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Agenda
25 november 2016 20:00 Togido “Kouwe kak en tatoeage” in ‘t Zwaantje
26 november 2016 20:00 Togido “Kouwe kak en tatoeage” in ‘t Zwaantje
26 november 2016 Winterfair
27 november 2016 Winterfair
27 november 2016 Young Seven: advent kalender maken van hout
9 december 2016 Young Seven: Mensenrechten en Wereldgodsdiensten
20 december 2016 KBO: Kerstmiddag met Webtheater
4 januari 2017 Young Seven: Koken voor daklozen 16+
13 januari 2017 Young Seven: filmavond
28 januari 2017 Playbackshow in Bleeker
3 februari 2017 Young Seven: Sirkelslag
5 maart 2017 Young Seven: Modern monnikenwerk: workshop Handletteren
31 maart 2017 Authentieke Dorpshuisveiling
5 april 2017 Young Seven: Paasintenties maken: je bent een engel
14 mei 2017 Young Seven: Workshop wereldtapas
4 juni 2017 Young Seven: Verhalen rond het kampvuur
2 juli 2017 Young Seven: Zomerfeest
15 november 2017 t/m 18 november “Loca draait door”: Cabaret, revue en toneel avond  

in zaal Bleeker
19 november 2017 “Loca draait door”: Cabaret, revue en toneel middag in zaal Bleeker

Vrijdag 25 november 2016

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 5 DECEMBER 2016
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 23 december 2016.
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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 

HUSQVARNA 136 LiHD50 
HEGGENSCHAAR 

HUSQVARNA 136 LiC 
TRIMMER 
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KLINKENDE
  MUNT WEKEN

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

op een nieuwe 
Honda grasmaaier! 

www.honda.nl

€ 80,-
kado*

op de Honda 
HRX-serie**

€100,-
kado*

op de Honda 
HRH/HRD-serie 

€40,-
kado*

op de Honda 
IZY-serie** 

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

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

en de HRG 415P.

Tot ziens in onze showroom:

Te Huur 
geheel of in gedeeltes

Multi functioneel kantoor/productie/opslag lokatie. Ideaal gelegen in driehoek, 
Schagen, Alkmaar en Hoorn. info op http://www.fundainbusiness.nl/bedrijfshal/
zijdewind/object-49612370-de-weel-20/plattegrond/ of 06-53327563
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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 
 
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 voor1 december  op  het 
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat
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Kerkwerken
In december en januari  zijn de groepen van Marijke Morsink en Riet Berkhout aan de beurt om de kerk 
op orde te brengen.

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!

Gea Klercq

TER OVERWEGING: Advent   

Uitkijken naar wat komt
en intussen 
leven voelen groeien
diep in jezelf
aarzelend soms,
twijfelend
of het wel kán
dat in de diepste duisternis
licht
geboren wordt.
En toch
blijven hopen,
gedragen
door die ene zekerheid
van Hem die zegt:
Ik hou van je
en daarom word Ik
mens in jou,
mens naast jou,
voor altijd …

Mieke Kerckhof

UIT DE PAROCHIE –  “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” –  19 november 2016.
Aanstaand weekend, 27 november, begint een nieuw kerkelijk jaar met de advent, de 
voorbereidingstijd voor Kerstmis. In deze donkere tijden verlangen we naar licht. Niet alleen naar 
meer licht van de zon, maar ook naar meer licht in ons leven. We verwachten en geloven dat met 
Kerstmis het Licht van de wereld weer geboren wordt. Als ik het zo schrijf, klinkt het misschien wat 
zweverig. Maar verlangen we niet allemaal naar een lichtere wereld? Naar meer vrede, liefde en 
vriendschap? Jezus verlangt dat ook. En Hij heeft ons daarvoor allerlei aanwijzingen gegeven, hoe 
we daaraan kunnen werken. Door met Kerstmis Zijn geboorte weer te vieren, kunnen we als het 
ware weer opnieuw beginnen, bij de basis, bij het kleine en het tedere. Opnieuw beginnen in onze 
eigen kring, aan onze eigen tafel. Moge de advent u daarop voorbereiden.
We hebben weer een adventproject. Er staat een boomstam op het altaar, een soort boom van het 
leven, waarop elke week een lichtje meer zal worden aangestoken, net als op de adventkrans; van 
donker naar licht.

Op 27 november hebben we weer de Zwarte Pietenviering. De kans is dan ook heel groot dat er 
een paar Pieten (zwart of met roet of met vegen) naar de kerk komen. We hopen dan natuurlijk op 
heel veel kinderen. We hebben in die viering een heel bijzonder koor, namelijk van de jongeren 
die vorig jaar naar Rome zijn geweest, de begeleiders ook van vorig jaar van het Vormselproject. 
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Het is een geweldig enthousiast koor en staat onder leiding van Liesbeth Wijnker en Mark de Bont. 
Dus kom allemaal ervan genieten.
In die viering wordt Miel Berkhout als nieuwe misdienaar geïnstalleerd. De familie Berkhout is een 
goeie leverancier van misdienaars: dit wordt de derde. Daarmee zijn we natuurlijk heel blij. Een 
ander gezin, dat dat ook was, gaat verhuizen, de familie Tsiamparlis. We nemen daarom afscheid 
van Lysandros, de derde misdienaar uit het gezin. We wensen de familie heel veel geluk in hun 
nieuwe woonplaats. En bedankt voor jullie betrokkenheid bij de parochie.

Op 12 november hadden de vormelingen en hun begeleiders de maatschappelijke stage. Ze 
gingen in groepen naar vier verschillende instellingen om leuke dingen te doen met mensen met 
beperkingen. Een groep ging bijvoorbeeld pepernoten bakken. 
Aan het einde van de middag had de groep in de kerk een hemelse maaltijd. Dat wil zeggen: ze 
mochten niets zelf pakken, maar alleen weggeven en uitdelen, en afwachten of ze zelf eits kregen. 
Maar dat ging natuurlijk heel goed.  Iedere vormeling of begeleider had iets te eten meegenomen 
van thuis. Er waren veel taarten, pizza’s en wraps; ook een aantal overheerlijke toetjes. Iedereen zat 
te smullen. ’s Avonds was de afsluitende viering. Ook met een begeleiderskoor onder leiding van 
Liesbeth en Mark, maar dan natuurlijk met de begeleiders van dit jaar. Ook zij zijn super enthousiast. 
De viering werd gedragen door vormelingen, begeleiders en ouders en dat ging heel goed.
Dit zijn allemaal dingen die ik moet gaan loslaten nu ik per 1 januari met pensioen ga. Dat raakt me 
wel enorm. Maar wie weet wat voor mogelijkheden er nog komen.

15 november was de eerste ouderavond voor het Eerste Communieproject van dit seizoen. Twaalf 
kinderen doen mee met het project. Dat is niet heel veel, maar de klassen worden kleiner en er zijn 
minder kinderen gedoopt. In de viering van 27 november zullen de kinderen hun zelfgemaakte 
adventskransen in de kerk brengen.

Op 18 november overleed Piet Borst op bijna 70-jarige leeftijd door een slopende ziekte. Als u dit 
leest zijn de afscheidsviering en begrafenis achter de rug. Lia en gezin: van harte gecondoleerd, 
heel veel sterkte! Dat alle mooie herinneringen aan Piet jullie heel veel kracht geven.

Op 20 november werd Guido Overtoom gedoopt. Familie Overtoom: van harte gefeliciteerd en 
veel geluk met jullie zoon. Dat hij mag opgroeien tot een evenwichtig mens die jullie en anderen 
tot zegen is.

Op maandag 12 december is er een Oecumenische vesper in de PKN-kerk aan de Middenweg in  
’t Centrum, ’s avonds om half 8. Ik zal daar voorgaan, samen met dominee Henco van Capelleveen. 
We willen proberen de Oecumenische draad weer op te pakken. Met alle strijd in de wereld is het 
goed dat er ook plaatsen zijn waar bruggen worden geslagen. Wij proberen dat. U bent van harte 
uitgenodigd.

Wat komen gaat:
27 november: eerste zondag van de advent; Zwarte Pietenviering; installatie nieuwe misdienaar.
4 december: viering met Ritmisch Koor en de Gebedsvieringgroep
12 december: om 19.30 uur oecumenische vesper in de PKN-kerk

Hartelijke groet,
Marion Bleeker – Burger.

WEEKEINDE 26 EN 27 NOVEMBER
Eerste zondag van de advent
Eerste lezing uit  de profeet Jesaja 2,1-5(Alle volkeren laten zich door God de weg wijzen naar 
gerechtigheid en vrede)
Evangelie uit Matteüs 24,37-44( Wees waakzaam: geef aandacht aan de komst van God in  
uw leven)
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ZONDAG 27 NOVEMBER  
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van de Romegangers. Voorganger is Marion Bleeker-Burger.
Gebedsintenties  voor: in liefdevolle herinnering Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers, Theo 
en Annie Hoogland-Bleeker, Theo Kortekaas en zegen over zijn gezin, Jan Beers en Ali Beers-
Mooij en Piet, Piet Bleeker en zegen over zijn gezin, Riet Ursem-van Langen en overleden familie,  
Tiny Veldman-Overtoom en overleden  familie ,Cees Meester, in liefdevolle herinnering Jaap en 
Anna Pronk-Kieft, Jan en Sjanet, Theo Groot en overleden familie Groot- de Goede
Lector: Marga van Langen. Misdienaars: Lau Berkhout en Lysandris Tsiamparlis. Koster:  
Rene van Langen

MAANDAG 28 NOVEMBER
15.15 UUR TOT 16.30 UUR
Kinderkerk voor de onderbouw

DONDERDAG 1 DECEMBER
15.15 UUR TOT 16.30 UUR
Kinderkerk voor de bovenbouw

WEEKEINDE 3 EN 4 DECEMBER
Tweede zondag van de advent
Eerste lezing uit Jesaja 11,1-10(De messiaanse koning zal gerechtigheid doen en een paradijselijke 
vrede tot stand brengen)
Evangelie uit Matteüs 3,1-12(Johannes de Doper roept op tot bekering)

ZONDAG 4 DECEMBER
10.00 UUR
Viering door de gebedsviering groep met zang van het ritmisch koor.
Gebedsintenties voor: Kees Zuurbier en Truus Zuurbier-Groot, in liefdevolle herinnering Dries 
Keesom die 5 december jarig is, levende en overleden familie Jong-Schilder, Agie Borst-Eeken en 
Cor Borst en zegen over hun gezin, Cor Borst en Ria Borst-Groot, in liefdevolle herinnering Nic Eeken 
en Michel, Riet Bleeker-Korver, Petra en overleden familie Bleeker-Korver, Riet Oudeman-Beers uit 
dierbare en dankbare herinnering, Nic Klaver en Ineke, voor een jarige en zegen over zijn gezin.
Koster: Kees Berkhout

WEEKEINDE 10 EN 11 DECEMBER
Derde zondag van de advent
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 35,1-6a.10( De profeet verkondigt het komende  heil: God redt 
heel de mens,naar geest en lichaam)
Evangelie uit Matteüs 11,2-11(Jezus antwoord aan de twijfelende  Johannes de Doper en wijst 
hem op de tekens  van het aanbrekende rijk Gods)

ZONDAG 11 DECEMBER
10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van de cantorij. Voorganger is pater Jan Molenaar.
Gebedsintenties voor: Cor Borst en Ria Borst-Groot, Jan Bleeker en zegen over zijn gezin, Adriaan 
van Langen en zegen over zijn gezin, Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda 
Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart, in liefdevolle herinnering Annie van 
Schagen en overleden ouders 
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars; Maud en Miel Berkhout  Koster: Gon Meester

MAANDAG 12 DECEMBER
15.15 UUR TOT 16.30 UUR
Kinderkerk van groep 1 tot en met 8.
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ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP:

T VELD
Zaterdag 26 november om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van 
interamvo
Zaterdag 3 december  om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en volkszang
Zaterdag 10 december  om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van 
het gemengd koor.

WAARLAND
Zaterdag 26 november om 19.00 uur Woord- en Communieviering met Marion Bleeker - Burger en 
zang van het ritmisch koor.
Zondag 4 december om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van de 
vrienden van het gregoriaans
Zondag 11 december om 10.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en 
zang van het gemengd koor.

NIEDORP
Zondag 27 november om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het 
gemengd koor.
Zaterdag 3 december om 19.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer
Zaterdag 10 december om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Stok en zang van 
Timeless.

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

Agenda
Op 7 december  vergadert de parochievergadering om 19.30 uur

JAAR VAN BARMHARTIGHEID.

Op 20 november hebben we het Jaar van Barmhartigheid afgesloten. Dat wil natuurlijk niet 
zeggen, dat we nu niet barmhartig meer hoeven te zijn. Integendeel: het is een opdracht voor 
altijd. Een jaar geleden op 8 december opende Paus Franciscus een aantal Heilige Deuren als 
teken van de start van dat Jaar van Barmhartigheid. Met de bedoeling dat we meer zouden 
gaan nadenken over Barmhartigheid. Wat is dat nou precies? En hoe breng je dat in de praktijk? 
Vanuit het bisdom werd nogal de nadruk gelegd op biechten en het vergeven van de zonden. 
Maar er kan zoveel meer. Hier in De Noord zijn we ook met een groepje aan tafel gaan zitten en 
hebben we geprobeerd om er invulling aan te geven. Het ging allemaal wat stroef. Maar toch is 
er uiteindelijk door Gerda Zuurbier iets in de Kinderkerk gedaan en het Jonge Heerenconvent 
heeft beloofd om bij te dragen aan verbondenheid in onze parochie door activiteiten te 
bezoeken. Natuurlijk zijn er groepen die altijd al aan barmhartigheid doen, zoals de PCI, de MOV, 
de Lourdeswerkgroep, maar eigenlijk ook alle vrijwilligers doordat zij zich inzetten voor anderen. 
Daar gaat het uiteindelijk om. 

