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Vrijdag 23 december 2016

Agenda
4 januari 2017
8 januari 2017
9 januari 2017
13 januari 2017
22 januari 2017
22 januari 2017
28 januari 2017
3 februari 2017
6 februari 2017
5 maart 2017
6 maart 2017
20 maart 2017
31 maart 2017
5 april 2017
24 april 2017
14 mei 2017
25 mei 2017
4 juni 2017
2 juli 2017
4 september 2017
9 september 2017
7 november 2017
15 november 2017
19 november 2017
28 november 2017
19 december 2017

Young Seven: Koken voor daklozen 16+
15:00 Jongeheerenconvent Nieuwjaarsreceptie
14:00 KBO Nieuwjaarsreceptie met Annek Groot en Rad van Avontuur
Young Seven: filmavond
10:00 Afscheidsviering pastor Marion Bleeker-Burger
Start Actie Kerkbalans
Playbackshow in Bleeker
Young Seven: Sirkelslag
14:00 KBO Jaarvergadering met Bingo
Young Seven: Modern monnikenwerk: workshop Handletteren
14:00 KBO Ko Schuurmans over afscheid en rouw
13:30 KBO Excursie naar Amigoplant
Authentieke Dorpshuisveiling
Young Seven: Paasintenties maken: je bent een engel
KBO Uitje
Young Seven: Workshop wereldtapas
14:00 KBO Annemarie Hooijboer met een humoristische bloemlezing
Young Seven: Verhalen rond het kampvuur
Young Seven:Zomerfeest
9:00 KBO Fietstocht
41e editie Noordender Volksspelen
19:00 KBO Jubileumfeest
t/m 18 november “Loca draait door”: Cabaret, revue en toneel avond in zaal Bleeker
“Loca draait door”: Cabaret, revue en toneel middag in zaal Bleeker
19:30 KBO Bart Oud over de geschiedenis van Sinterklaas
14:00 KBO Kerstmiddag

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 2 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 van vrijdag 20 januari 2017.
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R.K. Kerkgemeenschap van het Heilig Hart van Jezus
Gastvrij en inspirerend in Godsnaam!
Parochiecentrum:
Middenweg 541
1704 BE Heerhugowaard
(072) 57 113 34
NL64RABO 0326802185
pastorie.de.noord@gmail.com
www.kerkdenoord.nl
Openingstijden secretariaat:dinsdag en donderdag van 9:30 uur tot 11:00 uur
Openingstijden kerk: maandag tot en met zondag van 9.00 uur tot 18.00 uur
Pastor:
Marion Bleeker-Burger
(0226) 422 731
jnm.bleeker@quicknet.nl
Donderdagmorgen aanwezig op de Pastorie, vrije dagen op maandag en vrijdag-ochtend
Pastor:
Toon Jorink, Veluweweg 56, 1738 BE te Waarland
(0226) 423 280 / 06 51494718
t.jorink@gmail.com
Toon heeft op dinsdag vrij
Deken / pastoor E. Moltzer
Gedempte Gracht 64
1741 GD Schagen
0224 212357
don.eduard@planet.nl
Heilig Hart raad
Vice-voorzitter			
Gea Klercq		
Secretaris			Vacature
Penningmeester			
Siem van Langen
Bestuurslid			
Kees van Langen		
Contactpersonen secties:
Sectie Catechese			Vacature
Sectie Liturgie			
Marga van Langen
Sectie Gemeenschapsopbouw
Ted van Schagen		
Sectie Diaconie en Pastoraat
Vacature

072 571 5265
072 5744771
072 574 2241

072 574 2241
072 5712020

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 voor29 december op het
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
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Kerkwerken
In december en januari zijn de groepen van Marijke Morsink en Riet Berkhout aan de beurt om de
kerk op orde te brengen.
Bloemengroep
In december wordt de kerk versierd door Nel van Schagen en Mieke Wolkers
SPREEKUUR vice voorzitter.
Op elke laatste donderdag van de maand van 19 uur tot 20 uur houd ik spreekuur voor alle vragen die
er zijn buiten de pastorale vragen. Kom gerust, u bent van harte welkom!! In de pastorie!
Gea Klercq
TER OVERWEGING: Inleiding:
Het is Advent, tijd van voorbereiding op Kerstmis.
We spreken wel van de donkere dagen voor Kerstmis.
Donker is gebrek aan licht:
je ziet elkaar niet staan, je ziet jezelf niet, je ziet de weg niet.
Hoe kouder en donkerder de dagen worden,
hoe meer we verlangen naar licht en warmte,
ook in onszelf…
Je kunt alleen maar leven daar waar licht is.
Maar waar komt toch in ‘s hemelsnaam het licht vandaan,
dat ons elkaar doet zien, dat ons feest doet vieren?
Wie is toch dat licht in de duisternis,
dat ons op het spoor brengt om licht te zijn voor elkaar,
midden in de winternacht.
In deze donkere tijden van verwachting
kijken wij uit naar de geboorte van het Licht.
Elke week zullen we daarom meer licht ontsteken op onze boom van het leven.
Derde weekend van de advent.
In de wereld van vandaag roept God ons op
om getuige te zijn van Zijn Licht.
De derde kaars die wij aansteken op de boom van het leven,
is de kaars van onze solidariteit en betrokkenheid
met armen en zieken, met gevangenen en vreemdelingen.
Maken wij ons vol van aandacht voor deze medemensen
en van ons geloof dat, waar mensen elkaar dragen,
God midden onder hen aanwezig is
en zij de vreugde van het Licht mogen ervaren
Vierde weekend van de advent.
We steken de vierde kaars aan op de levensboom.
Haar licht zegt ons:
het is bijna zo ver,
het kerstfeest is nu echt dichtbij.
Haar licht wijst ons naar het Kind
dat Licht wil zijn voor jou en mij.
In de vierde kaars leggen wij ons ja-woord op Gods uitnodiging
om in ons geboren te mogen worden
en het plezier van het licht te ervaren.
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UIT DE PAROCHIE – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” – 17 december 2016.
We leven in de donkere dagen naar Kerstmis. Dat gezellige feest dat ons altijd weer doet
samenkomen rond de tafels in huis, maar ook rond de Tafel in de kerk. Thuis proberen we het
zo gezellig mogelijk te maken en in de kerk proberen we een zo zinvol mogelijke viering aan te
bieden. Steeds weer proberen we te bedenken “waar gaat het nu eigenlijk om met Kerstmis?”
We verkondigen dat het om de menswording van God gaat. Maar dat klinkt voor velen nogal
hoogdravend. Dat is het niet. Want het betekent dat God er wil zijn voor ons mensen, maar
het betekent ook dat wij mensen er dienen te zijn voor elkaar, dichtbij en ver weg. Dat is altijd
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als we dan om ons heen kijken, dan zijn er nogal wat mensen
die onze steun heel hard kunnen gebruiken, of misschien is het wel zo, dat u heel graag de steun
van iemand zou willen hebben, omdat voor u deze dagen wel erg donker zijn. Mooi zou het zijn als
mensen elkaar daarin weten te vinden en dat velen bereid zijn om anderen nabij te zijn, om licht te
zijn voor anderen zoals God dat voor ons wil zijn. Ik wens u allemaal een heel Zalig Kerstmis toe!!!
En dan de week erna mijn allerlaatste viering in mijn carrière als pastoraal werkster: de
Oudejaarsviering. Eigenlijk was dat 17 december al, want toen was ik precies 65,5 jaar en ging mijn
ontslag al in. Maar ik mocht nog even tot 1 januari. Gek idee, hoor. Natuurlijk hoop ik daarna nog
wel actief te kunnen zijn in de parochie, maar ik weet nog niet hoe dat zal zijn. Dat gaat allemaal in
overleg. In elk geval ga ik nog voor in mijn afscheidsviering op 22 januari.
Op maandag 12 december was er een Oecumenische vesper in de PKN-kerk in ’t Centrum. Ik ging
daar voor, samen met dominee Henco van Capelleveen. Wel zo’n vijftig mensen woonden deze
viering bij. Heel mooi. Na afloop werd er bij een kop koffie / thee nog over het thema “Verwachting”
nagepraat. Maar omdat ik elders werd verwacht, kon ik daar niet bij blijven.
Morgen, 18 december, worden Manu en Thiago Ridderikhof gedoopt. Familie Ridderikhof: alvast
van harte gefeliciteerd en dat jullie zonen mogen opgroeien toot mooie mensen die mee gaan
bouwen aan een betere wereld.
Wat komen gaat:
24 december: Kerstavond met vier vieringen
25 december: Eerste kerstdag, om 10 uur viering
26 december: Tweede Kerstdag, om 10 uur viering
31 december: Oudejaarsviering om 19.00 uur
12 januari: Viering van Meeleven
22 januari: afscheidsviering Marion

Hartelijke groet, Marion Bleeker – Burger.

