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Agenda

8 januari 2017 15:00 Jongeheerenconvent Nieuwjaarsreceptie

9 januari 2017 14:00 KBO Nieuwjaarsreceptie met Annek Groot en Rad van Avontuur

13 januari 2017 Young Seven: filmavond

22 januari 2017 10:00 Afscheidsviering pastor Marion Bleeker-Burger

22 januari 2017 Start Actie Kerkbalans

28 januari 2017 Playbackshow in Bleeker

3 februari 2017 Young Seven: Sirkelslag

6 februari 2017 14:00 KBO Jaarvergadering met Bingo

5 maart 2017 Young Seven: Modern monnikenwerk: workshop Handletteren

6 maart 2017 14:00 KBO Ko Schuurmans over afscheid en rouw

20 maart 2017 13:30 KBO Excursie naar Amigoplant

31 maart 2017 Authentieke Dorpshuisveiling

5 april 2017 Young Seven: Paasintenties maken: je bent een engel

24 april 2017 KBO Uitje

14 mei 2017 Young Seven: Workshop wereldtapas

25 mei 2017 14:00 KBO Annemarie Hooijboer met een humoristische bloemlezing

4 juni 2017 Young Seven: Verhalen rond het kampvuur

2 juli 2017 Young Seven: Zomerfeest

Vrijdag 6 januari 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 16 JANUARI 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 vrijdag 3 februari 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
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:
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 voor 12  januari op  het 
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.

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 januari   wordt de kerk versierd door Els Dekker en Angela van Diepen
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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:
Voor elke tocht is er een ster,
een woord, een teken,
een weg, een uitweg,
een terugweg als het moet.

Voor elke tocht is er een ster,
een vriend, een hand,
een huis, een thuis,
een boek, een beeld,
een lied misschien.

Voor elke tocht is er een ster,
voor ieder mens,
voor oud en jong
die wijs wil heten,
voor iedereen die zoekt
naar redding en naar recht.

Voor elke tocht is er een ster,
die wijzen brengen zal
waar ‘t wonder van het leven
in eenvoud wordt getoond,
waar Gods liefdevol geven
in kinderogen woont.

Voor elke tocht is er een ster.
Zoek niet te ver!...

Frans Weerts

UIT DE PAROCHIE –  “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” –  1januari 2017.
U allemaal een heel Zalig Nieuwjaar toegewenst. 
Mijn nieuwe jaar is wel heel bijzonder begonnen: ten eerste omdat op 30 december onze kleinzoon 
Sem werd geboren, eerste kindje van Sander en Corinne. Met Sem en zijn mama en papa gaat alles 
goed. En wij genieten weer enorm van deze nieuwe wereldBurger.
Ook ben ik per 1 januari nu echt met pensioen. Het voelt heel dubbel. En het moet nog vreselijk 
wennen. Op 22 januari zal ik in een viering echt afscheid nemen als Pastor van de Heilig 
Hartparochie. Dat wil niet zeggen dat u dan van mij af bent. Want met mijn opvolger Hans Bruin 
heb ik afgesproken dat ik na 1 april als vrijwilliger nog wel “iets” zal gaan doen. Maar eerst ga 
ik genieten van mijn vrije tijd, van ons gezin, en ook van een heerlijke vakantie bij mijn zus in 
Australië. 

Ik heb enorm genoten van “mijn”  Kerstvieringen. De Kerstavondviering met het Ritmisch Koor was 
heel mooi. En het was veel drukker dan de laatste jaren. Is dit een omslag? Dat zou toch mooi zijn. 
Ook op Tweede Kerstdag vond ik de viering prachtig. Wat een fantastisch koor van mannen en 
jongeren stond daar te zingen. Ook deze viering was enorm goed bezocht.
De Oudejaarsviering was mijn laatste viering in mijn carrière als pastor van de parochie. Ik was wel 
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blij dat ik aan het eind van de viering sterretjes kon aansteken met de kinderen. Even de aandacht 
af van het afscheid. Dat natuurlijk toch komen gaat.

Op 12 januari ga ik als vrijwilliger voor in de Viering van Meeleven. Samen met Nel Zuurbier. Irma 
en Anna zullen zingen.

Dit is mijn laatste “Uit de parochie”. Ik wil u allemaal enorm bedanken voor alle support die ik van u 
gekregen heb, voor de fijne samenwerking met de vele vrijwilligers, voor het plezier in mijn werk 
dat ik mede door u heb mogen meemaken. Heel veel dank!!!

Wat voor mij nog komen gaat:
12 januari: Viering van Meeleven
22 januari: afscheidsviering.

Hartelijke groet,
Marion Bleeker – Burger.

WEEKEINDE 7 EN 8 JANUARI
Openbaring des heren
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 60, 1-6(Het heerlijke licht van God gaat op over Jeruzalem)
Evangelie uit Matteüs 2,1-12( geleid door de ster gaan de wijzen op weg. In het kind Jezus dat zij als hun 
koning aanbidden,openbaart God zich aan de wereld)

ZONDAG 8 JANUARI
10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van het ritmisch koor. Voorganger is pater Jan Molenaar.
Gebedsintenties voor: TinyVeldman-Overtoom en overleden familie, 
Piet Bleeker en zegen over zijn gezin, Andre Cattermole, in liefdevolle herinnering Bets Westmeijer-
Groot en zegen over haar gezin, Riet Bleeker-Korver Petra en overleden familie Bleeker-Korver, Agie 
Borst-Eeken en Cor Borst en zegen over hun gezin, Nel Smit-Houniet, Cor Borst en Ria Borst-Groot, 
Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie 
Molenaar-Goedhart.
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars: Kirstin Plak en Lau Berkhout. Koster: Kees Berkhout

DONDERDAG 12 JANUARI
19.30 uur 
Viering van Meeleven met zang van Irma en Anna. Voorgangers zijn Marion Bleeker-Burger en Nel 
Zuurbier-van Langen.
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, 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, Nic Commandeur en zegen over zijn gezin, Henk Borst 
en zegen over zijn gezin, Rens de Jong, Jan Oudeman in  liefdevolle herinnering  en familie Oudeman-
Groot, Siemen Borst en geef ons kracht om door te gaan, Gerard Bommer, Trien Koomen, Adriaan van 
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langen en zegen over zijn gezin, Ali Idema-van Diepen, Jan Beers en zegen over zijn gezin, Piet Bleeker 
en om zegen over zijn gezin, Henk Burger en Hennie Burger-de Vries en om zegen over hun gezin.
Koster: Rene van Langen

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

WEEKEINDE 14 EN 15 JANUARI
Tweede zondag door het jaar
 Eerste lezing uit de profeet Jesaja 49, 3.5-6( De Heer maakt zijn dienaar tot een licht voor alle volkeren)
Evangelie uit Johannes 1, 29-34( Johannes de Doper legt getuigenis af over Jezus)

ZONDAG 15 JANUARI 
10.00 UUR
Kerkbalans
Woord- en communieviering met zang van het gospelkoor Joy. Voorganger is Toon Jorink.
Gebedsintenties voor: Piet Luken en om zegen over zijn gezin, Nel Smit-Houniet, Alex weel,  
Cees Meester, in liefdevolle herinnering Piet Borst.
Lector: Jos Mooij. Misdienaars: Miel Berkhout en Maarten Beers. Koster; Gon Meester.

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

WEEKEINDE 21 EN 22 JANUARI
Derde zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 8, 23b-9,3( Het volk dat in het donker wandelt, ziet een groot licht)
Evangelie uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Korintiërs 1,10-13.17 (Paulus verzet 
zich tegen de verdeeldheid die er onder de christenen van Korinthe heerst.

ZONDAG 22 JANUARI
10.00 UUR 
Afscheidsviering van Marion Bleeker –Burger met zang van alle koren.
Gebedsintenties voor: overleden ouders Buter-Bakker, in liefdevolle herinnering Jan en Tiny Oudeman-
Groot en zegen over hun kinderen en kleinkinderen, Jaap Way en Gre Way-de Boer en overleden 
familie, Henk Burger en Hennie Burger – de Vries en om zegen over hun gezin, Piet Bleeker en om 
zegen over zijn gezin.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Maud Berkhout en Sofie Kavelaar .
Kosters: Peter Danenberg en Kees Berkhout.

ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP
T VELD
Zaterdag 7 januari om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor Tilma en zang van het gemengd koor
Zaterdag 14 januari om 19.00 uur Woord- en Communieviering met Toon Jorink
WAARLAND
Zondag 8 januari om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Tilma en zang van de vrienden 
van het gregoriaans
Zaterdag 14 januari om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van  
het gemengd koor.
Zaterdag 21 januari om 19.00 uur afscheidsviering van Marion Bleeker-Burger met zang van  
alle koren.
NIEDORP
Zaterdag 7 januari om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Stok
Zondag 15 januari om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden
Zondag 22  januari om 10.00 uur  Oecumenische viering inde Doopsgezinde kerk.  
Voorgangers zijn dominee Santema en Annemiek Wijnker.
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Dopen
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971

Geboren
Op 14 december is Tess geboren
Zij is de dochter van Remy en Marianne Gieling en het zusje van Anouk
Bij het Doopsel ontvangt zij de namen Tess Nicci
Zij wonen op de dorsvlegel 15 1704 AX Heerhugowaard 
Van harte gefeliciteerd.

Terugblik op 2e kerstdag
Bij het binnenkomen in de kerk werd ik blij verwelkomd door een zogeheten Gelegenheidskoor.
Niet voor niets met een hoofdletter. Het was gewoon heerlijk om weer eens die oude vertrouwde 
kerstliederen te horen en mee te kunnen zingen en welke helaas niet in de GvL meer te  
vinden zijn.
Dan de intrede zang. Lopend gezongen. Op zich al geen eenvoudige opgave, maar heel mooi 
gezongen. Dat bleef zo gedurende de gehele dienst met als klapstuk het lied Dona la pace.  
Er werd hoorbaar vanuit het hart gezongen en dat is precies  wat zingen zo warm en mooi van 
klank maakt.
Echt geweldig. Mijn complimenten aan alle enthousiaste  zangers en vooral aan de dirigente  die 
dit naar ik hoorde, met slechts twee keer oefenen voor elkaar wist te krijgen. Dit smaakt echt naar 
meer. Ik kan iedereen die dit heeft gemist aanraden, dit  een volgend keer niet aan zich voorbij 
te laten gaan. Ook complimenten aan onze  Pastor Marion Bleeker die ons zoals gewoonlijk een 
goede overweging voorschotelde met dit keer wel bijzonder vergelijkingsmateriaal : politiek 
versus Gods schepping. Kom daar maar eens op. Marion bedankt

Allen een gezegend en gezond 2017

Theo Dijt

Tweede kerstdagviering was top
Heel veel dank aan allen voor jullie bijdrage aan een prachtige tweede kerstdagviering.
Een volle kerk. Het is een ontmoeting van generaties geworden.

