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Agenda
8 juli 2016 laatste Contact voor zomervakantie
9 juli 2016 en 10 juli 13.30-16.30 Expositie “De reis van Reinout van Brederode naar Zweden”   
 in kerkje Veenhuizen
16 juli 2016 en 17 juli 13.30-16.30 Expositie “De reis van Reinout van Brederode naar Zweden”   
 in kerkje Veenhuizen
30 juli 2016 en 31 juli 13.30-16.30 Expositie “De reis van Reinout van Brederode naar Zweden”   
 in kerkje Veenhuizen
6 augustus 2016 en 7 aug 13.30-16.30 Expositie “De reis van Reinout van Brederode naar Zweden”   
 in kerkje Veenhuizen
13 augustus 2016 en 14 aug 13.30-16.30 Expositie “De reis van Reinout van Brederode naar Zweden”   
 in kerkje Veenhuizen
15 augustus 2016 eerste inlevering kopij na zomervakantie
19 augustus 2016 eerste Contact na zomervakantie
20 augustus 2016 en 21 aug 13.30-16.30 Expositie “De reis van Reinout van Brederode naar Zweden”   
 in kerkje Veenhuizen
22 augustus 2016 t/m 25 augustus Kindervakantiespelen
27 augustus 2016 en 28 aug 13.30-16.30 Expositie “De reis van Reinout van Brederode naar Zweden” 
 in kerkje Veenhuizen
3 september 2016 40e editie Noordender Volksspelen
3 september 2016 en 4 sep 13.30-16.30 Expositie “De reis van Reinout van Brederode naar Zweden” 
 in kerkje Veenhuizen
5 september 2016 KBO: fietstocht                                                   
12 september 2016 KBO: Cees Verkerke met lezing over zijn bijzondere tuin  
17 september 2016 t/m 22 september Lourdesreis
10 oktober 2016 KBO: Marijke van Langen vertelt over haar voetreis naar Sint Petersburg
5 november 2016 Humulus lupulus: jubileumfeest bij Bleeker (met Vossenjacht)
15 november 2016 KBO: Jan Veenstra  “De plaat en zijn verhaal”  (avond)
20 december 2016 KBO: Kerstmiddag met Webtheater
31 maart 2017 Authentieke Dorpshuisveiling

Vrijdag 8 juli 2016

Contact verschijnt tweewekelijks onder redactie van Angèl Mooij, Pim Mooij, Jos Beers, Robbert Jongkind 
en Paul Mooij. Email: RedactieContactDeNoord@gmail.com Telefoon:  072-5715332
distributie/abonnementen: 072-5711625  financiën: 072-5718737
Adres: Groote Geldebosch 48, 1704 CP Heerhugowaard-De Noord. Rekeningnr:  NL06RABO0386950989

Uw tekst voor de volgende uitgave van ‘t Contact dient u uiterlijk MAANDAG 15 AUGUSTUS 2016
vóór 19:00 in te leveren via RedactieContactDeNoord@gmail.com of bij uitzondering bij Angèl Mooij,  
Groote Geldebosch 48. Na dit tijdstip wordt kopij geplaatst in de uitgave van vrijdag 2 september 2016.
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R.K. Kerkgemeenschap van het Heilig Hart van JezusR.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.

Pastor:
Toon Jorink, Veluweweg 56, 1738 BE te Waarland
(0226) 423 280 / 06 51494718   
 t.jorink@gmail.com 
Toon heeft op dinsdag vrij

Deken / pastoor E. Moltzer
Gedempte Gracht 64
1741 GD Schagen
0224 212357
don.eduard@planet.nl 

Heilig Hart raad
Vice-voorzitter   Gea Klercq  072 571 5265
Secretaris   Vacature 
Penningmeester   Siem van Langen    072 5744771
Bestuurslid   Kees van Langen  072 574 2241

Contactpersonen secties:
Sectie Catechese   Vacature
Sectie Liturgie   Marga van Langen 072 574 2241
Sectie Gemeenschapsopbouw Ted van Schagen  072 5712020
Sectie Diaconie en Pastoraat Vacature

 Pim Mooij  072 5715332 

Copij voor het Contact namens de Parochie dient u te mailen naar Annet Kroon: 
marcoannet@gmail.com. Gelieve voor zaterdag 12 uur. 

Misintenties of andere informatie voor het Contact dient u in te leveren voor  11 augustus  op  
het secretariaat van de pastorie. Dit kan per mail, post of persoonlijk tijdens openingstijden 
secretariaat.

In  juni en juli zijn de groepen van Marijke Morsink en Riet Berkhout  aan de beurt om de kerk op 
orde te maken. 
In augustus is de groep van Jo Stam-van Schagen  aan de beurt om de kerk op orde te maken. 
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Bloemengroep:
In juli wordt de kerk versierd door Ada Borst en Agnes de Goede
In augustus 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!(Niet in de maand Juli)

Vriendelijke groeten, Gea Klercq
TER OVERWEGING:

 Ik hou van vakantie, zegt Jezus.
Toen Ik twaalf was namen mijn ouders me mee naar Jeruzalem.
Ik voelde me daar echt in mijn element:
alles sprak Me over het werk van Vader. De tijd vloog er voorbij.

