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Agenda
23 juni 2017 Heilig Hart feest
25 juni 2017 Bijeenkomst (varen met excursie) vrienden ZV St Joris.
30 juni 2017 14:30 - 15:30 Bieb Aan tafel met …. Marry Overtoom, Westfries uurtje.
2 juli 2017 Young Seven:Zomerfeest
3 juli 2017 laatste inlevering kopij voor zomervakantie
7 juli 2017 laatste Contact voor zomervakantie
14 augustus 2017 eerste inlevering kopij na zomervakantie
18 augustus 2017 eerste Contact na zomervakantie
4 september 2017 9:00 KBO Fietstocht
9 september 2017 41e editie Noordender Volksspelen
15 september 2017 Lourdesviering
17 september 2017 -22 sept: Lourdesreis
9 oktober 2017 14.00 KBO Ans Rendering vertelt over het Hospice; na de pauze film van Piet Kager
7 november 2017 19:00 KBO Jubileumfeest
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
28 november 2017 19:30 KBO Bart Oud over de geschiedenis van Sinterklaas
19 december 2017 14:00 KBO Kerstmiddag

Vrijdag 23 juni 2017

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 3 JULI 2017
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 van vrijdag 18 augustus 2017.
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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.
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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 of 06 21904364
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 9.30 uur tot 17.00 uur 

Diaken(eerst aanspreekbare)
Hans Bruin
0654956924
hansbruin@outlook.com

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 Ans Rendering  072 5741589
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 voor 29 juni op het 
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.

Kerkwerken
In juni en juli zijn de groepen van mevrouw Marijke Morsink en mevrouw Riet Berkhout aan de 
beurt om de kerk op orde te brengen.
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Bloemengroep
In juni wordt de kerk versierd door Ali Overtoom en Lies Oudeman.

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

VRIJDAG 23 JUNI
19.00  UUR
Heilig hart feest
Viering met de gebedsviering groep en zang van het ritmisch koor.
Gebedsintenties voor; in liefdevolle herinnering Jaap en Anna Pronk, Jan en Sjanet.
Lector: uit de voorbereidingsgroep. Koster; Peter Danenberg

WEEKEINDE  24 en 25 JUNI
Twaalfde zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jeremia 20, 10-13 In lijden en tegenkantingen vertrouwt Jeremia 
rotsvast op zijn Heer)
Evangelie uit Matteüs 10, 26-33 Weest niet bevreesd voor hen die het lichaam kunnen doden)

ZONDAG 25 JUNI 
10.00 UUR 
Eucharistieviering waarin Gerard Weel voor de laatste keer voorgaat. De zang wordt verzorgd door 
het ritmisch koor.
Gebedsintenties voor; in liefdevolle herinnering Annie van Schagen en overleden ouders, Riet 
Bleeker-Korver Petra en overleden familie Bleeker-Korver, Agie en Cor Borst-Eeken en zegen over 
hun gezin, Cor Borst en Ria Borst-Groot, in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel, Adriaan 
van Langen en zegen over zijn gezin, Cees Meester, Tiny Veldman-Overtoom, Henk en Geertje van 
Woerkom, Nol, Mary, Bert en Jose.
Lector; Joke van der Voort. Misdienaars: Jip van der Berg  en Syb Bakkum. Koster; Kees Berkhout.

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

12.00 uur Doopviering van Kate-Lynn Elizabeth  Duinmeijer
13.30 uur Doopviering van Tess Nicci Gieling en Amy Zoë Someas

WEEKEINDE 1 EN 2 JULI
Dertiende zondag door het jaar
Eerste lezing uit het tweede boek Koningen 4, 8-11.14-16a( een vrouw uit Sunem verleent 
gastvrijheid aan de profeet Elia: zij maakt plaats voor Gods woord in haar leven)
Evangelie uit Matteüs 10,37-42( ‘Wie u opneemt,neemt Mij op’,zegt Jezus; en wie Mij opneemt, 
neemt Hem op die Mij gezonden heeft)

ZONDAG 2 JULI
10.00 UUR
Woord –en communieviering met zang van de Cantorij Voorganger is Toon Jorink.
Gebedsintenties voor: Kees en Truus Zuurbier-Groot en zegen over het gezin, Simon Stam en 
familie, Sander Borst en zegen over zijn gezin.
Lector:  Joke van der Voort.Misdienaars; Kirstin Plak en Sofie Kavelaar Koster: Peter Danenberg
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DONDERDAG 6 JULI
19.30 UUR
Viering van meeleven met Marion Bleeker-Burger en Nel Zuurbier en zang van Spirit.
Gebedsintenties voor; Kees Zuurbier  en Truus Zuurbier-Groot en zegen over hun gezin,Piet Luken 
en zegen over zijn gezin,Jan Bleeker en om zegen over zijn gezin, Nel Smit-Houniet, Alex Weel, 
Marco Ursem, in liefdevolle herinnering Dennis Overtoom, Nelly van Veen en overleden ouders 
Overtoom-Groen,
Toon en Annie Spaansen-Borst, in dierbare en dankbare herinnering onze lieve ouders Jaap en 
Truus Stam-Overtoom, Theo en Annie Hoogland-Bleeker,
in liefdevolle herinnering Jan en Stephan mulder,vader en moeder groen en Atie
Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie 
Molenaar-Goedhart, Nol van Woerkom,Tiny Veldman-Overtoom overleden ouders Veldman-
Overtoom, Corrie Haverink, Riet Bleeker-Korver Petra en overleden familie Bleeker-Korver, Riet 
Entius-de Boer en zegen over hun gezin,in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel, Agie Borst-
Eeken en Cor Borst, Ina ,Cok, Sander en Piet en zegen over hun gezin,Riet Oudeman-Beers uit 
dierbare en dankbare herinnering ,in liefdevolle herinnering Jan en Tiny  Oudeman-Groot en om 
zegen over hun kinderen en kleinkinderen,
in liefdevolle herinnering Andre Veldman en Ank Veldman-Dekker en om zegen over hun kinderen 
en kleinkinderen,in liefdevolle herinnering Merie Klompstra-Bakker haar overleden ouders en 
zegen over haar gezin,Ali Idema-van Diepen,Piet Bleeker en om zegen over zijn gezin, Pe Wester 
en Gerrit Schaafsma en zegen over hun gezin,Adriaan van Langen en zegen over zijn gezin, Afra 
de Wit-Plak en om zegen over de kinderen en kleinkinderen,
Nic Oudeman en overleden familie Oudeman-Bakkum, In liefdevolle herinnering Piet en Afra 
Korver-Wester en dochter Helma,in liefdevolle herinnering Nic Commandeur,in  liefdevolle 
herinnering Jan Oudeman en familie Oudeman-Groot, in liefdevolle herinnering Chris en Mien 
Dekker-Groot en overleden familie,in liefdevolle herinnering Jan groenland en Jansie Groenland-
Ursem en zegen over hun gezin,in liefdevolle herinnering Dina Oudeman-Ernst en Anita Oudeman-
Muileboom, Jaap Burger en zegen over zijn gezin.

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

VRIJDAG 7 JULI
15.15 UUR
 Kinderkerk voor de bovenbouw

WEEKEINDE 8 EN 9 JULI
Veertiende zondag  door het jaar 
Eerste lezing uit de profeet Zacharia 9, 9-10 (de messiaanse koning zal een deemoedige vredesvorst zijn)
Evangelie uit Mattheüs 11,25-30( Jezus prijst zijn Vader en roept allen tot zich die uitgeput zijnen 
onder lasten gebukt gaan)

ZONDAG 9 JULI
10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van de vrienden van het gregoriaans. Voorganger is Jan Molenaar.
Gebedsintenties voor:  in liefdevolle herinnering Bets Westmeijer-Groot en zegen over haar gezin, 
Cor Borst en Ria Borst-Groot, Jaap Way en Gre Way-de Boer en overleden familie, Tiny Veldman-
Overtoom
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars; Miel en Lau Berkhout. Koster: Gon Meester

Na afloop bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
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MAANDAG 11 JULI
10.00 UUR
Kinderkerk voor de onderbouw

ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP:

T VELD
Zaterdag 24 juni om 19.00 uur Woord- en communieviering met diaken Hans Bruin en zang van 
interamvo. Er is kinderwoorddienst
Zaterdag 1 juli om 19.00 uur Eucharistieviering met deken Moltzer
Zaterdag 8 juli om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor Tilma 

WAARLAND
Zaterdag 24 juni om 19.00 uur Woord- en communieviering met Monica Wildeboer en zang van 
het ritmisch koor.
Zondag 2 juli om 10.00 uur Woord- en communieviering met diaken Hans Bruin en zang van de 
vrienden van het gregoriaans.
Zondag 9 juli om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Tilma

NIEDORP
Zondag 25 juni om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het 
gemengd koor.
Zaterdag 1 juli om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Zaterdag 8 juli om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Stok

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

Openingstijden secretariaat 
In de maanden juli en augustus zal  het secretariaat alleen op donderdagochtend tussen 9.30 uur 
en 11.00 uur geopend  zijn.

