Vrijdag 9 december 2016

Agenda
9 december 2016
15 december 2016
19 december 2016
20 december 2016
4 januari 2017
13 januari 2017
18 januari 2017
28 januari 2017
3 februari 2017
5 maart 2017
31 maart 2017
5 april 2017
14 mei 2017
4 juni 2017
2 juli 2017
15 november 2017
19 november 2017

Young Seven: Mensenrechten en Wereldgodsdiensten
20:15 Barbershop singing HH-kerk
19:45 Generale kerstspel door de kinderen van de kinderkerk
KBO: Kerstmiddag met Webtheater
Young Seven: Koken voor daklozen 16+
Young Seven: filmavond
10:00 Afscheidsviering pastor Marion Bleeker-Burger
Playbackshow in Bleeker
Young Seven: Sirkelslag
Young Seven: Modern monnikenwerk: workshop Handletteren
Authentieke Dorpshuisveiling
Young Seven: Paasintenties maken: je bent een engel
Young Seven: Workshop wereldtapas
Young Seven: Verhalen rond het kampvuur
Young Seven:Zomerfeest
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

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 19 DECEMBER 2016
vóór 19:00 in te leveren via RedactieContactDeNoord@gmail.com of bij uitzondering bij Angèl Mooij,
Groote Geldebosch 48. Na dit tijdstip wordt kopij geplaatst in de uitgave van van vrijdag 6 januari 2017.
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HUSQVARNA 136 LiC
TRIMMER

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.

KLINKENDE
MUNT WEKEN

100% Husqvarna.
0% Brandstof.

Inclu sief Accu
en snella der

€ 429,-

HUSQVARNA 136 LiC
TRIMMER
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Husqvarna.
€ 3.599,100% Husqvarna.0% Brandstof.
0% Brandstof.
9,-zijn er:
€ 42
De nieuwe Husqvarna Accu
Series

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.

Inclu sief Accu, snella
en maaidek 85 cm.

der

HUSQVARNA 136 LiHD50
HEGGENSCHAAR

Inclu sief Accu
en snella der

€ 40,-
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geheel of in gedeeltes

€ 459,-

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

Multi functioneel kantoor/productie/opslag lokatie. Ideaal gelegen in driehoek,
Schagen, Alkmaar en Hoorn. info op http://www.fundainbusiness.nl/bedrijfshal/
zijdewind/object-49612370-de-weel-20/plattegrond/ of 06-53327563
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R.K. Kerkgemeenschap van het Heilig Hart van Jezus
Gastvrij en inspirerend in Godsnaam!
Parochiecentrum:
Middenweg 541
1704 BE Heerhugowaard
(072) 57 113 34
NL64RABO 0326802185
pastorie.de.noord@gmail.com
www.kerkdenoord.nl
Openingstijden secretariaat:dinsdag en donderdag van 9:30 uur tot 11:00 uur
Openingstijden kerk: maandag tot en met zondag van 9.00 uur tot 18.00 uur
Pastor:
Marion Bleeker-Burger
(0226) 422 731
jnm.bleeker@quicknet.nl
Donderdagmorgen aanwezig op de Pastorie, vrije dagen op maandag en vrijdag-ochtend
Pastor:
Toon Jorink, Veluweweg 56, 1738 BE te Waarland
(0226) 423 280 / 06 51494718
t.jorink@gmail.com
Toon heeft op dinsdag vrij
Deken / pastoor E. Moltzer
Gedempte Gracht 64
1741 GD Schagen
0224 212357
don.eduard@planet.nl
Heilig Hart raad
Vice-voorzitter			
Gea Klercq		
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

Pim Mooij

072 571 5265
072 5744771
072 574 2241

072 574 2241
072 5712020

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 voor15 december op het
secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden secretariaat.
3

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.
Eerste weekend van de advent
De wereld is soms donker.
De wereld is soms koud.
Je wordt er soms wanhopig van.
Er gaat nog zoveel fout...
Maar wat doe je eraan?
Zelf ben je soms bang om in het licht te staan.
Gods licht is als een kind zo klein,
maar eenmaal zal het groter zijn.
We kijken uit naar dat moment.
Het is advent.
Daarom steken we de eerste kaars aan op de boom van het leven.
Tweede weekend van de advent
Waar wij ook gaan of staan,
Hij, die wij God-met-ons mogen noemen,
wil ons bemoedigend nabij zijn.
Zijn woord verlicht ons levenspad
zodat wij elkaar kunnen zien met nieuwe ogen.
Als teken dat wij verlangend,
maar ook verwonderd uitzien naar de geboorte van dat Licht
steken wij de tweede kaars aan op de boom van het leven.
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UIT DE PAROCHIE – “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” – 3 december 2016.
Als u dit leest, is inmiddels in de kerk bekend gemaakt dat diaken Hans Bruin uit Tuitjehorn mijn
opvolger zal worden. Hiermee is echt een grote last van mijn schouders gevallen. Ik ben zo blij dat de
parochie toch weer een eigen pastor zal hebben. Diaken Bruin begint per 1 februari. Hij werkt nu nog
in de regio Hoorn en daar moet hij nog een en ander afronden natuurlijk.
Mijn laatste werkdag is 31 december, maar ik ga nog voor op 12 januari in de Viering van Meeleven en in
mijn afscheidsviering op 22 januari (op 21 januari in Waarland). Het voelt allemaal nog heel gek. Steeds
als ik een mooie of bijzondere activiteit (en die zijn er vele) heb afgerond, krijg ik het soms benauwd;
dan denk ik “de laatste keer”. Aan de andere kant lokt ook wel de “vrije tijd”, die ik dan helemaal op
mijn eigen manier en naar eigen wensen mag invullen. Oppassen op onze jongste kleinkinderen;
onze tuin reorganiseren; ons huis ‘ontrommelen’; Marc en Cindy helpen met de verbouwing van hun
huis; fotoboeken maken. En als ik dan nog tijd over heb, (;-) een familiestamboom maken. U ziet het al:
vervelen is er niet bij.
Maar nu ga ik me eerst nog richten op die laatste weken van mijn officiële tijd als pastoraal werkster,
met als mooie afronding Kerst en Oudjaar.
Inmiddels zijn we onderweg naar het derde zondag van de advent. Op de eerste zondag kregen we
twee Zwarte Pieten op bezoek. Ze waren wat moe van hun nachtelijk werk, dus hebben ze eerst wat
uitgerust achter in de kerk. Maar toen ik in gesprek ging met de kinderen, kwamen zij er, al gapend,
toch ook bij. We hebben aan de kinderen gevraagd wat zij aan Sinterklaas vragen. Nou, Sint heeft een
makkie met onthouden dit jaar, want ze vroegen allemaal lego, ballen of playmobiel.
De kinderen die volgend jaar hun eerste communie gaan doen, waren met zelfgemaakte adventskransjes
binnen gekomen. De Zwarte Pieten hielpen met kaarsjes aansteken. Het koor, dat bestond uit de oudbegeleiders, die naar Rome zijn geweest, zong de sterren van de hemel. Ik heb er echt van genoten.
Het is heel mooi om te horen dat ze zo goed zijn gaan zingen. Met dank aan Liesbeth, die dit heeft
begeleid. Ook dank aan Marc de Bont, die bereid was gevonden om piano te spelen. Dit koor zingt nog
op Tweede Kerstdag. Maar stiekem hoop ik, dat ze ook volgend jaar nog een paar keer willen zingen.
In de viering heeft Zwarte Piet Miel Berkhout als nieuwe misdienaar geïnstalleerd.
Achteraf hoorde ik dat Riet en Ton Kaandorp in deze viering hun 50-jarig huwelijksfeest herdachten.
Riet en Ton: alsnog van harte gefeliciteerd en nog vele mooie jaren samen.
Op maandag 12 december is er een Oecumenische vesper in de PKN-kerk aan de Middenweg in ’t
Centrum, ’s avonds om half 8. Ik zal daar voorgaan, samen met dominee Henco van Capelleveen. We
willen proberen de Oecumenische draad weer op te pakken. Met alle strijd in de wereld is het goed dat
er ook plaatsen zijn waar bruggen worden geslagen. Wij proberen dat. U bent van harte uitgenodigd.
Op 18 december is het Derde zondag van de maand en laatste zondag van de advent. Anima Mea komt
met een mooie adventsviering. U kunt hierover meer lezen in deze Contact.
In die viering zal er ook aandacht worden gevraagd voor de Adventsactie van de MOV. En er zullen
Wereldwinkelproducten worden verkocht.
Wat komen gaat:
12 december: om 19.30 uur oecumenische vesper in de PKN-kerk aan de Middenweg.
18 december: Derde Zondagviering met Anima Mea, Adventsactie en Wereldwinkel, koffie en thee
na de viering; om 12 uur de doop van Manú en Thiago Ridderikhof.
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.
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WEEKEINDE 10 EN 11 DECEMBER
Derde zondag van de advent
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 35,1-6a.10( De profeet verkondigt het komende heil: God redt
heel de mens,naar geest en lichaam)
Evangelie uit Matteüs 11,2-11(Jezus antwoord aan de twijfelende Johannes de Doper en wijst hem
op de tekens van het aanbrekende rijk Gods)
ZONDAG 11 DECEMBER
10.00 UUR
Eucharistieviering met zang van de cantorij. Voorganger is pater Jan Molenaar.
Gebedsintenties voor: Cor Borst en Ria Borst-Groot, Jan Bleeker en zegen over zijn gezin, Adriaan
van Langen en zegen over zijn gezin, Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda
Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart, in liefdevolle herinnering Annie van
Schagen en overleden ouders., Siemen Borst en geef ons
kracht om verder te gaan
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars: Maud en Miel Berkhout Koster: Gon Meester.
MAANDAG 12 DECEMBER
15.15 UUR TOT 16.30 UUR
Kinderkerk van groep 1 tot en met 8.
WEEKEINDE 17 EN 18 DECEMBER
Vierde zondag van de advent
Eerste lezing uit de profeet Jesaja 7,10-14(Achaz, koning van Jeruzalem, vreest een vijandelijke
aanval op de stad. Hij overweegt Assyrië te hulp te roepen. Jesaja nodigt hem ertoe uit vooral op
God te vertrouwen)
Evangelie uit Matteüs 1,18-24(De geboorte van Jezus wordt aangekondigd aan Jozef )
ZONDAG 18 DECEMBER
Derde zondag van de maand
Themaviering MOV
10.00 uur
Woord- en communieviering met zang van het gastkoor Anima Mea. Voorganger is
Marion Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor:
Lector:Jos Mooij. Misdienaars:Maarten Beers en Bas Kavelaar. Koster:?
De deurcollecte is voor de adventsactie
Na de viering is er verkoop van wereldwinkelproducten
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 een
gelegenheidskoor.
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Dennis Overtoom, Nelly van Veen en overleden
ouders Overtoom-Groen, Toon en Annie Spaansen-Borst, Piet Overtoom en Emma OvertoomGroenland en overleden familieleden, in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel, in liefdevolle
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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.
Koster:
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.
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars:Stijn Blankendaal en Jip van den Berg. Koster:
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 OudemanGroot, 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.
Lector; uit de voorbereidingsgroep. Misdienaars: Kirstin Plak en Maud Berkhout. Koster;
ZONDAG 25 DECEMBER
10.00 UUR
Woord- en Communieviering met zang van de Cantorij. Voorganger is justitiepastor 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.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars:Maarten Beers en Syb Bakkum. Koster:
MAANDAG 26 DECEMBER
10.00 UUR
Woord- en communieviering met zang van 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.
Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een glas gluhwein
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ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP
T VELD
Zaterdag 10 december om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink en zang van
het gemengd koor.
Zaterdag 17 december om 19.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer en Toon Jorink en
zang van het gemengd koor
Zaterdag24 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
WAARLAND
Zondag 11 december om 10.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en
zang van het gemengd koor.
Zaterdag 17 december om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en
zang van het ritmisch koor.
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
NIEDORP
Zaterdag 10 december om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Stok en zang van
Timeless.
Zondag 18 december om 10.00 uur woord- en communieviering met Toon Jorink
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
Dopen
Wilt u uw kindje laten dopen? Geef dit dan door aan Nathalie van Schagen op tel. 072-8503971
Overleden
Op 18 november overleed op 69 jarige leeftijd Petrus Nicolaas Joseph (Piet) Borst.
Op 23 november was de afscheidsviering in onze kerk.
De begrafenis vond plaats in besloten kring in Hoogwoud.
Secretariaat
Het secretariaat is tussen kerstmis en oud en nieuw gesloten.
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ADVENTSBEZINNING DOOR ANIMA-MEA
Op zondag 18 december om 10.00 uur verzorgt a capella zanggroep Anima-Mea
o.l.v. Margreet Drijver een Adventsbezinning.
Het thema is: WIJ WACHTEN ZIJN KOMST…
Een thema met gepaste bezinningsmomenten,
gebeden, gedichten en liederen geschreven
door Wilma van Ophem, die samen met
pastor Marion Bleeker voorgaat tijdens deze
bijzondere Adventsbezinning.
De invulling van het geheel beschrijft het volk,
dat onderweg gaat van donker naar licht.
De bezinningsmomenten bevatten de getuigenis
van een passant, die verhalen verneemt over
de komst van een Verlosser. In eerste instantie
hecht hij weinig waarde aan de stille hoop,
die het volk koestert. Maar dan, ineens,
is er dat… gevoel.
a Capella zanggroep Anima-Mea timmert sinds
enkele jaren aan de weg met hun bezinningsthema’s.
De zanggroep bestaat uit twee echtparen.
Zij zingen eigentijdse liederen, veelal voorzien
van eigen teksten. Met hun vierstemmige zang
weten zij het hart van mensen te raken.
Bij toeval ontdekten zij dat hun stemmen kleurden.
Een goede basis om samen op weg te gaan
en invulling te geven aan het verhaal van God
en mensen. Anima-Mea betekent: Mijn Ziel.
Iedereen, jong en oud is van harte welkom.