WEEKEINDE 24 EN 25 DECEMBER
Hoogfeest van kerstmis
ZATERDAG 24 DECEMBER
16.30 uur
Bijeenkomst voor de peuters/kleuters en ouders, oma’s en opa’s
Voorgangers zijn Marga van Langen en Nel Zuurbier.
18.00 uur
Gezinsviering met als voorgangers Marga van Langen en Sandra Oudeman en zang van het
kinderkoor.
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Dennis Overtoom, Nelly van Veen en overleden ouders
Overtoom-Groen, Toon en Annie Spaansen-Borst, Piet Overtoom en Emma Overtoom-Groenland en
overleden familieleden, in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel, in liefdevolle herinnering Jaap
en Anna Pronk-Kieft, Jan en Sjanet, Riet Oudeman-Beers uit dierbare en dankbare herinnering, Jan en
Tiny Oudeman-Groot en zegen over hun kinderen en kleinkinderen, Gerard Bommer.
Koster: Rene van Langen.
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20.00 uur
Eucharistieviering met zang van het gemengd koor. Voorganger is pater Jan Molenaar.
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Piet Westmeijer en Catharina WestmeijerBroersen en zegen over hun gezin, overleden ouders Buter-Bakker, Henk en Trien Groot en zegen
over hun gezin, Jaap Way en Gre Way-de Boer en overleden familie, Antonius Aloysius Molenaar
en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart, Sander
Borst en zegen over zijn gezin, Riet Entius –de Boer, in liefdevolle herinnering Anita OudemanMuileboom en zegen over haar gezin, Jan en Tiny Oudeman-Groot en zegen over hun kinderen
en kleinkinderen, in liefdevolle herinnering Andre Veldman- en Ank Veldman-Dekker, Gerard
Bommer, overleden familie Limmen-Knol.
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars:Stijn Blankendaal en Jip van den Berg. Koster: Gon Meester
22.30 uur
Woord- en communieviering met zang van het ritmisch koor. Voorganger is Marion Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor: Theo en Annie Hoogland-Bleeker, Alex Weel, Alie Idema-van Diepen, overleden
ouders van Schagen-de Moel, in liefdevolle herinnering Jan en de familie Oudeman-Groot, Pe Wester
en Gerrit Schaafsma en zegen over hun gezin, in liefdevolle herinnering Cok Borst en zegen over
zijn gezin, Agie Borst-Eeken en Cor Borst en zegen over hun gezin, Sander Borst en zegen over zijn
gezin, Cor Borst en Ria Borst-Groot, Jaap Beers, Gina, broeder Patrick en zegen over de kinderen en
kleinkinderen, in liefdevolle herinnering Jaap en Anna Pronk-Kieft, Jan en Sjanet, Riet Bleeker-Korver,
Petra en overleden familie Bleeker-Korver, Riet Oudeman-Beers uit dierbare en dankbare herinnering,
in liefdevolle herinnering Jan en Tiny Oudeman-Groot en zegen over hun kinderen en kleinkinderen,
in liefdevolle herinnering Andre Veldman- en Ank Veldman-Dekker, Jan Plak en zegen over zijn gezin,
Toon Zuurbier en Jo Zuurbier-Dekker, , in liefdevolle herinnering Riet Ursem-van Langen, Antoon
Ursem en Ton Brussaard,in liefdevolle herinnering Merie Klomstra-Bakker en haar overleden ouders
en zegen over haar gezin, Gerard Bommer, Jan Oudeman en dochter Sandra en zegen over hun gezin.
Lector; uit de voorbereidingsgroep. Misdienaars: Kirstin Plak en Maud Berkhout. Koster; Kees Berkhout
ZONDAG 25 DECEMBER
10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van de Cantorij. Voorganger is diaken Wim Timmer
Gebedsintenties voor: Kees Zuurbier en Truus Zuurbier-Groot en zegen over het gezin, Koos en
Magda van der Hulst-de Koning en overleden familie en zegen over hun gezin, Jan Bleeker en zegen
over zijn gezin, Cor Borst en Ria Borst-Groot, in dierbare en dankbare herinnering onze lieve ouders
Jaap en Truus Stam-Overtoom, Maria en Catharina van Langen, Jaap Stoop en zegen over zijn gezin,
in liefdevolle herinnering Andre Veldman en Ank Veldman-dekker, Piet Beers en familie, Adrianus
Moras en Cornelia Moras-Pater en zegen over hun gezin, Gerbrand en Jo Langedijk-Bekker en Piet
en Ans de Klerk-Langedijk, Jan Groenland en zegen over zijn gezin, Tiny Veldman-Overtoom en
overleden familie, in liefdevolle herinnering Bets Westmeijer-Groot en zegen over haar gezin, Theo
Kortekaas en zegen over zijn gezin,Riet Oudeman uit dankbare en dierbare herinnering, Jan en
Tiny Oudeman-Groot en zegen over hun kinderen en kleinkinderen, in liefdevolle herinnering Riet
Ursem-van Langen, Antoon Ursem en Ton Brussaard, Siemen Borst en geef ons kracht om door te
gaan, Piet plak, Adrianus overtoom en Catharina overtoom-Oudhuis en zegen over hun gezin.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars:Maarten Beers en Syb Bakkum. Koster: Peter Danenberg
MAANDAG 26 DECEMBER
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van een gelegenheidskoor van mannen en het Rome
koor. Voorganger is Marion Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor: in dierbare en dankbare herinnering onze lieve ouders Jaap en Truus StamOvertoom, Nic Oudeman en overleden familie Oudeman-Bakkum, in liefdevolle herinnering
Andre Veldman- en Ank Veldman-Dekker, in liefdevolle herinnering Marie Molenaar-Spaansen en
overleden familie en zegen over haar gezin.
Koster: Rene van Langen
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een glas gluhwein achter in de kerk
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ZATERDAG 31 DECEMBER
19.00 UUR
Oudejaarsviering met zang van het ritmisch koor. Voorganger is Marion Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor: Theo en Annie Hoogland-Bleeker, Siemen en Nel Steur-Groot en overleden
familie, in dierbare en dankbare herinnering onze lieve ouders Jaap en Truus Stam-Overtoom, Toon
en Annie Spaansen-Borst,Agie Borst-Eeken en Cor borst en zegen over hun gezin, Alie Idema-van
Diepen, in liefdevolle herinnering Piet en Catharina Westmeijer-Broersen en zegen over hun gezin,
in liefdevolle herinnering Cok Borst en zegen over zijn gezin, Cor Borst en Ria Borst-Groot, Sander
Borst en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Jaap en Anna pronk-Kieft, Jan en Sjanet,
Arie, Riet en Leo Groot, Riet Oudeman-Beers uit dankbare en dierbare herinnering, in liefdevolle
herinnering Jan en Tiny Oudeman-Groot en zegen over hun kinderen en kleinkinderen, in
liefdevolle herinnering Riet Ursem-van Langen, Antoon Ursem en Ton Brussaard, Gerard Bommer.
Lector; Joke van der Voort. Misdienaars:Sofie en Bas Kavelaar. Koster: Gon Meester
ZONDAG 1 JANUARI
NIEUWJAARSDAG
10.00 UUR
Eucharistieviering met volkszang . Voorganger is Gerard Weel.
Gebedsintenties voor: Piet Bleeker en zegen over zijn gezin, Riet Ursem-van Langen en overleden
familie, Koos en Magda van der Hulst-de Koning en overleden familie en zegen over hun gezin,
Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie
Molenaar-Goedhart, overleden ouders Buter-Bakker, , Riet Bleeker-Korver Petra en overleden
familie Bleeker-Korver, Kees en Truus Zuurbier-Groot en zegen over het gezin, in liefdevolle
herinnering Bep Keesom die 3 januari jarig is, in liefdevolle herinnering onze lieve ouders Jaap
en Truus Stam-Overtoom, levende en overleden familie Commandeur-Grooteman, Maria en
Catharina van Langen, in liefdevolle herinnering Jan en Tiny Oudeman-Groot en zegen over hun
kinderen en kleinkinderen, Siemen Borst en geef ons kracht om door te gaan.
Koster; Marga van Langen. Koster: Peter Danenberg.
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 WestmeijerGroot 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 BorstGroot, 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
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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, Siem
Borst en geef ons kracht om door te gaan, Gerard Bommer, Trien Koomen,Adriaan van langen en
zegen over zijn gezin, Ali Idema-van Diepen.
Koster: Rene van Langen
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP
T VELD
Zaterdag 24 december om 16.00 uur woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het
gemengd koor in Maria Mater
Zaterdag 24 december om 19.30 uur eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van het
gemengd koor
Zaterdag 24 december om 22.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het
interamvo
Zondag 25 december om 10.00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman en zang van het
kinderkoor
Zaterdag 31 december om 17.00 uur Woord- en communiedienst met Toon Jorink en zang van
interamvo
Zaterdag 7 januari om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor Tilma en zang van het gemengd koor
WAARLAND
Zaterdag 24 december om 16.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang
van het ritmisch koor in Sabinahof
Zaterdag 24 december om 18.00 uur kerstmusical met Marion Bleeker-Burger
Zaterdag 24 december om 22.00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman en zang van
het gemengd koor.
Zondag 25 december om 10.00 uur eucharistieviering met pastoor van der Linden en zang van het
ritmisch koor.
Maandag 26 december woord- en communieviering met Toon Jorink en medewerking van de fanfare
Zaterdag 31 december om 19.00 uur Woord- en communiedienst met Toon Jorink en zang van het
gemengd koor
Zondag 8 januari om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Tilma en zang van de vrienden van het
gregoriaans
NIEDORP
Zaterdag 24 december om 19.00 uur woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van de
Zonnezangers
Zaterdag 24 december om 00.00 uur woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van het
gemengd koor
Zondag 25 december om 10.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van Timeless.
Zondag 25 december om 13.00 uur Kindje wiegen met de ouderraad en zang van de zonnezangers
Zaterdag 31 december om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en
zang van Timeless
Zondag 1 januari om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden met Toon Jorink
Zaterdag 7 januari om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden
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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 28 november is Kate Anne geboren
Zij is de dochter van Stef Borst en Lisanne Schoen en het zusje van Kay en Liv
Zij wonen op de Strekel 2 1704 BZ Heerhugowaard
Van harte gefeliciteerd.
ZALIG KERSTFEEST EN EEN HEEL GELUKKIG EN GEZOND 2017.
Jan en Marion Bleeker – Burger.

KERSTMIS MET DE CANTORIJ
Eerste Kerstdag om 10.00 uur is er een Woord en Communieviering met Diaken Wim Timmer.
In deze viering zingen wij diverse bekende kerstliederen maar ook mooie koor stukken.
Bijzonder is het dat onze voorganger, Justitiepastor van Zuyderbos en Amerswiel, het Kerst
evangelie van Lucas zal zingen.
De Cantorij wenst u:
FIJNE KERSTDAGEN EN EEN HEEL GELUKKIG NIEUWJAAR

Kinderkerk voor groep 1 t/m 8
Op maandag 12 december gingen we met alle kinderen van de
kinderkerk oefenen voor het kerstspel. Het is een hele organisatie, met 32 kinderen, dus we waren al op tijd aanwezig in de
pastorie. Er gaan 16 kinderen als engel verkleed, daarom hadden we de groep verdeeld in meisjes en in jongens. De engelen
werden als eerste aangekleed, want het kerstspel begint met
het binnen komen van de engelen. Ik was er zelf niet bij, want ik
was de jongens aan het aankleden, maar het was een prachtig
gezicht alle meisjes in die mooie wijde misdienaarkleren. Na
het openingslied kwamen Maria en Jozef door het middenpad
naar voren en daarna kwamen alle jongens als trommelaars de
kerk in. Het was een heus spektakel, want ze mochten hun
schoenendoos gebruiken als trommel. Hierna kwamen de engelen de herders halen, alle herders mochten even het kindje
vast houden en dat was heel vertederend om te zien.
Toen was het tijd voor de drie koningen: een engel met een
grote verlichte ster ging hun voor. De koningen hadden alle
drie een prachtig kleed aan en ze knielden netjes voor het kindje neer.
Tijdens het kerstspel gingen de kinderen hun doos naar iemand in de kerk brengen en daarna gingen ze met zijn allen in een lange rij staan om Jingle Bells
te zingen en te dansen. Het ging allemaal al supergoed, maar maandag 19 december gaan we nog
een keer oefenen en daarna is om kwart voor 5 de generale.
Op woensdag 21 december gaan we het kerstspel opvoeren in Hugo- Oord en dan mogen de kinderen hun schoenendoos echt aan iemand geven. Het beloofd een prachtig gebeuren te worden.
Wij als leidsters van de kinderkerk wensen iedereen
een zalig Kerstfeest toe en een gelukkig Nieuwjaar
10

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 namens iedereen een passend afscheid en een mooi cadeau aanbieden.
Wilt u hieraan bijdragen? Dat kan!!
Tot 15 januari kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL80 RABO0313472157

Vieringen van meeleven in 2017
De datums voor de vieringen van meeleven zijn
12 januari
9 maart
4 mei		
6 juli
7 september
2 november
U kunt hiervoor weer uw gebedsintenties doorgeven

Beste mensen,
Dit is een kerstgroet, niet meer vanuit Kisumu, Kenia, maar vanuit Oosterbeek, Gelderland. Op 1
juli van dit jaar ben ik hier in het Mill Hill huis met de mooie naam ‘Vrijland’ aangekomen. Het ligt in
een bosrijk gebied waar ik bijna iedere dag een wandelingetje maak. Ik ga meestal tot het kerkhof
waar meer dan 500 collega’s begraven liggen. Na een gebedje voor hen keer ik weer om.
Ik wens u allen een Zalig Kerstmis toe, met de beste wensen voor het Nieuwe Jaar.
Moge wij allen de vrede van het Kerstkind ervaren.
Hartelijke groeten., Ger Mooij mhm

Kerkbalans 2016; het jaar is bijna ten einde…….
In januari wordt altijd de actie Kerkbalans gehouden. U, als parochiaan, geeft dan aan welk geldbedrag u over zult maken aan de parochie om onze Heilig Hart parochie draaiende te houden. Van
bijna iedereen is het bedrag binnen, maar er zijn nog enkele parochianen die ‘open staan’. Bij deze
een herinnering.
Voor een goed functionerende parochie is uw steun onmisbaar!
Bedankt.

