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Agenda
20 november 2015 Togido: De familie bale.... zwendel voor beginners in dorpshuis ‘t Zwaantje in Veenhuizen
21 november 2015 Togido: De familie bale.... zwendel voor beginners in dorpshuis ‘t Zwaantje in Veenhuizen
28 november 2015 Winterfair
29 november 2015 Winterfair
29 november 2015 Young Seven: In het donker gezien – een avontuur voor de zintuigen
9 december 2015 Kerstmis: maak zelf je kerstlicht 3.0
15 december 2015 KBO: Kerstmiddag ”De Grijzen Wijzen“ optreden
20 december 2015 14:30 uur: fanfare Hou en Trou mmv Ritmisch Koor  in Heilig Hartkerk
20 december 2015 19:00 uur: 5 jarig jubileum Spirit(koor Sandra Blokdijk) mmv Ritmisch Koor 
 in H. Dionysiuskerk
24 december 2015 23.00 uur deuren open: Xmas@DeNoord in de Heilig Hartkerk
25 december 2015 10:00 uur: kerstviering mmv Ritmisch Koor
9 januari 2016 16:00 een uur na HB1-OUD HB1: Hugo Boys Nieuwjaarsreceptie
22 januari 2016 20:00 Hugo Girls: Winterkeezen in het Rondeel
29 januari 2016 Young Seven: Filmavond
5 februari 2016 Young Seven: Sirkelslag
6 februari 2016 WGJ: Carnaval
11 maart 2016 20:00 Hugo Girls: Voorjaarskeezen in het Rondeel
12 maart 2016 Stille Omgang
24 maart 2016 Paasactiviteit
15 april 2016 Young Seven: Aan de slag voor dieren in je eigen omgeving
30 april 2016 t/m 8 mei 2016 Taizereis (Frankrijk, vanaf 15 jaar)
22 mei 2016 Young Seven: Rondleiding door de Joodse buurt in Amsterdam
3 juli 2016 Young Seven: Zomerfeest

Vrijdag 20 november 2015

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

Uw tekst voor de volgende uitgave van ‘t Contact dient u uiterlijk MAANDAG 30 NOVEMBER 2015 
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 18 december 2015.



2

 

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 
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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:

Jos Kamp Assurantien
Middenweg 200
1701 GG Heerhugowaard
T 072 - 571 12 84
E info@joskamp.nl
I www.joskamp.nl

Altijd in de
buurt Welkom!

Iedereen verdient een bank in de buurt.
Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs
in dorpen en kleine steden. Gewoon, een
kantoor om de hoek met een bekend gezicht. Bij
ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt. Op
kantoor, via internet of app.
RegioBank is altijd dichtbij.
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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
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 Ted van Schagen  072 5712020
Sectie Diaconie en Pastoraat Vacature

Pim Mooij   072 5715332 
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. 
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Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren voor 26 november op  het 
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.

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

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

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

Vriendelijke groeten,
Gea Klercq

TER OVERWEGING.
Soms is het leven om te huilen.
Ziekte en dood zijn dichtbij.
In machteloze woede moeten we aanzien,
dat mensen uit elkaar worden gerukt.
Toekomst wordt in duigen geslagen.
Licht verandert in dreigende duisternis.
Hoop verdwijnt als sneeuw voor de zon.
Hoezo geloven in de goedheid van God?
Hij lijkt zo vaak de grote afwezige.
Ons wereldbeeld is vaak zo somber,
dat we God nauwelijks kunnen ontdekken.

Geloven is opstaan,
is licht ontsteken en warmte verspreiden.
Het is in de koude donkere winter van het leven
de zachte, op springen staande twijgen ontdekken.
Geloven is blijven hopen en vertrouwen,
dat we samen aan de basis mogen staan
van nieuw leven, van een nieuwe toekomst.
Het is weten, dat de kleine goedheid
het zal winnen van het grote kwaad.
De zomer komt zoals een knop in een twijg,
bijna onzichtbaar, maar onweerstaanbaar.
De zomer is in aantocht.
Het is een kwestie van zien, soms even.
naar Wim Holterman osfs

UIT DE PAROCHIE –  “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” –  14 november 2015.
Wat een verschrikkelijke dingen gebeuren er toch in de wereld! De aanslagen in Parijs: dat mensen 
dit elkaar toch kunnen aandoen! We weten dat wel, want het is in de geschiedenis al zoveel keer 
eerder gebeurd. Maar het blijft een afschuwelijk iets. Ons gevoel van veiligheid wordt erdoor 
aangetast. Want je zult maar op het verkeerde moment op de verkeerde plaats zijn. Laat ons 
bidden voor alle slachtoffers, de nabestaanden en de gewonden. 
Maar ook voor de daders: dat zij hun hart en hun geweten gaan voelen. We mogen ons niet lam 
laten slaan. Want dan zouden wij ook slachtoffer zijn. Dat mogen we de daders niet gunnen.
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Dit gebeuren werpt een schaduw over het weekje vakantie dat ik net achter de rug heb. Jan en 
ik waren op Fuertaventura, een Canarisch Eiland, met veel zon, zand en zee. Het was heerlijk. We 
hebben lekker weer wat energie opgedaan.
We hebben mooie Allerheiligen- en Allerzielenvieringen gehad. Bij de Allerzielenviering 
herdachten we 12 overledenen die in onze kerk hun afscheidsviering hadden, plus de schoonzoon 
van Riet Ursem, omdat het moeilijk voor de familie was om zich in tweeën te splitsen; en mijn 
vader. Door de grote belangstelling was het al heel sfeervol. Op de begraafplaats deed het stille, 
beetje mistige weer er nog een schepje bovenop. 
Vrijdag de 13e trouwden Daniëlle Gieling en Michael Somers bij ons in de kerk. Ze arriveerden met 
een busje van de brandweer omdat de bruid lid is van de brandweer. Het bruidspaar had heel 
veel werk gemaakt van de teksten en het uitzoeken van de muziek. Het werd daardoor een heel 
ontroerende viering. Vooral  toen tijdens het elkaar de ringen aanschuiven bruid en bruidegom 
zachtjes met Jeroen van den Boom “Mag ik dan bij jou” meezongen. Daniëlle en Michael:  heel veel 
geluk samen; en dat jullie elkaar en anderen tot zegen mogen zijn.
En nog eens ter herinnering: Op 21 november sluiten de vormelingen, begeleiders en de werkgroep 
de eerste cyclus van het project af met een maatschappelijke stage, een hemelse maaltijd in de 
kerk en een viering. De begeleiders zullen daarin zingen.
Op 22 november zingt het Gemengd Koor en vieren we het feest van Sint Cecilia.
Op 24 november is de eerste ouderavond van het Eerste Communieproject van dit seizoen.

Wie heeft er ideeën voor het jaar van Barmhartigheid? We horen het graag!

Wat komen gaat:
21 november: zorgstage Vormsel, hemelse maaltijd en afsluitende viering van de eerste cyclus 
Vormselproject
22 november: feest van Sint Cecilia met het Gemengd Koor
24 november: ouderavond Eerste Communieproject
28 en 29 november: tijdens de winterfair activiteiten in onze kerk
29 november: Zwarte Pietenviering; 3  misdienaars worden geïnstalleerd.

Hartelijke groet,
Marion Bleeker – Burger.

WEEKEINDE 21 EN 22 NOVEMBER
Vierendertigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet  Daniël 7, 13-14(Te midden van een beestachtige wereld verschijnt 
plotseling iemand die op een mens gelijkt)
Evangelie uit Johannes 18, 33b-37( Voor Pilatus legt Jezus getuigenis af van zijn koningschap dat 
anders is. Hij beroept zich niet op macht, maar alleen op de waarheid)

ZATERDAG 21 NOVEMBER
19.00 UUR
Afsluiting van de eerste cyclus van het vormselproject met zang van de begeleiders. Voorganger 
is Marion Bleeker – Burger.
Lector: uit de voorbereidingsgroep. Misdienaars: Stijn Blankendaal en Sofie Kavelaar. Koster: Kees 
Berkhout?

ZONDAG 22 NOVEMBER
10.00 UUR – Sint Cecilia
Woord- en communieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is Marion Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor: Joke Mol-Rijk, levende en overleden leden van het zangkoor sint Cecilia, 
Theo Groot en overleden familie Groot-de Goede, Alex Weel, voor een jarige en zegen over haar 
gezin, Jaap Way en Gre Way-de Boer en overleden familie, Agie Borst-Eeken en Cor Borst en zegen 
over hun gezin.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Petros  en Lysandros Tsiamparlis. Koster: Kees  Berkhout
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WEEKEINDE 28 EN 29 NOVEMBER
Eerste zondag van de advent
 Evangelie uit de profeet Jeremia 33, 14-16( ook in de donkere dagen van Juda’s geschiedenis bleef 
Jeremia hopen op iemand die recht doet
Evangelie uit Lucas 21, 25-28.34-36( Ook al laat de komst van de mensenzoon nog op zich wachten: 
houd stand en blijf vertrouwen!)

ZONDAG 29 NOVEMBER
10.00 uur Woord- en communieviering met zang van het kinderkoor uit  Heerhugowaard t Kruis. 
Voorganger is Marion Bleeker-Burger
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers, in 
liefdevolle herinnering Jan en Ria en overleden ouders Berkhout en Borst, Cees Meester, Theo 
Hoogland en Annie Hoogland-Bleeker
Lector: Marga van Langen. Misdienaars:Maud Berkhout, Jip van den Berg, Syb Bakkum ,Maarten 
Beers en Bas Kavelaar. Koster: Gon Meester.

DINSDAG 1 DECEMBER
15.15 UUR Kinderkerk voor de bovenbouw

DONDERDAG 3 DECEMBER 
15.15 uur  Kinderkerk voor de onderbouw

WEEKEINDE 5 EN 6 DECEMBER
Tweede zondag van de advent
Eerste lezing uit de profeet Baruch 5, 1-9(Een troostlied voor Jeruzalem: God brengt de ballingen 
terug naar de stad van gerechtigheid en vrede)
Evangelie uit Lucas 3, 1-6(Effen de weg, want het koninkrijk van God breekt aan voor de wereld)

ZONDAG 6 DECEMBER
10.00 UUR Viering door de gebedsvieringroep met zang van het ritmisch koor.
Gebedsintenties voor: Kees Zuurbier en Truus Zuurbier-Groot en zegen over hun gezin, Jan 
Zuurbier en zegen over zijn gezin, Truus van Stralen-Overtoom, Cok Borst, Jan Beers en zegen over 
zijn gezin, Luc en Ria van Gastel-Tesselaar, Cor Borst en Ria Borst-Groot, Agie Borst-Eeken en Cor 
Borst en zegen over hun gezin, Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie Veldman-Overtoom, 
in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel, in liefdevolle herinnering Dries Keesom die op 5 
december jarig was, Riet Oudeman-Beers en om zegen over haar gezin, Nic Klaver en Ineke en 
zegen over hun gezin, Jan Beers en Ali Beers-Mooij
Misdienaars;Stijn Blandendaal en Lau Berkhout. Koster;?

ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP:

T VELD
Zaterdag 21 november om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van 
de veldrakkers.
Zaterdag 28 november om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van 
Interamvo
Zondag 6 december om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink 

WAARLAND
Zaterdag 21 november om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van 
het gemengd koor.
Zaterdag 28 november om 19.00 uur woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en 
zang van het ritmisch koor.
Zondag 6 december om 10.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en 
zang van de vrienden van het Gregoriaans. 
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NIEDORP
Zondag 22 november om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het 
gemengd koor.
Zondag 29 november om 10.00 uur woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van 
Timeless.
Zondag 6 december 10.00 uur woord- en communieviering met Theo Vertelman 

Dopen
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971

Geboren
Op 3 november is Kris geboren. Hij is de zoon van Rene en Mariska Jonker-Blijleven en het broertje 
van Stan en Lars
Bij het doopsel ontvangt hij de namen  Nicolaas Adrianus
Hun adres is Stationslaan 11704 pn  Heerhugowaard
Van harte gefeliciteerd

VLUCHTELINGEN.

Beste belangstellenden voor de activiteiten op de inloopochtenden voor vluchtelingen,

na de eerste inloopochtenden breng ik u graag op de hoogte van de ontwikkelingen.
Tweemaal per week op maandag en donderdag komen er nu 30-40 vluchtelingen binnen 
voor taalles, kleding en sociaal contact. Er heerst altijd een ontspannen, vredige sfeer tijdens 
de ochtenden en onze gasten zijn bijzonder leergierig bij de taalles en waarderen de warme 
ontvangst door de vrijwilligers.

Daarbij zijn er nu ca. 30 vrijwilligers uit verschillende kerken actief om dit mogelijk te maken.
Buiten Sjaloom zijn vooral mensen van Hart voor Heerhugowaard en De Vriendschap   actief 
betrokken bij de activiteiten. Maar ook mensen van diverse andere kerken zijn actief. Goed te zien 
dat deze activiteiten mensen uit verschillende kerken bij elkaar brengt.

De ochtenden beginnen om 10 uur, waarna om 10.30 uur wordt geopend en de taallessen 
beginnen. In het eerste half uur is er tijd voor koffie, thee en koek en ontmoeting.
Dan gaan onze gasten uiteen in drie groepen voor de taalles.