Zondag 18 december 10.00 uur in deze kerk
Adventsbezinning
Wij wachten Zijn komst…
Verzorging door: a capella zanggroep Anima-Mea
o.l.v. Margreet Drijver
Geschreven door: Wilma van Ophem
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MEDEDELING VANUIT BISDOM EN DEKENAAT
Voor de samenwerkende parochies in de Vijfhoek en met name voor de parochies Waarland en
Heerhugowaard-De Noord het volgdende:
Tot onze vreugde kunnen we mededelen dat de Bisschop van Haarlem-Amsterdam diaken
Hans Bruin uit Tuitjenhorn met ingang van 1 februari 2017 zal gaan benoemen tot opvolger van
pastoraal werkster Marion Bleeker-Burger die per 17 december 2016 officieel met pensioen gaat.
Diaken Hans Bruin is nu nog werkzaam in de parochie van de heilige Matteus in Hoorn.
Nu alvast danken wij Marion Bleeker voor al haar inzet en wensen Hans Bruin alle goeds in onze
parochies.

Talentvolle jongens- en meiden uit de noord
Begin november is het nieuwe kinderkoor van start gegaan en inmiddels hebben wij al 12 kinderen die
iedere dinsdagavond enthousiast met ons mee doen! De eerste avond waarop wij gaan optreden is de
kerstviering, kerstavond om 18:00 uur.. Spannend!
Wil jij hierbij zijn en ons koor komen versterken? Iedere dinsdagavond oefenen wij van 18:45 tot 19:30
uur in de pastorie, lekker warm deze tijd van het jaar en uiteraard beter voor onze stemmen.
De leden- en eventueel nieuwe leden hebben nog tot dinsdagavond 6 december te tijd om een naam
voor ons koor te bedenken, want ja een koor zonder naam… Dat kan natuurlijk niet! Bedenk jij de origineelste? Dan hebben wij een leuke prijs voor je klaar liggen.
Voor vragen of info, stuur gerust een mailtje of bel ons.
Muzikale groet,
Anna, Jorien & Jill
(06-51979529)(06-13383203)(06-53764218)
kinderkoordenoord@hotmail.com

Samen Kerk – Samen Sterk
Zondag 18 december is het weer de derde zondag van de maand met ons vaste thema. Als gast
hebben we deze keer Anima Mea. Deze groep bestaat uit 4 personen en zingt met hun meerstemmige zang zelf gemaakte liederen. Ook zullen ze deze keer zelf de viering verzorgen.
U bent van harte welkom. Na afloop staan de koffie en thee klaar.

Kinderkerk voor groep 1 t/m 3
Op maandag 21 november stonden we bij de school om de kinderen op te halen.
Er waren 5 nieuwe kinderen die ook heel graag mee wilden gaan en daarom gingen er 18 kinderen
met ons mee. We hadden alles al klaar gezet en daarom zijn we eerst in een kring op de grond
gaan zitten en hebben we de kinderen verteld wat de bedoeling was van die middag en we
hebben ze ook een voorbeeld laten zien van een schoenendoos.
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Om de kinderen alvast vertrouwd te laten worden met het kerstspel hebben we het kerstverhaal
verteld en gevraagd welke rol ze wilden spelen.
Hierna mocht iedereen aan het werk, ze zijn bij hun eigen schoendoos gaan zitten en ze konden
beginnen. Voor de nieuwkomers hadden we gelukkig nog een aantal schoenendozen op reserve
staan, zodat iedereen aan het werk kon.
De nieuwkomers hadden geen kleurplaten, daarom kwamen de oude kerstkaarten heel goed van
pas. Er werd heel druk geknipt, gekleurd en geplakt, we kwamen eigenlijk handen te kort. We
hebben besloten dat we de schoenendoos nu zelf afmaken met de kleurplaten van de kinderen,
die ze in hun doos hebben gedaan.
Opeens zei er een kind tegen me: Gerda we hebben het openinglied nog niet gezongen en
daarom zijn we weer met zijn alleen in de kring gaan staan en hebben we het lied “Geef mij je
hand”gezongen en ook nog een aantal kerstliederen.
Een kind begon met sinterklaasliedjes, maar dat doen we de volgende week als er weer
kinderkerk is.

Kinderkerk voor groep 4 t/m 8
Op donderdag17 november stonden Ans en ik bij school om de kinderen op te halen. Er waren 15
kinderen die met ons mee gingen.
Kirsten was in de pastorie gebleven en had voor ieder kind alvast een schoenendoos op tafel gezet,
maar we zijn eerst in de kring op de grond gaan zitten. We hebben verteld wat de bedoeling is van
de schoenendoos en dat we die 21 december gaan overhandigen aan de bejaarden in Hugo-Oord.
Ans had al een schoenendoos versierd en eigenlijk wilden ze gelijk aan het werk., maar ik had nog
een verhaal. Dit ging over twee kinderen die van strijkkralen mooie dingen gingen maken, om het
daarna op een kleedje voor het huis te verkopen Het mooie was, dat de opbrengst hiervan voor
arme kinderen was. Het mooie aan de schoenendoos is, dat ze hem ook aan iemand weg geven.
Hierna hebben we verteld dat we het kerstverhaal gaan spelen in het bejaardenhuis en we vroegen wie wil wat doen. Ja er waren 4 kinderen die Maria wilden zijn en daarom werd er om geloot.
We hebben ook al twee vertellers en twee kinderen die ezel willen spelen, dus het begin zit erin.
Toen aan het werk en het werd een bedrijvig uurtje, waar de kinderen heel erg van genoten en wij
genoten mee. Sommige kinderen hadden hun kleurplaten niet mee of nog niet gekleurd en daar
was wel een oplossing voor, want ik heb heel veel kerstkaarten bewaard en de voorkant kon nu
mooi worden gebruikt om in en op de doos te plakken.
Terwijl de kinderen aan het knippen en plakken waren hebben we alvast de kerstliedjes gedraaid,
die we in het kerstspel gebruiken, dan kunnen ze die over een maand goed meezingen.
Alle schoenendozen zijn weer netjes in de pastorie opgestapeld en de volgende keer gaan we
weer verder, dan gaan we ook het glazen potje versieren.
We hadden gelukkig nog even tijd om de kerk in te gaan om een kaars op te steken. Het was al wat
donker en dat is een prachtig gezicht als alle kinderen in optocht met een kaars naar voren lopen.
In de kerk hebben we nog enkele kerstliederen gezongen.
Daarna moesten we nog even terug naar de pastorie, want ieder kind kreeg een papieren hartje
mee naar huis, die ze thuis mogen versieren, en waar ze een wens op mogen schrijven.
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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

Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op

www.urmaprint.nl

Sterrenboschstraat 8, 1704 CN Heerhugowaard
t. 072 - 85 03 971

m. 06 - 229 204 87

• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• bestrating
• beschoeiing
Tel. 072 - 5711243
06 - 53557548
Plaetmanstraat 2
1704 CB Heerhugowaard
www.groottuinen.nl
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e. info@dick-tegel.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

Kinderkerk voor groep 1 t/m 3
Op maandag 28 november stonden we weer bij de school om de kinderen op te halen.
Er waren 14 kinderen die met ons mee gingen, maar Ans had haar eigen kleinkinderen ook mee en
zo waren we met 16 kinderen. Ja er waren een aantal kinderen ziek.
We gingen eerst met zijn allen naar Arno, want ieder kind mocht voor zijn of haar schoenendoos
een pakje koek of snoep uitzoeken en dat is best wel moeilijk hoor, vooral als je het niet op mag
eten. Toen we in de pastorie kwamen, lag er op de grond een brief voor alle kinderen van de
kinderkerk van groep 1 t/m 3 en die was van sinterklaas en Zwarte Piet.
Wat spannend was dat, maar we hebben eerst een paar liedjes gezongen voor Sint en Piet en
daarna mocht Noel de brief voorlezen. Er stond in dat Sinterklaas heel trots op de kinderen is,
omdat ze zo goed bezig zijn met hun schoenendoos. Er stond ook in dat Piet iets lekkers had
achter gelaten en dat mochten ze met zijn allen zoeken. Ja hoor in de hoek lag een grote zak
pepernoten met snoepjes er doorheen en ieder kind kreeg een hand vol om lekker op te eten.
mmmmmmmmmmm
Onderwijl kreeg ieder kind zijn schoenendoos, want ze hadden ook van thuis iets mee genomen
om in de doos te doen. Op de tafel stond er voor ieder kind een glazen potje, die ze mochten
beplakken en versieren. Daaraan hebben we de sterren vastgemaakt die ze thuis hadden versierd.
De schoenendozen zien er allemaal heel feestelijk uit.
Toen alle potjes klaar waren mochten de kinderen de kleren passen die ze in het kerstspel aan
mogen. Het was geweldig, want voor ieder kind was er passende kleding.
Ze mochten kerstkleding aan houden en we gingen naar de kerk om een kaarsje op te steken.
Het was een geweldig mooi gezicht, de meisjes als engeltjes in een wit misdienaarkleed en de
jongens in bruine togen. Ze voelden zichzelf natuurlijk al heel mooi.
We hopen dat het oefenen op maandag 12 december met de hele groep van de kleine en de grote
kinderkerk ook zo mooi verloopt.
Op 19 december gaan we het kerstspel weer oefenen, De generale repetitie begint om die dag
om16.45 uur. Als u belangstelling heeft om met uw kind(eren) en/of kleinkind(eren) te komen
kijken, dan bent u van harte uitgenodigd.
De volgende kinderkerk is op maandag 12 december om 15.15 uur voor de kinderen van
groep 1 t/m 8
Ik kom uw kind om 15.15 uur ophalen van school en u kunt uw kind om 16.30 uur ophalen uit de
pastorie. Heeft u vragen dan kunt u mij altijd bellen of mailen.
U kunt mij bereiken op dit mailadres jmzuurbier@hetnet.nl
Of op telefoonnummer 072-5740952, of app naar nummer 06-37359617.
Groetjes van de leidsters van de kinderkerk.
Ans de Wit en Gerda Zuurbier

Kinderkerk voor groep 4 t/m 8
Op donderdag 1 december stonden Ans en ik bij school om de kinderen op te halen. Er waren
15 kinderen die met ons mee gingen. We gingen net als de andere groep eerst naar Arno om iets
uit te zoeken voor in de schoenendoos. Je merkt toch dat de kinderen iets ouder zijn en een kind
bedacht dat ratler ook wel lekker was, maar dat hebben we toch uit zijn hoofd kunnen praten.
Met het afrekenen kwam ik op een rond bedrag uit, maar wat bleek Arno had ons gesponsord.
Hartelijk dank hiervoor, je bent een kanjer.
In de pastorie lag er een brief van zwarte Piet en een kind heeft hem voorgelezen. Ze mochten
iets lekkers zoeken en dat was best wel moeilijk. Er werd zelfs in de kasten gezocht, maar
uiteindelijk vonden ze de zak achter een box van de radio.
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René Jonker

Stationslaan 1
1704 PN Heerhugowaard
T: 0226-426616
M: 06-20914446

www.jonkerhov.nl
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Ieder kind kreeg een hand vol pepernoten en tum tum en dat hadden ze zo op, het smaakte vast
heerlijk.
Hierna hebben ze allemaal een mooi glazen potje beplakt voor in de schoenendoos. Deze groep
was hier al snel mee klaar. Daarna gingen we kleren gaan passen voor het kerstspel. De meest
kleren zijn veel te groot, dus dat wordt hard werken met veiligheidspelden, maar dat komt allemaal
goed. Toen iedereen aangekleed was zijn we de kerk in gegaan en dat was een heel mooi gezicht,
omdat er heel veel engelen in deze groep zitten. Ze hadden allemaal een misdienaars kleed aan en
een kaars in de hand, voor ons als begeleiding een plaatje om naar te kijken.
We hebben wat kerstliederen gezongen en een paar dansjes geoefend die we met het kerstspel
gebruiken. De tijd was de tijd alweer snel om. Volgende keer gaan we met de grote en de kleine
kinderen oefenen en we hopen dat het een succes gaat worden.
De volgende kinderkerk is maandagmiddag 12 december voor groep 1 t/m 8
Ik kom uw kind dan om 15.15 van school ophalen en zal dan ook met het bordje grote kinderkerk
staan. Deze kinderkerk voor is nu voor groep 1 t/m 8 en duurt tot 16.30 uur.
Groetjes van Gerda Zuurbier en Ans de Wit
Mijn telefoonnummers: 072-5740952/ 06-37359617
Mijn mailadres is jmzuurbier@hetnet.nl

Het kerstspel van de kinderkerk
Op maandag19 december om 16.45 uur
is de generale repetitie van ons kerstspel.
Dit wordt opgevoerd door alle kinderen van de kinderkerk.
Iedereen is van harte welkom om te komen kijken
Het duurt ongeveer een half uurtje.