Pater Jan Molenaar wenst u allen een zalig kerst en een gezegend nieuwjaar.
11

YoungSeven 							
YoungSeven is een jongerengroep met allerlei leuke, vormende, actieve, gezellige en inspirerende activiteiten voor jongeren van 12 tot ongeveer 18 jaar.
Op weg naar Kerstmis
Aan het begin van de advent hebben we met de jongeren van Y7 een adventskalender getimmerd
en geknutseld. Tot aan Kerstmis kunnen ze nu iedere dag een zakje openen met hierin een puzzel,
link naar een filmpje op internet, vragen om over na te denken, etc.
Dag 1:
Er staat iets te gebeuren … Kerstmis
Elke geboorte vraagt om een tijd van voorbereiding. Alles wordt in gereedheid gebracht.
Tijdens de advent bereiden de Christenen zich voor op de komst van Jezus.
Dit kan door wat tijd uit te trekken om even stil te zijn, om wat na te denken over het leven of voor een
gebedje. We willen ons laten raken door de wereld om ons heen en we willen meehelpen aan de weg
naar een betere wereld.
Dit kan door heel eenvoudige dingen en met kleine stapjes: We geven iemand wat extra aandacht. We
delen iets lekkers met elkaar. We zeggen welgemeend en vriendelijk goedendag. We helpen elkaar eens
extra goed…
Zo bereiden we ons voor op de komst van Jezus!
De werkgroep van YoungSeven wenst iedereen een zalig kerstfeest!
Komende activiteiten:
4 januari
Koken voor daklozen in Amsterdam (> 16 jaar)
6 januari
Mensenrechten & wereldgodsdiensten
13 januari
Filmavond
www.youngseven.nl

Hugo Boys
Wenst iedereen, haar leden, supporters, sponsors en vrijwilligers
prettige kerstdagen en een sportief 2017.
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De Lourdeswerkgroep ’t Veld en Heerhugowaard
wenst u
gezegende Kerstdagen
en een vreugdevol voorspoedig 2017

Lourdesgroep ’t Veld en Heerhugowaard
organiseert een 6 daagse reis
van 17 t/m 22 september 2017 naar Lourdes

Onze werkgroep zorgt ervoor dat alle pelgrims jong en oud, ziek en gezond tijdens de reis aan
vieringen, en rondleidingen kunnen meedoen.
Voor zieke pelgrims gaat er een verpleegkundige in onze groep mee voor de dagelijkse verzorging.
Wanneer mensen tijdens de reis gebruik maken van een rolstoel, staan onze hulpen klaar om u daarin
te begeleiden.

De redactie van het Contact wenst haar bezorgers en een ieder die dit leest,
maar ook zijn familie en vrienden een zalig kerstfeest en een contactrijk 2017
13

13 januari Karmelregel en karmelspiritualiteit
13 JANUARI 2017 KARMELREGEL EN KARMELSPIRITUALITEIT, EEN AVOND MET KEES WAAIJMAN.
Op vrijdagavond 13 januari zal kees Waaijman een inleiding houden over de Spiritualiteit en Regel
van de karmel.
Veel mensen zijn in onze tijd op zoek naar zingeving, naar de betekenis van hun leven. De
karmelspiritualiteit is eeuwenoud en tegelijkertijd jong van geest.`Karmelmensen zijn geraakt
door iets van God`.`of door een diep verlangen, bewogen ook om recht van vrede. Ze hopen er
mee in contact te blijven, als inspiratie in de wirwar van het dagelijks leven.
Kees Waaijman is karmeliet, emiritus hoogleraar spiritualiteit van de Radboud universiteit in
Nijmegen.
Locatie KCS HAARLEM Parkstraat 1 2011 KJ Haarlem
Opgave voor 10 januari 2017
Aanvang de deur is open om 18.45 uur. Start om 19.15 uur
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een glaasje.
Aanmelden is noodzakelijk. Via de mail info@Kcs-haarlem.nl
Of via 023-5274675

In de voetsporen van Franciscus van Assisi
Voettochten van de Franciscaanse Beweging in 2017
In 2017 organiseert de Franciscaanse Beweging weer een drietal voettochten in Italië. In het
voorjaar is er een speciale jongerentocht voor mensen jonger dan 30 jaar van La Verna naar Assisi,
en een voettocht van Assisi naar Rome. In het najaar is er ook weer een tocht van La Verna naar
Assisi, maar dan met bagagevervoer.
De Franciscaanse Beweging organiseert al vele jaren voettochten in de omgeving waar Franciscus
van Assisi zelf rondgelopen heeft. Al ruim 30 jaar banen groepen onder leiding van een gids van
de Franciscaanse Beweging zich een weg door Toscane en Umbrië. Soms eindigend in Assisi, soms
daar beginnend. Uniek dit jaar is de jongerenpelgrimage. Speciaal voor mensen onder de 30 jaar
organiseert de Franciscaanse Beweging in 2017 een pelgrimage in de voorjaarsvakantie van 22
april tot 5 mei).
De voettochten van de Franciscaanse Beweging kenmerken zich door het open en bezinnende
karakter. Naast het wandelen en genieten van het Italiaanse landschap en eten, is er ook ruimte
voor bezinning en verdieping. Zo wordt er iedere dag een poosje in stilte gelopen en inspireren de
plekken die we aandoen ons wat dieper op het leven van Franciscus van Assisi in te gaan. Als vanzelf
ontstaat er tijdens het lopen ruimte om na te denken over het leven of een goed gesprek met elkaar
te voeren. Deelname staat voor iedereen met een open houding en goede conditie open.
Voor meer informatie over de tochten en de precieze data kun je terecht op:
www.franciscaansebeweging.nl of bellen met 073-6131340.
De Franciscaanse Beweging brengt mensen samen die zich aangetrokken voelen tot het gedachtegoed
van Franciscus en Clara van Assisi. Hun levenswijze inspireert om eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en
vredelievend door het leven te gaan. Zij hechtten niet aan status of materie en hadden onvoorwaardelijk
lief. Hun compassie heeft velen in het hart geraakt, en doet dat tot op de dag van vandaag nog steeds.
Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend.
14

In memoriam Piet Borst
Alhoewel hij ziek was, overleed Piet Borst toch nog vrij plotseling. Dat was op 14 december,
hij was bijna 70 jaar.
Piet was de oudste van 9 kinderen, hij had 3 zussen en 5 broers.
Piet groeide op in en rond de boerderij aan de A.C. de Graafweg. Piet werd de rechterhand
van zijn vader, hij was gek van beesten en al jong hielp hij mee op de boerderij.
Piet ging op de Voetbal bij Hugo Boys en op de scouting. Als het begon te vriezen werden de
schaatsen ondergebonden, hij was gek op schaatsen, hij kon het goed.
In 1997 heeft hij voor het laatst de Noord Holland tocht gereden.
Piet hoefde nooit te solliciteren, hij ging bij zijn vader op de boerderij werken, Piet was er
voor de koeien en zijn vader voor de varkens. Toen zijn vader ermee gestopt was, deed hij dit
samen met zijn broer Cok.
Piet was een verstokt vrijgezel.
In de jaren dat hij alleen woonde, kwam zijn moeder elke dinsdag op de fiets door weer en
wind naar hem toe. Ze had haar fietstassen vol met eten en hielp hem in het huishouden. Dit
hield ze vol totdat Lia bij hem kwam wonen.
Op Landbouwdag in Opmeer in 1993 was hij Lia Vlaar tegen gekomen en het verstokte vrijgezel zijn was verleden tijd. In de zomer van 1995 is ze bij Piet aan de AC de Graafweg komen
wonen en Piet was meteen vader van 4 kinderen.
In 2001 werd Piet opa. Hierna volgden nog 8 kleinkinderen. De kleintjes waren gek op hun
opa.
In 2002 verhuisden ze naar de Westerboekel in Hoogwoud en in die tijd zijn Lia en Piet ook
nog getrouwd. Aan de Boekel werd het “boerenbedrijf” in het klein voortgezet. Elk voorjaar
werd de garage omgebouwd tot een heuse schapenstal. Dagelijks deed hij zijn ronde langs
de schapen samen met zijn hond Springer. Dit was een vertrouwd gezicht voor velen. Piet gaf
altijd wel een zwaai of maakte een praatje.
Samen hebben Piet en Lia vele mooie reizen gemaakt: o.a. naar IJsland, Normandië, fietsen
langs de Moezel en Oostenrijk. Die reizen werden door Lia in mooie fotoboeken vastgelegd,
welke Piet trots aan iedereen liet zien.
Dit voorjaar had Piet al een tijdje last van zijn maag.
Wat in eerste instantie iets onschuldigs leek te zijn, werd harde werkelijkheid.
Hij was nooit ziek en zo voelde hij zich ook niet. Zijn vooruitzicht was slecht. Chemo zou hem
nog wat tijd geven.
Wonderlijk genoeg knapte hij daar wat van op en heeft hij met zijn hele gezin nog een prachtige lange zomer gehad.
Op 13 november hadden ze nog met het hele stel Sinterklaas gevierd, zoals alle jaren direct
na de intocht. Piet genoot hiervan.
Hierna ging hij hard achteruit en is hij in het bijzijn van zijn gezin rustig ingeslapen.
Op 23 november hebben we in een volle kerk afscheid van hem genomen.
De volgende dag is hij begraven in Hoogwoud.
Moge hij rusten in vrede.
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In memoriam Mien Dekker-Groot
Mien Dekker is op 13 juni 1927 geboren als de op één na jongste dochter uit het gezin van
Chiel Groot en Marie Westmeier.
Haar broers waren Jaap, Piet, Jan en Frans; Bets, Marie en Dora waren haar zussen.
Mien moest zoals dat toen gewoon was direct na de lagere school aan het werk maar heeft
met veel moeite nog een naaischool kunnen volgen.
Kort na de oorlog viel het oog van Chris Dekker op haar tijdens het rozenkrans bidden in het
huis van Wimpie Cornelissen. Chris was verkocht en viel voor de mooie Mien.
Tijdens hun huwelijk hebben vreugde en verdriet elkaar afgewisseld.
De vreugde om 8 gezonde kinderen en een eigen huis werd volledig teniet gedaan door het
overlijden van Nelly en Will. De impact die dit op het gezin heeft gehad was heel groot.
Het werd nooit meer zoals daarvoor.
Mien deed er alles aan om het huishouden met 8 kinderen perfect te laten verlopen. Dat viel
haar zo nu en dan zwaar.
Ze hield van borduren en breien; de geitenwollen sokken, truien en shawls waren geliefd.
Nadat de kinderen ouder werden gingen Mien en Chris jaarlijks op vakantie naar diverse landen door Europa heen. Ze maakten altijd vakantievrienden en genoten volop. Ook fietsten ze
dat het een lieve lust was.
Toen Chris op een gegeven moment last van dementie begon te krijgen raakte Mien in de rol
van mantelzorger. Dat ging haar heel goed af. Ook de medebewoners in het zorghuis zagen
haar graag komen. Mien was belangrijk en lief voor ze en dat waardeerden de mensen. Ze
genoot daar zichtbaar van.
Eind 2010 is Chris overleden. Mien bleef achter op de Strekel en aanvankelijk tierde ze daar
volop. Maar na een jaar ging het toch niet meer, ze werd bang en toen er een plek vrij kwam
in Hugo Oord is ze naar het huis geraakt waar haar vader en zus ook jaren hebben gewoond.
De laatste jaren kreeg Mien wel steeds meer pijn en de medicatie die daarvoor werd ingezet
leverde allerlei vervelende bijverschijnselen op. Ze leed daar zichtbaar onder maar ze was altijd nog heel dankbaar voor het bezoek dat kwam.
Mien was klaar met haar leven, de kwaliteit was te ver achteruit gegaan en de vooruitzichten
waren slecht. Ze kon er naar uit zien verlost te zijn van de pijn en Chris weer te begroeten.
Afgelopen 8 november 2016 is ze op 89 jarige leeftijd, in aanwezigheid van al haar kinderen
rustig ingeslapen.
Een prachtig afscheid van een hele lieve moeder en vrouw.

