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

Tot ziens in onze showroom:

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

100% Husqvarna.
    0% Brandstof.

De nieuwe Husqvarna Accu Series zijn er: 
een serie sterk presterende accuproducten. 
U krijgt de resultaten van benzineproducten, 
een perfect evenwicht, stille werking, 
geen emissies, universele accu’s die in alle 
handgereedschap passen en tal van unieke 
Husqvarna eigenschappen. € 429,-

Inclusief Accu 
en snellader

€ 459,-
Inclusief Accu 
en snellader

€ 3.599,-
Inclusief Accu, snellader 

en maaidek 85 cm.

HUSQVARNA 
RIDER ACCU 
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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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Agenda
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
17 januari 2016 t/m 31 januari: Actie Kerkbalans
22 januari 2016 20:00 Hugo Girls: Winterkeezen in het Rondeel
23 januari 2016 Playback show
29 januari 2016 Young Seven: Filmavond
5 februari 2016 Young Seven: Sirkelslag
6 februari 2016 WGJ: Carnaval
13 februari 2016 Popquiz Bleeker
11 maart 2016 20:00 Hugo Girls: Voorjaarskeezen in het Rondeel
12 maart 2016 Stille Omgang
16 maart 2016 20:00 uur: jaarvergadering van de parochie
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 18 december 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 4 JANUARI 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 8 januari 2016.
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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

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
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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. 

Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren voor 24 december  op  het 
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
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In december  is de groep van Riet Berkhout  aan de beurt om de kerk op orde te maken. 

Bloemengroep:
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: Dit is de nacht ….
Dit is de nacht van de zwervers, 
van zoeken naar een huis, 
mensen speurend naar vrede. 
Wie geeft zijn vijand thuis? 
Hoe komt een kind terecht, 
waar moet het neergelegd, 
hoe zal het veilig gaan, 
Wie reikt de vrede aan? 
Waar is een plek voor de kleinen, 
Waar gaan de armen voor? 
Wie ontgrendelt de deuren, 
wie breekt de tralies door? 
Heden is ons geboren 
de mens die ruimte schiep, 
die zolang hij mocht leven 
om recht en vrede riep. 
Hij brengt de mens terecht, 
heeft toekomst aangelegd 
om veilig in te gaan, 
reikt ons de vrede aan.

Jan van Opbergen.

UIT DE PAROCHIE –  “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” –  12 december 2015.
Nog even en het is Kerst. In veel huizen zie ik al Kerstbomen staan; in de winkels is het druk; in de 
tuincentra is het één en al Kerst. Zo komen we al aardig in de sfeer. Maar is er dan ook nog plaats 
voor de Kerstboodschap? De boodschap dat Jezus graag in de herberg van ons hart geboren 
wil worden? En dat dat betekent dat er in die herberg ook plaats moet zijn voor vreemdelingen, 
armen, zieken en gevangenen? In dit Heilig Jaar van Barmhartigheid wordt ons gevraagd om aan 
die groepen extra aandacht besteden.
In de Kerstviering van Eerste Kerstdag (met het Ritmisch Koor) zullen we een tweede kribbe 
plaatsen. In die kribbe mogen de kerkgangers een briefje doen, waarop staat wat voor hen heel 
belangrijk is, met Kerst, maar natuurlijk ook in de rest van het jaar. Denkt u er alvast over na. Als u 
naar die viering toe gaat, zullen er briefjes en pennen achter in de kerk liggen, waarop u het kunt 
schrijven. Of u kunt ook een briefje meenemen vanaf thuis.
Gelukkig zijn er nu toch zo’n twintig kinderen die gaan zingen en iets uitbeelden in de viering van 
6 uur op Kerstavond. Het zou heel mooi zijn als jonge ouders in het komend jaar een kinderkoor of 
musicalgroep zouden willen opzetten en begeleiden.

Verder zijn de voorbereidingen voor alle Kerstvieringen in volle gang. Steeds kom ik mensen van 
Loca tegen in de pastorie. Ze oefenen wat af. 
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Tweede Kerstdag doen we dit jaar zonder kinderen of jongeren. Jammer. Maar de mannen zullen 
vast extra hun best doen, waardoor het toch een mooie viering wordt.

Op 8 december, op de feestdag van Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen,  hebben we in onze 
parochie het Jaar van Barmhartigheid geopend met een korte viering. Tot mijn blijde verrassing 
waren er twaalf mensen. Ik hoop dat er ook zoveel, of liefst meer natuurlijk, belangstelling is voor 
onze eerste brainstormavond over dit jaar.

Aanstaande zondag zingt het Ritmisch Koor uit Waarland onder leiding van Amy Obdam en Marc de 
Bont. In die viering zullen we ook aandacht besteden aan het adventproject. Het gezamenlijke project 
van de parochies van de Vijfhoek is gericht op Malawi. Van de opbrengst wordt aan weeskinderen 
daar de kans gegeven om basisonderwijs en een vakopleiding te volgen. Indien mogelijk kunnen er 
ook minikredieten verstrekt worden. Het helpt voorkomen dat deze jongeren, op zoek naar inkomen, 
in gevaarlijke situaties verzeild raken. En ze kunnen bouwen aan een goede toekomst.

Achter in de kerk liggen nog brieven van Amnesty International met de groetenactie. Er staan 
adressen in van gevangenen die geen eerlijk proces hebben gehad of gevangen zitten vanwege 
een politieke of geloofsovertuiging. Schrijf hen een kaart en steek hen zo een hart onder de riem.

Wat komen gaat:
20 december: Ritmisch Koor Waarland als gastkoor, MOV-adventproject voor Malawi
24 december:
16.30 uur – kerstverhaal voor kleuters en peuters (en voor iedereen die daar bij wil zijn)
18.00 uur – kerstviering voor de kinderen (en voor iedereen die daar bij wil zijn)
20.00 uur – eucharistieviering met de Cantorij en pater Jan Molenaar
23.15 uur – kerstverhaal “Xmas@DeNoord  door Loca; tot 24.00 uur – met het einde van dit 
kerstverhaal luiden we de Kerstnacht in
25 december:
10.00 uur – woord- en communieviering met Ritmisch Koor en pastor Marion Bleeker – Burger
26 december:
10.00 uur - woord- en communieviering met gelegenheidskoor van mannen en pastor Marion 
Bleeker – Burger

Ik wens u alvast een heel Zalig Kerstfeest toe!
Hartelijke groet, Marion Bleeker – Burger.

WEEKEINDE 19 EN 20 DECEMBER
Vierde zondag van de advent
Eerste lezing uit de profeet Micha5, 1-4a( Uit de stad en het geslacht van David zal een nieuwe 
koning opstaan, die Israël zal weiden als een herder)
Evangelie uit Lucas 1, 39-45(Twee vrouwen ontmoeten elkaar. Zij begroeten  in elkaar het geschenk 
van God)

ZONDAG 20 DECEMBER
10.00 uur Woord- en communieviering met zang van het Ritmisch Koor uit het Waarland. 
Voorganger is Marion Bleeker-Burger
Gebedsintenties voor: Theo Groot en overleden familie Groot-de Goede, Cok Borst, Alex Weel, Nel 
Smit-Houniet, Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas, in liefdevolle herinnering Jan en familie 
Oudeman-Groot, Adriaan van Langen en zegen over zijn gezin, Piet Mooij en Ursula Mooij-
Oudeman en levende en overleden familie, Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen en 
kleinkinderen, voor allen die niet met naam genoemd worden, in liefdevolle herinnering Andre 
Cattermole, overleden ouders van Schagen-Schuit en kinderen en Wilhelmus Groot, Koos van der 
Hulst en Magda van der Hulst-de Koning overleden familie en zegen over hun gezin
Lector: Jos Mooij. Misdienaars: Lysandros Tsiamparlis en Maarten Beers. Koster: Kees Berkhout

De MOV ondersteunt de adventsactie, hiervoor wordt een deurcollecte gehouden.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
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14.00 uur  Concert van Hou en trouw

DONDERDAG 24 DECEMBER 
Kerstavond
16.30 uur Kerstbijeenkomst voor de peuters met Nel Zuurbier en Marga van Langen

18.00 uur Kerstviering met zang van het kinderkoor. Voorgangers zijn Marga van Langen en Sandra 
Oudeman.
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Jan en Ria en overleden ouders Berkhout-Borst, 
Cok Borst, in liefdevolle herinnering Dennis Overtoom, Nelly van Veen en overleden ouders 
Overtoom-Groen, Piet Beers en familie, Piet Overtoom en Emma Overtoom-Groenland en 
overleden familieleden, in liefdevolle herinnering Jan Oudeman-Groot en zegen over zijn kinderen 
en kleinkinderen.
KOSTER: Rene van  Langen.

20.00 uur Eucharistieviering met zang van de Cantorij. Voorganger is pater Jan Molenaar
Gebedsintenties voor: Cok Borst, Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-
Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart, in liefdevolle herinnering ouders Koomen-
Schouten, Agie Borst-Eeken en Cor Borst en zegen over hun gezin, overleden ouders Buter-bakker, 
Jaap Beers Gina, broeder Patrick overleden ouders en familie en zegen over de kinderen en 
kleinkinderen, in liefdevolle herinnering Andre Veldman en Ank Veldman-Dekker, Riet Oudeman-
Beers en om zegen over haar gezin, Nic Klaver en Ineke en zegen over hun gezin, Henk en Trien 
Groot-groot en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Jan Oudeman-Groot en zegen 
over zijn kinderen en kleinkinderen, Riet Ursem-van Langen en overleden familie, in liefdevolle 
herinnering Olf de Haan en familie en allen die hem dierbaar zijn, Cor Limmen en overleden familie 
Limmen-Knol, Jan Oudeman en dochter Sandra.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Kirstin Plak en Petros Tsiamparlis. Koster:Peter Danenberg.

23.15 uur Kerstspecial Xmas@DeNoord door Loca. Kaarten verkrijgbaar bij de Spar /Arno Groen.

VRIJDAG 25 DECEMBER
Eerste kerstdag
10.00 uur Woord- en communieviering met zang van het Ritmisch Koor. Voorganger is Marion 
Bleeker-Burger
Gebedsintenties voor: Maria en Catharina van Langen, Cor Borst en Ria Borst-Groot, in liefdevolle 
herinnering Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers, Theo Groot en overleden familie Groot-de 
Goede, in dierbare en dankbare herinnering onze lieve ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom, 
Jan Bleeker en zegen over zijn gezin, Adrianus en Cornelia Moras-Pater en zegen over hun gezin, 
Gerbrand en Jo Langedijk en Piet en Ans de Klerk-Langedijk, Jaap Stoop en zegen over zijn gezin, 
Adrianus Overtoom en Catharina Overtoom-Oudhuis en zegen over hun gezin, Jan Groenland 
en zegen over zijn gezin, Wim Jong en overleden familie, voor Bets Westmeijer-Groot, onze lieve 
zorgzame moeder uit dankbaarheid  voor alles wat zij voor ons heeft betekend, Kees Zuurbier 
en Truus zuurbier-groot en zegen over hun gezin, Koos van der Hulst en Magda van der Hulst-de 
Koning overleden familie en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Jaap Pronk, Jan en 
Sjanet, in liefdevolle herinnering Andre Veldman en Ank Veldman-Dekker, in liefdevolle herinnering 
Nic Eeken en Michel, Gre Ursem-Jong overleden familie Ursem-Jong en zegen over het gezin, Piet 
Beers en familie, Theo  Hoogland en Annie Hoogland-Bleeker, Simon van Langen en Catharina van 
Langen-Borst en Aad en zegen over de familie, Riet Oudeman-Beers en om zegen over haar gezin, 
in liefdevolle herinnering Jan Oudeman-Groot en zegen over zijn gezin en kleinkinderen, Jan Plak 
en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, Riet Ursem-van Langen en overleden familie, Agie 
Borst-Eeken en Cor Borst, Luc en Ria van Gastel-Tesselaar, Sander Borst en zegen over zijn gezin, 
Cok Borst, Toon Zuurbier en Jo Zuurbier-Dekker, Alex Weel, in liefdevolle herinnering Jaap Pronk, 
Jan en Sjanet, Cor Borst en Ria Borst-Groot, Ali Idema-van Diepen, Jan van Schagen en Trien van 
Schagen-de Moel, Aris en Jan,in liefdevolle herinnering Jan en familie Oudeman-Groot, Pe Wester 
en Gerrit Schaafsma en zegen over hun gezin.
Lector: Jos Mooij. Misdienaars: Bas en Sofie Kavelaar. Koster: Kees Berkhout
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ZATERDAG 26 DECEMBER
Tweede kerstdag
10.00 uur Woord- en communieviering met zang van een gelegenheidskoor van mannen. 
Voorganger is Marion Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor: Marie -Molenaar-Spaansen en zegen over haar gezin, in dierbare en 
dankbare herinnering onze lieve ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom, overleden familie Poel-
Huiberts, Nic Oudeman en overleden familie Oudeman-Bakkum.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars: Stijn Blankendaal en Syb Bakkum. Koster: Peter Danenberg

Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje koffie / thee / warme chocomel 
of een glaasje Gluhwein

DONDERDAG 31 DECEMBER
19.00 UUR Oudejaarsviering met zang van het Ritmisch koor en de Cantorij. Voorganger is  Marion 
Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor: Ali Idema-van Diepen, Toon en Annie Spaansen-Borst, in dierbare en 
dankbare herinnering onze lieve ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom,Sander Borst en zegen 
over zijn gezin, Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman  en levende en overleden familie, Agie Borst-
Eeken en Cor Borst en zegen over hun gezin.
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars:  Kirsten Plak en Jip van den berg. Koster:Gon Meester.

VRIJDAG 1 JANUARI
Nieuwjaarsdag.
Feest van Heilige moeder Gods Maria.
Eerste lezing uit het boek Numeri 6, 22-27( Wij beginnen het nieuwe jaar onder de zegen van het 
genadige, vredevolle gelaat van God)
Evangelie uit Lucas 2, 16-21( De herders getuigen van wat zij gehoord hebben, en het kind 
ontvangt de naam Jezus, wat betekent: de Heer redt.

VRIJDAG  1 JANUARI
10.00 UUR Eucharistieviering met Gerard weel en volkszang
Gebedsintenties voor;Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie Veldman-Overtoom, familie 
Commandeur-Grooteman, Koos en Marga van der hulst en overleden familie en zegen over hun 
gezin, in dierbare en dankbare herinnering onze lieve ouders jaap Stam en Truus-Stam-Overtoom, 
in liefdevolle herinnering Jaap Pronk, Jan en Sjanet.
Lector: Marga van Langen. Koster: Rene van Langen.

WEEKEINDE 2 EN 3 JANUARI
Driekoningen
Eerste lezing uit de  profeet Jesaja 60, 1-6(Het heerlijke licht van God gaat op over Jeruzalem)
Evangelie uit Matteüs  2, 1-12(Geleid door de ster  gaan de wijzen op weg. In het kind Jezus, dat zij 
als hun koning aanbidden,openbaart God zich aan de wereld)

ZONDAG 3 JANUARI
10.00 UUR Woord- en communieviering met zang van het Gemengd koor. Voorganger is Marion 
Bleeker-Burger
Gebedsintenties voor: Maria en Catarina van Langen, Kees Zuurbier en Truus Zuurbier-groot, 
in liefdevolle herinnering Bep Keesom die vandaag jarig is, Agie Borst-Eeken en Cor Borst en 
zegen over hun gezin, Nel Smit-Houniet, Jaap Way en Gre Way-de Boer en overleden familie, 
Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie Veldman-Overtoom, Truus van Stralen-Overtoom, 
overleden ouders Buter-Bakker.
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars: Maud Berkhout en Maarten Beers. Koster: Kees Berkhout.
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DONDERDAG 7 JANUARI
19.30 UUR Viering van meeleven met Marion Bleeker-Burger en Nel Zuurbier en zang van Irma en Anna.
Gebedsintenties voor: Kees Zuurbier en Truus Zuurbier-Groot en zegen over het gezin, Piet Luken 
en zegen over zijn gezin, Jan Bleeker en zegen over zijn gezin, Nel Smit-Houniet, Alex Weel, 
Marco Ursem, in liefdevolle herinnering Dennis Overtoom, Nelly van Veen en overleden ouders 
Overtoom-Groen, Toon en Annie Spaansen-Borst, in dierbare en dankbare herinnering aan onze 
lieve ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom, Jan Beers en zegen over zijn gezin,Theo Hoogland en 
Annie Hoogland-Bleeker,Jan Berkhout,Ineke Baars-Snoek,Cok Borst, Cees Verwer, Marie Ligthart-
Poland, Wim Oudeman,Jan Mulder, Jan Veldman,Marie Molenaar-Spaansen,Ria van Gastel-
Tesselaar, Bets Danenberg-Stoop,Bets van Stralen-Groot,Cees Stuyt, Marie Wester-Kruijer, Theo 
Groot, Trien Dekker-Groot, Catharina Westmeijer-Broersen, Nic Oudeman en overleden familie 
Oudeman-Bakkum, Pe Wester en  Gerrit Schaafsma en zegen over hun gezin
Koster: Peter Danenberg.