De MOV steunt adventsproject uit Congo.
Jonge moeders zonder opleiding:
In de parochies in Bas-Congo wonen veel jonge moeders, meestal zonder partner tussen de 13
en 23 jaar. De meesten van hen gingen nooit naar school en kunnen niet lezen of schrijven. De
meisjes zijn de eersten die van school worden g Deze meisjes hebben door gebrek aan opleiding
geen enkel vooruitzicht en komen terecht in een uitzichtloze situatie. Nog meer dan in onze
welvaartslanden zijn deze jonge vrouwen de hoeksteen van de maatschappij.
Het is belangrijk om deze armoede een halt toe te roepen. Zij moeten er namelijk in slagen om in
de basisbehoefte van het gezin te voorzien,geld verdienen, kinderen voeden,en gezond houden
en naar school laten gaan.
De adventsactie steunt het project met € 40.000 voor het verduurzamen van de bestaande
coöperaties en het opzetten van verkooppunten. Hiermee kan het project laten zien dat de
ondernemingen goed op zichzelf kunnen staan, voor er geïnvesteerd wordt in het opzetten van
nieuwe projecten.
Het doel is op het eerste jaar 120 vrouwen te bereiken
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v Garage Co Borst BV
v Co Borst Bedrijfswagens
v Airco Service

v Co Borst Autoschade
v C.B. Lease
v Piaggio LTV-dealer

Telefoon 072 - 571 90 10 • E-mail: info@coborst.nl • www.coborst.nl

Administratiekantoor

DEKKER

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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Voor uw:
* bedrijfsadministratie
* belastingzaken
* salarisadministratie
* automatiseringsbegeleiding in- of
exclusief het betalingsverkeer
* algehele bedrijfsadvisering
culiere

van parti
Tevens verzorging
aangiftebiljetten

Hectorlaan 2, 1702 CL Heerhugowaard
Telefoon 072 - 574 11 44

Oecumenische zanggroep Echo
Heerhugowaard – Oecumenische zanggroep Echo voert
de traditie door van het uitvoeren van “A festival of
Lessons and Carols”.
Op dinsdag 20 december voert Oecumenische Zanggroep Echo zijn Carols uit in de
Ontmoetingskerk aan de Middenweg te Heerhugowaard. De uitvoering begint om 20.30u,
de kosten voor de entree zijn €10,00.
Deze uitvoering staat onder de enthousiaste en bezielende leiding van Erwin de Ruijter.
Ook dit jaar is er een zeer bijzonder programma ontstaan van bekende en onbekende traditionele
Engelse Carols. De Carols worden afgewisseld met lezingen uit het oude en nieuwe testament,
over de geboorte van Jezus Christus. Dit jaar worden de teksten door voorgangers van
kerkgemeenschappen voorgelezen uit Heerhugowaard en omgeving voorgedragen om het
oecumenische karakter van het festival te versterken.
Medewerking zal worden verleend door de vaste pianist Joke Tuinema zij neemt de orgelpartijen ook
voor haar rekening, Chantal van Hamersveld-van den Dungen- fluit en Theo Kostelijk, trompet.
Traditioneel wordt het festival begonnen met het bekende “Once in Royal Davids City” waarmee
het koor het kaarslicht en de kerstsfeer de kerk in brengt. Het publiek doet actief mee aan het
festival, omdat zij bij een flink aantal Carols een couplet of refrein mee kan zingen.
Na deze Carols kunt u onder het genot van een drankje terecht in het Ontmoetingscentrum de
Brink, dat sinds november weer zijn deuren geopend heeft.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de Carols in Heerhugowaard te beluisteren, dan is er nog
een mogelijkheid om dat op zondagavond 18 december in Warmenhuizen te doen. De entree is
hier gratis, wel willen wij u wijzen op de deurcollecte (de kosten van de avond worden uit deze
collecte behaald) Deze dienst wordt gehouden in de Oude Ursulakerk te Warmenhuizen en
begint om 19.30 uur.
Voor verdere informatie en entreebewijzen kunt u contact opnemen met Marion Jolen
(06-30871934)

Wake up!!! together
Verslag bijeenkomst 13 november 2016
De filmmiddag – standaard de eerste bijeenkomst van Wake up!!! together van het seizoen –
was goed bezocht. Een groep van 22 jongeren druppelde na 12 uur langzaamaan binnen voor
de brunch en een gezellig weerzien met elkaar. Ook rector Jeroen de Wit zag kans om nog
even langs te wippen, ondanks zijn volle agenda. Extra leuk, omdat hij tot nu toe meestal bij de
bijeenkomsten van Wake up!!! together aanwezig was.
Er stonden twee films op het programma: Tomorrow en Waste Land.
Tomorrow gaat over actuele en bijzondere initiatieven in verschillende landen over de hele
wereld m.b.t. milieuvriendelijke landbouw, groene energie opwekken, alternatieve economische
modellen, andersoortige politiek en vredelievend onderwijs.
Waste Land volgt een project van de kunstenaar Vik Muniz,die bekend is geworden vanwege
de portretten die hij maakt m.b.v. natuurlijke materialen. In deze film maakte hij een aantal
portretten van – en in samenwerking met - vuilnisplukkers op de grootste vuilnisbelt ter wereld
in Rio de Janeiro. De film laat vooral ook heel indringend zien wat dat proces doet met alle
betrokkenen.
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Beide films werden als inspirerend en heel indrukwekkend ervaren. Na afloop hebben de
jongeren nagepraat in kleine groepjes naar aanleiding van enkele vragen. Aan het eind van
de middag hebben we een stiltegebed gehouden in de kloosterkapel. Als afsluiting daarvan
brachten de jongeren persoonlijke intenties in waarvoor ze graag gezamenlijk wilden bidden.
Die intenties waren soms erg ontroerend. Het was weer een mooie middag!
De volgende Wake up!!! together is op zondag 15 januari 2016 van 12.00 – 18.00 uur op de
jongerenzolder in het Julianaklooster in Heiloo. Vanaf 16 jaar ben je van harte welkom

In Memoriam Joop Stoop
Op 29 oktober overleed Joop Stoop na een kort verblijf in hospice De Bregthoeve in Schoorl
op 84 jarige leeftijd.
Joop Stoop is geboren 3 juni 1932 te Heerhugowaard. Hij was de 5de uit een gezin van negen
kinderen. Ze woonden aan de Laanderweg in de boerderij de Nachtegaal
waar nu nicht Stella met haar gezin woont.
Tijdens een dansavond kwam hij een Waarlandse schone tegen, Annie Stam. Zij werden verliefd en trouwden op 21 mei 1955. Zij gingen wonen op de Donkerweg 3 te Heerhugowaard.
In dit huis werden 4 kinderen geboren. Marga, John, Erik en Angela. Het huis werd te klein en
toen verhuisden zij naar een splinter nieuwe woning aan de Plaetmanstraat 31. Hier verrees
een prachtige volière, want Joop bleef in hart en nieren een vogelliefhebber. Hij heeft jaren
lang heel veel prijzen gewonnen. Op de Plaetmanstraat zijn nog eens twee kinderen geboren.
Frenk en Heidi.
Joop heeft diverse werkgevers gehad. Hij is begonnen bij de firma Jonker in de fruitteelt,
maar hij heeft onder andere ook gewerkt bij Piet Kager de manufacturen winkel. Zo is hij de
stoffering in gerold. Van meubels bekleden tot tapijt leggen bij onder andere Nic Zonneveld
in Waarland, De Leeuw tapijt Schagen en de Borstelfabriek in Heerhugowaard. Ook heeft hij
jaren zelfstandig gewerkt.
Zijn laatste baan was bij Wulfers in Heerhugowaard; hier moest hij stoppen vanwege
een scheefgegroeide rug door zijn klompvoet die geopereerd was in de groei.
Joop had interesse in levensbeschouwingen en ook veel hobby’s. Hij was een gepassioneerde
volkstuinder. Dan had je natuurlijk ook nog de vogelshows. Verder is hij zich ook op het ambacht van kunst schilderen gaan toeleggen, iedere week ging hij met een groepje enthousiastelingen aan de slag. Op de voorkant van de overlijdens kaart stond een schilderij met een
hertje van hem.
Joop was altijd een gelovig mens en ontwikkelde zijn spiritualiteit steeds verder naarmate hij
ouder werd en hij heeft hier vele warme vriendschappen aan overgehouden.
Zijn vrouw Annie was zijn rots in de branding, hield de vogelkooitjes netjes, maakte groente
klaar, kookte eigen jam, en zorgde erg goed voor Joopie. Naarmate de tijd vorderde hielden
ze elkaar op de been, met als mijlpaal hun 60 jarige huwelijk op 21 mei 2015. Achteraf is het
bijzondere feest ook de afsluiting geweest van de heldere geest van Annie. Ze kreeg haar
zwakke geestelijke momenten. Dit was voor Joop soms heel moeilijk, maar hij leerde hier met
geduld en respect op te reageren. Vanaf januari werd Annie tijdelijk opgenomen bij “Geriant”
Heerhugowaard en sinds april jl. woont ze permanent in een kleine woongroep “Snijdersveld”
in Obdam. Het geloof is voor Joop heel belangrijk geweest. Het Maria Kapelletje achter in de
tuin van Erik was hun gezamenlijke trots. Joop was vanaf april ernstig ziek maar hij heeft dat
krachtig gedragen.
Een spiritueel iemand is gestorven. Boven de kaart stond dan ook: “Er is geen einde, geen
begin; het enige zijnde is de wisseling.
Zijn kinderen en kleinkinderen hebben hem in liefde losgelaten op weg naar het licht.
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Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid
belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, fijne
brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het
overlijden van mijn lieve man, vader en trotse opa:

Joop Stoop
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel
betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed
om verder te gaan.
Hartelijk dank nogmaals, de familie Stoop

Van Winterfair naar de Kerst!!
De winterfair was weer een groot succes, mensen kwamen van heinde en verre om het gezellige
de Noord te bezoeken.
Heel veel leuke reacties omdat iedereen er wat leuks en sfeervols van had gemaakt. Wij hopen dat
we u hebben kunnen laten zien wat Bakkums Boetje allemaal doet en wat we allemaal verkopen.
Iedereen die bij ons stond tijdens de fair wil u bedanken voor u komst, waardoor ook wij hebben
genoten van een gezellige sfeer op de fair.
Vanaf nu kunt u dagelijks gezellig bij ons binnen lopen van 9.30 tot 17.30 uur (ook op zondag
tot kerst van 10.00 tot 17.00 uur) voor de verse groente en aardappelen, lekkere kerstpakket
cadeauemmers en natuurlijk de mooie Nordmann kerstbomen. Op zondag 11 december zal de
Kerstman langs komen. Onder het genot van een glühwein en warme chocomelk maken we ook
hier een gezellige dag van.
Als laatste maar zeker niet onbelangrijk “wat waren de uitslagen van de prijsvragen”?
Wat weegt de biet geteeld door Derk en Syb voor de dorstige bietenclub?
Hij is gewogen en kwam op een gewicht van 18,2 kilo!
Carina Borst zat er het dichtstbij met 18,1 kilo ze heeft een heerlijk groente kerstpakket in
ontvangst genomen.
Gabien Bakkum en Frank Bibo hebben het aantal champignons goed geraden, dit waren er 73.
Ook gefeliciteerd jullie hebben een champot gewonnen. Hopelijk telen jullie veel champignons
en kunnen jullie deze lekker eten tijdens de kerst.
Nogmaals iedereen bedankt, wie weet tot ziens u bent van harte welkom, tevens wensen we
iedereen een fijne december maand.
Groeten Familie Bakkum.
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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.