Caritas De Noord wenst u allen fijne feestdagen
en vooral een gezond en blessure vrij 2017 toe.
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2e kerstdagviering mannenkoor met Rome jongerengroep
In de viering op tweede kerstdag om 10.00 uur verzorgd een gelegenheids mannenkoor de muzikale ondersteuning.
Doordat er dit jaar nog meer jongeren mee doen is er sprake van een groot mannenkoor aangevuld met
een groepje dames van de Rome Jongerengroep. Het wordt daarmee nog meer een ontmoeting van
generaties en opbouw van gemeenschapszin. Dat is ook altijd de opzet geweest !
Er worden kerstliederen gezongen uit onze traditie, daarmee proberen we de betovering te benaderen,
zoals de ouderen onder ons, de nachtmis `s morgens vroeg of diep in de nacht als kind hebben beleefd.
Verschillende families nemen deze viering als startpunt voor een gezellige familiebijeenkomst.
Aan dirigente Anneke Breukel en toetseniste Trudy Hand de taak om de soms knoestige weerbarstige mannen stemmen aangevuld met frivole damesstemmen tot een mooi geheel te maken. Als dat
geen kerstsfeer brengt ! Na afloop is achter in de kerk gelegenheid om een glaasje warme gluhwein,
chocolademelk, koffie of thee te drinken, natuurlijk met ….een kerstkransje. (Het is tenslotte kerst).
Zalige kerstdagen toegewenst met veel gezelligheid en graag ook tot ziens in de viering op tweede kerstdag om 10.00 uur.
Voor de zangers van het koor nog even een geheugensteuntje:
2e kerstdag viering 26 december 10.00 uur. (09.15 uur aanwezig.)

Een bijzonder kerstspel afgelopen maandag
Afgelopen maandag namiddag was ik bezoeker bij de generale repetitie van de kerstuitvoering
door een groep kinderen van de kinderkerk. Kinderen die wekelijks onder leiding van Gerda Zuurbier en Ans de Wit en andere helpers bij elkaar komen in de pastorie van de kerk.
Wat heb ik genoten van het prachtige kerst schouwspel.
Ik was niet de enige die zo zat te genieten met mij ook veel vaders en moeders, opa’s en oma’s,
kinderen en andere belangstellenden. Oh ja, en ik zag ook de directrice van de Sint Josephschool
want die wilde natuurlijk haar talentjes ook wel eens zien schitteren in spel en zang.
Het was een verrassend gebeuren. Eerst kwam er een groep witte engelen naar voren; later volgde
Jozef en Maria, en weer later herders die trommelden op zelf gemaakte trommels, de drie koningen
kwamen maar er was ook een herbergier. Dat weet ik zeker want die hield een groot bord van herbergier boven zijn hoofd. Er gebeurde zoveel dat ik best wel wat ben vergeten. Het ontroerde me.
Het was heel afwisselend met mooie muziek zang en vertelling.
Later gaf ieder kind een door hun zelf mooi versierde en gekleurde schoenendoos aan mensen in de
kerk. Maar helaas, het was de generale, dus de kinderen haalden de schoenendozen later weer op. Want
de echte uitvoering is in Hugo Oord. Deze vond afgelopen woensdag plaats. Wat zullen ‘de oudjes’ genoten hebben. Ja, ‘oudjes’ want dat zeggen de kinderen als ze het over de bewoners van Hugo Oord hebben. Vinden ze vast niet erg want zij krijgen na afloop van het stuk wel de schoenendozen met inhoud.
Het wordt een mooie kerstmis dit jaar. Dat weet ik zeker.

Gerrie Groot

Bedankt voor de mooie jaren!
Om gezondheidsredenen ben ik gestopt met de pedicure-praktijk en ga mij richten op andere dingen. Op deze manier wil ik iedereen bedanken voor het gestelde vertrouwen in mij, als pedicure.
De vele mooie gesprekken, zal ik zeker gaan missen.
Allemaal bedankt, gezellige kerstdagen en een goed 2017.

Ans van Langen- Wever
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Gezelligheid op het Annaplein!
Via deze weg wil ik alle mensen bedanken voor hun komst naar het Annaplein tijdens de Kerstbomen verkoop! Super dat weer vele Noordenders en mensen buiten het dorp de weg wisten
te vinden naar mijn verkooppunt naast de kerk (en de kraam in de Veenhuizerweg). Ik heb erg
genoten van alle gesprekken met mensen die “gewoon” even kwamen kijken, die mij kwamen
voorzien van heerlijke koffie en wat lekkers, dit maakte het vooral heel erg gezellig. Op zaterdag kwam de Kerstman langs in zijn oude Chevrolet uit 1953, vele kinderen hebben met hem
geknuffeld en zijn op de foto geweest. Wat geweldig om te zien dat het hele dorp genoot van
de Kerstman op het Annaplein want de reacties waren grandioos. Kerstman nogmaals bedankt
voor uw komst, we zien u volgend jaar graag terug.
Uiteraard wil ik iedereen fijne feestdagen toewensen onder hun prachtige kerstboom en een
fleurrijk & super goed 2017! Ik zie u volgend jaar weer graag terug in de Plantenkraam!
Groetjes,
Susanne Duijn,
Plantenkraam de Noord.

Schaap gevonden
In de nacht van 7 op 8 december is er een schaap gevonden op de middenweg, ter hoogte van
timmerbedrijf Beers. De politie heeft het schaap bij mij gebracht als tijdelijk verblijf.
Wie zijn of haar schaap mist kan contact opnemen.
Willem van Stralen
Middenweg 589 De Noord
tel. 072-5714630 of 0639621392

Uitslag slagzin Winterfair de Noord
Afgelopen donderdag 15 december rond
17.00 hebben we 4 dames blij gemaakt
met een prachtig levensmiddelenpakket
t.w.v ieder 50 euro.
Arno en Silvia Groen van de Dagwinkel
hadden deze mooie pakketten bij elkaar
gezocht.
De uitslag van deze zin was: Van alles wat
bij Winterfair!!!
Els Dekker, Mary Tesselaar, Isabelle van
Heugten en Elly Visser waren de gelukkigen…
Dames nogmaals veel plezier met jullie
pakketten, geniet ervan!!!
Nog even een ps je: Willen de grapjurken die
het leuk vonden om ons Winterfair reclame
bord mee te nemen, weer terug brengen…
Alvast bedankt,
Angelien en Irma
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Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
De data voor de komende tijd:
26 december 2016 van 11.00 tot 14.00 uur Kerstbrunch op de pastorie
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)
Tini van Stralen
U bent van harte welkom!

Ook in 2017, het nieuwe jaar, staat het NOC weer voor u klaar.
We wensen u hele fijne kerstdagen
en mooie ontmoetingen in 2017 toe.
KBO Heerhugowaard Noord
Voorzitter:
Secretaris:
Penningm:
P.R.
Lid
Lid
Lid

Wout Beers
Toos Mooij-Wijnker
Cor Neeft
Truus vd Berg-de Boer
Annie Groenland -Groot
Nel Zuurbier-v.Langen
Trudy Ursem- Houtman

Middenweg 566
Middenweg 525
Dorsvlegel 9
Rozenhoutstraat 6
Middenweg 465D
Donkereweg 7
Middenweg 467

tel: 5714705
tel: 5710193
tel: 5713628
tel: 5719852
tel: 5717551
tel: 5716087
tel: 5719168

Namens de leden Nel en Trudy wil ik u het programma van 2017 presenteren:
Programma 2017
9 januari:
6 februari:
6 maart:		
20 maart		
24 april:		
15 mei:		
4 sept.		
7 nov.		
28 nov.		
19 dec		

14.00 uur Nieuwjaarsreceptie met Annek Groot en Rad van Avontuur
14.00 uur Jaarvergadering met Bingo
14.00 uur Ko Schuurmans over afscheid en rouw
13.30 Excursie naar Amigoplant
Uitje
14.00 uur Annemarie Hooijboer met een humoristische bloemlezing
9.00 uur Fietstocht KBO
19.00 uur Jubileumfeest
19.30 uur Bart Oud over de geschiedenis van Sinterklaas
14.00 uur Kerstmiddag

Tevens wens ik u namens de KBO: FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GEZOND 2017
Met vriendelijke groet: Truus van den Berg
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Een mooie afsluiting van een jaar seniorengym
Een jaar seniorengym zit er weer op. Instructrice Emmy Rood heeft weer een jaar haar uiterste
best gedaan om onze steeds stijver wordende spieren gangbaar te houden. Een jaar lang hebben
de circa 23 deelnemers drie kwartier hun best gedaan om de, op onze leeftijd afgestemde, oefeningen uit te voeren met als beloning deelname aan een leuke wedstrijd kegelen.
Het aller-leukste blijkt de altijd weer de gezellige nazit met een lekker (meestal door Ank gezet)
bakje koffie en een door Annie meegebracht koekje.
De spil in dit alles is en blijft toch Mary. Naast het beheren van de kas kent haar creativiteit bijna
geen grenzen. Daarom trakteerde zij de club op een gezellig aangeklede kersttafel met voor ieder
een eigengemaakt presentje. Klasse!
Richard

Wij Wensen alle leden van de:

een zalig kerstfeest en een gezond en gelukkig 2017
vriendelijke groet, het bestuur.
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Nieuwjaarsreceptie - Jongeheerenconvent
Datum:

Zondag 8 januari 2017

Plaats:

Bleeker, voorcafé

Aanvang:

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

15.45 uur:

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

16.15 uur

Prijsuitreiking, onder de aanwezige, voor de goede
inzenders van de puzzels

Collecte:

Onze ‘stand-in’Geestelijk Adviseur dit keer
collecteren voor de “Stichting Pater Jan Molenaar”

16.45 uur:

Een optreden van het Massala koor

1
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Kerstbijlage Jongeheerenconvent
ongeeerenconvent
Het Jongeheerenconvent wenst u
Een Zalige Kerst
Maar als u liever een Gelukkige Kerst
toegewenst wordt,
Wensen wij u een Gelukkige Kerst
Een jaar geleden wensten wij u toe dat we allemaal een jaar zouden mogen
meemaken waarin het voor iedereen zou bruisen en borrelen, een jaar vol
schoonheid en schitterende pracht. Maar vooral een jaar waarin wij ons
gezond en gelukkig zouden mogen voelen. Een jaar ook, waarin alle zorgen
aan de kant konden worden geschoven!
We zijn nu dat jaar verder, we kunnen nu terugkijken of deze wensen allemaal
uitgekomen zijn. Voor sommigen van ons zeker, voor anderen misschien wel
helemaal niet. Dat zouden we graag met u allemaal willen delen, en
waarschijnlijk wilt u dat onderling ook wel doen. Daarom is het zo mooi dat wij
van het Jongeheerenconvent weer in staat werden gesteld om opnieuw de
Nieuwjaarsreceptie te mogen organiseren in café Bleeker.
Dit keer zal de Nieuwjaarsreceptie worden gehouden op

zondag 8 januari 2017 vanaf 15.00 uur.
in genoemd café Bleeker tegenover de kerk van het H.Hart.
De bekendmakingen van het Noorderlicht 2017 alsmede van de Fakkeldrager
2017 zullen plaats vinden rond 15.45 uur, maar natuurlijk niet eerder dan dat
jaarlijkse Nieuwjaarsrede is uitgesproken door de voorzitter van het
Jongeheerenconvent, Jongeheer de Wit.
Daarna zullen, net als vorig jaar, alle aanwezigen getrakteerd worden op
wonderschone liederen zoals deze naar voren gebracht zullen worden door
het bekende Massala koor.
Het moge u duidelijk zijn: op de 8e januari zal het Jongeheerenconvent u een
vreugdevol, succes- en welzijnsrijk Nieuw Jaar toewensen; we hopen van
ganser harte dat u daar allemaal bij aanwezig zult zijn.
Het Jongeheerenconvent
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Het Noorderlicht en de Fakkel
Het Noorderlicht is een onderscheiding, die in het leven is geroepen voor
degene die zich voor ons dorp zeer dienstbaar heeft opgesteld, of die zich dat
nog steeds doet. Het Noorderlicht is niet de man of vrouw van het jaar , maar
veel meer de mens die nu de extra aandacht krijgt die hij of zij heeft verdient.
Het is iemand die zich (meestal jarenlang) voor ons dorp heeft ingezet zonder
op te vallen, zonder beloond te worden, maar er wel steeds was. Kortom het
Noorderlicht.
Het Noorderlicht bestaat uit een door Egmonder Monniken vervaardigde fraaie
kaars met inscriptie, bijbehorende standaard en een oorkonde.
De met een Noorderlicht onderscheiden Noordenders zijn:
Mevr. P.E. van Buuren, dhr. Paul Mooij, dhr. Nic Buter, mevr. Manja de Wit en
Mevr. Riet Beers, echtpaar Jan en Nel van Schagen-Oudeman, mevr. Annie
Groenland-Groot, dhr. Jaap Pronk, dhr. Wim Oudeman, dhr. Piet Jaspers, dhr.
Jaap Rentenaar, mevr. Marion Bleeker-Burger, mevr. Annie de Haan-Koning,
mevr. Riet Plak-Klaver, echtpaar Johan en Joke Groen-Groenland, dhr.
Richard Overtoom, mevr. Bep Groen-Tesselaar,echtpaar Gre en Reinier van
Schagen, dhr. Piet Tesselaar, echtpaar Trudy en Siem Hand, dhr. Cees
Verwer, mevr. Tina van Breugel en mevr. Annet Kroon, mevr. Truus van de
Berg, dhr. Richard de Vos, dhr. Jan de Wit
In 2016 werd het Noorderlicht uitgereikt aan dhr. Marco van Woerkom
e
In 2016 werd voor de 17 keer de fakkel uitgereikt Deze wordt uitgereikt aan
een persoon of de groep die zich in het afgelopen jaar bijzonder heeft ingezet
voor de Noordenders, zo ontstaat een estafette met slechts een doel: het
levend houden van onze dorpsgemeenschap.

In 2016 werd de fakkel uitgereikt aan de Veenhuizer Hoeve
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Collecte “Stichting Pater Jan Molenaar”
Collecte tijdens de Nieuwjaarsreceptie
De opbrengst van de collecte is via missionaris Ger Mooij vele jaren besteed
aan diverse projecten in Kenia. Nu hij van zijn rust in Nederland geniet,
hebben we ons gericht op een andere Noordender, namelijk pater Jan
Molenaar, die in Kameroen werkzaam is geweest. Hieronder de informatie
over de ”Stichting Pater Jan Molenaar”, die ten “doel heeft de financiering
van de schoolopleiding van kwetsbare kinderen en weeskinderen.
Het project van het weeshuis is al jaren geleden begonnen - rond 1955 - door
een Engelse Kolonel Valentine die zijn militaire diensttijd doorbracht in
Kameroen. Hij trok zich het lot aan van weeskinderen en kansarme kinderen in
zijn omgeving die vanwege armoede van ouders hun schoolgeld niet konden
betalen. Dat heeft hij volgehouden tot aan zijn dood in 1980. Na zijn dood heeft
één van vroegere weeskinderen, Paul Ayah, die op zijn kosten doorgestudeerd
had en rechter was geworden, de verantwoordelijkheid 10 jaar op zich
genomen samen met behulp van goed verdienende vrienden. Daar kwam een
einde aan toen de Kameroense frank 50% kelderde en alle salarissen in een
keer werden gehalveerd. De kinderen stonden op het punt teruggestuurd te
worden naar familie en hun scholing dreigde te stranden door gebrek aan geld.
Toen ik van de situatie hoorde ben ik er bij betrokken geraakt, met behulp van
familie en weldoeners en is alles op de oude voet doorgegaan. Ieder weeskind
kreeg de kans naar de basis school te gaan. Wie goed kon leren mocht ook
nog naar de middelbare school en anders werden ze geholpen om bij iemand metselaar, timmerman enz.- een vak te leren. Hadden ze de school af of een
vak geleerd, moesten ze op eigen benen verder en werd hun plek weer
ingenomen door anderen. Vanaf 1990 - 2015 waren er altijd wel 10-12
weeskinderen( jongens) onder onze hoede en vanaf 2010 kwamen daar nog
12 weeskinderen (meisjes) bij. Paul deed samen met zijn vrouw het werk en
wíj (de stichting) zorgden voor het schoolgeld, de uniformen, de boeken en
schriften enz. en ook voor de medische zorg bij ziekte en zeer. Zoals gezegd
ging dat dankzij familie, vrienden en weldoeners.
Met het ouder worden van Paul hebben we sinds het schooljaar 2015-2016 het
project nu overhandigd aan inlandse zusters. Het enige verschil is dat de
zusters het beter vonden om de weeskinderen bij hun ooms en tantes te laten
opgroeien en die ooms en tantes te steunen als ze door geldgebrek de
kinderen van hun overleden broer of zus niet naar school konden sturen. Door
de lagere kosten kunnen we tot onze vreugde nu 71 kinderen naar school
sturen. De kosten voor een jaar bedragen € 5.500. Mocht u niet in de
gelegenheid zijn de nieuwjaarsreceptie van het Jongeheerenconvent te
bezoeken, maar toch iets over hebben voor dit doel, dan kunt u uw bijdrage
storten op NL77 RABO 0386 9055 76 t.n.v. 'Stichting Pater Jan Molenaar'
Al vast bedankt!
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Kerstverhaal
Een kerstverhaal over ware vriendschap
Het was koud, die nacht. Een ijzige wind joeg de sneeuw op en de mensen die
nog buiten waren haastten zich. Thuis brandde het vuur in de haard.
De tafel was gedekt, de kaarsen waren aangestoken. Het was kerstnacht.
Nog maar één enkele man liep door de verlichte straten. Zijn rug was gebogen
en hij liep maar voort door de sneeuw en de kou, zonder zelf te weten
waarheen hij ging. Niemand wachtte op hem.
Bertus had geen familie en geen thuis.
De mensen keken naar hem als hij voorbij ging. Hij lette er niet op. Zonder
achterom te kijken, vervolgde hij zijn weg. Hij floot zachtjes voor zich heen en
de sneeuwvlokken bleven in zijn baard hangen.
Toch was hij niet alleen in die ijzige nacht... Een hondje liep achter hem aan.
Waar kwam hij vandaan? Om zijn nek had hij een halsband met een ster.
Toen Bertus het hondje zag, begonnen zijn ogen te stralen. "Ben je
verdwaald?
Dan kunnen we beter bij elkaar blijven." De hond keek hem aan. Beschut
onder de takken van een grote spar pakte Bertus een stuk brood uit zijn rugzak
en sneed het in tweeën. "Hier!" zei hij met een glimlach. "Het is een mager
maaltje voor een avond als deze, maar meer heb ik niet." Omdat het Kerstmis
was vertelde hij een verhaal dat hij als kind heel mooi had gevonden.
Daarna floot hij nog wat.
Ook de wind floot. Steeds luider en luider, steeds kouder en kouder. "Kom," zei
Bertus. Hij zette de kraag van zijn oude, versleten winterjas op. "Laten we
schuilen in die hut." Ze zaten daar een hele poos, lekker warm in het stro.
Toen klonk er opeens een stem: "Schrik niet en luister. Ik ben geen hond. Ik
ben een tovenaar." "Jij? Een tovenaar?" zei de oude man verbaasd.
"Vanavond heb ik mezelf in een hond veranderd, omdat ik degene die goed
voor me zou zijn wilde belonen," zei de tovenaar. "En jij bent de enige die goed
voor me was. Om je te bedanken zal ik je liefste wens vervullen. Vertel me wat
die wens is."
"Ik wil geen grote dingen en ik heb niets nodig," zei Bertus. "Maar ik heb altijd
al een hond gewild."
De tovenaar dacht lang na. Was dat Bertus liefste wens?
Toen besloot hij dat hij graag de beste vriend van de oude man wilde zijn. En
hij gaf voorgoed zijn toverkracht op.
Heel vroeg de volgende ochtend verliet de oude man de hut om verder te
trekken. En zijn vriend, de hond, volgde hem.

5
29

Noordender huisnamen puzzel
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Noordender huisnamen puzzel
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Noordender huisnamenpuzzel
De Noordender huisnamenpuzzel werkt als volgt;
Zoek bij elke foto de naam op het huis.
Noteer vervolgens van de genummerde foto’s de juiste letter op de gevraagde
positie.
Leestekens en spaties doen niet mee, succes!

e

e

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7 letter op 17 positie
3e letter op 12e positie
e
e
8 letter op 4 positie
e
e
6 letter op 3 positie
e
3 letter op 9e positie
10e letter op 19e positie
6e letter op 7e positie
8e letter op 10e positie
3e letter op 1e positie
2e letter op 2e positie

1

2

3

4

5

6

7

8

11
12
13
14
15
16
17
18
19

9 10

11

7e letter op 6e positie
6e letter op 5e positie
11e letter op 14e positie
16e letter op 13 e positie
2e letter op 18e positie
2e letter op 11e positie
3e letter op 8e positie
9e letter op 15e positie
6e letter op 16e positie

12

13

14

15

16

17

18

Oplossingen inleveren bij de volgende adressen:
Jos Beers
Middenweg 592
Jos Mooij
Middenweg 525
Adri Entius
Plaetmanstraat 4
Jan Groot
Schapenweg 2a
Onder de goede inzenders, aanwezig op de nieuwjaarsreceptie worden op
veler verzoek de overbekende Noordender Agrarische Pakketten (NAP)
verloot.
Uiterste inleverdatum 4 januari 2017
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19