Tijdens mijn vakanties genoot Ik van de natuur. 
Ik hield de zaaier in het oog, die het graan aan de aarde toevertrouwt.
Ik bewonderde het koren dat opschiet, met onkruid daartussen.
Ik luisterde naar de vogels; ze zaaien noch maaien.
Ik keek naar de kleuren van de zonsondergang, dronken van zaligheid.
In al die pracht vond Ik stof voor mijn parabels over het Rijk van God.

Ik herinner me de wijngaard met zijn ranken en druiventrossen,
en de vijgenboom: hoe hij het geduld van de wijnboer op de proef stelt.
Nog steeds staan de kudden schapen Me voor ogen,
grazend onder het waakzame oog van de herder.
Alles zong in Mij een goddelijke melodie.

Later heb Ik lange voettochten gemaakt met mijn apostelen,
heerlijke momenten van stilte, ver van het gewemel van de massa.
Ik ging wel eens op bezoek bij mijn vrienden,
Martha en Maria, en hun broer Lazarus.
Ik genoot er van hun kookkunst,
maar meer nog van onze gesprekken van hart tot hart,
uren aan een stuk.

Vakantie is voor Mij:
mogen delen in de vreugde van mensen, 
hun kleine vreugden van elke dag.
Zo was Ik eens op een trouwfeest waar ze wijn tekort hadden.
Het feest moest doorgaan,
dus liet Ik kruiken met water vullen
en konden ze wijn schenken van nog betere kwaliteit.

Water heeft Mij altijd aangesproken.
Ooit ontmoette Ik een Samaritaanse vrouw vlak bij een waterput.
Tenslotte was zij het die Mij om water vroeg.
Levend water heb Ik haar toen gegeven.

Sedert die paasmorgen, toen Maria van Magdala Mij voor een tuinier aanzag,
komt er geen einde meer aan mijn vakantie.
Ik wandel langs het meer van elke mens
en op gloeiend houtskool bereid ik een picknick met vis uit overvolle netten.
Ik nodig vermoeid voortsloffende reizigers uit
in de herberg van Emmaüs.
Ik deel met hen het brood... brood dat smaakt naar eeuwigheid.
vrij naar Charles Delhez
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UIT DE PAROCHIE –  “Gastvrij en inspirerend in Gods naam” –  2 JULI 2016.

Na een heerlijke vakantie op Kreta ben ik nu weer aan het werk. Twee weken zijn we weg geweest. 
Daarna heb ik nog gezellig mijn 65e verjaardag gevierd. En nu doen we weer gewoon.
In de parochie is een rustige tijd aangebroken wat betreft activiteiten. Wel de weekendvieringen 
natuurlijk en een Viering van Meeleven. Op 17 juli hebben we een doop, van Mees Oudeman. En 
op de donderdagochtenden zit ik weer gewoon op het secretariaat.
In de zomerperiode probeer ik extra huisbezoeken te doen. En ik ga de overdracht schrijven van 
mijn werk voor degene die mijn werk gaat overnemen op 1 januari. Ik weet nog niet wie dat is en 
hoe dat zal gaan.

Gerda Zuurbier heeft met de Kinderkerk aandacht besteed aan het Jaar van Barmhartigheid. U 
heeft daarover kunnen lezen in Contact. De kinderen hebben kaarten gemaakt voor mensen die 
ziek zijn. Heel mooi.

Wat komen gaat:
10 juli: Vrienden van het Gregoriaans
17 juli: doop Mees Oudeman door bisschop Jan Oudeman
14 augustus: Anima Mea (zingt heel mooie teksten)
17 tot en met 23 september: Lourdesreis.
25 september: startzondag en aandacht voor Amnesty International

Hartelijke groet,
Marion Bleeker – Burger.