 Met vriendelijke groeten,
Arjan Weiland (algemeen aanspreekpunt: info@welkominheerhugowaard.nl) 

Heeft u vragen over de activiteiten voor de vluchtelingen of belangstelling om ook iets te doen, 
neem dan contact op met Arjan Weiland.

Marion Bleeker – Burger.

De Kinderkerk voor de onderbouw
Op donderdag 5 november was er voor de tweede keer kinderkerk op de donderdagmiddag en 
gestaag groeit het aantal kinderen. Er waren 18 kinderen die met ons mee gingen naar de pastorie. 
Ik had al verwacht dat het een grote groep was en daarom had ik deze keer boven alles klaar gezet.
Er waren 7 nieuwe kinderen bij, als alle kinderen komen dan verwacht ik ongeveer 24 kinderen, 
klasse hoor, zoveel belangstelling.
We begonnen met onze gebruikelijke opening en gebedjes. Hierna is er altijd ruimte voor een 
gesprek en deze keer hadden we het over oude en zieke mensen die dood gaan. Ja merkte een 
kind heel slim op, als er niemand dood gaat, dan wordt het erg vol op deze wereld en zo is het ook.
Het is nog een paar dagen en dan is het Sint Maarten en daarom had ik een verhaal voor de kin-
deren over Sint Maarten. Ik heb verteld dat hij heel lang geleden, wel 1600 jaar terug is geboren 
en als jongen van 12 was hij in het bos overvallen door onweer en samen met zijn vriend gingen 
schuilen in een kerk, daar heeft Maarten voor het eerst de woorden van Jezus gehoord. 
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Toen hij in het leger ging was hij al snel aanvoerder, en op een dag zag hij een bedelaar en heeft zijn 
mantel met hem gedeeld. Het vervolg ging over de bedelaar, die Maarten wilde bedanken, maar die 
onderweg een arm meisje tegenkwam, die hij ook een stuk mantel gaf, net als de  arme vrouw met 
een baby, een jongen die eieren had, maar geen schaal en een knecht die koude handen had. Toen 
hij eindelijk Maarten tegen kwam, vroeg die waar de mantel was gebleven en de bedelaar vertelde 
van het meisje, de moeder, de jongen en de knecht. Maarten vond dat zo geweldig dat hij met ieder-
een had gedeeld, daarom is hij meteen uit het leger gegaan, om arme mensen te helpen.
We hebben dit verhaal ook nagespeeld en het scheuren van het laken was wel heel erg interes-
sant. Na het spel kreeg iedereen een stukje laken, waar ze een tekening op mochten maken, dat is 
best wel moeilijk om zomaar wat te tekenen, maar het lukte toch bij iedereen.
De tijd vloog om en we moesten alweer naar beneden om een kaars aan te steken.
Het was al een beetje schemerig in de kerk en in het half donker zijn we in optocht met de kaarsen 
door de kerk gelopen, terwijl we allemaal Sint Maarten liedjes zongen. 
Ja daar hoort er natuurlijk ook een traktatie bij en voor iedereen was er een zakje chips.

De volgende kinderkerk is op donderdag 
3 december om 15.15 uur

Wilt u kind ook meedoen met de kinderkerk, dan kan natuurlijk altijd. Ik kom uw kind om 15.15 uur 
ophalen van school en u kunt uw kind om 16.15 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 vreu-
gd. Heeft u vragen dan kunt u mij altijd bellen of mailen.

U kunt mij bereiken op dit mailadres  jmzuurbier@hetnet.nl
Of op telefoonnummer 072-5740952 
Of app naar nummer 06-37359617

Groetjes van de leidsters van de kinderkerk 
Ans de Wit en Gerda Zuurbier en ons hulpje Kirsten Plak

Kinderkerk voor de bovenbouw
Op 3 november was er kinderkerk voor de bovenbouw en er waren 4 kinderen die met me mee 
gingen. Het was begin november, dus een mooie aanleiding om eens over de heiligen te praten. 
Ik heb ze eerst een aantal vragen over heiligen voorgelegd en dat was natuurlijk een makkie, ze 
hadden de meeste goed.
Daarna had ik een verhaal uitgekozen over twee kinderen die in een museum liepen en daar alle-
maal heiligen tegen kwamen. Na dit verhaal vroeg ik of ze nog andere  heiligen konden, dan Sint 
Maarten en Sint Nicolaas.
Zo kwamen Jezus,  Maria, Jozef en zelf de Heilige Antonius aan bod. Ik heb ze nog een aantal ver-
halen over heiligen verteld., maar dat interesseerde ze niet zoveel. Ze vonden het veel leuker om 
de betekenis van hun namen te horen. Zo betekent 
Lysandros, de bevrijder.
Sem de beroemde, nou hij was door het dolle heen.
Sophie de wijze en Bas de aanbedene. Ze wilde ook de naam Gerda weten en dat betekent 
bescherming of godin van de schoonheid.
Ik heb hierna in mijn eigen woorden het verhaal van Sint Maarten verteld, net als bij de kleine 
kinderker en ook deze groep heeft het nagespeeld. Met een kleine groep gaat het toch wat ge-
makkelijker om iets na te spelen.
Na het rollenspel had ik enkel dingen opgeschreven die ze wel of niet wilde delen, bv je speel-
goed, je beste vriend, vreugde, verdriet, je slaapkamer of je grootste geheim. Eerst wilde ze ei-
genlijk niets delen, maar na enig praten wilde ze toch wel bijna alles delen, zelfs hun grootste 
geheimen werden onthult. Deze keer hebben we geen kaarsje opgestoken in de kerk, maar op het 
kerkhof, bij onze dierbare overledene.
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De volgende kinderkerk is op dinsdagmiddag 1 december

Ik kom uw kind dan om 15.15 van school ophalen en zal dan ook met het bordje grote kinderkerk 
staan. Deze kinderkerk voor is voor groep 5 t/m 8 en duurt tot 16.15 uur.
 Ik hoop weer op een grote opkomst.

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

telefoonnummer: 072-5740952/ 06-37359617

Voor alle kinderen en hun ouders,
Zondag 29 november is het de 1e zondag van de Advent.
Dan zijn we vol verwachting voor het naderende Kerstfeest.

Maar we zijn ook nog vol verwachting voor een ander persoon!!

Dit willen wij dan allemaal in de kerk gaan vieren.
De Eerste Communicanten zijn er met hun adventskrans. Er worden 3 nieuwe 
misdienaars geïnstalleerd: Maarten Beers, Syb Bakkum en Bas Kavelaar.
Het kinderkoor uit ’t Kruis zingt mooie liedjes.
En  jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd om deze verwachtingsvolle vie-
ring met ons mee te vieren.

Wij hopen op veel kinderen en hun ouders.

De kerst zal anders zijn dit jaar.
Het ritmisch koor is teleurgesteld. Na 30 jaar krijgen zij nu niet de gelegenheid, om de kerstnacht 
viering te verzorgen. Dit omdat men vindt, dat er iets voor de jongeren moet worden gedaan. 
Natuurlijk staan wij er ook achter, dat er iets voor de jongeren wordt gedaan , maar om daarvoor 
de drukst bezochte kerstnacht te schrappen is niet te begrijpen. Wij vinden, als je iets voor de 
jongeren wilt doen, kan je dit als aanvulling op de bestaande vieringen doen. Er is een koor tekort. 
Dit zou zijn op te lossen . U zult ons kerstavond missen, maar kerstmorgen zijn wij om 10.00 uur 
aanwezig met een mooie kerstviering en wij hopen, dat velen van u ook aanwezig zijn.

Namens het bestuur van het ritmisch koor.

Wake up!! To gether
Op 28 en 29 november is in de Noord de jaarlijkse winterfair.
De kerk wil tijdens deze dagen zich presenteren, en wij zijn deze 
2 dagen open met een speciale reizende tentoonstelling van en door 
jongeren gemaakt. Zij zijn een regionale jongerengroep 16 + Wake 
up!! To gether. Jongeren zijn niet zo vaak te vinden in de kerk, maar 
dat wil niet zeggen, dat ze zich niet verbonden voelen met het ge-
loof of dat ze niet nadenken over de betekenis daarvan in hun leven. 
Het is vaak de vorm waar ze zich niet zo in thuis voelen en ze zijn op 
zoek naar hoe zij zelf vorm kunnen  geven aan hun geloof, in verbin-
ding met hun eigen leven.
Zeker voor een ieder de moeite waard, kom binnen en kijk! Luister, en u wordt uitgenodigd 
voor een kopje koffie of thee. Tot ziens op 28 en 29 november vanaf  10 uur.

Het project van de Advent is dit jaar Malawi, hieronder vindt U een schrijven wat dit pro-
ject inhoudt.
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Een ouderlijk steuntje voor weeskinderen in Malawi
Een steuntje in de rug om die spannende stap te zetten naar 
zelfredzaamheid: veel jongvolwassenen kunnen rekenen op hun 
ouders voor een kleine financiële bijdrage of praktische hulp. In 
een arm land als Malawi valt dat voor veel ouders niet mee – en 
voor kinderen zonder ouders al helemaal niet. In dit weeshuis in 
Malawi werken vrijwilligers die zorgen dat kinderen zonder ouders 
en zonder vangnet, tot hun achttiende verzorgd en opgevoed worden en onderwijs krijgen.  Om 
te zorgen dat deze kinderen zich zelfstandig kunnen vestigen in hun eigen omgeving, kunnen 
studenten die de vakcursussen succesvol hebben afgerond, een minikrediet krijgen.

De stichting heeft een entrepeneurs village gebouwd: een centrum voor aanvullende scholing, 
gericht op solliciteren of het runnen van een eigen bedrijfje. Denk hierbij aan vaardigheden als 
marketing, adverteren, jezelf presenteren en boekhouden. Met deze vaardigheden maakt een 
jongvolwassene meer kans op de arbeidsmarkt en als startende ondernemer. Hiervoor is soms 
een kleine lening nodig, die de jongere kan terugbetalen wanneer er winst gemaakt wordt. 

Het doel is dat de ondernemers een kleine onderneming beginnen, die voorziet in een lokale behoefte. 
Een bakker hoeft dus niet direct een broodfabriek te beginnen. Twee meisjes begonnen bijvoorbeeld 
met een bakkersoven, waarmee zij dagelijks zoveel brood verkopen dat zij volledig onafhankelijk zijn.

Gemiddeld zijn er 40 deelnemers, ongeveer evenveel jongens als meisjes, vroegere bewoners van 
het weeshuis. Zijn er opleidingsplaatsen over, dan komen die beschikbaar voor jonge deelnemers 
uit de omringende dorpen. Dit ook ter bevordering van de integratie van de weeskinderen met 
de andere jeugd. Met de chiefs van 23 dorpen zijn afspraken gemaakt over de mogelijke vestiging 
van de afgestudeerden.

Het is soms net dat kleine zetje dat kan voorkomen dat deze kinderen, die toch al kwetsbaar zijn 
zonder vangnet, de grote stad in trekken op zoek naar een inkomen, en daar in aanraking komen 
met risicovolle personen en situaties. Juist deze weeskinderen moeten niet na hun opleiding aan 
hun lot overgelaten worden. 

Hoewel zij de steun van hun moeder moeten missen, kan uw bijdrage maken dat de groei 
naar volwassenheid voor de jongeren geen gevaarlijke fase, maar een spannende tijd wordt. 
Adventsactie wil 20.000 euro bijdragen aan dit project.

Waar ben ik?
Dat is de vraag die ik afgelopen week veel gesteld kreeg. Maandag 2 november is mijn Email ge-
hackt. Iedereen die in mijn adressenbestand stond, heeft een mail gekregen waarin gevraagd 
werd mij te helpen met een groot geld bedrag. Ik was gestrand in Parijs. Paspoort, portemonnee 
en passen waren gestolen. Men vroeg te reageren en dan kreeg u het rekeningnummer van de 
hacker. Vanuit een hotel in Lagos in Nigeria is dit gebeurd. Volgens de politie niets aan te doen.
Gelukkig hebben heel veel mensen mij er op geattendeerd. Gelukkig is mijn mailadres weer veilig. 
Nu twee weken later, besef ik dat iemand zo maar mijn identiteit kan stelen. Iemand kan zich voor-
doen als mij. Het geeft een onveilig gevoel. Wat weet men van mij, wat is er nog meer mogelijk. 
En toch ga je verder, maar ik bent wel alerter geworden met alles wat er gebeurd op het internet. 
Want we delen veel op het internet, op facebook, WhatsApp en nog veel meer. Hoe vaak beseffen 
wij dat we dat allemaal laten lezen aan anderen en daar niet altijd de gevolgen van inzien. 
Hoe vaak wordt er onkruid gezaaid tussen alle goed bedoelde berichten. Soms zelfs zo klein als 
het mosterdzaadje: klein begonnen met grote gevolgen. Dat verteld de lezing van dit weekend. 
En het vertelt ook hoe we er mee kunnen omgaan. Scheid het onkruid van het goede gewas. Ver-
brand het onkruid en bewaar het goede. Mag dat ook zo zijn in ons eigen leven.

Toon Jorink



11

Bedevaart naar Lourdes per bus, trein of vliegtuig

 

In het jaar van de Barmhartigheid

Lourdes, waar de hemel de aarde raakt.
Wilt U in 2016  ook met ons mee naar Lourdes!!
De Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert in samen-
werking met de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten een bus- 
trein- en vliegreis naar Lourdes.

