatie
Sinds 1995 staat het ensemble onder leiding van Bianca IJdema, die zelf als 11 jarige begonnen 
is met accordeonlessen op de muziekschool in Heerhugowaard (toendertijd Muziekschool Dijk 
en Waard). Het A orkest bestaat uit 17 accordeonisten en een slagwerker. Allen zijn gevorderde 
spelers in leeftijd variërend van 14 tot ruim 60 jaar.

Over de centen van de gemeente
Vorige maand heeft het college van Heerhugowaard bekend gemaakt hoe de gemeente er fi-
nancieel voor staat. Dat blijkt niet zo best te zijn, want de verwachte winst in 2013 werd niet ge-
realiseerd: er bleek na controle door de accountant een tekort van ruim 10 miljoen euro te zijn 
ontstaan. De belangrijkste reden was dat veel gronden die de gemeente al jaren in bezit heeft, 
verplicht veel lager gewaardeerd moesten worden. 
Die verplichting geldt al langer, maar pas toegepast nadat de accountant de wethouder er op 
gewezen heeft. Zo is een groot gebied in de Vaandel niet meer industriegebied, maar heeft het 
weer een agrarische waarde gekregen. Daar hebben we het later nog wel eens over, als het nieuwe 
bestemmingsplan voor de Vaandel in het najaar ter sprake zal komen. 

Intussen zitten we in Heerhugowaard dus plotseling met een groot tekort. Toen dit bekend werd 
een maand geleden, kwam de wethouder met een reactie in de krant dat er nog een spaarpotje 
was waarin toevallig nog zo’n bedrag beschikbaar was - en dus dat er niks aan de hand zou zijn.
Was dat maar zo. Zo’n spaarpotje is er namelijk nu helemaal niet, maar die wordt pas over een jaar 
of 10 gevuld door de inwoners van straks. Het is een beetje ingewikkeld, maar we zullen proberen 
het uit te leggen.

Elk bedrijf, huishouden of vereniging, dus ook de gemeente, heeft een pot geld achter de hand 
om toekomstige uitgaven mee te kunnen opvangen. De gemeente heeft deze pot geld in een aan-
tal kleinere potten verdeeld: eentje voor onderhoud in de wijken, eentje voor nieuwe projecten, 
eentje voor onverwachte zaken en zo zijn er nog wel een paar. Die voor onverwachte zaken (de 
zogeheten Algemene Reserve) moet een minimum bedrag bevatten om alle risico’s van verschil-
lende projecten (in totaal zijn er maar liefst 144 risicovolle projecten gaande in onze gemeente) 
op te kunnen vangen. Door het gemelde tekort van 10.2 miljoen euro in 2013 is deze Algemene 
Reserve dus een stuk kleiner geworden, en bevat eigenlijk (volgens geldende richtlijnen) nu veel 
te weinig geld.

De geldpot voor onderhoud in de wijken (de zogeheten Reserve Beheer en Sociale Structuur) 
werd begin 2013 ook te klein bevonden. Daarom is toen besloten om er jaarlijks een oplopend be-
drag in te stoppen, van € 350.000,- vorig jaar tot 4,2 miljoen euro in 2024. Nu, slechts één jaar later, 
blijkt volgens de wethouder dat die extra inleg eigenlijk veel te hoog is vastgesteld. Eind 2024 is 
dat teveel gestorte geld bij elkaar ruim 13 miljoen euro. Het is dát teveel gestorte geld waarover 
hij het had tegen de NHD-verslaggever toen hij zijn spaarpotje opnoemde om het tekort van 2013 
op te kunnen vangen. 

Volgt u het nog? Omdat die bijdrage in de loop der jaren sterk op zal lopen (tot meer dan 4 miljoen 
over 10 jaar) blijkt dat geld nu helemaal nog niet in dat spaarpotje te zitten: dat wordt er pas na 
2021 ingestopt. Maar dat bedrag van ruim 13 miljoen wordt er nu wel alvast maar uitgehaald om 
in de Algemene Reserve te stoppen - dan is dat gevaar dat er veel te weinig geld in zit tenminste 
geweken... 