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

ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP:

T VELD
Zaterdag 19 december om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en volkszang 
Donderdag 24 december om 16.00 uur Eucharistieviering in Maria Mater met pastoor van der 
Linden en zang van interamvo
Donderdag 24 december om 19.30 uur woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van 
interamvo en de veldrakkers
Donderdag 24 december om 22.00 uur Eucharistieviering met [pastoor van der Linden en zang 
van het gemengd koor
Vrijdag 25 december om 11.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van een 
gelegenheidskoor.
Zaterdag 26 december om 11.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en de fanfare
Zaterdag 2 januari om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink

WAARLAND
Zaterdag 19 december om 19.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer en volkszang.
Donderdag 24 december om 16.00 uur Woord- en communieviering in Sabinahof met Marion 
Bleeker-Burger en zang van het gemengd koor.
Donderdag 24 december om 18.00 uur Kerstmusical en woord en communieviering met Marion 
Bleeker-Burger en zang van het kinderkoor
Donderdag 24 december om 22.00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman en zang 
van het Ritmisch koor.
Vrijdag 25 december om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van het 
gemengd koor
Zondag 3 januari om 10.00 uur  Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van de 
vrienden van het gregoriaans

NIEDORP
Zondag 20 december om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Donderdag 24 december om 19.00 uur woord- en communieviering met Annemiek Wijnker en 
zang van de zonnezangers
Donderdag 24 december om 23.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van 
Timeless
Vrijdag 25 december om 10.00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman en zang van 
het gemengd koor.
Vrijdag 25 december om 13.00 uur kindje wiegen met de ouderraad en zang van de zonnezangertjes
Zaterdag 2 januari om 19.00 uur woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang 
van Tineless.



11

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

Parochiesecretariaat
Tussen Kerst en Nieuwjaar is het secretariaat gesloten. Vanaf 5 januari is het secretariaat  weer 
open op de dinsdag en donderdag van 9.30 uur tot 11.00 uur.

Nieuws uit de parochievergadering van 9 december 2015
In verband met  het  gewijzigde  tijdstip van het ritmisch koor  met kerst zijn de  mensen gebeld 
om hen in gelegenheid te stellen de opgegeven misintentie te verplaatsen.
De deelname aan de winterfair was voor de kerk eenmalig.
Met de brief van kerkbalans zal er ook een briefje meegaan over het  geven van  het emailadres  
aan het parochiesecretariaat.
Hoe meer mail adressen we hebben des te meer kan via email verstuurd worden.  
Dus vult u allen uw email adres in!!
Er komt een beamer in de kerk  die voor vele doeleinden gebruikt kan worden. Ook komt in de 
pastorie nieuwe apparatuur te hangen. Als u dit leest is het waarschijnlijk al geleverd.
De pastorie wordt opgeknapt van 11 tot en met 14 januari. Er wordt geschilderd en behangen. 
Boven zijn ruimten wel beschikbaar. 
2016 is het jaar van de barmhartigheid. Op 16 december was de eerste bijeenkomst. We hopen op 
een enthousiaste groep die hiermee aan de slag wil gaan.
De kerstkaart van de parochie is gemaakt door een vormeling en aankomende week krijgt u deze 
bezorgd.
Er zijn 3 nieuwe misdienaars gestart, we wensen ze veel succes. Het animo van kinderen om mee te 
doen met de kinderviering is klein, heel jammer vinden we dat. Hopelijk is dit volgende jaar beter.
Er zijn 15 kinderen gestart met het eerste communieproject.  Met  het vormsel project zijn er 19  
jongeren gestart. De PCI’s uit de Vijfhoek gaan praten over een samenwerkingsverband.
Er wordt in de Vijfhoek druk gesproken over  hoe het verder moet gaan als Marion haar pensioen-
gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Ook in de pastores overleggen wordt hier over gesproken.
Op 16 maart is de jaarvergadering van de Parochie.
Noteert u dit alvast in uw agenda.

Samen kerk – Samen sterk
Zondag 20 december, de laatste zondag van de Advent, is het weer de derde zondag van de 
maand. Als gastkoor hebben we dit keer het Ritmisch koor uit het Waarland o.l.v. Amy Obdam. We 
hebben al vaker van dit mooie koor kunnen genieten en we hopen ook nu weer op een sfeervolle, 
zinvolle viering. U bent Van Harte welkom en na afloop staat de koffie/thee klaar.

Commissie Werk aan de Kerk                  
Werk aan de kerk nieuws

Binnen de kerk bruist het van de activiteiten. 
Bijna elke dag en avond wordt de kerk en de pastorie gebruikt 
door vele groepen en koren die onze parochie rijk zijn.
Onze taak als commissie werk aan de kerk is om ons kerkgebouw 
en parochiecentrum up to date te houden aan de wensen die in onze tijd leven.
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In de maand oktober hebben we het zitcomfort van de kerkbanken, het priesterkoor en de bank-
jes tot tevredenheid van vele parochianen aangepast en afgerond.   
Fleur, kleur en wat ‘zachtheid’ in de kerk, doet goed, hebben we vorige keer al geschreven.
Daar is niets teveel  aan gezegd 
Nogmaals willen we de sponsors bedanken want zij hebben het mogelijk gemaakt om dit voor 
elkaar te krijgen.

De koren die repeteren op het priesterkoor klagen terecht dat het best wel koud is, zeker nu de win-
ter in aantocht is. We hopen dat we nu een oplossing hebben om het wat comfortabeler te maken.
Zo komen er twee stuks nieuwe grotere infraroodstralers en tevens wordt er een electrisch  
verwarmings element aangebracht onder de zitplaats van de pianist.
Wij hopen dat op deze manier een groot deel van het ongemak wordt verholpen.
 
Ook wordt in de week van 11 -15 januari de grote voor- en achterkamer van de pastorie weer 
geschilderd. Onderhand waren er weer zoveel blussen van deurkozijnen enz. af dat dit tijd werd.  
Deze ruimte wordt intensief gebruikt. Het is daarom goed dat het straks weer strak en kantig is, 
zodat we weer netjes voor de kraam om kunnen gaan.

Als commissie komen we in januari weer bij elkaar om de lopende zaken van ons monumentaal 
kerkgebouw door te nemen. Eén klus is al bekend het snoeien van de platanen.

Tenslotte wensen we u een Zalige kerstmis en een Gezegend 2016 toe.
 

Commissie werk aan de kerk
Harm Beers  tel.  072-5713419

Nic Buter  tel.  072-5710688
Jan de Wit  tel.  072-5715593

Gerrie Groot  tel.  072-5716114 

Advent 2015: 
Wie met profeten dromen droomt, ziet hoe de ware Koning komt. Wij mogen deze ware Koning 
ont-moeten. Ont-moeten door vrij te zijn de weg te volgend die Jezus tijdens zijn leven ons heeft 
voorgehouden. Zoals de natuur ons ont-moet, zoals deze telkens weer meer ontluikt door het 
lengen van de dagen, zoals er steeds meer licht komt als wij de weg van het Licht volgen. 
Ont-moeten losmaken van allerlei verplichtingen en echt met de ander begaan te zijn door jouw 
ont-moeten. Er echt zijn voor de ander. Jezelf ontluiken en de ander in jouw licht te zetten. 
De, zo op het oog, dode tak sluit een nieuw leven in zich. De knopen ontluiken en een nieuw leven 
wordt zichtbaar. Ons zicht wordt elke week scherper en helderder door het licht dat ontstoken 
wordt op de adventskrans. Elke week brandt er een kaars meer. Elke week mogen wij beseffen dat 
het Licht weer in ons midden komt.

Zondag 20 december  4e Advent   

Echte ontmoeting 

Advent is de tijd van wachten en verwachten. In de maanden waarin het steeds vroeger donker 
wordt, zien wij uit naar het licht. Kerstmis is het feest van licht. Dan vieren we dat God mens wordt, 
in de gedaante van een kind. Hij, die de Allerhoogste is, laat zich namelijk vooral ont-moeten in het 
kleine en kwetsbare. Wie kwetsbaar is, weet dat hij of zij het alleen niet redt, maar medemensen 
nodig heeft. Dit besef doet de aandacht voor de ander groeien en maakt een echte ont-moeting 
mogelijk. Maria en Elisabet laten zien dat deze aandacht voor de kwetsbare ander vruchtbaar is.
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Kerstmis 2015
Goed nieuws brengen
Een bijzondere avond is aangebroken: kerstavond. Overal ont-moeten mensen elkaar om het goede 
nieuws te delen van de geboorte van Jezus, Gods Zoon onder de mensen. Dit is een avond van verlan-
gen, verlangen naar warmte en vrede. Dit is een nacht waarin we zoeken naar sporen van God, naar 
vonken van licht. We reizen mee, met de herders, met de engel, naar Jezus toe: een kind, heel eenvou-
dig geboren, solidair met de armen. We zingen, bidden en zijn stil. Met woorden en gebaren, zoveel 
ouder dan de onze, laten we ons opnieuw raken en meevoeren in het geheim van God-met-ons.

Adventsactie  2015
Wij kunnen helpen
Met uw bijdrage kan een centrum gebouwd worden voor aanvul-
lende scholing voor weeskinderen in  Malawi.
Zo kan worden voorkomen dat de groei naar volwassenheid voor 
jongeren geen gevaarlijke fase wordt maar een spannende tijd.
Uw gift is welkom op de schalen achter in de kerk of op 
IBANnr. NL89INGB0653100000.

Namens de MOV groepen ‘t Veld, HHWaard Noord, Niedorp ,Waarland.
An Jaspers

Let op! M.O.V. de Noord Vraagt om uw jaarlijkse gift
M: Missie O.: Ontwikkeling  V: Vrede

1. Ondersteuning aan missionarissen:
 Pater Jan Molenaar  -  weeshuis in Kameroen
 Pater Ger Mooij - in Kenia
 Pater André van Zon - een centrum in Mozambique 

2. Ondersteuning 40MM

3. Landelijke campagnes:
 Vastenactie  Memisa  Mensen in Nood 
 MIVA   Pax Christie Wereldmissiedag
 Solidaridad  De week van de Nederlandse Missionaris
 Advent

Tijdens de vastenactie organiseren we jaarlijks een vastenmaaltijd en een vastenestafette met de 
gezamenlijke MOV. 

U kunt uw gift overmaken naar:
32.68.56.595

t.n.v. M.O.V. de Noord

Gon Meester  voorzitter
Gerard Klercq  secretaris
Annie de Haan  bestuurslid
Elly van Diepen  bestuurslid
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KERSTGROEPENTENTOONSTELLING:
Vanaf zaterdag 5 december tot en met zondag 20 december is er weer de Kerstgroepententoon-
stelling in onze Martinuskerk in ‘t Veld. Dagelijks geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Niet alleen kerstgroepen van parochianen uit ’t Veld zullen er te bewonderen zijn maar ook vele 
stallen van de heer Peters. Op zondag 13 december vanaf 14.30 uur ritmisch koor Interamvo,
zondag 20 december vanaf 13.30 uur koor ‘Groeten uit Barsingerhorn’
en diezelfde zondagmiddag het koor ‘Op eigen wijze’ o.l.v. Annemarie Ursem – Berkhout.
Groepen zijn ook van harte welkom, voor informatie kunnen zij zich wenden tot de heer Jo Mensen 
tel. 0226 422145.
Graag tot ziens op een van de tentoonstellingsdagen in de Martinuskerk in ’t Veld.

In het donker gezien
De jongeren van YoungSeven hebben een klein beetje 
kunnen ervaren hoe het is om blind te zijn. 

Ervaren hoe het is om blind te zijn; waarom doen we dat eigenlijk als activiteit bij YoungSeven 
? Wat heeft dat nu met geloven te maken? Na die vraag aan de jongeren werd het even stil. Daar 
moest even over worden nagedacht, maar toen kwamen er toch heel zinnige antwoorden: “Zo-
dat je een beetje weet wat dat is en om kennis te maken met iets wat je helemaal zelf niet kent. 
Om dan beter rekening kunt houden met iemand die blind is. Het geloof gaat ook over rekening 
houden met elkaar en zorgen voor elkaar.”  Samen speelden we een spel, waarbij je de ander met 
z’n ogen dicht moest leiden; dat vraagt vertrouwen en voelt soms best een beetje eng. Daarna 
bedachten we heel veel vragen, die we zouden kunnen stellen:
- Hoe voelt het als je niet blind geboren bent, om langzaam blind te worden?
- Hoe gaat het als je verliefd wordt?
- Hoe kook je als je blind bent?
- Hoe weet je het verschil tussen een blik perziken en worteltjes, als je boodschappen doet?
En nog veel meer ...

In een kerkje in Velsen-Noord zijn alledaagse situaties levensecht nagebouwd – in het volslagen 
donker. Er is een park, een winkeltje en een drukke straat; alles erop en eraan, behalve licht. Met 
behulp van de aanwijzingen van een blinde gids ontdekten we al snel, dat we met handen en 
voeten beter kunnen ‘zien’ dan we dachten. De gastvrouw die het geheel inleidde sprak over een 
‘bijzondere ervaring’ die we gingen meemaken en dat we ‘rijker’ waren dan we dachten, maar wat 
dat betekende konden we pas achteraf begrijpen. En bijzonder was het zeker! De rondleiding ein-
digde in een kleine bar, waar iedereen een drankje mocht bestellen. Ha, ha, in het donker betalen 
is voor ons best lastig.
In drie groepen werden we door blinde of zeer slechtziende gidsen rondgeleid. In de donkere bar 
kwamen we samen en kregen we de gelegenheid om onze vragen te stellen. Een cafeetje in het 
pikkedonker; voor hen de gewoonste zaak van de wereld, maar voor ons toch wel apart. En of dat 
nog niet genoeg was, moest er ook nog even gedanst worden in de disco! Nou, die was dus ook 
pikdonker, maar muziek was er wel. En luid! We konden elkaar nauwelijks nog verstaan; zoals dat 
natuurlijk hoort in een échte disco! En toen ging de deur open en stonden we ineens weer in het 
licht, met absoluut een zeer bijzondere ervaring rijker! Na afloop nog even terug naar de pastorie 
in Heerhugowaard – De Noord, om onze ervaringen te kunnen delen met elkaar!

We zien elkaar (bijna) allemaal weer terug bij onze Kerstactiviteit: Kerstlicht 3.0!
En in januari bij de Filmavond.

Als je ook wilt komen, kun je je opgeven via de website www.youngseven.nl 
Je bent van harte welkom!                                                             

Namens de werkgroep van YoungSeven                   
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Kapsalon Margret
Wenst u gelukkige 
kerstdagen en een 
voorspoedig en 
gezond 2016

                                             
                                      De Lourdeswerkgroep ’t Veld en Heerhugowaard 

wenst u gezegende kerstdagen 
en een voorspoedig 2016

Lourdesreis 2016

 

 

 

              
 
 
 
                       Lourdesreis  2016 

        6-daagse reis naar Lourdes per vliegtuig 
               Van 17 t/m 22 september 2016 

 
De Lourdeswerkgroep ’t Veld en Heerhugowaard is in 2013 gestart en 
omvat de parochies Heerhugowaard Noord, Centrum, ’t Kruis, ’t Veld, 
Waarland en Nieuwe Niedorp. Onze werkgroep zorgt ervoor dat alle 
pelgrims jong en oud, ziek en gezond, tijdens de reis aan vieringen en 
rondleidingen kunnen meedoen. voor zieke pelgrims gaat er een 
verpleegkundige mee die u kan helpen met de dagelijkse verzorging. 
Wanneer mensen tijdens de pelgrimage gebruik maken van een 
rolstoel staan onze hulpen klaar om u daarin te begeleiden.      
 