De busreis is van 20 t/m 28 mei 2016
Vertrek vanuit Haarlem. De reis wordt verzorgd door een reisleidster en 
2 medewerkers van de Lourdesgroep. Diaken André Weijers gaat mee als 
pastoraal begeleider.
Een prachtige reis door het mooie Frankrijk. De busreis is een vernieuwde reis. Onderweg worden 
andere plaatsen aangedaan als vorige jaren. Dus voor de mensen die vaak met de busreis zijn mee  
geweest weer een aangename verandering.

De treinreis is van 1 t/m 8 september 2016.  De trein vertrekt uit Maastricht.
Vanuit Haarlem gaan we met een touringcar naar het station in Maastricht.
De pelgrims die met het vliegtuig gaan logeren in Lourdes in hetzelfde hotel als de bus- en 
treinreizigers. Het vliegtuig vertrekt vanaf vliegveld Eindhoven.
Met de trein kunnen ook mensen mee die hulp nodig hebben bij het dragen van de koffers 
en eventueel een rolstoel nodig hebben in Lourdes. U krijgt veel hulp en aandacht  van de 
Bernadettekes, de vrijwilligsters van de Lourdesgroep. Mensen die veel zorg nodig hebben kunnen 
verzorgd worden in het accueil (verzorgingshuis) door onze eigen Nederlandse vrijwilligers. 
Diaken Philip Weijers verzorgt weer het pastoraat.

Tevens wordt U van harte uitgenodigd voor de Informatie bijeenkomst. Op deze middag kunt 
U alles te weten komen over de reizen. Er wordt dmv een powerpoint-presentatie, informatie 
gegeven over de reis, het leven van Bernadette en  de bedevaartplaats Lourdes.

U bent welkom op: Zondag  10 januari  2016, om 14:00 uur.
Locatie:       Zaal de Vleugel bij de Pastoor van Arskerk
Adres:        Beatrixplein 6 te Haarlem   

Wilt U meer weten  over deze reizen vraag dan de uitgebreide informatie aan bij;
Joke Hoekman  tel. 013-5216701  GSM 06-42347729
Linda Walsweer  tel. 075-6177605
Diaken Philip Weijers tel. 023-5246978

Veel informatie kunt U vinden op onze website: 
www.lourdesgroepbisdomhaarlemamsterdam.nl 

Afsluiting estaffette tegen de armoede in Heerhugowaard
Van 5 tot 8 november was er gelegenheid om boodschappen te brengen bij de kerk bestemd voor de 
voedselbank. Verschillende parochianen hebben hier gebruik van gemaakt hoewel het een beetje te-
genviel. Er zijn ook zoveel akties voor vluchtelingen, voor de derde wereld, voedsel voor Dorcas en dan 
ook nog de vele acceptgiro’s die in de bus vallen. “Zorg voor elkaar” men kan het op velerlei manieren 
invullen, dus moeten we tevreden zijn met het resultaat. Voor de kinderkledingactie kwam ook geld 
binnen en misschien hebben sommigen het wel rechtstreeks overgemaakt. Voor alle giften en gaven 
heel hartelijk dank mede namens al diegenen die hierdoor worden gesteund.

Jan van Schagen,
Voorzitter PCI/Caritas.
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Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op www.urmaprint.nl

Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.00-17.30 uur
               zaterdag 10.00-16.00 uur

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

✦ GEBOORTEKAARTJES ✦ ROUWDRUKWERK ✦ POSTERS (t/m A0-formaat)

✦ HUWELIJKSKAARTEN  ✦ ZAKELIJK DRUKWERK ✦ CANVASPRINTS

 

Sterrenboschstraat 8,   1704 CN Heerhugowaard

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

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
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Bedankt
Graag willen we iedereen bedanken voor alle belangstelling, bloemen, kaarten en felicitaties  
die we hebben ontvangen met ons 50-jarig huwelijksfeest.   
                                     Nic & Ans de Wit
 

Wat al een reacties en vragen nu al op ons nog uit te voeren kerstpektakel in de Heilig Hartkerk!
Néé néé…………nog geen kaarten te reserveren of te verkrijgen , geduld!
Ons antwoord op jullie vragen:
Wat is het?:
Een kerstverhaal wat zich afspeelt in het heden, rijkelijk voorzien van stevige rock/pop muziek
Voor wie is het?:
Voor iedereen maar vooral als je ouder dan 12 jaar bent
Wanneer is het?:
Kerstavond 24-12-2015, deuren open 23.00 uur (eerder geen toegang), start exact 23.15 uur, einde 
00.00 uur
Wanneer en waar zijn de kaarten te koop?:
Vanaf 1-12-2015 bij Attent Arno & Sylvia Groen alhier, vooraf reserveren is niet mogelijk!
Je kaart is een vaste plaats dus alléén op die voor jou speciaal gereserveerde plaats kan je zitten. 
Zonder kaart geen toegang!
Wat als je geen kaart hebt?:
Helaas voor jou geen Xmas@DeNoord! I.v.m. brandvoorschriften is er een limiet. En er zijn alleen 
zitplaatsen.
Waar wordt het geld van de kaartverkoop voor gebruikt?:
Een gedeelte wordt gebruikt om onze kosten (geluid, licht, kostuums e.d.) te betalen wat overblijft 
is voor de kerk.
Er zal na afloop, achter in de kerk een schaal staan voor uw donatie t.b.v. de Heilig hart kerk.
Wie doen Xmas@DeNoord 2015:
Acteurs: 
Ingrid Boots, Stef Zuurbier, Sarah de Wit, Carola Keesom, Nico Beers, Ineke Hoogland, Dolf de Wit.
Xmas@DeNoord Band: Jeroen de Wit, Irma van Zelm, Freek Jabroer, Luuk Beers, Anna Ursem.
Crew: Nel Zuurbier, Joost Klercq, John Dekker, Kees Korver, Siep Groot, Jet Beers, Marijn Kunst, 
Bregje de Wit, Jonna Spek, …e.a.
See you @ XMAS@DENOORD 24 december, 23.00 uur, Heilig Hart kerk
Loca is ……….Lokaal Cabaret, Toneel en Revue

GEVONDEN
Een paar hagelnieuwe gebreide handschoenen.
Zaterdagavond 14 november gevonden op het fietspad ter hoogte van koelhuis van Langen / 
Rem Deken(Middenweg 580-584, redactie).

Af te halen bij Gerrie Groot middenweg 585.

@
 
Wat al een reacties en vragen nu al op ons nog uit te voeren 
kerstpektakel in de Heilig Hartkerk! 
Néé néé…………nog geen kaarten te reserveren of te verkrijgen , 
geduld! 
 
Ons antwoord op jullie vragen: 
Wat is het?: 
Een kerstverhaal wat zich afspeelt in het heden, rijkelijk voorzien van 
stevige rock/pop muziek 
Voor wie is het?: 
Voor iedereen maar vooral als je ouder dan 12 jaar bent 
Wanneer is het?: 
Kerstavond 24-12-2015, deuren open 23.00 uur (eerder geen toegang), 
start exact 23.15 uur, einde 00.00 uur 
Wanneer en waar zijn de kaarten te koop?: 
Vanaf 1-12-2015 bij Attent Arno & Sylvia Groen alhier,  
vooraf reserveren is niet mogelijk!  
Je kaart is een vaste plaats dus alléén op die voor jou speciaal 
gereserveerde plaats kan je zitten. Zonder kaart geen toegang!  
Wat als je geen kaart hebt?:  
Helaas voor jou geen Xmas@DeNoord! I.v.m. brandvoorschriften is er 
een limiet. En er zijn alleen zitplaatsen. 
Waar wordt het geld van de kaartverkoop voor gebruikt?: 
Een gedeelte wordt gebruikt om onze kosten (geluid, licht, kostuums 
e.d.) te betalen wat overblijft is voor de kerk.  
Er zal na afloop, achter in de kerk een schaal staan voor uw donatie 
t.b.v. de Heilig hart kerk.  
Wie doen Xmas@DeNoord 2015: 
Acteurs: Ingrid Boots, Stef Zuurbier, Sarah de Wit, Carola Keesom, 
Nico Beers, Ineke Hoogland, Dolf de Wit. 
Xmas@DeNoord Band: Jeroen de Wit, Irma van Zelm, Freek Jabroer, 
Luuk Beers, Anna Ursem. 
Crew: Nel Zuurbier, Joost Klercq, John Dekker, Kees Korver, Siep 
Groot, Jet Beers, Marijn Kunst, Bregje de Wit, Jonna Spek, …e.a. 
 
See you @ XMAS@DENOORD 24 december, 23.00 uur, Heilig Hart 
kerk 
 
Loca is ……….Lokaal Cabaret, Toneel en Revue 
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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
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Boekenmarkt Amnesty International met € 3.919 enorm succes
De boekenmarkt die Amnesty International in Heerhugowaard 
op 31 oktober en 1 november heeft gehouden is een groot 
succes geworden. Totaal werden meer dan 7.000 boeken 
aangeboden die verdeeld waren over 15 mooie overzichtelijk kramen. 
Er zijn ongeveer 3.000 boeken verkocht waarmee een prachtige opbrengst is gerealiseerd van 
maar liefst € 3.919,= !!! Dankzij de medewerking van een heleboel mensen en organisaties komt 
vrijwel dit hele bedrag ten goede aan het moeilijke werk van Amnesty International in haar strijd 
tegen de schendingen van mensenrechten waar ook ter wereld.

De Amnesty werkgroep bedankt: Corio en Winkelcentrum Middenwaard (beschikbaarstelling 
ruimte en kramen); 

- Familie Pronk-Zuurbier (beschikbaarstelling opslagruimte);
- Firma Oudeman Transport voor het vervoeren van de boeken;
- Firma Stammis voor extra benodgide kramen
- De lokale media (alle publiciteit); 
- De vele mensen die boeken hebben aangeboden want zonder dat aanbod was dit succes nooit 

gehaald
- Last but-not-least alle vrijwilligers die heel veel van hun vrije tijd hebben gegeven voor het 

mogelijk maken van deze actie.

Meer informatie over Amnesty vindt u op onze website: 
www.amnestyheerhugowaard.nl

U kunt ook contact opnemen met onze contactpersoon:
Eric ten Napel (tel. 072-5719692), 
of per e-mail: info@amnestyheerhugowaard.nl

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

Voortbestaan Sporthal Noorderend (2)
In het vorige Contact hebben we aangegeven dat het college van Heerhugowaard er niet van 
overtuigd was dat de sporthal Noorderend als binnensportaccomodatie voor De Noord zou 
moeten blijven bestaan. En ook dat van onze kant uit het laatste woord daarover nog niet gezegd 
is. Dat is het nu nog steeds niet, maar wel hebben we geprobeerd om de bal terug te kaatsen naar 
het college. 
In de laatste raadsvergadering hebben we het college er op gewezen dat in hun eigen 
begrotingsstukken staat vermeld dat de levensvatbaarheid in De Noord alle aandacht dient te 
krijgen. En er meteen maar een motie aan vastgekoppeld waarin we stellen dat het onwenselijk 
is als De Noord geen binnensport gelegenheid meer zou hebben. Dat leidde meteen naar 
de opdracht aan het college om te onderzoeken op welke wijze die binnensport in De Noord 
behouden kan blijven, en vooral om met oplossingen te komen.
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Het heeft wat moeite gekost om de andere partijen te overtuigen dat het een slechte zaak zou zijn 
als het er ooit van zou komen dat de sporthal echt helemaal zou moeten sluiten. 
De HOP vond dat het geen probleem was als kinderen dat hele eind naar ‘t Centrum gaan fietsen 
als ze moeten trainen en dat het om een omgebouwde schuur zou gaan, en voor de VVD leek De 
Noord nauwelijks te bestaan (er werd door deze partij geen woord aan de situatie rond de sporthal 
besteed). 
Deze partijen waren de enige twee die niet te vermurwen waren. Dat waren CDA, D66 en de SP 
uiteindelijk wel, nadat we de zinsnede dat de sporthal sowieso behouden moest blijven hadden 
vervangen door de opdracht dat er onderzoek gedaan moest worden op welke manier de sporthal 
behouden kon blijven. 
De andere partijen waren het meteen al met ons eens.
Wel werd raadsbreed bevestigd dat vandaag-de-dag sport en recreatie zo’n vast onderdeel is van 
de hele gemeenschap, en dus ook die uit De Noord, dat er overal ook gelegenheid moet zijn om 
die sport uit te oefenen. En ook werd duidelijk dat er op dit moment al te weinig ruimte is om 
winterdag te kunnen sporten in Heerhugowaard, en dat is dan inclusief de nieuwe sporthal De 
Draai en ook inclusief sporthal Noorderend. 
Het lijkt ons dus sterk als het college na deze nadrukkelijke stellingname van de gemeenteraad 
nog steeds zou concluderen dat-ie wel dicht kan, onze sporthal. 
Maar je weet het maar nooit...