Duidelijk verhaal
De Hypotheekshop Heerhugowaard | Dennis Zuurbier | Stationsplein 34 - 36 | Heerhugowaard
T. 072-20 101 14
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Santa Run Heerhugowaard
Zondagmiddag 18 december 2016 organiseren de Rotary Clubs: Heerhugowaard Langedijk en
Langedijk GeestmerAmbacht de 2e Santa Run in Heerhugowaard.
De Santa Run is een ludieke sponsorloop in kerstsfeer, waaraan jong en oud kan meedoen.
We rekenen erop dat honderden als Kerstman verklede deelnemers, die naar keuze, wandelend
(5 Km) of rennend (5 of 10 Km) een gevarieerd parcours afleggen.
Je kunt met de hele familie, buurt, vrienden- en kennissenkring meedoen aan deze oergezellige
en onvergetelijke middag. Ook bedrijven, clubs en schoolklassen zijn van harte welkom. Voor
slechts € 10,- per persoon doe je mee. Deelnemers kunnen mooie prijzen winnen en ontvangen
een goodie-bag.
De uitgifte van de Kerstmanpakken is om 13:00 en de pakken zijn in de inschrijfprijs inbegrepen.
Wil je meer weten en inschrijven ga dan naar: http://heerhugowaard-langedijk.rotarysantarun.nl
Vorig jaar was de eerste Santa Run met 250 deelnemers een opbrengst van € 7.500 voor de drie
goede doelen een groot succes.
Als je sfeer wilt proeven ga dan naar http://heerhugowaardcentraal.nl/nieuws/17529771eerste-santarun-heerhugowaardlangedijk-doorslaand-succes
Start en Finish zijn bij “My HealthClub” voorheen Sport Lagune aan de Oosttangent 4 te
Heerhugowaard.
Het volledige programma is als volgt:
13:00 Uitreiken Kerstman outfit aan deelnemers.
13:00 – 14:00 Warming-up bij My HealthClub (voorheen Sport Lagune).
14:00 Opening Santa Run door de burgemeester van Heerhugowaard, de heer Han ter Heegde
zal het startschot lossen.
14:00 Start Kerstman wandeltocht van ca. 5 Km (Fun wandeltocht voor jong en oud)
14:00 Start Santa Run 10 km kerst(hard)loop door Heerhugowaard en Langedijk
14:30 Start Santa Run 5 km kerst(hard)loop door Heerhugowaard en Langedijk
15:00 Finish bij My HealthClub (voorheen Sport Lagune), aankomsttijd eerste wandelaars en
hardlopers.
		 Daarna lekker opwarmen met een kop Erwtensoep.
15:30 Prijsuitreiking, de prijzen worden uitgereikt door de hoofdsponsors tezamen met de
burgemeesters.
16:45 
Overhandiging van de cheques aan vertegenwoordigers van de goede doelen
door de voorzitter van de organiserende Rotaryclubs met behulp van de burgemeesters
en hoofdsponsors
Met je deelname steun je een drietal de volgende Goede doelen:
Stichting ‘t Praethuys
Hospice Alkmaar
Vluchtelingen Heerhugowaard
Geef je op en breng zoveel mogelijk deelnemers mee!
Namens de Rotary club Langedijk Geestmerambacht
Johan Groen
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Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact
De data voor de komende tijd:
9 december 2016
uitje naar tuincentrum De Boet
		
aanwezig bij de kerk om kwart over 9
26 december 2016
kerstbrunch op de pastorie
Janet Wester (5719382) Riet Beers (5714705)
Tonnie Rozing (5741684) Ria Boekel (5719919)
Gea Klercq
(5715265) Toos Mooij (5710193)
Tini van Stralen

Kerstgroet van de Werkgroep Jeugd
Beste Noordenders,
Via dit bericht willen wij iedereen bedanken voor de gulle gaven welke wij afgelopen jaar
hebben ontvangen tijdens het collecteren langs de deuren en van onze sponsoren! Tevens
hierbij een oproep voor nieuwe sponsoren, mocht u de Werkgroep Jeugd willen steunen
vernemen wij dit graag.
Alvast hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
DE WERKGROEP JEUGD
Dick van Schagen, Sheila Borst, Jerry Numan, Jos Pasveer, Annemiek Beers, Lennart Baas,
Duco Stam, Marlou Zuurbier en Arianneke Moraal.

Toneelvereniging LOL
Toneelvereniging LOL speelt “De Rollator Revolutie”
Geschreven door Maurits Keyzer
OP
zaterdag 28 januari, 20.00 uur, zondagmiddag 29 januari (14.30 uur),
vrijdag 3 februari, 20.00 uur
zaterdag 4 februari 2017, 20.00 uur
in dorpshuis ’t Zwaantje, Kerkweg 32 te Veenhuizen (Heerhugowaard):
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Veenhuizen, 2017:
In deze tijd waarin de “Zorg” steeds verder onder druk komt te staan,en fusies geregeld aan de
orde zijn, ontkomt ook bejaardentehuis “De Avonden “uit Hoogwoud niet aan deze ramp.
De “oude bewoners” moeten niets hebben van al die nieuwigheid en al helemaal niet van de
nieuwkomers uit Zorghotel “De Edelburcht “ in Bergen, die zich veel te goed voelen voor de
eenvoudige mensen uit West-Friesland en dat ook duidelijk laten merken.
De gezelligheid is ver te zoeken, mede door het feit dat de nieuwe directrice de regels wel heel
erg aanscherpt.
Na de komst van een galante heer en alle veranderingen, is van een rustige oude dag totaal geen
sprake meer!
Een opstand ligt op de loer en hoe dat allemaal afloopt mag u zelf zien gaan in deze ROLLATOR
REVOLUTIE .
regisseuse Ria Stam.
Vanaf 2 januari kunt u kaarten reserveren via Ali Appel, tel: 0226-351417

Dorpshuisveiling
Beste Noordenders!
Na een periode van praten en plannen is het dan nu eindelijk tijd voor
de echte werkzaamheden! Op vrijdag 31 maart 2017 zal de Dorpshuisveiling plaatsvinden in Café Bleeker.
Wij zijn op dit moment bezig met het benaderen van de mensen die de
veiling mogelijk kunnen maken. Veilingmeesters, Notaris, Wijklopers,
Administratieve krachten, Creatieve krachten/kavelmakers, Garderobe-krachten… er komt wat bij
kijken! Gelukkig kunnen we rekenen op veel bijval vanuit de verenigingen en clubs die gebruik
maken van het dorpshuis. Vele handen maken licht werk.
De veiling
In februari 2017 zal iedereen in de Noord aan huis worden bezocht met de vraag om een kavel in
te brengen. Deze kavel wordt dan op 31 maart geveild, en de totale opbrengst zal rechtstreeks ten
goede komen aan de verbouwing van het dorpshuis en de sportvelden eromheen.
Kavels
Een kavel kan bestaan uit meerdere items. Bijvoorbeeld: 1 avond oppassen – 2 flessen wijn en 1
Edammer kaas. (al is dat wel een bijzondere combinatie). De kopers in de zaal kunnen per opbod
bieden op de te veilen kavels en de hoogste bieder gaat er met de kavel vandoor.
Wij vragen u om alvast na te denken over een kavel die u wellicht kunt/wilt aanbieden voor de
veiling. Denk aan goederen maar ook aan diensten (hiervoor wordt dan een waardebon gemaakt).
Voorbeelden uit eerdere veilingen zijn:
Een luxe brievenbus, gereedschapssets, groente/fruit/zuivelpakketten, VIP kaarten voor een AZ
thuiswedstrijd, een geit, een ton kool, een avondje barbecueën, een etentje, een avondje gourmetten, een fiets, een betonmolen, verschillende diensten / dagjes werken, 1 x hypotheekadvies,
5 keer boodschappen doen… Wees vooral origineel, alles wat waarde heeft kan een leuke kavel
vormen. (Noot: de veiling is geen rommelmarkt, dus liever geen tweedehands spullen is gebruikte
staat. Wij vertrouwen hierbij op uw eigen inzicht).
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Catalogus / Website
Vanaf week 2 (januari 2017) zal de website worden gelanceerd waarop u kavels digitaal kunt inbrengen. U kunt uw gegevens invullen met een beschrijving van het item en een foto of plaatje.
(Net zoals iets op “Marktplaats” zetten.) De site zal tot en met de veiling online blijven zodat u
kavels kunt toevoegen en inzien. Zo vormt zich een catalogus die u van tevoren kunt bekijken. De
catalogus zal ook in gedrukte vorm huis-aan-huis worden verspreid vlak voor de veiling.
Mensen die liever een papieren formulier willen invullen kunnen dat doen na het bezoek van de
wijkloper. U ontvangt het formulier dus gewoon thuis in de bus.
Maar wij verwachten dat de meeste mensen via www.heerhugowaarddenoord.nl de veiling online zullen voorbereiden. Vlak voor de veiling zal er mogelijkheid zijn om de kavels te bezichtigen
indien mogelijk.
Bieders/Kopers
U kunt zich als koper / bezoeker van de veiling ook op de website inschrijven voor een biednummer. Met dit nummer kunt u tijdens de veiling op meerdere kavels bieden. U ontvangt daarna
netjes een factuur per e-mail. Natuurlijk kunt u zichzelf ook inschrijven bij Bleeker op de avond
zelf, maar we proberen de wachtrijen zo kort mogelijk te maken. Dat verhoogt de feestvreugde!
Authentieke sfeer
Het is voor ons van het grootste belang dat het vooral een heel gezellige avond gaat worden, en
dat er hopelijk veel geld wordt opgehaald voor het dorpshuis zou een heel prettige bijkomstigheid zijn. We zullen de kavels dan ook verdelen op een manier waarop het voor iedereen mogelijk
moet zijn om een kavel te kunnen “scoren”. Kom dus vooral ook als bezoeker van de veiling op 31
maart naar Bleeker.
We hopen dat u alvast de datum in uw agenda kunt reserveren. Vraag het ook uw familie en vrienden om dit te doen. (De wintersportvakantie is toch vaak minder gezellig, blessuregevoeliger en
veel duurder dan een echte Noordender Dorpshuisveiling ;-)
We zullen u middels het Contact, Facebook en de website www.heerhugowaarddenoord.nl op de
hoogte houden. Mocht u toch nog vragen, opmerkingen of tips hebben met betrekking tot de
dorpshuisveiling dan horen wij die natuurlijk graag.
Remon Drenth
Niels Zuurbier
Marco Neeft
Roderigh Groenland
06-51326788
06-54741523
06-53599655
06-51228569
rlg.drenth@quicknet.nl niels@ursemzuurbier.nl marconeeft@hotmail.com roderigh@hotmail.com

INSPRAAKAVOND / INFORMATIEAVOND
Nieuwbouw De Noord!!
Woensdag 14 December, 20:00 uur in het Dorpshuis
Geachte bewoners van De Noord, Veenhuizen en het Buitengebied van
Heerhugowaard
De ontwikkelingen rond Kompas op De Noord 2.0 en de beoogde nieuwbouw aan de Plaetmanstraat gaan razendsnel! Het is inmiddels al tijd voor
inspraak vanuit de (toekomstige) bewoners van de Noord!
Tijdens de laatste bijeenkomst met Gemeente Heerhugowaard, Initiatiefnemers, Dorpsraad en de Ontwikkelaar Bot Bouw Initiatief in het gemeentehuis is besloten dat het tijd is om de Noord weer te betrekken bij de beoogde nieuwbouwplannen. Inmiddels ligt er een concept-plan voor de invulling van de gevraagde nieuwbouw op het Reinderseiland,
dat de volledige steun van de Gemeente HHW en College van B&W kan genieten. Voordat we verder
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TRIMSALON
NOORD-END

Voor kleine en middenslag hondjes

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN HEEL GOED 2017
DE HELE MAAND DECEMBER
5.00 EURO KORTING OP ONS
JUBILEUMMENU
MET HEERLIJK WIJN EN
WHISKYARRANGEMENT
.-.-.-.-.BEIDE KERSTDAGEN
KERSTBUFFET
VANAF 16.00 UUR BINNENKOMST,
START 17.00 UUR, SLUIT 21.00 UUR
EN
KERSTDINER
VANAF 18.00 UUR BINNENKOMST,
START 19.00 UUR, SLUIT 23.00 UUR.
BEIDE DAGEN OOK 2 KEER EEN
HALF UUR MUZIKAAL
INTERMEZZO VAN
DE WHEELBARROWBAND
RESERVEREN SNEL AUB
.-.-.-.-.OUDEJAARSDAG ZIJN WIJ
GESLOTEN, NIEUWJAARSDAG,
ZONDAG 1 JANUARI WEER OPEN
MET SESSIE EN CARVERY
..-.-.-.-.VRIJDAG 6 JAN. MUSIC-DINNER
MET UNICORN. RESERVEREN AUB
.-.-.-.-.ZONDAG 8 JANUARI WHISKY
PROEVERIJ. THEMA; “18 JAAR OUD,
NU HET NOG KAN”
.-.-.-.-.25 JANUARI BURNS SUPPER!!
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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UW TRIMSTER
MARLIES BROERS
Veenhuizerweg 57
1704 DR Heerhugowaard - De Noord
tel. 06 - 13108895

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

gaan met de ontwikkeling willen we heel graag dit concept voorleggen aan de geïnteresseerden uit de
Noord (of erbuiten). Als we dit tijdig doen, kunnen we ook daadwerkelijk iets met de opmerkingen doen
gezien de conceptfase waarin het plan zich bevindt.
Om iedereen de gelegenheid te geven om inspraak te geven is besloten om het Dorpshuis (Lees:
Kantine Hugo Boys) hiervoor te reserveren. Vanaf 20:00 uur bent u van harte welkom om het Concept
plan gepresenteerd te krijgen waarbij er ruimschoots gelegenheid zal zijn om over de plannen te discussiëren. Wees er dus vooral bij wanneer u interesse heeft in deze nieuwbouw.
Om de verwachtingen wel wat te temperen willen wij benadrukken dat vanuit KODN2.0 alle neuzen wel
dezelfde kant op staan. En wij willen voortvarend aan de slag. Vanuit de provincie moeten er echter nog
wat hobbels worden genomen voordat we ook daadwerkelijk kunnen gaan bouwen. Dat neemt niet
weg dat wij ondertussen doorgaan op de ingeslagen weg. In dit vroege stadium kunnen we namelijk
nog veel invloed uitoefenen op het einddoel. En dat is om zo snel mogelijk in het optimale bouwprogramma te voorzien!
Zet dus Woensdag 14 december, 20:00 uur in uw agenda!