Uw reisleiding tijdens de reis            Pastorale ondersteuning  
Ina van Schagen 072 571 20 20        tijdens de reis  
Jan Verkroost      o72 574 27 43                Marion Bleeker 0226 422 731                                                
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De redactie van het Contact wenst een ieder die dit leest, maar ook 
zijn familie en vrienden een zalig kerstfeest 

en al het goede maar vooral een Contactrijk 2016.
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In Memoriam: 

Siem de Haan

Op 14 november overleed Siem de Haan op 80 jarige leeftijd. Ongeveer  twee maanden eer-
der was hij thuis gevallen en had daardoor ernstige hersenschade opgelopen. Een eventueel 
herstel was onzeker. Siem de Haan, om met het Noord Hollands Dagblad te spreken: een 
‘markant kleinkunstenaar’. 
Simon Maria de Haan is in 1935 geboren op de Keins in de Zijpe, langs de West-Friese om-
ringdijk. Hij groeide op met zus Tiny, en jongere broers Olf, Cor en Jan. Zijn vader had een ge-
mengd bedrijf en een brandstoffenhandel. De kinderen werkten thuis mee en ze verhuisden 
al spoedig naar Het Verlaat. 
Zijn ondernemende en creatieve geest kwam al snel boven. Zo richtte hij met een paar vrien-
den de muziekvereniging de Diatonica’s op, en trad o.a. samen met zijn broer Cor op als de 
Strukkentrekkers. 
Begin jaren zestig ontmoette hij tijdens een andere hobby, dansen, de liefde van zijn leven, 
Ria de Zeeuw uit Alkmaar. Ria was zijn drijvende kracht. Hij wilde graag trouwen en had in-
komen nodig. Alhoewel hij er geen zin in had, werd hij toch kolenboer. Naar later bleek, een 
goede zet. Samen met Ria bouwde hij dit uit tot een mooi bedrijf in brandstoffen en kachels. 
Hij was dan ook een rasechte ondernemer, zag altijd kansen en handel. Wist steeds op een 
ludieke manier publiciteit te krijgen. ‘De Haan Warmte’ werd een begrip in de regio. Hij liet 
zich niet gemakkelijk uit het veld slaan. Toen eind jaren zestig aardgas hun business model 
verstoorde, begonnen ze gewoon een midget golfbaan erbij. 
In 1974 kwam hun eerste kind, Danielle uit de Filipijnen. Later werden ook David en Flo gebo-
ren. Een erge gelukkige periode. Hij was ook gek op zijn kleindochters en kleinzoons. 
Siem wilde creëren. Hij had sterk de behoefte om zijn ideeën en gevoelens te uiten. Schrijven, 
en dan dit zelf voordragen, en zingen waren zijn passie. En bij voorkeur uit het hoofd. Het 
West-Friese dialect trok hem. En ook hier weer nam hij het initiatief. Hij was onder andere op-
richter en lange tijd voorzitter van stichting creatief West-Fries en Schrijverswaard. Hij kreeg 
de Jan Pannekeet prijs en bracht alleen en samen met anderen boeken en Cd’s uit. Velen 
zullen hem kennen van zijn wekelijkse column in De Koerier. Siem was jarenlang secretaris en 
later voorzitter van het bestuur van de lokale Rabobank. Hij was betrokken bij het West-Fries 
genootschap. Siem was de eerste leken voorganger bij ons in de kerk en ging voor in Avond-
wakes. Ook heeft hij tot 2008 deze ‘In Memoriam’ stukjes geschreven, verder was betrokken 
bij het politiek café. Hij wilde mensen helpen en ging daarvoor moeilijke situaties of gesprek-
ken nooit uit de weg. Het was dan ook terecht dat hij voor al zijn activiteiten  tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau benoemd werd. 
Zo rond de eeuwwisseling nam de drukte iets af met de verkoop van het bedrijf.  Siem en Ria 
verhuisden van de Laanderweg naar de Plaetmanstraat in het centrum van ‘ de Noord’. Maar 
hij bleef zeer actief en pakte ook het optreden met zijn broer Cor weer op en hij had nu meer 
tijd voor al zijn hobby’s, clubs (biljarten) en optredens. Een paar jaar terug verhuisden ze naar 
de Erasmussingel. Maar de laatste paar jaar nam zijn energie af. Zijn krachten namen af.
Zijn viering van afscheid werd gehouden in ‘De kerk met de koepel die oiglijk niet voegt’. Dit 
stukje tekst uit het Polderlied, het Volkslied van De Noord, maar ook het Koolplantenzetter-
slied, het Volkslied van Langedijk, zijn een paar erfenissen van Siem de Haan, een man die het 
West-Fries levend hield, een markant dorpsfiguur.
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Kerstboom Annaplein 2015
 

Een nieuwe plek. Zaterdag 12 december zijn de 
voorbereidingen uitgevoerd voor het plaatsen van 
de prachtige 7 meter hoge kerstboom vooraan op 
het Annaplein. Er is een nieuwe put gegraven met 
behulp van een kraan met daarop Jaap van Scha-
gen, Onder leiding van Jos van Schagen en met 
hulp van Brandweer de Noord: Co Hooiveld, Ronald 
Beers en Jan Stoop is gegraven en beton gestort. 
Marco Berkhout heeft de buis en het putdeksel be-
schikbaar gesteld. Met behulp van de betonmolen 
en andere materialen van Aannemersbedrijf R&H 
Beers is deze put professioneel aangelegd.  Loon-
bedrijf Veldman voor het doen van de klic melding. 
Op deze nieuwe plek staat hij mooi in het zicht! 
Dinsdagavond rond half acht wordt de boom ge-
plaatst met hulp van de Brandweer en de Manitou 
van Aannemersbedrijf R&H Beers.   
Met dank aan:
- Jos en Jaap van Schagen
- Marco Berkhout
- Aannemmersbedrijf R & H Beers
- Loonbedrijf Veldman
- Brandweer De Noord

Kerstsferen met fanfare Hou en Trouw en Het Ritmisch Koor
In samenwerking met Het Ritmisch Koor zal fanfare Hou en Trouw op zondag 20 december een 
gratis kerstconcert geven in de Heilig Hartkerk in Heerhugowaard- De Noord. Beide verenigingen 
zullen diverse kerstliederen ten gehore brengen. Zing je graag mee met Stille Nacht, of toch liever 
met Drivin’ home for Christmas? Van modern tot klassiek en van up-tempo tot rustigere muziek, 
voor ieder wat wils! 
Datum: 20 december 2015  
Aanvang: 14:30 uur 
Entree: gratis 

Rectificatie!
 
Vorige keer in het contact heb ik de prijswinnaar bekend gemaakt van de Champot die te 
winnen was bij ons tijdens de winterfair.
Nou had ik op geschreven dat Sven Mooy had gewonnen. Nou ben je er wel een van Mooy, 
maar je heet natuurlijk Sven Klaver.  
Sorry daarvoor. Hopelijk gaat het goed met de teelt, en smul je bijna van de champignons. 

Namens: Susan Bakkum, Bakkums Boetje.
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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
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Onze gezamelijke showroom
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voor verwarming en binnenklimaat

HEERHUGOWAARD

Erkend leerbedrijf / 
installatiewerk N-H

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

Sanitair & Tegel Centrum / Alkmaar
Onze gezamelijke showroom

Energie Service Noord West Alkmaar
Ons gezamelijke onderhoudsbedrijf 
voor verwarming en binnenklimaat
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Erkend gas- water- verwarmingsinstallateur
platdakbedekkingen- koper- zinkwerk en sanitairspecialist!
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Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
De data voor de komende tijd:

26 december 2015 11.00 tot 14.00 uur Kerstbrunch op de pastorie
8 januari 2016 10.00 uur  Nieuwjaarsborrel op de pastorie
22 januari 2016  10.00 uur  koffie-ochtend op de pastorie

Janet Wester     (5719382) Riet Beers (5714705) 
Tonnie Rozing  (5741684) Ria Boekel        (5719919) 
Gea Klercq       (5715265)  Toos Mooij       (5710193)
Tiny van Stralen

U bent van harte welkom!
Ook in 2016, het nieuwe jaar,

staat het NOC weer voor u klaar.

We wensen u gezellige kerstdagen
en een gezond 2016 toe.

Wij Wensen  alle leden van de:

een zalig kerstfeest en een  gezond en gelukkig 2016

vriendelijke groet, het bestuur.  

HELP DE SCOUTINGMEIDEN ...
...MET DE DOUWE EGBERTS DECEMBERACTIE TBV de VOEDSELBANK
 
Beste dorpsgenoten,
 

Wie kent ze niet? De D.E. (Douwe Egberts) waardepunten die je uit ge-
woonte uitknipt en ergens in een lade of kast hebt liggen. Deze waardepun-
ten zijn nu van grote waarde omdat je er tot 31 december 2015 een goede 
daad mee kunt verrichten! De meiden van de scouting uit ons dorp (gidsen en 
kabouters) gaan de komende weken de uitdaging aan veel van deze punten 
te verzamelen zodat er koffie kan worden toegevoegd aan de voedselpakket-
ten van de Voedselbank. En daar hebben ze u dus hard bij nodig. Kijk dus of u 

nog Douwe Egberts punten heeft. U spaart ze wellicht door gebruik van te maken van Douwe 
Egberts koffie, Pickwick thee, Senseo of L’or espresso.
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Douwe Egberts verhoogt daarbij ook nog het aantal bij ons ingeleverde punten met 15% en 
wisselt ze begin 2016 in voor pakken koffie die worden gedoneerd aan de voedselbank. De koffie 
wordt vervolgens wekelijks toegevoegd aan de voedselpakketten voor mensen die dat hard nodig 
hebben. Koffie is een zeldzaam product voor voedselbanken omdat het bijna nooit wordt ‘afge-
schreven’ gezien het lang houdbaar is.
 
Dus heeft u D.E. waardepunten liggen die u graag aan dit goede initiatief schenkt? Geeft u ze aan 
onze scouting kinderen mee indien ze er bij u voor het einde van dit jaar voor langskomen. Zij 
strijden er voor per groepje voor het einde van dit jaar zoveel mogelijk punten op te halen.
Mocht u voor het einde van dit jaar geen scouting meiden treffen dan kunt u de punten ook voor 
4 januari 2016 opsturen. Noteer dit op uw kalender indien u ze heeft.
 

Direct opsturen
U kunt je D.E. waardepunten opsturen naar: 

Douwe Egberts actie
Postbus 255 

1800 AG Alkmaar
 

Alvast hartelijke dank voor uw medewerking! 
 De scoutingleidsters

Van Gidsen en Kabouters

Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Stichting Dorpshuis
Het jaar 2015 heeft voor de Stichting in het teken gestaan van het gebouw ’t Rondeel.
De gemeente – de eigenaar van het gebouw – gaat het gebouw in het voorjaar van 2016 verkopen 
(“vervreemden”).
Het gevolg hiervan is dat de handbalvereniging Hugo Girls en de ander gebruikers van ’t Rondeel 
een ander onderkomen zullen gaan krijgen.
In het afgelopen Contact is hierover al een nadere toelichting op gegeven.
Het Dorpshuis zal ingrijpend verbouwd en aangepast worden om voor Hugo Girls een nieuw on-
derkomen gerealiseerd te krijgen.
Het komende jaar zullen vele vrijwilligers zich gaan inzetten om plannen te maken en uit te werken.

Wij wensen alle gebruikers en vrijwilligers 
van en voor het Dorpshuis, de Ukkehut en ’t Rondeel 

hele fijne feestdagen 
en dat 2016 een jaar mag worden om tot een optimaal Dorpshuis 

en sportcomplex voor de toekomst te komen.

Hugo Boys 

wenst iedereen, haar leden, supporters, sponsors en vrijwilligers 

prettige kerstdagen  en een sportief 2016.
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Nieuws van Veenglas.
 
Op 20 november j.l. is het bestuur voor het eerst bijeen geweest met de negen ambassa-
deurs. Ze toonden zich allen belangstellend en positief ten aanzien van het initiatief en ui-
teraard waren er ook enkele gezond kritische vragen. Concluderend kan worden gesteld 
dat de daadkracht van het bestuur hiermee enorm veel groter is geworden terwijl de be-
sluitvaardigheid er niet onder zal lijden. Op korte termijn zal er nog meer kennisover-
dracht plaatsvinden waarna de ambassadeurs spoedig zullen starten met de huisbezoeken! 
 
Verder zijn er nog steeds gesprekken met meerdere leveranciers en wordt er veel gekeken naar – 
en lering getrokken uit - hoe anderen dit hebben opgepakt, zoals bijvoorbeeld in Drenthe (zie de 
website voor een krantenartikel over Drenthe). 
En, de website is vernieuwd! Er staat nu meer informatie op (zoals het laatste nieuws) en de lijst 
met Veelgestelde vragen is uitgebreid.
Let op: het adres is (voorlopig) ook veranderd: www.veenglas.eu. 

Ruud Duin, namens het bestuur van Veenglas 
(Ruud Duin, Ron Peerdeman, René Balvers, Hans van Breugel).

http://www.veenglas.eu

Toneelvereniging LOL presenteert:
Zonde van de Zusters

door Ton Davids.

In dorpshuis ’t Zwaantje, Kerkweg 32, Veenhuizen (Heerhugowaard)
Entree € 5,-- per persoon

Reserveren kaarten is mogelijk vanaf 2 januari 2016 via:
Ali Appel: 0226 - 351417