Jos Beers,
Burgerbelang
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Winterfair De Noord 2015 
 

❶ Bij TEDenDET op de Laanderweg 21, kunt u weer terecht voor unieke kerststukken, opgeknapte 
meubelen en wanddecoraties.   
❷ Op de Middenweg 569 bij Irma Entius “een allegaartje”! Herfsttafereeltjes van vilt, zelfgemaakte 
kaarten, babyrompertjes met West-Friese spreuken en gehaakte Sint en Pieten. Amerigo en 
kerstdingentjes dus gezellig effe “kaiken”! 
❸ Middenweg 565 Erna de Haan: weer leuke en betaalbare kraamcadeaus van luiers (luierjurkje, -
uil, -drumstel, -taart) en nog veel meer. Leuke babyzeepcadeautjes en geboortebedankjes. Anja staat er 
met mooie 3d kaarten en cadeau (geld) envelopjes. Zeker de moeite waard voor een bezoek, wij heten u 
van harte welkom.  
❹ Groote Geldebosch 44, Skuur 44 is ook dit jaar weer omgetoverd tot een creatieve (kerst) skuur, 
vol met leuke, originele, eigen ontworpen cadeau artikelen. Van mooie wandborden tot windlichten, 
kraamcadeaus, cadeaupakketten en nog veel meer leuks. Waarvan veel naar eigen idee is te bestellen. 
Kom gezellig langs, de koffie staat klaar! 
❺ Op het Groote Geldebosch 48 bij Angèl Mooij is het weer een gezellige boel met meerdere 
deelnemers. Vendita bijoux, Ambiance huis en tuin decoraties, wijngaard Noordland, fotokaarten 
van Simone Neefjes en wie weet nog meer... 
❻Blankendaal Bloemdecoratie pakt uit! Kom naar de Altonstraat 11 en waan je in een stijlvolle 
kerstsfeer met prachtige creatieve bloemstukken. Profiteer van speciale winterfair acties en leuke 
cadeauartikelen. Kom inspiratie opdoen en geniet van de theeproeverij en lekkers van Linda Appelman.  
❼ Op de Eg 7 bij  Sandra Oudeman: Pictures en Poems. Eigen foto’s gecombineerd met mooie 
pakkende teksten, te zien in verschillende voorbeelden. Er is mogelijkheid voor eigen inbreng. 
Daarnaast zijn er ook nog andere foto’s te zien. Nieuwsgierig? Kom gezellig even langs. 
❽ Op de Dars van Leyhof, Middenweg 523, is er van alles te doen. Heerlijke hapjes van  
Mama Mieppies hapjesservice, Van Schagen kids met kinderkleding, pietenmutsen en accessoires,  
RSF fotografie voor een mooie foto, Herbalife gewichtsconsulente nog een paar kilootjes eraf voor de 
kerst, Shans met heerlijke warme shawls, Joke Verduin met vogeltaarten voor in de tuin en heerlijke 
cup cakes. Verder ook leuke houten decoratieborden en kerstbomen. Op zaterdag om 11 uur en ieder 
heel uur daarna optreden van Anna en Irma live. 
❾ Allemoois is weer in winterse sfeer met brocante én woondecoraties. Wij geven ook interieurtips, 
met wat simpele ideeën en kleuren brengen wij een nieuwe sfeer in uw huis. Kom gezellig koffiedrinken 
bij ons kacheltje op de Middenweg 515. Groetjes, Annemiek, Marjet en Roos. 
❿ Hasselaarsweg 21 Dit jaar is de winterfair in een heel nieuw jasje bij Ant. Duijn Keukens! Kom bij 
ons aanschuiven voor een lekker kopje koffie/thee/warme chocolademelk met ter plekke klaar 
gemaakte lekkernijen. Mooie cadeauartikelen van de Plantenkraam, steigerhouten meubelen en 
plantenbakken van Remon, lekkere taarten van Flappergasted cakes, Massagesalon Suus, even tijd 
voor uzelf! Nog veel meer leuke kraampjes door de hele showroom. Wij verwelkomen u graag! 
⓫ Bij Praktijk HHW “de Noord” op de Middenweg 465 c gratis afslankproducten van Straigth away 
proeven, informatie over acupunctuur, verkoop van leuke cadeau artikelen, brocante, woonaccessoires, 
kleding, sieraden en meer.  
⓬ Middenweg 463 Joke Mooij Al meer dan 35 jaar ben ik bezig met origami. Origami wordt ook wel 
de kunst van het vouwen genoemd. Met een vierkant blaadje kun je mooie dingen maken. Voor op een 
kaartje, doosjes vouwen, hangende versieringen enz. Daarnaast doe ik ook aan Deens papier snijden, 
kartonnage en stempelen. Genoeg dus om bij mij binnen te komen kijken. Iedereen is van harte welkom. 
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⓭ Op de Middenweg 457, bij van Schagen in ’t Pad: Karin en Marja verkoop van een geweldige 
verzameling tweedehands spullen, de Kringloop is er niets bij! Kom je verbazen en geniet van dit 
bijzondere gebeuren. De opbrengst van onze verkoop gaat geheel naar Hospice in Alkmaar.  
Anita: expositie van beelden in klei en brons, Claudia: expositie van schilderijen, Ans: woondecoraties 
in brocante sfeer en Karin: sieraden en decoraties gemaakt van fietsenbanden.  
⓮ Bakkums Boetje , Middenweg 452, opent dit jaar weer het ‘koolcafé’. Het is hier gezellig en warm 
vertoeven. We verkopen diverse groenten en aardappelen, waarmee ook leuke cadeaupakketten 
gemaakt zijn. Tevens zijn van onze producten heerlijke gerechten bereid, samen met Nick van ‘weet 
wat je eet’. Hiervan kunt u thuis of in ons ‘koolcafé’ genieten. Een visser staat op zaterdag verse 
kibbeling te bakken. Rolph vertelt over hoe de champignon groeit in een ‘champot’. Karina Bruin van  
‘Creakrina’  heeft de ruimte gezellig aangekleed met schilderijen, meubeltjes en kerststukken. Een 
creatie van foto’s en gedichten wordt verzorgd door Karin van ‘Ktje fotografie’ en Nel Zuurbier-van 
Langen. Jitske van ‘Wandelfun Heerhugowaard’ vertelt over sportieve wandelactiviteiten welke zij 
organiseert. Kinderen kunnen zich vermaken met activiteiten verzorgd door “Stichting babyspullen”.  
⓯ Op de Middenweg 474: Alleen tijdens de Winterfair 10% korting bij APPELTJE-EITJE. Verder zijn 
er twee haakfanaten aanwezig. Jacqueline en Tess maken o.a. omslagdoeken, sjaals en te gekke beanies. 
⓰ Op de Middenweg 526b bij de Familie Raap: Van gestraalde spiegels tot windlichten en 
naambordjes. Van romper tot shirts met bedrukte teksten, waarbij eigen teksten en ideeën  
mogelijk zijn.   
⓱Noorderend Zorgboerderij, Middenweg 534A: Op de zorgboerderij maken wij sinds kort kaarsen. 
Het is een leuke activiteit en het resultaat mag er wezen. Kom op zondag langs en kijk hoe wij ze maken. 
Natuurlijk zijn deze te koop voor een leuk prijsje. De melk van onze melkkoeien gaan naar de CONO 
fabriek. Ze maken er heerlijke Beemsterkaas van, ook bij ons te koop! 
⓲ Middenweg 538: Na het succes van vorig jaar hebben De zussies besloten om weer mee te doen. 
We hebben weer geknutseld, gehaakt, spullen opgeknapt maar ook mooie nieuwe artikelen. Zeker de 
moeite waard. Tot ziens bij de Zussies! 
⓳Op de Middenweg 552, naast de Attent supermarkt, zit wij Deco attent. Wij staan dit jaar weer 
klaar met warme chocolademelk en lekkers. Wij hebben leuke decoraties voor binnen en buiten. Ook 
kunt u bij ons meubels en andere steigerhouten spullen op maat laten maken. Dit jaar staan bij ons: 
Carolien Stuijt met haar haakwerken, Lydia Mulder met haar werken van fietsenbanden en  
Madelon Hin met baby cadeau artikelen. Groetjes, van ons allemaal! 
⓴ Op de Harlingerstraat 10 zit Kringloop De Noord. Voor brocante vintage en kringloop. Een    
prachtige mix van goede spullen en gezelligheid.  
       Aan de Harlingerstraat 12 maken ze er wat gezelligs van met als hoofdzaak handmade artikelen. 
Maud is in haar “Le Château de Maud Valent” met eigengemaakte creaties voor woonaccessoires en 
cadeauartikelen. Sandra zal dit jaar de deuren van Bij Valent geopend hebben, met daarin de nieuwste 
Winter en Kerstcreaties van Sweet and Simple Things. Wim verkoopt zijn fotoreportage.  
       Op de Veenhuizerweg 49 bij Leonie Bruin: Vide Grenier, brocante, kleding en meer… Wij zullen de 
sfeermarkt geheel in style aankleden.  
       Bij Hanny Beers: Nog één jaar kan ik meedoen met mijn beelden van das klei en creaties gemaakt 
van fietsbanden. Vanwege mijn verhuizing ook wat garage opruiming. Tot ziens op de Middenweg 574! 
      Middenweg 590 In Jopie’s boetje wordt het wederom een gezellige boel, met verrassende en 
creatieve spullen en gaan we weer voor het goede doel. Binnen en buiten warmte en sfeer voor weinig  
poen, er is ook voor kinderen het één en ander te doen. Rookworst en snert wordt niet vergeten, komen 
jullie bij ons eten?  
       Bij Piet de Goede, Verlaat 25, (einde van de Middenweg) zijn 200 oude radio’s en aanverwante 
apparaten te zien. Bovendien zo’n 50 oude bromfietsen, kortom ouderwetse techniek! 
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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

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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Winterfair Jopie’s boetje 2014 en 2015!
Afgelopen jaar hebben wij ook meegedaan met de winterfair. Dit was een groot succes! Dankzij de 
kopers van onze spullen hebben wij weer heel veel mensen kunnen helpen. 
Wij stonden afgelopen jaar en dit jaar natuurlijk weer voor deze goede doelen:

Nicaragua
Manos Unidas (de handen ineen) is een dagopvang voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapte 
mensen uit kansarme gezinnen. Soms komen ze zonder te hebben ontbeten naar de dagopvang. 
Op de dagopvang worden zij opgevangen en zijn ze creatief bezig met o.a. het maken van tassen. 
Hier verdienen ze een vergoeding mee om thuis iets bij te dragen aan de eerste levensbehoefte. 
Het is ook fijn om sociaal bezig te zijn en genieten ze van het moment om hun eentonige bestaan 
even te vergeten. Het geld dat is opgehaald wordt o.a. besteed aan de aanschaf van benodigdhe-
den om de tassen te kunnen maken. 

Brazilië
In Novo Acordo wonen veel gezinnen die weinig te besteden hebben en daarom soms wel een 
handje geholpen mogen worden. Deze gezinnen worden door ons geholpen door middel van 
voedsel- en kledingpakketten. De kleding wordt ingezameld in Holambra en de voedsel wordt in 
Nova Acordo bij de plaatselijke supermarktjes gekocht. Hierdoor wordt de plaatselijke economie 
ook gesteund. De pakketten zijn door ons zelf afgelopen kerst uitgedeeld. Daarnaast gaat er ook 
nog een deel van het geld naar de opvang van weeskinderen. 

Allemaal erg bedankt voor jullie steun en we zien jullie graag dit jaar weer bij Jopie’s boetje want 
er wordt weer geld ingezameld voor deze goede doelen! 

Bakkums Boetje
Winterfair de noord! Wij zijn nummer 14 op de route en te vinden op middenweg 452 bij:

Deze twee dagen is ook het “koolcafe” weer geopend. Het is hier gezellig en warm vertoeven, 
voor man, vrouw en kinderen. Onder het genot van een hapje, drankje en alles wat er te beleven 
is. Wie is, wat doet en verkoopt Bakkums Boetje jaar rond? Tijdens de fair kunnen we u er over 
vertellen en het laten zien. Want we verkopen diverse seizoen gebonden producten. Zoals div. 
groenten en aardappelen, waarmee nu leuke cadeau/kerstpakketten gemaakt zijn.

Nick van ‘weet wat je eet’ is gespecialiseerd in dagelijks vers gemaakte maaltijden, welke u warm 
of koud kunt kopen in zijn winkel of kan laten bezorgen. Om hier een kleine impressie van te krij-
gen heeft Nick speciaal voor de fair van onze producten heerlijke gerechten bereid. Hiervan kunt 
u thuis of in ons ‘koolcafe’ genieten.

Rolph van FungiFlower vertelt over hoe de champignon groeit in een ‘champot’. Deze dagen kun 
je op een andere manier kennis maken met de alom bekende champignon. Je kent ongetwijfeld 
het blauwe bakje in de winkel, maar hoe ze groeien, waar ze vandaan komen is voor velen onbe-
kend. Hij vertelt jou en laat je zien hoe het allemaal werkt. Je kunt zelfs een Champot maken en 
meenemen naar huis, zodat je het zelf allemaal kunt zien en proeven!

Karina Bruin van ‘Creakrina’ heeft de ruimte gezellig aangekleed met schilderijen, prikborden, 
meubeltjes en kerststukken. 

Een verrassende creatie van foto’s en gedichten wordt verzorgd door Karin van ‘Ktje fotografie’ 
en Nel Zuurbier-van Langen.