20 november gingen de Heilige Deuren in Rome weer dicht, maar de opdracht van Christus onze 
Koning om barmhartig te zijn, blijft altijd.

Pastor Marion Bleeker – Burger.
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ZWARTE PIETENVIERING.                        

Ondanks alle commotie rond ZWARTE Piet houden we op 27 
november toch onze jaarlijkse Zwarte Pietenviering. Het koor 
wordt gevormd door de jongeren (20 en 21-jarigen), die vorig 
jaar Vormselbegeleider zijn geweest en die naar Rome zijn 
geweest. Het is een super-enthousiast koor. 
En ja ….. het is vrijwel zeker dat ook een aantal Zwarte Pieten (of 
veeg-Pieten of roet-Pieten) op bezoek komen in die viering.
Iedereen is natuurlijk van harte welkom!
Dus graag tot ziens in de kerk op 27 november om 10 uur.

Pastor Marion Bleeker – Burger.

 

De opbrengst van de wereldwinkel van zondag 23 oktober  
was €138.95.

De gezamenlijke MOV,s van de vijfhoek ondersteunen het hieronder beschreven project.

DUURZAME OPLEIDINGEN VOOR ALLEENSTAANDE MOEDERS IN CONGO.

De democratische republiek Congo is één van de armste landen van de wereld en heeft geen enkel 
systeem van sociale zekerheid.

Jonge alleen staande moeders,die vaak geen enkele opleiding kregen,lijden het meest onder het  
ontbreken van een sociaal vangnet.

Daardoor lukt het hen zelfs niet om te voorzien in de basis behoefte van hun gezin. Zoals voeding  
en gezondheid.

Volgende keer leest u meer informatie over dit advent project.

“Geloven in het leven”   
Kees Swan preekt in de Westfriese Ekklesia.

De volgende viering van de Westfriese Ekklesia is op zondag 4 december 2016 om 11.00 uur in de 
Protestantse kerk te Wognum.

Het jaarthema voor het seizoen 2016-2017 van de Westfriese Ekklesia luidt:  “Leven op aarde”. 
In de viering van 4 december a.s. preekt Kees Swan over: “Geloven in het leven”.  
Waarover gaan religie en geloof? Over iets buiten en boven ons, over wat er meer is tussen hemel 
en aarde? Over mysteries en wonderen? Of gaat het over ons, over ons leven op aarde? Waar  
geloven wij in?

Kees Swan studeerde theologie in Amsterdam en maatschappijwetenschappen in Tilburg. Hij  
werkte ruim 35 jaar als docent godsdienst/levensbeschouwing en maatschappijleer op het Tabor 
College, locatie Oscar Romero in Hoorn. Hij was lid van diverse liturgiegroepen en kerkbesturen en 
is momenteel voorzitter van het bestuur van de Westfriese Ekklesia.  
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De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te 
Wognum. (De vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand.)

Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van Alwies Cock 
en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en thee en 
gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u  op 
4 december te ontmoeten. U bent van harte welkom.

Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

Voor alle kinderen en hun ouders

Zondag 27 november is het de 1e zondag van de Advent.
Dan zijn we vol verwachting voor het naderende Kerstfeest.
Maar we zijn ook nog vol verwachting voor een ander persoon!!

Dit willen wij dan allemaal in de kerk gaan vieren.
De Eerste Communicanten zijn er met hun adventskrans. 
Er wordt 1 nieuwe misdienaars geïnstalleerd: Miel Berkhout.

Het koor van de Rome gangers zal de viering opluisteren.

En  jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd om deze verwachtings- 
volle viering met ons mee te vieren.

Wij hopen op veel kinderen en hun ouders.

De Engelenbak 

Actualiteit Ondanks het feit de onze gevangenis (helaas nog steeds!) op de nominatie staat om 
gesloten te worden, heeft er onlangs een fusie tussen Amerswiel en Zuyder Bos plaatsgevonden. 
Dit heeft geleid tot veel interne verhuizingen en ook de Geestelijke Verzorging heeft zich een 
nieuw onderkomen verworven. Gelukkig is onze bereikbaarheid voor de gedetineerden hierdoor 
vergroot, hetgeen onze werkzaamheden zeker ten goede zal komen. Helaas zijn collega dominee 
Verry Patty en Imam Mustapha Zoubir recentelijk voor langere tijd in de lappenmand geraakt. We 
hopen van harte dat zij hun werkzaamheden weer snel zullen kunnen oppakken. 

Bloemen-Actie Door bezuinigingen en veranderende betalingssystemen is onze aanschaf van 
bloemen nagenoeg gestopt. Bloemen zijn tijdens de liturgie van ouds een blijk van hulde en 
eerbetoon aan God. In de gevangenis  hebben zij nog een extra betekenis. Na afloop van de dienst 
delen wij de bloemen altijd uit. De bloemen worden meegenomen naar de afdeling en soms ook 
doorgeven aan jongens die het nodig hebben. Dat dit überhaupt mogelijk is, is al heel bijzonder 
in een gevangenis. Wij willen daarom het initiatief nemen om de bezorging van bloemen vanuit 
de naburige kerken te vergroten. Wij zoeken Gemeenten en Parochies die een of twee keer per jaar 
hun bloemen een tweede leven willen gunnen tijdens onze kerkdiensten. U kunt de bloemen dan 
afgeven bij de portier en desgewenst ook de kerkdienst bij wonen. Wij hebben daarvoor wel een 
contactpersoon van uw gemeenschap nodig om een jaarplanning te maken en moeten de naam 
van de bezorger natuurlijk vooraf weten om te kunnen regelen dat hij of zij kan binnenkomen. Heeft 
u interesse en/of vragen dan kunt u dit laten weten via het volgende emailadres: wim.timmer@dji.
minjus.nl    De Engelenbak Vanuit “De Engelenbak” willen we zowel in de gevangenis als daarbuiten 
activiteiten organiseren met het oog op de ondersteuning van het Gevangenispastoraat. Daarbij 
hopen wij op support en ondersteuning vanuit de kerken in de omgeving van Heerhugowaard-
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Alkmaar (en dan niet alleen door de betrokkenheid van kerkvrijwilligers, maar ook door middel 
van financiële steun om het pastoraat achter de muren vorm te kunnen geven). Wanneer uw 
gemeente of kerk een keer voorlichting wilt krijgen over de activiteiten van het Justitiepastoraat, 
dan laten wij ons graag uitnodigen om meer te vertellen over ons werk.  

Giften voor diaconale hulp die wij bieden, zoals kleding, kindervervoer, telefoonkaarten, 
studiebeurzen etc., kunt u ook storten op de rekening van  “De Engelenbak”   NL05RABO0161725058 

LEF-Hebben Vanuit de confessionele Geestelijk Verzorging bieden wij binnen de Inrichting twee 
maal per jaar de cursus LEF-Hebben aan. Dit is een cursus voor daders die willen nadenken over 
de consequenties van hun misdaden en willen leren hoe ze hun fouten kunnen herstellen. Het 
bijzondere van deze cursus is dat gedetineerden hier zelf voor kiezen. In tien modules wordt 
thematisch gewerkt en komen externe gasten hun verhaal doen, zoals bijvoorbeeld een vader 
wiens dochter door een geweldsmisdrijf om het leven is gebracht. Aan het eind van de cursus 
ontvangen de deelnemers een certificaat uit handen van de Directie. Na iedere cursus zijn er 
gedetineerden die het initiatief nemen om hun excuses aan te bieden aan de slachtoffers. 

Vader-Kind-Activiteiten Vanuit het Pastorale Team ondersteunen wij de Vader-Kind-activiteiten 
binnen de Inrichting; niet alleen bij de organisatie en het faciliteren, maar ook met ondersteuning 
door onze vrijwilligers. Het zijn onze vrijwilligers die op de laatste zaterdag van de maand de 
opnamen maken van het “Papa leest voor” project en er zijn diverse vrijwilligers die meehelpen 
tijdens de “Vader Kind Dag”. Dit is een apart georganiseerd bezoek voor kinderen van gedetineerden 
in de sportzaal, zodat ze vrijuit met en van hun vader kunnen genieten. Ook bij het halen en 
brengen van deze kinderen leveren kerkvrijwilligers een belangrijke bijdrage. Heeft u interesse 
in het vrijwilligerswerk dan kunt u dit laten weten via het volgende emailadres: wim.timmer@dji.
minjus.nl  U bent van harte uitgenodigd!  

Kerstpakket-Actie 2016 De Kerstpakket-Actie is een landelijk initiatief van Exodus Nederland, onze 
landelijke vrijwilligersorganisatie. Het is een bescheiden pakket, maar wel met een hoog surprise-
gehalte, waarmee de gedetineerde ondersteund wordt om de donkere dagen van december door 
te komen. Het gaat om basale zaken als een lichtje, kerstbrood, een kerstkaart, pen en papier. Onze 
vrijwilligers benaderen de lokale middenstand voor gratis producten. De Kerstpakket-Actie van 
vorig jaar was een doorslaand succes. Bij het uitdelen van de pakketjes door onze vrijwilligers op de 
afdelingen, kregen zij vele dankbare reacties. De presentie van de kerk in de gevangenis werd op dat 
moment bijzonder gewaardeerd. Wij hopen dan ook van harte dat u hieraan bij zou willen dragen.  

Wij doen een dringend beroep op u als kerken om de gedetineerden in PI Zuyder Bos/Amerswiel in 
Heerhugowaard niet te vergeten. Uit verschillende kerkelijke gemeentes kregen we vorig jaar het 
bericht, dat voor onze Kerstactie jaarlijks een post zal worden begroot. Wij danken u bij voorbaat 
hartelijk voor uw gift en ondersteuning! 
 

Mede namens de Coördinator Vrijwilligerswerk Margreet Slot-Schoon, 

het Team Geestelijke Verzorging, Justitiepastoraat Heerhugowaard/Alkmaar, 
Arjen Kwantes, Dominee Verry Patty, Dominee Wim Timmer, RK-pastor
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In memoriam Afra Korver-Wester

Op 7 oktober overleed Afra Korver-Wester op 85 jarige leeftijd.
Afra werd geboren op 14 september 1931 in de ‘Sloeierd” in het Waarland. Zij was de 6e en 
jongste dochter van Wilhelmina Stoop en Pieter Wester. Het grote tuinders gezin had ook nog 
6 zonen. Omdat het thuis geen vetpot was, hadden alle kinderen ’s morgens een taak, waarna 
zij nuchter naar de kerk gingen en daarna naar school. Uit school werden de oude kleren aan-
getrokken om mee te helpen in huis of op het land. Na de lagere school mocht Afra naar de 
naaischool in ’t Veld. Ook hielp ze regelmatig bij haar zussen in de huishouding als dat nodig 
was na de geboorte van een kleintje en bij ziek en zeer. Ook werkte ze in de huishouding bij 
andere gezinnen. Bij de gebroeders Groen kwam ze regelmatig Piet Korver tegen. Vanuit Waar-
land verhuisden de familie Wester, met de laatste thuiswonende kroost, naar de Middenweg in 
de Noord. Hier werden Afra en Piet zelfs bijna buren. Hun liefde bloeide op tussen de aardbei-
plantjes.

Op 27 April 1957 trouwden ze in de kerk van de Noord en gingen wonen aan de Middenweg. In 
dit huisje werden de 4 kinderen geboren. 16 Jaren later verhuisden ze naar de Plaetmanstraat. 
Afra was heel zorgzaam voor haar kinderen. Vier apparaten waren heel waardevol voor haar. De 
sappan, de wasmachine, de strijkbout en als laatste en belangrijkste de naaimachine. Hiermee 
maakte ze veel kleding zelf. Met verstelwerk bespaarde ze geld. Uren kon ze in de kas achter het 
huis en op de volkstuin bezig zijn met het krenten van de druiven. Liters bramensap en potten 
vol jam heeft ze gemaakt. En dan waren er ook nog de aardbeien, sperziebonen, snijbonen, 
witte bonen, bruine bonen enzovoorts…..Vaak was er op zondag zelfgebakken krentenbrood 
en appeltaart. 

In de zomervakantie ging het gezin vrijwel altijd naar Slagharen. Na hun 25 jarige huwelijk  
gingen Piet en Afra op vakantie naar Lourdes. Toch vond Afra het leven niet altijd gemakkelijk. 
Op haar manier had ze steun bij mensen met een extra zintuig, zoals Steers in Sint-Pancras en 
Jomanda. Heel veel ingestraalde kaartjes hebben onder haar kussen gelegen. Ook Maria was 
een grote steun voor haar. Na de eerste keer Lourdes is ze daar nog twee maal geweest. 
Haar gezin werd groter door de komst van de schoonkinderen en de kleinkinderen. Ze genoot 
van de feestjes, zoals familieweekenden, Sinterklaas en Kerst. Het verlies van haar dochter  
Helma heeft ze nooit helemaal een plekje kunnen geven. Gelukkig mocht ze nog meemaken 
dat ze overgrootmoeder werd van Lotte en Dirk. 