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

DE VAKANTIEKOORTS IS
TOEGESLAGEN IN DE NOORD.
Met dit mooie weer is het tijd voor de achter-
blijvers om er wat moois van te maken.
Voor bij de koffie hebben we een lekkere 
actie, tijdens de bouwvakweken 20-07-2014 
tot 10-08-2014: Op alle verse gebak van bak-
kerij koning 10% korting.

Verder leveren wij alles voor een geslaagde bbq, vlees, sauzen, gekoeld 
bier,frisdranken en vers gebakken stokbrood (ook in overleg op zondag)
Aangepaste openingstijden van 20-07-2014 tot 10-08-2014 
 Ma-Do 08.00  tot 12.00 uur
 Vrijdag 08.00  tot 18.00 uur
 Zaterdag 08.00  tot 17.00 uur
Na de bouwvak zijn de tijden weer normaal.
Wij wensen u een prettige vakantie en tot ziens bij de attent 

Arno en Sylvia
Tel. 0725711325  -  Fax 0725726982

Mail: ajgroen@quicknet.nl
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Het is helaas wel zo, dat die wijkonderhoudspot daardoor nu zowat uitgeput is - er zit nog maar 
net genoeg in om de eerstkomende twee jaar onderhoud te kunnen plegen, en erg veel nieuw 
geld wordt er volgens de plannen dus niet ingestopt.

Burgerbelang heeft een motie ingediend om te voorkomen dat de generatie na ons de dupe is van 
deze vondst van de wethouder. Die generatie moet opdraaien voor de tekorten die er nu zijn, en 
dat vinden wij ontoelaatbaar. Deze motie heeft het niet gehaald, de coalitiepartijen steunden ons 
niet. En dus kan de wethouder ongestraft geld lenen van de generatie na ons.

Nu vraagt u ons natuurlijk hoe we dan anders dat gat van die 10 miljoen zouden moeten aanvul-
len. Dat is toevallig niet zo moeilijk. Die derde pot die ik noemde, die voor nieuwe projecten, bevat 
namelijk aanzienlijk meer geld dat het gemelde tekort - bedoeld voor een nieuwe spoorwegtun-
nel bij de Zuidtangent. Burgerbelang vindt dat we die tunnel voorlopig maar moesten laten zitten. 
We hebben momenteel andere zaken aan het hoofd: behalve die financiële tekorten komt ook 
de overgang van veel zorgtaken op het bordje van de gemeente. Maar niemand die nu al precies 
weet hoe dat gaat uitpakken. En dat is toch echt niet iets van later zorg...

Jos Beers
Burgerbelang

Activiteiten in de regio Noord Holland Noord
Zaterdag 16 en zondag 17 augustus 2014 “ Nazomeren in Niedorp”.
Tijdens dit gastvrije en gratis evenement in een aantal kernen van de nieuwe gemeente Hollands 
Kroon kunt u van 10.00 uur ’s morgens tot 17.00 uur ’s avonds genieten van tuinen, muziek, kunst, 
musea etc.
Kijk op onze website voor meer gegevens over dit evenement: www.nazomereninniedorp.nl 
In de speciale nazomerkrant staat aangegeven welke tuinen etc. meedoen. Deze krant kunt u 
krijgen op de deelnemende adressen in de kernen. Alle deelnemers aan het evenement hebben 
een nazomervlag hangen.
De kernen waarin het Nazomeren in Niedorp plaatsvindt zijn: Haringhuizen, Barsingerhorn, Winkel, 
Nieuwe Niedorp, Oude Niedorp, ’t Veld, Lutjewinkel, Zijdewind en Kolhorn.
Met vriendelijke groeten: Tine van den Berg- van Ekeren
 P.R. Nazomeren in Niedorp.
 0226- 423675.
 t.vandenberg@quicknet.nl 

Valpreventieprogramma ‘in balans’ iets voor u?
In oktober start een nieuwe editie van het valpreventieprogramma ‘In Balans’. Na het succes 
van vorig jaar wordt de cursus dit jaar nogmaals aangeboden. Voordat de cursus start vindt 
er een informatiebijeenkomst plaats. Hierna kunnen geïnteresseerden besluiten of ze 
deelnemen aan de cursus. Binnenkort wordt meer bekend over de informatiebijeenkomsten 
van ‘In Balans’. 