Jitske van ‘Wandelfun Heerhugowaard’ vertelt over de sportieve wandelactiviteiten welke zij 
organiseert van ongeveer 5 tot 8 km, in de trant van een cultureel uitstapje of gewoon lekker uit-
waaien. Deze activiteiten vinden doordeweeks en overdag plaats.
Want Heerhugowaard is een mooie stad en heeft veel om te bekijken. 
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Kinderen kunnen zich bij ons vermaken met activiteiten welke verzorgd wordt door ‘Stichting 
babyspullen’. Stichting Babyspullen is een organisatie die zich inzet voor de baby’s van ouders 
die het financieel zwaar hebben. Wat zij doen is het landelijk inzamelen van babyspullen, om er 
vervolgens babystartpakketten van te maken. Ze vertellen u deze dagen wat u voor ze kan bete-
kenen, en waar ze te vinden zijn.

En op zaterdag staat een visser heerlijke verse kibbeling te bakken.

We zien u graag 28 en 29 november!

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
Afgelopen vrijdag was het dan zover.
We gingen met een hele club naar tuincentrum ‘De Boet’ om te 
genieten van de aangeklede kerstsfeer aldaar. En inderdaad iedereen 
keek zijn ogen uit.
Het was een gezellig uitje, met een kopje koffie en nog wat lekkers erbij.

De data voor de komende tijd:
27 november 2015 17.30 uur maaltijd in het dorpshuis
11 december 2015 10.00 uur koffie drinken op de pastorie
   Mary IJdema komt knippen
26 december 2015 11.00 uur Kerstbrunch 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!

Negende Dorcas Gala Diner in “de Rijd” brengt € 3.340,00 op
Een vijftigtal gasten werden op woensdagavond 4 november door Marcel en Suzanne Bark 
verwelkomd in hun Restaurant ‘de Rijd‘  in Nieuwe Niedorp. Het was dit jaar alweer voor de 
negende keer dat ze een van hun restaurants beschikbaar stelden voor het jaarlijkse Dorcas Gala 
Diner. De zaal zag er weer sfeervol uit en tegen half acht had iedereen een plekje gevonden aan 
een van de tafels.
Traditiegetrouw werkte het personeel belangeloos mee aan deze avond. Een prachtig voorbeeld 
van betrokken medewerkers die oog hebben voor de noden in de wereld.
Na het welkomstwoord begon het personeel met het opdienen van de eerste gerechten. We 
werden deze avond vergast op een zeven gangen Amuse Diner. Het voordeel van dit concept is 
dat de gasten gedurende het diner van plaats kunnen wisselen.
Tussen de gangen door was Meindert Nieuweboer als Kees Waaijer weer ouderwets op dreef met 
zijn humoristische verhalen in het West-Friese dialect.  
Aan het einde van deze avond maakte Marcel Bark bekend dat er een bedrag van € 3.340,00 naar 
het Adopt a Student project van Dorcas gaat. Dit project wordt door de Dorcas Ondernemers 
Noord-Holland Noord ondersteund. Via dit project studeren momenteel ruim 100 studenten en 
zijn er inmiddels al ruim 150 afgestudeerd.
In zijn slotwoord bedankte Gerke Terpstra van Dorcas Marcel en Suzanne Bark en hun personeel 
voor hun inzet en benadrukte hij het belang voor Dorcas van dit soort initiatieven.

Adri Wijnker
Dorcas Ondernemers NHN
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KBO Heerhugowaard- De Noord
 
Voorzitter:    Wout Beers Middenweg  566     tel: 5714705 w.beers@quicknet.nl 
Secretaris:         Toos Mooij-Wijnker   Middenweg  525     tel: 5710193   kbo.hhw.noord@gmail.nl
Penningm:         Cor Neeft                            Dorsvlegel 9            tel: 5713628   cwm.neeft@quicknet.nl
Publ relations:  Truus vd Berg-de Boer  Rozenhoutstraat 6 tel: 5719852 
 janentruusvandenberg@quicknet.nl
Lid Ans Groot- Pronk  De Eg  27 tel: 5711948 ans.groot@ziggo.nl
Lid Annie Groenland -Groot  Middenweg 465D  tel: 5717551   kees.groenland@quicknet.nl
Lid Nel Zuurbier-v.Langen Donkereweg 7A tel: 5716087 ca.zuurbier@gmail.com

Bankrekening no:  NL03RABO0326856536 
  t.n.v. KBO Heerhugowaard -de Noord

mailadres;     kbo.hhw.noord@gmail.com

KERSTMIDDAG MET DE KBO 15 DEC. 2015
U kunt zich nog steeds opgeven voor onze Kerstmiddag/avond.
Natuurlijk kunt u zich melden bij  Ans of Nel zoals ik heb aangegeven 
in het vorige contact maar u wordt pas genoteerd als uw betaling 
binnen is. Dus graag z.s.m.uw opgave door € 20,- p.p. over te maken 
naar bovenstaande bankrekening met vermelding van uw adres dan 
bent u zeker van een plekje in de zaal.
Maar…….vol is vol.
Het middagprogramma begint om 14.00 uur met koffie of thee , een 
glaasje van het een of ander met een hapje.   En het optreden van “Op 
Grijze Wijze”
Zij zijn zich nog jong voelende opa’s en brengen  een programma van gezellige kerstliederen 
gemixt met hun eigen programma. Om ong. 17.30 schuiven we aan de feestelijk gedekte tafels 
in de kantine om van een heerlijke broodmaaltijd te genieten. Om ong. 19.00 uur sluiten we dan 
deze hopelijk prachtige dag af.

Met vriendelijke groet
Truus van den Berg

Toneelvereniging Togido
Op 20 en 21 november om 20.00 uur speelt toneelvereniging 
Togido uit Veenhuizen het komische blijspel: De familie Bale en… 
Zwendel voor beginners in dorpshuis ´t Zwaantje aan de Kerkweg 
in Heerhugowaard. De entree bedraagt 7,50 euro inclusief een 
kopje koffie of thee.
Nog eventjes en dan is het alweer zover dat Togido haar nieuwe 
blijspel voor u zult opvoeren.
De laatste puntjes worden op de i gezet en de spanning begint bij menig speler te stijgen.
Het decor is gereed en iedereen is er klaar voor om voor u een prachtige voorstelling neer te 
zetten.
We wensen u allen een mooie voorstelling toe!

Neemt u ook eens een kijkje op www.toneelgroeptogido.nl
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• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing

Tel. 072 - 5711243 
06 - 53557548

Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard

www.groottuinen.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

René Jonker 
Stationslaan 1

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

www.jonkerhov.nl



25

De “Blik op de weg” in De Noord …( 16 nov. 2015)
Beste mensen,
Om tien over half acht verlaat ik het huis en de wind waait gelijk om 
mijn oren! Het is nog schemerig, maar zichtbaar ben ik zeker, want 
Marc heeft me al gezien en steekt vanuit een lege woonkamer (alles 
wordt geverfd en gerenoveerd!) zijn hand op. Een enkeling verlaat de 
wijk en gaat per fiets of auto naar zijn school of werk. De verlichting 
moet nog wel aan en op de Middenweg zie ik de rode achterlichten 
van vele voertuigen, die richting het centrum rijden. Mirjam rijdt groe-
tend voorbij en ook Paul gaat met een grote glimlach naar zijn thera-
peutisch werk. Zo hopen we allemaal op onze werkplek aan te komen!
Bij de Hasselaarseweg ga ik rechtsaf, want vandaag kies ik voor de zuid-west route en dat ik naar het 
westen loop, begrijp ik onmiddellijk. De wind komt me nl. in alle hevigheid tegemoet, terwijl het 
weerbericht toch een afnemende wind had voorspeld! Maar daar doen we niets aan en de tempe-
ratuur is goed, dus wat zou ik moeten klagen? Bij de Apollohoeve gaat een hand omhoog. Ook daar 
leest men zeker het “Contact”. Op het meer zijn niet veel vogels te bekennen, die zijn lekker thuis 
gebleven! Bij de keukenzaak klapperen de vlaggen, dat het een lieve lust is. En als ik de Pannekeet-
weg opga, krijg ik netjes voorrang. Zo ga je toch op een goede manier, in het verkeer, met elkaar om!
Bij het restaurant “Babylon” hangt al kerstversiering. Dat is toch wel erg vroeg, want “de Sint” moet  
nog beginnen! Het zal wel iets met sfeer te maken hebben!
Lopend op het fietspad langs de Westerweg krijg ik van de wind de volle laag en ook beginnen de 
eerste regendruppels te vallen. Dit voelt toch wel echt herfstig aan!
Een schip met hijskranen erop vaart voorbij en ik moet even aan Alphen aan de Rijn denken. Zulke 
beelden blijven soms een tijdje op je netvlies hangen! Af en toe loop ik naar beneden, want bij de 
bushaltes staat ook een afvalbak en dat maakt mijn tas weer wat lichter. 
Tegen het eind loop ik de fietstunnel in. Grappig is het, hoe je mensen er van rechts naar links en 
omgekeerd er doorheen ziet rijden. Storend is de graffiti op de witte muren. Wat blikjes en flesjes 
neem  ik mee. Dat staat toch weer opgeruimd.
Bij het gebouw van het Waterschap hangt de vlag halfstok. Opdat we niet vergeten, wat er zich 
vrijdagavond in Parijs heeft afgespeeld. Om 12.00 u. zal er 1 minuut stilte zijn!
Op de Zuidtangent zie ik de eerste afvalbakken, die gesloten zijn i.v.m. vuurwerk, dat sommigen 
zonodig hierin moeten gooien. Met elkaar betalen we dan weer de kosten van herstel. Wie weet 
komen sommigen onder ons nog eens tot inzicht ...! 
Langs de Westtangent liggen hier en daar toch aardig wat blikjes en flesjes. Even vanaf de fiets of 
vanuit de auto gegooid met de gedachte “Als ik er maar vanaf ben!”
Bij de rotonde op de Middenweg is het inmiddels rustig. Aan het nieuwe tunneltje wordt hard ge-
werkt. De zijwanden zijn erin geheid en nu zie ik twee grote kranen, die het zand er tussenuit halen.
Bij mevr. Borst staat de koffie klaar en we praten gezellig bij. Van haar verneem ik, dat onze grote 
dichter Siem de Haan is overleden. Een getalenteerde man, die het Westfriesche woord als geen 
ander kon declameren. Vanaf deze kant condoleer ik zijn vrouw Ria en verdere familie met dit verlies!
Dan het laatste stuk op weg naar huis. Bijna al het verkeer is verdwenen, de regen daalt neer en 
met de wind nu in de rug, ga ik naar mijn geliefde, die ook met de koffie klaar staat!

·	     33 blikjes                                   
·	     39 drinkbakjes    
·	     25 plastic flessen!  
·	     12 pk. sigaretten     
·	       2 pk. shag    
·	       2 flessen

Met vriendelijke groet, Gerrit van der Krol
De Ploeg 10, tel. 5726170
e-mail: der.van.krol@quicknet.nl
website: www.gerritvanderkrol.nl
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TRIMSALON 
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER 
MARLIES BROERS

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

GER BRUIN
GARAGE / LPG INBOUW

- Onderhoud & Reparatie van alle 
  merken auto's.
- Banden, Uitlaten,  Accu's etc.
- Airco Service
- APK met Viergas- of Roetmeting.
- Dealer van: 
  BRC en GFi LPG installaties
- Autodiagnose specialist

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

JAN GROOT
BOUWKUNDIG 
TEKENBUREAU

Tel. 072-5726237
Schapenweg 2a  1704 DS
Heerhugowaard - Noord

m ONTWERP
m NIEUWBOUW
m VERBOUW
m UITBREIDINGEN
m BOUWVERGUNNINGEN
m BOUWBEGELEIDING

Medisch Pedicure Heerhugowaard

De praktijk staat ingeschreven 
in het kwaliteitsregister voor pedicures

*
Diabetes en Reuma aantekening

*
Praktijk op de begane grond

*
www.pedicureheerhugowaard.nl

*
Altonstraat 15

1704CC, heerhugowaard
tel. 06-42307499
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Schrijvenswaard
In Memoriam Siem de Haan
Bij het 10 jarig bestaan van de Stichting Schrijvenswaard heeft het be-
stuur een bundel uitgebracht met de volgende titel: Bevlogen Woorden. 
In het voorwoord staat o.a. vermeld: Het initiatief van Siem de Haan en Eu-
gènie Herlaar om creatieve amateurschrijvers bijeen te brengen vond direkt 
in het begin, in april 1999, al grote weerklank. De belangrijkste doelstelling 
was en is elkaar te stimuleren in het schrijfproces, zowel in poëzie als in proza.
Hieronder vindt u het gedicht, dat Siem speciaal voor deze gelegenheid heeft geschreven:

Inspiratie

Somtijds gebeurt het, midden in de nacht,
Dat, als gevolg van onverwachte dromen

En woorden en ideeën boven komen
Die ik normaal beslist niet had verwacht.

De inspiratie heeft met ongekende kracht
Dan plotseling bezit van me genomen,
Ik voel; ja, nu is het moment gekomen

Waarop ik, onbewust steeds heb gewacht.