Van de regisseur:
In een wereld vol zinloos geweld, oorlog, honger, armoede , vluchtelingen,  en waarin rijkdom 
steeds meer toeneemt voor maar een klein deel van de mensheid, wordt het voor Moeder Overste 
met maar vijf zusters en een pastoor steeds moeilijker het Klooster in stand te houden.
Zeventien jaar geleden maakte toneel groep L.O.L de ommezwaai mee van het Klooster, naar 
“Klooster Parc “ in Zusters in Zaken, 
In die tijd is “Klooster Parc” uitgegroeid tot een bedrijf waar zelfs Disney World belangstelling voor 
heeft. 
Niets aan de hand zou je zeggen, ware het niet dat ook de belastingdienst interesse heeft in het 
inmiddels goed lopende Klooster Parc, en het Bisdom ziet wel wat in overname...
De aanslagen liegen er dan ook niet om, terwijl de onkosten maar blijven stijgen.  
Moeder Overste is ten einde raad. Pastoor Breukelmans keurt nog steeds overvloedig de kwaliteit 
van de miswijn en de overige nonnen hebben te kampen met de naderende ouderdom. 
Met nog maar één postulante -( intredend non ), wordt het tijd om orde op zaken te stellen. 
Of dat lukt kunt u zien op:

zaterdag 30 januari, 20.00 uur, zondag 31 januari 14.30 uur, 
vrijdag 5 en zaterdag 6 februari 2016, 20.00 uur
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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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De “Blik op de weg” in De Noord …( 7 dec. 2015)
Beste mensen,
Het is 7.35 u. en ik kijk nog even op de thermometer. Het is 11 gr. en het 
miezert een beetje. Dan doe ik toch even de regenbroek aan en zet een pet 
op mijn hoofd, want om nu helemaal doornat thuis aan te komen, daar voel 
ik niet zo veel voor! Zo loop ik de wijk uit en ga de Middenweg op, waar het 
weer een drukte van belang is: fietsers, auto’s en een dieplader, die een grote 
kraan ergens naar toe zal brengen. Het is nog donker en het zwerfafval is 
toch wat moeilijker te zien, maar op de terugweg kom ik hier toch nog langs! 
Dus blik en plastic moeten nog even geduld hebben. 
Bij de fa. Snoek ga ik de Donkereweg in, maar, nadat ik even in de etalage heb gekeken naar al die 
glimmende motoren! Wat een juweeltjes staan er weer!
Op de Donkereweg komt me nogal wat verkeer tegemoet, maar gelukkig zien ze allemaal mijn 
reflecterende jas en daar ben ik toch wel erg blij mee. Het valt me op, dat de wegberm aardig aan 
het verpulveren is. Veel plassen en een reparatie van het wegdek zal niet overbodig zijn.
Vandaag loop ik de zuidoost route en ga via de Veenhuizerweg naar de Kerkweg. Ook hier liggen 
veel plassen en is de berm aardig aan het verbrokkelen. In de verte zie ik de gloed van de kassen en 
in dit regenachtige weer is dat zelfs een prachtig plaatje. Toch maar even het toestel uit de tas halen!
De Groenedijk is nog meer verlaten en het weer doet er ook het nodige toe. Op de Kroontjeshoeve 
wordt al druk gewerkt. De deuren staan open en ik hoor de koeien en het geluid van de benodigde 
apparatuur. Even verder slaat een hond aan, als ik al voorbij de woning ben. Hij wil toch nog even 
laten horen, dat hij zijn baasje beschermt! Ik zie een schuur, die aan vervanging toe is. Deze heeft 
ook zijn langste jaren gehad. Ook zie ik nog schapen in de wei. Heerlijk zo’n vacht, dat je tegen de 
ergste kou beschermt. Dan omhoog en zo loop ik tegen de Berkmeerdijk aan.
Wonderlijk, dat ik in het riet heel veel afval zie: blik, plastic flesjes, etensafval, eierdozen, enz. Dat 
neem ik dan toch maar mee, want even verder staat de gele afvalbak. Hier is het even een moment 
van rust: ik geniet van het uitzicht, neem een slok en een reep en wandel vol goede moed verder.
Af en toe loop ik de dijk af, want rommel rolt naar beneden en komt niet meer omhoog! Dat is dan 
mijn bijdrage aan de natuur, zodat de dieren niet denken, het lijkt hier wel een vuilnisbelt!
Bij het spoor zie ik een grote melkwagen achteruit het terrein van een boerderij oprijden. Wat knap 
is dat en ik blijf even vol bewondering kijken!
Het bruggetje naar Obdam is ook al licht beschadigd. Dat moet met een auto gebeurd zijn en ik 
vermoed wederzijdse schade. Tja, dat het daar niet zo breed is, kun ook zo maar bedenken.
Dan rechtsaf, het fietspad van de Krusemanlaan op. Zoals meestal ligt hier weer de nodige troep. 
Het meeste neem ik mee en deponeer het even verderop in de daartoe bestemde bak.
Langs de muur van huizen heeft de gemeente de strook grondig onder handen genomen. De wildgroei 
nam ook daar de overhand. Zo nader ik de Middenweg weer. Het laatste stuk gaat beginnen. Bij de lus, 
het toekomstige viaduct, stappen Ans en Jurgen even af. We praten even bij en dat is altijd gezellig.
Verderop liggen bloemen voor de, vorig jaar, verongelukte motorrijder. Even verder ligt nog een 
ingepakte roos. Vermoedelijk weggewaaid en ik zal hem dan ook even terugleggen!
Niels rijdt voorbij en ook mevr. Borst zwaait gedag. Het zit er bijna op. Ik heb erg veel zin in koffie 
en als ik de wijk binnenloop slaat de kerkklok precies half elf.

45 blikjes    17 drinkbakjes    
15 plastic flessen 13 pk. sigaretten     
3 pk. shag 3 flessen
 
Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol
De Ploeg 10, 
tel. 5726170, 
e-mail: der.van.krol@quicknet.nl
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Wij wensen iedereen 
fijne feestdagen en een 

voorspoedig 2016
• 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
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Schrijvenswaard
In memoriam Siem de Haan

                                     
Siem, trouwe man 
met je wilde haren, 
we zullen je missen

op de club, in de krant
de dagen van heimwee

naar poëzie en verhalen.

Rust zacht, grote man
in een hemel vol woorden, 

sonnetten, gedichten
wij zullen op aarde

jouw woorden in gedachten 
en met liefde bewaren.

Onze Siem

Onze Siem, 
die in de hemel zijt, 

zijn naam blijft 
voor ons

altijd bestaan.

De man die met zijn 
West-Friese hart 

ons dagelijkse leven
zovele jaren 

zo mooi heeft beschreven.

©   Thea Houtenbos

Wij zullen Siem de Haan met groot respect en dankbaarheid herdenken.

We benne ’n creatieve Westfries kwoit.
Tot oôs verdriet is 14 november Siem de Haan op 80-jarige leeftoid overleden.
Siem was ’n dichter, voordreiger en vooral ’n aimabel mens. 
Een echte Westfries met koik op ’t Westfriese erfgoed. Behoud van ’t Westfries dialect had ie hoog 
in ’t vaandel. 
In 1985 was ie medeoprichter van de Stichting Creatief Westfries en werd geloik voorzitter van ’t 
bestuur.
Samen met Nel van Laren-Zwuup brocht ie de CD ‘As je nei Westfriesland gane’ uit. Veul skroivers 
benne bai Siem in ’t klassie begonnen om ’t skroiven in ’t Westfries te leren. 
Zelf heb ie honderde stukkies, roimpies en liedjes skreven. Met veul genoegen droeg ie zoin werk 
voor, meist uit ’t blôte hoofd. Een deêl boeke benne d’r van ‘m uitkommen, ok klointjes om op de 
wc te hangen, zôas ie zelf zee. Veul verhale en roime benne plaast in ‘Skroivendevort’. Zoin stukkies 
ginge meist altoid over de mens in ’t gewône leven van alledag. Serieuzege stukkies of stukkies 
met ’n gloimpie en altoid herkenbaar. 
In de skroifgroep Veenhuizen, weer Siem de leste toid lid van was, zel ie mist worre. Niet alliendig 
om z’n vakmanskap, maar ok om z’n boôgies en woize reid.

Weerom is ’t oôs Westfries weer ik altoid voor kies?
Bin ’t de woorde die zo bekend klinke,

Is ’t de kleur van de taal, zo ampart, zo speciaal
Weer m’n diepste gedachte in dinke

Want ik zou toch zo graag nag heêl lang nei vedaag
Ja, ’t liefst tot in lengte van jare,

Deuze taal van ’t land, deuze zuiv’re briljant,
As ’n roikdom, ’n erfdeêl beware.

© Siem de Haan (uit: Weerom is ’t oôs Westfries)

Siem, bedankt voor al je mooie Westfries. We gane d’r mee deur, deer ken je van op an!
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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

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

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
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Nieuwjaarsreceptie - Jongeheerenconvent

Datum: Zondag 3 januari 2016

Plaats:   Bleeker, voorcafé 

Aanvang: 15.00 uur, bij binnenkomst krijgt u na het ondertekenen van het gastenboek 
een consumptiebon uitgereikt

15.45 uur: De nieuwjaarsrede door  voorzitter  Jongeheer de Wit, de bekendmaking en 
de uitreiking van het Noorderlicht en van de Fakkeldrager(s) dit alles omlijst 
door veel gezelligheid 

16.15 uur: Prijsuitreiking, onder de aanwezige goede inzenders van de puzzel(s)

16.30 uur: Een optreden van het Kommerkoor

Collecte: Onze ‘stand-in’ Geestelijk Adviseur zal weer collecteren voor de missie van 
Pater Ger Mooij in Kenya.
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Kerstbijlage Jongeheerenconvent    
Het Jongeheerenconvent wenst u een zalige Kerst.

Maar als u liever een Gelukkige Kerst toegewenst 
wordt,

Wensen wij u een Gelukkige Kerst.

Een jaar geleden wensten wij u toe dat we allemaal een jaar zouden mogen meemaken 
waarin het voor iedereen zou bruisen en borrelen, een jaar vol schoonheid en schitte-
rende pracht. Maar vooral een jaar waarin wij ons gezond en gelukkig zouden mogen 
voelen. Een jaar ook, waarin alle zorgen aan de kant konden worden geschoven!
We zijn nu dat jaar verder, we kunnen nu terugkijken of deze wensen allemaal uitgeko-
men zijn. Voor sommigen van ons zeker, voor anderen misschien wel helemaal niet. Dat 
zouden we graag met u allemaal willen delen, en waarschijnlijk wilt u dat onderling ook 
wel doen. Daarom is het zo mooi dat wij van het Jongeheerenconvent weer in staat wer-
den gesteld om opnieuw de Nieuwjaarsreceptie te mogen organiseren in café Bleeker.

Dit keer zal de

Nieuwjaarsreceptie worden gehouden op

zondag 3 januari 2016 vanaf 15.00 uur in genoemd 

café Bleeker tegenover de kerk van het H.Hart.

De bekendmakingen van het Noorderlicht 2016 alsmede van de Fakkeldrager 2016 zul-
len plaats vinden rond 15.45 uur, maar natuurlijk niet eerder dan dat jaarlijkse Nieuw-
jaarsrede is uitgesproken door de voorzitter van het Jongeheerenconvent, Jongeheer 
de Wit. 
Daarna zullen, net als vorig jaar, alle aanwezigen getrakteerd worden op wonderschone 
liederen zoals deze naar voren gebracht zullen worden door het bekende Noordender 
koor ‘t Kommerkoor. 

Het moge u duidelijk zijn: op de 3e januari zal het Jongeheerenconvent u een vreugdevol, 
succes- en welzijnsrijk Nieuw Jaar toewensen; we hopen van ganser harte dat u daar allemaal 
bij aanwezig zult zijn.

      Het Jongeheerenconvent
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Het Noorderlicht en de fakkel
Het Noorderlicht is een onderscheiding, die in het leven is geroepen voor degene die 
zich voor ons dorp zeer dienstbaar heeft opgesteld, of die zich dat nog steeds doet. Het 
Noorderlicht is niet de man of vrouw van het jaar , maar veel meer de mens die nu de  ex-
tra aandacht krijgt die hij of zij heeft verdient. Het is iemand die zich (meestal jarenlang) 
voor ons dorp heeft ingezet zonder op te vallen, zonder beloond te worden, maar er wel 
steeds was. Kortom het Noorderlicht.
Het Noorderlicht bestaat uit een door Egmonder Monniken vervaardigde fraaie kaars 
met inscriptie, bijbehorende standaard en een oorkonde.

De met een Noorderlicht onderscheiden Noordenders zijn:
Mevr. P.E. van Buuren, dhr. Paul Mooij, dhr. Nic Buter, mevr. Manja de Wit en Mevr. Riet 
Beers, echtpaar Jan en Nel van Schagen-Oudeman, mevr. Annie Groenland-Groot, dhr. 
Jaap Pronk, dhr. Wim Oudeman, dhr. Piet Jaspers, dhr. Jaap Rentenaar, mevr. Marion Blee-
ker-Burger, mevr. Annie de Haan-Koning, mevr. Riet Plak-Klaver, echtpaar Johan en Joke 
Groen-Groenland, dhr. Richard Overtoom, mevr. Bep Groen-Tamis, echtpaar Gre en Rei-
nier van Schagen, dhr. Piet Tesselaar, echtpaar Trudy en Siem Hand, dhr. Cees Verwer, 
mevr. Tina van Breugel en mevr. Annet Kroon, mevr. Truus van de Berg, dhr. Richard de 
Vos.

In 2015 werd het Noorderlicht uitgereikt aan dhr. Jan de Wit

In 2015 werd voor de 16e keer de fakkel uitgereikt. Deze wordt uitgereikt aan een per-
soon of de groep die zich in het afgelopen jaar bijzonder heeft ingezet voor de Noor-
denders, zo ontstaat een estafette met slechts een doel: het levend houden van onze 
dorpsgemeenschap. 

In 2015 werd de fakkel uitgereikt aan de Vrijwillige Brandweer



30

Kerstgroet uit Kenya 2015
Beste mensen, 
Het is weer zover. Kerstwensen vliegen de hele 
wereld door. Jammer genoeg is vrede op veel 
plaatsen ver te zoeken. Toch is het goed dat we 
het kerstfeest vieren, elk jaar weer. Er is een kind 
geboren dat vrede heeft gebracht. Wel moeten 
we zelf er aan meewerken.
Er is een tekst van de profeet Micha die me erg 
aanspreekt (Micha 6,8). 
Hier komt het in een Engelse vertaling:

“ This is what the Lord God asks of you:
 to act justly, to love tenderly, and to walk humbly 
with your God”.

Als u een bijbel in huis heeft kunt u het zelf op-
zoeken. Het is de moeite waard. Ik zou het zo 
kunnen vertalen:

“ Dit is wat God van je vraagt:
handel juist, heb lief met tedere liefde en wandel met jouw God in alle eenvoud”.

Hier is geen sprake van radicalisering. Je doet oprecht wat goed is. Als we dit advies 
volgen kunnen we het aan de jongere generatie doorgeven. We zien de eenvoud en de 
liefde in Maria; we zien het juiste handelen in Jozef. In deze tijd moeten we niet vergeten 
dat dit kleine gezin moest vluchten voor de machthebber Herodes. Zij werden vluchte-
lingen, net zoals zo vele mensen in deze tijd. We kunnen misschien denken: “ Laat ze toch 
blijven waar ze zijn”. Maar wat doe je als je leven en dat van je kind bedreigd worden ?
Ik hoor dat de gemeente Heerhugowaard een groep vluchtelingen gehuisvest heeft. Zijn 
ze welkom bij ons ? Als gemeente en ook als kerk proberen we er alles aan te doen om ze 
niet alleen een plekje in onze gemeente te geven maar ook in ons hart ?
Ik wens u allen een Zalig Kerstmis, en een gezegend Nieuw Jaar.

        Ger Mooij mhm
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Kerstverhaal
Het bijzondere Kerstpakket
Weer was het bijna Kerst. Vlak voor het kantoor voor enkele dagen haar deuren sloot 
mocht het personeel tijdens een gezellig samenzijn haar Kerstpakket komen halen. Een 
van de mannelijke bedienden sneerde:
“Er zal wel weer minder inzitten dan vorig jaar zeker? Ze bezuinigen tegenwoordig op 
van alles! Steeds meer zelfs want nu is het ook nog eens crisistijd!” 
“So what?”, antwoordde een vrijwilligster die ook uitgenodigd was.
Vele wenkbrauwen schoten verbaasd de hoogte in. Waar bemoeide dat mens zich mee? 
Zij liet zich door hun reactie echter niet uit het veld slaan, maar ging doodgemoedereerd 
door.
“Al kregen wij enkel een lege doos, dan nog is het wel een mooie doos! Hij is altijd nog 
bruikbaar om er zelf een geschenk voor iemand anders in te doen of om er een poppen-
huis voor je dochter van te maken!”, glimlachte ze fijntjes. Daar hadden ze niet van terug!  
“Zelfs al zou er zogenaamd alleen lucht in ons Kerstpakket zitten, wat dan nog?”, ging ze 
onverstoorbaar verder. 
Zo ’n krasse stelling hadden zij nog nooit gehoord. Nee maar!
“Het allerbelangrijkste geschenk zou er zelfs dan in zitten!”, sprak ze in raadsels. Niet be-
grijpend keek de man haar aan. Doolde die vrouw soms? Sommige gasten die vlakbij dit 
tweetal zaten draaiden wat onwennig op hun stoel en enkele anderen kwamen geamu-
seerd meeluisteren. 
De vrijwilligster merkte het wel, maar sprak met een glimlach op haar gerimpelde ge-
zicht verder.
“In die zogenaamde lege doos zou in ieder geval één positieve gedachte zitten!”, zei ze 
wijs. “Iemand vond jou de moeite waard om je uit te nodigen voor deze Kerstbijeen-
komst. Is dat niet het allermooiste geschenk? Laat ons dankbaar zijn!” Beschaamd sloeg 
de man zijn ogen neer. De anderen grinnikten besmuikt.
Die vrouw had hun arrogante collega maar mooi een lesje geleerd! 
Zij hadden nog nooit zo ’n waardevol Kerstpakket gehad!
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Noordender achternamenpuzzel: hobby’s