Een gelegenheidskoor van mannen en de jongeren van de Romereisgroep. 
Het was een groot koor met zo’n vijftig personen.
Het klonk prachtig al die knoestige mannenstemmen. Voor de meiden van de Romereisgroep was 
het lastig om boven het volume van al die bassen en tenoren uit te komen. 
Maar we waren er blij dat jullie er ook bij waren. Samen met dirigente anneke Breukel en pianiste 
Trudy hand zorgden jullie voor het vrouwelijk evenwicht.
 
Na afloop was er achter in de kerk natuurlijk weer de inmiddels traditionele warme glühwein en 
warme chocolademelk .
Men had het echte  kerstgevoel ervaren in deze kerstviering van tweede kerstdag. Een mooier 
compliment kunnen we niet krijgen.

Het is de kers op de kersttaart geworden van een pracht kerstmis.

Namens de organisatie,
Deo Vacare
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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

Wij wensen iedereen 
fijne feestdagen en een 
voorspoedig nieuwjaar

• 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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Afscheid pastor Marion Bleeker-Burger
Op 22 januari neemt onze pastor Marion Bleeker-Burger afscheid 
van de parochie omdat ze met pensioen gaat.

We willen haar een receptie aanbieden en een passend cadeau 
geven. Hiervoor kunnen wij uw financiële bijdrage goed 
gebruiken.

Wilt u hieraan bijdragen? Dat kan!!

Tot 15 januari kunt u uw bijdrage overmaken op 
rekeningnummer NL80 RABO0313472157
 
 
 
 
Kerstspel 2016
Op maandag19 december hadden we de generale repetitie van ons kerstspel en je kon merken dat 
de kinderen al erg zenuwachtig waren. Nou wij waren het ook hoor.
Er stond in de kerk al limonade en een kerstkransje klaar voor de kinderen en daarna gingen 
we nog een keer oefenen. Het ging allemaal heel goed zodat we op tijd klaar waren om met de 
kinderen in de pastorie even op adem te komen en weer was er iets lekkers voor de kinderen in de 
vorm van limonade en een cupcake.
Na het verkleden was iedereen aardig zenuwachtig en af en toe moesten we als scheidsrechters 
optreden.
Om tien voor 5 gingen we beginnen 
met de generale repetitie en er zaten 
aardig wat mensen in de kerk en dat 
voelde heel erg goed. De kinderen 
waren gelijk allemaal heel serieus en het 
stuk werd ook heel erg goed opgevoerd 
door de 29 kinderen.
Het was vertederend om te kijken 
naar de engelen, Maria en Jozef en alle 
trommelaars. 
Dit was echt een kroon op ons werk.
Ons slotlied van jingle-bells was een 
daverend succes en de hele kerk klapte 
mee.
We hebben heel veel positieve reacties gehad en dat doet ons zeker heel erg goed..

Op woensdag 21 december was de finale in hugo-oord en er gingen nu 30  kinderen met ons  mee, 
want maandag was er iemand ziek..
Om kwart voor 2 vertrokken we met aardig wat auto’s en dat was erg prettig want alle kinderen 
moesten hun eigen schoenendoos  en hun kleren meenemen. 
We hadden nog  tijd genoeg voor we moesten optreden en zo kon iedereen nog worden 
geschminkt. Jordy hield ze toen stil met een video op zijn gsm, wat een uitvinding. 
Om tien over half 3 gingen we beginnen en van alle mensen in de zaal kregen we al een applaus 
toen we op kwamen.
Het was wel even iets anders dan in de kerk, maar het optreden was er niet minder door. 
Toen kwam het moment om alle schoenendozen weg te geven en toeval of niet, er waren precies 
evenveel bejaarden als kinderen in de zaal. We hadden nog wat reserve dozen en iets extra’s 



10 11

René Jonker 
Stationslaan 1

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

www.jonkerhov.nl
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gemaakt en dat werd naar de zieke 
mensen gebracht die niet konden 
komen.
De mensen in hugo-oord waren 
ook ontzettend enthousiast en we 
kregen ook van hun een  daverend 
applaus..
Wij als werkgroep kunnen zeggen 
dat dit project een heel groot 
succes was.
Wij waren enthousiast, maar 
de kinderen waren nog veel  
enthousiaster.
Wat de kinderen en ons betreft 
komt er vast nog een vervolg..

Groetjes Ans de Wit en Gerda Zuurbier

De volgende kinderkerk  is op vrijdag 13 januari voor groep 4 t/m 8
en maandag 16 januari voor groep 1 t/m 3 beide om 15.15 uur

 
Kerkbalans 2017
Januari is de maand van Kerkbalans. Tijdens deze actie proberen we 
zoveel mogelijk geld op te halen om onze kerk draaiende te houden. 
Met alleen de collectes en andere inkomsten redden we het niet. 
Dankzij uw bijdrage blijft het mogelijk om wekelijks een viering te 
bezoeken maar ook kunnen we de hoogtepunten en dieptepunten 
van het leven blijven vieren en dat geeft toch een extra dimensie aan het leven. En dan hebben we 
het nog niet eens over de instandhouding van dit gezichtsbepalende gebouw in De Noord, wat 
onze Heilig Hart kerk tenslotte ook is.
Vorig jaar bracht de actie ruim € 39.000 op. Het is een gegeven dat er parochianen overlijden en 
ook dat de betrokkenheid minder wordt. Daarom een dringend beroep op iedereen om, indien 
mogelijk, de bijdrage iets te verhogen. We hopen dat we dit jaar ook weer op uw medewerking 
kunnen rekenen, want het belang van de kerk wordt gelukkig door een groot aantal Noordenders 
gedragen. Niet alleen door financiële inzet , maar ook door zich actief voor de kerk in te zetten. 

Een eigen folder !!!.
Als parochiaan krijgt u straks een envelop met een invulstrookje, een acceptgiro maar ook een 
folder met informatie. Dit is geen standaard folder meer. Wij willen een ‘open’ kerk zijn, en dat komt 
ook tot uiting in het feit dat de kerk gedurende de week overdag altijd geopend is. 

Tip!
Als u geld wilt overmaken is het een kleine moeite om hieruit extra rendement te halen. Dit hoeft 
niet meer via een notariële akte , we mogen dit nu zelf regelen, dan krijgt u via de belasting geld 
terug, dit onderdeel staat bij uw aftrekposten. Stel dat u € 300 voor de kerk over heeft en u zit in 
de belastinggroep van 40% dan zou u € 450 kunnen overmaken. U krijgt via de belasting 40% van 
€ 450 terug en dat is € 180 dus u betaalt in feite € 270, hierbij is geen belastingdrempel. De enige 
restrictie die hieraan vast zit, is dat er een contract opgesteld wordt voor een periode van 5 jaar. Wilt 
u hier meer informatie over of heeft u andere vragen omtrent mogelijkheden van geld overmaken, 
dan kunt u contact opnemen met Jos Mooij (5710193). 
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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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Wanneer kunt u ons verwachten
Het schema ziet er als volgt uit:
22 januari:     start Kerkbalans met een viering in de kerk met zang van alle koren (tevens 

afscheid   van Marion)
23 januari:   19.00 – 20.00 de ‘lopers’ kunnen hun spullen ophalen, maar dit kan ook al na de 

viering van zondag rond 11.15 uur. Gedurende deze week krijgt u uw envelop  
thuisbezorgd, en de week erop wordt deze weer opgehaald.

1 / 2 februari: De enveloppen kunnen ingeleverd worden bij Karin Stoop, De Eg 45.
5 februari: Bekendmaking van de opbrengst.

Hoera een erfenis voor de kerk!
Dit hoort tot de categorie van ‘de betere berichten’.  Af en toe gebeurt het dat iemand in zijn 
testament de kerk betrekt. In een tijd waarin de oudere mens een goed bestaan heeft opgebouwd 
en ziet dat de jongere generatie het ook goed heeft en we de recessie waarschijnlijk te boven zijn, 
zou het eigenlijk helemaal niet vreemd zijn als in een testament ook aandacht aan ‘de kerk’ besteed 
zou worden. Op deze manier wordt dan meegewerkt aan het in stand houden van het geestelijk 
leven met alle aspecten die daarbij horen, een onderdeel dat in deze killer en individualistischer 
wordende maatschappij behoorlijk verwaarloosd wordt. Misschien is het een goed idee om dit 
eens met uw notaris te bespreken, de komende generaties zullen u er dankbaar voor zijn!

De commissie kerkbalans: Sheila Borst, Lida Groot, Karin Stoop en Jos Mooij
 

SAMEN KERK – SAMEN STERK
Op zondag 15 januari is het weer de derde zondag van de maand met 
ons vaste thema Samen Kerk – Samen Sterk. Als gastkoor hebben we 
deze keer weer een oude bekende, namelijk het gospelkoor Joy uit 
Alkmaar.
December 1994 zag Gospelkoor Joy het levenslicht. 15 enthousiaste 
personen begonnen ietwat onzeker met het repeteren van diverse 
gospel en negro-spirituals. Met een paar microfoons en een piano 
werd er af en toe opgetreden in kerken, zorgcentra enz. Nu, ruim 20 
jaar later, zingt Gospelkoor Joy nog steeds met veel plezier onder 
leiding van Willeke van der Munnik. 
Het koor bestaat uit ongeveer 50 leden en afhankelijk van het nummer 
wordt er 3, 4 of 5 stemmig gezongen. Tevens beschikt het koor over 

een eigen geluidsinstallatie voor het versterken van de solisten. Het combo bestaat uit een pianist, 
drummer, percussionist en basgitarist. 

U bent weer van harte welkom en na afloop staat de koffie en thee klaar.

 
 
MOV
De opbrengst van de adventsactie was € 81,70

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
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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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M: Missie         O: ontwikkelingshulp              V:    Vrede

 
 
 
 
 
 
 
Met    Overtuiging        Verder 
 
M.O.V. De Noord vraagt om uw jaarlijkse gift
 
Rechtstreekse ondersteuning aan bekende paters door de 40MM aan:
Pater Jan Molenaar  : een weeshuis in Kameroen
Pater Ger Mooij   : in Kenia

Landelijke campagnes:
MIVA
Vastenactie – organisatie vastenmaaltijd
De week van de Nederlandse Missionaris
Pax Christi
Wereldmissiedag
Advent

Ondersteuning 40MM
Ondersteuning aan projecten naar keuze in samenspraak met de Regionale MOV- Nieuwe Niedorp, 
Waarland en Het Veld

U kunt uw gift overmaken naar:
NL59RABO032.68.56.595

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

Gon Meester - voorzitter
Gerard Klercq - secretaris
Annie Laan - bestuurslid
Ellie van Diepen - bestuurslid

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
Op tweede kerstdag is de kerstbrunch intussen traditie geworden. 
Het was weer heerlijk genieten van de zelfgebakken tulbanden van 
Agnes Doodeman. We willen haar hiervoor enorm bedanken. 
Ook Arno Groen zijn we dankbaar, omdat hij alles wat we nodig 
hadden, naar de pastorie had gebracht. 
De ouderen hebben samen gezellig de tweede kerstdag gevierd. 
Dus al met al was het weer enorm geslaagd.