Maar ja, m’n bed is warm, de nacht is kil
En is m’n geest, m’n ziel beslist bewogen,

M’n aardse lichaam smeekt om mededogen

Het vlees is toch weer zwakker dan de wil,
Ik sluimer in, kruip weg achter m’n ogen

En de muze die er was, verdwijnt weer stil!

© Siem de Haan

Open Podium
Op zaterdag 7 november jl. heeft Stichting Schrijvenswaard een ieder de gelegenheid geboden uit eigen 
werk voor te dragen in de hal van het gemeentehuis, in samenwerking met bibliotheek Kennemerwaard.  
Velen maakten van de gelegenheid gebruik, u kunt dit zien op onze site, www.schrijvenswaard.nl . Een 
singer/songwriter is uit Gouda gekomen om het geheel met wervelende teksten en liederen het geheel 
op te luisteren. Een gedicht wat ook op die middag voorgedragen is en wat ook uitkomt op de CD, die in 
januari verschijnt omtrent Nationale Gedichtendag is het volgende:

Donatie

Als ik er niet meer ben,
dan leeft een ander met mijn hart

dat is bijzonder, heel apart
omdat ik die ander helemaal niet ken.

Als ik er niet meer ben
dan leeft een ander met mijn longen

ik leef verder in een meisje of een jongen
iemand die ik helemaal niet ken.

Als ik er niet meer ben,
dan leeft een ander met mijn nieren,

om verder het leven te kunnen vieren
als ik er niet meer ben.

© Marry Overtoom-Bruin
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STARTERS

HOEKSTRA & VAN ECK

FULL COLOR
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Grootse bloei en gruwelijke neergang in Oekraïne
Parel van Europa  
Het Oekraïense Lviv is één van de mooiste steden van Europa, maar lag jarenlang verstopt ach-
ter het IJzeren Gordijn. In deze stad kregen Hitler en Stalin vrij spel en de Midden-Europese 
cultuur werd door hen systematisch verwoest. De meeste bewoners werden verdreven of ver-
moord, maar de gebouwen bleven wonderwel gespaard. Wat doet zo’n verleden van grootse 
bloei en gruwelijke neergang met een stad en hoe gaan de huidige bewoners met die erfenis om?  

Lviv, stad van paradoxen  
De Alkmaarse filosoof Ruud Meij werkte, samen met documentair fotograaf Dolph Kessler, journa-
list Michiel Driebergen en stedenbouwkundige Kees van Ruyve aan het boek ‘Lviv, stad van para-
doxen’, over de geschiedenis, het heden en de toekomst van deze prachtige stad. Op 24 november 
komt Ruud Meij naar Bibliotheek Kennemerwaard om te verhalen over zijn ervaringen in Lviv. 
Natuurlijk wordt ook de verbinding met de actualiteit in de Oekraïne niet uit de weg gegaan en 
zullen de prachtige beelden uit het boek als illustratie dienen. Het boek is op deze avond te koop 
voor € 35,-, waarvan er € 5,- naar Stichting War Child gaat.

Aanmelden
Geïnteresseerd? U bent van harte welkom op dinsdag 24 november om 20.00 uur in Bibliotheek 
Kennemerwaard locatie Heerhugowaard, Parelhof 1A.
De toegang is € 6,00 (€ 5,00 voor bibliotheekleden). 
Aanmelden kan via de website www.bibliotheekkennemerwaard.nl via de agenda.

Noorderend goed bezet
De afgelopen twee weken is er weer veel te doen geweest in sporthal Noorderend. Op 6 november 
was er de voetbalwedstrijd tussen Puinhoop 2 en 3. Dit zorgde voor gezellige drukte in de kantine, 
waarbij er een goede derde helft gespeeld werd. Ook de Tesselaarcup, die werd gespeeld op zater-
dag 14 november, was een mooi en gezellig toernooi.
De volgende activiteit zal de Brommerbeurs zijn die op de rol staat voor zondag 23 november. Ook 
hier hopen we weer op veel gezelligheid in de sporthal.
De organisatie van het Champagnetoernooi is volop bezig en de inschrijving is inmiddels geo-
pend. Men kan zich aanmelden via www.toernooi.nl en dan even zoeken naar Champagnetoer-
nooi 2015. Hier is het ook mogelijk om eventuele verhinderingen aan te geven. Het toernooi zal 
gespeeld worden op 21 tot 23 december en vanaf 27 tot 30 december. 
Zoals eerder vermeld zal het vrije biljarten op maandag 23 november toch niet doorgaan. Wel is 
het mogelijk om op de maandagen 7 en 14 december vrij te biljarten vanaf 13.00 uur.
Deze week gaat er ook een groep darters van start in de sporthal. Heb je ook interesse om te gaan 
darten of wil je gewoon een paar uurtjes de hal huren. Neem dan contact op via briza@imbuko.eu 
of 06 21 11 62 93.

Henk Brinkmann

Uitnodiging champagnetoernooi 2015
In sporthal Noorderend
Het champagnetoernooi wordt gehouden van maandag 21 tot en met 
woensdag 30 december, met uitzondering van 24-26 december.
Er kan op drie onderdelen worden ingeschreven: herendubbel, damesdubbel 
en gemengd dubbel. De organisatie zal de ingeschreven koppels onder-
verdelen in (bij voorkeur) poules van 4 koppels, waarbij onderscheid gemaakt 
zal worden naar speelsterkte en waar mogelijk ook leeftijd.

De minimum leeftijd is 17 jaar, er geldt geen maximum leeftijd. Er kan maximaal in twee onderdelen 
worden ingeschreven. Deelname kost € 10,- per onderdeel. Uiterste inschrijvingsdatum is vrijdag 
11 december.
Inschrijven dient via www.toernooi.nl en dan zoeken naar “champagnetoernooi 2015”
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• Timmerwerk
• Onderhoud
• Renovatie
• Verbouwing
• Nieuwbouw

 Tel. 06 27088407
 Heerhugowaard

Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75Elke dag 3 broden naar keuze € 6,10

Speculaasstaaf van € 4,75 voor € 3,95

Speculaastaartje van € 6,95 voor € 4,95

Roomboteramandelletter voor € 8,50

Reclame voor zaterdag 21 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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Voortbestaan Sporthal Noorderend (2)
In het vorige Contact hebben we aangegeven dat het college van Heerhugowaard er niet van overtuigd 
was dat de sporthal Noorderend als binnensportaccomodatie voor De Noord zou moeten blijven be- 
staan. En ook dat van onze kant uit het laatste woord daarover nog niet gezegd is. Dat is het nu nog 
steeds niet, maar wel hebben we geprobeerd om de bal terug te kaatsen naar het college. In de laatste 
raadsvergadering hebben we het college er op gewezen dat in hun eigen begrotingsstukken staat ver-
meld dat de levensvatbaarheid in De Noord alle aandacht dient te krijgen. En er meteen maar een motie 
aan vastgekoppeld waarin we stellen dat het onwenselijk is als De Noord geen binnensport gelegenheid 
meer zou hebben. Dat leidde meteen naar de opdracht aan het college om te onderzoeken op welke 
wijze die binnensport in De Noord behouden kan blijven, en vooral om met oplossingen te komen.
Het heeft wat moeite gekost om de andere partijen te overtuigen dat het een slechte zaak zou zijn als 
het er ooit van zou komen dat de sporthal echt helemaal zou moeten sluiten. De HOP vond dat het 
geen probleem was als kinderen dat hele eind naar ‘t Centrum gaan fietsen als ze moeten trainen en 
dat het om een omgebouwde schuur zou gaan, en voor de VVD leek De Noord nauwelijks te bestaan 
(er werd door deze partij geen woord aan de situatie rond de sporthal besteed). Deze partijen waren 
de enige twee die niet te vermurwen waren. Dat waren CDA, D66 en de SP uiteindelijk wel, nadat we 
de zinsnede dat de sporthal sowieso behouden moest blijven hadden vervangen door de opdracht dat 
er onderzoek gedaan moest worden op welke manier de sporthal behouden kon blijven. De andere 
partijen waren het meteen al met ons eens. Wel werd raadsbreed bevestigd dat vandaag-de-dag sport 
en recreatie zo’n vast onderdeel is van de hele gemeenschap, en dus ook die uit De Noord, dat er overal 
ook gelegenheid moet zijn om die sport uit te oefenen. En ook werd duidelijk dat er op dit moment 
al te weinig ruimte is om winterdag te kunnen sporten in Heerhugowaard, en dat is dan inclusief de 
nieuwe sporthal De Draai en ook inclusief sporthal Noorderend. 
Het lijkt ons dus sterk als het college na deze nadrukkelijke stellingname van de gemeenteraad nog 
steeds zou concluderen dat-ie wel dicht kan, onze sporthal. Maar je weet het maar nooit...

Jos Beers, Burgerbelang

Nieuws van Hugo Girls
Volgende week zaterdag gaan de cursisten van de scheidsrechters-
cursus voor het eerst echte wedstrijden fluiten. Ze beginnen bij de F, 
wat nog niet zo eenvoudig is omdat de regels toch wel heel anders 
zijn dan eerst. Maar het gaat vast lukken onder leiding van Annie en 
José. Veel succes met de cursus en het fluiten.

Vandaag heeft de B1 prachtige nieuwe trainingsjasjes gekregen van 
Autoservice Bakker (www.autoservicebakker.nl). Ze zien er heel profes-
sioneel uit in de de zwart/grijze jasjes met oranje logo. Dank je wel Au-
toservice Bakker!!! En ze wonnen ook meteen met 16-11 van Geel Zwart. 

Veel succes iedereen.             Het bestuur

HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Piet Oudeman Transport

JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman

SHIRTSPONSORS
Ook dit seizoen hebben alle teams weer prachtige gesponsorde shirts. En er zijn er ook die gespon-
sorde trainingspakken en trainingsjasjes hebben. Hieronder staan alle teams met de sponsors.
Sponsors ontzettend bedankt dat jullie ervoor zorgen dat alle teams er weer mooi en professio-
neel uitzien.
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F2  Timmerbedrijf Snel
F1  Hugo’s vrienden
E2  Aannemersbedrijf R. Blankendaal
  Reinigings- & straalbedrijf Stef Kuilboer BV  www.stefkuilboer.nl
E1  Snoek motoren
D2  KWS
D1  Loonbedrijf Veldman                www.loonbedrijfveldman.nl
  Trainingsjasjes: SMP
C2  Partycentrum Bleeker        www.caferestaurantbleeker.nl
C1  SHW                         www.straalbedrijfhollandwest.nl
B2  Attent Arno en Silvia Groen
B1  Autoservice Bakker -    www.autoservicebakker.nl
  Trainingsjasjes: Autoservice Bakker
A2  Autowaard
A1  Timmerbedrijf Snel
Dames 3 Snack & Eethuis Hugo                               www.snackeethuishugo.nl
Dames 2 Kwekerij A. Bakker en Zn. B.V.
Dames 1 Loonbedr. en machineverhuur Danenberg   www.loonbedrijfdanenberg.nl
  Transportbedrijf Piet Oudeman                        www.pietoudemantransport.nl
  Trainingspakken: Transportbedrijf Piet Oudeman
Recr 1  Loonbedrijf Danenberg
  Trainingsjasjes: R&H Beers
Recr 2  Loonbedrijf Veldman                                       www.loonbedrijfveldman.nl

Hugo Girls jarigen
Nel Borst 24-nov
Maartje Deken 26-nov
Susanne Duijn 26-nov
Angèle Ligthart 28-nov
Kirstin Plak 30-nov
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F 2  Hugo Grills  tegen Lacom,  7 November 
Wij  moesten tegen Lacom handballen. Ik vond het wel leuk,want we speelde tegen een klasgeno-
tje van mijn uit Oudkarspel. Het was met de rust nog 2-2 en in de tweede helft met 4-6 gewonnen, 
we speelde goed. Er werd voor de wedstrijd nog een cheque uit gedeeld aan Lacom van  Super-
markt  Deen uit  Langedijk , een bedrag van maar  liefst  € 1300 door de zegel spaar actie. Misschien 
ook iets voor Hugo Girls.

Groeten van Roos Wagenaar F 2

J.H.C. F2- H.G. F2
Wij moesten spelen in Julianadorp. Sindney en Summer waren er niet, maar we hebben evengoed 
lekker gespeeld. We heben gewonnen met 9-13.                                                                                                

 Roos Wagenaar.

Hugo Girls dames 1 – A&O 1
Wij speelden een thuiswedstrijd tegen A&O. Op het veld hebben wij ook al tegen elkaar gespeeld. 
Toen wonnen wij met 43-19. Ondanks de vorige uitslag waren wij ons ervan bewust dat we deze 
wedstrijd niet moesten onderschatten.
 
Er werden afspraken gemaakt en wij begonnen de wedstrijd zeer fanatiek. De eerste tien minuten 
waren wij alert, zowel in de verdediging als in de aanval. Zo hadden wij gelijk 4 punten als voor-
sprong. A&O scoorde direct in de volgende aanval, maar wij kwamen er met 3 doelpunten achter-
aan. Hierna scoorde A&O 5 doelpunten achter elkaar. Met een stand van 14-11, in het voordeel van 
Hugo Girls, gingen wij de tweede helft in.
 
Met andere afspraken zijn we de tweede helft begonnen. Ons doel was vooral om deze wedstrijd 
winnen. De ballen vlogen er na elkaar in. Toch bleven de punten bij Hugo Girls. Het resultaat was 
een eindstand van 25-20 voor Hugo Girls.