Tijd
Tijd van verhalen en mysteries
met diepere betekenis
Tijd van gevoelens
als geluk, warmte, maar ook gemis
Tijd van bezinning
misschien weer (even) in God geloven
Tijd van feesten,
kerstbestanden en kerstverloven
Tijd waarop alles even heel harmonieus is
Tijd waarop het in de wereld héél even vrede is.
Tijd van wachten op het nieuwe
jaar avond van knallen en zingen
Tijd van goede voornemens
hoop op goede dingen
Tijd voor een heel gelukkig Nieuwjaar
want dat is onze wens voor het komende jaar
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Kinderpuzzel
In de dik omrande vakjes krijg je een woord, deze oplossing kun je inleveren
bij de bekende adressen. Natuurlijk mag je hulp vragen en de goede inzenders
kunnen op de nieuwjaarsreceptie een klein prijsje komen ophalen.
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Kleurplaat
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Kerstgedachte

Wij wensen met heel ons hart
dat jullie Kerstmis zal zijn zoals het hoort
met warmte in de koude winter
een lichtje in de duisternis
Veel geluk in 2017
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Dank voor uw steun
Voor de Stichting Dorpshuis was 2016 een jaar waarin veel is gebeurd.
Om de sporthal open te kunnen houden was het noodzakelijk om
deze aan te kopen en in exploitatie te nemen. Door medewerking
van de gemeente, financiers, vele sponsors waaronder bijna 30
doeksponsors en nog meer vrijwilligers is dit gelukt. Wij hebben
een exploitant gevonden: Carla en Henk Brinkmann. Ook zij hebben onverplicht heel veel extra uren besteed aan de verbetering
van sportcentrum Noorderend. Allen heel veel dank!!
Wij zijn nog niet klaar. De komende periode zullen we samen met
Henk en Carla gaan bepalen wat er in 2017 in en rondom Sportcentrum Noorderend zal worden
uitgevoerd. Ook bij het Dorpshuis is er veel gebeurd. De exploitatie van het Rondeel is gestopt. De
Ukkehut is verhuisd naar de St. Josephschool en de vergunning van de verbouw van het Dorpshuis
is binnen. Wij zijn zelfs al voorzichtig gestart met de bouw. Ook hier zijn naast de gebruikelijke inspanningen voor schoonmaken, onderhoud en exploitatie al honderden extra vrijwilligersuren
besteed. De bouwcommissie is nu bezig om het figuurlijke puntje op de i te zetten en de veilingcommissie is volop bezig met de dorpshuisveiling van 31 maart.
Komend jaar staan er dus weer tal van activiteiten op stapel en wij vertrouwen erop dat wij (ook)
in 2017 op uw medewerking mogen rekenen.
Wij bedanken iedereen die in 2016, op welke wijze dan ook, heeft meegeholpen aan het behoud
en de verbetering van onze verenigingsgebouwen. Wij wensen u prettige feestdagen en een
voorspoedig en gezond 2017 toe.
Namens de Stichting Dorpshuis, Johan Groen, voorzitter

Haak aan en haak mee voor een goed doel!
In 2018 is Leeuwarden de culturele hoofdstad van Europa. Twee
Friese vrouwen hebben het plan opgevat om met de grootste
gehaakte deken in het Guinness Book of Records te komen. Een
leuke bijkomstigheid van het doel om mensen te verbinden. De Vrouwen van Nu willen aan de
wereld laten zien dat met samenwerking veel bereikt kan worden. De bedoeling is dat de grootste
gehaakte deken na de recordpoging weer uit elkaar gehaald wordt en tenminste 10.000 eenpersoonsdekens oplevert die uitgedeeld worden aan mensen die warmte nodig hebben. Daarvoor
zijn een paar goede doelen aangeschreven. De maat van de dekens is 140 x 200 cm. De gebruikte
techniek is haken in de vorm van Granny squares van 10 x 10 cm. Op de website van Vrouwen van
Nu staan verwijzingen naar de werkwijze: vrouwenvannu.nl/groningen/vrouwen-van-nu-haaktaan of naar annie@as.groen.nl
Wij nodigen iedereen uit aan te haken!
Marry

wenst iedereen gezellige feestdagen en een gezond,
sportief en uiteraard een gezellig 2017!
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“Blik op de weg” in De Noord …(19 dec. 2016)
Beste mensen,
Het is vandaag weer maandag, maar de conditie laat het nog niet
toe, om mijn rondje te maken. Hoewel het mooi weer is en de zon
intussen gaat schijnen, vind ik de afstand, na mijn recente ziekenhuisopname van vorige week, toch nog iets te veel van het goede
en de weerstand is natuurlijk ook een beetje afgenomen.
Nu even aansterken en binnenkort hoop ik u allen toch weer te
verblijden met wat zwerfvuilervaring.
Gisteren nog even langs het voetbalveld gewandeld, waarbij het
de mannen van Hugo Boys net niet lukte om bij Den Helder langszij te komen. Heerlijk is het dan, om met deze of gene een praatje te maken, zodat je je weer opgenomen voelt in het Noordendse! Want als je drie dagen in het ziekenhuis heb gelegen, lijkt het
soms wel, of je twee weken bent weggeweest! Dankbaar ben ik de mensen, die me zondermeer
naar het ziekenhuis hebben gebracht, of van het ziekenhuis hebben gehaald. Dit was inmiddels
de zesde chemokuur. Binnenkort krijg ik een scan en daarna een gesprek met de specialist, wat
nu verder te doen!
Nu staan de feestdagen voor de deur en ieder vult dat op zijn manier in. Vreemd is het dan, dat
je geliefde niet meer thuis is en je aan deze dagen een heel andere invulling moet geven. Het is
niet anders!
Vele kaarten mochten we inmiddels ontvangen en daar zijn we jullie allen erg dankbaar voor,
zoals er met ons in De Noord wordt meegeleefd.
Tineke en ik wensen jullie al het goede in het nieuwe jaar toe en we hopen, dat er hier en daar
sprankjes hoop zullen verschijnen!
Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol
072-5726170/06-18110970
email: der.van.krol@quicknet.nl
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Voortgang Volksspelen
We hebben inmiddels alweer de eerste vergadering achter de rug, dus tijd
om iedereen weer op de hoogte te brengen. Een week na de volksspelen
hebben wij alle coaches een evaluatieformulier laten invullen. Alle coaches konden hier hun opmerkingen op kwijt. Wij zijn erg blij dat zij dit
uiterst serieus behandelen en wij nemen hun opmerkingen dan ook weer
uiterst serieus. Het is leuk om te horen als dingen goed zijn gegaan, maar
verbeterpunten zijn ook welkom. Ook de afgelopen editie waren deze er
weer en wij nemen deze zeker in behandeling en gaan hier ook hard aan
werken voor de 41e editie.
Nieuw bestuur Stichting GV4
9 December hebben we tijdens een etentje afscheid genomen van Edwin Redder. Tijdens de avond
heeft de voorzitter hem, (maar zeker ook zijn vrouw Gitta) nog even kort toegesproken. Zij werden
nog even in het zonnetje gezet en er werd hun nog een leuk afscheidscadeau overhandigd. Edwin
nogmaals bedankt voor jouw zes succesvolle jaren in het bestuur.
Edwin heeft in Toon Duijn een prima opvolger gevonden. Toon is ook weer zeer enthousiast, heeft
al enkele ideeën voorgelegd en is zeker weer een prima aanvulling voor het GV4.
Datum en Feestavond
De 41e Noordender Volksspelen zal plaatsvinden op zaterdag 9 september 2017.
De feestavond zal wederom gehouden worden in Café Partycentrum Bleeker. Dit jaar zal, na een
jaar van afwezigheid, coverband 8-PM weer de muziek gaan verzorgen.
Het beloofd net als voorgaande jaren weer een fantastisch feest te worden.

Tenslotte wenst het bestuur van Stichting GV4
iedereen gezellige feestdagen en een gezond,
sportief en uiteraard een gezellig 2017!!!
Namens de 6 van het GV4
Mandy de Git
Linda Vlaar
Rik Appelman
Toon Duijn
Kevin Hof
Danny Overtoom

Glai em

d’r in

‘’Sjoelclub ‘’

Bestuur en leden van sjoelclub “Glai em d’r in” wensen iedereen gezellige
feestdagen en een gelukkig, gezond en uiteraard een sjoelend 2017!
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Sportcentrum Noorderend op Landelijke TV zenders!!
Wat een drukte was het afgelopen zondag in het Sportcentrum tijdens de EK finale tussen Noorwegen en Nederland.
Zowel Hart van Nederland van SBS en RTL Nieuws hadden
geïnformeerd of ze bij ons mochten filmen. Daar zeg je natuurlijk geen nee op en dus de mouwen opgestroopt en alles zo goed mogelijk geprobeerd te
organiseren. Zowel via Facebook en diverse apps zoveel mogelijk promotie gemaakt om iedereen
te informeren. Resultaat was dus een volle bak in de kantine. Met veel enthousiasme werden de
reddingen van Tess en de doelpunten van Nederland begroet. Helaas na 60 minuten handbal toch
een negatief resultaat voor Nederland. Maar toch weer veel promotie voor de handbalsport.
We richten ons nu op het champagnetoernooi dat op 27 december van start zal gaan. We hopen
op een mooi toernooi en gezellige avonden.
Helaas zal het boardingtoernooi van begin januari als gevolg van een tekort aan inschrijvingen niet doorgaan. Hierdoor zal het jeugdtoernooi van Hugo Boys het helaas ook zonder boarding moeten stellen.
De danslessen van 5SIX78 worden zeer enthousiast ontvangen en heb je zin om eens te komen
dansen kijk dan even op de website voor meer info. Je bent nog altijd welkom om een paar proeflessen mee te dansen.
Het Over rood biljarttoernooi zal gespeeld worden van 6 tot en met 11 februari. Opgeven is mogelijk aan de bar of via een mail naar ons mailadres. Bij opgave wel vermelden wat je gemiddelde bij
libre over 20 beurten is. Ook aangeven of je ’s middags of ’s avonds wil spelen en of er verhinderingen zijn. Je speelt niet namens een club en iedereen mag dus mee doen.
We wensen iedereen hele fijne feestdagen en een goed en gezond 2017.
Komende activiteiten in Sportcentrum Noorderend:
27-30 december Champagnetoernooi. Inschrijving gesloten
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

Prettige feestdagen en een goed en gezond 2017.
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Nieuws van Hugo Girls
Wat was het een hele spannende EK finale! Jammer genoeg echt net
aan verloren maar toch is Nederland tweede van Europa geworden.
En Tess stond weer heel goed te keepen. De landelijke pers heeft er
ook al meer aandacht voor. RTL en Hart van Nederland waren tijdens
de finale in het mooi opgeknapte Sportcentrum Noorderend aan het
filmen. Ze wilden filmen bij de club waar Tess was gestart en dus zaten
ze goed. We zullen zien wat ze ervan hebben gemaakt.
Dit weekend is het Kerst en volgend weekend nieuw jaar en dus geen
handbal.
Namens Hugo Girls wensen wij iedereen fijne feestdagen en alle goeds voor 2017
En iedereen die lekker vrij is een fijne vakantie gewenst en als ik het goed heb gaat er 1 team op
trainingskamp. Die meiden en coachen veel succes en veel plezier!
Het bestuur
Hugo Girls kopij voor het Contact moet naar: hugogirlscopy@hotmail.com
Graag op zondag vóór 19:00 uur aanleveren.
HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Piet Oudeman Transport
JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman
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 de teams en sponsors van de senioren:
Dames 1
Loonbedr. en machineverhuur Danenberg www.loonbedrijfdanenberg.nl
Transportbedrijf Piet Oudeman
www.pietoudemantransport.nl
Trainingspakken: 			
Transportbedrijf Piet Oudeman
Tassen: 					Groot tuinen
Dames 2
Kwekerij A. Bakker en Zn. B.V.
Dames 3
Snack & Eethuis Hugo
www.snackeethuishugo.nl
Recr. 1
JK Webdesign
Trainingsjasjes: 				R&H Beers
Recr. 2
Loonbedrijf Veldman
www.loonbedrijfveldman.nl
HUGO GIRLS JARIGEN
24-dec Demi Plak
28-dec Linda Borst-Vlaar
30-dec Ellen Kunst
2-jan
Jill Kavelaar
3-jan
Noa Renshof
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Uitnodiging cursus verenigingsscheidsrechter
3 cursusavondonen
Maandag 9 januari
Maandag 23 januari
Maandag 6 februari
SPORTHAL NOORDEREND
Zeldenruststraat 5, 1704 BR Heerhugowaard
Start tijd: 19:30
Eind tijd: 21:30
Wil jij verenigingsscheidsrechter worden? Geef je dan nu op!!!
Je bent 3 avonden aanwezig voor de cursus. En fluit daarna bij je club of cluster wedstrijden.
De opleiding leidt op tot het fluiten van alle wedstrijden in de breedteport.
Voorwaarde is wel dat je je spelregelbewijs hebt gehaald op handbalmasterz.nl
De cursus wordt gegeven via Regionale Werkgroep Arbitrage Noord Holland (RWA NH).
Wil je je aanmelden of heb je nog vragen dan kun je contact opnemen met René Buter (0630433681 of renebuter@hotmail.com).