De gemeente Heerhugowaard vindt het belangrijk dat haar inwoners de kans krijgen zo 
lang mogelijk zelfstandig te wonen. Sportservice Heerhugowaard organiseert daarom het 
valpreventieprogramma ‘In Balans’. Dit programma is bedoeld voor inwoners in de leeftijd van 68 
tot en met 75 jaar en is een voorlichtingscursus gekoppeld aan een bewegingsprogramma om 
valongevallen te voorkomen. 
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De cursus maakt deelnemers bewust van vragen als ‘welke onveilige situaties kan ik in mijn huis 
verbeteren?’, ‘ben ik actief genoeg om gezond te blijven?’ en ‘is het mogelijk om zekerder op de 
been te staan?’

Een valpartij heeft vaak ingrijpende persoonlijke gevolgen, zoals botbreuken, angst om te lopen 
en gevoelens van hulpeloosheid. Ouderen die al vaker zijn gevallen, worden bang en onzeker. Dat 
gevoel werkt door op de hele gezondheidsbeleving. Alleen al door de angst om te vallen worden 
mensen minder mobiel en dus lichamelijk minder fit. ‘In Balans’ is niet alleen bedoeld voor mensen 
die al problemen met het evenwicht hebben. Juist omdat een goede balans zo positief doorwerkt 
op het welzijn van ieder mens, is het programma geschikt voor ieder die op een optimistische en 
realistische manier iets aan de eigen gezondheid wil doen. Een cursus boordevol handige tips en 
weetjes en leuk om te doen!

Heeft u interesse en wilt u op de hoogte gehouden worden? Neem dan contact op met Ron 
Gravemaker van Sportservice Heerhugowaard. tel. 072 – 57 63 880 of mail 
rgravemaker@sportserviceheerhugowaard.nl. Binnenkort is via de website te zien op welke data 
de informatiebijeenkomsten gepland staan. Zie www.sportserviceheerhugowaard.nl 

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
 
De data voor de komende tijd:
25 juli 2014 17.30 uur maaltijd op de pastorie
8 augustus 2014 10.00 uur koffie drinken op de pastorie
22 augustus 2014 10.00 uur koffie drinken op de pastorie

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!

Kindervakantiespelen 2014
Europa’s grootste speeltuin - nachtfilm - vlaggen schilderen - catwalk - achtbanen – worsten-
broodjes - sluipgaten maken - ochtendgymnastiek - hutten versieren - torens bouwen - dis-
coavond - www.kindervakantiespelen.blogspot.nl - busreis - bouwen – Mega Twister

In de laatste week van de zomervakantie worden de 37e Kindervakantiespelen gehouden met de 
thema’s Holland (kleuters) en Wereld (groep 3 t/m 8). Nog een aantal puntjes op de i:
·	Beste VO-kinderen en hun ouders, het is de bedoeling dat voortgezet onderwijskinderen woens-

dagavond 13 augustus, na de feestavond, na 22:00 niet meer op of rondom het terrein blijven. 
Dank voor jullie medewerking aan een geslaagde huttenbouwweek.

·	Beste huttenbouwkinderen, nieuw dit jaar is dat je jouw eten en drinken voor de ‘slaapnacht’ 
tijdens de feestavond bij de leiding kunt inleveren. Zij bewaren dit tot na de avonddisco voor 
jullie hut. 
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·	Beste huttenbouwouders, zorgt u ervoor dat uw kinderen op het huttenbouwterrein op goed 
schoeisel lopen? Stevige schoenen (geen slippers).

·	Beste omwonenden, zou u zo vriendelijke willen zijn om woensdag 13 augustus de vlag uit te 
hangen? Dit kan een vlag zijn van een land uit de hele wereld. (Dus de Nederlandse of een vlag 
van een ander land.) We creëren dan met z’n allen een gezellig ‘landensfeertje’ op en rondom het 
huttenbouwterrein. 

Wij hebben er zin in!