Nu op naar de nieuwjaarsborrel om het jaar 2017 positief in te 
luiden!
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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

PAUL, MARIAN EN EDWARD EN 
MEDEWERKERS WENSEN U EEN 

HEEL GOED 2017 TOE.

   -.-.-.-.-.-.-.-.-.-
VANAVOND VRIJDAG 6 JANUARI : 

WHEELBARROWBAND 
 BIJ DE MUSIC-DINNER,  

AANVANG 19.30 UUR 

  -.-.-.-.-.-.-.-.-.-
ZONDAG 15 JANUARI EEN EXTRA 

WHISKYPROEVRIJ 
 MET HET THEMA:18 JAAR OUD, 

RESERVEREN AUB
 

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

    ZATERDAG 28 JANUARI: 
BURNS SUPPER

 WERELDWIJD GEVIERD SCHOTS 
FEEST NAV DE GEBOORTEDAG

 VAN ROBERT BURNS, 
EEN UNIEKE AVOND, 
RESERVEREN AUB

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

 
ZONDAG 6 FEBRUARI, 
SESSIE EN CARVERY

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

      
 VRIJDAG 10 FEBRUARI 

MUSIC-DINNER MET DADDY O’

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

ALLE DAGEN OPEN 
VANAF 10.30 UUR.

  
WWW.THEIRISHCOTTAGE.NL 
INFO@THEIRISHCOTTAGE.NL

 VERLAAT 4 1734 JN OUDE NIEDORP
0226 421486
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De data voor de komende tijd:
13 januari 2017 10.00 uur Nieuwjaarsborrel op de pastorie
   Alle ouderen en vrijwilligers van het NOC zijn van harte uitgenodigd
27 januari 2017  10.00 uur koffie-ochtend op de pastorie

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

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 

Het nieuwe jaar is weer ruimschoots in geknald met veel vuurwerk.
Ik hoop dat u er, ondanks misschien een klein beetje ergernis voor het 
wel heel vroegtijdige begin,
er toch van genoten heeft.
Ik wens u allen een heel gelukkig en gezond 2017.

De vereniging heeft het jaar afgesloten met een  Kerstmiddag/avond waarbij 80 leden aanwezig 
waren. De zaal en kantine waren weer mooi in Kerstsfeer gebracht met de hulp van vele vrijwilligers.
Ondanks het misschien enigszins tegenvallende optreden van de meneer van het Web-theater 
was het toch een heel gezellig feest.  Wel knap dat iemand  zo boeiend kan vertellen en alles uit 
z’n hoofd.
We gaan nu het nieuwe jaar beginnen met onze Nieuwjaarsreceptie. Wij hopen u daar allen te 
begroeten en anders graag op onze jaarvergadering op 6 febr.

In het vorige contact was het programma nog niet compleet maar nu wel:

Programma 2017
9 januari: 14.00 uur Nieuwjaarsreceptie met Annek Groot en Rad van Avontuur
6 februari: 14.00 uur Jaarvergadering met Bingo
6 maart:  14.00 uur Ko Schuurmans over afscheid en rouw
20 maart  13.30 Excursie naar Amigoplant
24 april:  Uitje
15 mei:   14.00 uur Annemarie Hooijboer met een humoristische bloemlezing over alle-

daagse dingen en liedjes
     juni  Rabo fietstocht
  4 sept.  9.00 uur Fietstocht KBO
  7 nov.  19.00 uur Jubileumfeest 
28 nov.  19.30 uur Bart Oud over de geschiedenis van Sinterklaas met quiz
19 dec  14.00 uur Kerstmiddag

Met vriendelijke groet:  Truus van den Berg
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Stichting Veenhuizer Hoeven wil mensen helpen met 
goede voornemens  in 2017.
 
De feestdagen zijn weer voorbij. Alles gaat weer zijn gangetje.
Heb je als goed voornemen voor dit jaar bedacht dat je iets voor 
een goed doel wilt doen, dan kunnen wij je daarmee helpen:

Stichting Veenhuizer Hoeven biedt op kleine schaal begeleid 
paardrijden aan voor iedereen met een beperking. Wij zijn 
naarstig op zoek naar vrijwilligers!
We groeien gestaag, er komen steeds meer mensen met diver-
se beperkingen bij ons rijden. 
Denk daarbij aan mensen met een visuele beperking, met niet 
aangeboren hersenletsel, met ADHD of met geestelijke beper-
king. Iedereen is welkom bij ons.
Maar dat betekent dat de druk op ons en onze vrijwilligers ook 
steeds groter wordt.

Wat houdt het in? 
In het begin gaat het vooral om het opzadelen van de paarden en het meelopen met de cliënten 
die op het paard zitten. Je hoeft zelf niet te kunnen paardrijden, maar je moet niet bang zijn voor 
paarden. Naarmate je meer ingewerkt bent kun je ze helpen om in hun eigen tempo en op hun 
eigen niveau te paardrijden. Elke cliënt is anders en heeft zijn of haar eigen behoefte aan bege-
leiding. Het is superleuk en dankbaar werk, elke keer zijn we weer verbaasd wat paarden en het 
paardrijden met mensen doet. 

Wie zoeken wij?
We zoeken vrijwilligers die het leuk vinden om met mensen en paarden om te gaan. 
Mensen die ons gezellige team 1 vast dagdeel in de week kunnen komen versterken. 
Vooral in het weekend en op woensdagmiddag kunnen we hulp gebruiken.

Wat krijg je ervoor terug?
Heel veel blijheid, geluk en energie! 
Daarnaast is er de mogelijkheid om zelf op onze paarden te rijden.

Geïnteresseerd? Je mag altijd langskomen om te kijken of het iets voor je is.
Stuur ons een berichtje via facebook, of mail de stichting.
Mij persoonlijk bellen mag ook, ik leg graag uit wat wij doen 

Femmy Veenstra: 06-15421002
Voorzitter Stichting Veenhuizer Hoeven

Kerstavond 2016 bij de Vrouwen van Nu in Veenhuizen 
Om zeven uur is iedereen binnen, we krijgen een nummertje, wat 
correspondeert met een tafelnummer. De zaal is prachtig versierd 
met mooi gedekte tafels, voorzien van een heel mooi kerststuk en 
per persoon een mooie kaart. De kerststal staat fraai in het licht 
opgesteld en iedereen is in kerstkleding. Wat zien we er mooi uit 
allemaal. 
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Na het welkomstwoord heeft Dini enkele mededelingen: 
*  Op woensdag 18 januari gaan we dineren bij het Horizoncollege, we komen aan tafel om 17.30 

uur. U kunt zich nog opgeven bij Dini, ook aangeven als u een dieet volgt. Betaling daar liefst 
met pinpas.

*  De jaarvergadering is op maandag 16 januari, gevolgd door bingo. Neemt u twee prijsjes mee? 
Die zo  leuk zijn dat u ze zelf wel wilt hebben!

*  De contributie mag u overmaken in de maand januari, niet eerder en liefst ook niet later.
We drinken er een glaasje op en dan  gaan we tafel voor tafel naar voren om te kiezen uit tomaten-, 
groenten- of Thaise soep. En lekker! Alles gaat op. De kelen zijn voldoende gesmeerd om het 
eerste liedje met elkaar te zingen. Dat geeft sfeer, wat nog versterkt wordt door het voordragen 
van een gedicht. Daarna worden overheerlijke salades geserveerd, het ziet er ook zo feestelijk 
uit. We proeven van pastasalade, zalmsalade, tonijnsalade, stokbrood, kruidenboter, brie en nog 
meer. Hoewel er meer dan genoeg is, gaat alles op, we smullen! Opnieuw gaan we samen zingen, 
luisteren naar een voordracht en dan worden we verwend met een toetje, ijs met warme kersen 
en slagroom, de avond vordert gestaag, we zitten aan onze tweede glas en luisteren naar verhalen 
die zijdelings met kerst te maken hebben. Daarna wordt er koffie geserveerd en sluit Dini de avond 
af met een warme kerstgroet voor iedereen die er wel en die er niet was. 
De eerste avond in januari is de jaarvergadering. We hopen een nieuw bestuurslid te verwelkomen. 
Denkt u, dat heb ik nog nooit gedaan, deel uitmaken van een bestuur, dan zeggen wij, ga de 
uitdaging aan! Je leert er zo ontzettend veel van! Denkt u, ik heb al eens een bestuursfunctie 
vervuld, dan zeggen wij, ga opnieuw! Herintreders zijn van harte welkom. Ook bij de Vrouwen 
van Nu! We bestaan bijna 80 jaar en hopen nog heel lang door te gaan met bestaande en nieuwe 
leden, u bent van harte welkom.
Ons programma is 16 januari jaarvergadering gevolgd door bingo; 20 februari eendagsbestuur; 20 
maart duurzame energie, spreker Hans van Breugel; 10 april creatieve avond. De inloop is om half 
acht en we beginnen om kwart voor acht in dorpshuis ’t Zwaantje, Kerkweg 32, Heerhugowaard 
(Veenhuizen). Komt u gerust eens kijken, de Vrouwen van Nu verwelkomen graag een gast als u!

Marry

“Blik op de weg” in De Noord …(2 jan. 2017)
Beste mensen,

Gedurende de feestdagen is het er van mijn “grote wandelingen” 
er niet van gekomen, maar in de komende tijd hoop ik toch weer 
het één en ander w.b. zwerfvuil voor u/jullie te kunnen betekenen!
Vanmorgen ben ik naar het ziekenhuis geweest voor een gesprek 
met de oncoloog n.a.v. de laatste scan. Hij trad me met een glim-
lach tegemoet en vertelde direct, dat de tumoren met 25 % waren 
afgenomen! Ook over het doorstaan van de zes chemobehande-
ling en mijn huidige conditie was de arts zeer tevreden! U snapt, 
dat dit voor mij een geweldige opluchting was!

Het komend halfjaar zijn in ieder geval geen nieuwe chemobehandelingen gepland. Wel wordt er 
over twee maanden, ter controle, een nieuwe scan uitgevoerd. Verder mag ik alles weer doen en 
zelfs de racefiets mag ik weer van stal halen!

Bij dit positieve bericht hoort ook de mededeling, dat we voor Tineke een andere plek hebben we-
ten te vinden, nl. het verpleeghuis de Meander, Zonoord 3, 1723 LK te N-Scharwoude. Daar wordt 
gewerkt in vier units van ongeveer zes personen, het is dichterbij, het ziet er erg sfeervol uit en 
ze krijgt daar een eigen kamer. We zijn er ontzettend blij mee! Ook vonden we het geweldig, dat, 
met medewerking van Nielco Snoek en Theo Bakker, Tineke met Oud en Nieuw thuis kon zijn. Een 
grotere verrassing konden we haar niet geven! En de nodige emotie kon daarbij niet uitblijven!
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Na deze positieve berichten wil ik u allen vooral een gezond 2017 toewensen en tevens danken 
voor alle steun, die we vanuit De Noord mochten ontvangen.