Schoonmaken van ’t Rondeel
14/12 – 16/12 Dames 2

Schoonmaken sporthal
datum week wie kldk /toilet laag kldk/toilet hoog
18-11-15 47 vrijdag x x
24-11-15 48 dinsdagmiddag x x
28-11-15 49 ?????? grote schoonmaak 
3-12-15 49 donderdagmorgen x x
7-12-15 50 maandag x x
15-12-15 51 Handbal  - Recreanten 1 x x
22-12-15 52 dinsdagmorgen x x
29-12-15 53 Handbal – Recreanten 2 x x
  Puinhoop dames kantine 
6-01-16 1 vrijdag x x
14-01-16 2 donderdagmorgen x x
19-01-16 3 dinsdagmiddag x x
23-01-16 3 ??????? grote schoonmaak 
29-01-16 4 vrijdag x x
2-02-16 5 Handbal x x
11-02-16 6 ZBGG x x
16-02-16 7 Handbal x x
22-02-16 8 maandag x x
27-02-`16 9 ??????? grote schoonmaak 
4-3-2016 10 vrijdag x x
8-3-2016 11 handbal x x
14-03-16 12 maandag x x
22-03-16 13 dinsdag x x
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Uitslagen 02 t/m 08 november     
Dames 1 Hugo Girls DS1 Aeno DS1 25 - 20
Dames 3 Hugo Girls DS3 Zwaluwen K DS1 15 - 5
A1 Westfriesland/SEW DA2 Hugo Girls DA1 22 - 21
A2 Lacom ‘91 DA2 Hugo Girls DA2 13 - 11
B1 J.H.C. DB2# Hugo Girls DB1 18 - 15
B2 Hugo Girls DB2 SSV DB2 19 - 13
C1 Tornado DC2 Hugo Girls DC1 12 - 9
C2 Kleine Sluis/Wieringerwaard DC2 Hugo Girls DC2 20 - 19
D1 DSS D2 Hugo Girls D1# 14 - 11
D2 Tornado D2 Hugo Girls D2 7 - 7
F1 Vrone F1 Hugo Girls F1 16 - 9
F2 Lacom ‘91 F2 Hugo Girls F2 4 - 6
F3 Tornado F2 Hugo Girls F3 8 - 4
Recreanten 1 Hugo Girls DR1 Geel Zwart DR1 4 - 13
Recreanten 2 Hugo Girls DR2 Hollandia T DR1 4 - 14
        
Uitslagen 09 t/m 15 november     
Dames 1 CSV DS1 Hugo Girls DS1 15 - 22
Dames 2 Hugo Girls DS2 Vrone DS1 23 - 22
Dames 3 Hugo Girls DS3 Schagen DS3 27 - 5
A1 Hugo Girls DA1 Spartanen DA1 15 - 15
A2 Graftdijk DA1 Hugo Girls DA2 13 - 8
B1 Hugo Girls DB1 Geel Zwart DB2 16 - 11
B2 Hugo Girls DB2 Tornado  DB1# 19 - 10
C2 Hugo Girls DC2 HVS/Petten DC1 8 - 12
D1 Hugo Girls D1# Vrone D1# 21 - 9
D2 Blinkert D1 Hugo Girls D2 15 - 6
E1 Hugo Girls E1 Lacom ‘91 E1# 13 - 4
E2 Hugo Girls E2 Lacom ‘91 E2 8 - 7
F2 JHC F2 Hugo Girls F2 9 - 13
Recreanten 1 Kleine Sluis DR1 Hugo Girls DR1 13 - 9
Recreanten 2 Niedorp DR2 Hugo Girls DR2 8 - 8

PROGRAMMA ZATERDAG 21 NOVEMBER T/M VRIJDAG 27 NOVEMBER (ZAAL)    
          AANW./   
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 22-nov HG DS1-Graftdijk DS1 Niedorphal 13:10 12:10 ------
DAMES 2 21-nov Schagen DS2-HG DS2 Spartahal, de 20:10 19:10 ------
DAMES 3 21-nov C.S.V. Handbal DS3-HG DS3 Bloemen, de 18:45 17:45 ------
A1 22-nov Dynamo DA1-HG DA1 De Mijse 12:55 11:55 ------
A2 22-nov HG DA2-Sporting S DA1 Niedorphal 12:00 11:15 ------
B1 22-nov Kleine Sl/Wieringerw DB2-HG DB1 Veerburg, de 13:10 12:10 ------
B2 22-nov Zwaluwen K DB1-HG DB2 Niedorphal 11:00 10:15 ------
C1 21-nov HG DC1-C.S.V. Handbal DC1 Noorderend 14:00 13:30 ------
C2 22-nov Meervogels’60 DC1-HG DC2 Lelie, de 13:45 12:45 ------
D1 22-nov Meervogels D1#-HG D1# Lelie, de 11:35 10:35 ------
D2  21-nov HG D2-Berdos D1# Noorderend 13:15 12:45 ------
E1 22-nov Graftdijk E1-HG E1 Oosterven, de 10:50 9:50 RES.SH.
E2   VRIJ         
F1 21-nov HG F1-Berdos F1 Noorderend 11:45 11:15 ------
F2 21-nov H.V.S. F1-HG F2 Noorderend 9:15 8:15 ------
F3 21-nov HG F3-VZV F3 Noorderend 12:30 12:00   
RECR. 1 26-nov Con Zelo DR1-HG DR1 Harenkarspelhal 20:00 19:00 ------
RECR. 2   VRIJ         
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WIJZIGING: Zon 22 nov: A2-Sporting S om 12.00 uur in Niedorphal (ipv 21 nov Noorderend)  
 Zon 22 nov: Dames 1-Graftdijk om 13.10 uur in Niedorphal (ipv 21 nov Noorderend)  
 Zon 22 nov: HVS - F2 om 09.15 uur in Molentocht (ipv Noorderend op 21 nov)   
   
PROGRAMMA ZATERDAG 28 NOVEMBER T/M VRIJDAG 04 DECEMBER (ZAAL)   
          AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 29-nov HG DS1-J.H.C. DS1 Noorderend 13:00 12:30 ------
DAMES 2 29-nov HG DS2-Tornado DS3 Noorderend 14:10 13:40 ------
DAMES 3   VRIJ        
A1 29-nov CSV DA1-HG DA1 De Lelie 13:30 12:30 ------
A2 29-nov KSV DA1-HG DA2 Waardergolf 14:55 14:15 ------
B1 29-nov HG DB1-H.V.S. DB1 Noorderend 12:00 11:30 ------
B2 29-nov HG DB2-Vrone DB3 Noorderend 11:00 10:30 ------
C1 28-nov HCV DC1-HG DC1 Kinheimhal 14:55 13:40 ------
C2 29-nov HG DC2-Zwaluwen K DC1 Noorderend 10:00 9:30 ------
D1   VRIJ        
D2  28-nov VZV D2#-HG D2 t Zijveld 13:05 12:20 RES.SH.
E1 28-nov HG E1-Vrone E1 Noorderend 13:40 13:10 ------
E2 28-nov HG E2-Tornado E1 Noorderend 12:45 12:15 ------
F1 29-nov A & O F1#-HG F1 Alkmaar Noord 9:30 8:30 ------
F2 28-nov Kleine Sluis F2-HG F12 Veerburg 9:30 8:30 ------
F3 29-nov KSV F3-F3 Waardergolf 9.00 8.15 ------
RECR. 1 1-dec HG DR-Tonegido DR1 Waardergolf 20:00 19:20 ------
RECR. 2 1-dec HG DR2-Tornado DR2 Noorderend 21:00 20:30 ------
      
WIJZIGING: Zat 28 nov: Kleine Sluis-F2 om 09.30 uur (ipv 10.15 uur)     
 Zon 29 nov: KSV-F3 om 9.00 uur in Waardergolf (ingelast)     
 Zon 29 nov: HCV - C2 om 14.55 uur in Kinheimhal (ipv KSV op 28 nov)   
  

PROGRAMMA ZATERDAG 05 DECEMBER T/M VRIJDAG 11 DECEMBER (ZAAL)    
         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 6-dec HG DS1-J.H.C. DS1 Noorderend 13:00 12:30 ------
DAMES 2   VRIJ        
DAMES 3   VRIJ        
A1   VRIJ        
A2   VRIJ        
B1   VRIJ        
B2   VRIJ        
C1   VRIJ        
C2   VRIJ        
D1   VRIJ        
D2    VRIJ        
E1   VRIJ        
E2   VRIJ        
F1   VRIJ        
F2   VRIJ        
F3   VRIJ        
RECR. 1   VRIJ        
RECR. 2 9-dec Lacom ‘91 DR1-HG DR2                    Geestmerambacht 21:30 20:45 ------
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ZAALDIENSTEN      CONTROLE
21-nov  Noorderend 
13.00-15.00 Inde Groot+ouders D2 en C1 
  
22-nov  Niedorphal  
11.45-14.30 Carola Wijnker+Carine Borst  
  
28-nov  Noorderend 
12.30-14.45 Isa Zuurbier+ouders E2 en E1 
  
29-nov  Noorderend 
09.45-12.00 Charelle Oudeman+Janine Oudeman Déanne Molenaar
12.00-14.10 Carin Dekker+Irma Nauta 
14.10-15.30 Kirsten Zijp+Isa Groot 
  
6-dec  Noorderend 
12.45-14.00 Maureen Borst+Jessy Blom 
  
13-dec  Noorderend 
09.45-11.45 Marjet Groot+ouders E2 en E1  Yvon Rendering
11.45-14.00 Nikee Zuurbier+Inge Entius 
14.00-15.15 Jet vd Berg+ Deni Westmeyer 
  
19-dec  Noorderend 
13.30-15.15 Chantal vd Stoop+ouders D2 en D1 
18.15-20.45 A2 en Dames 3 
  
20-dec  Noorderend 
09.45-11.00 Iris Borst + ouders C2   Ingrid Commandeur
11.00-13.00 Sanne Smit+Jolijn Brouwer 
  
ALS JE VERHINDERD BENT, RUIL DAN MET IEMAND UIT JOUW OF EVENTUEEL EEN ANDER TEAM, EN 
GEEF DIT DAN DOOR AAN INGRID COMMANDEUR

Wie fluiten er en wanneer?
TEAM DATUM WEDSTRIJD AANVANG SCHEIDRECHTER  
F1 21-nov HG F1-Berdos F1 11:45 cursus   
F3 21-nov HG F3-VZV F3 12:30 cursus   
D2  21-nov HG D2-Berdos D1# 13:15 Ineke Schot-Lisa Dekker  
C1 21-nov HG DC1-C.S.V. Handbal DC1 14:00 Ineke Schot-Lisa Dekker  
A2 22-nov HG DA2-Sporting S DA1 12:00 Nel Borst Niedorphal 
DAMES 1 22-nov HG DS1-Graftdijk DS1 13:10 bond Niedorphal 
E2 28-nov HG E2-Tornado E1 12:45 Lindsey Snoek-Sen Kuilboer  
E1 28-nov HG E1-Vrone E1 13:40 Lindsey Snoek-Sen Kuilboer  
C2 29-nov HG DC2-Zwaluwen K DC1 10:00 Romy Snoek  
B2 29-nov HG DB2-Vrone DB3 11:00 Nel Borst   
B1 29-nov HG DB1-H.V.S. DB1 12:00  ?   
DAMES 1 29-nov HG DS1-J.H.C. DS1 13:00 bond   
DAMES 2 29-nov HG DS2-Tornado DS3 14:10 Joyce/Pascal  
RECR. 1 1-dec HG DR-Tonegido DR1 20:00 Karin Oudeman          Waardergolf
RECR. 2 1-dec HG DR2-Tornado DR2 21:00 Monique Beemsterboer  
DAMES 1 6-dec HG DS1-J.H.C. DS1 13:00 Joyce/Pascal  
E1 13-dec HG E1-S.C. Dynamo E1 10:00 Bregje de Wit-Pien vd Berg  
E2 13-dec HG E2-S.C. Dynamo E2 10:50 Bregje de Wit-Pien vd Berg  
B2 13-dec HG DB2-KSV DB2 11:45 Romy Snoek  
DAMES 1 13-dec HG DS1-Con Zelo DS1 12:45 bond   
DAMES 2 13-dec HG DS2-Kleine Sluis DS1 14:00 Monique Beemsterboer  
RECR. 2 15-dec HG DR2-KSV DR1 21:00 Monique Beemsterboer  
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F2 19-dec HG F2-Dynamo F3 13:00 cursus   
F3 19-dec HG F3-Hollandia T F3 13:00 cursus   
D2  19-dec HG D2-H.C.V.’90 D1 13:45 Sen Kuilboer-Evi Blankendaal  
D1 19-dec HG D1#-Lacom ‘91 D1 14:30 Sen Kuilboer-Evi Blankendaal  
A2 19-dec HG DA2-Sporting S DA1 18:30 Nel Borst   
DAMES 3 19-dec HG DS3-KSV DS3 19:40 ?   
C2 20-dec HG DC2-Lacom ‘91 DC2 10:00 Ineke Schot-Lisa Dekker  
C1 20-dec HG DC1-Hollandia T DC1 11:00 Romy Snoek  
B1 20-dec HG DB1-Schagen DB1# 12:00 Esmée Mooij  
 