Na 32 jaar Plaetmanstraat wilden ze graag kleiner wonen en verhuisden zij naar de Carel  
Willinkstraat. Hier heeft ze met Piet samen nog een aantal jaren gewoond. Na 55 jaar huwelijk 
verhuisde Piet naar Zuyder Waert en bleef Afra daar alleen achter. Dat deed haar veel verdriet.  
Na het overlijden van Piet was voor haar de glans van het leven er wel af. De kinderen zagen 
hoe ze achteruit ging. Veel dingen werden vergeten, vaak was er iets zoek. Ze had steeds meer 
zorg nodig, daarom werd gekeken naar een andere woonvorm. Het liep anders. In mei 2015 
kreeg Afra een tia, daardoor moest ze naar het ziekenhuis. Daarna volgde een opname op de  
revalidatie afdeling van Westerhout in Alkmaar. Negen weken later is ze verhuisd naar de  
Platanenhof. Ze voelde zich hier goed en schikte zich in haar lot. De liefdevolle verzorging en 
aandacht deden haar goed.

Begin oktober voelde ze zich niet lekker en klaagde over pijn op de borst.  
Vrijdagmorgen 7 oktober kregen de kinderen het telefoontje dat hun moeder was overleden.
Ze had hen verlaten, om degenen die ze zo lief had terug te vinden. 
Het in memoriam in de kerk eindigde met deze woorden:
“Moeder, onrustig zoekend, dwalend in gedachten,
nu de rust gevonden, dat zal ons verdriet verzachten.”



12 13

Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op www.urmaprint.nl

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

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

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

✦ HUWELIJKSKAARTEN  ✦ ZAKELIJK DRUKWERK ✦ CANVASPRINTS

 

Sterrenboschstraat 8,   1704 CN Heerhugowaard

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

• 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
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In memoriam Merie Klompstra-Bakker

Toen op 12 oktober de klokken luidden en langzamerhand bekend werd dat dit was voor  
Merie Klompstra, ging er een enorme schok door het dorp. Een nog jonge, sportieve, spontane,  
lieve en gezellige vrouw was er plotseling niet meer.
Twee dagen eerder was de hele familie nog bij elkaar geweest om te proosten op het 39 ja-
rige huwelijk van Frits en Merie, niet wetend dat het afscheid die avond gelijk het definitieve 
afscheid zou zijn. Een hersenbloeding, die zij kreeg op maandagavond, kwam ze niet meer te 
boven en ze overleed op dinsdag 11 oktober op 58 jarige leeftijd.

Merie Bakker groeide op aan de Slootgaardweg in het Waarland. Het gezin bestond uit 3 kin-
deren. Ze had een gelukkige jeugd, had vele vriendjes en op een gegeven moment kwam ze 
Frits Klompstra tegen en het bleek meteen dat hij haar grote liefde was. Ze gingen trouwen 
in 1977 en wonen in het ouderlijk huis van Frits aan het Verlaat in Oude Niedorp. Ze was nog 
maar anderhalf jaar getrouwd toen een aderlijke bloeding bij haar hersenen haar bijna van het 
leven beroofde. 
Gelukkig was ze daar sterk uit gekomen en in 1982 mochten zij hun lang gekoesterde eerste 
kind  verwelkomen, een wolk van een baby, een dochter en haar naam werd Marit. Twee jaar 
later volgde Mark, een zoon. Beide soorten hadden ze nu, meer smaken waren er niet dus het 
was goed zo. Er volgden mooie fijne jaren: vakanties, Centerparcs en vele mooie familie uitjes. 

In 1986 verhuisden ze naar Verlaat 9A in Heerhugowaard, Frits ging bij Leegwater werken en 
zij gingen wonen bij het bedrijf. De kinderen werden groter dus zocht Merie ook weer een 
baantje. Onder andere bij van Ophem, het dorpshuis Waarland en zelfs bij Leegwater en na-
tuurlijk bij de pomp. Daar was ze heel bekend. Want wie kon haar nou niet? Als je niet kwam 
tanken stak ze wel een hand op. Ze hield van mensen, stond voor iedereen klaar. Zo was het 
thuis ook, ze was de spil van het gezin, zo hield zij alles bij elkaar en om haar heen. 

Doordat leegwater ging uitbreiden moesten zij helaas hun stekkie verlaten, ze woonden daar 
met veel plezier en hadden veel steun aan de buurtjes, waar ze nu nog steeds goed contact 
mee hebben. Ze kwamen terecht op Lutkebosch 4 op Noordereiland. 
Je zag ze samen veel in de Noord. Merie en Frits deden de laatste jaren steeds meer samen, 
waaronder de contacten rond brengen. Merie was ook actief voor de Caritas en liep voor de 
Kerkbalans nog in haar oude wijk op het Verlaat. Ze had nog steeds een goede band met haar 
handbal vriendinnen waar ze altijd leuke avonden en uitjes mee had. Zo sportte ze nog met 
een aantal vriendinnen op de dinsdag. Een andere hobby van Merie was het wandelen met 
haar zus en nichtjes uit het zuid. Alkmaar en zelfs Nijmegen hebben zij een aantal keren  
gelopen, maar ook de familie was heel belangrijk voor haar. Toen haar dochter Marit zwanger 
was, brandde zij gedurende de hele zwangerschap een kaarsje voor een goede afloop.  
Nick werd geboren, wat waren ze trots! Ze keek er altijd naar uit als het donderdag was want 
dan gingen ze weer met zijn tweeën te oppassen op hun grote vriend. Wat heeft zij als oma 
nog van hem genoten. 

Het plotseling overlijden is een enorme klap voor het gezin en de familie, maar vooral voor 
Frits want hij moet zijn steun en toeverlaat missen. De mannen van Hugo Boys 4 herdachten 
haar op zondag met 1 minuut stilte en met rouwbanden. In een stampvolle kerk hebben we 
afscheid van haar genomen. Het verdriet is groot.
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René Jonker 
Stationslaan 1

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

www.jonkerhov.nl
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In memoriam Tiny Oudeman-Groot

Op 15 oktober is op 83 jarige leeftijd Tiny Oudeman Groot overleden. Tiny was het tweede 
kind uit het gezin van Nic en Gonda Groot- Duits. Ze is geboren in de boerderij aan de Mid-
denweg die later het Stamcafe is geworden achter Heiligenberg.
Al vroeg had zij de zorg over haar 12 broertjes en zusjes na het vroegtijdig overlijden van haar 
moeder op 47 jarige leeftijd. Tiny  heeft later menig gezin geholpen als wilde baakster. Op 
ongeveer 24 jarige leeftijd kwam zij te werk aan de Dijk, Westerweg bij het gezin van Beers 
waar de moeder vroegtijdig was overleden. Hier had zij  de zorg  voor dag en nacht over het 
hele gezin en hielp ze ook mee op het land. In deze jaren heeft ze Jan Oudeman leren kennen, 
Lange Jan, waarmee ze januari 1964 trouwde.
Jan en Tiny gingen wonen op Middenweg 537, naast Dries Keesom en tegenover kapper  
Nic Doodeman. Daar werden Gon en Karin geboren. Na een paar jaar is het gezin verhuisd naar 
Middenweg 530a waar Paul en Margreth zijn geboren. Tiny hielp Jan mee in het bollenbedrijf en 
na het beëindigen hiervan, later met het voeren van de mestvarkens. Tiny had ook veel hobby`s, 
handwerken, planten en groentekasje, fietsen en het verzamelen van krantenknipsels.

Het geloof heeft voor Tiny altijd een grote rol gespeeld, zij was een trouwe kerkganger, ze 
heeft ruim 20 jaar op het gemengd koor gezeten van de Heilig Hartkerk in de Noord. Ook is zij 
naar Lourdes geweest.

Eind jaren 90 werd die vreselijke ziekte van Parkinson geconstateerd en kwamen de lichame-
lijke ongemakken en konden de dingen niet altijd meer gedaan worden die zij nog zo graag 
deed. Nadat Jan in maart 2012 ziek werd, veranderde er veel.
Er kwamen veel mensen om zorg te bieden. Na het overlijden van Jan in november 2013 wilde 
Tiny toch weer naar Het Zuid en dit werd Hugo Oord. Ze bewoonde een kamer met uitzicht op 
haar oude school en zag iedereen aankomen die op visite kwam. Visite kwam er veel ,net als 
vroeger thuis. In mei kwam Tiny op bed te liggen vanwege lichamelijke klachten, het geheu-
gen liet het ook al meer afweten, maar klagen deed zij nooit. Al die tijd is zij niet meer van bed 
geweest, de laatste weken werden zwaarder. Uiteindelijk is Tiny 15 oktober in het bijzijn van 
haar dierbaren in liefde losgelaten.

Op zondag 16 oktober is zij om 15 uur, tijdens het luiden van de klokken, terug gekomen in 
De Noord waar zij de laatste dagen bij het gezin van Margreth en Frits verbleef. Na de druk-
bezochte condoleance en uitvaart op 20 oktober is zij begraven bij haar man Jan. Zij heeft de 
rust gevonden die ze zo heeft verdiend.
De gedachte dat zij weer samen is met Jan, verzachten het verdriet van het grote gemis van 
een lieve zorgzame moeder en oma.

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling,
mooie woorden, prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten,
die wij als familie ontvingen na het overlijden van onze lieve moeder, oma en omi.

                                                  Afra Korver Wester

Zonder haar is alles anders. Woorden schieten te kort,
maar weet dat alle reacties ons een grote troost zijn, bij de verwerking van ons verdriet.

                 Familie Korver
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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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“Loca Draait Door”: Cabaret, revue en toneel 
voorstelling in zaal Bleeker
Jazeker de creative group-cq-producenten van Loca (lokaal cabaret) hebben de afgelopen 2 jaar 
bijna iedere woensdagavond bij elkaar gezeten. Dit alles om volgend jaar november voor jullie 
een geheel nieuwe spetterende voorstelling vol humor, verrassing, drama, talent, performance 
en ?? te bedenken. En het is gelukt, we hebben weer onderwerpen en gebeurtenissen onder 
de noemer “Loca draait door” waarbij gelachen, gehuild, gedraaid en van genoten kan worden!

Net als 2 jaar geleden bij “De Noord draait door” zal de kaartverkoop via Ticketpoint Dagwinkel 
Arno & Sylvia gaan maar hierover later meer.

Zet het maar in je agenda: 15-17-18-19 november 2017 is de voorstelling uiteraard weer in 
Theater Bleeker.

De creative group-cq-producenten van deze show zijn in willekeurige volgorde: 
Dolf de Wit, Ineke Hoogland, John Dekker, Ingrid Boots, Carola Keesom, Nico Beers,  
Irma van Zelm.

Oppas/ hulp gezocht met spoed!
Lieve oppas/hulp in huis met pit voor onze 3 kinderen voor de zaterdag en de woensdagavond 
vanaf 17:00 uur. Leeftijd tussen de 16 en 66 jaar.
 
Voor verdere info: 
fam Snoek (Snoek Motoren) 06-51700210

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

Dit weekend “Winterfair op De Dars!”
De laatste voorbereidingen worden getroffen en zaterdag 26 november om 10.00 uur staan we 
voor jullie klaar in ‘De Dars’ op Middenweg 523, op de route nr. 5.
De familie Mol is er met houtdraaiwerk, kaarten, beschilderde houten borden en kaarsen, 
Van Schagenkids is er voor druk/borduurwerk op kleding, bekers enz. en met themaboxen 
voor verjaardagspartijtje voor de kinderen,  allerlei lekkers vers gemaakt van Mama Miepie, 
prachtige vogeltaarten van Joke Verduin, eigen gemaakte kerstdecoraties en sjaals van Ans 
van Zelm, diverse windlichten van Laura Jaspers, houten kerstborden van Cees en Petra Reus, 
vele mooie foto’s van RSF Roos Snel en natuurlijk op beide dagen ieder heel uur een optreden 
van Anna en Irma. 
We zorgen dat er weer een koppie voor u is met wat lekkers kom gewoon effe ân!
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De achtste editie van de WINTERFAIR vind plaats op 26 en 27 november 
van 10.00 tot 17.00

Een route vol aparte, creatieve, vaak 
handgemaakte cadeaus en lekkernijen
voor de aankomende feestmaand.
Alle deelnemers zijn in het bezit van een letter 
waarmee een slagzin gemaakt kan worden 
van 25 letters.
Lever het strookje in bij APPELTJE-EITJE en win 
1 van die heerlijke prijzen.........

1  Ted&Det   Laanderweg 21
Bij ons staat de loods weer vol met hele leuke, 
originele hebbedingen voor de kerst,
maar ook voor decoratie.

2  Anton Duijn    Hasselaarsweg  21
Bij DUIJN-KEUKENS veel collega-ondernemers 
onder 1 dak. Laat u inspireren en verrassen 
op het gebied van
tuin, wonen, bloemkunst, persoonlijke 
verzorging, taartenworkshops en kookdemo’s.

3  Allemoois  Middenweg 515
Koffie drinken bij de warme kachel tussen kerst en brocante
in de gezellige sfeer van ALLEMOOIS.  Groetjes Annemiek, Marjet en Roos.

4  Diny Druijven   Dorsvlegel 7
Na vele jaren bij Jopie’s Boetje nu op eigen terrein. Bij Dien en dochters moet je zijn.
Aanvullingen voor het interieur o.a. Thonet stoelen, kastjes, tafels, spiegels en veel andere stukken.
Hier iets leuks vinden, dat moet zeker lukken!

5  De Dars v. Schagen  Middenweg 523
DE DARS een mooie locatie met o.a. houten en kleine handgemaakte kerstdecoraties, kinderkleding,
vogeltaarten, houtdraaiwerk, olijven en tapas, en foto’s op allerlei manieren afgedrukt.
Bovendien ieder uur een optreden van Anna en Irma!
Kortom; veel te zien en veel gezelligheid.