Met vriendelijke groet,
 Gerrit van der Krol

072-5726170/06-18110970
email: gerritvanderkrol@outlook.com

 
 
“Blik op de weg” in De Noord …(2 jan. 2017)
Het nieuwe jaar 2017 is aangebroken, en er zullen weer vele goede 
wensen uitgebracht en ontvangen zijn. Een ultieme gelegenheid 
om nog meer mensen een Zalig Nieuwjaar te wensen is de bijeen-
komst van het Jongeheerenconvent. U bent hiertoe uitgenodigd 
op zondag 8 januari vanaf 15.00 uur in café Bleeker. Rond 15.45 uur 
wordt het nieuwe Noorderlicht bekend gemaakt en ook de nieuwe 
Fakkeldrager. Daarna is er nog een spetterend optreden van Mas-
sala. Dit Noordendse gebeuren mag u eigenlijk niet missen. 

Tijdens de Kerstdagen en op andere gelegenheden heeft u mis-
schien tijd gehad om de Kerstbijlage te lezen en de Noordender-
huisnamenpuzzel op te lossen. Het was prima weer om een rondje te lopen of te fietsen. Helaas 
stond er nog een klein foutje in. De naam van foto 1 begint met ‘t.  Helaas werden de foto’s wat 
klein afgedrukt. Als u de originele foto’s (wel zonder namen) wilt zien dan kan u via dropbox met 
deze link daar terecht. 
https://www.dropbox.com/sh/gcoqchvky431jk2/AADmkVO4iFeMeiVxl_lQbBIXa?dl=0
Dit is een heel verhaal en erg lastig om nauwkeurig over te typen. Als u een mail stuurt naar 
toosenjosmooij@gmail.com dan krijgt u deze link. U kunt nog t/m vrijdag 6 januari tot 18.00 uur 
uw oplossing insturen. Wie weet wint u weer een prachtige NAP ( het welbekende Noordender 
Agrarisch Pakket). Het is dan wel belangrijk dat u, of een afgevaardigde, aanwezig is.

Tot ziens,
Het Jongeheerenconvent

De Grote Waert herzien
De ontwikkeling van de polder Heerhugowaard begint bij de 
drooglegging van de Grote Waert in 1631. Maar wat gebeur-
de er daarvoor? Henk Komen licht in zijn lezing op donderdag  
19 januari in het Poldermuseum in Heerhugowaard toe dat 
het onwaarschijnlijk is dat de Waert ontstaan is door een 
stormvloed vanuit het noorden. Aannemelijker is dat een klein  
binnenmeer in het zuiden van Heerhugowaard geleidelijker groter werd.

Ontstaan van de Grote Waert
Het ontstaan van de Grote of Zuider Waert wordt tot nu toe vaak gedateerd op 1248. Heel West 
Friesland was in de Middeleeuwen bedekt met veen. Door de intensieve ontginningen, maar ook 
door oxidatie en inklinking van het veen door ontwatering, ontstonden grote meren. De eerste 
meren ontstonden op de laagste plaatsen waar de oude rivieren liepen. Zo ontstond De Grote 
Waert op de plaats van het riviertje de Leek. Het water kon niet worden gestopt en de meren 
werden steeds groter.
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In de Middeleeuwen werden terpen aangelegd, die na verloop van tijd verbonden werden tot de 
eerste dijken. Maar de dijken zijn laag en zwak. In de 13e eeuw teisterden stormen het gebied, 
waardoor de dijken bezweken. In 1248 en 1250 braken de dijken ten zuiden van Schagen door, 
zo ontstonden de merengebieden Schagerwaard en de Zuyder Waert. Door het water werden de 
oude woongronden weggevaagd. Op een aantal veeneilanden (druiplanden) na. 

Hoe zag die Grote Waard eruit? De kaarten die we kennen zijn reconstructies die later zijn  
gemaakt. De Waard staat ingetekend zoals die er rond 1600 uitzag. Henk Komen heeft de bronnen 
en de literatuur opnieuw bekeken.  Op basis van zijn bevindingen formuleert Henk Komen een 
hanteerbaar uitgangspunt voor een betere reconstructie voor het jaar 1300.

Deze lezing is de eerste activiteit in 2017 van het Platform Erfgoed Heerhugowaard. 

Aanmelden
Geïnteresseerd? U bent van harte welkom op donderdag 19 januari in het Poldermuseum,  
Huygendijk 17. De lezing begint om 20.00 uur.
De toegang bedraagt € 5,-. Aanmelden kan op www.bibliotheekkennemerwaard.nl of bij de  
Klantenservice in de bibliotheek tijdens openingstijden (u betaalt met pin).
 

Lemurië, het Titicacameer en de Nazcalijnen - Spiritualiteit 
van de Inca’s
Peru spreekt tot de verbeelding en de eeuwenoude Incacultuur zit vol verschillende invloeden en 
mythen. Auteur Raoul de Haan doorkruiste het land meerdere malen. Zijn tijd bij de huidige lokale 
bevolking en Sjamanen maakte diepe indruk op hem. Hierover schreef hij het boek In het spoor 
van de waterpoema; levenswijsheid uit het Incarijk, waarin hij zijn spirituele belevenissen in een 
historische context plaatst. Op donderdagavond 19 januari is in de bibliotheek in Heerhugowaard 
de eerste van  twee, afzonderlijk te bezoeken lezingen waarin Raoul De Haan betekenisvolle Peru-
aanse gebieden bespreekt. 

Mystieke plaatsen
In deze eerste lezing neemt Raoul de Haan u mee naar mystieke plaatsen rond het Titicacameer en 
de Nazcawoestijn. Zoals de zonnepoort van Kesanani, de dimensiepoort van Ajayu Marka en de 
tempelcomplexen van Tiwanaku en Cahuachi. Hij gaat dieper in op de spirituele betekenis, tegen 
de achtergrond van onder andere de overlevering van Lemurië.

Raoul de Haan
Raoul de Haan houdt zich actief bezig met sjamanisme. In 2014 is hij met een rugzak door Peru 
en Bolivia getrokken en in aanraking gekomen met de spiritualiteit van de culturen die samenk-
wamen in het Incarijk. Wat hij heeft ervaren wil hij graag delen, omdat we er vandaag de dag veel 
aan kunnen hebben. Wij leven namelijk in wat de Q’erosjamanen de Taripay Pacha noemen: de tijd 
waarin we onszelf opnieuw ontmoeten.

Aanmelden
Geïnteresseerd? U bent van harte welkom op donderdag 19 januari in Bibliotheek Kennemer-
waard locatie Heerhugowaard, Parelhof 1a. De lezing begint om 20.00 uur. 
De toegang is € 6,- (voor bibliotheekleden € 5,-). Aanmelden kan op www.bibliotheekkennemer-
waard.nl via de agenda of bij de Klantenservice in de bibliotheek (u betaalt met pin).

De tweede lezing in de serie Spiritualiteit van de Inca’s, Q’erosjamanisme, de Heilige Vallei en Ma-
chu Picchu, is op 26 januari in de bibliotheek in Heerhugowaard.
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Bibliotheek Kennemerwaard; Locatie De Noord
Nationale Voorleesdagen 2017
25 januari t/m 4 februari 2017
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt 
hen veel plezier. Er wordt gelezen uit het prentenboek van het jaar “De kleine walvis”, geschreven 
en geïllustreerd door Benji Davis.

Op donderdag 2 februari 2017 om 10.30 uur is het voorlezen voor kinderen van 2 tot 4 jaar in 
Bibliotheek De Noord, Torenburgstraat 2.
Entree: Gratis

Wilt u zich even van tevoren aanmelden bij 
Bibliotheek De Noord.
Telefoon: 072-5712004
Email: denoord@bknw.nl

Een sportief 2017!!
Afgelopen week werd er fanatiek gestreden om de prijzen 
op het jaarlijkse Champagnetoernooi. De wedstrijdleiding 
had een goed schema in elkaar gedraaid en hierdoor verliep 
het gehele toernooi erg soepel. Helaas waren er een paar 
deelnemers minder dan het vorige jaar maar ondanks dat kijken we terug op een gezellig en 
geslaagd toernooi.

Aanstaande vrijdag 6 januari zal er een klein voetbaltoernooi plaatsvinden waarbij de aanvang is 
om 19.30. 

Zaterdag  7 januari zal het jaarlijks terugkerende Hugo Boys jeugdtoernooi worden gespeeld. 
Voor het Over Rood biljarttoernooi zijn de eerste inschrijvingen binnen en we hopen dat er nog 
veel zullen volgen.

Vanaf 10 januari zal er om de week gebiljart worden door een nieuwe groep enthousiastelingen, 
wil je ook eens kijken of biljarten iets voor je is kom dan eens kijken op de dinsdagavonden.

Komende activiteiten in Sportcentrum Noorderend:

7 januari 2017  Hugo Boys Jeugdtoernooi
6-11 februari 2017 Over rood biljarttoernooi. Inschrijving aan de bar of via de mail.

Carla en Henk
06 21 11 62 93 

072 5823254  
sportcentrumnoorderend@gmail.com

www.sportcentrumnoorderend.nl
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Nieuws van Hugo Girls
2017 is begonnen. Dit wordt in ieder geval een jaar vol veranderingen 
voor Hugo Girls. Na zo’n 30 jaar zal ’t Rondeel worden verlaten voor het 
Dorpshuis en het schoolplein voor een mooi nieuw veld op het huidige 
trainingsveld bij Hugo Boys. Er zal nog wel veel moeten gebeuren maar 
als we er met z’n allen aan werken dan moet het allemaal kunnen.  
Als eerste natuurlijk de veiling. Dit is echt nodig omdat anders niet 
alles gerealiseerd kan worden. Vanuit Hugo Girls moet er iemand zijn 
die degene die langs de huizen gaan (de lopers) coördineert. Als je 
denkt dat vind ik wel een leuke klus om te doen zou je je dan bij Ingrid 
willen melden? Uiteindelijk moeten alle senioren en alle A-jeugd een 
dag meehelpen en als je dit doet dan ben je klaar. 

Dit weekend moeten veel teams al weer spelen. Het zal weer even wennen zijn na 2 weken niet 
zoveel doen maar goed het is natuurlijk wel lekker om weer even te sporten. 