Deze Noordender namenpuzzel bevat als omschrijving de hobby’s van Noordender in-
gezetenen. Maar dan wel zoals die door de mensen zelf zijn weergegeven in het boek 
van Piet de Goede over de bewonersgeschiedenis van De Noord, “Oost West, De Noord 
Best”. 
Om u een extra hulp aan te bieden, staat achter de omschrijving ook nog een getal, wat 
het huisnummer is van gezochte persoon. Als u dan ook van alle straten in het boek “Oost 
West, De Noord Best” naar het gegeven huisnummer zoekt, vindt u de gevraagde naam 
beslist. Alleen de Middenweghuisnummers zijn niet gegeven, dat zou het te gemakkelijk 
maken... Daarom is voor die namen de aanduiding “mw” gegeven.
Elke achternaam komt maar één keer voor. Voor de duidelijkheid: tussenvoegsels als “de” 
of “van” zijn weggelaten. Bij de achternaam “De Wit” wordt dus het woordje “wit” inge-
vuld. De letter IJ telt voor één letter.
Als u alle namen goed hebt ingevuld, vormen de letters in de grijze kolom een zeer toe-
passelijke wens die het Jongeheerenconvent u toedicht. Het is alleen de spreuk die u 
hoeft in te zenden, om kans te maken op een van de prijzen die het Jongeheerenconvent 
beschikbaar stelt. Voor verdere informatie rondom het inzenden van de oplossing zie blz 
9 van deze Kerstbijlage. 

              puzzelen 31 
                  papierknipkunst mw 
                   salsa dansen 41 
                    sauna 17a 
                   roeien 6 
                 dwerggeiten mw 
                   parachute springen 5 
                 paling roken 1 
                poker 1 

                   accordeon spelen mw 
                trekzak 10 
                  astronomie mw 
                 imker 26 

                genealogie mw 
                      lange afstanden 6 
                  gitaar 43 

                     4x4's 26 
                  aquarellen mw 
                origami mw 

                  eendenmuseum mw 
                     modelbouwen 9a 
                     trompet mw 

                  vliegen 25 
                     video-fotografie 5 

                       country dansen 25 
                   jacht (honden) 8 

                 postzegels 13 
                   poezen 11 
                      modeltreinen 7 
                      vrijwilligerswerk 11 
                  tuigpaarden 12 
                     yoga 32 

                  vriendinnenavondjes 11 
                   kolven 32 
                 bodypower 32 
                   duiken 1 
                     meltshifter 25 
                    pioenrozen mw 
                   autosport 19 
                   vinoloog mw 
                    classic cars mw 

                fanfare 16 
                    autoracen 5 

                        tractorpulling 4 
                    ijssleehockey 1 
                  bowlen 9 

                 spiderman 33 
                glas-in-lood mw 

                   saxofoon 5 
                   snooker 13 

                  fotografie 10 
                     vogels kweken 9 
                     koikarpers mw 
                  houtdraaien mw 
                  volière mw 
                filmen 3 
                 Elvisclub 3 
                   sportschool 19 
                 verre vakanties 8 
                     The Cats 8 

                   oude tractoren 7 
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              puzzelen 31 
                  papierknipkunst mw 
                   salsa dansen 41 
                    sauna 17a 
                   roeien 6 
                 dwerggeiten mw 
                   parachute springen 5 
                 paling roken 1 
                poker 1 

                   accordeon spelen mw 
                trekzak 10 
                  astronomie mw 
                 imker 26 

                genealogie mw 
                      lange afstanden 6 
                  gitaar 43 

                     4x4's 26 
                  aquarellen mw 
                origami mw 

                  eendenmuseum mw 
                     modelbouwen 9a 
                     trompet mw 

                  vliegen 25 
                     video-fotografie 5 

                       country dansen 25 
                   jacht (honden) 8 

                 postzegels 13 
                   poezen 11 
                      modeltreinen 7 
                      vrijwilligerswerk 11 
                  tuigpaarden 12 
                     yoga 32 

                  vriendinnenavondjes 11 
                   kolven 32 
                 bodypower 32 
                   duiken 1 
                     meltshifter 25 
                    pioenrozen mw 
                   autosport 19 
                   vinoloog mw 
                    classic cars mw 

                fanfare 16 
                    autoracen 5 

                        tractorpulling 4 
                    ijssleehockey 1 
                  bowlen 9 

                 spiderman 33 
                glas-in-lood mw 

                   saxofoon 5 
                   snooker 13 

                  fotografie 10 
                     vogels kweken 9 
                     koikarpers mw 
                  houtdraaien mw 
                  volière mw 
                filmen 3 
                 Elvisclub 3 
                   sportschool 19 
                 verre vakanties 8 
                     The Cats 8 

                   oude tractoren 7 
                      scherpschieten 9 
                    tourcoördinator 16 
                   beurs 3 
                     geiten houden 20 
                   zeilen 29 

                 Westfriese verhalen 5a 
                      golfsurfen 12a 
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Tweelingen Kerstpuzzel 1
Deel 1
Wie kent de tweelingen die geboren zijn of wonen in de Noord?
Vul onderstaande naam + achternaam in op de juiste plaats in het onderstaande rooster. 
Tussenvoegsels mogen niet gebruikt worden, en tussen de voor en achternaam komt 
een spatie (dus een leeg vakje). De lange IJ =  één letter.

Maroeska Stoop Patricia Groot Esther Overtoom Mick Oudeman     Pe Zuurbier 
Stef Rood   Boy Groen    Nicky Groot      Eline Sol   Johan Stoop     
Niek (v) Langen  Ad Beers      Ineke Schot   Summer Groot Paul Overtoom 
Thijs Overtoom Rianne Pijnenburg  Sander Bakker Niels Snoek  José Zuurbier     
Nicole Groot Wil Buter

	  	   	  	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	  

10	  

11	  

12	  

13	  

14	  

15	  

16	  

17	  

18	  

19	  

20	  

21	  

22	  

23	  

	  	   	  	   kolomnummers	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

1	   P	   i	   e	   t	   &	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

2	   V	   e	   r	   a	   &	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

3	   B	   o	   &	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

4	   G	   e	   r	   a	   r	   d	   &	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

5	  

regelnum
m
ers	   C	   e	   e	   s	   &	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

6	   	  	   T	   i	   e	   s	   &	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

7	   	  	   S	   y	   d	   n	   e	   y	   &	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

8	   	  	   L	   e	   o	   n	   &	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

9	   	  	   M	   i	   r	   j	   a	   m	   &	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

10	   	  	   A	   l	   i	   c	   e	   &	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

11	   	  	   S	   j	   a	   a	   k	   &	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

12	   	  	   T	   r	   u	   d	   y	   &	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

13	   	  	   A	   m	   a	   n	   d	   a	   &	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

14	   	  	   P	   e	   t	   e	   r	   &	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

15	   	  	   M	   a	   r	   l	   o	   e	   s	   &	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

16	   	  	   C	   l	   a	   u	   d	   i	   a	   &	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

17	   	  	   M	   a	   r	   ij	   k	   e	   &	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

18	   	  	   V	   i	   n	   c	   e	   n	   t	   &	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

19	   	  	   L	   u	   u	   k	   &	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

20	   	  	   D	   a	   p	   h	   n	   e	   &	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

21	   	  	   J	   e	   l	   l	   e	   &	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

22	   	  	   E	   r	   i	   k	   &	   	   	   	  	   	   	   	  	   	  	   	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
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Tweelingen Kerstpuzzel  2
Deel 2          
Vul in de onderstaande lege vakjes de letters uit het rooster van deel 1 in.   
Zoek met het regelnummer en het kolomnummer de juiste letter op, en vul die in in het 
desbetreffende vakje. Zo ontstaat er een wens. Deze wens geld als uitslag voor de puz-
zel.           
   

Oplossingen inleveren bij de volgende adressen:

Jos Beers Middenweg 592
Jos Mooij Middenweg 525
Adri Entius Plaetmanstraat 4
Jan Groot Schapenweg 2a

Onder de goede inzenders, aanwezig op de nieuwjaarsreceptie worden op veler verzoek 
de overbekende Noordender Agrarische Pakketten (NAP) verloot.
Uiterste inleverdatum 30 december 2015

regel	   	   5	   22	   	   14	   4	   2	   20	   11	   17	   5	   3	   	   10	   16	   17	   1	   11	   	  

	   	   	   	  	   	  	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  

kolom	   	   9	   10	   	   13	   16	   14	   11	   16	   22	   10	   12	   	   11	   12	   15	   10	   17	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

regel	   	   1	   13	   7	   9	   	   15	   2	   5	   20	   16	   1	   	   8	   5	   19	   15	   4	   	  

	   	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  

kolom	   	   7	   20	   17	   16	   	   9	   7	   16	   18	   16	   12	   	   9	   14	   16	   9	   12	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

regel	   	   12	   3	   	   12	   5	   21	   16	   6	   2	   	   14	   5	   11	   	   1	   18	   17	   	  

	   	   	   	  	   	  	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	   	  	   	  	   	  	   	   	  	   	  	   	  	   	  

kolom	   	   7	   11	   	   7	   17	   12	   15	   13	   9	   	   8	   7	   7	   	   11	   10	   19	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

regel	   	   15	   7	   9	   20	   22	   19	   	   17	   9	   12	   17	   12	   4	   16	   13	   18	   	   	  

	   	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	   	  

kolom	   	   17	   16	   19	   15	   6	   12	   	   11	   18	   14	   21	   7	   8	   10	   9	   15	   	   	  
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Gedicht

Vluchteling
Achtervolgd worden door soldaten
steeds leven met angst
Iedereen houdt elkaar in de gaten
voorzichtigheid duurt het langst

Families zijn uit elkaar gerukt
als vluchteling naar een ver land!
Een beetje vrede is voor hen wat waard
met een schouder om op te huilen
Misschien een eigen huis met warme haard
zou jij nu willen ruilen

Daarom
laat ook deze mensen kerst vieren
geef hen een warm gevoel
Vrede is vaak best te versieren
Want met openheid bereiken wij een heleboel !



37

Kinderpuzzel
De kinderpuzzel van dit jaar, vul de namen in van de verenigingen, groeperingen en 
clubs in de Noord. In de dik omrande vakjes ontstaat een woord, deze oplossing kun je 
inleveren bij de bekende adressen. Natuurlijk mag je hulp vragen en de goede inzenders 
kunnen op de nieuwjaarsreceptie een klein prijsje komen ophalen.

gidsen	  

golfclub	  

sjoelclub	  heren	  

zaalvoetbalvereniging	  
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Kerstgedachte

Vrede op Aarde,
Het klinkt zo gewoon.

Zou die ooit komen
Of is het een droom?



39

Eerste CoderDojo-sessie: CoderDojo Kennemerwaard
Na het succes van de workshops programmeren bij Bibliotheek Kennemerwaard, gaan we nu be-
ginnen met CoderDojo. Tijdens deze eerste editie leren kinderen tussen 7 en 12 jaar programme-
ren met Anna en Elsa uit Frozen. De meiden willen figuren schaatsen, maar weten niet zo goed 
hoe. Aan jou de taak om ze de goede figuren te laten schaatsen in 20 uitdagende levels. Deze 
sessie is uitermate geschikt voor kinderen die net beginnen met programmeren.

CoderDojo Kennemerwaard
Bij CoderDojo Kennemerwaard leren kinderen tussen 7 en 17 jaar programmeren met verschillen-
de tools. Zoals Scratch, Code.org, OzoBot, Dash & Dot, Raspberry Pi en nog veel meer. Naast het 
leren programmeren ontmoeten deelnemers ook anderen die hetzelfde over computers denken.

Coderdojo Kennemerwaard is er voor iedereen. Heb je nog nooit geprogrammeerd of heb je juist 
al veel ervaring? Bij ons ben je aan het juiste adres. Wij leren namelijk van en met elkaar. CoderDojo 
Kennemerwaard is opgestart vanuit Bibliotheek Kennemerwaard en richt zich in het begin vooral 
op de locaties Alkmaar Centrum, Alkmaar De Mare en Heerhugowaard Centrum. Op www.doder-
dojo-kennemerwaard.nl vind je meer informatie.

Aanmelden 
Deze sessie is uitermate geschikt voor kinderen die net beginnen met programmeren. De eerste Co-
derdDjo-sessies vinden plaats op woensdag 16 december om 15.00 uur in het MediaLab van de bi-
bliotheek in Alkmaar Centrum, Alkmaar de Mare en Heerhugowaard Centrum. De toegang is gratis. 

Ben je enthousiast? Schrijf je dan in voor deze workshop, via de Klantenservice in de bibliotheek of 
via www.bibliotheekkennemerwaard.nl.

DE KERST KOMT ERAAN!

Een gezellige tijd met familie en vrien-
den, een hapje en een drankje.

Lekker samen ontbijten, 
brunchen of dineren.

Bij Attent Groen hebben we alles om uw kerst onvergetelijk te maken. 

Vul een bestellijst in en lever deze uiterlijk zaterdag 19 december in, 
dan staat uw bestelling donderdag voor u klaar.

Het kan ook gratis thuisbezorgd worden.

Wij wensen u allen een gezellige kerst en een gelukkig en gezond 2016
Attent Arno en Sylvia Groen

Tel.: 0725711325  mail: attentgroen@ziggo.nl Middenweg 552 - 1704 BP HH Noord
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Ik had niet in de gaten 
dat nu hét moment is om 

te verhuizen 

Nu kan ik lekker aan de slag in mijn nieuwe tuin
Ik liep al langer rond met de gedachte op zoek te gaan naar een ander huis. Meer ruimte, 
grotere tuin, dat soort wensen. In het gesprek met De Hypotheekshop-adviseur bleek dat 
nu hét moment is om te verhuizen: de rente is nog laag en de huizenprijzen trekken aan. Ik 
vond voor vrijwel hetzelfde bedrag een nieuw droomhuis waarin mijn wensen waargemaakt 
worden. Maak net als ik een afspraak en ontdek welke kansen de huizenmarkt jou biedt. 

www.hypotheekshop.nl/ander-huis-kopen

Duidelijk verhaal
De Hypotheekshop Heerhugowaard | Dennis Zuurbier | Stationsplein 34 - 36 | Heerhugowaard

T. 072-20 101 14
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Voortgang Volksspelen
We hebben inmiddels alweer twee vergaderingen achter de rug, dus tijd 
om iedereen weer op de hoogte te brengen. We hebben een goede eva-
luatie gehad van de afgelopen Volksspelen waarbij alles met de coaches 
is besproken. Alle coaches konden hun opmerkingen kwijt op de evalua-
tieformulieren. Het is leuk om te horen als dingen goed zijn gegaan, maar 
verbeterpunten zijn ook altijd welkom welke wij uiterst serieus in behan-
deling nemen. En daar zijn we dan ook weer druk mee bezig. Ook zijn de 
eerste ideeën voor de spellen al weer besproken en hebben we zelfs al de 

eerste aanmelding binnen voor de ploegenpresentatie. Dit jaar beloofd een speciaal jaar te gaan 
worden. Dit jaar vieren we namelijk het 40 jarig bestaan van de Noordender Volksspelen.

Nieuw bestuur Stichting GV4
Afgelopen november hebben we tijdens een etentje afscheid genomen van Cocky van Diepen. Tijdens 
de avond heeft de voorzitter ze nog even kort toegesproken en nog een leuk afscheidscadeau overhan-
digd. Hierbij werd ze nogmaals bedankt voor haar vijf succesvolle jaren in het bestuur. Cocky, bedankt!!!

Zij heeft in Linda Vlaar een prima opvolgster gevonden. Linda is ook weer zeer enthousiast en 
zeker een prima aanvulling voor het GV4.

Datum en Feestavond
De 40e Noordender Volksspelen zal plaatsvinden op zaterdag 3 september 2016.   
De feestavond zal wederom gehouden worden in Café Partycentrum Bleeker. 
Het beloofd net als voorgaande jaren weer een fantastisch feest te worden.

Springkussen  
Zoals velen van jullie weten heeft Stichting GV4 via het Rabobank Coöperatief Dividend de 
beschikking gekregen over een prachtig springkussen.
Wij willen jullie onder de aandacht brengen dat het springkussen enkel en alleen beschikbaar zal 
worden gesteld aan verenigingen, werkgroepen en stichtingen welke zich belangeloos inzetten 
met het organiseren van evenementen in de gemeenschap van de Noord.