DONDERDAG 7 JULI
15.15 UUR Kinderkerk voor de onderbouw

DONDERDAG 7 JULI
19.30 UUR 
Viering van Meeleven met Marion Bleeker-Burger en Nel Zuurbier en zang van het Ritmisch Koor. 
Gebedsintenties voor:  Kees Zuurbier en Truus Zuurbier-Groot en zegen over het gezin, Piet Luken 
en zegen over zijn gezin, Jan Bleeker en zegen over zijn gezin, Nel Smit-Houniet, Alex Weel,Marco 
Ursem, in liefdevolle herinnering Dennis Overtoom, Nelly van Veen en overleden ouders 
Overtoom-Groen, 
Toon en Annie Spaansen-Borst, in dierbare en dankbare herinnering aan onze lieve ouders Jaap en 
Truus Stam-Overtoom, Jan Beers en zegen over zijn gezin,
Theo Hoogland en Annie Hoogland-Bleeker, Nic Oudeman en overleden familie Oudeman-
Bakkum, Pe Wester en  Gerrit Schaafsma en zegen over hun gezin, 
in liefdevolle herinnering Jan en Stephan Mulder, vader en moeder Groen en Atie, Nol van 
Woerkom, Sander Borst en zegen over zijn gezin, in liefdevolle herinnering Jan Oudeman-Groot 
en zegen over zijn gezin en kleinkinderen,
Antonius Aloysius Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie 
Molenaar-Goedhart, in liefdevolle herinnering Nic Eeken en Michel, Tiny Veldman-Overtoom en 
overleden familie Veldman-Overtoom,
in liefdevolle herinnering Marie Molenaar-Spaansen en overleden familie,
Alie Idema-Van Diepen, Agie Borst-Eeken en Cor Borst, Ina, Cok en Sander en zegen over hun 
gezin, Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen,  in liefdevolle herinnering 
Jan en de familie Oudeman-Groot ,
Andre Cattermole, in liefdevolle herinnering Catharina Westmeijer-Broersen en zegen over haar 
gezin, in liefdevolle herinnering Andre Veldman en Ank Veldman-Dekker en om zegen om zegen 
over hun gezin, Piet Bleeker en zegen over zijn gezin, Riet Bleeker-Korver, Petra en overleden 
familie Bleeker-Korver, Riet Ursem-van Langen en overleden familie, in liefdevolle herinnering 
Jaap Pronk, Jan en Sjanet. 
Koster: Gon Meester.

Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
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VRIJDAG 8 JULI
15.15 UUR Kinderkerk voor de bovenbouw

WEEKEINDE 9 EN 10 JULI
Vijftiende zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Deuteronomium 30, 10-14( Gods woord is dicht bij u. Je kunt het 
volbrengen).
Evangelie uit Lucas 10, 25-37(Jezus vertelt over een Samaritaan die het woord van God in daden 
omzet.)

ZONDAG 10 juli
10.00 uur
Eucharistieviering met zang van de Vrienden van het Gregoriaans. Voorganger is pater Jan Molenaar.
Gebedsintenties voor: Cor Borst en Ria Borst-Groot, Jan Beers en zegen over  het gezin, overleden 
ouders Buter-Bakker, Jaap Way  en  Gre Way-de  Boer en overleden familie, Antonius Aloysius 
Molenaar en Petronella Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie Molenaar-Goedhart.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Maarten Beers en Lysandros Tsiamparlis. Koster: Gon Meester.

WEEKEINDE 16 EN 17 JULI
Zestiende zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Genesis 18,1-10a( inde gedaante van drie vreemdelingen komt God zelf 
bij Abraham en Sara op bezoek)
Evangelie uit Lucas 10, 38-42( Op zijn weg naar Jeruzalem is Jezus te gast in het huis van Marta en Maria)

ZONDAG 17 JULI
10.00 UUR
Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang van een gelegenheidskoor.
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Cok Borst en zegen over zijn gezin, Alex Weel, 
in liefdevolle herinnering Jan Oudeman-Groot en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, 
Jaap Stoop en zegen over zijn gezin, Nel Smit-Houniet, Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman en 
overleden familie, Nic Commandeur en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, Piet Zijp en 
overleden familie Zijp-Braas, in liefdevolle herinnering Jan en de familie Oudeman-Groot, Adriaan 
van Langen en zegen over zijn gezin.
Lector: Jos Mooij. Misdienaars: Lau en Maud Berkhout. Koster: Rene van Langen.

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

WEEKEINDE 23 EN 24 JULI
Zeventiende zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Genesis 18,20-32(Abraham pleit bij God ten gunste van Sodom)
Evangelie uit Lucas 11,`1-13(Jezus leert zijn leerlingen bidden)

ZONDAG 24 JULI
10.00 UUR
Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en volkszang.
Gebedsintenties voor: in liefdevolle herinnering Wim Oudeman en Tiny Oudeman-Beers, Alex 
Weel, in liefdevolle herinnering Andre Veldman en Ank Veldman-Dekker en om zegen over hun 
gezin, Tiny Veldman-Overtoom en overleden familie.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars: Stijn Blankendaal en Kirstin Plak. Koster: Peter Danenberg.

WEEKEINDE 30 EN 31 JULI
Achteinde zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Prediker  1,2;2, 21-23 ( Alle menselijk geploeter is betrekkelijk)
Evangelie uit Lucas 12, 13-21(Jezus waarschuwt tegen hebzucht)
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ZONDAG 31 JULI
10.00 UUR
Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en volkszang.
Gebedsintenties voor: Maria en Catharina van Langen, Gert Boerdijk en zegen over de kinderen 
en kleinkinderen
Lector: Joke van der Voort. Misdienaars: Sofie en Bas Kavelaar. Koster:
Kees Berkhout.

WEEKEINDE 6 EN 7 AUGUSTUS
Negentiende zondag door het jaar
Eerste lezing uit het boek Wijsheid 18,6-9 (In de nacht van de bevrijding uit het slavenhuis hebben 
onze voor vaderen een lied aangeheven)
 Evangelie uit Lucas 12,32-48 (Wees bereid , als waakzame dienaars)

ZONDAG 7 AUGUSTUS
10.00 UUR
Woord- en communieviering met Theo Vertelman en volkszang.
Gebedsintenties voor: Henk Borst, Kees Zuurbier en Truus Zuurbier-Groot, Nel Smit-Houniet, Riet 
Bleeker-Korver, Petra en overleden familie Bleeker-Korver, Tiny Veldman-Overtoom en overleden 
familie.
Lector: Bert Bijvoet. Misdienaars: Kirstin Plak en Syb Bakkum. Koster: Peter Danenberg.