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  en Piet Oudeman Transport

JEUGDSPONSOR        Kalanchoëkwekerij Slijkerman

HUGO GIRLS JARIGEN     14-jan  Kelly Zuurbier   en   16-jan  Yvon Rendering

Handbalster van de week
Jasmijn Niewold

Zondag 8 januari
bij de wedstrijd : Hugo Girls – Tonegido

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 wijziging 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
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7 januari  18.15 uur tot 20.30 uur  Dames 3
8 januari  9.45 uur tot 10.45 uur  Ouders D1 en Mirthe Blankendaal
8 januari  10.45 uur tot 11.40 uur  Ouders E2 en Mirthe Blankendaal
8 januari  11.40 uur tot 12.30 uur 
  Als er een wedstrijd is? Mieke Kroon en Demi van Langen
8 januari  12.30 uur tot 14.40 uur Lynn Dekker en Roos Snel
10 januari 19.45 uur  tot 20.45 uur Recreanten 2
10 januari 20.45 uur tot 21.45 uur  Recreanten 1
14 januari 13.30 uur tot 14.15 uur Ouders E1 en Anouk Duijn
14 januari 14.15 uur tot 15.00 uur   Ouders E2 en Anouk Duijn
15 januari 09.45 uur  tot 10.45 uur  Ouders D2 en Mabel Ursem
15 januari 10.45 uur tot 13.00 uur Mandy Smit en Noa Renshof
15 januari 13.00 uur tot 14.15 uur Debby Rummens en Sam Groot 
15 januari 14.15 uur tot15.05 uur  Ouders E2 en Sam Groot
17 januari 20.45 uur tot 22.00  uur Recreanten 1
21 januari 13.30 uur tot 14.30 uur Ouders E2 
21 januari 14.30 uur tot 15.30 uur  Ouders D1 
21 januari 18.15 uur tot 20.30 uur Dames 3
22 januari 10.45 uur tot 13.00 uur Kelly Zuurbier en Malissa Groot
22 januari 13.00 uur tot 15.30 uur Jenny Korver en Sjeel Doodeman
24 januari 18.45 uur tot 20.00 uur Recreanten 1
28 januari 13.30 uur tot 14.30 uur Ouders E1  
28januair 14.30 uur tot 15.15 uur Ouders D2 
29 januari 10.45 uur tot 13.30 uur Mariska Stoop en Chantal van der Stoop
31 januari 20.45 uur tot 22.00 uur Recreanten 2
4 februari 13.30 uur tot 14.30 uur Ouders E1
4 februari 14.30 uur tot 15.15 uur Ouders D1 
4 februari 15.15 uur tot16.15 uur  Ouders E2  en Floor Peters
5 februari 9.45 tot 12.00 uur  Nikki Borst en Bo Bleeker
5 februari 12.00 uur tot 13.00 uur Sandy Way en Joy Overtoom 
11 februari 13.30 uur tot14.30 uur Ouders D2 
12 februari 9.45 uur tot 12.00 uur Amber Molenaar en Monique Plak
12 februari 12.00 uur tot 14.45 uur  Carina Borst en Melanie van der Stoop
14 februari 20.45 uur  tot 22.00 uur  Recreanten 2
28 februari 20.45 uur  tot 22.00 uur Recreanten 1
4 maart  13.30 uur tot 14.45uur Ouders E1
4 maart  14.45 uur tot 15.30 uur Ouders D1
5 maart  9.45 uur tot 12.00 uur Fleur de Boer en Demi Plak 
5 maart  12.00 uur tot 13.15 uur Jenny Zuurbier en Romy Snoek
11 maart  18.15 uur tot 20.30 uur  Dames3
12 maart  9.45 uur tot 10.45 uur  ouders D1
12 maart  10.45 uur tot 13.15uur Janine Oudeman en Lisa Appel
12 maart  13.15 uur tot 15.30 uur Kirsten Zijp en Brit Stoop
12maart   15.30 uur tot 16.15 uur Ouders E2
14 maart  20.45 uur tot 22.00 uur  Recreanten 2
18 maart  13.30 uur tot 14.30 uur  Ouders E1
18 maart  14.30 uur tot 15.30 uur Ouders D2 
19 maart  10.45 uur tot 13.15 uur Ineke Schot en  Maud Berkhout
26 maart  9.45 uur tot 12.15 uur Astrid Tesselaar en Remke Zuurbier
26 maart  12.15 uur tot 14.45 uur Shelly van Poorten en Naomi bakker
26 maart  14.45 uur tot 15.30 uur  ouders E2
26 maart   15.30 uur tot 16.40 uur Carin Dekker en Iris van der Loos
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PROGRAMMA ZATERDAG 07 JANUARI T/M VRIJDAG 13 JANUARI (ZAAL)    
        AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD    PLAATS AANVANG VERTREK RES.SH.
DAMES 1 8-1-2017 HG DS1-Tonegido DS1 Noorderend 13:30 13:00 ------
DAMES 2 8-1-2017 HG DS2- Noorderend 14:40 14:10 ------
  Meervogels’60 DS2
DAMES 3 7-1-2017 HG DS3-Con Zelo DS2 Noorderend 19:30 19:00 ------
A1 8-1-2017 Commandeur/ Dars, de 14:30 13:30 ------
  VVW DA2-HG DA1
A2   VRIJ        
B1 7-1-2017 HG DB1-Tornado DB2# Noorderend 18:30 18:00 ------
B2   VRIJ        
C1 8-1-2017 Vrone DC3-HG DC1 Oostwal, de 11:05 10:05 ------
C2   VRIJ        
D1 8-1-2017 HG D1-De Blinkert D2 Noorderend 11:40 10:10 ------
D2  7-1-2017 KSV D2-HG D2 Waardergolf 12:45 12:00 ------
E1 7-1-2017 S.C. Dynamo E1-HG E1 Koggenhal 12:50 11:50 ------
E2 8-1-2017 HG E2-J.H.C. E4 Noorderend 10:45 10:15 ------
F1 8-1-2017 DSO F1-HG F1 Slenk, de 10:00 9:00 ------
F2   VRIJ        
F3   VRIJ        
F4 8-1-2017 Berdos F1-HG F4 Europahal, de 10:45 9:45 ------
RECR. 1 10-1-2017 HG DMW1-C Noorderend 21:00 20:30 ------
  on Zelo DMW1
RECR. 2 10-1-2017 HG DMW2- Noorderend 20:00 19:30 ------
  Tornado DMW3

PROGRAMMA ZATERDAG 14 JANUARI T/M VRIJDAG 20 JANUARI (ZAAL)    
        AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD    PLAATS AANVANG VERTREK RES.SH.
DAMES 1  VRIJ        
DAMES 2 15-1-2017 Tornado DS3-HG DS2 Waardergolf 12:25 11:25 ------
DAMES 3  VRIJ        
A1 15-1-2017 HG DA1-St. George DA1 Noorderend 13:00 12:30 ------
A2 15-1-2017 HG DA2-Vido DA2 Noorderend 11:45 11:15 ------
B1 14-1-2017 Con Zelo DB1-HG DB1 Harenkarspelhal 19:00 18:00 ------
B2 15-1-2017 Vrone DB2-HG DB2 Oostwal, de 15:25 14:25 ------
C1 15-1-2017 HG DC1#- Noorderend 10:45 10:15 ------
  Geel Zwart DC2
C2   VRIJ        
D1 14-1-2017 Tornado D4-HG D1 Waardergolf 13:55 13:10 ------
D2  15-1-2017 HG D2-DSS D3 Noorderend 10:00 9:30 ------
E1 14-1-2017 HG E1-Meadilon/VZV E1 Noorderend 13:45 13:15 RES.SH.
E2 15-1-2017 HG E2-D.W.O.W. E2 Noorderend 14:15 13:45 ------
F1 14-1-2017 HG F1-ZAP F1 Noorderend 13:00 12:30 ------
F2 15-1-2017 H.V.S.F1#-HG F2 Molentocht 10:45 9:45 ------
F3 15-1-2017 ZAP F2-HG F3      Zwaluwenvlucht, de 9:45 8:45 ------
F4 14-1-2017 HG F4-SEW F4 Noorderend 13:00 12:30 ------
RECR. 1 19-1-2017 Hollandia T DMW1- Harenkarspelhal 20:00 19:00 ------
  HG DMW1
RECR. 2 17-1-2017 HG DMW2-P Noorderend 21:00 20:30 ------
  etten DMW1

PROGRAMMA ZATERDAG 21 JANUARI T/M VRIJDAG 27 JANUARI (ZAAL)    
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        AANW./  
TEAM DATUM WEDSTRIJD    PLAATS AANVANG VERTREK RES.SH.
DAMES 1 22-1-2017 HG DS1-Lacom’91 DS1 Noorderend 13:00 12:30 ------
DAMES 2 22-1-2017 HG DS2-Vrone DS2 Noorderend 14:15 13:45 ------
DAMES 3 21-1-2017 HG DS3- Noorderend 19:30 19:00 ------
  Kleine Sluis DS2
A1 22-1-2017 SEW DA2#-HG DA1 Dres, de 12:00 11:00 ------
A2 22-1-2017 Valken DA1-HG DA2 Banne, de 12:45 11:45 ------
A2 26-1-2017 Monnickendam DA1- Spil, ´t 20:15 19:00 ------
  HG DA2
B1 22-1-2017 HG DB1-D.S.O. DB2# Noorderend 12:00 11:30 ------
B2 22-1-2017 HG DB2-Lacom’91 DB1 Noorderend 11:00 10:30 ------
C1 21-1-2017 Tornado DC1-HG DC1# Waardergolf 13:40 12:55 ------
C2 21-1-2017 HG DC2- Noorderend 18:30 18:00 ------
  Wijk aan Zee C1#
D1 21-1-2017 HG D1- Noorderend 14:45 14:15 ------
  Wijk aan Zee D1#
D2  21-1-2017 Dynamo D1-HG D2 Koggenhal 12:50 11:50 ------
E1 21-1-2017 Kleine Sluis E1#-HG E1 Veerburg, de 12:25 11:25 ------
E2 21-1-2017 HG E2-D.S.O E2 Noorderend 13:45 13:15 ------
F1 21-1-2017 HG F1-Con Zelo F1 Noorderend 13:00 12:30 ------
F2 21-1-2017 HG F2-Geel Zwart F1 Noorderend 13:00 12:30 ------
F3 22-1-2017 HG F3-A & O F1# Noorderend 10:00 9:30 ------
F4 21-1-2017 Sporting S F1-HG F4 Mijse, de 16:15 15:15 ------
RECR. 1 24-1-2017 HG DMW1-Texel DMW1 Noorderend 19:00 18:30 ------
RECR. 2 26-1-2017 D.W.O.W DMW1- Zuiderzee 20:30 19:30 ------
  HG DMW2

Puinhoop United Tafeltennis, het clubkampioenschap.
In december staat de belangrijkste activiteit van Puinhoop op de 
agenda. Dan wordt de onderlinge strijd beslist wie zich de sterkste 
mag noemen in de diverse geledingen van de club. Er wordt met vuur, 
maar wel sportief getafeltennist. En elk jaar zijn er weer onverwachte 
uitslagen.
In de C-poule werd Evert Hoogendijk 3-de. Een verlies tegen runner 
up, Piet Hoogschagen, deed hem de das om. Joep Goetjes presteerde 
fantastisch met een 2-de plaats. Eerste werd het toernooibeest Rob 
Bosch, niet te stuiten voor een modale tafeltennisser op zo’n moment.
Poule B was een prooi voor 3 mannen met evenveel winstpartijen. In ouderwetse Elfstedentochten 
zouden ze hand in hand gefinisht zijn en allemaal het gouden erekruisje gekregen hebben. Maar 
in het tafeltennis zijn we niet zo gemakkelijk en wordt elke game en daarna ieder punt geteld. Uit-
eindelijk Werd Joel Baxter Warman derde, Wout van den Berg tweede en George Brandsma eerste.
Poule A werd gevormd door de mannen van de eerste twee competitieteams. Jurrian van Dijk, 
die vorig jaar gepromoveerd was, liet als een van de weinigen verstek gaan. Daarom mocht Tom 
Roelofszen weer meedoen. Jammer dat Tom, die een tijd niet heeft gespeeld, wederom is gede-
gradeerd naar poule 2. Mister Puinhoop United, Peter Cramer, scoorde een sterke derde plaats. 
Adil Groot, die eigenlijk alleen maar even zou toekijken, kon zich toch niet weerhouden om mee 
te doen. In zijn lange broek en met een batje, geleend van Ad Elsendoorn, verdiende hij de tweede 
plaats. Een unieke en opmerkelijke prestatie dus van de benjamin van dit kampioenschap. Johan 
Zutt werd clubkampioen met alleen maar winstpartijen.