6  v/d Lippe  Kerk Middenweg
Dick van der Lippe heeft dagelijks behoefte om te schilderen en staat in de kerk met zijn werken, 
waaronder landschappen, molens, dieren en portretten.
Wil je een ECHTE van der Lippe? Kijk op www.dickvanderlippe.com
Zaterdag 10.00 - 17.00 en Zondag 11.00 - 17.00

7  Angèl Mooij   Groote Geldenbosch 48
AMBIANCE met home decoration. Monique met decoraties en omslagdoeken. 
Patisserie, lekkernijen om mee naar huis te nemen.
Vendita Bijoux: hippe colliers, armbanden, ringen, tassen, sjaals e.d. Kwaliteitswijnen van 
Wijngaard Noordland en Simone met haar prachtige zelfgemaakte fotokaarten.
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8  Maaike van Stralen   Groote Geldenbosch 46
A HEALTHY BASE : praktijk voor complementaire geneeskunde. 10 min.-lezingen over vitamines 
en mineralen.
Gratis uw BMI, vetpercentage, spiermassa, biologische leeftijd en vaattoestand bepalen.
Bij iedere lezing een verloting van kleine attenties en verkoop van diverse gezonde producten.

9  Skuur 44  Groote Geldenbosch 44
DE SKUUR is weer gevuld met nieuwe ideeën vol creativiteit en originaliteit.
Iets voor de feestdagen, cadeautje voor een ander, of gewoon lekker voor jezelf?
Kom langs!  Groeten van de meiden van Skuur 44

10  Erna de Haan  Middenweg 565
Bij Erna leuke betaalbare kraamcadeaus van luiers [luierjurkje, luierkrans]
maar ook leuke babyzeep cadeautjes en natuurlijk geboortebedankjes.
Zeker de moeite waard voor een bezoek, we heten u dan ook van harte welkom!

11  Irma Entius  Middenweg 569
Ook dit jaar weer leuke originele creaties van vilt, gehaakte bloemen en cadeautjes voor groot en klein.
Voor [kerst]kaarten kunt u ook bij ons terecht.
Ook Annemieke Kolkman is er met haar HA-RA producten!

12  Hovenier v. Schagen  Middenweg 606b
Wij doen alleen op zaterdag mee met de winterfair!
We verkopen plantjes, 2de hands spulletjes, kerstgroen-en accessoires.
www.vintagebij1781.nl  is ook aanwezig!
Er zijn lekkere Poolse hapjes en natuurlijk koffie met wat lekkers. Tot dan!

13   Piet de Goede   Verlaat 25
Bij PIET staan tientallen ouderwetse bromfietsen, radio’s en aanverwante artikelen,
kortom techniek uit vervlogen tijden!

14  Santiek  Verlaat 16 [Oude-Niedorp]
SANTIEK is een gezellige winkel met antiek en brocante. Speciaal voor de winterfair;
kerstdecoratie, keukengerei, blikken, Petrus Ragout aardewerk en nog veel meer!

15  Leonie Bruin  Veenhuizerweg 49 
Naast kleding, boeken en leuke snuisterijtjes is de “VIDE GRENIER” dit jaar uitgebreid met
kinderkleding, speelgoed en zelfgemaakte [woon]accessoires.
Ook kunt u genieten van onze heerlijke zelfgemaakte taarten met een kopje koffie of thee.

16  Plantenkraam “de Noord”   Veenhuizerweg 38c
Welkom in winterse sferen.
Dit met leuke hebbedingetjes, woon en tuin accessoires, prachtige handgemaakte armbandjes,
leuke gezinsfotografie, truffelproeverij, de mooiste kerstbomen, kerststukken, kerstgroen & 
workshops.
Kortom, echt de moeite waard om  PLANTENKRAAM DE NOORD te bezoeken!

17   Sandra Valent  Harlingerstraat 12
Bij VALENT is de winkel open met leuke handmade artikelen.
In “le Château de Maud Valent”  zijn zelfgemaakte armbandjes en onze graffiti te bewonderen en
WIM verkoopt autoschaalmodellen. Wij heten u graag een warm welkom!

18  Kringloop “de Noord”   Harlingerstraat 10
Piet zegt; “KRINGLOOP DE NOORD, dat zegt toch genoeg?”
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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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19  Deco Groen  Middenweg 552
Bij Sylvia en Gabriëlle weer volop genieten van mooie decoratie.

20  Café Bleeker  Middenweg 550
Mart’s wereldberoemde SNERT is deze winterfair bij Bleeker te proeven en te kopen.
Deze top chef-kok gooide niet voor niets hele hoge ogen met zijn onovertroffen
heerlijke snert bij de Nederlandse kampioenschappen!!
Ook voor de niet-snert liefhebbers [zijn die er dan?] is er voldoende om de inwendige mens te 
verwarmen.

21 De Zussies   Middenweg 538
Ook dit jaar zijn de ZUSSIES weer van de partij.
We hebben ons best weer gedaan en hebben weer leuke, nieuwe en opgeknapte spulletjes.
Graag zien we jullie weer op Middenweg 538

22  Monique Raap  Middenweg 526b
Van vaas tot spaarpot.
Van beton[look] tot glas.
Van belettering tot het stralen van jubileum/geboortecadeaus.

23  Alma Danenberg   Donkereweg 2
Op onze locatie;  kaas, sieraden, houten speelgoed, babykleertjes, foto’s, meubels
en er kunnen weckpotten en T-shirts worden bedrukt. AEROFIT met dansdemonstraties, een 
voedingsdeskundige en St. Present.
Een portie poffertjes tot slot en voor de bezoekers staat de koffie met wat lekkers klaar.

24  Appeltje-Eitje    Middenweg 474
Natuurlijk is Appeltje-Eitje ook weer Winterfair-klaar!
Met heel veel betaalbaar OUD - NOSTALGIE - VINTAGE - RETRO - KLASSIEK - ANTIEK - BROCANTE  en 
HOME MADE WOOD voor in en om het huis.
En voor iedere klant een leuke attentie, tot dan!

25  Bakkums Boetje  Middenweg 452
Bij Bakkums Boetje is het KOOLCAFÉ weer geopend [groente, cadeaupakketten, kerstbomen]
Dit in samenwerking met Francijna Cooking Mama [jam] TUINKOKEN [stoer koken en 
keukenemaille] DK steigerhout [de specialist in steigerhout] Adam Engelbrecht [{h}eerlijk 
vlees] Boer TED [knolselderij en ovaalburger] en ROLPH [fungiflower, champignons]  Voor meer 
informatie www.bakkumsboetje.nl

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
De data voor de komende tijd:
24 november 2016 maaltijd in het dorpshuis
9 december 2016    uitje naar tuincentrum De Boet
   aanwezig bij de kerk om kwart over 9
26 december 2016 kerstbrunch op de pastorie

Janet Wester     (5719382) Riet Beers (5714705) 
Tonnie Rozing  (5741684)  Ria Boekel  (5719919)
Gea Klercq       (5715265)  Toos Mooij   (5710193) 
Tini van Stralen
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Slijkerman Kalanchoë is een van de meest geautomatiseerde potplantenkwekerijen van Nederland, gevestigd 
te Heerhugowaard. Wij produceren onder 50.000m² glas bloeiende kalanchoë’s, mede onder het Decorumlabel, 
voor tuincentra, bouwmarkten en groothandelscentra door heel Europa en Rusland. De juiste kleuren bij de 
juiste consument, dat is de uitdaging van onze eigen veredelingsafdeling. Wereldwijd worden onze soorten 
door diverse collega kwekers geproduceerd. 

 Onderhouds- en storingsmonteur 
Fulltime

Binnen onze kwekerij wordt gewerkt met de modernste technieken op het gebied van automatisering, hydrauliek en klimaat.
Je bent in deze functie verantwoordelijk voor de continuïteit en het up-to-date houden van het gehele geautomatiseerde intern 
transportsysteem en het oplossen van storingen op elektrotechnisch, mechanisch en besturingstechnisch gebied.Daarnaast 
ondersteun je onze procesoperator tijdens de dagelijkse werkzaamheden met het logistieke systeem in de verwerkingshal. 

Wij vragen:
• MBO/HBO werk & denk niveau
• Goed technisch inzicht door een afgeronde technische opleiding of ervaring in een vergelijkbare functie
• Een enthousiaste, zelfstandige teamspeler
• Goede communicatieve vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal
• Procesmatige denkwijze met een oplossingsgerichte instelling 

Wij bieden voor deze functies:
•  Een uitdagende, afwisselende en verantwoordelijke functie 
•  Goede arbeidsvoorwaarden en voorzieningen
• Ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheden
• Goede mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen

Stuur je sollicitatie met CV naar vacature@slijkerman.nl. 
Voor vragen kun je contact opnemen met Martijn Tesselaar, 06-5322064.

SlijkermanKalanchoë • Veenhuizerweg 40a • 1704 DP Heerhugowaard • 072-5711502 • www.slijkerman.nl

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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KBO Heerhugowaard Noord
Voorzitter: Wout Beers Middenweg  566  tel: 5714705    
Secretaris:  Toos Mooij-Wijnker Middenweg  525   tel: 5710193     
Penningm:  Cor Neeft Dorsvlegel 9       tel: 5713628     
P.R. Truus vd Berg-de Boer Rozenhoutstraat 6 tel: 5719852   
Lid Annie Groenland -Groot Middenweg 465D    tel: 5717551  
Lid Nel Zuurbier-v.Langen Donkereweg 7     tel: 5716087                                                            
Lid Trudy Ursem- Houtman  Middenweg 467    tel: 5719168  

20 december: Kerstmiddag met Webtheater
Wat gaat de tijd toch snel. 
De Kerstmiddag van vorig jaar lijkt nog maar pas geleden en nu is het bijna alweer zo ver.
U kunt zich nu al opgeven voor de Kerstmiddag en dat kan tot 5 december.
De kosten zijn ook dit jaar weer: € 20,-
Uw betaling is tevens het bewijs van opgave en u weet vol is vol.
Bankrek. no van de KBO is NL03RABO0326856536 t.n.v. KBO Heerhugowaard -de Noord.
Om naamsverwarring te voorkomen vragen wij met klem bij de betaling uw adres te vermelden.

Met vriendelijke groet:
Truus van den Berg

Gelezen in het ledenblad van Vereniging Oud Hoogoven Medewerkers

( Het volledige artikel is op aanvraag beschikbaar. )

Naar de ANWB werd geluisterd. Hadden wij gezamenlijk ook maar 4 miljoen leden. Spreekt dit 
U aan? Meldt u dan aan als lid van de KBO.

Ingezonden door Richard de Vos
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Dorpshuisveiling
Beste Noordenders!

Na een periode van praten en plannen is het dan nu eindelijk tijd voor 
de echte werkzaamheden! Op vrijdag 31 maart 2017 zal de Dorpshuis-
veiling plaatsvinden in Café Bleeker.

Wij zijn op dit moment bezig met het benaderen van de mensen die de 
veiling mogelijk kunnen maken. Veilingmeesters, Notaris, Wijklopers, 
Administratieve krachten, Creatieve krachten / kavelmakers, Garderobe-krachten… er komt wat 
bij kijken! Gelukkig kunnen we rekenen op veel bijval vanuit de verenigingen en clubs die gebruik 
maken van het dorpshuis. Vele handen maken licht werk.

De veiling
In februari 2017 zal iedereen in de Noord aan huis worden bezocht met de vraag om een kavel in 
te brengen. Deze kavel wordt dan op 31 maart geveild, en de totale opbrengst zal rechtstreeks ten 
goede komen aan de verbouwing van het dorpshuis en de sportvelden eromheen.

Kavels
Een kavel kan bestaan uit meerdere items. Bijvoorbeeld: 1 avond oppassen – 2 flessen wijn en 1 
Edammer kaas. (al is dat wel een bijzondere combinatie). De kopers in de zaal kunnen per opbod 
bieden op de te veilen kavels en de hoogste bieder gaat er met de kavel vandoor. 

Wij vragen u om alvast na te denken over een kavel die u wellicht kunt/wilt aanbieden voor de 
veiling. Denk aan goederen maar ook aan diensten (hiervoor wordt dan een waardebon gemaakt). 

Voorbeelden uit eerdere veilingen zijn:
Een luxe brievenbus, gereedschapssets, groente/fruit/zuivelpakketten, VIP kaarten voor een AZ 
thuiswedstrijd, een geit, een ton kool, een avondje barbecueën, een etentje, een avondje gour-
metten, een fiets, een betonmolen, verschillende diensten / dagjes werken, 1 x hypotheekadvies, 
5 keer boodschappen doen… Wees vooral origineel, alles wat waarde heeft kan een leuke kavel 
vormen. (Noot: de veiling is geen rommelmarkt, dus liever geen tweedehands spullen is gebruikte 
staat. Wij vertrouwen hierbij op uw eigen inzicht).

Catalogus / Website
Vanaf week 2 (januari 2017) zal de website worden gelanceerd waarop u kavels digitaal kunt in-
brengen. U kunt uw gegevens invullen met een beschrijving van het item en een foto of plaatje. 
(Net zoals iets op “Marktplaats” zetten.) De site zal tot en met de veiling online blijven zodat u 
kavels kunt toevoegen en inzien. Zo vormt zich een catalogus die u van tevoren kunt bekijken. De 
catalogus zal ook in gedrukte vorm huis-aan-huis worden verspreid vlak voor de veiling.
Mensen die liever een papieren formulier willen invullen kunnen dat doen na het bezoek van de 
wijkloper. U ontvangt het formulier dus gewoon thuis in de bus. Maar wij verwachten dat de mees-
te mensen via www.heerhugowaarddenoord.nl de veiling online zullen voorbereiden. Vlak voor 
de veiling zal er mogelijkheid zijn om de kavels te bezichtigen indien mogelijk.