Groetjes de KVS-crewleden (groep 3 t/m 8)
Duco Stam (06-28723698), Linda Dudink (06-27088801), Monique Beers, Pé Molenaar, Irma Kuil-
boer, Leo v/d Hulst, Richard Blankendaal, Judith Ursem, Duncan Kavelaar, Marco van Woerkom, 
Joost Groot, Nathalie van Schagen en Jacco Duijn 

Voortgang Volksspelen 2014
 
Het Wereldkampioenschap voetbal 2014 is voor Nederland toch 
redelijk succesvol verlopen, de schoolkinderen hebben vakantie 
en voor velen onder ons is de vakantie ook begonnen of gaat deze 
binnenkort beginnen. Wij zijn de afgelopen tijd ook weer druk 
bezig geweest met de voorbereidingen om de 38e Volksspelen op 
zaterdag 30 augustus weer tot een succes te maken.

Belangrijke data
Voordat het zover is zijn er nog een aantal belangrijke data 
waarvoor wij graag nog wat aandacht willen:
17 augustus uitreiking per mail van het oefenspel aan de coaches
20 augustus 19.30 uur bijeenkomst coachen in het Dorpshuis
20 augustus 20.00 uur bijeenkomst juryleden in het Dorpshuis
28 augustus 19.00 – 20.00 uur  ophalen spellenboekjes bij Kevin Hof 
 (Groote Geldebosch 62)
29 augustus 19.00 uur  bijeenkomst juryleden voor opbouw spellen

Tapijt 
Vanaf heden kan uw overtollige vloerbedekking weer worden ingeleverd bij de familie Van 
Schagen aan de Middenweg 523. Bij voorkeur in stroken van maximaal 1 meter breed.
Wel willen wij u verzoeken even van tevoren te bellen (072-5711238) zodat het direct op de juiste 
plaats komt te liggen. Namens het GV4 alvast bedankt.

Sponsors 
De komende tijd zullen de sponsors weer worden benaderd met het verzoek of zij ook dit jaar de 
Volksspelen weer (financieel) willen ondersteunen. Mede dankzij hun bijdrage lukt het ons weer 
om er een hele mooie dag van te maken. Alvast bedankt voor uw bijdrage. 

Vrijwilligers
Zonder de vele vrijwilligers is het onmogelijk de volksspelen te organiseren. Iedereen hierbij alvast 
hartelijke dank. 

Ploegenpresentatie 
Enkele ploegen hebben hun onderwerp al aan ons doorgegeven. Indien jullie wijk dit nog niet 
gedaan heeft is het wellicht gezamenlijk voetbalkijken met de buurt de ideale mogelijkheid om 
over jullie onderwerp na te gaan denken. 

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

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

 
 

 

 

 

   

 

 

 
 

    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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Om te voorkomen dat het onderwerp al aangemeld is, is het verstandig om het onderwerp 
tijdig aan te melden. Degene bij wie u dit kunt doen is Edwin Redder. Edwin is bereikbaar onder 
telefoonnummer 06-53675620 

Ploegenpresentatie in het contact.
Het is altijd voor velen weer leuk als ze het contact lezen daags voor de Volksspelen. Hierin staan 
vaak hele leuke stukjes vermeld over de ploegenpresentatie van de deelnemende wijken. Voor de 
coaches die de ploegenpresentatie vermeld willen hebben in het contact van 29 augustus a.s die 
dienen dit uiterlijk 23 augustus per mail toe te zenden naar stichtinggv4@hotmail.com 

Contactgegevens coaches
Tijdens de eerste coachen vergadering, welke zeer goed bezocht werd, hebben we de 
contactgegegens nog even bijgewerkt zodat ons bestand weer actueel is. 
Veel informatieverstrekking zal de weken voor de volksspelen ook via de mail gaan. Zo zijn wij er 
zeker van dat je juiste informatie bij de juiste persoon terecht komt. 

Voor de coaches die er niet waren zouden wij het op prijs stellen om even een mail te sturen naar 
stichtinggv4@hotmail.com en daarin vermelden van welke wijk je de coach bent. 
Het gaat hierbij om de Trappelenders, de Pussycats, de Raddraaiers, de Doorzetters, de Riwiploeg 
en de Zwaantjes.

Vragen of opmerkingen
Mochten er bij de coaches nog of opmerkingen zijn in aanloop naar de Volksspelen of belangrijke 
mededelingen waarvan wij op de hoogte gebracht moeten worden dan kan dit via stichtinggv4@
hotmail.com of telefonisch bij Danny Overtoom 06-54762196.