WEEKEINDE 13 EN 14 AUGUSTUS
Twintigste zondag door het jaar
Eerste lezing uit de profeet Jeremia 38, 4-6.8-10 (de profeet ondergaat de gevolgen van zijn 
vrijmoedig gesproken woord)
Evangelie uit Lucas 12,49-53(Jezus spreekt over  de onvermijdelijke pijnlijke gevolgen van zijn 
zending)

ZONDAG 14 AUGUSTUS
10.00 UUR
Eucharistieviering met pater Jan Molenaar en zang van het gastkoor  Anima Mea.
Gebedsintenties voor: Cor Borst en Ria Borst-Groot, Henk en Trien Groot en zegen over zijn gezin, 
Antonius Aloysius Molenaar en Petronelle Gerharda Molenaar-Goedhart en overleden familie 
Molenaar-Goedhart.
Lector: Jos Mooij. Misdienaars: Maud Berkhout en Maarten Beers. Koster: Gon Meester.

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

ZONDAG 21 AUGUSTUS
10.00 UUR
Woord- en communieviering met volkszang. Voorganger is Marion Bleeker-Burger.
Gebedsintenties voor: Cok Borst, Jan Bleeker en zegen over zijn gezin, Cor en Ria Borst-Groot, Alex 
Weel, NicOudeman en overleden familie Oudeman-Bakkum, Nel Smit –Houniet, Nic Commandeur 
en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen, Piet Mooij en Ursula Mooij-Oudeman en overleden 
familie, Piet Zijp en overleden familie Zijp-Braas, in liefdevolle herinnering Jan en de familie 
Oudeman-Groot, Adriaan van Langen en zegen over zijn gezin, Gert Boerdijk en zegen over de 
kinderen en kleinkinderen, Adrianus en Cornelia Moras-Pater en zegen over hun gezin, Gerbrand 
en Jo Langedijk-Bekker en Piet en Ans de Klerk-Langedijk, Riet Ursem-van Langen en overleden 
familie, Siemen Borst en geef ons kracht om door te gaan.
Lector: Marga van Langen. Misdienaars: Jip van den Berg en Lysandros Tsiamparlis. Koster: Rene 
van Langen

Na de viering bent u uitgenodigd voor het drinken van een kopje thee of koffie achter in de kerk.
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ROOSTERS ’T VELD. WAARLAND EN NIEUWE NIEDORP

T VELD
Zaterdag 9 juli om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor Tilma
Zaterdag 16 juli om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Zaterdag 23 juli om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Zaterdag 30 juli om 19.00 uur Woord- en communieviering met Toon Jorink
Zaterdag 6 augustus om 19.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer
Zaterdag 13 augustus om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Linden
Zaterdag 20 augustus om 19.00 uur Eucharistieviering met Eduard Moltzer

WAARLAND
Zondag 10 juli om 10.00 uur eucharistieviering met pastoor Tilma en zang van het kinderkoor
Zaterdag 16 juli om 19.00 uur woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger en zang 
van het gemengd koor.
Zaterdag 23 juli om 19.00 uur eucharistieviering met pastoor van der Linden
Zaterdag 30 juli om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger.
Zondag 7 augustus om 10.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger
Zondag 14 augustus om 10.00 uur eucharistieviering  met pastoor van der Linden
Zaterdag 20 augustus om 19.00 uur Woord- en communieviering met Marion Bleeker-Burger

NIEDORP
Zaterdag 9 juli om 19.00 uur woord- en communieviering met Toon Jorink
Zondag 17 juli om 10.00 uur woord- en communieviering met Toon Jorink
Zondag 24 juli om 10.00 uur woord- en communieviering met Toon Jorink
Zondag  31 juli om 10.00 uur woord- en communieviering met Toon Jorink
Zaterdag 6 augustus om 19.00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman
Zaterdag 13 augustus om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor van der Stok
Zondag 21 augustus om 10.00 uur Woord- en communieviering met Theo Vertelman

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

Openingstijden pastorie in de zomermaanden
 In de maanden juli en augustus is het parochiesecretariaat alleen open op de donderdag van 9.30 
uur tot 11.00 uur

JAAR VAN BARMHARTIGHEID.
Ook in Lourdes wordt het Jaar van Barmhartigheid gevierd. In het boekje van de VNB staan teksten 
over de werken van barmhartigheid. Een stukje hiervan:
BELEDIGINGEN VERGEVEN EN DE LASTIGE PERSONEN GEDULDIG VERDRAGEN.