Uit de parochie – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam”- 15 juni 2017
We komen met de parochie in rustig vaarwater. Veel activiteiten liggen even stil deze tijd.
Zo kunnen we allemaal gaan genieten van het mooie en warme weer.
Op 21 juni heeft de Parochievergadering voor het laatst vergaderd.
Na de zomer pakken we de draad weer op.
We zijn nu nog volop bezig met de Heilig Hartviering. Ik hoop echt dat deze goed bezocht gaat  
worden. Er is heel veel werk voor verzet.
En ik hoop dat u naar de kerk komt om Gerard Weel een hand te geven na zijn laatste viering hier.
Wat nog komen gaat:
23 juni: Heilig Hartfeest met de viering om 19.00u.
25 juni: Laatste viering van pastor Gerard Weel
9 juli: Viering met zang van de Vrienden van het Gregoriaans
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Beste parochianen en andere geintersseerden,

Binnenkort, vrijdag 23 juni, viert onze parochie het  jaarlijkse patroonsfeest.
Dit Heilig Hart feest is een samenzijn van vele mensen betrokken zijn bij onze parochie. 

Groot, klein, jong en oud.

Een ieder die dit leest wordt hiervoor bij deze VAN HARTE UITGENODIGD.

We starten dit feest om 19:00 uur met een mooie viering in onze H.Hart kerk. 
Er zal speciaal aandacht worden besteed aan de vele vrijwilligers die op voortreffelijke 

wijze de handen uit de mouwen steken voor onze parochie.

Na de viering zullen we de avond voortzetten in het Dorpshuis 
waar de koffie klaar staat en waarna we zullen proosten op onze mooie parochie.

Tijdens de avond zal er een quiz  gehouden worden.
Wie weet het meeste af van onze parochie?

Kortom: Van harte welkom op het
Heilig Hart feest van vrijdag 23 juni aanstaande. 

Hoe meer ziel hoe meer vreugd!

Namens de parochie Heilg Hart van Jezus
Sectie Gemeenschapsopbouw

Vaderdag als sacrament

Afgelopen zondag hebben we in De Noord het Hoogfeest ‘Sacramentsdag’ en Vaderdag 
gevierd. Voor de viering zaten alle kinderen van de ‘kinderkerk’ er al helemaal klaar voor.  
Wat prachtig om te zien en wat mooi hoe Gerda en Ans dit allemaal begeleiden.
Na het welkomstwoord kwamen de kinderen naar voren en droegen allemaal een masker. 
Natuurlijk om hun vaders te verrassen maar ook om te laten zien hoeveel ze van hun vader houden, 
gezien de letter op ieders masker die samen woorden van liefde vormden.
Op het einde van de viering mochten de trotse vaders een zelfgemaakte bloem in ontvangst 
nemen en werd in een kring het lied gezongen ‘geef mij je hand’. 
Wat kan ik toch goed begrijpen dat Jezus heeft gezegd; laat de kinderen tot Mij komen. 
Wij, volwassenen mogen die uitspraak ter harte nemen, want ook wij zijn Gods kinderen. 
Mogelijk zijn er mensen die niet meer zo goed weten wat een sacrament is. 
In de viering heb ik dit getracht uit te leggen. Een Sacrament is een zichtbaar teken …….. met een 
onzichtbare uitwerking. In mijn opleiding heeft de leraar dat een aantal malen moeten uitleggen 
maar ik geef u een voorbeeld; wanneer je de gezegende heilige Communie zichtbaar ziet en mag 
ontvangen, dan weet je niet terplekke de uitwerking daarvan, oftewel deze is onzichtbaar, omdat 
deze tijd nodig heeft om zich in de mens te mogen ontplooien. 
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Mogen…., want wanneer de intentie niet voldoende aanwezig is in de mens, dan kan het 
Sacrament geen vrucht dragen. 
God heeft ons 7 Sacramenten geschonken, die ten doel hebben ons geloof te versterken 
opdat wij meer en meer op Jezus gaan gelijken, leven naar Zijn voorbeeld van geloof, hoop 
en liefde. De Eucharistie is het belangrijkste Sacrament maar we kennen ook de sacramenten 
van de doop, het vormsel, het huwelijk, de priesterwijding, de biecht en het laatste Oliesel. 

Het achtste sacrament ?
Met zoveel vaders en moeders in de kerk gingen mijn gedachten maar mijn leraar, pater 
Wilkens. De pater zei wel eens ; Hans, ouders zijn eigenlijk sacramenten op twee beentjes, 
ze hebben het altijd goed met hun kinderen voor, gaan nooit met pensioen en blijven hun 
kroost omringen met zichtbare en onzichtbare liefde, want het is hun eigen vlees en bloed.  
Woorden die Jezus zondag ook gebruikte in het evangelie van Johannes; vlees en bloed.  
Allen zijn wij Zijn kinderen, Zijn eigen vlees en bloed, Zijn schepping, Hij is onze hemelse Vader die 
zich in Zijn Zoon Jezus op allerlei manieren tot ons richt. Onderstaande woorden hangen altijd bij 
mij aan de muur. Het herinnert mij wie ik werkelijk mag zijn… Zijn kind.
Ik groet u met vrede, 

Diaken Hans Bruin 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mijn Kind,
Alles wat je doet is bij Mij bekend 
Want je bent gemaakt naar mijn evenbeeld  
Voordat je verwekt werd, kende Ik je al 
Je bent geen vergissing  
Ik heb je prachtig gemaakt  
Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder  
Mijn verlangen is om je te overladen met mijn liefde  
Ik geef je wat je nodig hebt  
Ik denk oneindig veel aan je 
Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen  
Want je bent mijn kostbare bezit  
Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden  
Ik ben de Vader die je troost in al je verdriet  
Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je  
Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik jou gedragen 
Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van mijn Zoon, Jezus  
Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant sta en niet tegenover je  
En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk  
Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen  
Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen  
Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook  
Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt  
Mijn vraag is: Wil je mijn kind zijn?  
Ik wacht op je…  
 
Groeten van je Vader

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Pauspareltje

‘’De missie van de Kerk, gericht op alle mensen 
van goede wil, is gegrondvest op de transforme- 
rende kracht van het Evangelie. Het Evangelie is  
een Blijde Boodschap die een aanstekelijke vreug- 
de in zich draagt omdat het een nieuw leven be- 
vat en aanbiedt: dat van de Verrezen Christus, die 
door het aanreiken van de leven gevende Geest, 
de Weg, de Waarheid en het Leven voor ons  
wordt. Het is de Weg die ons vraagt Hem te vol- 
gen met moed en vertrouwen. Door Jezus als  
onze Weg te volgen, ervaren we er de Waarheid  
van en ontvangen we zijn Leven.  
( uit zijn boodschap voor Wereldmissiedag 2017 )

Gaat u mee met ons op pelgrimstocht naar Assisi ?

In de meivakantie van 2018 is het bisdom voornemens om samen met de reisorganisatie VNB een 
bisdombedevaart naar het Italiaanse Assisi te organiseren. 

Met elkaar op reis gaan, en zeker op pelgrimage, is meestal een verrijkende ervaring.  
In Assisi zullen we de plekken bezoeken die in het leven van de heilige Franciscus een grote rol hebben 
gespeeld. Hierbij kunt u denken aan de Basilica di San Frencesco, de San Rufino en de kapel Portiuncula. 
Naast de gezamenlijke vieringen voor jong tot oud wordt er ook gelegenheid geboden om de 
prachtige natuur in de omgeving van Assisi te ontdekken. 