Wij wensen iedereen een hele goede vakantie en uiteraard heel veel plezier en succes toe met de 
voorbereidingen van de 38ste Volksspelen.

Namens de 6 van het GV4
Lenny Sinnige

Cocky van Diepen
Marco Berkhout

Edwin Redder
Kevin Hof

Danny Overtoom

Sjoelclub Glai em d’r in 
 
12 juli 2014. Het WK in BraziliÎ zit er bijna op en na een geweldig toernooi voor de mannen van Lou-
is van Gaal, mochten ze gaan strijden voor de bronzen medaille. Voor de mannen van ‘Sjoelclub 
Glai em d’r in’ is het ook bijna het einde van het seizoen, maar voor hun staat de einduitslag al vast. 
De bekende zaterdag na het festival van Waarland ‘Badpop’ betekende voor de sjoelclub weer het 
vaste ritueel: ‘ de jaarlijkse barbecue’ stond weer op het programma! 
 
Al een aantal weken van tevoren, was het onze penningmeester Danny Overtoom, die ons erop 
wees dat er nog enkele boetes betaald moesten worden. “Mannen, er moeten nog een aantal 
boetes betaald worden en als deze niet voor 12 Juli betaald worden, dan ben ik genoodzaakt om 
de contributie te verhogen!”. De mannen mochten zich verzamelen om 17.00 uur bij cafÈ Bleeker 
en al gauw bleek dit een geweldige middag voor een plek op het terras. Na een snel bakkie koffie, 
kwamen de goudgele al op tafel en werd er gepraat over het afgelopen seizoen. Natuurlijk over 
de mooie momenten, maar ook de slechtere avonden, met lage gemiddeldes, wisten velen nog 
wel te herinneren. 

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

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:
Hét adres voor:

woningbouw  kelders
utiliteitsbouw  kozijnen
Betonvloeren  verbouw  

Middenweg 494
1704 BM Heerhugowaard

Tel:072-5711254
Fax:072-5743170

Email: mail@rhbeers.nl
Internet: www.rhbers.nl

Unieke en goedkope 
7 dagen snelservice 

van 10.00-22.00 
voor particulier en kleinbedrijf. 

(geen onderzoekskosten!) http://
www.zorgboeren.nl/fotorij/f_1633_1.jpg

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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Dan hebben we het nog niet eens over het goed geslaagde ‘ N.K. Sjoelen’ m.m.v. Paul Vlaar. Mart 
Bleeker had na een uurtje het vuur aangestoken en met een biljarttafel vol met veel lekkers kon-
den de mannen gaan aanvallen. Stokbrood met kruidenboter, gebakken champignons, salades 
en na afloop even langs bij Mart aan de barbecue en je had een geweldig opgemaakt bordje met 
eten. Na afloop een heerlijk ijsje na en de mannen verzamelde zich, omdat het toch al wat frisser 
werd, allemaal rondom de bar om zich voor te bereiden voor het Nederlands Elftal. De mannen 
hebben de avond nog even lekker aan gezeten. 
Sjoelclub ‘Glai em d’r in’ kan vanaf nu even genieten van hun welverdiende rust en de vrijdag na 
kermis Zuid-Scharwoude zijn wij weer terug! 
 
Ook wenst de sjoelclub iedereen een hele fijne vakantie en graag tot volgend seizoen! 
 

Tot ziens, 
Sjoelclub ‘Glai em d’r in’