We lijken steeds meer een samenleving te worden van mensen ‘met korte lontjes’. Dat past niet bij 
deze werken van barmhartigheid. Wie echt barmhartig is, kan ook omgaan met beledigingen en 
met lastige mensen. We kunnen ons wel afvragen waar dat gedrag vandaan komt. Hoe wordt een 
mens zo? Kunnen wij in zo’n situatie verdraagzaam zijn?
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De misdienaars springen van plezier
Woensdag 8 juni zijn we met alle misdienaars naar speeltuin De Swaan geweest.  
Ze hebben daar heerlijk gesprongen, gevaren en gegeten.
Kirstin, Maud, Sofie, Jip, Stijn, Bas, Lau, Maarten, Syb en Lyssandros willen iedereen bedanken voor 
hun bijdrage alle keren als ze achter in de kerk met het mandje staan.
Wij zijn heel blij met onze misdienaars en op deze manier kunnen we ze bedanken.

Anna Tesselaar 
Marga van Langen

Commissie Werk aan de Kerk                        

,, In en rondom het H.Hart”.

We blijven lekker doorsteerten aan ons kerkgebouw

Even nog een kleine update van de werkzaamheden die de afgelopen maand zijn verricht aan 
kerk, pastorie en tuinen.

- Het plafond in de biechtstoel is aangebracht. Die dreigde voor een gedeelte naar beneden 
te komen.

- De houten poort die toegang geeft aan de achterzijde van de pastorie naar de kerktuin is 
hersteld.

- Het plafond in de voormalige kamer van de kapelaan was door een lekkage van een kraan 
op de 2e verdieping beschadigd. De oorzaak is hersteld. Als het plafond goed droog is zal  dit 
plafond geschilderd worden. Deze kamer is een van de ruimtes die o.a. in gebruik is voor de 
projectavonden van het vormselproject

- De kap van de lantaarn op het kerkplein is doorgeroest. De kap is er afgeschroefd en meege-
nomen om het te laten repareren. Zodra dit gereed is wordt de lantaanrkap weer geplaatst. 
Misschien is inmiddels de klus alweer afgerond.

- Het dak van het schuurtje waar de materialen liggen opgeslagen die gebruikt worden bij het 
kerkhof is geheel vernieuwd inclusief de gordingen boeidelen en dakplaten.

- Het draad van het kruis is opgemeten en zal worden vervangen.  

 monumentenwacht Noord-Holland
- Van de monumentenwacht Noord-Holland ontvangen wij jaarlijks een uitgebreid inspectie-

rapport. Zij komen ons gebouw op alle bouwkundige aspecten controleren. Daar zijn we heel 
blij mee want zij komen op de meest onmogelijke plekken en signaleren al vroegtijdig als er 
iets wat om onderhoud vraagt. Het rapport wordt in de Commissie besproken en doorgeno-
men. Uit dit rapport vloeiden een aantal werkzaamheden voort die inmiddels afgewerkt zijn..

Het waren allemaal kleinere werkzaamheden, het had allemaal niet echt haast maar door het op tijd 
aan te pakken houden we wel onze kerk vitaal en blijft het een visitekaartje van ons dorp De Noord !



10 11

Direct na de vakanties nodigen we de sponsors van de zittingen op de kerkbanken uit om onder het 
genot van een kopje koffie en een gebakje even een kijkje te nemen hoe het is geworden. Maar ook 
hoe mooi en strak het geworden is in een geheel gezien vanaf het priesterkoor. Wij zijn de sponsors 
zeer dankbaar want zonder jullie was het nooit van de grond gekomen. Wat beleeft elke bezoeker 
een plezier aan het stijlvolle en fraai gevormd zitcomfort. Daar zijn we heel dankbaar voor.
 
Commissie werk aan de kerk
Harm Beers  tel.  072-5713419
Nic Buter       tel.  072-5710688
Jan de Wit tel.  072-5715593
Gerrie Groot tel.  072-5716114 

Seizoensafsluiting van Wake up!!! together, de Taizéreünie 
en overvliegmoment van Hi5spirit en YoungSeven

Een echte meltingpot zou je het zomerfeest van Wake up!!! together kunnen noemen. Zo’n 30 jonge-
ren vonden hun weg naar het Julianaklooster in Heiloo. Jongeren van de 16+groep Wake up!!! together  
en de jongeren die dit jaar mee waren geweest naar Taizé. Verder waren er jongeren vanuit de regi-
onale 12-16 jongerengroepen Hi5spirit en YoungSeven, die inmiddels (bijna) 16 zijn en dan mogen 
instromen bij Wake up!!! together. (Het betreft jongerengroepen van de regio’s Geestmerambacht en Scha-
gen.) Daarnaast waren er de begeleiders van de Taizéreis, Geeske Leek en Henk Schrader; Kaj Bras, die 
de schilderworkshop begeleidde en kapelaan Jeroen de Wit. En last but not least was Agnes Heesbeen 
er, de keukenprinses van het Julianaklooster, die ons geweldig hielp bij al het eet- en drinkgebeuren! 