Bieders/Kopers
U kunt zich als koper / bezoeker van de veiling ook op de website inschrijven voor een biednum-
mer. Met dit nummer kunt u tijdens de veiling op meerdere kavels bieden. U ontvangt daarna 
netjes een factuur per e-mail. Natuurlijk kunt u zichzelf ook inschrijven bij Bleeker op de avond 
zelf, maar we proberen de wachtrijen zo kort mogelijk te maken. Dat verhoogt de feestvreugde!
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Authentieke sfeer
Het is voor ons van het grootste belang dat het vooral een heel gezellige avond gaat worden, en 
dat er hopelijk veel geld wordt opgehaald voor het dorpshuis zou een heel prettige bijkomstig-
heid zijn. We zullen de kavels dan ook verdelen op een manier waarop het voor iedereen mogelijk 
moet zijn om een kavel te kunnen “scoren”. Kom dus vooral ook als bezoeker van de veiling op 31 
maart naar Bleeker.

We hopen dat u alvast de datum in uw agenda kunt reserveren. Vraag het ook uw familie en vrien-
den om dit te doen. (De wintersportvakantie is toch vaak minder gezellig, blessuregevoeliger en 
veel duurder dan een echte Noordender Dorpshuisveiling ;-)

We zullen u middels het Contact, Facebook en de website www.heerhugowaarddenoord.nl op de 
hoogte houden. Mocht u toch nog vragen, opmerkingen of tips hebben met betrekking tot de 
dorpshuisveiling dan horen wij die natuurlijk graag.

Remon Drenth Niels Zuurbier Marco Neeft Roderigh Groenland
06-51326788 06-54741523 06-53599655 06-51228569
rlg.drenth@quicknet.nl niels@ursemzuurbier.nl marconeeft@hotmail.com roderigh@hotmail.com 
 
 
INSPRAAKAVOND / INFORMATIEAVOND  
Nieuwbouw De Noord!! 
Woensdag 14 December, 20:00 uur in het Dorpshuis

Geachte bewoners van De Noord, Veenhuizen en het Buitengebied van 
Heerhugowaard

De ontwikkelingen rond Kompas op De Noord 2.0 en de beoogde nieuw-
bouw aan de Plaetmanstraat gaan razendsnel! Het is inmiddels al tijd voor 
inspraak vanuit de (toekomstige) bewoners van de Noord!
Tijdens de laatste bijeenkomst met Gemeente Heerhugowaard, Initiatief-
nemers, Dorpsraad en de Ontwikkelaar Bot Bouw Initiatief in het gemeentehuis is besloten dat het tijd 
is om de Noord weer te betrekken bij de beoogde nieuwbouwplannen. Inmiddels ligt er een concept- 
plan voor de invulling van de gevraagde nieuwbouw op het Reinderseiland, dat de volledige steun van 
de Gemeente HHW en College van B&W kan genieten. Voordat we verder gaan met de ontwikkeling 
willen we heel graag dit concept voorleggen aan de geïnteresseerden uit de Noord (of erbuiten). Als 
we dit tijdig doen, kunnen we ook daadwerkelijk iets met de opmerkingen doen gezien de conceptfase 
waarin het plan zich bevindt.
Om iedereen de gelegenheid te geven om inspraak te geven is besloten om het Dorpshuis (Lees:  
Kantine Hugo Boys) hiervoor te reserveren. Vanaf 20:00 uur bent u van harte welkom om het Concept 
plan gepresenteerd te krijgen waarbij er ruimschoots gelegenheid zal zijn om over de plannen te discus-
siëren. Wees er dus vooral bij wanneer u interesse heeft in deze nieuwbouw.
Om de verwachtingen wel wat te temperen willen wij benadrukken dat vanuit KODN2.0 alle neuzen wel 
dezelfde kant op staan. En wij willen voortvarend aan de slag. Vanuit de provincie moeten er echter nog 
wat hobbels worden genomen voordat we ook daadwerkelijk kunnen gaan bouwen. Dat neemt niet 
weg dat wij ondertussen doorgaan op de ingeslagen weg. In dit vroege stadium kunnen we namelijk 
nog veel invloed uitoefenen op het einddoel. En dat is om zo snel mogelijk in het optimale bouwpro-
gramma te voorzien!

Zet dus Woensdag 14 december, 20:00 uur in uw agenda! 
Met vriendelijke groet!

Kompas Op De Noord 2.0
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HET OPTREDEN VAN DE 
NOEVERSE BIERBENT 

 ZATERDAG 26 NOVEMBER IS 
DOOR OMSTANDIGHEDEN 

GECANCELD!!
NIEUWE DATUM VOLGT 

 .-.-.-.-.-.-.-
DE HELE MAND DECEMBER 
5.00 EURO KORTING OP ONS 

JUBILEUMMENU 
 MET HEERLIJK WIJN EN 
WHISKYARRANGEMENT

 .-.-.-.-.-.-.-
CHRISTMAS IN THE COTTAGE

 BEIDE KERSTDAGEN   
KERSTBUFFET

 VANAF 16.00 UUR BINNENKOMST,
 START 17.00 UUR, SLUIT 21.00 UUR

EN 
KERSTDINER 

 VANAF 18.00 UUR BINNENKOMST,
START 19.00 UUR, SLUIT 23.00 UUR.

BEIDE DAGEN OOK 2 KEER EEN  
HALF UUR MUZIKAAL INTERMEZZO 

VAN DE WHEELBARROWBAND,
RESERVEREN AUB

.-.-.-.-.-.-.-
ZONDAG 4 DECEMBER SESSIE 

EN CARVERY
.-.-.-.-.-.-.-

VRIJDAG 9 DEC. MUSIC-DINNER 
MET UNICORN

.-.-.-.-.-.-.-
 ZATERDAG 10 DECEMBER  

BOKBIERAVOND!!
RESERVEREN AUB

WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL
INFO@THEIRISHCOTTAGE.NL

TEL. 0226 - 421486
VERLAAT 4 1734 JN OUDE NIEDORP

ALLE DAGEN OPEN VANAF 10.30 UUR

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

TRIMSALON 
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

UW TRIMSTER 
MARLIES BROERS

   
Veenhuizerweg 57
1704 DR Heerhugowaard - De Noord
tel. 06 - 13108895
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Toneelgroep Togido
Afgelopen zaterdag heeft Togido haar eerste uitvoering gegeven. De 
zaal zat bomvol en er werd ontzettend goed gespeeld door de groep.
Het publiek heeft genoten van dit lachwekkende blijspel.
U kunt nog  terecht op vrijdag 25 november en zaterdag 26 november 
in dorpshuis t Zwaantje aan de Kerkweg 30b in Veenhuizen om dit 
mooie blijspel te zien. Aanvang van het stuk is 20.00 uur.

Korte inhoud
Zondagochtend in huize Stoetenweg. Het lijkt een rustige dag te worden, maar dat verandert 
wanneer de heer des huizes, Eugéne van Stoetenweg, tussen de reclamefolders een brief uit  
België vindt.
De brief is afkomstig van ene Sjef, verre familie van de heer des huizes. Hij schrijft dat hij binnen-
kort zijn familie met een bezoek zal vereren. Er staat geen achternaam, adres of telefoonnummer 
in de brief dus is het voor de familie niet mogelijk hun te vragen het bezoek uit te stellen i.v.m de 
op handen zijnde verloving van hun dochter Marie-Claire met Willem Jan.
Op deze zondagochtend staat Sjef, onverwacht met vrouw en zoon op de sjieke stoep van huize 
van Stoetenweg. Dat deze familie niet zeer gelukkig is met dit bezoek ontgaat de zwaksociale Sjef 
volkomen. Als hij dan ook nog terloops  laat weten veertien dagen te zullen blijven, raken de van 
Stoetenwegs lichtelijk in paniek.

www.toneelgroeptogido.nl

Rolverdeling
Eugene van Stoetenweg  Corney Klaver
Adelheid van Stoetenweg Tanja Harlaar
Maire Claire  Lyanne Ruhl
Willem-Jan Buitenveld John de Boer

Svetlana Karpatova Mirea Harlaar
Sjef Bruinsma  Ben van Leeuwen
Truus Bruinsma  Annet Kroon
Boris Bruinsma  Alex Kroon

“Blik op de weg” in De Noord …(21 nov. 2016)
Beste mensen,

We zijn ruim twee maanden verder en ik heb inmiddels mijn 5e chemokuur achter de rug. Dat is op 
zich best wel heftig. Je hebt nergens geen zin meer in en de lekkerste dingen staan je al heel gauw 
tegen. Daarin moet je je dan een weg zoeken, wat het beste “valt”. Ook de toiletgang stagneert 
en dat is beslist geen pretje! Veel water drinken is dan de remedie, maar op een gegeven moment 
gaat dat ook tegenstaan. Toch is stilzitten ook niet de oplossing. In beweging blijven is het advies 
en daar probeer ik dan maar zoveel mogelijk aan te voldoen!

Wat sommigen al weten is, dat Tineke inmiddels ons huis heeft moeten verlaten en in het ver-
pleegtehuis de Lauwershof is geplaatst. Met haar is het, ondanks alle hulpmiddelen zoals rollator, 
scootmobiel en traplift, snel achteruit gegaan, zodanig, dat zij niet meer op haar eigen benen kon 
staan! Dit alles is een gevolg van polyneuropathie, spierreuma en andere mysterieuze oorzaken. 
De huisarts begrijpt ook niet, waarom dit nu in een zo versneld tempo heeft plaatsgevonden.
Mede namens Tineke wil ik iedereen bedanken, die ons tot steun zijn in het brengen en halen, 
van en naar het ziekenhuis en de attenties, die we in vele vormen mochten ontvangen. Mocht  
u Tineke nog een kaartje willen sturen: verpleeghuis de Lauwershof, 3e etage, Jupiterstraat 10, 
1829 CA te Alkmaar.
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Soms zie ik al blikjes op “mijn route” 
liggen. Ik hoop straks toch weer 
de vitaliteit te hebben om ze in de 
bekende plastic zak te stoppen! Of 
mocht u genegen zijn ...? Samen 
houden we De Noord schoon!

Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol
072-5726170/06-18110970
email: der.van.krol@quicknet.nl
website: www.gerritvanderkrol.nl

Onstuimig buiten en volle bak in Noorderend
De berichten waren afgelopen week erg slecht wat de 
weersvoorspelling voor de brommerbeurs betrof. En inder-
daad het was bar slecht weer. Toch weerhield het de be-
zoekers aan de brommerbeurs niet om deze te bezoeken. 
Een erg gezellige drukte in de hal en de kantine. Ook van deze bezoekers goede reacties op de  
algehele metamorfose van het Sportcentrum. Voor wie niet kan wachten op de aankondiging 
voor de komende brommerbeurs, deze zal op 9 april 2017 worden gehouden.
De tesselaarcup werd ruim een week geleden gehouden en ook hier kijken we terug op een erg 
gezellige avond.

Afgelopen week zijn de danslessen van 5SIX78 in de bovenzaal begonnen. Weliswaar in kleine 
groepjes maar wat een enthousiaste gezichtjes na afloop van de danslessen. Wil je ook deelne-
men aan de (proef )danslessen kijk dan voor meer info op www.5six78dance.nl. Tevens op de flyer 
die in de Noord is verspreid staat meer info. Heb je geen flyer gezien kom deze dan halen bij het 
Sportcentrum.

Schreven we in het laatste stukje dat we bezig waren met de noordkant voor sponsordoeken, inmid-
dels is het zover dat ook de west en oostkant met doeken zijn ingevuld. De mannen achter de spon-
soring zitten absoluut niet stil en doen er alles aan om de hele hal nog voor de kerst vol te hebben. 

Vrij biljarten is er op maandag 28 november en 12 december. Aanvang 13.00 uur.

Komende activiteiten in Sportcentrum Noorderend:
27-30 december Champagnetoernooi. Inschrijven via www.toernooi.nl
2-6 januari 2017  NK Boardingtoernooi. Inschrijven via www.sportcentrumnoorderend.nl
7-11 februari 2017  Over rood biljarttoernooi. Inschrijving start binnenkort.

Carla en Henk
06 21 11 62 93 / 072 5823254  

sportcentrumnoorderend@gmail.com
www.sportcentrumnoorderend.nl
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Nieuws van Hugo Girls
Afgelopen zondag heeft Dames 1 namens Hugo Girls Nic de Wit be-
dankt voor de 25 jaar dat hij voorzitter was van Hugo’s Vrienden (van-
af de oprichting). Veel van de meiden zijn wel een paar keer kampioen 
geweest en altijd kregen ze dan een cadeau en een toespraak van Nic. 
Dank je wel Nic voor alles wat je namens Hugo’s Vrienden de afgelo-
pen 25 jaar voor Hugo Girls heb gedaan. 

Het is niet de bedoeling om met schoenen waarmee je buiten op 
straat loopt in de zaal te sporten/fluiten/zaaldienst te draaien/coa-
chen. De zaal wordt daardoor namelijk onnodig smerig. Neem dus 
schone sportschoenen mee naar de hal en doe ze daar aan. We houden alles daarmee met z’n 
allen schoner. 