Er worden twee reismogelijkheden aangeboden t.w. met het vliegtuig of de bus. 

Bij deze willen wij u van harte uitnodigen om met ons mee te gaan.
Wanneer u aanvullende informatie wilt hebben, dan kunt u mij bellen onder 06 54 95 69 24 

Hartelijke groet, 
Diaken Hans Bruin 

H.Wulfram Waarland

Priesterwijding bijwonen?

Heeft u wel eens een priesterwijding bijgewoond?
Zaterdag 24 juni om 10.30 uur zullen de diakens Anton Goos en Teun Warnaar tot priester 
worden gewijd in de Kathedrale Basiliek van Sint Bavo ( Leidsevaart 146 ) te Haarlem.  
In deze viering zal Mgr. Punt voorgaan en verleent het Kathedrale koor haar medewerking.  
Uit ervaring weet ik dat het zeer de moeite waard is om bij deze plechtigheid aanwezig te zijn. 
Uw komst wordt zeer op prijs gesteld. 
 

Kinderkerk

Op vrijdag 9 juni was er kinderkerk voor groep 4 t/m 8 en er gingen 11 kinderen met ons mee. We 
waren druk bezig met de voorbereiding voor Vaderdag viering en daarom hadden we besloten 
om eerst in een kring het een en ander uit te leggen. Er waren 4 enthousiaste  kinderen die graag 
een stukje in de kerk willen voorlezen met de Vaderdag viering.
We hebben ook besproken dat we aan het eind van de viering nog iets gaan uitbeelden en daar 
was ook animo voor.
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Ik had nog een verhaal gevonden over Vaderdag: het meisje in dit verhaal wilde graag aandacht 
van haar vader en gaf hem daarom allemaal mooie blaadjes met de tekst:

Goed voor een knuffel
Goed voor een verhaaltje
Goed voor een zoen
Goed voor een spelletje
Goed voor samen fietsen
Goed voor samen tv kijken

Na het verhaal mochten de kinderen aan het knutselen.
Alle gelukstassen stonden klaar en zo kon ieder kind makkelijk aanschuiven.
Iedereen mocht een mooie bloem maken voor hun vader.
De kinderen mochten hartjes op hun bloem  plakken en hebben er mooie teksten opgeschreven, 
die erg veel op de bovenstaande teksten leken.
Zo wordt het al met al een heel feestelijk gebeuren in de Vaderdag viering.
We waren nog van plan om de kerk in te gaan, maar de kinderen werden al opgehaald en daarom 
heeft een enkel kind een kaarsje bij Maria opgestoken.

Op maandag 12 juni was er kinderkerk voor groep 1 t/m 3 en er waren deze keer 16 kinderen die 
met ons meegingen. 
Deze keer deden we het anders, we gingen eerst in het halletje het een en ander uitleggen over de 
viering van Vaderdag en daarna zijn we gelijk de kerk ingegaan om te oefenen. Deze groep snapt 
het beter als ze geoefend hebben.
Ze mochten allemaal naar voren lopen terwijl het liedje “Morgen is een droom” van kinderen voor 
kinderen draaide. Ze mochten daarna voorin staan, iedereen had een letter in hun hand,  die de 
zin vormden: Dank u voor mijn pappa”
Ieder kind mocht ook iets zeggen over hun papa en de meeste kinderen vonden hun papa lief. of 
stoer. Aan het eind van de viering is het liedje:”Mijn vader is mijn vader” 
De kinderen mogen dan meedansen en meezingen. Hierna mogen ze hun papa de mooie bloem 
geven en tot slot geven we elkaar een hand en zingen het lied: “Geef mij je hand”
Na het oefenen zijn we de pastorie ingegaan en hebben wat gedronken, terwijl ik ook aan deze 
groep het verhaal vertelde, hierna  zijn we  gaan knutselen aan de bloemen.
De kinderen waren al snel klaar , daarom konden we nog een keer de kerk in om nogmaals te oe-
fenen en een kaarsje op te steken.
Vrijdagmiddag 16 juni gaan we met allebei de groepen oefenen. We vertrouwen erop dat het een 
mooie viering gaat worden.

De volgende kinderkerk is voor 
groep 1 t/m 3 op maandag 10 juli
groep 4 t/m 8 op vrijdag 14 juli

Ik kom uw kind dan om 15.15 van school ophalen en u kunt uw kind om 16.30 uur 
ophalen uit de pastorie.  

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

Groetjes van de leidsters van de kinderkerk. 
Ans de Wit en Gerda Zuurbier 
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Vaderdagviering

Zondag 18 juni  was het dan eindelijk zover dat de kinderen voor hun vaders iets moois  gingen 
doen in de viering. De kinderen kwamen om 9.45 uur in de pastorie en voor ieder kind stond hun 
blijde tas klaar met hun maskers en hun bloem.
We hebben nog wat dingen met de kinderen door genomen, toen werd het tijd om ons op te stellen.
De kinderen stonden van klein naar groot en ieder kind mocht zijn masker op en kreeg een letter 
in hun hand, waardoor ze de zin vormden van “Dank u voor mijn papa”
We kwamen zwingend binnen terwijl het liedje: “Morgen is een droom” uit kinderen voor kinderen 
werd gedraaid.  Het was een prachtig gezicht.
Toen we op de altaartrappen stonden werd er door Noel, Eva en lisa  uitgelegd, waarom we voor 
dit liedje hadden gekozen.

Hierna mocht ieder kind vertellen 
wat ze van hun vader vonden, er 
waren heel veel lieve, stoere en 
behulpzame papa’s en zelf een 
papa die vaak scheten gaf, alle 
mensen moesten hier om lachen.
We zijn toen weer naar de pastorie 
gegaan met alle kinderen uit de 
kerk en dat waren er totaal 22. We 
hebben limonade gedronken en ze 
kregen een koekje, daarna hebben 
we een verhaal verteld van een 
mooie vaderdag.
We hadden voor ieder kind een 
een oorkonde uitgeprint en die ze  
mochten kleuren en uitknippen en 
aan hun bloem bevestigen.
Op de oorkonde stond” Voor de 

liefste papa van de wereld.”
We zijn met de communie weer naar de kerk gegaan en ieder kind kreeg een kruisje of kreeg een hostie.
Na de mededelingen waren wij weer aan de beurt en Floor mocht een stukje vertellen over het 
liedje, want daar stonden enkele woorden in die je eigenlijk niet mag zeggen, alleen vandaag, 
omdat alle kinderen in dit liedje trots zijn op hun vader
Het liedje was “Mijn vader is mijn vader” uit kinderen voor kinderen.
Enkele kinderen mochten uitbeelden en met het refrein zwaaide de anderen met hun bloem. 

Het was een zwingend gebeuren
Hierna heeft Celina de papa’s uitge-
nodigd om naar voren te komen 
om hun bloem in ontvangst te ne-
men, Ze waren allemaal blij verrast.
We hebben met zijn allen een grote 
kring gevormd en zongen twee 
keer het lied “Geef mij je hand”

Het was een prachtig optereden 
van de kinderen. We hebben heel 
veel positieve reacties gehad en 
we denken dat het voor herhaling 
vatbaar is.
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Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op www.urmaprint.nl

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

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

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

✦ HUWELIJKSKAARTEN  ✦ ZAKELIJK DRUKWERK ✦ CANVASPRINTS

Sterrenboschstraat 8,   1704 CN Heerhugowaard

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

• 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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Het uitje van onze misdienaars.

Woensdag 7 juni zijn Anna en ik op stap geweest met de misdienaars.
Het weer was niet goed, dus wij waren blij dat we een binnen evenement hadden uitgekozen. 
We zijn naar Jump City geweest.
En de kinderen hebben daar heerlijk rondgesprongen. Ze konden er hun energie goed kwijt.
Na het springen hadden ze natuurlijk flinke honger gekregen.
Gelukkig is MC Donalds dichtbij.
Allemaal een Happy Meal. En daar hadden ze echt lekkere trek in.
En als ze zich allemaal goed zouden gedragen, mochten ze van het meisje van de MC Donalds, 
als cadeautje, zelf een ijsje “tappen”. 
En natuurlijk gedroegen onze misdienaars zich keurig. Dus allemaal een ijsje “getapt” met een 
mooie hoge toeter.
Jip, Stijn, Sofie, Lau, Bas, Maarten, Syb, Kirsten, Maud en Miel hebben erg genoten. En dit hadden 
ze echt verdiend voor weer een heel jaar misdienen.