Om 14.00 uur stroomde iedereen binnen en werd er volop bijgekletst onder het genot van koffie, thee 
en heerlijk vers appelgebak mét slagroom! Na welkomstwoord en uitleg van het programma ging ie-
dereen in twee groepen uiteen voor de workshops. Het jaarthema van dit jaar is barmhartigheid en daar 
speelden de workshops op in. Eén groep ging gezamenlijk een groot schilderij naschilderen: “De zeven 
werken van barmhartigheid” van Pieter Brueghel-De Jonge. Iedereen kreeg een klein schilderdoekje van 
20 x 20 cm en schilderde een stukje van het schilderij, zonder nog een idee te hebben van het geheel.  
Sommigen hadden het relatief makkelijk, maar anderen hadden stukjes die best moeilijk waren! Er werd 
superhard gewerkt om het zo goed mogelijk te doen. Om 20.30 uur hadden we – op twee na – alle stuk-
jes klaar, maar de tijd was écht op en de puzzel moest natuurlijk nog in elkaar worden gezet. Gelukkig 
hadden we daarbij hulp van het echte schilderij. Het geheel was mooi en indrukwekkend, hoewel we 
een beetje moesten zoeken om alle werken van barmhartigheid er goed in terug te vinden  .
De bibliodramagroep verdiepte zich in de gelijkenis van De verloren zoon (Lucas 15; 11-32). (Een keuze 
die was bepaald door het schilderij van Rembrandt, waarvan een gedeelte zo mooi te zien is op de banner 
van het Heilig Jaar van Barmhartigheid; tevens het jaarthema van ons.) De jongeren leefden zich in in 
de personages van het verhaal en vroegen zich af hoe ontmoetingen tussen bepaalde personen nu 
zouden verlopen. Het proces werd langzaam opgebouwd, waardoor de jongeren loskwamen en ook 
daadwerkelijk hun rol durfden neer te zetten. Het verhaal werd in kleine scènes uitgespeeld. Spannend 
om te doen!
Er werd serieus gewerkt, maar er was ook ruimte om heerlijk te lachen met elkaar. Aan het einde gaven 
de jongeren aan dat het verhaal zo veel dichterbij en invoelbaar was geworden en iedereen had het 
een bijzondere, speciale ervaring gevonden! Halverwege de middag wisselden de groepen, zodat ie-
dereen beide workshops kon doen.
We sloten het workshopgedeelte af met een korte Taizéviering. Fijn om zoveel jongeren in de sfeervolle 
kloosterkapel geraakt te zien worden en van de stiltetijd werd – net als in Taizé - opnieuw dankbaar 
gebruik gemaakt. Na de viering mochten we gaan genieten van de POTLUCK. Iedereen had lekkere 
hapjes meegebracht, die Agnes voor ons had opgewarmd, gebakken, gemengd en uitgestald tot een 
heerlijk buffet! Een ontspannen, mooie middag, zo aan het einde van het seizoen. Een paar jongeren 
hielpen na afloop nog met opruimen en afwassen. Dat was heel fijn. Om 22.30 uur sloten we de 
kloosterdeuren achter ons.

Karin Blaauw
20160612
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Nieuws uit de Vijfhoek voor alle parochianen uit de Noord

Besluiten rapportage                                  Vergadering: 25-5-2016

Besluiten
Onderscheidingsverzoeken zijn de verantwoordelijkheid van de raden en niet van het bestuur van 
de Vijfhoek. Eventueel wordt dit ondertekend door de voorzitter van het pastorale team.

De Samen Verder viering wordt door de Martinusraad georganiseerd. De jaarvergadering van de 
Vijfhoek vindt tegelijk met deze viering samen. De datum is jaarlijks in principe in september. Dit 
jaar is dit op vrijdag 2 september.

Mededelingen

Samen Verder viering
De jaarvergadering van de Vijfhoek wordt begonnen met de Samen Verder viering. Het Samen 
Verder koor bestaande uit koorleden uit koren uit De Noord, ’t Kruis, Waarland, Nieuwe Niedorp en 
’t Veld zal zingen tijdens deze viering. Aansluitend aan de viering zal het bestuur van de Vijfhoek 
verslag uitbrengen van het afgelopen periode 2015-2016 en de plannen voor de periode 2016-2019.
De jaarvergadering zal ieder jaar in principe in september gehouden worden en ieder jaar in een 
andere parochie. Dit jaar neemt ’t Veld de organisatie voor zijn rekening. De jaarvergadering wordt 
gehouden op vrijdag 2 september.

Onderscheiden
Parochianen die een medeparochiaan willen voorgedragen voor een onderscheiding behoeven 
geen toestemming te vragen bij het bestuur van de Vijfhoek. De raden zijn autonoom om hiervoor 
toestemming te verlenen en te regelen. Voor bepaalde onderscheidingen is de handtekening 
noodzakelijk van de voorzitter van het pastorale team, Eduard Moltzer.