Met vriendelijke groet!
Kompas Op De Noord 2.0

Vrouwen van Nu Veenhuizen
SCHAAPSHERDER BIJ VROUWEN VAN NU IN VEENHUIZEN
Een hartelijk welkom van onze voorzitster Dini aan de leden en de
gast van de avond, Marijke Dirkson, schaapherder. Direct gevolgd
door enkele mededelingen:
1.	Tijdens onze kerstavond genieten we allen van een maaltijd, die begint om 19.00 uur. We zijn
in de gelegenheid zelf de avond op te luisteren, in de pauze gaat een lijst rond, waarop je kunt
intekenen.
2.	18 januari gaan we dineren in het Horizon College in Heerhugowaard, wat we nu al enkele
jaren met veel plezier doen. U kunt zich nog bij Dini opgeven.
3.	20 maart hebben we een avond over duurzame energie, gastspreker is Hans van Breugel. Ook
uw partner is welkom!
4.	U heeft het in het landelijk blad kunnen lezen, wie haakt er mee aan de grootste deken om
zo in het Guinness Book of Records te komen. Leest u het blad er nog eens op na en zoek dan
de haaknaald weer op met nr. 3 ½, haak vierkantjes van 10 bij 10. U heeft vast nog wel restjes
wol liggen. We hebben er 280 per deken nodig. U weet, vele handen maken licht werk. Die van
Anna zijn al druk bezig. Zij informeert u graag verder.
5.	20 april is onze kreatieve avond. Dini oppert dat we ook dan kunnen haken, sterker nog, misschien wel aan elkaar kunnen zetten.
6.	Marry is als provinciaal redactielid van Noord Holland naar Amersfoort gereisd, samen met
onze provinciaal webmaster om te praten over de inhoud en toekomst van het landelijk blad,
het Magazine. Waarschijnlijk loopt de uitgave terug van zes- naar viermaal per jaar. Men bewondert, lees: is jaloers, op Noord Holland, die een eigen blad uitgeeft, de Inzicht. Marry informeert naar de interesse voor ons provinciaal blad. Die is goed te noemen, dus we gaan door!
Dan krijgt Marijke Dirkson, schaapherder, het woord. En dat zijn er velen. Opgeluisterd met
vele dia’s brengt zij het beroep van schaapherder enthousiast tot leven. Het is puur biologisch
landschapsbeheer, belangrijk voor de ontwikkeling van het landschap. Zij voeren een duidelijk
systeem van Vee – Mest – Hooiland. Vanuit verbinding en evenwicht is cultuurlandschap ontstaan.
De kudde komt elke dag terug naar de kooi, zie schapenbegrazing.nl
De herder zorgt voor natuurbeheer, dierenwelzijn, maatschappelijke verbinding, het is uitrekenen hoe iets groeit en hoeveel schapen je daar gedurende langere tijd uit kunt zetten. Om elke
dag een nieuw stuk te begrazen, voorkom je dat je schapen moet ontwormen. Een schaap houdt
niet van stress. Er is goed overleg met de NS wanneer de dieren een spoorlijn mogen oversteken.
27

De duinen zijn heel belangrijk voor een schaapherder, het is het langst aaneengesloten gebied.
Nadat er brand gewoed heeft in het heidegebied van Schoorl, bleef er een dode grondlaag over.
Door de mest van de schapen, kwamen er voedingstoffen in de schrale grond wat planten deed
ontkiemen, die anders verstikt werden door andere plantengroei. Een schaap weegt in het begin
15 kg en op het eind 40 kg. De begrazing is een proces met een lange adem, heide is erg belangrijk. Het is een dagelijks systeem van 8 uur grazen, 4 uur herkauwen, dan komt de herder om ze
te halen voor de nacht. Daarbij is de hond, een Border Collie, heel belangrijk. De herder werkt dus
met levend materiaal en soms moet je bedrijfsmatige beslissingen nemen, die niet altijd leuk zijn
want je raakt gehecht aan je dieren. De rammen dragen allemaal een blok met dezelfde kleur,
na negen dagen wordt die verwisseld voor een andere kleur, nodig voor goede organisatie in de
dekperiode. Waar het vruchtwater valt, daar moet het lam worden geworpen. Heel belangrijk voor
de binding van moeder en kind. Ze blijven minimaal een maand bij elkaar in het kraamhok. De
voeding bepaalt de dracht, zo kunnen er in dezelfde periode veel meerlingen zijn, maar een ooi
met één lam accepteert vrij gemakkelijk een ander kind.
Acht maanden lang zijn er inkomsten, de andere maanden houden zij zich bezig met afmesten
voor het vlees. Marijke en haar man zijn firmanten, zij hebben twee herders in dienst en twee zzpers. Vooral met het tonen van de prachtige dia’s erbij was het een heel boeiende avond waarop wij
een verhelderend kijkje kregen in het leven van een schaapherder.
In de rondvraag weet Bets te melden dat 14 – 15 – 16 juli volgend jaar in Hoogwoud een manifestatie wordt gehouden met schapendrijvers die uit binnen- en buitenland hier naar toe komen. De
moeite waard!
Anna wijst ons op een ander artikel van de commissie Textiel en Kunst, wat doen we met de oude
theedoek?! Niet weggooien! Maar bewerk, versier, verander, verknip, borduur, verf, verscheur, bestik enz. een (oude) theedoek naar eigen idee. Alle verfraaide theedoeken zullen deel uitmaken
van de tentoonstelling in Schoorl op 7,8,9 april 2017. Organiseer een kreatieve middag om met
meerderen een theedoek in delen te knippen, bewerken en weer in elkaar te zetten. Voor meer
info, kijk op de website om enkele voorbeelden te zien.
Dini leest hierna een gedicht voor en sluit daarna de avond af.
Tot ziens op onze kerstavond met de inzet en inbreng van diverse leden en een gezamenlijke
maaltijd, die begint om 19.00 uur. Van harte welkom,
Marry

“Blik op de weg” in De Noord …(28 nov. 2016)
Beste mensen,
Op zondagavond hoorde ik, dat het op maandag wel koud, maar ook prachtig weer zou worden.
Dan begint het bij mij toch weer te kriebelen en ik besloot er voor te gaan.
Om even over achten wandel ik de Doorbraak uit. Jan is bezig de bordjes van het hekwerk van zijn
boerderij te verwijderen, die dienst hebben gedaan tijdens de Winterfair. Het was volgens mij erg
gezellig en tevens een leuk gezicht al die fietsen van belangstellende mensen op de verschillende
plekken te zien staan.
Op de Middenweg is het inmiddels één en al levendigheid. Kim en Nielco hebben hun kinderen
naar school gebracht. Nu kan dat op maandag, dan is er even rust in de zaak en staan de motoren
niet buiten! Hier en daar liggen blikjes en flesjes al op me te wachten. Ik loop nog steeds niet voor
niets!
Bij het Chinees restaurant ga ik rechtsaf. Vandaag begin ik maar eens met de noord-west route, mooi
en lekker rustig. De Hasselaarseweg op en enkele vrachtwagens op het Piet Bleekerplein staan nog
op een vrachtje te wachten. Wilma zwaait weer en daar geeft me een goed gevoel. De overbuurman
zet ook haar vuilnisbak neer en zo helpen we elkaar dus! Een goede buur is beter ...!
28

Ook Marion is aan haar wandeling bezig. We praten even bij en daarna vervolgen we beiden onze
weg.
Voor het spoor ligt een hoeveelheid rails. Er moet zeker een renovatie plaatsvinden. De datum heb
ik nog niet gelezen. In de volgende afvalbak kan ik het één en ander kwijt.
Dan de Noordscharwouderpolderweg in. Ook hier is wat veranderd. Een ontzettend groot kassencomplex is hier in zeer korte tijd verrezen. Een voorbeeld van ondernemend Nederland!
Op het Apollomeer hoor en zie je weer veel watervogels, die hier hun rustplek even gevonden
hebben.
Zo loop ik door naar het Schoutenbosje. Je loopt nu over een dik bladerdek, er liggen wat boomstronken en in het meer hebben zich aardig wat waterplanten geworteld. Helaas vind ik hier toch
twee flessen drank en wat blikjes. Hoezo, zuinig op de natuur?! De watervogels hebben het in
ieder geval naar hun zin, zo te horen!
Dan steek ik over naar de Roskamsluis. Aan de overkant liggen nu veel schepen op het droge, al
dan niet onder een groot zeil toegedekt. Via de stoplichten loop ik op de Waarddijk aan. Ook hier
verlaten bootjes, want bij deze temperatuur is het toch wel aardig fris op het water!
Rechts zie ik, dat de oude boerderij voor een groot deel is ingestort. Tja, als je geen onderhoud
pleegt, dag zorgt de natuur wel, dat je “mooie” bouwwerk langzaam ten onder gaat.
Heerlijk wandelen is het nu hier. De zon schijnt in mijn gezicht en er staat bijna geen wind. Dit is
compleet genieten en ik ben ontzettend blij, dat ik mijn vertrouwde wandeling weer heb opgepakt. Even verderop is een vrouw haar dieren voer aan het geven. We groeten elkaar, zoals we al zo
vaak gedaan hebben en het lijkt of er in die paar maanden weinig veranderd is. Alleen voor mezelf
is dit een overwinning, wat je natuurlijk niet aan de buitenkant ziet!
Na dit genieten van zon en wuivend riet, steek ik bij de fa. Stoop over. Ook hier wordt gewerkt
en de machines staan in rij buiten, om aan te tonen, dat je voor het goede gereedschap hier echt
moet zijn.
Op de Laanderweg linksaf, de spoortunnel onderdoor en zo richting de Middenweg, waar het verkeer inmiddels met 90 % is afgenomen. Nu is het weer rustig, wat eigenlijk meer bij een dorpje als
De Noord past. Het vertrouwde beeld van de fietsenzaak van Edwin en de Dagwinkel van Sylvia
en Arno.
Het laatste afval doe ik in de afvalbakken en loop nu, het is even over elven, naar huis en maak een
heerlijke, warme kop chocolademelk, met wat slagroom er overheen, klaar. Als dat niet genieten
is, dan weet ik het ook niet meer!
O ja, wat ik heb meegenomen:
> 34 blikjes, 10 drinkbakjes, 11 plastic,
8 pk. sigaretten, 2 pk. shag, 2 flessen.
Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol
072-5726170/06-18110970
email: der.van.krol@quicknet.nl
p.s. Als u dit leest, dan heb ik deze week
de zesde chemokuur achter de rug!
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Kent  u  mij  nog  van  TravelWaard  ?  Mijn  naam  is  Ada  van  Veen  en  heb  nu  mijn  eigen  mobiele  reisburo!      