Anna en Marga.

MOV  Missie Ontwikkelingshulp en Vrede

De Pinkstercollecte voor de Nederlandse Missionarissen heeft €389,85 opgebracht.

Met deze bijdrage kan o.a Missionair werker Ellen Schouten worden ondersteunt.

Zij werkt al ruim 30 jaar in Venezuela met buitengesloten bevolkingsgroepen.Als lid van 
lekenorganisatie Calama woont en werkt ze te midden van de arbeiders en de armen.waar andere 
mensen gaan,blijft Ellen en ervaart ze de dagelijkse strijd om te overleven.

Namens Ellen hartelijk dank voor u bijdrage.
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René Jonker 
Stationslaan 1

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

www.jonkerhov.nl
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Open dagen
Zaterdag  15 juli is het dan eindelijk zover, dan opent Hospice Schagen 
haar nieuwe locatie aan de Johan Vermeerstraat 1 te Schagen . De 
officiële opening zal plaatsvinden rond 11uur.
Vanaf 13.30uur tot 16.30uur is er voor belangstellenden de mogelijkheid 
om het prachtige nieuwe Hospice te bezichtigen. Deze mogelijkheid 
bied zich ook aan op zondag 16 juli van 11.00uur tot 16.00uur.  
Wij verwelkomen u graag op zaterdag 15 of zondag 16 juli a.s.
U komt toch ook? Ik zou het geweldig vinden als er veel mensen 
vanuit de Noord naar Schagen komen, om het mooie nieuwe pand 
met eigen ogen te aanschouwen. Tot de 15e of 16e.

Groetjes Evelien Plak

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
De data voor de komende tijd:
30 juni 2017  10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie
14 juli 2017 10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie
27 juli 2017 17.30 uur maaltijd op de pastorie

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

U bent van harte welkom!

Kindervakantiespelen 2017! Groep 3 t/m 8
De 40ste editie van de Kindervakantiespelen start op maandag 28 
augustus om 09:00 uur! We gaan met de bus naar Artis in Amsterdam. 
Dinsdag en woensdag worden er hutten gebouwd, passend bij het 
thema is ‘Terug in de tijd’. Woensdagavond is de bekende feestavond. 
Dit jaar met, hoe toepasselijk, oudhollandse spelletjes. Na de slaapnacht, 
die zijn naam niet echt eer aan doet, worden donderdagochtend 
de hutten afgebroken, wordt er ontbeten en natuurlijk mag de och-
tendgymnastiek niet ontbreken. Inschrijfformulieren zijn reeds op school uitgedeeld en kunnen opge-
haald worden bij Nathalie van Schagen (Sterrenboschstraat 8). Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 25 
juni. Het volledige programma en meer informatie is te vinden op kindervakantiespelen.blogspot.com.

Jongeren en begeleiden
Zowel de KVS-crew als de kinderen zijn erg enthousiast over de begeleiding door jongeren! 
Enthousiaste jongeren vanaf 15 jaar die willen begeleiden, kunnen zich aanmelden via de website 
en bij Duco Stam. 

Contact
Duco Stam: 06-28723698 en kijk op de website www.kindervakantiespelen.blogspot.com.

Andere KVS-crewleden (groep 3 t/m 8)
Richard Blankendaal, Joost Groot, Nathalie van Schagen, Jacco Duijn, Amber Groot, 
Petra Overtoom, Sjohn Oudhuis en René Buter

René Jonker 
Stationslaan 1

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

www.jonkerhov.nl
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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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VEENHUIZERKERK OPEN OP ZONDAG IN DE ZOMER
Op de zondagmiddagen van 21 mei tot en met 3 september zal 
de Veenhuizerkerk van 13.30 uur tot 16.30 uur open zijn voor 
publiek. Op 21, 22 en 23 juli is er kermis in Veenhuizen en zal de 
Veenhuizerkerk op zondagmiddag gesloten blijven.
Wat is er te zien:
Naast de ingang buiten kunt u zien en horen een film van Reinout 
van Brederode (duur ± 7 minuten)
In het voorportaal ligt het beeld van Reinout van Brederode.
In het kerkje hangt de tentoonstelling van de sloop van de Waterstaats-kerk uit 1862 en de bouw 
van de Veenhuizerkerk.
Op een televisiescherm zijn te zien de opgravingen gedaan in april en mei 2016.
Buiten is de klokkenstoel en de klok uit 1460 te bewonderen.
Op het kerkhof liggen in de graven 55 en 56 de drie Engelse vliegers, die op 2 juli 1940 in 
Veenhuizen zijn verongelukt. 
Het graf van Reinout van Brederode is weer dichtgemetseld en is in de tuin te zien aan de oostkant 
van de Veenhuizerkerk.
Het bruggetje in de Kerkweg en het schoolhuis Kerkweg 28 zijn gemeentelijke monumenten.
In de maanden juli en augustus is de tentoonstelling Reinout van Brederode, de Heer van 
Veenhuizen, op reis naar Rusland en Zweden te zien. 

Kom gerust langs want er is heel wat te zien en te horen.

www.praalgrafveenhuizen.nl

Haakt u ook aan?
 

Haken is een heerlijk tijdverdrijf en weer volop in het nieuws. 
Volgend jaar is Leeuwarden de culturele hoofdstad van heel Europa 
en om die reden is een plaatselijke afdeling van de Vrouwen van Nu 
een project begonnen met de Grootste Gehaakte Deken ter Wereld. 
Die bestaat uit tienduizend dekens van 2.80x2.00 meter, gehaakt met granny’s, vierkantjes van 10 
bij 10 cm. 
Ondertussen zie ik op de Facebookpagina van De Grootste Gehaakte Deken dat het ook gehaakte 
stroken mogen zijn, als het maar de juiste afmeting heeft en gehaakt is uit lossen en stokjes. 
Maar hoe mooi is het om allemaal vierkantjes te haken en die aan elkaar te zetten. Er zijn zoveel 
mogelijkheden: u heeft wol, katoen, u doet er niets mee? Middenweg 610! En het komt goed. U 
haakt graag lapjes maar liever niet aan elkaar? Ik vind het leuk om er een patroon van te maken. 
Alle provincies van Nederland zijn druk aan het haken om het doel te bereiken, een vermelding in 
het Guinness Book of Records. 
Tienduizend dekens worden met de hoeken aan elkaar gezet en later los gehaald om ze te 
geschenken aan verpleeghuizen, instellingen en ieder mens die warmte behoeft. En dat is een 
goed doel! Voor meer informatie, Marry
 
Fietstocht Vrouwen van Nu
Op 31 augustus gaan we fietsen met de leden van de Vrouwen van Nu, afdeling Veenhuizen. 
U kunt zich bij mij aanmelden, mabru@outlook.com of 072-5716453 en dan hoort u later meer. 
Wij zien u graag. 

De fietscommissie, 
Marry van Langen, Carolien Stuijt, 

Corrie Neeft en Marry Overtoom
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Duidelijk verhaal

www.hypotheekshop.nl/eerste-huis-kopen

Nooit gedacht dat de lage 
rente mij zóveel kansen biedt

Nu kan ik aan de slag in mijn eerste eigen huis
Ik had niet echt verhuisplannen, maar met de lage hypotheekrente besloot ik om toch eens 
te kijken naar wat er mogelijk is. Na een goed gesprek met De Hypotheekshop-adviseur 
wist ik waar mijn financiële grenzen liggen en hoe ik profiteer van de lage hypotheekrente. 
Daarna ben ik tóch op huizenjacht gegaan en heb ik mijn droomhuis gevonden. 
Maak net als ik een afspraak en ontdek de kansen die de lage rente jou biedt. 