Badpop trakteert publiek op zeven acts
Racoon terug op podium in Waarland

WAARLAND - Voor het eerst in het 35-jarig bestaan van Badpop Waarland staan zeven acts 
op het programma. Vrijdag 8 juli barst het festival los op het welbekende terrein aan de 
Jonkerstraat. Topact dit jaar is Racoon, deze band behoeft geen introductie meer. Zij staan 
draaien al jaren mee aan de top in Nederland en staan garant voor een ijzersterk live optre-
den. Drie jaar terug maakte het publiek in Waarland al kennis met deze mannen. “We zijn ui-
teraard blij dat ze weer op ons podium staan”, vertelt Ron Stoop namens Badpop Waarland.

“Vanwege het feit dat zeven acts staan geprogrammeerd beginnen we dit jaar iets eerder”, vervolgt 
Stoop. “We groeien nog steeds. Eigenlijk hadden wij teveel bands op ons verlanglijstje, vandaar nu 
zeven bands waarvan vier op het hoofdpodium optreden.” De poorten van het festivalterrein gaan 
om 19.00 uur open en om 19.30 uur opent Lucas Hamming het programma op het hoofdpodium. 
“We gaan gelijk knallend van start! Lucas Hamming werd bij het grote publiek bekend van zijn 
deelname aan de beste singer-songwriter van Nederland, als huisband van De Wereld Draait Door 
en van de 3FM Megahit ‘Never Let You Down’.” Racoon staat als tweede band geprogrammeerd op 
het hoofdpodium. Na de Zeeuwse band treden de Bökkers op. “Deze band is de gedoodverfde 
opvolger van Normaal”, zegt Stoop enthousiast. “Heerlijke en serieuze rock met een dialect. Onze 
afsluiter van het hoofdpodium en Badpop zijn de Daredevils. Een waardige en knallende afsluiter. 
Na de geweldige afsluiters van andere jaren, zoals The Dirty Daddies en Les Truttes, belooft ook dit 
weer een waar feest te worden.”
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Overdekt
“Uiteraard hebben we weer een overkapping en het tweede podium. De bands the Brahms, Max Meser 
en St. Tropez spelen op dit podium. “Indieband The Brahms treedt hier als eerste op. Ook zij zijn bekend 
van een 3FM Megahit, ‘Golden’. Ze spelen catchy vrolijke popmuziek. Na The Brahms is Max Meser de 
volgende band op het tweede podium. Max is de laatste jaren goed bezig. Zijn muziek is een knipoog 
naar de Engelse jaren zestig en zeventig.” De band St. Tropez sluit het tweede podium af. “Deze band 
bestaat uit de volledige bezetting van Go Back To The Zoo. Ze spelen nu meer garagerock, maar verder is 
het eigenlijk de tot voor kort zeer succesvolle band Go Back To The Zoo. Heerlijke muziek dus!”

Kaarten
Bezoekers kunnen op het zwembadterrein aan de Jonkerstraat gratis parkeren op een groot par-
keerterrein. De poorten gaan om 19.00 uur open en legitimatie is verplicht. Ondanks het grote aan-
bod van bands, blijft de entreeprijs hetzelfde als vorig jaar. De kaarten kosten in de voorverkoop 
€ 22,- (+ servicekosten online) en aan de kassa € 26,-. Kaarten zijn online verkrijgbaar via www.
badpop.nl en Facebook. Verder bij: Café Nol en Tamara’s Bloemenboetiek in Waarland, Marskamer 
in Noord-Scharwoude, snackbar De Evenaar in Warmenhuizen, snackbar Hugo in Heerhugowaard 
Noord en bij de Koffiekamer in Schagen. “Via Badpop.nl heb je via een paar klikken je kaarten te 
pakken. Zoals elk jaar hopen we een groot deel van de opbrengst te kunnen schenken aan enkele 
goede doelen in de regio, waaronder uiteraard het Zwembad Waarland.”

Kijk voor meer informatie op www.badpop.nl.

Beste Belletje-lellers
Sinds twee maanden zijn jullie weer aan belletje drukken.
En stevig. En jullie houden vol. Ondanks vriendelijke verzoeken om er mee op te houden.  
We zijn het spuugzat. Kan dit niet stoppen? 
 

De Boomtoppers
Het voorseizoen van de Boomtoppers zit er al weer op met als afsluiter de wedstrijd in Dokum. 
Hier gingen onze Jeugd leden op wedstrijd tezamen met enkele solisten. Beide teams kwamen 
met mooie punten thuis. 
De junioren zijn weer een stukje opgeklommen in hun ranking en wat straalde onze Mini B. 
Tevens hadden de Boomtoppers enkele weken geleden hun eigen wedstrijd. Alle teams mochten 
deelnemen en streden voor plaatsing op de Nederlands kampioenschappen. Het Large team seni-
oren behaald wederom plaatsingspunten. De wedstrijd is goed bezocht door familie, vrienden en 
enthousiaste kijkers. Hierdoor waren de tribunes goed gevuld. Wederom een geslaagde wedstrijd.

Nu het voorseizoen bijna afgelopen is willen we de dames, heren en leden feliciteren met hun 
behaalde resultaten.

Op 16 Juli om 11 uur zullen 2 leden Kimberly en Sidney van de vereniging in de bibliotheek van 
Heerhugowaard een presentatie, demonstratie en workshop geven van onze sport. Kom gezellig 
kijken op de benedenverdieping en maak kennis met onze sport.