Handbalster van de week
Hallo Handbalvrienden,
Op zondag 13 november was ik handbalster
van de week, ik heb een erg leuke en leerzame middag gehad. Hugo Girls moest thuis
tegen KSV en ze hebben gewonnen met 3015!! Het was een spannende wedstrijd om
te zien. Na de wedstrijd mocht ik nog op de
foto met het hele team en met samen met de
Amber’s! We waren die middag namelijk met
drie Amber’s in 1 team. Dat vond ik heel erg
leuk. Daarna kreeg ik nog mooie cadeautjes
en wat te drinken, ik heb super genoten van
de middag, dank jullie wel meiden!!
Liefs, Amber Duijn
F2 sluit met overwinning het jaar af
De meiden van F2 speelden de laatste keer van dit jaar thuis tegen Geel Zwart. Iedereen had naar
de oranje dames gekeken en waren geïnspireerd! Na een goede warming-up kon de tegenpartij en
scheidsrechter worden begroet. De meiden en het publiek waren er klaar voor, de wedstrijd kon beginnen. Meteen werd al duidelijk dat beide partijen er zin in hadden en aan elkaar gewaagd waren.
De scores gingen steeds gelijk op. In de verdediging werd hard gewerkt en af en toe werd de bal
er tussenuit gepikt. Mette was niet helemaal fit, maar daar was tijdens de wedstrijd niks van te
merken. Ze leek Polman wel en maakte mooie doelpunten.
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Yara was net Kelly Dulfer, ze stond enorm te verdedigen terwijl ze heel laat in bed lag. Kaylee had
weer een paar geweldige reddingen en doelpunten gemaakt, goed gekeken naar Tess? Georgette
hield de tegenpartij goed in de gaten en daar kwamen ze niet langs net als Jessy Kramer. Anouk
pikte haar doelpunt mee en was net Michelle Goos, niet uit het veld te slaan. Floor gebruikte net
als Yvette Broch haar lange armen.
Wat was het spannend tot het einde, maar uiteindelijk wonnen de meiden met 11-10 en waren
heel blij met deze overwinning. Goed gedaan met elkaar. Volgend jaar weer verder. Fijne feestdagen!
Groeten coachen van F2
E2 in kerststemming
De meiden kwamen met lichtgevende kerstmutsen de sporthal binnen. Sommige speelsters hielden deze zelfs tijdens de wedstrijd op!
Ze wonnen de wedstrijd tegen Tornado met
12-2.

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		
8 januari		
8 januari		
8 januari		
8 januari
10 januari
10 januari
14 januari
14 januari
15 januari
15 januari
15 januari
15 januari
17 januari
21 januari
21 januari
21 januari
22 januari
22 januari
24 januari
28 januari
28januair
29 januari
31 januari

18.15 uur tot 20.30 uur
10.30 uur tot 11.40 uur
11.40 uur tot 12.30 uur
12.30 uur tot 14.40 uur
14.40 uur tot 15.45 uur
19.45 uur tot 20.45 uur
20.45 uur tot 21.45 uur
13.30 uur tot 14.15 uur
14.15 uur tot 15.00 uur
09.45 uur tot 10.45 uur
10.45 uur tot 13.00 uur
13.00 uur tot 14.15 uur
14.15 uur tot15.05 uur
20.45 uur tot 22.00 uur
13.30 uur tot 14.30 uur
14.30 uur tot 15.30 uur
18.15 uur tot 20.30 uur
10.45 uur tot 13.00 uur
13.00 uur tot 15.30 uur
18.45 uur tot 20.00 uur
13.30 uur tot 14.30 uur
14.30 uur tot 15.15 uur
10.45 uur tot 13.30 uur
20.45 uur tot 22.00 uur

Dames 3
Ouders E2 en Mirthe Blankendaal
Ouders D1 en Mirthe Blankendaal
Jennie Korver en Demi van Langen
Lynn Dekker en Roos Snel
Recreanten 2
Recreanten 1
Ouders E1 en Anouk Duijn
Ouders E2 en Anouk Duijn
Ouders D2 en Mabel Ursem
Mandy Smit en Noa Renshof
Debby Rummens en Sam Groot
Ouders E2 en Sam Groot
Recreanten 1
Ouders E2
Ouders D1
Dames 3
Kelly Zuurbier en Melissa Groot
Mieke Kroon en Sjeel Doodeman
Recreanten 1
Ouders E1
Ouders D2
Mariska Stoop en Chantal van der Stoop
Recreanten 2

UITSLAGEN 5 T/M 18 DECEMBER		
			
Dames 2
Petten DS1
Hugo Girls DS2
11
19
Hugo Girls DS2
Zap DS2
14
21
Dames 3
JHC DS3
Hugo Girls DS3
14
18
A1
S.C. Dynamo DA1#
Hugo Girls DA1
18
18
Hugo Girls DA1
Vrone DA1
25
12
A2
Hugo Girls DA2
SSV DA1
12
16
H.C.V.’90 DA1#
Hugo Girls DA2
25
12
B2
Tornado DB3
Hugo Girls DB2
6
8
C1
Hugo Girls DC1#
KSV DC1
14
17
Hollandia T DC1#
Hugo Girls DC1#
17
12
C2
Dynamo DC2
Hugo Girls DC2
12
18
Hugo Girls DC2
KRAS/Volendam DC3 18
8
D1
DSS D4#
Hugo Girls D1
14
21
D2
Hugo Girls D2
Meervogels’60 D2#
8
9
Vido D1
Hugo Girls D2
13
12
E1
Hugo Girls E1
KSV E1
6
8
E2
Schagen E3
Hugo Girls E2
4
10
Hugo Girls E2
Tornado E2
12
2
F1
Hugo Girls F1
VVW F1
15
5
Valken F1
Hugo Girls F1
8
19
F2
VZV F2
Hugo Girls F2
23
4
Hugo Girls F2
Geel Zwart F1
11
10
F3
Con Zelo F1
Hugo Girls F3
21
5
Hugo Girls F3
A & O F1#
1
15
F4
Hugo Girls F4
Westfriesland/SEW F4 3
15
					
Recr 1
Kleine Sluis DMW1
Hugo Girls DMW1
10
20
Recr 2
Hugo Girls DMW2
Zwaluwen K DMW1
16
16
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PROGRAMMA ZATERDAG 07 JANUARI T/M VRIJDAG 13 JANUARI (ZAAL)
TEAM
DAMES 1
DAMES 2
DAMES 3
A1
A2
B1
B2
C1
C2
D1
D2
E1
E2
F1
F2
F3
F4
RECR. 1
RECR. 2

DATUM
8-1-2017
8-1-2017
7-1-2017
8-1-2017
7-1-2017
8-1-2017
8-1-2017
7-1-2017
7-1-2017
8-1-2017

10-1-2017
10-1-2017

WEDSTRIJD
HG DS1-Tonegido DS1
HB DS2-Meervogels’60 DS2
HG DS3-Con Zelo DS2
Commandeur/VVW DA2-HB DA1
VRIJ
HB DB1-Tornado DB2#
VRIJ
Vrone DC3-HG DC1
VRIJ
HG D1-De Blinkert D2
KSV D2-HG D2
S.C. Dynamo E1-HG E1
HB E2-J.H.C. E4
Programma nog niet bekend
Programma nog niet bekend
Programma nog niet bekend
Programma nog niet bekend
HG DMW1-Con Zelo DMW1
HG DMW2-Tornado DMW3

AANW./
VERTREK
12:30
14:10
19:00
13:30

RES.SH.
---------------------

Noorderend 18:30

18:00

------

Oostwal, de

11:05

10:05

------

Noorderend
Waardergolf
Koggenhal
Noorderend

11:40
12:45
12:50
10:45

10:10
12:00
11:50
10:15

---------------------

Noorderend 21:00
Noorderend 20:00

20:30
19:30

-----------

PLAATS
Noorderend
Noorderend
Noorderend
Dars, de

AANVANG
13:30
14:40
19:30
14:30

PROGRAMMA ZATERDAG 14 JANUARI T/M VRIJDAG 20 JANUARI (ZAAL)
TEAM
DAMES 1
DAMES 2
DAMES 3
A1
A2
B1
B2
C1
C2
D1
D2
E1
E2
F1
F2
F3
F4
RECR. 1
RECR. 2

DATUM
15-1-2017
15-1-2017
15-1-2017
14-1-2017
15-1-2017
15-1-2017
14-1-2017
15-1-2017
14-1-2017
15-1-2017

19-1-2017
17-1-2017

WEDSTRIJD
PLAATS
VRIJ
Tornado DS3-HB DS2
Waardergolf
VRIJ
HB DA1-St. George DA1
Noorderend
HG DA2-Vido DA2
Noorderend
Con Zelo DB1-HG DB1
Harenkarspelhal
Vrone DB2-HG DB2
Oostwal, de
HG DC1#-Geel Zwart DC2
Noorderend
VRIJ
Tornado D4-HG D1
Waardergolf
HG D2-DSS D3
Noorderend
HB E1-Meadilon/VZV E1
Noorderend
HB E2-D.W.O.W. E2
Noorderend
Programma nog niet bekend
Programma nog niet bekend
Programma nog niet bekend
Programma nog niet bekend
Hollandia T DMW1-HG DMW1 Harenkarspelhal
HG DMW2-Petten DMW1
Noorderend