Verslag Ladiesday 2014 met als thema: ‘Brazilië’
Op vrijdag 13 juni jl. was er alweer de 3e ladiesday bij TV Noordend. Geheel in stijl met het thema 
was het een stralende zonnige dag. Om 9.00 uur werden de dames op het versierde tennispark 
verwelkomd met koffie en een Braziliaanse kokoskoek. 
Ze kregen ook een Braziliaans gelukslint omgehangen, met daarop de tekst: lembranca do senhor 
do bonfim de Bahia (souvenir van de heer van Bahia van de goede afloop). Het lint kwam uit Sal-
vador de Bahia, Brazilië (waar het Nederlands elftal die avond moest spelen). In het lint moesten 
drie knopen, in elke knoop kon je een wens meegeven die dan werden opgeslagen in de knoop. 
Als je gelukslint vanzelf afvalt, komen je wensen uit. De linten waren er in blauw (liefde), groen 
(gezondheid), roze (vriendschap), rood (kracht en passie), wit (innerlijke rust). De paarse linten 
hadden geen betekenis, dus die gaven we dezelfde betekenis als de roze. Pikant detail: het Ne-
derlands elftal won die avond met 5-1 wint van Spanje! Wat zouden de dames hebben gewenst?
Naast tennissen moest er voor de extra punten ballen in emmers worden geslagen, was er lim-
bodansen, bowlen met reuzenkegels, tafeltennissen en een WK-quiz. Iedereen kon op de met de 
Braziliaanse vlag op de achtergrond en met een boa in de juiste kleuren. 
De dag begon met een warming-up van Sylvie Appelman, waarbij op een leuke manier de spieren 
lekker werden opgerekt. Er kwam ’s ochtends nog een verfrissende fruitspies voorbij, want het was 
behoorlijk warm. Uiteraard werd er lekker bijgekletst, eigenlijk was het één groot kippenhok met 
op de achtergrond een gezellig muziekje. Als lunch was er saté, sla, fruitcocktails, échte Braziliaan-
se salades, stokbrood en kruidenboter. Heerlijk buiten eten in één hele grote kring.
’s Middags werd er weer getennist en kon je salsales krijgen onder de bezielende leiding van een 
echte salsalerares. Het zag er gemakkelijk uit, maar er vloeide menig zweetdruppeltje! Maar onze 
oudste deelneemster Riet, een echte die-hard, was niet te stoppen. Sommigen pakten zelf 2 keer 
een lesje mee! Het zag er geweldig en swingend uit.
Iedereen mocht vandaag in het thema Brazilië verkleed komen en daar was goed gehoor aan 
gegeven. Agnes de Goede (1), Mirjam Molenaar en Jeltje Karman vielen daarbij in de prijzen. Bij 
de spelletjes waren Ina Dekker (1), Karin Stoop en Annemiek van Kleef de winnaars. De aanmoedi-
gingsprijs ging naar José Wolkers, die zich ondanks haar blessure tóch had opgegeven. De bijzon-
dere prijzen waren o.a. een ‘Verwen je man-pakket’, ‘Heerlijk weekend’, ‘Lekker ontspannen’, ‘High 
tea’, ‘Wijnpakket’.
Tot slot kwam er nog een tropische verassing uit het verre Amsterdam, genaamd James. Hij maak-
te voor iedereen een Braziliaanse cocktail. Heerlijk fris en super lekker van smaak. 
De dames kregen na afloop nog een goody bag mee van ‘Mooi’ Komen uit Middenwaard. De prij-
zen waren beschikbaar gesteld door Hamamdoek.nl (van Manuel Villena). De tennisvereniging 
sponsorde de koffie aan het begin en de cocktail als afsluiting van de dag. We hebben deze dag 
Elisabeth de Vries om advies mogen vragen en we hebben versiering van haar mogen lenen. 
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Mariska Rinkel was voor de eerste keer in de organisatie en Marijke Overtoom en Anita Lap voor 
de laatste keer. Zij zijn niet eens meer lid zijn van de vereniging. Dames, super bedankt voor jullie 
geweldige inzet. 
De foto’s van Ladiesday vindje op de Facebookpagina van Tv Noordend. Al met al een zeer geslaag-
de dag met blije gezichten en positieve reacties van alle 30 deelneemsters. Volgend jaar slaan we 
over want dan is het weer mannendag, maar 2016 is er weer een ladiesday. Dames ontzettend 
bedankt voor jullie deelname en enthousiasme en tot 2016!!!

Marijke Overtoom, Anita Lap, Simone Drenth, Mariska Rinkel en Sandra Oudeman

Hugo Boys seizoen 2014-2015

NIEUWE VRIJWILLIGERS

Draag jij Hugo Boys een warm hart toe, en zou je graag eens iets voor de 
club terug doen?