Het springkussen zal dus NIET ter beschikking worden gesteld aan particulieren, organisaties van 
buurtfeesten en voor het gebruik van commerciële doeleinden en dergelijke.

U kunt de huurovereenkomst, waarin alle voorwaarden en kosten staan vermeld, vinden op de website 
www.heerhugowaarddenoord.nl . Vervolgens zoekt u onder het kopje werkgroepen de stichting GV4.

Mocht u het springkussen willen gebruiken dan kunt u contact opnemen met Edwin Redder.
Edwin is bereikbaar onder telefoonnummer 06-53675620 of email: info@bouwbedrijfredder.nl 

Tenslotte wenst het bestuur van Stichting GV4 iedereen gezellige feestdagen en een gezond, sportief en 
uiteraard een gezellig 2016!!!

Namens de 6 van het GV4
Mandy de Git, Linda Vlaar, Rik Appelman, Kevin Hof, Edwin Redder, Danny Overtoom

Mandy, Linda, Edwin, Kevin, Rik en Danny van Stichting GV4 
wensen iedereen gezellige feestdagen 

en een gezond, sportief en uiteraard een gezellig 2016!!!

Noteer alvast in uw agenda: 
Zaterdag 3 september 2016, de 40e Noordender Volkspelen 
met na afloop feestavond in Café Partycentrum Bleeker.  
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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

Praktijk Heerhugowaard ‘’de Noord’’
             Acupunctuur & afslankcoach van Straight away

Ik werk uitsluitend op afspraak, OOK IN DE AVOND IS DE PRAKTIJK OPEN!
Kijk voor openingstijden, prijzen en meer informatie op:

www.praktijkheerhugowaarddenoord.nl of bel naar tel. 06 37136470
Adres: Natalie Bimmel - Middenweg 465 C - 1704BC Heerhugowaard

 Volg ons op facebook voor leuke (win)acties, recepten en tips over gezondheid & voeding.
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Zelfs parkeerterrein Noorderend ziet er weer netjes uit.
Afgelopen week werden we bij de sporthal blij verrast door Siem Buter. Hij vond dat als het er in 
de sporthal netjes uit zag dit toch ook aan de buitenkant zichtbaar moest zijn. Zo gezegd, dus ook 
zo gedaan. Het ziet er allemaal weer erg netjes uit. We krijgen zelfs opmerkingen dat het parkeer-
terrein veel groter lijkt te zijn. Siem heel hartelijk dank hiervoor.
Bij de entree is direct nadat de Sint vertrokken is een waar “kerstdorp” neergezet en ook de boom 
in de kantine kon dus niet achterblijven. Kom maar eens langs om alles te bekijken.
Ook de handbalwedstrijden van het Nederlands team, die momenteel goed bezig zijn op het WK, 
worden in de sporthal op groot scherm gespeeld. Ook hier komen steeds meer mensen op af en is 
het erg gezellig om met meerdere te kijken.
De voorbereiding voor het champagnetoernooi is ook in volle gang en alles staat klaar om er een 
succes van te maken. De barbezetting is geheel geregeld en ook een oude bekende zal weer aan-
wezig zijn om alles in goede  banen te leiden.
Op maandag 4 januari 2016 is het weer mogelijk om vrij te biljarten vanaf 13.00 uur. Voor het vrij 
biljarten hoef je jezelf niet aan te melden. Iedereen is welkom om eens te komen spelen.
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.

Vanuit het Noorderend wensen we iedereen 
prettige feestdagen en een goed en gezond 2016.

Henk Brinkmann

 

Bestuur en leden van sjoelclub “Glai em d’r in” 
wensen iedereen gezellige feestdagen 

en een gelukkig, gezond en uiteraard een sjoelend 2016!!!

Noteer alvast in uw agenda: 
Zaterdag 19 maart 2016 Café Partycentrum Bleeker

14e editie Noordender Sjoelkampioenschap met na 
afloop Sjoelbakkenbal m.m.v. Paul Vlaar 

Prettige en feestelijke kerstdagen 
en een voorspoedig en gezond 2016 

wensen wij u allen toe.

Theo en Lida van Schagen
Posttraat 6, Obdam
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www.caferestaurantbleeker.nl • Als het om feestelijke verzorging gaat.

PRESENTEERT:

TWEEDE KERSTDAG 
geopend vanaf 17.00 uur

NIEUWJAARSDAG 
geopend vanaf 16.00 uur

ZONDAG 3 JANUARI 
nieuwjaarsreceptie Jongeheerenconvent

aanvang 15.00 uur

ZATERDAG 23 JANUARI  
playbackshow

6 FEBRUARI 
diner op inschrijving 4 gangen
res. 5711335 of 0627918509

13 FEBRUARI 
de Bleekerpopquiz

opgeven 3 personen per groep

Mart en Hans en medewerkers
wensen U prettige kerstdagen 

en een voorspoedig 2016
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Nieuws van Hugo Girls
Als eerste willen we iedereen het volgende wensen:

Een Zalig Kerstfeest en alle goeds voor 2016!

Zo aan het eind van het jaar is het ook altijd even een moment om te-
rug te kijken en natuurlijk om vooruit te kijken. In 2015 kwamen eerst 
de problemen met ’t Rondeel. De gemeente gaat ’t Rondeel verkopen 
en dus moet er een oplossing gevonden worden voor de veldcompe-
titie. Hiervoor zijn er in de loop van 2015 diverse gesprekken geweest 
met Stichting Dorpshuis, de gemeente en met Hugo Boys. Want ver-
huizen naar het Dorpshuis en naar het complex van Hugo Boys lijkt 
voor alle partijen een goede oplossing voor de lange termijn. Het Dorpshuis zal nog efficiënter ge-
bruikt worden en alle velden komen bij elkaar te liggen, wat voor nog meer gezellige drukte zorgt.
We zijn er echter nog lang niet. Gelukkig zijn er heel veel mensen die zich ervoor inzetten en vooral 
de mannen van Stichting Dorpshuis stoppen er tot nu toe veel tijd in. Ontzettend bedankt Stich-
ting Dorpshuis dat jullie het afgelopen jaar zoveel vrije tijd in Hugo Girls hebben gestopt! Er zijn nu 
een bouwcommissie en een stuurcommissie geformeerd die in 2016 de plannen moeten gaan uit-
werken zodat we, als alles meezit, in het voorjaar van 2017 op het nieuwe veld kunnen handballen.

Net voordat de zaalcompetitie zou starten ging opeens de sporthal dicht. Gelukkig sprong Peter 
Bleeker in het diepe en samen met Henk Brinkmann en de andere vrijwilligers (van Hugo Girls uit 
Irma) zorgen ze ervoor dat we in ieder geval deze winter toch in onze eigen sporthal kunnen trai-
nen en handballen. Maar in 2016 zal er toch het een en ander moeten gebeuren om ook volgend 
zaalseizoen het Noorderend te kunnen gebruiken. 

Dan wordt nu net voor de Kerst het WK handbal gespeeld in Denemarken. En het Nederlands 
team doet het hartstikke goed. Ze hebben nu al de laatste 8 bereikt en Tess Wester keept het 
grootste deel van de wedstrijden en staat fantastisch te keepen. Toch een klein beetje Hugo Girls 
daar op het WK. Alle wedstrijden worden live op Ziggo 14 uitgezonden. Het is mooie tv met ook 
nog commentaar door deskundigen. Dus ook leerzaam. A.s. woensdag is de volgende ronde en 
als die gewonnen wordt staan ze in de halve finale. Veel plezier bij het kijken van deze wedstrijden!

Degene die nog net dit weekend voor de Kerst moeten spelen: heel veel succes en iedereen een 
fijne vakantie.

Het bestuur

HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Piet Oudeman Transport

JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman

SHIRTSPONSORS
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
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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
 Tassen: Groot Tuinen
Recr 1 Loonbedrijf Danenberg
 Trainingsjasjes: R&H Beers
Recr 2 Loonbedrijf Veldman                                        www.loonbedrijfveldman.nl

Hugo Girls jarigen
Bianca Groot  15-dec
Melanie van Diepen 15-dec
Devi Bakkum  15-dec
Inde Groot  15-dec
Amber Duijn  18-dec
Britt de Wit  19-dec
Marjon Berkhout  21-dec
Demi Plak  24-dec
Esther Vlaar  28-dec
Jently van Renswoude 29-dec
Ellen Kunst  30-dec
Jill Kavelaar  2-jan
Noa Renshof  3-jan
Jorine de Moes  6-jan

Activiteitenkalender
Minihandbal 
20 januari 
17 februari 
16 maart
Februari  Bingo 
Maart Plantenactie  
Mei Berdos toernooi 
Juni Afsluiting taartentoernooi

Jeugdcommissie
Sinds dit jaar zijn er een aantal nieuwe gezichten in de Jeugdcommissie. Marjon Berkhout en Irma 
Entius zijn dit jaar gestopt. De nieuwe leden zijn Laura Rendering, Yvon Rendering, Anna Ursem en 
Déanne Molenaar. Alle vier spelen zij in dames 1. Daarnaast zit Paulien Oudeman (en dit seizoen 
nog Marian Smit en Astrid Snel) in de jeugdcommissie. De eerste vergaderingen zijn geweest en 
de taken zijn verdeeld.
Mochten er vragen zijn over de jeugd, dan kunt u bij één van deze leden terecht.

Handbalster van de week
Hallo allemaal,
Ik was zondag handbalster van de week.
Het was super leuk.
Ik was wel een beetje zenuwachtig.
Voor die wedstrijd moest ik eerst zelf handballen.
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Tegen Dynamo, we hebben 9-6 gewonnen.
Daarna was ik handbalster van de week.
Hun moesten tegen con zelo.
Con zelo zetten gelijk een doelpunt.
En in de rust stonden ze ook voor, toen stond het 10-12
De tweede helft ging het wel beter.
Alleen ze eindigde ook niet goed.
Want de uitslag was 20-26 verloren
En op het einde kreeg ik nog een handdoek met mijn naam er op en een blaadje
met de foto van het team en nog wat drinken en lekkers.
Heel erg bedankt, het was heel leuk.

Groetjes Sjeel

Hugo Girls 1 – JHC 1 6 december 2015
Vandaag traden we aan tegen JHC 1, een ploeg waar we een week geleden van wonnen en zo op 
4 punten achterstand hadden gezet in de race om het kampioenschap. Voor vandaag was de op-
dracht simpel: bij winst zou JHC het kampioenschap niet meer in eigen hand hebben en konden 
we met gerust gevoel naar Con Zelo. de andere kampioenskandidaat.
In de voorbespreking hadden we duidelijk besproken dat dit een zware wedstrijd zou worden, 
vandaag had JHC de beschikking over A1 speelsters die topklasse spelen, we verwachtten dus veel 
snelheid en goede looplijnen van JHC. Met duidelijke opdrachten hoe we dat moeten bestrijden 
vangen we de wedstrijd aan. De eerste tien minuten van de wedstrijd zien we een lastig strijdend 
Hugo Girls tegenover een strijdlustig JHC en dit resulteert ook in een achterstand van 4 doelpun-
ten. Een achterstand is iets waar we dit seizoen nog niet veel mee te maken hebben gehad, en ik 
was ook zeer blij om te zien dat wij onze rug rechtten en de strijd erin gooiden.
De vele slordigheden van de eerste 10 minuten verdwenen en we brachten via goed spel de span-
ning terug in wedstrijd waardoor we de rust in gingen met 1 doelpunt verschil in het voordeel van 
JHC. In de rust nieuwe afspraken gemaakt voor de dekking en andere looplijnen besproken voor 
de aanval. We startten de tweede helft met de bal en wisten na meerdere aanvallen voor de eerste 
keer in de wedstrijd een doelpunt op voor te komen. De tweede helft kenmerkte zich van stuiver-
tje wisselen in wie er op voorsprong kwam zo af en toe wist JHC een gat te slaan van 3 doelpunten, 
maar dan maakten wij er weer 3 of 4 op een rij.
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Dit soort wedstrijden met de spanning en technisch goed spel van 2 ploegen maakt het voor het 
publiek een heerlijke thriller en voor de speelsters en begeleiding een nagelbijtend duel. 4 minu-
ten voor het einde met een 1 doelpunt achterstand vielen er twee speelsters van Hugo Girls uit 
met blessures, toch bleef de score op en neer gaan.
In de laatste minuut kwam Hugo Girls op gelijke hoogte via een mooi uitgespeeld doelpunt. Waar-
na de hoek van JHC de volgende aanval weergaloos in de korte hoek gooide zodat JHC met nog 
30 seconde te spelen op voorsprong kwam. Als kers op de taart brak een speelster van Hugo Girls 
goed door het midden blok van JHC en gooide de bal met veel snelheid goed in de kruising maar 
waar iedereen het doelpunt telde gooide de keeper van JHC er  een weergaloze reflex uit, waar-
door ze die bal nog had.
Dit paste geheel in de wedstrijd, waar de laatste 5 minuten heel scherp en goed werden gespeeld 
door beide ploegen. De eindstand bleef hierbij op 24-25.
JHC gefeliciteerd en ook complimenten aan onze ploeg. Een gelijkspel was meer op z’n plaats 
geweest, maar dit is handbal en dat maakt handbal ook zo’n mooie sport. 
Dan wil ik nog eindigen met een compliment te geven voor de scheidsrechter die door veel nader-
hand te straffen er een mooie wedstrijd van  maakte. Want voor een mooie wedstrijd heb je ook 
een scheidsrechter nodig die de wedstrijd aanvoelt en er een wedstrijd van laat maken.

Groetjes,
Jos Mienes

Hugo Girls 1 – Con Zelo 1, 13 december 2015
Na de twee wedstrijden tegen JHC, waarvan er één gewonnen en één verloren werd, was het 
vandaag weer een belangrijke wedstrijd. Dit keer was Con Zelo de tegenstander. Zij hadden nog 
geen puntverlies geleden en om goede kans op het kampioenschap te houden was er maar één 
doel: Con Zelo verslaan.
In de voorbespreking werden nog even duidelijk de belangrijkste punten besproken om daarna 
goed voorbereid de wedstrijd te starten. Aan het begin van de eerste helft is er vooral een fel en 
overtuigend Con Zelo te zien, wat meteen een 0-3 stand op het bord zette. Bij Hugo Girls was er te 
weinig beleving en was de spanning misschien wel te groot. Tot 4-10 was het Con Zelo die bepaal-
de hoe het spel liep. De laatste tien minuten van de eerste helft herpakte Hugo Girls zich goed, de 
spanning leek wat weggevallen en Hugo Girls speelde nu wel het eigen spel. Dit zorgde ervoor dat 
er een ruststand te zien was van 10-12.

In de tweede helft was het belangrijk om net zo te spelen als aan het einde van de eerste helft. 
Dit liep echter heel anders. Hugo Girls speelde weer niet het eigen spel en Con Zelo maakte hier 
dankbaar gebruik van: 10-16. Na deze mindere fase, waarin ook de keepster van Con Zelo veel 
reddingen had, richtte Hugo Girls zich op. 
Er werd met een andere tacktiek gespeeld, waardoor er aanvallend meer kansen kwamen. De 
teams scoorden nu om en om. Hugo Girls wist niet dichterbij te komen, waardoor de eindstand 
20-26 werd. Een wedstrijd die spannender had kunnen worden wanneer Hugo Girls de hele wed-
strijd het eigen spel zou spelen. 
Het is nu belangrijk om iedere wedstrijd te winnen en zo nog een kans te maken op het kampioen-
schap. Zondag 3 januari is de volgende wedstrijd uit tegen A&O.