Graag  luister  ik  naar  uw  reiswensen  om  u  zo  een  passend  reisadvies  te  kunnen  aanbieden.  Of  dit  nu  een  last-‐minute  vakantie,                                        
weekendje  weg,  cruise,  vliegvakantie,  stedentrip,  wintersportvakantie,  excursie/rondreis,  wereldreis,  auto-‐,  kampeer  of                                                      
fietsvakantie  is.  Ook  bedrijfsuitjes  e.d.  zijn  bij  mij  in  vertrouwde  handen.  Voor  mij  een  uitdaging,  voor  u  geen  eindeloze                                                  
zoektochten  op  internet.  Ik  heb  aardig  wat  ervaring  in  het  samenstellen  van  reizen  op  maat.  Graag  denk  ik  met  u  mee  en                                                        
kan  ook  zorgen  voor  alles  wat  met  reizen  te  maken  heeft  zoals  visa,  verzekeringen,  autohuur.  Maar  ook  stoelreservering,                                                        
inchecken,  transfers,  vervoer  naar  Schiphol  enz.  verzorg  ik  graag  voor  u.  
Vakantieplezier  moet  al  beginnen  bij  het  boeken  van  uw  reis.  
Voordeel  Het  fijne  van  boeken  via  een  persoonlijk  reisadviseur  is  dat  u  één  gezicht  en  aanspreekpunt  heeft  voor  al  uw                                    
reiswensen.  Persoonlijk,  betrouwbaar  en  deskundig.  Via  TravelXL  heeft  u  de  garanties  van  ANVR  en  SGR.  
Graag  nodig  ik  u  uit  contact  met  mij  op  te  nemen  voor  een  persoonlijk  reisadvies,  dit  kan  per  mail,  telefoon,  bij  u  thuis  en                                  
eventueel  ook  bij  mij  thuis.    

  
  

      

  

Reisburo  Heerhugowaard/              
TravelXL@Home    
Tel  +31(0)640304241  
e-‐mail:  info@reisburoheerhugowaard.nl  
website:  www.reisburoheerhugowaard.nl  
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Schrijvenswaard
De stem van Sunterklaas
’t Is efkes nei drieën as Gerrit bai skoôl stane om twei purkies mee nei
huis te nemen. Ze benne van hullie moidje en d’r man.
Die hewwe gien toid om hullie joôs van skoôl te halen, dat ze benne
’n paar uurtjes te oppassen. Maar eerst moete ze nag nei huis zien
te kommen. De ouwst het zô’n skaasplankie op wiele en den gane
je vezelf omhoug en omleig en zo kom je vooruit. De kloinste moet
bai opa achterop. Hai kroigt ’n kussentje onder z’n kontje en hai
houdt ’t zadel goed vast om niet te vallen. Dat gaat efkes goed, maar
den mient ie dat ie bai z’n zussie voor op dat op-en-neerding wul. Dat gaat an. ’t Moidje trapt wat of
en ziet al gauw d’r hillegaar ontboefd uit. ’t Joôje wul d’r toch weer rap van of en den weer bai opa
achterop. ’t Kussen wort weer onder ’t gat skoven maar dat glist bedat weer skeef weg. Dat hai zoit
teugen opa:
‘Ik hew jullie huis al zien en ik ken hard loupe’, dat hai neemt de sprint op. Je koike d’r van op hoe
merakel hard zô’n beukertje renne ken. Oma zit al met de ranja klaar en den kenne ze ok nag ’n
spikkelasie kroige. As dat op is vrage ze wat of ze doen magge. Nou, dat weet oma zo gauw niet, maar
’t joôje het de tablet van opa al zien. Hai weet ’t ok al an te zetten. Eer dat opa ’t in de smiezen kroigt,
zit ie al op de bank met ’n grôte dorrel uit z’n gokkerd, die hai met z’n knuissie an z’n broek ofveegt en
den over de tablet smeert. Zussie komt d’r bai en den zit ’t span, ‘oor, je hore ze gien meer.
Nou is de ouwst nagal slachtig met de tablet, dat inienen hoort ’t ouwe stel de stem van Sunterklaas
deur deur de kamer skalle. Dat ze koike mekaar an, hoe ken dat nou weer. En Sunterklaas weet percies
hoe oud de jongste is en dat ie ’n zussie het en hoe of ze hiete. Opa en oma snappe d’r hillegaar niks
van. Ze gane met mekaar op de bank zitte, de joôsies d’r bai en den wort ze van alles baibrocht.
Al komt vader z’n kinders weer ophale, vraagt ie of ’t goed gaan is. Den zoit oma:
‘Ja ‘oor, ze magge grust naggeres komme: we hewwe weer ’n hoop leerd!’
© Marry

Biljarttoernooi De Noord/Veenhuizen
Van 17 tot en met 22 oktober heeft het jaarlijkse biljarttoernooi
plaatsgevonden. Dit jaar was het de beurt aan de Pomerans om
het toernooi te organiseren in het Dorpshuis te Veenhuizen. Begin
september kregen de biljartverenigingen een inschrijflijst waar
de leden zich konden opgeven. Er was keuze tussen ‘s middags
of ‘s avonds spelen. De pas opgerichte club in het Dorpshuis te
Veenhuizen werd vergeten. Gelukkig maakte Adrie de Visser
mij daar op attent en kon ik die blunder goedmaken. Er hadden
zich 68 leden en oud-leden opgegeven. Door verschillende
omstandigheden konden 5 deelnemers jammer genoeg niet
meespelen.
De 63 deelnemers kwamen van de volgende verenigingen:
BZN			4
De Vriendschap		
4
Noh Heui		
3
Pomerans-Dinsdag
4
Pomerans-Donderdag
10
Oud Leden		
8
UVO			9
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Twee hoekwoningen te huur in de Noord
Groote Geldebosch 69 en Lutkebosch 12
huur € 815,- per maand (vrije sector)

De woningen komen 1 januari 2017 te huur. Het zijn
woningen met 2 verdiepingen, met o.m. een keuken, drie
slaapkamers, een ruime open zolder (grote kamer), tuin
en schuur. Er is vloerverwarming.
Stichting Nut Heerhugowaard verhuurt deze woningen,
stuur een mail naar info@stichtingnutheerhugowaard.nl
voor meer informatie.
Stichting Nut steunt in Heerhugowaard diverse initiatieven. Deze kunnen
algemeen, sociaal, cultureel, maatschappelijk of recreatief van aard zijn.
Zie www.stichtingnutheerhugowaard.nl
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WNW			4
Woensdagclub		
9
ZBGG			8
Er wordt gespeeld in poules van 5 deelnemers. Voor de 68 deelnemers werd er gekozen voor
13 groepen waarbij er dus drie groepen 6 deelnemers zou hebben. Doordat er 5 deelnemers
afvielen zijn de 13 groepen gehandhaafd, maar waren er 2 groepen met maar 4 deelnemers.
Op maandagavond 17 oktober werd begonnen en zaterdagmiddag waren de finale partijen.
Van de 126 partijen eindigden er 4 in remise. Eén van de remise-partijen was tussen de broers
Jos en Nic Groot.
Na de poule-wedstrijden bleek dat 21 deelnemers beter en 42 slechter dan hun opgegeven
gemiddelde hadden gespeeld. Alle deelnemers bleken bij elkaar maar bijna 90% van hun
opgegeven gemiddelde te hebben gespeeld.
Van de 13 groepen ging alleen de kampioen naar de finale op zaterdag. Dit waren van de
verenigingen:
BZN			1
De Vriendschap		
1
Pomerans-Donderdag
6
Oud Leden		
2
UVO			1
Woensdagclub		
1
ZBGG			1
Opvallend was het zeer goede resultaat van de organiserende vereniging. Van de 10 deelnemers
was het alleen de schrijver dezes, die onder de 100% scoorde.
Op zaterdag kwamen de kampioenen van de groepen toch iets meer gespannen dan tijdens de
groepswedstrijden. Nadat alle spelers twee partijen hadden gespeeld, kon overgaan worden
naar de wedstrijden om de 3e en 4e plaats en de 1e en 2e plaats. De deelnemers die in categorie
A moesten spelen, hadden het na twee verliespartijen voorgezien gehouden en waren al naar
huis gegaan. De uitslag is als volgt:
Categorie A:
1
Kees Radja
2
Nico Buter
Categorie B:
1
Sjaak Koenis
2
Gerard Buren
3
Jos Stam
4
Rob Dekker
Categorie C:
1
Cees Gribnau
2
Ted van Schagen
3
Gerard van Langen
4
Wim Beukers
5
Theo(Dorus) Buter
Tijdens het toernooi ging het ook nog om de verenigingsprijs. De uitslag daarvan is:
1
Pomerans-Donderdag
116,81
2
De Vriendschap		
97,53
3
Woensdagclub		
94,73
4
Pomerans-Dinsdag
93,98
5
BZN			93,42
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6
7
8
9
10

ZBGG		
UVO		
Noh Heui
WNW		
Oud Leden

91,21
91,06
76,20
76.14
75,77

Na het uitreiken van de bekers bleef de beker voor de 3e plaats van categorie A over. Deze werd
uitgereikt aan Peter Bleeker voor zijn invoelend vermogen om in te springen als de organisatie er
om vroeg.
Gerard Buren die de prijsuitreiking verrichte zette ook Adrie de Vissser en Jeannette Danenberg
en Jolanda Oudeman in het zonnetje. Zij hadden er voor gezorgd dat het de deelnemers aan
niets ontbrak in het toernooi.
Ab Klomp maakte aan het eind nog zijn excuses aan de Woensdagclub omdat hij ze aanvankelijk
vergeten was en noemde speciaal nog Bart Bierman op die zo vriendelijk was om op
vrijdagavond vroeger te komen spelen. Daarvoor moest hij zijn avondmaal wel van huis naar het
Dorpshuis verorberen.
Het was weer een gezellig toernooi geweest en voor volgend jaar is het toernooi vastgesteld dat
die gehouden gaat worden in de laatste week van oktober in de Sporthal in De Noord.
Ab Klomp

Sportcentrum Noorderend
Er waren weer veel sporters actief in het Sportcentrum.
Daarnaast zijn er weer een aantal nieuwe doeken
opgehangen die de hal nog fraaier hebben gemaakt.
De komende weken zullen de laatste sponsoruitingen
zichtbaar gaan worden in de hal.
Het eerder aangekondigde Boardingtoernooi zal niet over een hele week worden gespeeld
maar slechts op vrijdagavond 6 januari. Alle teams welke zich hebben aangemeld spelen
dus automatisch de finales. Dit komt door het gering aantal aanmeldingen. Wil je toch nog
deelnemen meld je dan snel aan.
Voor het Champagne tennistoernooi beginnen de aanmeldingen nu wel binnen te komen maar
hier wachten we nog wel op een aantal tennissers.
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.
In het volgende contact komen we met meer informatie over het Over rood biljarttoernooi.
Vrij biljarten is er op maandag 19 december. Aanvang 13.00 uur.
Komende activiteiten in Sportcentrum Noorderend:
27-30 december Champagnetoernooi. Inschrijven via www.toernooi.nl
6 januari 2017 NK Boardingtoernooi. Inschrijven via www.sportcentrumnoorderend.nl
7 januari 2017 Hugo Boys Jeugdtoernooi
7-11 februari 2017 Over rood biljarttoernooi. Inschrijving start binnenkort.
Carla en Henk
06 21 11 62 93 / 072 5823254
sportcentrumnoorderend@gmail.com
www.sportcentrumnoorderend.nl
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Nieuws van Hugo Girls
Dames 1 heeft vandaag dik gewonnen van SEW en staan daardoor
samen met Victoria O bovenaan. Vorige week werd jammer genoeg
gelijk gespeeld tegen Victoria O anders hadden ze nu alleen bovenaan gestaan. Maar kansen op het kampioenschap zijn er dus nog
volop.
Er wordt al hard gewerkt aan de verbouwing van de Ukkehut en ook
aan de dorpsveiling. We zoeken iemand die namens Hugo Girls mee
wil helpen met het organiseren van het lopen voor het verzamelen
van de kavels. Dus wie wil dat doen?
Verder nog even ter herinnering: Uiteindelijk is het de bedoeling dat iedereen van de A-jeugd en
hoger 1 dag vrijwilligerswerk besteed aan de verbouwing of aan de organisatie van de veiling.
Momenteel is de EK handbal. Nederland heeft net nipt verloren van Duitsland maar het was net
de eerste wedstrijd dus er is nog van alles mogelijk. Het is allemaal te volgen op Ziggo en ook op
een livestream, het is prachtig om te volgen.
Iedereen weer veel succes.