De Hypotheekshop Heerhugowaard | Dennis Zuurbier | Stationsplein 34 - 36 | Heerhugowaard
T. 072-20 101 14
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ZONDAG 25 JUNI, 
EIGENLIJK NIET TE MISSEN!

PAUL GEEFT DE 60STE 
WHISKY-PROEVERIJ 

MET HELE MOOIE WHISKY’S, 
HAPJES EN VEEL GEZELLIGHEID

 
NOG PAAR PLAATSEN VRIJ. 

WEL RESERVEREN

AANVANG 14.30 UUR, TOT 17.00 UUR.
 -.-.-.-.-.-

ZONDAG 2 JULI, 
IERSE MUZIEKSSSIE 

VANAF 15.00 EN CARVERY VAN 
17.00 TOT 18.30 UUR

 -.-.-.-.-.-

VRIJDAG 14 JULI: 
MUZIEK IN HET RESTAURANT 

BIJ DINER
 -.-.-.-.-.-

MUSIC-DINNERS ;
7 SEPTEMBER BRADLEY BUNCH

 
13 OKTOBER 

DADDY O, 

10 NOVEMBER
CORACLE

 -.-.-.-.-.-

 WIJ HEBBEN  PLAATS VOOR 
PUB/RESTAURANT MEDEWERKSTER 

MET ERVARING, 
 PART-TIME EV. FULL-TIME

EN ZELFSTANDIG WERKEND KOK
 

BEL OF STUUR JE CV
 

VERLAAT 4 
1734 JN OUDE NIEDORP 0226 421486

INFO@THEIRISHCOTTAGE.NL
WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL 

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

Internet: www.rhbeers.nl

kelders
kozijnen
verbouw

woningbouw
utiliteitsbouw
betonvloeren

Hét adres voor:
Hét adres voor:

woningbouw  kelders
utiliteitsbouw  kozijnen
Betonvloeren  verbouw

 

Middenweg 494
1704 BM Heerhugowaard

Tel:072-5711254 / Fax:072-5743170
Email: mail@rhbeers.nl
Internet: www.rhbers.nl

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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www.caferestaurantbleeker.nl • Als het om feestelijke verzorging gaat.

PRESENTEERT:

zaterdag 30 september en zaterdag 4 november
diner op inschrijving

res. 5711335 of 06 27918509
 

verwacht zaterdag 28 oktober
CLEMENS en CLEMENS (WERNER)

MEDIUM

Zandloper 9, 1731 LM Winkel. Tel. 0224-541593
www.ruiterendierzeeman.nl | info@ruiterendier.nl
Geopend:  ma. t/m do. 9.00-18.00 | vr. 9.00-20.00 | za. 9.00-17.00 uur
 Koopzondag (laatste v.d. maand): 11.00-16.00 uur.

STERK IN PRIJS VERLAAGD!
Met vele producten o.a. Pavo, Havens, Kasper Faunafood, 

Royal Canin, Eukanuba, Pro Plan, Hills, Smolke, enz.

15 kilo: € 51,95

MAXI BROK 15 kilo: € 48,95

LABRADOR/RETRIEVER 12 kilo: € 52,95

HERDER 12 kilo: € 51,95

GIANT 15 kilo: € 49,95
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Uitgaansdag Vrouwen van Nu 
voor de leden van Oude Niedorp en Veenhuizen op 11 mei 2017

Van tevoren wordt er al druk over gesproken, wie gaat er mee want de prijs vindt men hoog. Dat ziet 
men terug in het aantal leden. Veel gasten maken het gezelschap compleet en de bus vol. Om 8.20 
uur zetten we vanuit Oude Niedorp op weg naar Veenhuizen koers naar Amsterdam. De bus wordt 
geparkeerd en we lopen door de Jodenbuurt van Amsterdam waar diverse fraaie bloemstukken 
bij gedenkstenen opgesteld staan. Het is immers net een week na dodenherdenking… 
We komen op tijd bij de Hermitage waar de ontvangst perfect is. we krijgen heerlijke gebak bij 
de koffie/thee, die er goed ingaat. Allemaal erg lekker en we hebben weer genoeg bijgepraat. We 
gaan de expositie bekijken die gewijd is aan de familie Romanov en de revolutie. Er is genoeg te 
zien, ook te horen, want de moderne techniek staat voor niets! 
Niet dat we honger hebben, maar onze biologische klok zegt dat het 12 uur is. tijd voor een lekker 
hapje. We lopen naar een eetcafé bij de Magere Brug. We kunnen kiezen wat we willen drinken 
en dan krijgen we allemaal een bordje voorgeschoteld met brood, voorzien van alles op en er 
aan. Heerlijk. Allemaal voldaan. We lopen naar buiten en ja, we praten, we kijken, we zien een 
straatmuzikant en vanzelf, we stoppen wat geld in zijn hoed. Dank u dame! 
We verzamelen en in ganzenpas lopen we naar de Hortus, heerlijk in het zonnetje, weinig wind 
naar de Hortus Botanicus. In de tuin en de kassen groeien maar liefst 4000 soorten planten uit alle 
windstreken. Met haar rijke historie is de Hortus een oase van rust in de drukke stad. Medicinale 
kruiden waren ooit de kern van de plantencollectie in de oorspronkelijke Hortus Medicus. De Hortus 
is slechts 1,2 ha groot, maar haar plantenrijkdom is enorm en wordt wetenschappelijk beheerd. 
Nadat we veel gezien hebben; alles te zien is bijna onmogelijk in dit tijdsbestek, je kunt er wel een 
dag zoek brengen, vormen we een groep om de chauffeur die met ons meeloopt naar de bus waar 
enkele dames al op ons staan te wachten. Geheel volgens traditie trakteert Anna op een blokje 
kaas, lekker! Een prachtige rit voert ons door het mooie lintdorp Twisk naar het Twiskerslot waar 
we kunnen genieten van een driegangendiner. Smullen!
En ja, aan alles komt een eind, ook aan deze goed verzorgde dag. Ons past een woord van dank 
aan John, de chauffeur van Peereboom en vooral aan Anna Kroon, die samen met Annet, voorzitter 
van Oude Niedorp voor ons georganiseerd heeft. En natuurlijk dank voor de gezelligheid van alle 
leden en gasten op deze prachtige dag.

“Blik op de weg” in De Noord …( 12 juni, 2017)
Beste mensen,

Als je om 5.10 u. wakker wordt, dan kun je kiezen uit twee dingen: je 
omdraaien en verder slapen, of opstaan en genieten van de opkomende 
zon. Het laatste deed ik dus en zo stond ik om 6.15 u. buiten met plastic 
zak, grijper en fototoestel. De temperatuur was prima, er stond alleen 
wel een stevige wind, maar daar kunnen we inmiddels wel tegen!
De Middenweg is op dat tijdstip nog in ruste en dat is ook wel eens 
heerlijk om dat te ervaren. Eén blikje lacht me toe, maar dat is ook alles, 
wat ik tegenkom tot aan de motorzaak van de fam. Snoek. Ook hier 
ziet alles er nog rustig uit, want maandag is in dit geval geen werkdag!
De Donkereweg sla ik in, want vandaag neem ik de zuid-oost route. Inmiddels hoor ik de kikkers 
kwaken in de naastgelegen sloot. Als ik het water kijk is het een gekrioel van kikkers en ik kan een 
glimlach moeilijk onderdrukken.
Aan de rechterzijde zie ik, dat er zonnebloemen gezaaid zijn en het is te hopen, dat de zon ook zijn 
aandeel zal leveren, om het geheel tot volle bloei te laten komen. Als je wel eens door Frankrijk bent 
gereden, zie je vaak van die prachtige velden goudgeel schijnend in de volle zon. Via de Veenhuizerweg 
loop ik nar de Kerkweg. Ook hier een veld met zonnebloemen en gekwaak in de sloten. 
Het is eigenlijk het enige, dat je hier hoort.

www.caferestaurantbleeker.nl • Als het om feestelijke verzorging gaat.