Puinhoop united
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Hugo Boys seizoen 2016-2017
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                                                              Hugo Boys Senioren

Zondag 15 januari 2017        
Terreindienst : Siem Hand + Adri Entius      
wedstr.    aanv  Scheidsrechter  
0 Hugo-Boys 1  Geel Zwart   14:00  
0 Dynamo 2  Hugo-Boys 2   11:00  
(bovenstaande wedstrijden zijn nog onder voorbehoud)       
63867 Hugo-Boys 3  Sporting S 2   10:45 10:00 A. Strijbis 
65021 HSV 8  Hugo-Boys 5   10:00 09:00 
70090 RKEDO JO19-1  Hugo-Boys JO19-1   11:30 10:00 

Zondag 22 januari 2017         
Terreindienst : Cees Bakker      
wedstr.    aanv  Scheidsrechter  
15766 Hugo-Boys 2  Vrone 2   10:45  
66324 Kolping Boys 12  Hugo-Boys 5   10:00 09:00  
 
  
Zondag 29 januari 2017         
Terreindienst : Stefan Brink, Mark Klompstra      
wedstr.    aanv  Scheidsrechter  
7378 JVC  1  Hugo-Boys 1   14:00  
64449 Sporting S2  Hugo-Boys 3   10:30 09:30 
63875 Hugo-Boys 4  Vrone 5   10:45 10:00 
63854 Hugo-Boys 5  HSV 8   10:45 10:00 Stefan Oudeman
   
     

Siem Hand tel. 5740761

Hugo Boys Jeugd
         
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
zaterdag 7 januari 2017    
Terreindienst ‘s ochtends:  Ivan Zuurbier   
Terreindienst ‘s middags:  Dick Zwagerman     
 
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
- Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag      
- Hugo Boys JO17-1 - Zie programma onderling zaaltoernooi Hugo Boys jeugd
- Hugo Boys JO15-1 - Zie programma onderling zaaltoernooi Hugo Boys jeugd
- Hugo Boys JO13-1 - Zie programma onderling zaaltoernooi Hugo Boys jeugd
- Hugo Boys JO13-2 - Zie programma onderling zaaltoernooi Hugo Boys jeugd
- Hugo Boys JO11-1 - Zie programma onderling zaaltoernooi Hugo Boys jeugd
- Hugo Boys JO9-1 - Zie programma onderling zaaltoernooi Hugo Boys jeugd
- Hugo Boys JO9-2 - Zie programma onderling zaaltoernooi Hugo Boys jeugd
- Hugo Boys MP1 - Zie programma SZVV - - -
- Hugo Boys MP2 - Zie programma SZVV - - - 
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Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd     
zaterdag 14 januari 2017    
Terreindienst ‘s ochtends:  Richard Borst   
Terreindienst ‘s middags:  Erwin Hand    
 
wedstr. Omschrijving   aanv Vertr/aanw Scheidsrechter 
- Hugo Boys JO19-1 - Zie programma zondag      
- Hugo Boys JO17-1 - Vrij      
155994 Hugo Boys JO15-1 - SVW 27 JO15-2 14:00 13:00 NNB
- Hugo Boys JO13-1 - Vrij      
153915 Hugo Boys JO13-2 - WBSV JO13-1 14:00 13:15 NNB
- Hugo Boys JO11-1 - Zie programma SZVV - - -
- Hugo Boys JO9-1 - Zie programma SZVV - - -
- Hugo Boys JO9-2 - Zie programma SZVV - - -
- Hugo Boys MP1 - Zie programma SZVV - - -
- Hugo Boys MP2 - Zie programma SZVV - - - 

Houdt de website en het bord in de gaten ivm gewijzigde wedstrijden!
www.hugoboys.nl

Programma SZVV Zaalvoetbal

Poule Aanvang Vertrek Aanwezig
JO8	  -‐	  1 	  Bakker	  &	  Koster	  JO8-‐2 -‐ Hugo	  Boys	  JO8-‐1 12:40 12:00
JO8	  -‐	  1 Hugo	  Boys	  JO8-‐1 -‐ Bakker	  &	  Koster	  JO8-‐2 13:20

JO6/7	  -‐	  1 VZV	  v.d.	  Stoop	  &	  Kruijer	  	  JO7-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO6-‐1 10:20 09:45
JO6/7	  -‐	  1 Hugo	  Boys	  JO6-‐1 -‐ VZV	  v.d.	  Stoop	  &	  Kruijer	  	  JO7-‐1 11:00

JO8	  -‐	  1 Hugo	  Boys	  JO8-‐1 -‐ s.v.	  DTS	  JO8-‐1 10:00 09:30
JO6/7	  -‐	  1 Hugo	  Boys	  JO6-‐1 -‐ Hollandia-‐T	  JO7-‐2 10:20 10:00
JO8	  -‐	  1 s.v.	  DTS	  JO8-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO8-‐1 10:40
JO6/7	  -‐	  1 Hollandia-‐T	  JO7-‐2 -‐ Hugo	  Boys	  JO6-‐1 11:00
JO9	  -‐	  2 Hugo	  Boys	  JO9-‐1 -‐ Pater	  Broersen	  BV	  JO9-‐2 11:20 11:00
JO10	  -‐	  1 Hugo	  Boys	  JO10-‐1 -‐ s.v.	  DTS	  JO10-‐1 11:40 11:15
JO9	  -‐	  2 Pater	  Broersen	  BV	  JO9-‐2 -‐ Hugo	  Boys	  JO9-‐1 12:00
JO10	  -‐	  1 s.v.	  DTS	  JO10-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO10-‐1 12:20

JO8	  -‐	  3 Kaagvogels	  JO8-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO8-‐2 10:20 09:45
JO8	  -‐	  3 Hugo	  Boys	  JO8-‐2 -‐ Kaagvogels	  JO8-‐1 11:00

JO8	  -‐	  1 Hugo	  Boys	  JO8-‐1 -‐ 	  van	  Raalte	  B.V	  JO8-‐1 10:00 09:30
JO8	  -‐	  3 Hugo	  Boys	  JO8-‐2 -‐ s.v.	  DTS	  JO8-‐2 10:20 10:00
JO8	  -‐	  1 	  van	  Raalte	  B.V	  JO8-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO8-‐1 10:40
JO8	  -‐	  3 s.v.	  DTS	  JO8-‐2 -‐ Hugo	  Boys	  JO8-‐2 11:00
JO9	  -‐	  2 Hugo	  Boys	  JO9-‐1 -‐ André	  Dekker	  services	  JO9-‐1 11:20 11:00
JO10	  -‐	  1 Hugo	  Boys	  JO10-‐1 -‐ Schagen/SRC	  JO10-‐1 11:40 11:15
JO9	  -‐	  2 André	  Dekker	  services	  JO9-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO9-‐1 12:00
JO10	  -‐	  1 Schagen/SRC	  JO10-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO10-‐1 12:20

JO8	  -‐	  3 Hugo	  Boys	  JO8-‐2 -‐ Nierop	  Transport	  	  JO8-‐1 10:00 09:30
JO10	  -‐	  1 Hugo	  Boys	  JO10-‐1 -‐ v.v.	  Nieuwe	  Niedorp	  JO10-‐1 10:20 10:00
JO8	  -‐	  3 Nierop	  Transport	  JO8-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO8-‐2 10:40
JO9	  -‐	  2 Hugo	  Boys	  JO9-‐1 -‐ v.v.	  Succes	  JO9-‐1 11:00 10:30
JO10	  -‐	  1 v.v.	  Nieuwe	  Niedorp	  JO10-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO10-‐1 11:20
JO9	  -‐	  2 v.v.	  Succes	  JO9-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO9-‐1 11:40

JO8	  -‐	  1 Hugo	  Boys	  JO8-‐1 -‐ v.v.	  Schagen	  JO8-‐1 10:00 09:30
JO8	  -‐	  1 v.v.	  Schagen	  JO8-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO8-‐1 10:40
JO9	  -‐	  2 Hugo	  Boys	  JO9-‐1 -‐ Smit	  Groenadvies	  JO9-‐2 11:20 11:00
JO10	  -‐	  1 Hugo	  Boys	  JO10-‐1 -‐ M.	  Dam	  Bouwbedrijf	  JO10-‐1 11:40 11:15
JO9	  -‐	  2 Smit	  Groenadvies	  JO9-‐2 -‐ Hugo	  Boys	  JO9-‐1 12:00
JO10	  -‐	  1 M.	  Dam	  Bouwbedrijf	  JO10-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO10-‐1 12:20

JO6/7	  -‐	  1 Hugo	  Boys	  JO6-‐1 -‐ Blom	  Elektrotechniek	  JO6-‐1 9:00 08:30
JO8	  -‐	  1 Hugo	  Boys	  JO8-‐1 -‐ G.T.S.	  Zu[	  Metselwerken	  JO8-‐1 9:20 09:00
JO6/7	  -‐	  1 Blom	  Elektrotechniek	  JO6-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO6-‐1 9:40
JO8	  -‐	  1 G.T.S.	  Zu[	  Metselwerken	  JO8-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO8-‐1 10:00
JO10	  -‐	  1 Hugo	  Boys	  JO10-‐1 -‐ v.v.	  Succes	  JO10-‐1 10:40 10:15
JO9	  -‐	  2 Hugo	  Boys	  JO9-‐1 -‐ 	  De	  Jonge	  Prins	  JO9-‐2 11:20 11:00
JO10	  -‐	  1 v.v.	  Succes	  JO10-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO10-‐1 11:40
JO9	  -‐	  2 De	  Jonge	  Prins	  JO9-‐2 -‐ Hugo	  Boys	  JO9-‐1 12:00

JO8	  -‐	  3 Gewoon	  Beveiliging	  JO8-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO8-‐2 11:20 10:30
JO8	  -‐	  3 Hugo	  Boys	  JO8-‐2 -‐ Gewoon	  Beveiliging	  JO8-‐1 12:00

JO9	  -‐	  2 NUMMER	  5 -‐ NUMMER	  6 9:00
JO9	  -‐	  2 NUMMER	  3 -‐ NUMMER	  4 9:20
JO9	  -‐	  2 NUMMER	  6 -‐ NUMMER	  5 9:40
JO9	  -‐	  2 NUMMER	  4 -‐ NUMMER	  3 10:00
JO9	  -‐	  2 NUMMER	  1 -‐ NUMMER	  2 10:20
JO9	  -‐	  2 NUMMER	  2 -‐ NUMMER	  1 11:00