Wij zijn nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de terreindienst. Lijkt 
jou dit wat, of wil je hier meer over weten? Stuur dan een e-mail naar:
 

Pim Wolkers
pwolkers@hotmail.com

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.

 

WIJ HEBBEN PLAATS VOOR EEN 
PART-TIME OF FULL-TIME 

PUB / RESTAURANT MEDEWERKST)ER.
LIEFST MET OPLEIDING 

GASTVROUW / GASTHEER 
EN ERVARING.

REACTIES EN VRAGEN: MARIAN,
MAIL JE CV NAAR 

INFO@THEIRISHCOTTAGE.NL

 -.-.-.-.-.-.-.-.-
 

VRIJDAG 20 JUNI 
MUSIC-DINNER MET UNICORN

VOLGENDE DINNER : 5 SEPTEMBER
.-.-.-.-.-

 
ZONDAG 29 JUNI 

WHISKEY-PROEVERIJ
14.30 - 17.00 UUR

.-.-.-.-.-
 

KOM GENIETEN VAN ONS NIEUWSTE 
STUKJE TERRAS  AAN HET WATER.

NOG LANGER GENIETEN 
VAN DE AVONDZON.

.-.-.-.-.-
 

EEN HEERLIJKE BARBECUE 
IN ONZE MOOIE TUIN!!

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN.
.-.-.-.-.-

 
ALLE DAGEN OPEN 
VANAF 10.00 UUR.

0226 - 421486
VERLAAT 4, 1734 JN OUDE NIEDORP

 WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL
INFO@THEIRISHCOTTAGE.NL
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RICHTLIJNEN VOOR KOPIJ ‘Contact’ 
- Aanleveradres(mail): redactiecontactdenoord@gmail.com. 
- Gegarandeerd geaccepteerde bestandstypen: txt, doc, docx, jpg, xlsx en pdf. Alle overige 

bestandstypen worden niet gegarandeerd. 
- Bij het onderwerp de naam van de betreff ende vereniging of instelling vermelden. 
- U kunt te allen tijde een briefj e inleveren op het redactie-adres: Groote Geldebosch 48 te 

Heerhugowaard-de Noord of even bellen met de redactie 072- 57 15 332. 
- Uiterste inleverTIJD is 19.00. Na dit tijdstip aangeleverde kopij zal in de daarop volgende uitgave 

worden gepubliceerd. Contact verschijnt, met uitzondering van de zomervakantieperiode en 
mogelijk de kerstperiode, in de ON-even weken. 

- De redactie zal na ontvangst van de per e-mail aangeleverde kopij een automatisch bericht aan 
de afzender toezenden met als onderwerp de datum van plaatsing. 

- Het aanleveren van advertenties via redactiecontactdenoord@gmail.com of contacthhw@gerja.nl
- Per vereniging, instelling, organisatie of andere instantie, is het gewenst de kopij via één e-mail 

adres aan te leveren. Op deze manier heeft de betreff ende 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 € 40,50
    1/2 pag € 23,25
    1/4 pag € 14,25

Personeel(zwart/wit):  1/6 pag € 10,75

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

Abonnementstarieven: 
- bezorgd bij u thuis € 20.00 
- bezorgd via de post in Nederland € 57.00
 
Contact verschijnt twee wekelijks op oneven weken onder redactie van Angèl Mooij, Pim Mooij, 
Paul Mooij, Jos Beers en Robbert Jongkind. 
Redactie-adres: Groote Geldebosch 48, 1704 CP, Heerhugowaard-Noord. 
Pim en Angèl Mooij: 072-5715332 / Jos Beers: 072-5718737 / Paul Mooij: 072-5711625 
Redactiecontactdenoord@gmail.com

Voor het aanleveren van advertenties: 
Drukkerij Gerja:   e-mail:   contacthhw@gerja.nl 
   telefoon:  0226-421520 
   fax:   0226-421550 

Rekeningnummer Contact: NL06RABO0386950989

• 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

 

 
JOAN DEKKER 

ELEKTROTECHNIEK 
 

06-15689390 
 

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

verlichting 
 

H.W. Mesdagstraat 15 
1741 JM Schagen 

joandekkerelektrotechniek.nl 
 
 

 
 