Het bestuur

Hugo Girls kopij voor het Contact moet naar: hugogirlscopy@hotmail.com
Graag op zondag vóór 19:00 uur aanleveren.
HOOFDSPONSORS
Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
Piet Oudeman Transport
JEUGDSPONSOR
Kalanchoëkwekerij Slijkerman
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 		
Transportbedrijf Piet Oudeman
		
Trainingspakken: Transportbedrijf Piet Oudeman
Tassen: Groot tuinen

www.loonbedrijfdanenberg.nl
www.pietoudemantransport.nl

Dames 2
Kwekerij A. Bakker en Zn. B.V.
Dames 3
Snack & Eethuis Hugo

		

www.snackeethuishugo.nl
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Recr 1
JK Webdesign
Trainingsjasjes: R&H Beers
Recr 2
Loonbedrijf Veldman
HUGO GIRLS JARIGEN
Celina Thoonsen		
Bianca Groot		
Devi Bakkum		
Inde Groot		
Amber Duijn		
Fenna Pasveer		
Britt de Wit		
Marjon Berkhout		
Debby Rummens		

www.loonbedrijfveldman.nl

9-dec
15-dec
15-dec
15-dec
18-dec
18-dec
19-dec
21-dec
21-dec

Hugo Girls F2 - Lacom ‘91 F1
Op zaterdagmiddag moesten wij thuis tegen Lacom handballen. In de eerste helft ging het
ietsje minder want we stonden met 1-7 agter, maar in de tweede helft kwamen we weer
aardeg trug. Want we hebben 6-11 verloren. Het was eefegoed een heele leuke wedstrijd.
Groetjes Kaylee Drenth
Hugo girls dames 1 – SEW
Zondag 4 december was de dag waar ik lang naar heb uitgekeken.
Ik mocht toen handbalster van de week zijn bij dames 1.
Als eerste gingen we samen warm lopen heel lang, daarna moesten we over gooien en op
doel gooien, om 13:15 uur begon de wedstrijd samen begroeten en daarna mocht ik het
eerste doelpunt scoren en hij zat ook nog.
Tijdens de wedstrijd zat ik op de bank bij de meiden van dames 1, ze deden het onwijs
goed , de rust stand was 15-6 voor Hugo girls natuurlijk.
In de rust ging de coach allemaal dingen bespreken met de meiden, de tweede helft ging
ook erg goed, heel veel doelpunten werden er gescoord de eindstand werd 28-16 voor
Hugo girls.
Er was heel veel publiek en het was heeeeeeeeeel leuk
Na de wedstrijd kreeg ik een hele mooie handdoek en wat lekkers.
Meiden van dames 1 bedankt en ik hoop als ik ouder bent ook in het eerste van Hugo girls
mag spelen
Liefs Fiene van Schagen
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Victoria O 1 – Hugo Girls 1		
27 november 2016
Hugo Girls heeft tegen Victoria O de overwinning uit de vingers laten glippen: 21-21.
Een verslag van dames 1 namens Jos Mienes:
‘Vandaag de nr 1 tegen de nr 2 in de competitie. Na het nodige voorwerk te hebben
gedaan, en de laatste trainingen benut voor het tactische plan, had Hugo girls er zin, we
waren goed voorbereid met een duidelijk plan. Op zaterdag kregen we te maken met een
kleine tegenslag. Speelster nummer 2 kon niet aanwezig zijn vanwege ziekte.
Last-minute een jeugdspeelster erbij gehaald. Als we deze opstelling vergelijken met vorig
seizoen doen er maar liefst 5 nieuwe speelsters mee, na dit tegenslagje hadden we nog
steeds vertrouwen in een goede afloop.
We begonnen de wedstrijd voortvarend, als snel stond er 1-5 op het scorebord, in de eerste
helft klopte alles, op de rommelige laatste minuten na, er was onduidelijkheid over de nog
te spelen minuten die gingen duidelijk in onze hoofd zitten aangevuld met nog wat foutjes
in de tijdwaarneming t.o.v. de stand. Werd er gerust met 3 doelpunten verschil in ons voordeel. Dit was erg zonde want het verschil had groter moeten zijn, noemen we maar een les
voor de volgende wedstrijd.
De tweede helft gaf een compleet ander spelbeeld. Het werd een hele fysieke strijd met
veel 2 minuten straffen aan beide kanten gevolgd met een rode kaart (3x 2 minuten)
en nog een paar speelsters die scherp stonden voor rood. Deze tweede helft was zonde
aangezien je twee ploegen heb die snel en attractief handbal kunnen spelen, maar ook dit
hoort bij handbal het is net hoe je er mee omga, Victoria O kwam na 10 minuten spelen
voor de eerste keer op voorsprong, na een periode van 10 minuten met maar 1 doelpunt
van Hugo Girls. Gelukkig werd Hugo Girls op tijd wakker en begonnen weer te spelen
volgens afspraak.
De voorsprong werd weer terug gepakt maar werd nooit meer een ruime voorsprong.
Met nog 2 minuten te spelen en een voorsprong van 2 doelpunten verwacht je dat je het
gecontroleerd kan uitspelen, dit lukte niet we gingen mee in het tempo wat resulteerde in
zinderde thriller waar je als publiek van geniet en als speelster/begeleider voelt alsof er een
jaar van je leven afgaat. Victoria O maakt 30 seconde voor tijd de gelijkmaker, keeper eruit
speelster erin, met tien seconde te spelen bijna bal verlies met een leeg doel.
In de laatste 10 seconde cirkel volledig vrij en de hoek met alle ruimte, alleen de bal komt
er niet door een slimme overtreding op een speelster van Hugo Girls. Afgefloten op 21 –
21. Voelt als een verlies voor Hugo Girls, maar ook een terechte uitslag als je 2 x de laatste
minuten niet voldoende kan uitspelen dan is de uitslag terecht. Bedankt Lisanne, Malissa
en Ineke jullie spelen zonder moeite mee op dit niveau. En dat is een fijne gedachte.
We bedanken de scheidsrechter voor het in goede banen leiden van de wedstrijd, het
publiek voor de goede sfeer.’
Hugo Girls 1 – SEW 4		
4 december 2016
Na het gelijkspel van vorige week was het nog belangrijker om aan het doelsaldo te werken.
Daar was in het begin weinig van te merken. Er werd niet scherp begonnen aan de wedstrijd. De eerste 20 minuten ging het gelijk op. Pas in de laatste 10 minuten van de eerste
helft wist Hugo Girls door snelle aanvallen uit te lopen. Bij rust stond er een stand van 15-6
op het bord, toch een ruime voorsprong.
De start van de tweede helft was niet veel beter dan die van de eerste. In de verdediging
lieten we SEW te makkelijk gooien en in de aanval werd er veel te rommelig gespeeld. Er
werd te weinig tijd genomen om rustig op te bouwen en een aanval op te zetten. Gelukkig
pakten we het weer op en wisten we nog een paar mooie doelpunten te maken. De eindstand werd uiteindelijk 28-16. Een mooie overwinning.
Dit was de laatste wedstrijd van 2016, de volgende wedstrijd is op 8 januari thuis tegen
Tonegido.
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Uitnodiging cursus verenigingsscheidsrechter
3 cursusavondonden
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).
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
11 december
11 december
11 december
17 december
18 december
18 december
20 december

10.35 uur tot 11.45 uur
11.45 uur tot 12.30 uur
12.30 uur tot 14.40 uur
18.15 uur tot 20.35 uur
11.15 uur tot 12.30 uur
12.30 uur uur tot 14.55 uur
20.45 uur tot 22.00 uur

Ouders E1 en Merel van der Loos
Ouders D2 en Devi Bakkum( tot 12.15 uur)
Joy Vonk en Jet Beers
Dames 3
Ouders E2 en maud Doodeman
Margreth van den Berg en Isa Zuurbier
Recreanten 1

UITSLAGEN 21 NOVEMBER T/M 4 DECEMBER			
Dames 1 Victoria O DS1
Hugo Girls DS1
Hugo Girls DS1
Westfriesland/SEW DS4
Dames 2 Hugo Girls DS2
HVS DS1		
KRAS/Volendam DS3
Hugo Girls DS2
Dames 3 Hugo Girls DS3
Hollandia T DS2
Hugo Girls DS3
Schagen DS2		
A1
Zaanstreek DA1#
Hugo Girls DA1
Hugo Girls DA1
Kleine Sluis DA1
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21
- 21
28
- 16
19
- 15
20
- 18
19
- 18
12
- 13
13
- 8
10
- 19

B1
B2
C1
C2
D1
D2
E1
E2
F1
F2
F3
F4
Recr 1
Recr 2

Hugo Girls DB1
Hollandia T DB2
Wijk aan Zee DB1#
Hugo Girls DB2
Hugo Girls DC1#
Hugo Girls DC2
DSS DC2#		
Hugo Girls D1
Dynamo D2
Tornado D2#
Hugo Girls D2
Schagen E1#
Hugo Girls E2
Hugo Girls F1
KSV F1		
Tornado F1
Hugo Girls F2
Sporting S F1
Hugo Girls F3
Hugo Girls F4
Hollandia T F2
Hugo Girls DMW1
KSV DMW1
Dynamo DMW2
Hugo Girls DMW2

Geel Zwart DB1#
19
Hugo Girls DB1
22
Hugo Girls DB2
15
Meervogels DB1
5
Dynamo DC1		
10
Aeno DC1		
23
Hugo Girls DC2
21
KRAS/Volendam D4
19
Hugo Girls D1		
15
Hugo Girls D2		
24
A & O D2#		
10
Hugo Girls E1		
4
Lacom ‘91 E2		
4
JHC F1		
9
Hugo Girls F1			
Hugo Girls F2		
7
Lacom ‘91 F1		
6
Hugo Girls F3		
5
Tornado F2		
4
DSO F2		
2
Hugo Girls F4		
19
Geel Zwart DMW4
7
Hugo Girls DMW1
13
Hugo Girls DMW2
28
Geel Zwart DMW3
5

-

16
17
13
7
26
4
10
12
17
6
10
11
15
6
6
11
0
12
28
3
11
19
10
10

PROGRAMMA ZATERDAG 10 DECEMBER T/M VRIJDAG 16 DECEMBER (ZAAL)
			
AANW./
TEAM
DATUM WEDSTRIJD
PLAATS
AANV. VERTREK RES.SH.
DAMES 1
VRIJ
DAMES 2 11-dec Petten DS1-HG DS2
Harenkarspelhal
15:40 14:40
-----DAMES 3 11-dec J.H.C. DS3-HG DS3
Sport aan Zee
11:40 10:40
-----A1
11-dec S.C. Dynamo DA1#-HG DA1
Mijse, de
12:55 11:55
-----A2		 VRIJ				 -----B1
VRIJ
B2
11-dec Tornado DB3-HG DB2
Waardergolf
14:55 14:10
-----C1
11-dec HG DC1#-KSV DC1
Noorderend
12:30 12:00
-----C2
11-dec S.C. Dynamo DC2-HG DC2
Mijse, de
10:50 9:50
-----D1
11-dec DSS D4#-HG D1
Waterakkers, de
10:50 9:50
-----D2
11-dec HG D2-Meervogels’60 D2#
Noorderend
11:45 11:15
-----E1
11-dec HG E1-KSV E1
Noorderend
10:50 10:20
-----E2
10-dec Schagen E3-HG E2
Spartahal
17:50 16:50
-----F1
11-dec HG F1-VVW F1
Noorderend
10:00 9:30
-----F2
10-dec Maedilon/VZV F2-HG F2
Zijveld, ‘t
10:00 9:15
RES.SH.
F3
10-dec Con Zelo F1-HG F3
Dorpshuis
13:00 12:15
-----F4
11-dec HG F4-SEW F4
Noorderend
10:00 9:30
-----RECR. 1 12-dec Kleine Sluis DMW1- HG DMW1 Veerburg, de
20:00 19:00
-----RECR. 2 13-dec HG DMW2-Zwaluwen K DMW1 Noorderend
21:00 20:30
-----						
WIJZIGING:
A2 VRIJ (wedstrijd vervallen)				
		
10-dec: Schagen - E2 om 17:50 uur (was 10:00 uur)		
		
12-dec: Kleine Sluis - RECR. 1 om 20:00 uur (was 20:45 + ingelast)		

39

PROGRAMMA ZATERDAG 17 DECEMBER T/M VRIJDAG 23 DECEMBER (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 WEDSTRIJD
VRIJ
18-dec HG DS2-Z.A.P. DS2
17-dec HG DS3-Zwaluwen K DS1
18-dec HG DA1-Vrone DA1
18-dec H.C.V.’90 DA1#-HG DA2
VRIJ
VRIJ
17-dec Hollandia T DC1#-HG DC1#
17-dec HG DC2-Volendam DC3
VRIJ
17-dec Vido D1-HG D2
17-dec Hollandia T E1-HG E1
18-dec HG E2-Tornado E2
18-dec SV De Valken F1-HG F1
18-dec HG F2-Geel Zwart F1
18-dec HG F3-A & O F1#
VRIJ
20-dec HG DMW1-Tornado DMW2
20-dec Schagen DMW1-HG DMW2

PLAATS
Noorderend
Noorderend
Noorderend
Kinheimhal

13:45
19:30
12:30
13:50

13:15
19:00
12:00
12:20

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

Harenkarspelhal
Noorderend

14:50 14:05
18:30 18:00

-----------

Vaart de
Harenkarspelhal
Noorderend
Banne, de
Noorderend
Noorderend

16:15
12:15
11:30
10:00
10:45
10:00

15:15
11:30
11:00
9:00
10:15
9:30

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

Noorderend
Spartahal, de

21:00 20:30
21:05 20:05

-----------

WIE FLUIT WANNEER?
TEAM DATUM
WEDSTRIJD
F1
11-12-2016 HG F1-VVW F1
F4
11-12-2016 HG F4-SEW F4
E1
11-12-2016 HG E1-KSV E1
D2
11-12-2016 HG D2-Meervogels’60 D2#
DC1# 11-12-2016 HG DC1#-KSV DC1
DMW2 13-12-2016 HG DMW2-Zwaluwen K DMW1
DC2
17-12-2016 HG DC2-Volendam DC3
DS3
17-12-2016 HG DS3-Zwaluwen K DS1
F3
18-12-2016 HG F3-A & O F1#
F2
18-12-2016 HG F2-Geel Zwart F1
E2
18-12-2016 HG E2-Tornado E2
DA1 18-12-2016 HG DA1-Vrone DA1
DS2
18-12-2016 HG DS2-Z.A.P. DS2
DMW1 20-12-2016 HG DMW1-Tornado DMW2
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AANW./
AANV. VERTREK RES.SH.