PRESENTEERT:

zaterdag 30 september en zaterdag 4 november
diner op inschrijving

res. 5711335 of 06 27918509
 

verwacht zaterdag 28 oktober
CLEMENS en CLEMENS (WERNER)

MEDIUM
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Dan de Groenedijk op. De bladeren van de witte abelen ruisen in de stevige wind. Links een schuur, 
die bijna in elkaar stort en rechts schapen, die nog heerlijk hun roesje uitslapen. Een enkeling staat 
op en kijkt nieuwsgierig in mijn richting. Even verderop komt een bokje uit zijn hok. Bekijkt me 
nieuwsgierig, maar zijn loopruimte is toch beperkt door de aangebrachte ketting. Op de grote 
boerderij is men al in de weer!
Dan loop ik tegen de Berkmeerdijk aan. Ook hier is het nog rustig. De bermkanten zijn gemaaid en 
ik zie nog wel wat valeriaan staan. Bij het bankje even een rustpauze voor een slok en een hap. Dan 
verder de dijk langs  naar de spoorovergang. Bij de grote kastanjeboom hangen de vruchten nog 
erg klein aan de takken. Dat zal nog even duren voordat ze naar beneden vallen.
Bij het viaduct van de Krusemanlaan wordt weer gewerkt aan de Westfrisiaweg. Nu moet je er eerst 
onderdoor en dan rechtsaf richting de Middenweg. Allerlei planten proberen zich op deze “woeste” 
grond zich te nestelen. Kamille valt erg op, maar ook zuring, akkerdistel en koolzaad laten zich zien.
Langs het fiets-/voetpad is voor een deel gemaaid. Laat men de rest groeien, of zit dat in de nog 
volgende maaironde?
Jan van Schagen rijdt me achterop. We groeten en ieder volgt zijn weg. Dan de rotonde op de 
Middenweg en ik vervolg richting De Noord. Ook Piet Pater gaat, voorovergebogen op de fiets, in 
die richting. 
Bij mevr. Jo Borst staat de koffie weer klaar. We praten gezellig bij en dan vervolg ik het laatste stuk. 
Het is inmiddels 10.30 u., dus tijd voor de krant en nog een klein kopje!
Dat er weinig zwerfvuil lag blijkt uit het onderstaande. Geweldig!

17 blikjes
13 drinkbakjes
7 plastic flessen
 4 pk. sigaretten
0 pk. shag
0 flessen

Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol
072-5726170 / 06-18110970
email: gerritvanderkrol@outlook.com
p.s. Nog foto’s zien van Kaeskoppenstad?
Kijk dan even op mijn website:
www.gerritvanderkrol.nl

Bibliotheek Kennemerwaard De Noord
De volgende activiteit vindt plaats en aanmelden niet nodig!

Vrijdag 30 juni van 14.30 - 15.30 uur
Aan tafel met …. Marry Overtoom, Westfries uurtje.
Op vroidegmiddeg 30 juni houwe we in de bieb in De Noord een 
dialectemiddeg. Dut is vezelf een mooie kans om die dialecte nog weer’rs te horen. ’t Belooft een 
pracht middeg te worren. Je komme toch ok?

Dit is in Bibliotheek Kennemerwaard, locatie De Noord,Torenburgstraat 2, telefoon 072-5712004

Wijkagent in de bibliotheek
Afgelopen maandagmiddag kwam de wijkagent van Heerhugowaard-Noord in de bibliotheek pra-
ten over veiligheid en vooral preventie van inbraak. Hoe kunnen we een inbraak voorkomen?! Daar-
toe is het opzetten van een WhatsApp groep belangrijk. Zie www.politie.nl of Wabp.nl . WhatssApp is 
een burgerinitiatief, de politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 binnenkomt.
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Wat zijn de regels:
Signaleer – Alarmeer 112 – App, om je waarneming bekend te maken aan anderen – Reageer, 
door bijvoorbeeld naar buiten te gaan.
Laat door middel van een WhatssApp aan elkaar weten dat 112 al gebeld is.
 
Een kleine groep geïnteresseerden luisterden naar het betoog van Afra de Boer, onze wijkagent 
die ook aktief is op Twitter en Instagram. Over en weer werd informatie uitgewisseld.
 
Afra de Boer Wijkagent van De Noord, de Vork, Schilderswijk en de Draai te Heerhugowaard.
Zuidtangent 5, 1702 VR Heerhugowaard
Postbus 21, 1800 AA Alkmaar
afra.de.boer@politie.nl
M 06 460 44 525
TWITTER: @pol_deboer
INSTAGRAM: pol_deboer
 
Er worden folders van Attentie WhatssApp Buurt Preventie verspreid  met o.a. de tekst:
Help nu mee uw buurt veiliger te maken! U kunt zich nu via wabp.nl bij één van onze WhatssApp buurt-
preventiegroepen aansluiten of zelf een groep starten en aanmelden.
whatsApp buurtpreventiegroepen zijn extra ogen en oren voor de buurt.
Zodra u iets verdachts ziet of hoort zoals (vermoedens van) inbraak, oplichting, vernieling, straatroof, 
bedreiging of mishandeling , dan kunt u eenvoudig via uw WhatsApp groep een melding maken.
Op die manier is iedereen bij u in de buurt direct op de hoogte.
 
Er komt een vervolg op deze bijeenkomst – in het dorpshuis – waar u allen van harte welkom bent 
om dit doel duidelijk te maken: voorkom inbraak in uw buurt!
 
Zie het volgende Contact,

Marry Overtoom

Nieuws van Hugo Girls
Vorige week kregen we heel verdrietig nieuws. Hannie Bakker is op 
9 juni overleden. Hannie zette zich al heel lang in voor Hugo Girls. 
Ze heeft jaren gehandbald, was moeder en oma van handbalsters, en 
was de laatste jaren een rots in de branding als scheidsrechter. Als we 
in nood zaten konden we altijd een beroep op haar doen. En we zaten 
nog al eens in nood dus belden we haar regelmatig. Ze was altijd 
positief, dacht mee en gooide soms haar schema om om er te zijn. We 
zullen haar missen.
We wensen de familie heel veel sterkte bij het verwerken van dit 
moeilijke verlies.
 
Op de Rabofietsdag hadden we uiteindelijk, samen met school, voldoende fietsers en we hebben 
dus 300 euro opgehaald. Demi, Roos, Martine, Astrid, Nick, Nelleke, Jip, Yara, Kristie, Evie, Simone 
en haar moeder, Marjon, Lau, Miel, Ross, Linda, Juf Yvon, Juf Carina, Mariska, Sjeel, Femke en Ingrid 
ontzettend bedankt voor het fietsen.
 
José Dekker heeft aangegeven te stoppen met haar vrijwilligerswerk voor Hugo Girls. José was 
scheidsrechter, begeleidde de scheidsrechters in opleiding, gaf keeperstraining, heeft de planning 
van de kantinedienst gedaan en was contactpersoon voor het convenant sportiviteit en respect 
en waarschijnlijk vergeten we hier ook nog wel iets. José bedankt voor je inzet voor Hugo Girls!
 
We zijn het infoblad aan het samenstellen. Als er adressen niet goed zijn zouden jullie dat dan 
willen doorgeven?

Het bestuur
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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

Kleding en tassensponsors
Ook dit seizoen hebben alle teams weer gesponsorde shirts. En er zijn ook teams met gesponsorde 
trainingspakken en tassen. Dank je wel alle sponsors!

Hieronder staan alle teams en alle sponsors:

F4 Hugo’s vrienden
F3 vd Burg
F2 Timmerbedrijf Snel
F1 Loonbedrijf Veldman   www.loonbedrijfveldman.nl
E2 KWS
E1 Aannemersbedrijf R. Blankendaal
 Reinigings- & straalbedrijf Stef Kuilboer BV   www.stefkuilboer.nl
D2 Snoek motoren
D1 Partycentrum Bleeker      www.caferestaurantbleeker.nl
C2 Ateco
 Trainingsjasjes: SMP
C1 Dagwinkel Arno en Silvia Groen
B2 SHW                      www.straalbedrijfhollandwest.nl
B1 Autowaard
A2 Kwekerij A. Bakker en Zn. B.V.
A1 Autoservice Bakker - www.autoservicebakker.nl
 Trainingsjasjes: Autoservice Bakker
 
Dames 3 Snack & Eethuis Hugo                                      www.snackeethuishugo.nl
Dames 2 Timmerbedrijf Snel
Dames 1 Loonbedr. en machineverhuur Danenberg       www.loonbedrijfdanenberg.nl
 Transportbedrijf Piet Oudeman                        www.pietoudemantransport.nl
 Trainingspakken: Transportbedrijf Piet Oudeman
 Tassen Groot tuinen
Recr 1 JK Webdesign
 Trainingspakken: R&H Beers
Recr 2 Loonbedrijf Veldman                                       www.loonbedrijfveldman.nl
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Stratentennis 2017
Van 6 tot en met 9 juni was het weer zover: het jaarlijkse Straten-
tennistoernooi. 12 teams hadden zich opgegeven om te kunnen 
strijden voor het Stratentenniskampioenschap van 2017. 
Voorafgaand aan het toernooi werd er een tennisclinic georga-
niseerd. Hier werd gretig gebruik van gemaakt door de onervaren 
tennissers, maar ook door de oude rotten op tennisgebied. De 
clinic werd goed ontvangen en de deelnemers konden de nieuw 
aangeleerde wapens proberen toe te passen in het toernooi.