Puinhoop United tafeltennis
  
De Noordender tafeltennisvereniging heeft dit jaar 3 wedstrijdteams.
Het eerste speelt in de derde klasse. Na een wat aarzelend begin, waarbij het team steeds op de laat-
ste plaats stond is het lek nu boven. Johan Zutt en de nieuwe dorpsgenoot Tom Roelofszen moesten 
een aantal keren afzeggen. De laatste wedstrijd was een doorslaggevend succes. Spirit werd met 9-1 
verslagen. Vooral Peter Cramer, die tot nu toe nog niet zoveel had gewonnen maakte indruk met zijn 
enorme vechtlust. In de rangschikking telt elke punt, dus team 1 staat nu gelijk 4-de in de poule van 6.
Maar nu de grote verrassing. Het tweede staat na 6 van de 10 wedstrijden bovenaan in de vierde 
klasse.  Jan van den Berg en Dirk Sijm spelen als jonge goden. En de kopman Adil Groot heeft nog 
alles gewonnen. Ook hier speelt weer een nieuwe Noordender mee, nl Jurrian van Dijk. Straks 
hebben we wellicht 2 teams in de derde klasse, een unicum voor de vereniging.
Team 3 draait prima met een tweede plaats op dit moment. Het bestaat voor een groot gedeelte uit 
Hollands Kroners. Maar de Heerhugowaard Centrummer  Ad Elsendoorn is momenteel de sterkste 
man. De vereniging draait op dit moment uitstekend, maar met het oog op de toekomst, kunnen 
er wel een beperkt aantal nieuwe leden geplaatst worden. U kunt dan gewoon op maandag- 
avond komen na half acht in de rabozaal van het dorpshuis. Wellicht ten overvloede een 
aantal argumenten waarom tafeltennis zo’n fantastische sport is.     
1) In een partij kan veel energie gaan zitten. Dus het is prima voor de conditie.     
2) Tot op hoge leeftijd kan een goed niveau gehaald worden, omdat ook de tactiek belangrijk is.    
3) Bewegen is altijd goed en vooral bij een gezellige vereniging .

Puinhoop United

Hugo Boys seizoen 2015-2016
                          

Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 21 november
Hugo-Boys
9.30 uur Hans
13.00 uur geen programma  

Zondag 22 november
9.45 uur  Erna
14.00 uur kantine dicht
Spelende leden

Maandag 23 november
Tafeltennis Puinhoop 

Dinsdag  24 november
Kbo   --- seniorengym 

Woensdag  25 november 
Revas 

Donderdag 26 november 
Training Hugo Boys

Vrijdag 27 november
Koersbal 

Zaterdag 28 november
Hugo- Boys
9.30 uur  Walther
13.00 uur  Jose

Zondag  29 november
9.45 uur  geen programma 
13.00 uur  Paul / Annet 15.30 Yvon
Spelende leden:  ?

Maandag  30 november
Tafeltennis Puinhoop

Dinsdag 1 december
Kbo   Seniorengym

Woensdag 2 december
Revas 

Donderdag  3 december
Training Hugo- Boys
Koersbal           
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Hugo Boys Senioren
          
PROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG  22 november 2015     
Terreindienst:  Jeff Beers       
wedstr. Omschrijving     aanv.  vertr. Scheidsrechter 
5823 Dirkshorn 1   Hugo-Boys 1  14:00  M. Knop   
161028 Hugo-Boys 5   Con Zelo 3 10:45 10:00 Cees Molenaar
132247 Hollandia T 5   Hugo-Boys 6  14:00 13:00   
134579 VZV 5    Hugo-Boys 7  12:30 11:30   
          
PROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG 29 november 2015      
Terreindienst:   Nico Groot, Lex Rendering       
wedstr. Omschrijving     aanv.  vertr. Scheidsrechter  
5926 Hugo-Boys 1   VZV 1   14:00  O. Polatci
11607 Koedijk 2   Hugo-Boys 2  12:00  R. Le Noble
130992 DWB 2    Hugo-Boys 4 11:00 10:00   
153530 Winkel 3    Hugo-Boys 5  11:00 10:00   
0 Hugo-Boys 6   vrij      
137133 KSV 6    Hugo-Boys 7  14:00 13:00   
          
PROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG  6 december 2015      
Terreindienst:   Stefan Brink        
wedstr. Omschrijving     aanv.  vertr. Scheidsrechter 
6033 Geel Zwart 30 1   Hugo-Boys 1  14:00  S. Korver  
11642 Alw Forward 2   Hugo-Boys 2  12:00  M. Konte 
133745 Hugo-Boys 4   Victoria O3  10:45 10:00 Ate v.d. Laan 
161021 LSVV 5    Hugo-Boys 5  12:30 11:30   
131266 Duinrand S 2   Hugo-Boys 6  14:00 13:00   
138274 Hugo-Boys 7   Kolping Boys 9  10:45 10:00 Adri v Renswoude  
 
          
PROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG  13 december 2015      
Terreindienst:   John Beers, Manus v.d. Vliet       
wedstr. Omschrijving     aanv.  vertr. Scheidsrechter 
6156 Hugo-Boys 1   Con Zelo 1  14:00    
0 Hugo_Boys 2   vrij       
131637 Schagen 3   Hugo-Boys 4  13:30    
 Hugo-Boys 5   vrij       
 Hugo-Boys 6   vrij       
138200 Con Zelo 6   Hugo-Boys 7  14:00 13:00   
          

Siem Hand tel. 072-5740761
 
 

Pupil van de week
Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:

29 November

Hugo Boys 1 - VZV 1 

Syb Bakkum

( 12:45  aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)
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Hugo Boys Jeugd
       
Wedstrijden Hugo Boys Zaterdagjeugd 2014-2015     

Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Saturday, November 21, 2015  
Terreindienst ‘s ochtends: Marco Borst    
Terreindienst ‘s middags: Richard Borst    
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
- Hugo Boys B1 - Vrij       
- Hugo Boys B2 - Vrij       
159123 SRC C4 - Hugo Boys C1 10:30 9:15 - 
- Hugo Boys D1 - Vrij       
45297 Hugo Boys E1 - SVW 27 E1 11:00 10:30 Coach 
44860 Hugo Boys E2 - Kleine Sluis E1 11:00 10:30 Coach 
- Hugo Boys F1 - Vrij       
- Hugo Boys MP1 - Vrij       
- Hugo Boys MP2 - Vrij       
- Hugo Boys MP3 - Vrij       
       
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
Saturday, November 28, 2015  
Terreindienst ‘s ochtends:  Joost Dekker*    
Terreindienst ‘s middags:  Jelle Loos    
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
- Hugo Boys B1 - Vrij       
111631 Hugo Boys B2 - Berdos B3 14:00 13:00 Koen de Koning
159131 Hugo Boys C1 - FC Den Helder C5 14:00 13:00 NNB 
94908 JVC D2 - Hugo Boys D1 11:00 9:45 - 
116926 SVW 27 E2 - Hugo Boys E1 9:00 8:15 - 
92726 Hugo Boys E2 - Victoria O E2 11:00 10:30 Coach 
118110 LSVV F5 - Hugo Boys F1 8:45 8:00 - 
- Hugo Boys MP1 - Mini-comp bij DTS 9:30 8:45 - 
- Hugo Boys MP2 - Mini-comp bij Hugo Boys, zie programma verderop in contact 
- Hugo Boys MP3 - Mini-comp bij Hugo Boys, zie programma verderop in contact 
   
Houdt de website en het bord in de gaten ivm gewijzigde wedstrijden! www.hugoboys.nl

Hugo Boys mini pupillen
Mini’s-programma Hugo Boys MP2 en MP3       28-11-2015     
   
Aanvangstijd Veld Thuisteam  Uitteam Uitslag Scheidsrechter  
10:00 Mini-A LSVV 3 - Hugo Boys 2 - ?? LSVV 3 A
10:00 Mini-B Hugo Boys 3 - LSVV 4 - ?? LSVV 4 B
10:10-10:15 Pauze      Hugo Boys 2 C
10:15 Mini-A Hugo Boys 3 - LSVV 3 - ?? Hugo Boys 3 D
10:15 Mini-B Hugo Boys 2 - LSVV 4 - ??  
10:25-10:30 Pauze         
10:30 Mini-A LSVV 3 - LSVV 4 - ??   
10:30 Mini-B Hugo Boys 2 - Hugo Boys 3 - ??             
 
Starttijd 1e wedstrijd 10:00 uur       
Speeltijd:  10 minuten       
Pauze tussen wedstrijden: 5 minuten       
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Verslag Pupil van de week

Bedankt Hugo’s Vrienden en Hugo Boys 1

Zondag 8 november 2015 was ik pupil van de week bij de 
wedstrijd Hugo Boys 1 – Schagen 1. We begonnen met de 
warming up en ik mocht lekker mee doen. Met dikke rode 
wangen gingen we de kleedkamer nog even in en toen 
mocht ik de aftrap nemen. Ik was best zenuwachtig maar 
gelukkig scoorde ik de bal bij de keeper van Schagen. 
Daarna begon de echte wedstrijd en helaas kwam Hugo 
Boys al heel snel 0-1 achter te staan door een penalty. Ik 
vond dat Hugo Boys goed speelde maar het lukte niet om 
een doelpunt te maken. In de rust stond het 0-2. De twee-
de helft voetbalde Hugo Boys écht heel goed maar nog 
steeds lukte het niet om te scoren. Schagen scoorde wel 
nog een keer en zo verloor Hugo Boys met 0-3. Jammer 
maar ik heb wel een mooie wedstrijd gezien. In de kantine 
werd ik nog héél erg verwend en ik vond het een hele leu-
ke middag. Hugo’s Vrienden en Hugo Boys 1 héél erg be-
dankt voor de mooie middag.

Groetjes Lau Berkhout

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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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 betreffende vereniging of instelling vermelden. 
 U kunt te allen tijde een briefje inleveren op het redactie-adres: Groote Geldebosch 48 te 

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

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

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

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

adres aan te leveren. Op deze manier heeft de betreffende instelling grip op de juiste volgorde en 
bovendien kan de redactie makkelijker terugkoppelen bij vragen of opmerkingen.

- Logo’s dient men eenmalig in bezit te stellen van de redactie of van Gerja in een 4X4 cm formaat (bij 
voorkeur jpeg). Het logo zal blijvend gebruikt worden. De kopij alleen als tekst aanleveren, zonder logo. 
Eventuele bijlagen (bijvoorbeeld foto’s) apart bijvoegen in de eerder genoemde bestandstypen, met in de 
tekst vermeld welke bijlage / bestandsnaam op welke plaats ingevoegd dient te worden.

- Er zijn extra kosten verbonden aan het laten publiceren van meerdere foto’s of van kleurenfoto’s. 
- De opmaak van het Contact en uw kopij wordt geheel door Gerja verzorgd. Neem contact op met de 

redactie indien u uw opmaak gepubliceerd wilt zien. 
- Kopij zonder (herleidbare) afzender zal niet worden gepubliceerd.
-  Indien u een evenement op de agenda wilt laten plaatsen, dan kunt u dit kenbaar maken via een apart 

verzoek aan de redactie per e-mail. 

Advertentietarieven (zwart/wit): 1/1 pag € 42,50 1/2 pag € 24,50
    1/4 pag € 15,00 1/6 pag    € 11,25 (personeelsadvertentie) 
Personeel(zwar t/wit):  1/6 pag € 11,25
Advertentietarieven (full color): Nader te bevragen bij contacthhw@gerja.nl
Abonnementstarieven:  - bezorgd bij u thuis € 20.00
    - bezorgd via de post in Nederland € 57.00

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

Veenhuizerweg 38c 
    1704 DP Heerhugowaard 

Mobiel: 06-23 822 384 
Email: info@plantenkraamdenoord.nl 

 
Prachtige Nordmann kerstbomen, gewoon in de Noord verkrijgbaar! 

 
Start verkoop: 6 december 10.00 uur op het St. Annaplein, naast de kerk. 

Iedere dag van 10.00 tot 17.00 uur staan wij voor u klaar om u te helpen de mooiste 
kerstboom uit te zoeken! Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor kerstgroen, 

kerststukjes & prachtig zelfgemaakte kaarsen! 
Kortom kom gezellig langs op het Annaplein! 

Vele maten en soorten verkrijgbaar voor zeer scherpe prijzen! 
 

Volg ons op facebook: Plantenkraam de Noord! 
Graag tot ziens, groeten Susanne Duijn 
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Sint  Annaplein  1  
1704  BP  Heerhugowaard-‐De  Noord  
  
072-‐5711223  
info@fysiodenoord.nl    
www.fysiodenoord.nl    
  
Contracten  met  alle  zorgverzekeraars  

Bel  voor  advies  of  afspraak!    
  
• Algemene  fysiotherapie  
• Bekkenfysiotherapie    
• Claudicatiotherapie  
• Fysiotherapie  bij  

zwangerschapsklachten  
• Handtherapie  
• Kinesiotaping  
• Oedeemtherapie  
• Sportfysiotherapie    
  
Geen  wachtlijst.    
Binnen  24  uur  de  1e  afspraak!    
  
Paul  &  Margriet  Bruijn  
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