AANW./
AANVANG VERTREK RES.SH.
12:25

11:25

------

13:00
11:45
19:00
15:25
10:45

12:30
11:15
18:00
14:25
10:15

--------------------------

13:55
10:00
13:45
14:15

13:10
9:30
13:15
13:45

----------RES.SH.
------

20:00
21:00

19:00
20:30

-----------

Pastor Marion Bleeker – Burger
wenst u allen een zalig kerstfeest en een heel gelukkig en gezond 2017.
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Nieuws van tafeltennisvereniging Puinhoop United
De competitie is weer afgelopen. Puinhoop draaide mee met 3
teams, respectievelijk in de derde, de vierde en de vijfde klasse. Het
was een doorslaand succes. Nog nooit waren de resultaten van de
club uit de Noord zo goed.
Team 1 heeft lang meegedraaid in de strijd om de eerste 4 plaatsen.
Kenmerkend voor de klasse van het team is het feit, dat de onderlinge resultaten van de wedstrijden tegen de uiteindelijke nummers 1
en 2 in het voordeel van Puinhoop waren. Jammer genoeg kon Tom
Roelofszen door een operatie heel weinig meespelen. Hij werd kundig vervangen door de spelers van team 2, maar ja het blijft een aderlating. We hopen, dat Tom in
de voorjaarscompetitie weer paraat is. Peter Cramer won een derde van zijn partijen en Johan Zutt
verloor er in totaal 3. Het resultaat was een toch schitterende derde plaats, de hoogste klassering
van Puinhoop 1 tot nu toe.
Puinhoop 2 is vliegend kampioen geworden. Ze waren dat zelfs al, toen er nog een wedstrijd gespeeld moest worden. De mannen spelen volgend jaar dus ook in de derde klasse. Adil Groot heeft
maar 1 partij verloren. Een transfer naar het eerste heeft hij welbewust geweigerd, hoewel de
verleiding om dat te doen groot was. Er werd hem onder meer eeuwige roem geoffreerd en een
plaats in de eregalerij der Puinhoop Giganten. Maar hij blijft zijn team ondanks dat alles trouw. Jan
van den Berg is de tweede man van het team met een winstpercentage van tegen de 80. Ondanks
zijn niet aflatende steun aan team 1 door het afhaken van Tom Roelofszen, scoorde hij toch een
verbluffend goed resultaat in zijn eigen team. Beide spelers werden goed ondersteund door derde
man Dirk Sijm, die eveneens een goed seizoen kende.
En dan Puinhoop 3. Weer werd de tweede plaats behaald. Het team heeft er een abonnement op.
Nu was de boosdoener een team van Limmen met een speler, die vorig jaar zelfs tweede klasse
speelde. De grote man van team 3 is Ad Elzendoorn, de voorzitter. Het maakte niet uit of Ad tijdens
de games op achterstand stond. Onverdroten won hij van bijna al zijn tegenstanders. Het aanstormende talent Joel Baxter Warman, jawel een echte Engelsman, steunde hem voorbeeldig. Ook de
beide mannen uit Winkel, George Brandsma en Tjalling van den Berg, draaiden een goed seizoen.
En dan was er nog een Piet Hoogschagen op de achtergrond voor als het echt nodig was. Er is een
kleine kans, dat team 3 door zijn continue goede resultaten de komende competitie in de vierde
klasse wordt geplaatst.
Mochtuwinteressevoorde prachtigetafeltennissport zijngewekt,dan bentubij dezen uitgenodigdom
toeschouwer te zijn bij de clubkampioenschappen, maandag 19 dec. vanaf 19.30 uur in het dorpshuis.
Puinhoop United

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en alle goeds voor 2017.
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Hugo Boys seizoen 2016-2017
Van de bestuurstafel
De contributie-inning heeft inmiddels bij de meeste leden plaatsgevonden. Er zijn echter nog een aantal leden waar de incasso niet kon
plaatsvinden. De penningmeester zal dit verder oppakken en indien
noodzakelijk contact opnemen. Als er vragen zijn over de contributie-inning kan er contact op worden genomen met onze penningmeester, via het mailadres info@stellastoop.nl
Een afvaardiging van het bestuur en de kantine-commissie heeft onlangs een presentatie bijgewoond over een nieuw kassa-systeem voor
in de kantine. Dit systeem biedt vele mogelijkheden en is zeer gebruiksvriendelijk. Ook is het mogelijk om via de pin te betalen en kan de voorraadadministratie erin worden bijgehouden. De
aanschaf zal binnenkort binnen het bestuur worden besproken.
De verbouwing van het Dorpshuis is al enige weken aan de gang. De Ukkehut is deels gesloopt
en de voorzieningen voor aansluiting met het Dorpshuis worden momenteel gemaakt. De Butersteeg is afgesloten en de fietsen kunnen daar niet meer geparkeerd worden. Vrijwilligers van beide
verenigingen worden af en toe gevraagd om te helpen. Het verloopt allemaal naar tevredenheid.
Donderdagavond 22 december zal er een sportquiz worden georganiseerd door een aantal (oud)
leden. Aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis. Iedereen is uitgenodigd. Ik wil de organisatie (Thomas
Kunst, Wouter Ursem en Chris Dekker) alvast hartelijk danken voor het regelen.
De vrijwilligersavond zal dit jaar, samen met de vrijwilligers van de Stichting Dorpshuis, worden
gehouden op vrijdag 10 februari a.s. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Iedere vrijwilliger zal
een uitnodiging ontvangen.
De nieuwjaarsreceptie zal worden gehouden op zaterdagmiddag 7 januari a.s. vanaf 16.15
uur. Alle leden, supporters, sponsors en vrijwilligers zijn uitgenodigd. Er is live muziek aanwezig. Voorafgaand zal oud-Hugo Boys tegen het huidige Hugo Boys 1 voetballen. Aanvang
is 15.00 uur. Tijs Borst zal de selectie van oud-Hugo Boys op zich nemen.
Zo vlak voor de feestdagen wil ik u, mede namens de overige bestuursleden, prettige feestdagen
toewensen en hopen wij u allen te mogen begroeten op de nieuwjaarsreceptie op zaterdagmiddag 7 januari a.s.
Klaas Oudeman, voorzitter

Van de Sponsorcommissie
Hugo Boys dankt haar volgende shirt sponsoren;
HOOFDSPONSOR: Edwin Groen Tweewielers
Hugo Boys 2 		
Hugo Boys 3 		
Hugo Boys 4 		
Hugo Boys 5 		
Hugo Boys JO19-1
Hugo Boys JO17-1
Hugo Boys JO17-2
Hugo Boys JO13-1
Hugo Boys JO13-2
Hugo Boys JO11-1
Hugo Boys JO9-1		
Hugo Boys JO9-2 		

Loon & Grondverzetbedrijf Danenberg
R&H Beers Aannemersbedrijf
Groentekwekerij Ursem - Zuurbier
Beers Totaal Onderhoud
Aannemersbedrijf R. Blankendaal
Paul Dekker Vouwwagenstalling
Bleeker Transport
R&H Beers, Kay Timmerwerken, Iene Miene Mud
SMP Sportscare
R.W. de Vries Amarylles
Mankracht GWW
Fast Forward / Iene Miene Mud
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Nieuwe borden sponsoren erbij !
Van Egmond & van der Laan aannemersbedrijf

Sinds 1995 is Aannemersbedrijf Van Egmond & Van der Laan in de IJmond, zo ook daarbuiten,
een begrip. Het bedrijf beschikt over een goede organisatie en vakkundige medewerkers.
Aannemersbedrijf Van Egmond & Van der Laan werkt samen met zorgvuldig geselecteerde partners. Dit heeft een aantal voordelen voor het bedrijf en u, als opdrachtgever, o.a.: de kwaliteit van
het werk is gewaarborgd, afspraken worden nagekomen, een gunstige prijsstelling.
Zij kunnen de complete werkzaamheden voor u uitvoeren. Nieuwbouw, verbouw, renovatie of onderhoud worden door ons op gepaste wijze uitgevoerd en begeleid. U wordt dan ook altijd op de
hoogte gehouden van de vorderingen tijdens het bouwproces. De gemaakte afspraken worden
schriftelijk vastgelegd. Indien er meer- of minder werk ontstaan worden deze vooraf besproken en
pas na goedkeuring uitgevoerd. Van Egmond en van der Laan voldoen aan de strenge eisen op het
gebied van vakmanschap, bedrijfsvoering en betrouwbaarheid. Ambachtelijk & Solide.
Mocht u plannen hebben voor nieuwbouw, verbouw, renovatie of onderhoud aan uw woning of
bedrijfsgebouw, dan loont het zeker de moeite om te informeren naar de mogelijkheden.
Graag komen zij met u in contact zodat ze samen uw plannen kunnen realiseren.
Voor meer informatie;
Ate van der Laan 06-53794733
Of kijk op www.vanegmondenvanderlaan.nl
Kunnen wij ook u blij maken met zo een mooi bord langs ons hoofdveld ?. Meld u zich dan bij
iemand van de sponsor commissie. Er zijn nog maar enkele plaatsen vrij.
Raad de minuut
Hugo Boys – DWOW 2-3 Ivan Zuurbier en Harry Wolkers !.
Beide van harte gefeliciteerd !.
Alex Overtoom, Koen de Koning, Mariët Ursem, Giel Borst, Wim Haisma en Melvin Tesselaar. De
sponso rcommissie; sponsorcommissie@hugoboys.nl
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Programma SZVV Zaalvoetbal					
Poule 31 December Sporthal Groeneweghal in Schagen
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		
						
31 December Sporthal ‘t Zijveld in ‘t Veld					
JO6/7 - 1 VZV v.d. Stoop & Kruijer JO7-1 - Hugo Boys JO6-1
10:20
9:45
JO6/7 - 1 Hugo Boys JO6-1
- VZV v.d. Stoop & Kruijer JO7-1 11:00		
						
14 Januari Sporthal Noorderend
				
JO8 - 1 Hugo Boys JO8-1
- s.v. DTS JO8-1
10:00		
9:30
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		
						
14 januari Sporthal ‘t Zijveld in ‘t Veld					
JO8 - 3 Kaagvogels JO8-1
- Hugo Boys JO8-2
10:20
9:45
JO8 - 3 Hugo Boys JO8-2
- Kaagvogels JO8-1
11:00		
						
21 Januari Sporthal Noorderend
				
JO8 - 1 Hugo Boys JO8-1
- van Raalte B.V JO8-1
10:00		
9:30
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		
						
28 Januari Sporthal Noorderend
				
JO8 - 3 Hugo Boys JO8-2
- Nierop Transport JO8-1
10:00		
9:30
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		
						
4 Februari Sporthal Noorderend
				
JO8 - 1 Hugo Boys JO8-1
- v.v. Schagen JO8-1
10:00		
9:30
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		
						
11 Februari Sporthal Noorderend
				
JO6/7 - 1 Hugo Boys JO6-1
- Blom Elektrotechniek JO6-1 9:00		
8:30
JO8 - 1 Hugo Boys JO8-1
- G.T.S. Zutt Metselwerken JO8-1 9:20		
9:00
JO6/7 - 1 Blom Elektrotechniek JO6-1 - Hugo Boys JO6-1
9:40		
JO8 - 1 G.T.S. Zutt 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
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11 Februari Spartahal in Schagen
				
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		
						
18 Februari Finale Sporthal Doorbraak Warmenhuizen					
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		
						
18 Februari Finale Sporthal Groeneweghal in Schagen					
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		
						
18 Februari Finale Sporthal Noorderend					
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		
						
18 Februari Finale Sporthal ‘t Zijveld in ‘t Veld					
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

De Cantorij wenst u fijne kerstdagen en een heel gelukkig nieuwjaar.

Pater Ger Mooij wenst u allen een Zalig Kerstmis toe,
met de beste wensen voor het Nieuwe Jaar.
Moge wij allen de vrede van het Kerstkind ervaren.
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GLASBAK
		

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
Penningm.

Truus van den Berg
072-5719852
Cees Molenaar		 072-5712488

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

58

59

60