Vanwege stormachtige weersomstandigheden werd dinsdag uit 
het programma gehaald.  Met een nieuwe pouleindeling werd  er woensdag en donderdag met 
6 teams voor de dagoverwinning gestreden. De teams bestonden uit een mooie mengeling van 
ervaren tennissers en tennissers die niet of nauwelijks een tennisracket vast hadden gehouden. 
Dit resulteerde in vele spannende en vooral leuke potjes tennis. 

Op woensdag ging de strijd voor de dag overwinning tussen de Groote Geldebosch 1 en de 
Guacamoles. De Guacamoles is een team dat samengesteld was uit enthousiastelingen die 
niet bij elkaar in de straat woonden, maar wel heel erg graag mee wilden doen. Zij pakten de 
dagoverwinning door de finale met 2-1 van de Groote Geldebosch 1 te winnen.

Op donderdag ging de strijd om de dag overwinning tussen de Middenweg 1 en de Straat zonder 
naam. Ook dit was een samengesteld team, die graag mee wilden doen. De Straat zonder naam won 
de finale van de Middenweg 1 met 2-1. In totaal gingen er 8 teams door naar de finaledag op vrijdag. 
Deze avond werd er gespeeld in Mexicaanse sferen. Chefkok Luuk Beers verzorgde lekker 
Mexicaans eten met de vrolijke klanken van Mexicaanse muziek op de achtergrond.

Het werd een spannende avond voor de teams. De finaledag werd met een afvalschema gespeeld, 
dus iedere wedstrijd moest gewonnen worden om de finale te bereiken. Na vele spannende en 
vooral leuke potjes tennis werd de finale behaald door de gedoodverfde favorieten: De Guacamoles 
en de Straat zonder naam. Op baan 1 wonnen de Guacamoles overtuigend met 7-0 hun wedstrijd, 
maar op baan 2+3 werden de overwinning behaald door de Straat zonder naam (5-4 + 5-3).
De Straat zonder naam mogen zich dus het gehele jaar de Stratentenniskampioen van 2017 
noemen en mogen een mooi plekje uitzoeken voor het straatnaambord wat hen overhandigd werd. 
Ook vrijdag werd er nog lang nagepraat in de kantine over de wedstrijden onder het genot van 
een Mexicaanse Corona. 

In 2018 wordt het toernooi in de week van 4 juni gespeeld, dus noteer dat maar alvast in de agenda.
Bedankt voor het gezellige toernooi, 

namens de Stratentenniscommisie.
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Onze opruiming begint 

dinsdag 27 juni om 9.00 uur 

Alles halve prijs!
 

M.E.G. MODE 
Dorpsstraat 17 a   1747 HA Tuitjenhorn - 0226 392171

M.E.G.
M O D EOPRUIMING

Gevraagd:
Bollenpellers(sters)
René Buter Harlingerstraat 22

Bellen na 18:00 uur: 
072-5710688 / 06-30200688

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

Onze opruiming begint 

dinsdag 27 juni om 9.00 uur 
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Kantinediensten
zaterdag 24 juni 2017 Kantinecommissieweek Tineke Borst 
dinsdag 27 juni 2017 Wil Beers Bardienst 19.30 - 23.00
woensdag 28 juni 2017 Jörn Job Klaver Bardienst 19.30 - 23.00
donderdag 29 juni 2017 Gerrie Sol Bardienst 19.30 - 23.00
vrijdag 30 juni 2017 Ria Borst Dudink Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 30 juni 2017 Karin Stoop Schoonmaak 09.00 - 11.00
zaterdag 1 juli 2017 Kantinecommissieweek Agnes de Goede 

JULI   
dinsdag 4 juli 2017 Wout Beers Bardienst 19.30 - 23.00
woensdag 5 juli 2017 Bonny Kok Bardienst 19.30 - 23.00
donderdag 6 juli 2017 Jörn Job Klaver Bardienst 19.30 - 23.00
vrijdag 7 juli 2017 Marian Bos Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 7 juli 2017 Ria Borst Dudink Schoonmaak 09.00 - 11.00
   
Kerkepadtoernooi   
zaterdag 8 juli 2017 Dia Mors Bardienst 08.30 - 11.30
zaterdag 8 juli 2017 Dia Mors Bardienst 11.30 - 14.30
zaterdag 8 juli 2017 Josje Harte-Pouw Bardienst 13.00 - 16.00
zaterdag 8 juli 2017 Marc Baas Bardienst 15.00 - 18.00
zaterdag 8 juli 2017 Evy Blom Bardienst 17.00 - 20.00
zaterdag 8 juli 2017 Marc Baas Bardienst 17.00 - 20.00
zaterdag 8 juli 2017 Angelique Witte Bardienst 20.00 - 23.00
zaterdag 8 juli 2017 Kenny Beers Bardienst 20.00 - 23.00
zaterdag 8 juli 2017 Joost Wolkers Bardienst 21.00 - 24.00
zondag 9 juli 2017 Brenda Plak-van Oostwaard Schoonmaak 09.00 - 11.00
zondag 9 juli 2017 Annie Stammis Schoonmaak 09.00 - 11.00
zondag 9 juli 2017 Jan Anne Meijer Bardienst 11.30 - 14.30
zondag 9 juli 2017 Dion van `t Padje Bardienst 11.30 - 14.30
zondag 9 juli 2017 Ronald Plak Bardienst 13.00 - 16.00
zondag 9 juli 2017 Kenny Beers Bardienst 13.00 - 16.00
zondag 9 juli 2017 Wout Beers Bardienst 15.00 - 18.00
zondag 9 juli 2017 Evy Blom Bardienst 17.00 - 20.00
zondag 9 juli 2017 Daphne Beers Bardienst 17.00 - 20.00
zondag 9 juli 2017 Mitchel Assendelft Bardienst 20.00 - 23.00
zondag 9 juli 2017 Daphne Beers Bardienst 20.00 - 23.00
zondag 9 juli 2017 Tys Borst Bardienst 21.00 - 24.00
maandag 10 juli 2017 Mieke Wolkers Schoonmaak 09.00 - 11.00
maandag 10 juli 2017 Annemiek van Kleef Schoonmaak 09.00 - 11.00
maandag 10 juli 2017 Lyda Kat Bardienst 15.00 - 19.00
maandag 10 juli 2017 Mitchel Assendelft Bardienst 19.00 - 22.00
maandag 10 juli 2017 Manuel Villena Bardienst 19.00 - 22.00
maandag 10 juli 2017 Ina Dekker Bardienst 20.00 - 23.00
maandag 10 juli 2017 Dion van `t Padje Bardienst 21.00 - 24.00
dinsdag 11 juli 2017 Annie Stammis Schoonmaak 09.00 - 11.00
dinsdag 11 juli 2017 Ineke Vaandrager Schoonmaak 09.00 - 11.00
dinsdag 11 juli 2017 Jeltje Karman Nauta Bardienst 15.00 - 19.00
dinsdag 11 juli 2017 Gerda Zuurbier-Smit Bardienst 19.00 - 22.00
dinsdag 11 juli 2017 Manuel Villena Bardienst 19.00 - 22.00
dinsdag 11 juli 2017 Ronald Plak Bardienst 20.00 - 23.00
dinsdag 11 juli 2017 Jan Anne Meijer Bardienst 21.00 - 24.00
woensdag 12 juli 2017 Brenda Plak-van Oostwaard Schoonmaak 09.00 - 11.00
woensdag 12 juli 2017 Mieke Wolkers Schoonmaak 09.00 - 11.00

Onze opruiming begint 

dinsdag 27 juni om 9.00 uur 

Alles halve prijs!
 