Aanvang
10:00
10:00
10:50
11:45
12:30
21:00
18:30
19:30
10:00
10:45
11:30
12:30
13:45
21:00

Scheidsrechter
Kirstin Plak
Yara de Vries
Nadine Hoppen-Dilara Top
Bente Zuurbier-Sen Kuilboer
Pien vd Berg-Bregje de Wit
Dames 1
Nadine Hoppen-Dilara Top
Nel Borst
Jill Kavelaar
Hua-lu Kuilboer
Lindsey Snoek
Annie Groenland
???
Joyce/Pascal Heij

Hugo Boys seizoen 2016-2017
Dorpshuis / Hugo Boys
Zaterdag 10 december
Hugo-Boys
13.00 uur Irma

Zaterdag 17 december
Hugo- Boys
9.30 uur Hans

Zondag 11 december
9.45 uur Miranda
13.00 uur Annet / Carin
Leden : Iep Stam / Tim Harte /
Alexander Groen

Zondag 18 december
9.45 uur Hanneke / Anja
13.00 uur Silver Snoek
Leden : Dennis Haisma / Luuk Beers /
Toby Dekker

Maandag 12 december
Tafeltennis Puinhoop

Maandag 19 december
Tafeltennis Puinhoop

Dinsdag 13 december
Kbo en Seniorengym

Dinsdag 20 december
Kbo en Seniorengym

Woensdag 14 december
Revas

Woensdag 21 december
Revas

Donderdag 15 december
Training Hugo Boys

Donderdag 22 december
Training Hugo Boys

Vrijdag 16 december
koersbal

Vrijdag 23 december
koersbal

Hugo Boys Senioren
						
Zondag 11 december 2016 							
Terreindienst : Ton Dekker 					
wedstr.			
aanv		
Scheidsrechter
4722
Hugo-Boys 1
DWOW 1
14:00		
J.A.M. Smit
16770
Hugo-Boys 2
Grasshoppers 2
10:45		
J. Schotvanger
63866
Hugo-Boys 3
Sint Boys 2
10:45 10:00 Pim Mooij
63880
Hugo-Boys 4
WMC 4
10:45 10:00 Jan de Wit
67262
RKEDO 5
Hugo-Boys 5
14:00 13:00
69098
VVS 46 JO19-1
Hugo-Boys JO19-1 09:45 08:15
Zondag 18 december 2016		
Tereindienst: John Beers en Manus v.d. Vliet 			
				
wedstr.			
aanv		
Scheidsrechter
6023
Hugo-Boys 1
FC den Helder 1
14:00		
K. Kooij
0
Hugo-Boys 2
vrij				
13832
Hugo-Boys 3
Victoria O 3
10:45 10:00
63875
Hugo-Boys 4
Vrone 5
10:45 10:00 Marco van Woerkom
69993
Hugo-Boys JO191-1 SEW JO19-1
10:45 09:45 Adri Renswoude
						
Siem Hand tel. 072-5740761
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Pupil van de week
Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:
11 December
Hugo Boys 1 – DWOW 1
Thomas Dekker
( 12:45 aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)

Pupil van de week
Pupil van de week voor de volgende wedstrijd:
18 December
Hugo Boys 1 – FC Den Helder 1
Bas Kavelaar
( 12:45 aanwezig zijn en voetbalschoenen meenemen)

Hugo Boys Jeugd

									
Wedstrijdprogramma Hugo Boys Jeugd					
zaterdag, december 10, 2016						
Terreindienst ‘s ochtends: Marco Borst
Terreindienst ‘s middags: Joost Wolkers				
wedstr. Omschrijving			
aanv Vertr/aanw Scheidsrechter
Hugo Boys JO-19-1
- Zie programma zondag
53294
Wieringermeer JO17-3 - Hugo Boys JO17-1
14:30 13:00
155991 Hugo Boys JO15-1
- FC Den Helder JO15-3 14:00 13:00
??
Hugo Boys JO-13-1
- Vrij
Hugo Boys JO-13-2
- Vrij
Oefen
Hugo Boys JO11-1
- VVS JO10-1
11:00 10:30
Coach
Hugo Boys JO-9-1
- Vrij
157500 Kolping Boys JO9-5
- Hugo Boys JO9-2
9:00
8:15
Hugo Boys MP1
- Mini-comp. bij Victoria O 9:30
8:45
Hugo Boys MP2
- Mini-comp. bij Victoria O 9:30
8:45
-
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Bedankt Hugo’s Vrienden en Hugo Boys 1
						
Zondag 27 november 2016 was ik pupil van de week bij de wedstrijd Hugo Boys 1 – VVW 1. We
begonnen met de warming up en ik mocht lekker mee doen. Samen met Jari en Bo mocht ik
overschieten. Met dikke rode wangen gingen we de kleedkamer nog even in en toen mocht ik
de aftrap nemen. Ik was best zenuwachtig maar gelukkig scoorde ik een doelpunt. Daarna begon
de echte wedstrijd en helaas kwam Hugo Boys met 0-1 achter
te staan en later werd het 0-2. Hugo Boys speelde heel goed
vond ik en net voor de rust scoorde Martijn een héél mooi
doelpunt, 1-2. De tweede helft voetbalde Hugo Boys écht heel
goed en Jesper maakte ook een heel mooi doelpunt en het
werd 2-2. Nick stond heel goed te keepen en daardoor kon
VVW niet meer scoren. Bijna had Bob er nog 3-2 van kunnen
maken maar helaas hield de keeper van VVW de bal tegen,
het was wel een hele mooie actie. De eindstand was 2-2. In de
kantine werd ik nog héél erg verwend en mocht ik de jongens
ook nog een rondje geven. Ik vond het een hele leuke middag.
Hugo’s Vrienden en Hugo Boys 1 héél erg bedankt voor de
mooie middag.
Groetjes Miel Berkhout

Hugo Boys oproep Jeugdcommissie
						
De Hugo Boys jeugdcommissie; in het verleden verantwoordelijk voor vele activiteiten voor de jeugd,
waaronder:
- Het jaarlijkse Hugo Boys Jeugdtoernooi
- Elke week de pupil van de week
- Het
 onderlinge zaaltoernooi voor de jeugd in
de winterstop
- Het Pannenkoekentoernooi
- De 4-tegen-4 avonden
- Het jeugdkamp
- En zo nog veel meer activiteiten
Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die in de Jeugdcommissie willen plaatsnemen.
Hierdoor kunnen wij als Hugo Boys Jeugdcommissie activiteiten zoals hierboven blijven
organiseren voor de jeugd.
Lijkt dit je wat? Spreek een van ons dan aan, of e-mail naar zaterdag@hugoboys.nl, zodat je
kunt bekijken of het iets voor je is.
Hugo Boys Jeugdcommissie;
(Nic de Wit, Carola Dekker, Mitchel Assendelft, Mike Zuurbier en Pim Wolkers)
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Van de Sponsorcommissie
Hugo Boys dankt haar volgende shirt sponsoren;
HOOFDSPONSOR:

Edwin Groen Tweewielers

Hugo Boys 2

Loon & Grondverzetbedrijf Danenberg

Hugo Boys 3
Hugo Boys 4
Hugo Boys 5

R&H Beers Aannemersbedrijf
Groentekwekerij Ursem - Zuurbier
Beers Totaal Onderhoud

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

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

Nieuwe borden sponsoren erbij !
Amoria Bond

Amoria Bond opereert wereldwijd met vestigingen in de Benelux, UK, Azië & Duitsland; Wij
bieden onze recruitment services aan voor zowel de invulling van freelance opdrachten als vaste
functies. Onze services zijn onderverdeeld in zes verschillende specialisaties:
Amoria Bond Technologie
Amoria Bond SAP
Amoria Bond Engineering
Amoria Bond Energie
Amoria Bond Life Sciences
Amoria Bond Banking & Finance
Wij bieden een op maat en prijswinnende service voor zowel permanente vacatures als freelance
projecten. Het afgelopen jaar hebben we 1582 werkgevers en werkzoekenden uit 34 landen
succesvol voorzien.
44

Onze missie luidt: “ Het beste bedrijf zijn voor de beste recruiters waarin
zij hun werk professioneel uitoefenen, met ongeëvenaarde progressie, beloningen en training &
ontwikkeling, waardoor wij het beste talent wereldwijd bij elkaar brengen.”
Neem voor meer informatie contact op met:
			
			
			

Jörn Job Klaver
jorn.klaver@amoriabond.com,
+31 20 8080 888
www.amoriabond.com

Kinderdagverblijf “Pinkeltje”

“Pinkeltje” is een kleinschalig kinderdagverblijf voor opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar in
Heerhugowaard “de Noord.
Daarna kan gebruik worden gemaakt van de buitenschoolse opvang t’Rondeel” ook in “de
Noord”.
In ons kinderdagverblijf “Pinkeltje” zorgen de ervaren pedagogische medewerksters er voor dat
de kinderen goed worden verzorgd en begeleid in hun ontwikkeling. Hierbij proberen wij zoveel
mogelijk gehoor te geven aan de wensen van de ouders, het kind en de wet kinderopvang.
Zo hopen wij dat de kinderen zich prettig en op hun gemak voelen in hun uiteindelijk vertrouwde omgeving.
Omdat een kind nooit alleen is in het kinderdagverblijf, zullen wij het stimuleren om langzamerhand een plaatsje te creëren in het sociale gebeuren om hem/haar heen. Wij hopen er op deze
manier toe bij te dragen dat een goede basis kan worden gelegd, zodat de kinderen zich later
prettig, zelfstandig en sociaal vaardig zullen voelen in deze maatschappij.
Vriendelijke groet:
Het team van kdv Pinkeltje.
www.kdvpinkeltje.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 – VVW 2-2 Johan Groen en Thomas Kunst !.
Beide van harte gefeliciteerd !.
Alex Overtoom, Koen de Koning, Mariët Ursem, Giel Borst, Wim Haisma en Melvin Tesselaar.
De sponsorcommissie; sponsorcommissie@hugoboys.nl
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ALGEMENE INFORMATIE

Kopij voor deze pagina? Mail Redactiecontactdenoord@gmail.com of bel Angèl Mooij
072-5715332
Voor een klachtenmelding bij de gemeente over wegen, riolering, verlichting, plantsoen en
reiniging, kunt u bellen met:			
14072
Algemeen nummer van de politie is:			
0900 – 8844 (Bij spoed 1 1 2 )
Telefoonnummer Huisartsenpost Alkmaar:		
072 – 5180618
Telefoonnummer regionale Spoedapotheek:		
072 - 5673000
Telefoonnummer Dierenambulance:		
072 – 5150085
Red een dier: 1 44 (ook voor zwerfdieren)

Begrafenis vereniging St. Tekla
Uitvaartleidster Gerda Roozendaal
		

0226-422110
b.g.g. 06-51039032

of
Anita Messelaar 		 06-20915051
		
Secretariaat
Penningm.

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

Gezinsveranderingen en/of verhuizingen doorgeven aan de penningmeester a.u.b.
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Ti m m e r b e d r i j f

Snel

Tel. 072 53 47 173

• Timmerwerk
• Onderhoud
• Renovatie
• Verbouwing
• Nieuwbouw
Tel. 06 27088407
Heerhugowaard

Heerhugowaard

Timmerwerk - Onderhoud - Renovatie - Verbouwing
bord_70x100Snel.indd 1

06-07-2009 10:24:31

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

Reclame voor zaterdag 10 december

Proefstol voor € 3,98
Roomboter
het tweede pak
kerstkransen voor de halve prijs
Roomboteramandelstaaf van € 4,95 voor € 3,95
Elke dag 3 broden naar keuze € 6,25
5,75
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