JO8	  -‐	  1 NUMMER	  5 -‐ NUMMER	  6 13:00
JO8	  -‐	  1 NUMMER	  3 -‐ NUMMER	  4 13:20
JO8	  -‐	  1 NUMMER	  6 -‐ NUMMER	  5 13:40
JO8	  -‐	  1 NUMMER	  4 -‐ NUMMER	  3 14:00
JO8	  -‐	  1 NUMMER	  1 -‐ NUMMER	  2 14:20
JO8	  -‐	  1 NUMMER	  2 -‐ NUMMER	  1 15:00

JO8	  -‐	  3 NUMMER	  5 -‐ NUMMER	  6 10:00
JO8	  -‐	  3 NUMMER	  3 -‐ NUMMER	  4 10:20
JO8	  -‐	  3 NUMMER	  6 -‐ NUMMER	  5 10:40
JO8	  -‐	  3 NUMMER	  4 -‐ NUMMER	  3 11:00
JO8	  -‐	  3 NUMMER	  1 -‐ NUMMER	  2 11:20
JO8	  -‐	  3 NUMMER	  2 -‐ NUMMER	  1 12:00
JO10	  -‐	  1 Hugo	  Boys	  JO10-‐1 -‐ De	  Hypotheekfirma	  JO10-‐1 13:00
JO10	  -‐	  1 De	  Hypotheekfirma	  JO10-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO10-‐1 13:40

JO6/7	  -‐	  1 NUMMER	  3 -‐ NUMMER	  5 10:00
JO6/7	  -‐	  1 NUMMER	  4 -‐ NUMMER	  3 10:20
JO6/7	  -‐	  1 NUMMER	  5 -‐ NUMMER	  4 10:40
JO6/7	  -‐	  1 NUMMER	  1 -‐ NUMMER	  2 11:00
JO6/7	  -‐	  1 NUMMER	  2 -‐ NUMMER	  1 11:40

18	  Februari	  Finale	  Sporthal	  't	  Zijveld	  in	  't	  Veld

18	  Februari	  Finale	  Sporthal	  Groeneweghal	  in	  Schagen

18	  Februari	  Finale	  Sporthal	  Noorderend

Programma SZVV Zaalvoetbal

4	  Februari	  Sporthal	  Noorderend

11	  Februari	  Sporthal	  Noorderend

11	  Februari	  Spartahal	  in	  Schagen

18	  Februari	  Finale	  Sporthal	  Doorbraak	  Warmenhuizen

31	  December	  	  Sporthal	  Groeneweghal	  in	  Schagen

31	  December	  Sporthal	  't	  Zijveld	  in	  't	  Veld

14	  Januari	  Sporthal	  Noorderend

14	  januari	  Sporthal	  't	  Zijveld	  in	  't	  Veld

21	  Januari	  Sporthal	  Noorderend

28	  Januari	  Sporthal	  Noorderend



30 31

Poule Aanvang Vertrek Aanwezig
JO8	  -‐	  1 	  Bakker	  &	  Koster	  JO8-‐2 -‐ Hugo	  Boys	  JO8-‐1 12:40 12:00
JO8	  -‐	  1 Hugo	  Boys	  JO8-‐1 -‐ Bakker	  &	  Koster	  JO8-‐2 13:20

JO6/7	  -‐	  1 VZV	  v.d.	  Stoop	  &	  Kruijer	  	  JO7-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO6-‐1 10:20 09:45
JO6/7	  -‐	  1 Hugo	  Boys	  JO6-‐1 -‐ VZV	  v.d.	  Stoop	  &	  Kruijer	  	  JO7-‐1 11:00

JO8	  -‐	  1 Hugo	  Boys	  JO8-‐1 -‐ s.v.	  DTS	  JO8-‐1 10:00 09:30
JO6/7	  -‐	  1 Hugo	  Boys	  JO6-‐1 -‐ Hollandia-‐T	  JO7-‐2 10:20 10:00
JO8	  -‐	  1 s.v.	  DTS	  JO8-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO8-‐1 10:40
JO6/7	  -‐	  1 Hollandia-‐T	  JO7-‐2 -‐ Hugo	  Boys	  JO6-‐1 11:00
JO9	  -‐	  2 Hugo	  Boys	  JO9-‐1 -‐ Pater	  Broersen	  BV	  JO9-‐2 11:20 11:00
JO10	  -‐	  1 Hugo	  Boys	  JO10-‐1 -‐ s.v.	  DTS	  JO10-‐1 11:40 11:15
JO9	  -‐	  2 Pater	  Broersen	  BV	  JO9-‐2 -‐ Hugo	  Boys	  JO9-‐1 12:00
JO10	  -‐	  1 s.v.	  DTS	  JO10-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO10-‐1 12:20

JO8	  -‐	  3 Kaagvogels	  JO8-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO8-‐2 10:20 09:45
JO8	  -‐	  3 Hugo	  Boys	  JO8-‐2 -‐ Kaagvogels	  JO8-‐1 11:00

JO8	  -‐	  1 Hugo	  Boys	  JO8-‐1 -‐ 	  van	  Raalte	  B.V	  JO8-‐1 10:00 09:30
JO8	  -‐	  3 Hugo	  Boys	  JO8-‐2 -‐ s.v.	  DTS	  JO8-‐2 10:20 10:00
JO8	  -‐	  1 	  van	  Raalte	  B.V	  JO8-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO8-‐1 10:40
JO8	  -‐	  3 s.v.	  DTS	  JO8-‐2 -‐ Hugo	  Boys	  JO8-‐2 11:00
JO9	  -‐	  2 Hugo	  Boys	  JO9-‐1 -‐ André	  Dekker	  services	  JO9-‐1 11:20 11:00
JO10	  -‐	  1 Hugo	  Boys	  JO10-‐1 -‐ Schagen/SRC	  JO10-‐1 11:40 11:15
JO9	  -‐	  2 André	  Dekker	  services	  JO9-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO9-‐1 12:00
JO10	  -‐	  1 Schagen/SRC	  JO10-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO10-‐1 12:20

JO8	  -‐	  3 Hugo	  Boys	  JO8-‐2 -‐ Nierop	  Transport	  	  JO8-‐1 10:00 09:30
JO10	  -‐	  1 Hugo	  Boys	  JO10-‐1 -‐ v.v.	  Nieuwe	  Niedorp	  JO10-‐1 10:20 10:00
JO8	  -‐	  3 Nierop	  Transport	  JO8-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO8-‐2 10:40
JO9	  -‐	  2 Hugo	  Boys	  JO9-‐1 -‐ v.v.	  Succes	  JO9-‐1 11:00 10:30
JO10	  -‐	  1 v.v.	  Nieuwe	  Niedorp	  JO10-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO10-‐1 11:20
JO9	  -‐	  2 v.v.	  Succes	  JO9-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO9-‐1 11:40

JO8	  -‐	  1 Hugo	  Boys	  JO8-‐1 -‐ v.v.	  Schagen	  JO8-‐1 10:00 09:30
JO8	  -‐	  1 v.v.	  Schagen	  JO8-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO8-‐1 10:40
JO9	  -‐	  2 Hugo	  Boys	  JO9-‐1 -‐ Smit	  Groenadvies	  JO9-‐2 11:20 11:00
JO10	  -‐	  1 Hugo	  Boys	  JO10-‐1 -‐ M.	  Dam	  Bouwbedrijf	  JO10-‐1 11:40 11:15
JO9	  -‐	  2 Smit	  Groenadvies	  JO9-‐2 -‐ Hugo	  Boys	  JO9-‐1 12:00
JO10	  -‐	  1 M.	  Dam	  Bouwbedrijf	  JO10-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO10-‐1 12:20

JO6/7	  -‐	  1 Hugo	  Boys	  JO6-‐1 -‐ Blom	  Elektrotechniek	  JO6-‐1 9:00 08:30
JO8	  -‐	  1 Hugo	  Boys	  JO8-‐1 -‐ G.T.S.	  Zu[	  Metselwerken	  JO8-‐1 9:20 09:00
JO6/7	  -‐	  1 Blom	  Elektrotechniek	  JO6-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO6-‐1 9:40
JO8	  -‐	  1 G.T.S.	  Zu[	  Metselwerken	  JO8-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO8-‐1 10:00
JO10	  -‐	  1 Hugo	  Boys	  JO10-‐1 -‐ v.v.	  Succes	  JO10-‐1 10:40 10:15
JO9	  -‐	  2 Hugo	  Boys	  JO9-‐1 -‐ 	  De	  Jonge	  Prins	  JO9-‐2 11:20 11:00
JO10	  -‐	  1 v.v.	  Succes	  JO10-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO10-‐1 11:40
JO9	  -‐	  2 De	  Jonge	  Prins	  JO9-‐2 -‐ Hugo	  Boys	  JO9-‐1 12:00

JO8	  -‐	  3 Gewoon	  Beveiliging	  JO8-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO8-‐2 11:20 10:30
JO8	  -‐	  3 Hugo	  Boys	  JO8-‐2 -‐ Gewoon	  Beveiliging	  JO8-‐1 12:00

JO9	  -‐	  2 NUMMER	  5 -‐ NUMMER	  6 9:00
JO9	  -‐	  2 NUMMER	  3 -‐ NUMMER	  4 9:20
JO9	  -‐	  2 NUMMER	  6 -‐ NUMMER	  5 9:40
JO9	  -‐	  2 NUMMER	  4 -‐ NUMMER	  3 10:00
JO9	  -‐	  2 NUMMER	  1 -‐ NUMMER	  2 10:20
JO9	  -‐	  2 NUMMER	  2 -‐ NUMMER	  1 11:00

JO8	  -‐	  1 NUMMER	  5 -‐ NUMMER	  6 13:00
JO8	  -‐	  1 NUMMER	  3 -‐ NUMMER	  4 13:20
JO8	  -‐	  1 NUMMER	  6 -‐ NUMMER	  5 13:40
JO8	  -‐	  1 NUMMER	  4 -‐ NUMMER	  3 14:00
JO8	  -‐	  1 NUMMER	  1 -‐ NUMMER	  2 14:20
JO8	  -‐	  1 NUMMER	  2 -‐ NUMMER	  1 15:00

JO8	  -‐	  3 NUMMER	  5 -‐ NUMMER	  6 10:00
JO8	  -‐	  3 NUMMER	  3 -‐ NUMMER	  4 10:20
JO8	  -‐	  3 NUMMER	  6 -‐ NUMMER	  5 10:40
JO8	  -‐	  3 NUMMER	  4 -‐ NUMMER	  3 11:00
JO8	  -‐	  3 NUMMER	  1 -‐ NUMMER	  2 11:20
JO8	  -‐	  3 NUMMER	  2 -‐ NUMMER	  1 12:00
JO10	  -‐	  1 Hugo	  Boys	  JO10-‐1 -‐ De	  Hypotheekfirma	  JO10-‐1 13:00
JO10	  -‐	  1 De	  Hypotheekfirma	  JO10-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO10-‐1 13:40