Een verzoek aan degenen die zaaldienst draaien. Zouden jullie goed op het spel willen letten, de 
stand en tijd willen bijhouden (ook 2-minutenstraffen), orde in de zaal willen houden en zou de 
laatste zaaldienst willen helpen met opruimen, dat wil zeggen tribune op wieltjes zetten en de 
tafel en de banken (op elkaar) opbergen? 

Het komt soms voor dat de zaaldienst wordt vergeten. Het programma hiervoor staat in ’t Contact, 
maar ook op de website (www.hugogirls.nl) 

In de zaal is er bij de jeugdwedstrijden en recreanten geen rustpauze. Er wordt gewisseld van 
speelhelft en vervolgens wordt de wedstrijd weer voortgezet. Het is verboden om tijdens deze 
wisseling van speelhelft naar de kleedkamers te gaan. Teams blijven ten alle tijden in de zaal. 

Iedereen weer veel succes. 
Het bestuur 

Hugo Girls kopij voor het Contact moet naar: hugogirlscopy@hotmail.com
Graag op zondag vóór 19:00 uur aanleveren. 

HOOFDSPONSORS 
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Piet Oudeman Transport

JEUGDSPONSOR 
Kalanchoëkwekerij Slijkerman

HUGO GIRLS JARIGEN
24-nov Nel Borst
25-nov Jan Stoop
26-nov Maartje Deken
28-nov Angèle Ligthart
29-nov Jocelyn Berkhout
30-nov Anouk Duijn
30-nov Tess Hof
6-dec Lynn Dekker
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HEERLIJKE SPAARACTIE VAN GRATIS GOURMETMINI`S .

Van 28 november tot en met 20 december kan u sparen voor overheerlijk  
gourmet vlees.
Bij besteding van €10.00 krijgt u een zegel, bij 25 zegels is de spaarkaart vol en 
heeft u recht op een pakket van 5 GRATIS GOURMET MINI`S. de eerste zegel 
krijgt u al cadeau, ook kan u extra zegels krijgen bij bepaalde artikelen die zijn 
vermeld in onze folder. De formulieren moeten uiterlijk  
20 december ingeleverd zijn en kunnen opgehaald worden op  
23 of 24 december.
(sigaretten, emballage, drogisterijartikelen en alcoholische producten zijn uitgesloten in deze actie)  

Ook dit jaar kunnen de kinderen bij ons hun schoen zetten, alleen is het dit jaar 
iets anders. Op 1 en 2 december kunnen jullie een schoen met je naam inleveren 
in de winkel, je mag ook een schoen knutselen of plakken, maar zet altijd je 
naam erop en je leeftijd, dan weet de sint welke schoen er bij welk kindje hoort 
en wat hij erin wil doen.
Zaterdag 3 december kan je de schoen weer ophalen.
Ook hebben we vanaf vandaag weer kerstzegels te koop, met leuke cadeau`s 
bij 2 of 3 vellen.

www.denoord.lekkermakkelijk.nl     dagwinkel groen
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Handbalster van de week
Fiene van Schagen

Zondag 4 december
bij de wedstrijd : Hugo Girls – SEW

Contributies
Deze maand worden de contributies geïncasseerd. Dit is later dan andere seizoenen. 
Dat komt doordat onze penningmeester Carla is gestopt met deze werkzaamheden. 
Tot op heden is er geen nieuwe penningmeester, maar worden de taken verdeeld en neemt Arian-
neke Moraal een deel van deze werkzaamheden over. 
We begrijpen dat het vervelend is dat de contributie nu pas wordt geïncasseerd in deze dure tijd. 
Mocht iemand hierdoor tegen betalingsproblemen aanlopen, dan kunnen we dat in overleg op-
lossen. 
Stuur een mail naar: hugogirls@handbal.nl, dan wordt er contact opgenomen.

Contact met sponsors
We zijn op zoek naar iemand die de contacten met de sponsors wil onderhouden en regelen. 
Meer informatie hierover bij Simone Drenth 06-22300454.  

Aanmelden
Wil je (weer) handballen?
Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op de website www.hugogirls.nl 
Simone Drenth is contactpersoon voor de leden.

Invallen
Even wat informatie over het invallen bij de teams. De informatie komt van de website van de 
bond. Mochten er vragen of twijfels zijn over dit onderwerp, dan graag contact opnemen met 
Simone Drenth.

Voor iedere categorie geldt dat je alleen mag invallen bij een hoger team, nooit in een lager team 
dan waarvoor je bent opgegeven in de teamopgave (bijv. speler opgegeven in C2 mag wel inval-
len bij C1, maar niet bij D1).

Voor Senioren t/m D-jeugd geldt hiervoor de helft + 1 regeling, zie onder.
Alleen bij E + F-jeugd mag er onbeperkt in een hoger team ingevallen worden (geen max. aantal 
wedstrijden).

Daarnaast geldt voor alle jeugdspelers dat ze altijd onbeperkt bij een hogere leeftijdscategorie in 
mogen vallen (bijv. C speler mag onbeperkt invallen bij B). Kijk dus eerst goed welke leeftijdscate-
gorie een speler heeft bij invallen. Dit is te zien bij de leden in Sportlinked app.
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“Grote Brand 50 Jaar “

Grote Brand! Het eten staat klaar, daarna de klusjes 
nog afmaken, op visite gaan, lekker je eigen ding doen 
en de hobby’s van de kinderen staat normaal op de 
1e plaats van iedereen. Maar als de pieper van de 
brandweer gaat schuift alles op of je wilt of niet.

Beste Noordenders wen er alvast maar aan, zeur en 
klaag niet als je 1x gestoord wordt in het ritme van de 
dag/nacht want brandweermannen uit De Noord, hun 
partners, kinderen worden dagelijks gestoord in hun 
ritme van de dag/nacht.

En daarom viert een brandweervrijwilliger om 12 uur  
s’nachts zijn 50e verjaardag dit is namelijk een traditie 
binnen de brandweer. Binnenkort zal dit weer 
gebeuren op donderdag 24 op vrijdag 25 November. 
De collega’s gaan dan “even” langs om de persoon 
te feliciteren. 

Ronald Beers 
Ploegchef Brandweer HHW De Noord
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Aantal wedstrijden meespelen in hoger team:
Net als vorig seizoen hanteren we ook in seizoen 2016-2017 de ‘helft +1 regeling’. 
Dit betekent dat spelers binnen de eigen leeftijdscategorie maximaal de helft van de eigen com-
petitie in een hoger team mee mogen spelen. 
Kortom: bestaat de competitie van het team waar je op de teamopgave staat uit een poule van 10, 
mag men maximaal 9 keer meespelen met een hoger team. 
Spelers uit een lagere leeftijdscategorie mogen onbeperkt meespelen in een hogere leeftijdsca-
tegorie. 
E en F jeugd kunnen binnen eigen categorie onbeperkt met hoger team meedoen. Verenigingen 
dienen zelf bij te houden hoe vaak een speler in een hoger team meespeelt en zich “vast” speelt in 
een hoger team. De speelgerechtigdheid wordt wekelijks door ons gecontroleerd.

DMW worden gezien als het laagste team binnen de senioren, hier kunnen geen jeugdspelers 
meedoen.

Uitnodiging cursus verenigingsscheidsrechter
3 cursusavonden
- Maandag 9 januari
- Maandag 23 januari
- Maandag 6 februari

SPORTHAL NOORDEREND
Zeldenruststraat 5, 1704 BR Heerhugowaard
 
Start tijd: 19:30
Eind tijd: 21:30
 
Wil jij verenigingsscheidsrechter worden?
Geef je dan nu op!!!
Je bent 3 avonden aanwezig voor de cursus.
En fluit daarna bij je club of cluster wedstrijden.
De opleiding leidt op tot het fluiten van alle wedstrijden in de breedteport.
Voorwaarde is wel dat je je spelregelbewijs hebt gehaald op handbalmasterz.nl

De cursus wordt gegeven via Regionale Werkgroep Arbitrage Noord Holland (RWA NH).

Wil je je aanmelden of heb je nog vragen dan kun je contact opnemen met René Buter (06-
30433681 of renebuter@hotmail.com).

Hugo Girls F2 – D.S.O. 19 november 2016
Op zaterdagmiddag 19 november moesten we thuis tegen D.S.O. (Den Helder) spelen. Het was 
een spannende wedstrijd, waarbij vooral in de eerste helft veel doelpunten werden gescoord door 
de tegenpartij. In de 2e helft ging het beter en scoorden wij ook 2 doelpunten. Helaas verloren we 
met 16-2. Het was een leuke & gezellig wedstrijd.

Groetjes, Yara Hof

Hugo Girls 1 – KSV 2 13 november 2016
Afgelopen weekend speelden we tegen KSV in de noord. Bij aankomst wisten we niet zo goed 
wat we konden verwachten aangezien het een team met een aantal onbekende spelers uit de 
A-jeugd was. Amber was deze week de sterspeelster die ons goed heeft aangemoedigd tijdens 
de wedstrijd.  
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We startten de wedstrijd met een eerste doelpunt van Hugo Girls, dat begint goed. Al gauw liepen 
we voor met de score: 10-3. Verdediging ging niet altijd goed waardoor vooral de tegenpartij veel 
2 minuten straffen kregen. Tegenpartij had een beetje moeite met onze dekking. Rust stand: 17-6 
voor Hugo Girls.
  
In de rust kregen we goed commentaar van onze trainer en beoordeelde hij onze wedstrijd met 
het cijfer 8 en misschien zelfs een 9. We speelden met veel controle. Jos (trainer) waarschuwde ons 
nog wel dat we in de tweede helft niet kunnen gaan inzakken. Helaas was dit wel een beetje het 
geval.. We speelden in de tweede helft erg overhaast en met minder controle. Maar toch was het 
een mooie pot en liepen de scores aardig uit voor Hugo Girls. We wonnen met 30-15.  

De dekking gaat iedere week steeds beter en eindigen we onze wedstrijden met weinig tegen-
doelpunten. We kunnen door deze dekking wat meer risico nemen waardoor de tegenpartij het 
moeilijk krijgt tijdens de wedstrijd. We staan nu gedeelde eerste plek met Graftdijk, alleen hebben 
wij een betere doelsaldo. Maar over het algemeen groeit het team iedere week en spelen we de 
wedstrijden steeds beter!

Invallers zaaldienst Sportcentrum ’t Noorderend gezocht
Ik ben voor de zaaldiensten van de handbal in sporthal ‘t Noorderend op zoek naar enkele mensen 
die in geval van nood eens een zaaldienst willen draaien. 
Heb je hier interesse in kun je dit door geven  aan mij. Via de mail marcoannet@gmail.com, 
of telefonisch  072-5711428, of via de app 06 53105907.

Groet,
Annet Kroon

ZAALDIENSTEN SPORTCENTRUM ‘T NOORDEREND
Hieronder vinden jullie de indeling voor de zaaldiensten.
Het kan zijn dat je bent ingedeeld maar dat je toch met een ander team moet mee handballen. 
Ik dat geval moet je zelf wilt ruilen. Dames 3 en de Recreanten draaien hun eigen zaaldiensten.
Ook bij jullie kan het gebeuren dat je toch een keertje door mij wordt ingedeeld. Graag de wijzi-
ging aan mij doorgeven. Via de mail marcoannet@gmail.com, telefonisch  072-5711428, of via de 
app 06 53105907.

Met vriendelijke groet,
Annet Kroon, planning zaaldiensten

26 november 14.30 uur tot 15.45 uur  Ouders D1 
27 november 9.45 uur tot 12.00 uur Ilse Hooiveld en Lisa Dekker
27 november 12.00 uur tot 13.15 uur  Romy Pancras en Inde Groot
3 december 13.30 uur tot14,30 uur  Ouders E2 en Iris Borst
3 december  19.15 uur tot 20.35 uur  Dames 3
4 december 9.45 uur tot10.50 uur Ouders D2 en Femke Hooiveld
4 december  10.50 uur tot 13.15 uur  Susan Buter en Marjet Groot
4december 13.15 uur tot 14.30 uur Noor Blankendaal en Isa Groot
11 december  10.35 uur tot 11.45 uur  Ouders E1 en Merel van der Loos
11 december 11.45 uur tot 12.30 uur Ouders D2 en Devi Bakkum( tot 12.15 uur)
11 december 12.30 uur tot 14.40 uur Joy Vonk en Jet Beers
17 december 18.15 uur tot 20.35 uur  Dames 3
18 december  11.15 uur tot 12.30 uur Ouders E2 en Maud Doodeman
18 december  12.30 uur  uur tot 14.55 uur  Margreth van den Berg en Isa Zuurbier
20 december 20.45 uur tot 22.00 uur  Recreanten 1
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PROGRAMMA ZATERDAG 26 NOVEMBER T/M VRIJDAG 2 DECEMBER (ZAAL)
        AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 27-nov Victoria O DS1-HG DS1 Stap, de 13:00 11:45 ------
DAMES 2 27-nov HG DS2-H.V.S. DS1 Noorderend 12:00 11:30 ------
DAMES 3 26-nov HG DS3-Hollandia T DS2 Noorderend 19:30 19:00 ------
A1 27-nov Zaanstreek DA1#-HG DA1 Tref de 11:10 9:40 ------
A2 26-nov Monnickendam DA1-HG DA2 Spil ‘t 19:00 18:00 ------
B1 26-nov HG DB1-Geel Zwart DB1# Noorderend 18:30 18:00 ------
B2 27-nov Wijk aan Zee DB1-HG DB2 Kinheimhal 17:30 16:00 ------
C1 27-nov HG DC1#-S.C. Dynamo DC1 Noorderend 11:00 10:30 ------
C2 27-nov HG DC2-A & O DC1 Noorderend 10:00 9:30 ------
D1 26-nov HG D1-Volendam D4 Noorderend 13:45 13:15 ------
D2  26-nov Tornado D2#-HG D2 Waardergolf 12:50 12:05 ------
E1   VRIJ       ------
E2   VRIJ        
F1 26-nov HG F1-J.H.C. F1 Noorderend 13:00 12:30 ------
F2 26-nov Tornado F1-HG F2 Waardergolf 10:30 9:45 ------
F3 27-nov Sporting S F1-HG F3 Mijse, de 9:10 8:10 ------
F4 26-nov HG F4-D.S.O. F2 Noorderend 13:00 12:30 ------
RECR. 1 28-nov KSV DMW1-HG DMW1 Heerhugowaard Zuid 21:00 20:15 ------
RECR. 2 29-nov HG DMW2-Geel Zwart DMW3 Noorderend 21:00 20:30 ------
      