M.E.G. MODE 
Dorpsstraat 17 a   1747 HA Tuitjenhorn - 0226 392171

M.E.G.
M O D EOPRUIMING

Gevraagd:
Bollenpellers(sters)
René Buter Harlingerstraat 22

Bellen na 18:00 uur: 
072-5710688 / 06-30200688

GER BRUIN
GARAGE / LPG INBOUW

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

Ind.terr.  Winkelerzand 36 
1731 LZ  Winkel
Tel: 0224 - 540835   
WWW.GERBRUIN.NL
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Bel voor meer informatie (072) 555 55 00 of kijk op krk.nl

HeerHugowaard

de Zeis 5 Vraagprijs € 257.500,- k.k.
Bouwjaar 1987, inh. ca. 410 m3 (incl. garage), woonopp. ca. 110 m2, perceelopp. 301 m2.

Middenweg 592 Vraagprijs € 437.000,- k.k.
Bouwjaar 1918, inh. ca. 485 m3, woonopp. ca. 190 m2, perceelopp. 865 m2.

2-onder-1 kap

Vrijstaand

Middenwaard 2 C  |  1703 SE  Heerhugowaard 
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woensdag 12 juli 2017 Ria Danenberg Bardienst 15.00 - 19.00
woensdag 12 juli 2017 Dia Mors Bardienst 19.00 - 22.00
woensdag 12 juli 2017 Manuel Villena Bardienst 19.00 - 22.00
woensdag 12 juli 2017 Marc Baas Bardienst 20.00 - 23.00
woensdag 12 juli 2017 Jan Anne Meijer Bardienst 21.00 - 24.00
donderdag 13 juli 2017 Mieke Wolkers Schoonmaak 09.00 - 11.00
donderdag 13 juli 2017 Ineke Vaandrager Schoonmaak 09.00 - 11.00
donderdag 13 juli 2017 Gerda Zuurbier-Smit Bardienst 15.00 - 19.00
donderdag 13 juli 2017 Ronald Plak Bardienst 19.00 - 22.00
donderdag 13 juli 2017 Monique Komen Bardienst 19.00 - 22.00
donderdag 13 juli 2017 Siem Komen Bardienst 20.00 - 23.00
donderdag 13 juli 2017 Bram Schuijt Bardienst 21.00 - 24.00
vrijdag 14 juli 2017 Brenda Plak-van Oostwaard Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 14 juli 2017 Wil Wolkers-van Weerdenburg Schoonmaak 09.00 - 11.00
vrijdag 14 juli 2017 Mirjam Molenaar-Berkhout Bardienst 11.00 - 14.00
vrijdag 14 juli 2017 Siem Komen Bardienst 14.00 - 17.00
vrijdag 14 juli 2017 Wout Beers Bardienst 14.00 - 17.00
vrijdag 14 juli 2017 Jenny van Leijen Bardienst 16.00 - 19.00
vrijdag 14 juli 2017 Peter Bijvoet Bardienst 16.00 - 19.00
vrijdag 14 juli 2017 Sandra Oudeman Bardienst 18.00 - 21.00
vrijdag 14 juli 2017 Jenny van Leijen Bardienst 19.00 - 22.00
vrijdag 14 juli 2017 Jill Zuurbier Bardienst 19.00 - 22.00
vrijdag 14 juli 2017 Bram Schuijt Bardienst 21.00 - 24.00
vrijdag 14 juli 2017 Karel Oosenbrug Bardienst 21.00 - 24.00
vrijdag 14 juli 2017 Joost Wolkers Bardienst 21.00 - 24.00
zaterdag 15 juli 2017 Mieke Wolkers Schoonmaak 09.00 - 11.00
zaterdag 15 juli 2017 Karin Stoop Schoonmaak 09.00 - 11.00
zaterdag 15 juli 2017 Josje Harte-Pouw Bardienst 08.30 - 12.00
zaterdag 15 juli 2017 Josje Harte-Pouw Bardienst 12.00 - 15.00
zaterdag 15 juli 2017 Mariska Rinkel Bardienst 12.00 - 15.00
zaterdag 15 juli 2017 Rachel Groen Bardienst 14.00 - 17.00
zaterdag 15 juli 2017 Richard Groen Bardienst 14.00 - 17.00
zaterdag 15 juli 2017 Kenny Beers Bardienst 16.00 - 19.00
zaterdag 15 juli 2017 Marith Potter Bardienst 17.00 - 20.00
zaterdag 15 juli 2017 Gerda Zuurbier-Smit Bardienst 17.00 - 20.00
zaterdag 15 juli 2017 Jenny van Leyen Bardienst 19.00 - 22.00
zaterdag 15 juli 2017 Rachel Groen Bardienst 20.00 - 23.00
zaterdag 15 juli 2017 Tys Borst Bardienst 20.00 - 23.00
zaterdag 15 juli 2017 Dion van `t Padje Bardienst 21.00 - 24.00
zondag 16 juli 2017 Brenda Plak-van Oostwaard Schoonmaak 08.00 - 10.00
zondag 16 juli 2017 Ineke Vaandrager Schoonmaak 08.00 - 10.00
zondag 16 juli 2017 Jeltje Karman Nauta Bardienst 08.30 - 12.00
zondag 16 juli 2017 Rachel Groen Bardienst 08.30 - 12.00
zondag 16 juli 2017 Marith Potter Bardienst 12.00 - 15.00
zondag 16 juli 2017 Mariska Rinkel Bardienst 12.00 - 15.00
zondag 16 juli 2017 Mitchel Assendelft Bardienst 14.00 - 17.00
zondag 16 juli 2017 Dia Mors Bardienst 14.00 - 17.00
zondag 16 juli 2017 Ronald Plak Bardienst 15.00 - 18.00
zondag 16 juli 2017 Karel Oosenbrug Bardienst 15.00 - 18.00
zondag 16 juli 2017 Marith Potter Bardienst 17.00 - 20.00
zondag 16 juli 2017 Aad Duys Bardienst 17.00 - 20.00
zondag 16 juli 2017 Manuel Villena Bardienst 19.00 - 22.00
zondag 16 juli 2017 Evy Blom Bardienst 19.00 - 22.00
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Hugo Boys seizoen 2016-2017
Geen nieuws.

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  Mevr. Gerda Roozendaal 0226-422110
  b.g.g. 06-51039032
of
 Anita Messelaar  06-20915051  b.g.g. 06- 
 

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

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

 

Onze opruiming begint 

dinsdag 27 juni om 9.00 uur 

Alles halve prijs!
 

M.E.G. MODE 
Dorpsstraat 17 a   1747 HA Tuitjenhorn - 0226 392171

M.E.G.
M O D EOPRUIMING

Gevraagd:
Bollenpellers(sters)
René Buter Harlingerstraat 22

Bellen na 18:00 uur: 
072-5710688 / 06-30200688
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BESTEL UW DRUKWERK 
GOEDKOOP EN LOKAAL

BIJ ZEEMAN RECLAMEGROEP

- ALTIJD DICHTBIJ
- SCHERPE PRIJZEN
- ALLES UIT EIGEN HUIS

VISITEKAARTJES VANAF 15 EURO

BRIEFPAPIER VANAF 45 EURO

www.zeemanreclamegroep.nl

100% 
NEDERLANDSE

PRODUCTIE

DEN HELDER
(0223) 523 006

SCHAGEN
(0224) 296 007

LANGEDIJK
(0226) 318 841

WARMENHUIZEN
(0226) 393 610
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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

Elke dag 3 broden naar keuze € 5,75Elke dag 3 broden naar keuze € 6,25

Hoogbruin 2 voor € 3,-
Kwarkbolletjes 4 + 2 gratis
Gevulde koeken 3 + 1 gratis

Reclame voor zaterdag 24 juni  

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