JO6/7	  -‐	  1 NUMMER	  3 -‐ NUMMER	  5 10:00
JO6/7	  -‐	  1 NUMMER	  4 -‐ NUMMER	  3 10:20
JO6/7	  -‐	  1 NUMMER	  5 -‐ NUMMER	  4 10:40
JO6/7	  -‐	  1 NUMMER	  1 -‐ NUMMER	  2 11:00
JO6/7	  -‐	  1 NUMMER	  2 -‐ NUMMER	  1 11:40

18	  Februari	  Finale	  Sporthal	  't	  Zijveld	  in	  't	  Veld

18	  Februari	  Finale	  Sporthal	  Groeneweghal	  in	  Schagen

18	  Februari	  Finale	  Sporthal	  Noorderend

Programma SZVV Zaalvoetbal

4	  Februari	  Sporthal	  Noorderend

11	  Februari	  Sporthal	  Noorderend

11	  Februari	  Spartahal	  in	  Schagen

18	  Februari	  Finale	  Sporthal	  Doorbraak	  Warmenhuizen

31	  December	  	  Sporthal	  Groeneweghal	  in	  Schagen

31	  December	  Sporthal	  't	  Zijveld	  in	  't	  Veld

14	  Januari	  Sporthal	  Noorderend

14	  januari	  Sporthal	  't	  Zijveld	  in	  't	  Veld

21	  Januari	  Sporthal	  Noorderend

28	  Januari	  Sporthal	  Noorderend



30 31

Poule Aanvang Vertrek Aanwezig
JO8	  -‐	  1 	  Bakker	  &	  Koster	  JO8-‐2 -‐ Hugo	  Boys	  JO8-‐1 12:40 12:00
JO8	  -‐	  1 Hugo	  Boys	  JO8-‐1 -‐ Bakker	  &	  Koster	  JO8-‐2 13:20

JO6/7	  -‐	  1 VZV	  v.d.	  Stoop	  &	  Kruijer	  	  JO7-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO6-‐1 10:20 09:45
JO6/7	  -‐	  1 Hugo	  Boys	  JO6-‐1 -‐ VZV	  v.d.	  Stoop	  &	  Kruijer	  	  JO7-‐1 11:00

JO8	  -‐	  1 Hugo	  Boys	  JO8-‐1 -‐ s.v.	  DTS	  JO8-‐1 10:00 09:30
JO6/7	  -‐	  1 Hugo	  Boys	  JO6-‐1 -‐ Hollandia-‐T	  JO7-‐2 10:20 10:00
JO8	  -‐	  1 s.v.	  DTS	  JO8-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO8-‐1 10:40
JO6/7	  -‐	  1 Hollandia-‐T	  JO7-‐2 -‐ Hugo	  Boys	  JO6-‐1 11:00
JO9	  -‐	  2 Hugo	  Boys	  JO9-‐1 -‐ Pater	  Broersen	  BV	  JO9-‐2 11:20 11:00
JO10	  -‐	  1 Hugo	  Boys	  JO10-‐1 -‐ s.v.	  DTS	  JO10-‐1 11:40 11:15
JO9	  -‐	  2 Pater	  Broersen	  BV	  JO9-‐2 -‐ Hugo	  Boys	  JO9-‐1 12:00
JO10	  -‐	  1 s.v.	  DTS	  JO10-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO10-‐1 12:20

JO8	  -‐	  3 Kaagvogels	  JO8-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO8-‐2 10:20 09:45
JO8	  -‐	  3 Hugo	  Boys	  JO8-‐2 -‐ Kaagvogels	  JO8-‐1 11:00

JO8	  -‐	  1 Hugo	  Boys	  JO8-‐1 -‐ 	  van	  Raalte	  B.V	  JO8-‐1 10:00 09:30
JO8	  -‐	  3 Hugo	  Boys	  JO8-‐2 -‐ s.v.	  DTS	  JO8-‐2 10:20 10:00
JO8	  -‐	  1 	  van	  Raalte	  B.V	  JO8-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO8-‐1 10:40
JO8	  -‐	  3 s.v.	  DTS	  JO8-‐2 -‐ Hugo	  Boys	  JO8-‐2 11:00
JO9	  -‐	  2 Hugo	  Boys	  JO9-‐1 -‐ André	  Dekker	  services	  JO9-‐1 11:20 11:00
JO10	  -‐	  1 Hugo	  Boys	  JO10-‐1 -‐ Schagen/SRC	  JO10-‐1 11:40 11:15
JO9	  -‐	  2 André	  Dekker	  services	  JO9-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO9-‐1 12:00
JO10	  -‐	  1 Schagen/SRC	  JO10-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO10-‐1 12:20

JO8	  -‐	  3 Hugo	  Boys	  JO8-‐2 -‐ Nierop	  Transport	  	  JO8-‐1 10:00 09:30
JO10	  -‐	  1 Hugo	  Boys	  JO10-‐1 -‐ v.v.	  Nieuwe	  Niedorp	  JO10-‐1 10:20 10:00
JO8	  -‐	  3 Nierop	  Transport	  JO8-‐1 -‐ Hugo	  Boys	  JO8-‐2 10:40
JO9	  -‐	  2 Hugo	  Boys	  JO9-‐1 -‐ v.v.	  Succes	  JO9-‐1 11:00 10:30
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Programma SZVV Zaalvoetbal

4	  Februari	  Sporthal	  Noorderend

11	  Februari	  Sporthal	  Noorderend

11	  Februari	  Spartahal	  in	  Schagen

18	  Februari	  Finale	  Sporthal	  Doorbraak	  Warmenhuizen

31	  December	  	  Sporthal	  Groeneweghal	  in	  Schagen

31	  December	  Sporthal	  't	  Zijveld	  in	  't	  Veld

14	  Januari	  Sporthal	  Noorderend

14	  januari	  Sporthal	  't	  Zijveld	  in	  't	  Veld

21	  Januari	  Sporthal	  Noorderend

28	  Januari	  Sporthal	  Noorderend

Hugo	  Boys	  zaalvoetbaltoernooi	  7januari	  2017:

Zaterdag	  7	  januari	  2017:	  Mini-‐pupillen	  9:00	  uur	  -‐	  10:00	  uur

Ajax PSV
Noel	  Bruin Nathan	  Hof
Ross	  Berkhout Stan	  Jonker
Tigo	  van	  der	  Laan Jesse	  Put
Jeremy	  Sprekling Moos	  Ursem
Eline	  Dekker Finn	  Duijn
Leen	  Drenth Jan	  Mooij
Coach:	  Rik	  Bruin Coach:	  	  Jordy	  Hof

Zaterdag	  7	  januari	  2017	  JO	  9-‐1	  en	  2	  JO11	  -‐1:	  10:00uur	  -‐	  12:00	  uur
	  
Barcelona Real	  Madrid
Aaron	  Bakker Thomas	  Beers
Kaleb	  Baas Lars	  Duijn
Geert	  Zuurbier Sen	  Vendel
Miel	  Berkhout Thomas	  Dekker
Jayden	  Boon Delano	  Vermons
Thijs	  Klaver Sam	  Oudeman
Bart	  Kuijs Jurre	  Redder

Coach:	  Marco	  Berkhout Coach:	  Sandra	  Vendel

Manchester	  United Arsenal
Tije	  Jillings Ties	  Overtoom
Sven	  Klaver Dirk	  van	  Schagen
Bas	  Kavelaar Rens	  Tesselaar
Nick	  Tesselaar Dylan	  Boon
Syp	  Bakkum Chiem	  Borst
Maarten	  Beers Rick	  Dekker

Mike	  Snoek

Coach:	  Erik	  Beers Coach:	  Dirk	  van	  Schagen

Zaterdag	  7	  januari	  2017	  JO	  13-‐	  1	  en	  2	  JO	  15-‐1	  12:00	  -‐	  14:30

FC	  Volendam Sparta
J.	  Baas SPjn	  Blankendaal
Jip	  van	  der	  Berg Lau	  Berkhout
Mac	  Vendel Bas	  Vessies
SPjn	  Adrichem Jay	  Beers
Derk	  Bakkum Kay	  Bleeker
Robbert	  	  van	  der	  Loos Finn	  Zut
Daan	  Jonker Jordi	  Kay
Mats	  Kruijer Ian	  Oudeman
Coach:	  Frits	  van	  der	  Berg coach:	  Rick	  Bleeker

Roda	  JC Telstar NEC
Sem	  van	  Diepen Joppe	  Leumans Sem	  te	  Riele
Wessel	  Grootkarzijn Devin	  Raap T.	  Olukoya
Raphael	  de	  Vries L.	  Hopman Storm	  Groot
Mick	  Boudens Chris	  Dekker Wessel	  Kaay
Kacper	  Czajkowski Diesel	  Groot Ids	  Kruijer
Dave	  Borst Mark	  Groot Jan	  Groot
Jim	  Borst Morris	  Groot Luuk	  van	  der	  Hulst
Edwin	  Plak Kenley	  Raap Daan	  Veldman
Tjibbe	  van	  Woersum Mark	  Zuurbier

coach:	  Frank	  Grootkarzijn coach:	  Andre	  Zuurbier coach:	  Sander	  Groot

Wedstrijdschema

TIJD: WEDSTRIJD: UITSLAG
09:15 09:25 Ajax -‐ PSV
09:25 09:35 PSV -‐ Ajax
09:35 09:45 Ajax -‐ PSV

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

TIJD: WEDSTRIJD: UITSLAG:
12:00 12:15 Sparta -‐ NEC
12:15 12:30 Roda	  JC -‐ Telstar
12:30 12:45 FC	  Volendam -‐ Sparta
12:45 13:00 Roda	  JC -‐ NEC
13:00 13:15 Telstar -‐ FC	  Volendam
13:15 13:30 Sparta -‐ Roda	  JC
13:30 13:45 NEC -‐ Telstar
13:45 14:00 FC	  Volendam -‐ Roda	  JC
14:00 14:15 Telstar -‐ Sparta
14:15 14:30 NEC -‐ FC	  Volendam

Hugo Boys zaalvoetbaltoernooi 7 januari 2017:
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TIJD: WEDSTRIJD: UITSLAG:
12:00 12:15 Sparta -‐ NEC
12:15 12:30 Roda	  JC -‐ Telstar
12:30 12:45 FC	  Volendam -‐ Sparta
12:45 13:00 Roda	  JC -‐ NEC
13:00 13:15 Telstar -‐ FC	  Volendam
13:15 13:30 Sparta -‐ Roda	  JC
13:30 13:45 NEC -‐ Telstar
13:45 14:00 FC	  Volendam -‐ Roda	  JC
14:00 14:15 Telstar -‐ Sparta
14:15 14:30 NEC -‐ FC	  Volendam
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Aannemersbedrijf R&H Beers B.V.

Middenweg 494, 1704 BM, Heerhugowaard
Tel:072-5711254, Fax:072-5743170

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

Internet: www.rhbeers.nl

kelders
kozijnen
verbouw

woningbouw
utiliteitsbouw
betonvloeren

Hét adres voor:

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.
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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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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 € 3,00
Kwarkbolletjes  4 + 2 gratis
Gevulde koeken  3 + 1 gratis

Reclame voor zaterdag 7 januari

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