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

datum week wie kldk /toilet laag kldk/toilet hoog
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

Uitslagen 30 november t/m 6 december    
Dames 1 Hugo Girls DS1 JHC DS1 24 - 25
Recreanten 1 Hugo Girls DR1 Tonegido DR1 4 - 12
Recreanten 2 Hugo Girls DR2 Tornado DR2 7 - 13
     
Uitslagen 7 t/m 13 december     
Dames 1 Hugo Girls DS1 Con Zelo DS1 20 - 26
Dames 2 Hugo Girls DS2 Kleine Sluis DS1 12 - 23
Dames 3 Hollandia T DS2 Hugo Girls DS3 19 - 12
A2 Hugo Girls DA2 Westfriezen DA1 15 - 18
B1 VZV DB2 Hugo Girls DB1 15 - 12
B2 Hugo Girls DB2 KSV DB2 19 - 15
C1 SSV DC1 Hugo Girls DC1 11 - 5
C2 DSO DC2 Hugo Girls DC2 16 - 11
D1 Aeno D3 Hugo Girls D1# 10 - 13
D2 DSS D3 Hugo Girls D2 5 - 5
E1 Hugo Girls E1 Dynamo E1 6 - 6
E2 Hugo Girls E2 Dynamo E2 9 - 6
F1 Dynamo F1 Hugo Girls F1 8 - 9
F2 Des F2 Hugo Girls F2 11 - 12
F3 Dynamo F2 Hugo Girls F3 13 - 4
Recreanten 1 Lacom ‘91 DR1 Hugo Girls DR2 10 - 8
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PROGRAMMA ZATERDAG 19 DECEMBER T/M VRIJDAG 25 DECEMBER (ZAAL)   
         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1   VRIJ        
DAMES 2 19-dec Con Zelo DS2-HG DS2 Harenkarspelhal 19:00 18:00 ------
DAMES 3 19-dec HG DS3-KSV DS3 Noorderend 19:40 19:10 ------
A1   VRIJ        
A2 19-dec HG DA2-Sporting S DA1 Noorderend 18:30 18:00 ------
B1 20-dec HG DB1-Schagen DB1# Noorderend 12:00 11:30 ------
B2   VRIJ        
C1 20-dec HG DC1-Hollandia T DC1 Noorderend 11:00 10:30 ------
C2 20-dec HG DC2-Lacom ‘91 DC2 Noorderend 10:00 9:30 ------
D1 20-dec HG D1#-Lacom ‘91 D1 Noorderend 14:00 13:30 ------
D2  19-dec HG D2-H.C.V.’90 D1 Noorderend 13:45 13:15 ------
E1 20-dec DSS E2-HG E1 Waterakkers, de 10:20 9:20 ------
E2 19-dec Vrone E2-HG E2 Geestmerambacht 10:45 9:45 ------
F1   VRIJ        
F2 19-dec HG F2-Dynamo F3 Noorderend 13:00 12:30 ------
F3 19-dec HG F3-Hollandia T F3 Noorderend 13:00 12:30 ------
RECR. 1   VRIJ        
RECR. 2 22-dec Zwaluwen K DR1-HG DR2 Niedorphal 19:00 18:15 ------
      
WIJZIGING: Zat 19 dec: F2-Dynamo om 13.00 uur (ipv 17.45 uur)     
 Zat 19 dec: Vrone-E2 in Geestmerambacht (ipv Oostwal)     
 Zon 20 dec: DSS E2-E1 om 10.20 uur (ipv 10.50 uur)     
 Din 15 dec: Wijk aan Zee B1-B2 om 19.00 uur (ipv 20 dec om 11.35 uur)   
 Zon 20 dec: D1-Lacom D1 om 14.00 uur (ipv 19 dec om 14.30 uur)   
  
ZAALDIENSTEN     CONTROLE
19-dec  Noorderend 
13.30-14.30 Chantal vd Stoop+ouders D2 en D1 
  
18.15-20.45 A2 en Dames 3 
  
20-dec N oorderend 
09.45-11.00 Iris Borst + ouders C2  Ingrid Commandeur
11.00-13.00 Sanne Smit+Jolijn Brouwer 
13.00-15.00 Devi Bakkum+Sam Groot 

ALS JE VERHINDERD BEN, 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
F2 19-dec HG F2-Dynamo F3 13:00 Hua-lu Kuilboer-Mabel Ursem
F3 19-dec HG F3-Hollandia T F3 13:00 Kristie vd Hulst-Jill Kavelaar
D2  19-dec HG D2-H.C.V.’90 D1 13:45 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 Esmee Mooij
D1 20-dec HG D1#-Lacom ‘91 D1 14:00 Evi Blankendaal-?
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Puinhoop United tafeltennis
De najaarscompetitie is afgelopen. Het eerste team heeft zich weder-
om zeker gesteld van zijn plaats in de derde klasse. De laatste wed-
strijd werd  met 9-1 verloren van de kampioen. Alleen Johan Zutt won 
een partij.  Maar de uiteindelijke vierde plaats in de poule was toch 
een goede prestatie.
Team 2 speelde tegen Disnierats uit Hoorn. Ze stonden met 3 punten 
voorsprong op de eerste plaats. Het kampioenschap was dus binnen 
handbereik. Maar tegenstander Disnierats had nog een goede kans, 
want in een wedstrijd zijn er 10 punten te verdelen. Op een stand van 
3-3 speelde Dirk Sijm een bloedstollend  spannende wedstrijd. Hij 
kwam met 2-0 achter te staan. Maar dit stimuleerde Dirk alleen maar. 
Met de kleinst mogelijke verschillen pakte hij de volgende 3 games en ja het kampioenschap was 
daar. Jan van den Berg en Adil Groot wonnen beiden 2 partijen. Het werd uiteindelijk een gelijk spel 
(5-5). Na de partij van Dirk hebben de secretaris en de voorzitter van  Puinhoop United de mannen 
in de bloemen gezet. Ook de vierde man, Jurrian van Dijk, die nu alleen in het dubbel speelde, werd 
niet vergeten op deze historische dag voor de vereniging. In de komende voorjaarscompetitie speelt 
Puinhoop met 2 teams in de derde klasse, een hoogtepunt in het bestaan van de vereniging.
Team 3 is uiteindelijk derde geworden. De voorzitter, Ad Elsendoorn, nam zijn team op sleeptouw in 
een voor hem sterk seizoen. George Brandsma, Tjalling van den Berg en Joel Baxter Warman stonden 
hem goed terzijde.
Om niet de indruk te wekken, dat de vereniging alleen uit competitiespelers  bestaat wil ik graag ver-
melden, dat ongeveer de helft van de leden recreant is en dus alleen op maandagavond binnen de 
vereniging tafeltennist. Hier vinden  veel spannende partijen plaats, maar er is ook ruimte voor een 
drankje en een praatje. Gewoon gezelligheid is eveneens een doel van de vereniging. Als u denkt, 
dat tafeltennissen wil ik ook wel eens proberen in plaats van dat ongezonde zitten voor de TV. U bent 
op maandagavond vanaf 19.30 uur van harte welkom.
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Naamloos-22   1 27-08-2010   10:52:54

                                                                                                                              

Wij wensen iedereen fijne feestdagen 
en een SPORTIEF en GEZOND 2016! 

 
Het bestuur van Tennisvereniging ‘t Noord End 

De redactie van het Contact wenst een ieder die dit leest, maar ook 
zijn familie en vrienden een zalig kerstfeest 

en al het goede maar vooral een Contactrijk 2016.
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gerja
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Hugo Boys seizoen 2015-2016
Van de bestuurstafel

Van de bestuurstafel
Afgelopen zondag was de wedstrijd van het jaar voor Hugo Boys 1. Tegen-
stander Con Zelo werd met 7-1 aan de zegekar gebonden. Een goed spe-
lend Hugo Boys wist met fraaie aanvallen en goed voetbal tegenstander 
Con Zelo haar wil op te leggen hetgeen resulteerde in een prachtige uitslag. 
Mooi om zo de laatste thuiswedstrijd van dit jaar af  te sluiten. 

Hugo Boys 4 en Hugo Boys 6 sloten de eerste seizoenshelft beiden af met twee overwinningen 
waardoor ze goed mee blijven doen met de bovenste teams.

Terugkijkend op de eerste seizoenshelft zijn we als bestuur tevreden over de gang van zaken zoals 
het momenteel binnen Hugo Boys gaat. De resultaten van de teams zijn over het algemeen goed 
te noemen. 
Voor Hugo Boys 1 en Hugo Boys 7 volgt er a.s. zondag nog een inhaalwedstrijd tegen respectieve-
lijk Dirkshorn en VZV. Voor de overige teams is de winterstop reeds aangebroken. In het weekend 
van 9 en 10 januari wordt de competitie voor de jeugdteams hervat. Het betreft inhaalwedstrij-
den.. Het weekend van 15/16 januari  is ook gereserveerd  voor inhaalwedstrijden. Het eerste vol-
ledige programma staat voor 23 januari op het programma.

De komende week gaan we in gesprek met onze hoofdtrainer, Gosse Bosma en assistent-trainer Cees 
Teunissen, over het nieuwe seizoen. Bestuur en spelers van de selektie zijn tot heden zeer tevreden 
over de samenwerking en de verwachting is dan ook dat we er met beide heren uit zullen komen.

De plannen voor de gezamenlijke huisvesting met Hugo Girls zijn weer een stukje verder. Ver-
wacht wordt dat de bouwcommissie binnenkort ook van start kan gaan om de plannen die er zijn 
te voorzien van bedragen zodat er verder gekeken kan worden naar de haalbaarheid. In januari 
staat er weer een gesprek gepland met de Gemeente en ook met verenigingen uit de buurt om de 
ervaringen te vernemen van gezamenlijke huisvesting van handbal en voetbal.

Na het succes van vorig jaar wordt er ook dit seizoen weer een nieuwjaarsreceptie ge-
houden en wel op zaterdagmiddag 9 januari a.s. Aanvang 16.00 uur. Ook zal er vooraf 
weer gevoetbald worden door 
oud-Hugo Boys 1 tegen het huidige Hugo Boys 1. (Aanvang 15.00 uur) De selektie van 
oud-Hugo Boys 1 is inmiddels rond. Tijdens de receptie zal er ook live muziek van zijn. 
Mocht de voetbal door de weersomstandigheden niet doorgaan dan gaat de nieuw-
jaarsreceptie uiteraard gewoon door. Alle leden, sponsors, vrijwilligers en supporters 
zijn hierbij uitgenodigd. De ereleden en leden van verdienste hebben inmiddels een 
schriftelijke uitnodiging ontvangen.

Komend weekend is de kantine nog open. Vanwege de winterstop is de kantine vervolgens geslo-
ten tot zaterdagmiddag 9 januari. Dan gaan de deuren weer open vanwege de nieuwjaarsreceptie

Dan wil ik vanaf deze plaats, mede namens het bestuur, alle leden, vrijwilligers, sponsors en sup-
porters goede feestdagen toewensen en een sportief en gezond 2016.

Wij hopen u allen te mogen begroeten op zaterdag 9 januari a.s. tijdens onze nieuwjaarsreceptie.

Namens het bestuur, 
Klaas Oudeman, voorzitter
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Dorpshuis / Hugo Boys

Zaterdag 19 december
Hugo-Boys
9.30 uur geen programma
13.00 uur ? 

Zondag 20 december
16.00 uur  Annet

Maandag 21 december
Tafeltennis Puinhoop 

Dinsdag  22 december 

Woensdag 23 december

Donderdag 24 december 
kerstavond

Vrijdag 25 december
1e kerstdag

Zaterdag 12 december
Hugo- Boys
                                                

Hugo Boys Senioren
          
PROGRAMMA HUGO-BOYS  ZONDAG  20 december 2015      
Terreindienst:           
wedstr. Omschrijving     aanv.  vertr. Scheidsrechter  
5823 Dirkshorn 1  Hugo-Boys 1   14:00  H.M. Kucukerbir  
134579 VZV 5  Hugo-Boys 7   12:30    
          
Siem Hand tel. 072-5740761        
   

Programma SZVV JEUGDWINTERCOMPETITIE, 2016
          
 
NOORDEREND - Heerhugowaard Noord 19 december 2015 
poule: wedstrijd:   tijd:
Ka 1.04 Hugo Boys Ka 3 - Bar Dancing ‘t Geveltje Ka 4 9:00
Ka 1.01 Hugo Boys Ka 1 - CSV BOL Ka 1 9:20
Ka 1.04 Bar Dancing ‘t Geveltje Ka 4 - Hugo Boys Ka 3 9:40
Ka 1.01 CSV BOL Ka 1 - Hugo Boys Ka 1 10:00
Ka 1.02 Hugo Boys Ka 2 - Club van Honderd Hollandia-T Ka 1 10:20
F 1.01 Hugo Boys F1 - s.v. DTS F3 10:40
Ka 1.02 Club van Honderd Hollandia-T Ka 1 - Hugo Boys Ka 2 11:00
E 2.01 Grashoppers E1 - s.v. DTS E1 11:20
F 1.01 s.v. DTS F3 - Hugo Boys F1 11:40
E 2.01 s.v. DTS E1 - Grashoppers E1 12:00
-    
Scheidsrechter- en bestuursdienst : HUGO BOYS 

Zaterdag  26 december

Zaterdag 26 december
2e kerstdag

Zondag  27 december
9.45 uur  geen programma
13.00 uur geen programma

Maandag  28 december

Dinsdag 29  december
Kbo   Seniorengym

Woensdag 30 december

Donderdag  31 december

Vrijdag  1 januari
nieuwjaarsdag                      
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NOORDEREND - Heerhugowaard Noord 2 januari 2016 
poule: wedstrijd:   tijd:
F 1.01 Hugo Boys F1 - v.v. Schagen F4 9:00
Ka 1.04 LSVV Ka 3 - VZV van der Stoop & Kruijer 
   Autobedrijf Ka 2 9:20
F 1.01 v.v. Schagen F4 - Hugo Boys F1 9:40
Ka 1.04 VZV van der Stoop & Kruijer Autobedrijf Ka 2 - LSVV Ka 3 10:00
Ka 1.04 Hugo Boys Ka 3 - Callantsoog Ka 1 10:20
F 1.04 Kaagvogels F2 - Erik de Graaf BADKAMER design F7 10:40
Ka 1.04 Callantsoog Ka 1 - Hugo Boys Ka 3 11:00
F 1.04 Erik de Graaf BADKAMER design F7 - Kaagvogels F2 11:20
Ka 1.02 Hugo Boys Ka 2 - Schildersbedrijf Jac Vink BV Ka 3 11:40
Ka 1.01 Hugo Boys Ka 1 - Autoservice van Went Ka 1 12:00
Ka 1.02 Schildersbedrijf Jac Vink BV Ka 3 - Hugo Boys Ka 2 12:20
Ka 1.01 Autoservice van Went Ka 1 - Hugo Boys Ka 1 12:40
E 1.01 Hugo Boys E2 - Callantsoog E1 13:00
E 2.02 Hugo Boys E1 - Schagen FM E2 13:20
E 1.01 Callantsoog E1 - Hugo Boys E2 13:40
D 2.05 Kaagvogels D1 - VZV Erik Zomerdijk Lijmwerken D2 14:00
E 2.02 Schagen FM E2 - Hugo Boys E1 14:20
D 2.05 VZV Erik Zomerdijk Lijmwerken D2 - Kaagvogels D1 14:40
    
Scheidsrechter- en bestuursdienst : HUGO BOYS 
    

LET OP !! Sporthal  Multitreffer ‘t Zand 16 januari 2015 
Vertrek : 9:30 uur 
poule: wedstrijd:   tijd:
F 1.01 Bakkerij Slijkerman F2 - Hugo Boys F1 10:20
F 1.01 Hugo Boys F1 - Bakkerij Slijkerman F2 11:00

Scheidsrechter- en bestuursdienst : GEEL ZWART 

NOORDEREND - Heerhugowaard Noord 16 januari 2016 
poule: wedstrijd:   tijd:
Ka 1.01 Hugo Boys Ka 1 - B & L Kozijnen Schagen Ka 2 8:00
Ka 1.01 LSVV Ka 1 - v.v. Schagen Ka 1 8:20
Ka 1.01 B & L Kozijnen Schagen Ka 2 - Hugo Boys Ka 1 8:40
Ka 1.01 v.v. Schagen Ka 1 - LSVV Ka 1 9:00
E 2.01 Grashoppers E1 - Staalbouwkundig Adviesburo 
   Schagen E1 9:20
Ka 1.04 LSVV Ka 3 - Bar Dancing ‘t Geveltje Ka 4 9:40
E 2.01 Staalbouwkundig Adviesburo Schagen E1 - Grashoppers E1 10:00
Ka 1.04 Bar Dancing ‘t Geveltje Ka 4 - LSVV Ka 3 10:20
Ka 1.02 LSVV Ka 2 - Hugo Boys Ka 2 10:40
D 2.05 Kaagvogels D1 - Blom Elektrotechniek D4 11:00
Ka 1.02 Hugo Boys Ka 2 - LSVV Ka 2 11:20
D 2.05 Blom Elektrotechniek D4 - Kaagvogels D1 11:40