WIJZIGING:   E1 VRIJ (wedstrijd vervallen)    
     27 nov: Wijk aan Zee - B2 om 17:30 (was 10:00) + Kinheimhal (was Moriaan, de)
 
UITSLAGEN 7 T/M 20 NOVEMBER     
Dames 1 Hugo Girls DS1 KSV DS2 30 - 15
Dames 2 Hugo Girls DS2 Tonegido DS2 24 - 15
A1 Meteoor DA1# Hugo Girls DA1 13 - 15
A2 Meervogels DA2 Hugo Girls DA2 27 - 9
B1 Schagen DB1# Hugo Girls DB1 16 - 14
B2 Hugo Girls DB2 De Blinkert DB1# 9 - 5
C1 Tonegido DC1 Hugo Girls DC1# 25 - 10
C2 Hugo Girls DC2 Lacom ‘91 DC1# 20 - 23
 CSV DC1 Hugo Girls DC2 10 - 27
D1 Hugo Girls D1 Vrone D4 15 - 7
 CSV D2 Hugo Girls D1 9 - 7
D2 Blinkert D1 Hugo Girls D2 10 - 3
 Hugo Girls D2 Graftdijk D2 14 - 10
E1 Zap E1 Hugo Girls E1 13 - 21
 Tonegido E1 Hugo Girls E1 8 - 7
E2 Tornado E2 Hugo Girls E2 2 - 10
 KSV E2# Hugo Girls E2 14 - 5
F1 Hugo Girls F1 Tonegido F1 11 - 6
 VZV F1 Hugo Girls F1 19 - 2
F2 Hugo Girls F2 DSO F1 2 - 16
F3 Lacom ‘91 F2 Hugo Girls F3 11 - 2
 Hugo Girls F3 Dynamo F1 4 - 12
F4 Hugo Girls F4 VZV F3 0 - 8
 Vrone F2 Hugo Girls F4 25 - 0
Recr 1 Hugo Girls DMW1 Tonegido DMW1 7 - 15
Recr 2 Geel Zwart DMW2 Hugo Girls DMW2 22 - 8
 Hugo Girls DMW2 Tonegido DMW2 6 - 8
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PROGRAMMA ZATERDAG 3 DECEMBER T/M VRIJDAG 9 DECEMBER (ZAAL) 
 
         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1 4-dec HG DS1-SEW DS4 Noorderend 13:15 12:15 ------
DAMES 2 4-dec Volendam DS3-HG DS2 Opperdam 12:15 10:45 ------
DAMES 3 3-dec HG DS3-Schagen DS2 Noorderend 19:30 19:00 ------
A1 4-dec HG DA1-Kleine Sluis DA1 Noorderend 12:00 11:30 ------
A2   VRIJ        
B1 4-dec Hollandia T DB2-HG DB1 Harenkarspelhal 14:55 14:10 ------
B2 4-dec HG DB2-Meervogels’60 DB1 Noorderend 10:55 10:25 ------
C1   VRIJ        
C2 4-dec DSS DC2#-HG DC2 Waterakkers, de 11:40 10:40 ------
D1 4-dec S.C. Dynamo D2-HG D1 Mijse, de 10:00 9:00 ------
D2  4-dec HG D2-A & O D2# Noorderend 10:00 9:30 ------
E1 4-dec Schagen E1#-HG E1 Spartahal, de 10:55 9:55 ------
E2 3-dec HG E2-Lacom E2 Noorderend 13:45 13:15 ------
F1 4-dec KSV F1-HG F1 Waardergolf 10:00 9:15 ------
F2 3-dec HG F2-Lacom ‘91 F1 Noorderend 13:00 12:30 ------
F3 3-dec HG F3-Tornado F2 Noorderend 13:00 12:30 ------
F4 3-dec Hollandia T F2-HG F4 Sportzaal de Groet 14:15 13:15 ------
RECR. 1   VRIJ        
RECR. 2   VRIJ        
      
WIJZIGING:   A2 VRIJ (wedstrijd vervallen)    
      4 dec: B2-Meervogels’60 om 10.55 uur (was 14.30 uur)   

PROGRAMMA ZATERDAG 10 DECEMBER T/M VRIJDAG 16 DECEMBER (ZAAL)

         AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD PLAATS AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1   VRIJ        
DAMES 2 11-dec Petten DS1-HG DS2 Harenkarspelhal 15:40 14:40 ------
DAMES 3 11-dec J.H.C. DS3-HG DS3 Sport aan Zee 11:40 10:40 ------
A1 11-dec S.C. Dynamo DA1#-HG DA1 Mijse, de 12:55 11:55 ------
A2 11-dec HG DA2-S.S.V. DA1 Noorderend 13:30 13:00 ------
B1   VRIJ        
B2 11-dec Tornado DB3-HG DB2 Waardergolf 14:55 14:10 ------
C1 11-dec HG DC1#-KSV DC1 Noorderend 12:30 12:00 ------
C2 11-dec S.C. Dynamo DC2-HG DC2 Mijse, de 10:50 9:50 ------
D1 11-dec DSS D4#-HG D1 Waterakkers, de 10:50 9:50 ------
D2  11-dec HG D2-Meervogels’60 D2# Noorderend 11:45 11:15 ------
E1 11-dec HG E1-KSV E1 Noorderend 10:50 10:20 ------
E2 10-dec Schagen E3-HG E2 Spartahal 10:00 9:00 ------
F1 11-dec HG F1-VVW F1 Noorderend 10:00 9:30 ------
F2 10-dec Maedilon/VZV F2-HG F2 Zijveld, ‘t 10:00 9:15 RES.SH.
F3 10-dec Con Zelo F1-HG F3 Dorpshuis 13:00 12:15 ------
F4 11-dec HG F4-SEW F4 Noorderend 10:00 9:30 ------
RECR. 1 12-dec Kleine Sluis DMW1- HG DMW1 Veerburg, de 20:45 19:45 ------
RECR. 2 13-dec HG DMW2-Zwaluwen K DMW1 Noorderend 21:00 20:30 ------
      
WIJZIGING:    12-dec: Kleine Sluis-RECR. 1 om 20:45 uur (was 19:30 + ingelast)  
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WIE FLUIT WANNEER?
TEAM DATUM WEDSTRIJD Aanvang Scheidsrechter
  F1 26-11-2016 HG F1-J.H.C. F1 13:00 Yara de Vries
 F4 26-11-2016 HG F4-D.S.O. F2 13:00 Fenny Borst
 D1 26-11-2016 HG D1-KRAS/Volendam D4 13:45 Lindsey Snoek
 DB1 26-11-2016 HG DB1-Geel Zwart DB1# 18:30 Dames 2
 DS3 26-11-2016 HG DS3-Hollandia T DS2 19:30 Joyce/Pascal Heij
 DC2 27-11-2016 HG DC2-A & O DC1 10:00 Bente Zuurbier-Sen Kuilboer
 DC1# 27-11-2016 HG DC1#-S.C. Dynamo DC1 11:00 Pien vd Berg-Bregje de Wit
 DS2 27-11-2016 HG DS2-H.V.S. DS1 12:00 Karin Oudeman
DMW2 29-11-2016 HG DMW2-Geel Zwart DMW3 21:00 Annie Groenland
 F2 3-12-2016 HG F2-Lacom ‘91 F1 13:00 Kirstin Plak
 F3 3-12-2016 HG F3-Tornado F2 13:00 Evie Tiel
 E2 3-12-2016 HG E2-Lacom E2 13:45 Lindsey Snoek-Yara de Vries
 DS3 3-12-2016 HG DS3-Schagen DS2 19:30 ???
 D2 4-12-2016 HG D2-A & O D2# 10:00 Evi en Jochem Blankendaal
 DB2 4-12-2016 HG DB2-Meervogels’60 DB1 10:55 A2-Rebecca-?
 DA1 4-12-2016 HG DA1-Kleine Sluis DA1 12:00 Karin Oudeman
 DS1 4-12-2016 HG DS1-SEW DS4 13:15 Bond
 F1 11-12-2016 HG F1-VVW F1 10:00 Kirstin Plak
 F4 11-12-2016 HG F4-SEW F4 10:00 Yara de Vries
 E1 11-12-2016 HG E1-KSV E1 10:50 Nadine Hoppen-Dilara Top
 D2 11-12-2016 HG D2-Meervogels’60 D2# 11:45 Bente Zuurbier-Sen Kuilboer
 DC1# 11-12-2016 HG DC1#-KSV DC1 12:30 Pien vd Berg-Bregje de Wit
 DA2 11-12-2016 HG DA2-S.S.V. DA1 13:30 Annie Groenland
DMW2 13-12-2016 HG DMW2-Zwaluwen K DMW1 21:00 Dames 1
 DC2 17-12-2016 HG DC2-Volendam DC3 18:30 Nadine Hoppen-Dilara Top
 DS3 17-12-2016 HG DS3-Zwaluwen K DS1 19:30 Nel Borst
 F3 18-12-2016 HG F3-A & O F1# 10:00 Jill Kavelaar
 F2 18-12-2016 HG F2-Geel Zwart F1 10:45 Hua-lu Kuilboer
 E2 18-12-2016 HG E2-Tornado E2 11:30 Lindsey Snoek
 DA1 18-12-2016 HG DA1-Vrone DA1 12:30 Annie Groenland
 DS2 18-12-2016 HG DS2-Z.A.P. DS2 13:45 ???
DMW1 20-12-2016 HG DMW1-Tornado DMW2 21:00 ???

Hugo’s Vrienden

Hugo’s Vrienden is een Stichting die zorgt 
voor een extra bijdrage (in welke vorm dan 
ook) voor voetbalvereniging Hugo Boys en 
handbalvereniging Hugo Girls, zodat de  
contributie laag kan blijven.

Afscheid
Vrijdag 28 Oktober was de jaarvergadering van Hugo’s Vrienden.
We namen afscheid van voorzitter Nic de Wit die vanaf het begin betrokken is 
geweest bij Hugo’s Vrienden.
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In die 25 jaar dat Hugo’s Vrienden bestaat is er al € 100.000,00 be-
steedt aan de 2 sportverenigingen.
Dat is een flink bedrag waar iedereen -die betrokken is bij een van 
deze sportverenigingen- baat bij heeft.

Bedankt Nic, voor uw enorme inzet de afgelopen 25 jaar!

We verwelkomen Manus van der Vliet als nieuw bestuurslid.

Wat steunt Hugo’s Vrienden?
De bijdrage die Hugo’s Vrienden aan nieuwe materialen of a 
ctiviteiten levert is in het belang van de verenigingen, maar wel extra. 
Hier een kleine opsomming, om U een beeld te geven waar we aan 
hebben bijgedragen afgelopen jaren:
Doeltjes, papier t.b.v. programmaboekjes, Bekers/ prijzen, bal-
len, dug-out, doelverkleiners, uitslagenbord,  bijdrage voor de  

kampioenen en spelers van de maand, sportkleding en gedeelde bijdragen aan impregneren van 
tenten en AED. Afgelopen jaar hebben we niet veel uitgegeven, omdat er gespaard wordt voor de 
verhuizing van Hugo Girls naar het dorpshuis. Daar kunnen we ongetwijfeld onze bijdrage aan leveren.

Nieuwe leden
Nieuwe leden zijn nodig.... heel erg nodig zelfs. Om o.a. alle sport(st)ers en iedereen die zich inzet 
voor deze verenigingen het makkelijker te maken, hebben wij nieuwe leden nodig.
Bent u die ouder, grootouder, buurman/ vrouw, trouwe kijker of team... maakt niet uit...
een lidmaatschap kost u € 50,00 per jaar, u kan het ook gezamenlijk doen.
U kunt zich aanmelden via dit E-mailadres: borst-liefting@quicknet.nl of bellen naar Sylvia Borst:  
06-29349566 of bij 1 van onze andere bestuursleden. 

Sportieve groet,
Astrid Snel, Edwin van Diepen, Manus van der Vliet, Joost Wolkers en Sylvia Borst.

Nieuwe KNLTB- competities 2017            
Om meer leden tevreden te stellen, komt de KNLTB komend jaar met 
nieuwe competities.  Naast de voorjaarscompetitie start de KNLTB in 
2017 met ‘competitie nieuwe stijl’.  
Dit zijn drie nieuwe competitiesoorten:
•   Instapcompetitie: voor spelers van niveau 8 en 9 op donderdagavond óf 

zondagmiddag in april en mei
•   Onder 35 competitie: voor jongvolwassenen tussen 17-35 jaar op zater-

dag vanaf 17.00u in april en mei
•   Zomeravondcompetitie voor alle niveaus op woensdagavond in mei en juni
 
Instapcompetitie: aanmelden voor 15 december 2016
Onder 35 competitie: aanmelden voor 15 december 2016
Zomeravondcompetitie: aanmelden voor 15 januari 2017
 
Je kunt je per team van minimaal 4 personen inschrijven. Voor de nieuwe 8&9 competitie is  
het minimum drie spelers. Geef je op vóór 15 december op bij Cindy Blankendaal via  
competitie@tvnoordend.nl. Ook voor je vragen kun je bij Cindy terecht. 