Scheidsrechter- en bestuursdienst : LSVV
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LET OP Sporthal Zijveld in ‘t Veld  16 januari 2016 
Vetrek: 8:45 
poule: wedstrijd:   tijd:
Ka 1.04 VZV van der Stoop & Kruijer Autobedrijf Ka 2 - Hugo Boys Ka 3 9:20
Ka 1.04 Hugo Boys Ka 3 - VZV van der Stoop & Kruijer 
   Autobedrijf Ka 2 10:00
Scheidsrechter- en bestuursdienst : VZV 

NOORDEREND - Heerhugowaard Noord 23 januari 2016 
poule: wedstrijd:   tijd:
Ka 1.01 LSVV Ka 1 - CSV BOL Ka 1 9:00
Ka 1.01 Hugo Boys Ka 1 - v.v. Schagen Ka 1 9:20
Ka 1.01 CSV BOL Ka 1 - LSVV Ka 1 9:40
Ka 1.01 v.v. Schagen Ka 1 - Hugo Boys Ka 1 10:00
F 2.01 CSV BOL F1 - Hoveniersbedrijf Rick Blokdijk F1 10:20
Ka 1.04 Hugo Boys Ka 3 - LSVV Ka 3 10:40
F 2.01 Hoveniersbedrijf Rick Blokdijk F1 - CSV BOL F1 11:00
Ka 1.04 LSVV Ka 3 - Hugo Boys Ka 3 11:20
F 1.01 Hugo Boys F1 - Deloitte F5 11:40
E 2.04 Kaagvogels E1 - s.v. DTS E4 12:00
F 1.01 Deloitte F5 - Hugo Boys F1 12:20
E 2.04 s.v. DTS E4 - Kaagvogels E1 12:40
  
Scheidsrechter- en bestuursdienst : HUGO BOYS 
  
Dit is het programma t/m 23 januari. Het vervolg komt in het volgende Contact. 
Het toernooi duurt t/m 27 februari    
    

ONDERLING ZAALVOETBALTOERNOOI
  Zaterdag 9  JANUARI 2016

  
HUGO-BOYS JEUGD

HUGO-BOYS JEUGD ONDERLING ZAALVOETBAL

Attentie: De coaches die zijn aangesteld bij de teams moeten bij afwezigheid zelf voor vervangers zorgen! 
  
Speeltijden algemeen:
Mini  -pupillen:   9.00 - 10.00 uur
F1/E2 pupillen:  10.15 - 11.45 uur
C/D-pupillen:  12.15 - 13.45 uur
B-junioren:  14.00 - 16.30 uur

Zie het speelschema voor de aanvang van alle wedstrijden. Kijk goed in het speelschema hoe laat 
de eerste wedstrijd van je team begint. Graag een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd 
aanwezig zijn!
  
Als je niet kunt komen en/of je naam staat er niet bij, geef dit even door aan: 
Frans van Breugel   (06-139 47 958)
Ivan Zuurbier    (06-221 61 059)
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GYMSCHOENEN
Let op, in de sporthal zijn gymschoenen met zwarte zolen verboden. 
LOOP JE TOCH MET ZWARTE ZOLEN DAN MAG JE NIET VOETBALLEN.

KEEPERS:  Keepers die altijd op doel staan mogen deze dag niet op doel staan.

TENUE:  Neem allemaal je eigen voetbaltenue mee, zoals je altijd op het veld staat. Voor reser-
vehesjes of shirts wordt gezorgd.

TIJD:  Kom op tijd en meld je bij de coach die bij je team staat vermeld. De wedstrijden duren 
kort, dus sta op tijd gereed, want de tijd loopt gewoon door.

Attentie: De coaches die zijn aangesteld bij de teams moeten bij afwezigheid zelf voor vervangers zorgen!
 
Zaterdag 9 januari 2015: Mini-pupillen 9:00 uur - 10:00 uur  
  
Ajax   PSV
Dirk van Schagen  Ties Tesselaar
Jesse Put   Sven Klaver
Lars Duijn  Noel Bruin
Tije Jillings  Thomas Beers
Ross Berkhout  Jeremy Sprenkeling
  
Coach: Dirk van Schagen Coach: Erik Beers
  
Feyenoord  
Geert Zuurbier  
Thijs Tesselaar  
Aaron Bakker  
Nathan Hof  
Tigo van der Laan  
  
Coach: Jordy Hof  

TIJD:   WEDSTRIJD:      UITSLAG
9:00 9:10 Ajax  - PSV  
9:10 9:20 PSV  - Feyenoord  
9:20 9:30 Feyenoord - Ajax  
9:30 9:40 PSV  - Ajax  
9:40 9:50 Feyenoord - PSV  
9:50 10:00 Ajax  - Feyenoord 

Attentie: De coaches die zijn aangesteld bij de teams moeten bij afwezigheid zelf voor vervangers zorgen!

Zaterdag 9 januari 2015 F1, E1 en E2 pupillen: 10:15 uur - 12:00 uur  
  
Barcelona  Real Madrid
Thomas Dekker  Sem Vendel
Jayden Boon  Miel Berkhout
Stijn Blankendaal  Rick Dekker
Jip van der Berg  Sam Oudeman
Lau Berkhout  Jurre Redder
Devin Raap  Raphael de Vries
Levanny Levering  Diesel Groot
  
Coach: Frank Levering Coach: Marco Berkhout
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Manchester United Arsenal
Rens Tesselaar  Nick Tesselaar
Dylan Boon  Bas Kavelaar
Mike Snoek  Delano Vermons
Chiem Borst  Syb Bakkum
Maarten Beers  Thijs Klaver
Wessel Grootkarzijn Bas Vessies
Mac Vendel  Joppe Leumans
Storm Groot  Kacper Czajkoski
  
Coach: Sandra Vendel Coach: Frits van der Berg

TIJD:   WEDSTRIJD:      UITSLAG
10:15 10:30 Barcelona - Real Madrid  
10:30 10:45 Manchester U. - Chelsea  
10:45 11:00 Chelsea  - Barcelona  
11:00 11:15 Manchester U. - Real Madrid  
11:15 11:30 Chelsea  - Real Madrid  
11:30 11:45 Barcelona - Manchester U.

Attentie: De coaches die zijn aangesteld bij de teams moeten bij afwezigheid zelf voor vervangers zorgen!

Zaterdag 9 januari 2015 C1/D1 junioren: 12:15 uur - 13:45 uur   
  
Bayern Munchen  Schalke 04 
Kay Bleeker  Wessel Kay 
Nick Peeters  Stijn Adrichem 
Robbert van der Loos Ids Kruijer 
Chris Dekker  Daan Jonker 
Tjibbe van Woersem Mark Zuurbier 
Jim Borst  Lars Dekker 
Edwin Plak  Mats Kruijer 
  
Coach: Rick Bleeker Coach: John Peters 
   
AC Milan  Juventus 
Dean Tiggeler  Sem van Renswoude 
Jay Beers  Sem van Diepen 
Derek Bakkum  Nathan Baas 
Finn Zut   Kick de Moel 
Luuk van der Hulst Dave Borst 
Jan Groot  Kenley Raap 
Daan Veldman  Morris Groot 
Jelle Grootkarzijn  Jordy Kay 
  
Coach Fons Adrichem Coach: Giel Borst 

TIJD:   WEDSTRIJD:      UITSLAG
12:15 12:30 Bayern Munchen - Schalke 04  
12:30 12:45 AC Milan  - Juventus  
12:45 13:00 Bayern Munchen - Juventus  
13:00 13:15 AC Milan  - Schalke 04  
13:15 13:30 Juventus  - Schalke 04  
13:30 13:45 Bayern Munchen - AC Milan 
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Zaterdag 9 januari 2015 B junioren: 14:00 uur - 16:30 uur  
Mocht de B1 wel voor de competitie moeten voetballen zal er een aangepast toernooi worden 
gespeeld met de B2 onderling! 
 
Anders wordt onderstaande indeling gebruikt:  
  
FC Volendam  Sparta
Nick Koopman  Sven Blankendaal
Nick Veldman  Bram Stoop
Bart Zuurbier  Joep Zuurbier
Perry Entius  Pieter Stoop
Fransybe van Woersem Brian Stoop
Stef Zuurbier  Lucas de Haan

Coach: Joey Beers  Coach: Andre Zuurbier
  
Telstar   Roda JC
Kjell Zut   Pieter Bet
Erik Schot  Rick Borst
Mike Jonker  Dennis Plak
Kai Baars   Wietse de Groot
Cas Groot  Jorn Zut
Martijn Veldman  Max Ursem

Coach: Bert Schot  Coach: Marco Zut
  
NEC  
Jan Bleeker  
Moos van de Berg  
Dylan Beers  
Kevin de Jager  
Mark Groot   
Luuk Tiel  
Jord Leek
  
Coach: Richard Blankendaal 
 

TIJD:   WEDSTRIJD:      UITSLAG:
14:00 14:15 Sparta  - NEC  
14:15 14:30 Roda JC  - Telstar  
14:30 14:45 FC Volendam - Sparta  
14:45 15:00 Roda JC  - NEC  
15:00 15:15 Telstar  - FC Volendam  
15:15 15:30 Sparta  - Roda JC  
15:30 15:45 NEC  - Telstar  
15:45 16:00 FC Volendam - Roda JC  
16:00 16:15 Telstar  - Sparta  
16:15 16:30 NEC  - FC Volendam  
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Zaalvoetbaltoernooi Piet Droog voor B en C junioren

Zaalsponsor VZV Fourage handel Piet Droog

Voetbalvereniging  VZV  comp. 15/16.
Betreft zaalcompetitie tussen de verenigingen van 
Con Zelo, Hugo Boys en V.Z.V. voor de junioren B en C.

Goedendag deelnemers 
Even voor de duidelijkheid weer een paar dingen op papier gezet.
Iedere vereniging betaalt één avond de zaalhuur.
Kosten zaalhuur € 32,00 per uur dus per vereniging 3 x €  32,00 = € 96,00. Van deze kosten zal een 
factuur aan de vereniging worden gezonden.
Op de avond dat een vereniging niet hoeft te spelen zorgt deze vereniging voor twee 
scheidsrechters die een kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn.
De hoofdprijs een wedstrijdbal is vorig jaar beschikbaar gesteld door VZV, zodat dit jaar de beurt 
is aan Hugo Boys.
Voor vragen kunnen jullie terecht bij Dirk Boontjes (mail dirk.boontjes@quicknet.nl)

Wedstrijddata en tijden zijn:
                                                                    vereniging                               scheidsrechters
maandag  28 dec. van 19.30 tot 22.30     Hugo Boys  en VZV    Con Zelo
dinsdag    29 dec. van 19.30 tot 22.30     Con Zelo en Hugo Boys VZV
woensdag 30 dec. van 19.30 tot 22.30     Con Zelo en VZV                     Hugo Boys  

Regels
-Ieder veldteam opsplitsen in twee gelijkwaardige zaalteams.
-Speelduur per wedstrijd is 20 minuten.
-Er wordt niet gewisseld van speelhelft.
-Een team bestaat uit 1 doelman en 4 veldspelers.
-De keeper mag in beide teams keepen. 
-Er mag steeds door gewisseld worden.
*Onze zaalvoetbalregels gelden:
-Vrije trap 5 meter afstand houden.
-Vrije trap verplicht in tweeën.  
-Hoekschop 5 meter afstand houden 
-Uitbal inschieten waarbij tegenstander op minimaal 5 meter.                                                                                                    
-Strafschop: iedereen achter de bal en minimaal 5 meter afstand vanaf de bal behalve de 
strafschopnemer.
-Binnen 3 seconden bal inschieten
-geen lichamelijk contact 
-geen sliding
-Keeper: bal ingooien 

Er mag niet gevoetbald worden met schoenen waar de zolen zwart van zijn.
Geleiders letten hier op!

Zaalsponsor  VZV        Fourage handel Piet Droog
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Zaalcompetitie B-C junioren.

Speelschema.

maandagavond   28  december Bestuursdienst: VZV
    Scheidsrechter: Con Zelo

Jun.    Wedstrijd   tijd  uitslag

C VZV – Hugo Boys 19.30    
C Hugo Boys – VZV 19.50
C VZV- Hugo Boys 20.10
C Hugo Boys – VZV 20.30    
B VZV– Hugo Boys  20.50    
B Hugo Boys – VZV 21.10
B VZV – Hugo Boys 21.30
B Hugo Boys – VZV 21.50    

dinsdagavond  29  december           Bestuursdienst: VZV 
                                                            Scheidsrechter: VZV

Jun.   Wedstrijd   tijd  uitslag

C Hugo Boys – Con Zelo 19.30  
C Con Zelo – Hugo Boys 19.50  
C Hugo Boys – Con Zelo 20.10   
C Con Zelo – Hugo Boys 20.30   
B Hugo Boys – Con Zelo 20.50  
B Con Zelo – Hugo Boys 21.10  
B Hugo Boys – Con Zelo 21.30   
B Con Zelo – Hugo Boys 21.50

woensdagavond  30 december Bestuursdienst: V.Z.V. 
  Scheidsrechter: Hugo Boys

Jun.    Wedstrijd   tijd  uitslag

C VZV – Con Zelo 19.30
C Con Zelo  – VZV 19.50
C VZV– Con Zelo 20.10
C Con Zelo  – VZV 20.30
B VZV – Con Zelo 20.50
B Con Zelo  – VZV 21.10
B VZV– Con Zelo 21.30
B Con Zelo  – VZV 21.50
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Volop smakelijke mogelijkheden voor de feestdagen...

Oud Hollands gebak
Oliebollen p/stuk € 0,75 
Appelrozijnenbol p/stuk € 0,90
Krentenbol p/stuk € 0,80
Appelbeignets p/stuk € 1,70
Mini appelbeignets p/stuk € 1,00
Appelbollen p/stuk € 2,00

Hartig
Uienstokbrood  € 1,80
Stokbrood gesneden  € 1,40
Stokbrood ongesneden € 1,40
Kruidenboter p/bakje € 1,30
Saucijzenbroodje  € 1,50
Halve saucijzen  € 0,75
Koude bittergarnit. p/stuk € 0,90

Saladeschotels min. 6 personen:
Huzarensalade p.p. € 3,95 
Zalmsalade p.p. € 4,95 
Kip-kerrysalade p.p. € 4,25 
Kartoffelsalade p.p. € 3,25
Eiersalade p.p. € 3,25
Waldorffsalade p.p. € 4,10
Pasta-kipsalade p.p. € 3,50
Hugo Salade: 
6 soorten op 1 schaal - 8 pers. € 31,00

aantal aantal

Naam:
Adres:
Telefoon:
Gewenste datum: Tijd:

Bestellingen voor de kerstdagen worden 
donderdag 24 december na 16.00 uur 
bezorgd. Of eventueel ophalen in de zaak, 
op 24 december tussen 16.00-17.00 uur.
Wij zijn gesloten op 25 en 26 december. 
Oudejaarsdag zijn wij geopend tot 17.30 
uur.  Op 1 januari 2016 zijn wij gesloten.

Middenweg 544, Heerhugowaard de Noord • Tel. 072 571 12 67 • Fax 072 571 80 42
info@snackeethuishugo.nl • www.snackeethuishugo.nl

LLIJST DECEMBER 2015 • BESTELLIJST DECEMBER 2015 • BESTELLIJST DECEMB

Bezoek ook onze website

www.snackeethuishugo.nl

Wij wensen u prettige en smakelijke
feestdagen en een voorspoedig 2016 toe!

Jan, Mirjam en medewerk(st)ers

Like ons op
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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

Kerststol nu voor € 3,95
Moskovische tulband van € 6,50 voor € 5,95

Kerstslagroomtaart  voor € 10,50
voor 8 tot 10 personen

Reclame voor zaterdag 19 december

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