Met vriendelijke groet,
De competitiecommissie van Tennisvereniging ‘t Noord-End
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Hugo Boys seizoen 2016-2017

Van de bestuurstafel
 
Op 21, 22 en 23 november zijn de contributies afgeschreven. Bij vragen 
svp contact opnemen met de penningmeester via info@stellastoop.nl.
Voor het nieuwe seizoen is Jorgen Heurter vastgelegd als nieuwe 
hoofdtrainer. Hij volgt Gosse Bosma op die, zoals bekend, niet in het 
bezit is van de juiste papieren voor het trainen in de 3e klasse.
Jorgen is momenteel werkzaam bij Spirit uit Hoogkarspel en daarvoor 
heeft hij 6 jaar BOL getraind. Assistent-trainer Cees Teunissen blijft ook 
volgend seizoen bij Hugo Boys werkzaam.

De vacature voorzitter is nog steeds vacant. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij  
ondergetekende of bij één van de bestuursleden. 

Binnenkort zijn ook alle uitslagen/standen/programma’s van de teams van Hugo Boys (in hun 
poules) te zien via de website. De mannen van de website zijn er volop mee bezig. 
Dan nog iets voor de agenda. De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op zaterdag 7 januari  
a.s. Vooraf zal worden gevoetbald door oud-Hugo Boys en het huidige Hugo Boys. Uiteraard is er 
muziek aanwezig.

Resultaten
Afgelopen zondag zijn alle wedstrijden afgelast. De verwachting is dat een groot deel van de  
afgelaste wedstrijden zal worden ingehaald op zondag 18 december a.s. Houd daarvoor de web-
site in de gaten. Wij wensen alle teams weer veel succes de komende weken.

Namens het bestuur, 
Klaas Oudeman, voorzitter

Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 26 november
Hugo-Boys
9.30 uur  Jose

Zondag 27 november 
9.45 uur Ria / Erna
13.00 uur John Kunst
Leden : Ron Dekker /Edwin van Diepen/ 
Jorn Jop Klaver

Maandag 28 november
Tafeltennis Puinhoop

Dinsdag  29 november
Kbo  en Seniorengym 

Woensdag 30  november
Revas 

Donderdag 1 december
Training Hugo Boys 

Vrijdag  2 december
koersbal

Zaterdag  3 december
Hugo- Boys
9.30 uur Gerard

Zondag  4 december
9.45 uur  Joke
13.00 uur  Liesbeth
Leden : Daan Poel / Lourens Leegwater

Maandag 5 december
Tafeltennis Puinhoop

Dinsdag 6 december
Kbo  en Seniorengym

Woensdag 7 december
Revas 

Donderdag 8 december 
Training Hugo Boys

Vrijdag  9 december
koersbal
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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
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Hugo Boys Senioren      
Zondag 27 november       
Terreindienst: John Beers, Manus v.d. Vliet      
wedstr.   aanv  Scheidsrechter 
5401 Hugo-Boys 1  VVW 1  14:00  A. Reker  
14825 Hugo-Boys 2  JVC 2  10:45  M. Konte 
63868 Hugo-Boys 3  Victoria O 4  10:45 10:00 Klaas Oudeman
0 Hugo-Boys 4  vrij    
67194 WMC 6 Hugo-Boys 5  14:00 13:00 
69888 VZV JO19-1  Hugo-Boys JO 19-1 11:00 09:30 

Zondag 4 december 2016 
Tereindienst: Ton Dekker        
wedstr.   aanv  Scheidsrechter 
7694 SEW 1  Hugo-Boys 1  14:30  
15025 De Valken 2  Hugo-Boys 2  11:30  
64945 Succes 4  Hugo-Boys 3  10:30 09:30 
0 Hugo-Boys 4  vrij     
63849 Hugo-Boys 5  VIOS-W7  10:45 10:00 Marcel Numan 
69995 Hugo-Boys JO19-1 RKEDO JO19-1  10:45 09:45 Marco van Woerkom
      
Zondag 11 december 2016     
Terreindienst:  Vincent Plak        
wedstr.   aanv  Scheidsrechter
4722 Hugo-Boys 1  DWOW 1  14:00  
16770 Hugo-Boys 2  Grasshoppers 2  10:45  
63866 Hugo-Boys 3  Sint Boys 2  10:45 10:00 Pim Mooij 
63880 Hugo-Boys 4  WMC 4  10:45 10:00 Jan de Wit 
67262 RKEDO 5  Hugo-Boys 5  14:00 13:00 
69098 VVS 46 JO19-1 Hugo-Boys JO19-1  09:45 08:15   

Zondag 18 december 2016    
Terreindienst: Jurgen Wester        
wedstr.   aanv  Scheidsrechter
6023 Hugo-Boys 1  FC den Helder 1  14:00 
15766 Hugo-Boys 2  Vrone 2  10:45  

 

Pupil van de week

Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:

27 November

Hugo Boys 1 – VVW 1 

Miel Berkhout

( 12:45  aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)
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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

Prachtige Nordmann kerstbomen, 
gewoon in de Noord verkrijgbaar! 

 

Vanaf 6 december 10.00 uur op het St. Annaplein, (naast de kerk). 

Ma t/m Vrij van 13.00 tot 17.00 uur & Za/Zo van 10.00 tot 17.00 uur  

staan wij voor u klaar om uw mooiste kerstboom uit te zoeken!  
 

Vanaf 1 december verkoop in de kraam Veenhuizerweg 38c  
 Ma t/m Zo van 10.00 tot 20.00 uur!!  

Vele maten en soorten verkrijgbaar voor zeer scherpe prijzen! 
Ook kerstgroen & kerststukken. Uiteraard bezorgen wij ook! 

 
     Volg ons op facebook: Plantenkraam de Noord! 

Voor meer info; 06-23822384 
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Hugo Boys Jeugd
         
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
zaterdag, november 26, 2016     
Terreindienst ‘s ochtends:  Roel Wolkers
Terreindienst ‘s middags:  Rob Zuurbier      
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
- Hugo Boys O-19-1 - Zie programma zondag      
134709 LSVV JO17-3 - Hugo Boys JO17-1 14:45 13:30 -
155999 Hugo Boys JO15-1 - VIOS-W JO15-2 14:00 13:00 NNB
78759 Hugo Boys JO13-1 - Dynamo JO13-1 11:00 13:15 NNB
94878 Reiger Boys JO13-6 - Hugo Boys JO13-2 10:30 9:30 -
80655 Flevo JO11-1 - Hugo Boys JO11-1 10:00 9:15 -
108085 DTS JO9-2 - Hugo Boys JO9-1 8:45 8:00 -
86414 Hugo Boys JO9-2 - Victoria O JO9-3 11:00 10:30 Coach
- Hugo Boys MP1 - Mini-comp. bij Hugo Boys 10:00 9:30 -
- Hugo Boys MP2 - Mini-comp. bij Hugo Boys 10:00 9:30 - 
 
Bekerprogramma Hugo Boys Jeugd     
zaterdag, december 03, 2016     
Terreindienst ‘s ochtends:  Paul Groot jr.
Terreindienst ‘s middags:  Thomas Kunst     
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
- Hugo Boys O-19-1 - Zie programma zondag      
134732 Koedijk JO17-2 - Hugo Boys JO17-1 15:00 13:00 NNB
156000 Hugo Boys JO15-1 - Dirkshorn JO15-1 14:00 13:00 NNB
78752 SVW 27 JO13-3 - Hugo Boys JO13-1 11:30 10:30 -
94909 Hugo Boys JO13-2 - KSV JO13-3 14:00 10:15 NNB
80672 Hugo Boys JO11-1 - Vrone JO11-4 11:00 10:30 Coach
108123 Callantsoog JO9-1 - Hugo Boys JO9-1 10:00 9:00 -
86416 Hugo Boys JO9-2 - Grasshoppers JO9-3 11:00 10:30 Coach
- Hugo Boys MP1 - Mini-competitie bij LSVV 9:00 8:30 -
- Hugo Boys MP2 - Mini-competitie bij LSVV 9:00 8:30 -  
      
Houdt de website en het bord in de gaten ivm gewijzigde wedstrijden!   
www.hugoboys.nl      

Mini pupillen voetbal      

Mini’s-programma Hugo Boys MP1 en MP2       26-11-2016     
    
Aanvangstijd Veld Thuisteam Uitteam
10:00 - 10:12 Mini-A Hugo Boys MP1         - Hugo Boys MP2
10:00 - 10:12 Mini-B Victoria O MP1           - Victoria O MP2
    
10:12 - 10:24 Mini-A Hugo Boys MP1         - Victoria O MP1
10:12 - 10:24 Mini-B Hugo Boys MP2         - Victoria O MP2
10:24 - 10:40  Pauze   
10:40 - 10:52 Mini-A Hugo Boys MP1         - Victoria O MP2
10:40 - 10:52 Mini-B Hugo Boys MP2         - Victoria O MP1

Starttijd 1e wedstrijd  10:00  uur
Speeltijd:   12  minuten



44 45

Hugo Boys oproep Jeugdcommissie      

De Hugo Boys jeugdcommissie; in het verleden verantwoordelijk voor vele activiteiten voor 
de jeugd, waaronder:

-  Het jaarlijkse Hugo Boys Jeugdtoernooi
-  Elke week de pupil van de week
-     Het onderlinge zaaltoernooi voor de jeugd in 
   de winterstop
-  Het Pannenkoekentoernooi
-  De 4-tegen-4 avonden
-  Het jeugdkamp
-  En zo nog veel meer activiteiten

Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die in de Jeugdcommissie willen plaatsnemen. 
Hierdoor kunnen wij als Hugo Boys Jeugdcommissie activiteiten zoals hierboven blijven 
organiseren voor de jeugd.

Lijkt dit je wat? Spreek een van ons dan aan, of e-mail naar zaterdag@hugoboys.nl, zodat je 
kunt bekijken of het iets voor je is.

Hugo Boys Jeugdcommissie;
(Nic de Wit, Carola Dekker, Mitchel Assendelft, Mike Zuurbier en Pim Wolkers)
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RICHTLIJNEN VOOR KOPIJ ‘Contact’ 
- Aanleveradres(mail): redactiecontactdenoord@gmail.com. 
- Gegarandeerd geaccepteerde bestandstypen: txt, doc, docx, jpg en xlsx. Alle overige 

bestandstypen worden niet gegarandeerd. PDF bestanden worden als advertentie bestanden 
afgehandeld. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een apart verzoek aan de redactie per e-mail. 

Advertentietarieven (zwart/wit): 1/1 pag € 42,50
    1/2 pag € 24,50
    1/4 pag € 15,00
    1/6 pag € 11,25 (personeelsadvertentie) 

Personeel(zwar t/wit):  1/6 pag € 11,25

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

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

Voor het aanleveren van advertenties: 
Drukkerij Gerja:  e-mail:  contacthhw@gerja.nl 
  telefoon: 0226-421520 
  fax:  0226-421550 
Rekeningnummer Contact: NL06RABO0386950989
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ALGEMENE INFORMATIE
Kopij voor deze pagina? Mail Redactiecontactdenoord@gmail.com of bel Angèl Mooij 
072-5715332
Voor een klachtenmelding bij de gemeente over wegen, riolering, verlichting, plantsoen en 
reiniging, kunt u bellen met:   14072
Algemeen nummer van de politie is:   0900 – 8844 (Bij spoed  1 1 2 ) 
Telefoonnummer Huisartsenpost Alkmaar:  072 – 5180618
Telefoonnummer regionale Spoedapotheek:  072 -  5673000
Telefoonnummer Dierenambulance:  072 – 5150085
Red een dier:  1 44 (ook voor zwerfdieren)

Begrafenis vereniging St. Tekla
Uitvaartleidster  Gerda Roozendaal 0226-422110
  b.g.g. 06-51039032

of Anita Messelaar     06-20915051
  

Secretariaat           Truus van den Berg     072-5719852
Penningm.             Cees Molenaar  072-5712488

Gezinsveranderingen en/of verhuizingen doorgeven aan de penningmeester a.u.b.

 

 
 

 
   Een beter milieu begint bij je zelf
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Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75Elke dag 3 broden naar keuze € 6,25

Speculaastaartje van € 6,95 voor € 4,95
Speculaaspoppen de 2e voor de halve prijs 

Roomboteramandelstaaf  van  € 4,95 voor  € 3,95

Reclame voor zaterdag 26 november

E-mail: info@bakkerijbeemsterboer.nl
Internet site:www.bakkerijbeemsterboer.nl

Veluweweg 17, Waarland
tel. 0226 - 42 13 40
Zwarteweg 3, ‘t Veld
tel. 0226 - 42 13 70

Dorpsstraat 26 Tuitjenhorn
tel. 0226 - 39 46 56

Ti m m e r b e d r i j f

Snel
Tel.  072 53 47 173          Heerhugowaard

Timmerwerk - Onderhoud - Renovatie - Verbouwing
bord_70x100Snel.indd   1 06-07-2009   10:24:31

• Timmerwerk
• Onderhoud
• Renovatie
• Verbouwing
• Nieuwbouw

 Tel. 06 27088407
 Heerhugowaard