Zodra de zomervakantie voorbij is starten bij de Boomtoppers de lessen weer en kan je kennis 
maken met de sport op onze trainingsavonden. Je bent van harte welkom om een avond te ko-
men kijken. We trainen op woensdag avond om 17.00-18.00 uur met de leeftijd van 4-9 jaar en op 
donderdag avond om 17.00-18.00 uur met de leeftijd van 10-12 jaar te Umbriëllaan 3 in Heerhugo-
waard (tegenover het Horizon College) Mocht je ouder zijn neem dan even contact met ons op om 
te kijken in welke groep je het beste geplaatst kan worden. Je kan 4x gratis mee doen en daarna 
kan je een keuze maken om lid te worden van de vereniging.

Voor meer informatie kijk dan eens op onze website www.deboomtoppers.nl of onze facebookpa-
gina de boomtoppers heerhugowaard.

Met sportieve groet, De Boomtoppers
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Hondenwerk
Driemaal daags trekt Bert er met zijn baasje op uit om zijn bijdrage te leveren aan de totale Nederlandse 
jaarproductie van 250 miljoen kilo hondenpoep. Om uw gedachten enigszins te bepalen: we hebben 
het hier over honderd voetbalvelden, bedekt met een laag van twee centimeter dik. Ongeveer 1,3 miljoen 
Nederlandse honden en baasjes, zijn verantwoordelijk voor dit resultaat, goed voor een onaantastbare 
eerste plaats op de ergernissen top 5.  Nederland is een hondenstaat.

Advies: 
Laat uw hond geen overlast bezorgen, want het ligt over het algemeen niet aan de hond maar 
aan u als hondenbezitter. Deponeer de hondenpoep niet in de openbare ruimte, grasvelden en 
speelplekken. Neem een zakje mee om de hondenpoep op te ruimen. 

De spelende kinderen en ouders zullen u in ieder geval waarderen!

Verloren zilveren ringetje
Afgelopen dinsdag 28 juni heb ik mijn zilveren ringetje, met een wit steentje,   verloren in het 
dorp.  Aangezien ik het ringetje nog maar 3 dagen had, hoop ik dat iemand het ringetje misschien 
gevonden heeft.  

Groetjes Yara Hof 
Groote Geldebosch  62 Heerhugowaard- de Noord.

Tel.nr: 072-8886793

Stichting N.O.C. : Noordender Ontmoeting & Contact 
De data voor de komende tijd:
Vrijdag 8 juli 2016  koffie-ochtend op de pastorie
   Mary IJdema komt knippen
Donderdag 21 juli 2016 maaltijd op de pastorie
Vrijdag 5 augustus 2016 koffie-ochtend op de pastorie

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

Kindervakantiespelen groep 3 t/m 8: De puntjes op de i
Maandag 22 tot en met donderdag 25 augustus 2016 vinden de Kin-
dervakantiespelen voor de 39e keer plaats. Hierbij nog een vijftal be-
langrijke punten:
·	 Genoemde bustijden in de uitnodiging en op de website zijn ver-

trektijden. Zorg ervoor dat je tijdig aanwezig bent.
·	 De kinderen uit groep 6, 7 en 8 gaan naar Lauwersoog. Daar gaan 

zij onder andere wadlopen. Kijk op kindervakantiespelen.blogspot.
com welke kleding, schoenen en andere materialen je mee moet 
nemen en/of aan moet trekken. En... een goed begin is het halve werk: zorgt dat je goed ontbijt!

·	 Ben je onverhoopt afwezig, dan geef je dit telefonisch door aan Duco Stam: 06-28723698.
·	 Ouders, wij willen u graag de gehele dag telefonisch kunnen bereiken. Woensdag op donder-

dag ook ’s nachts.
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·	 Het bouwterrein is dinsdag na 16:00 uur verboden terrein. Dit in verband met de (sociale) vei-
ligheid. Woensdagavond na 22:00 uur  is het feest afgelopen voor iedereen die geen deelnemer 
is. Aan ouders van leerlingen uit het voortgezet onderwijs het vriendelijke doch dringende 
verzoek om dit ook met uw kind te bespreken.

Wij wensen je alvast een fi jne vakantie en zien je in de zesde week!
Vakantiegroeten !

Richard Blankendaal, Judith Ursem, Duncan Kavelaar, Marco van Woerkom, Joost Groot, Nathalie 
van Schagen, Jacco Duijn, Amber Groot, Petra Overtoom en Duco Stam

Tentoonstelling Reinout van Brederode
als diplomaat
de heer van Veenhuizen  op reis naar Rusland
Kerkweg 26, Heerhugowaard
Te bezoeken in het kerkje van Veenhuizen aan de kerkweg 26 in 
Veenhuizen. Geopend in de weekenden  vanaf 2 juli tot en met 10 
september van 13.30 uur tot 16.30 uur
muv 23 en 24 juli
www.brederodejaar2016.nl

In de winter van 1615/1616 is Reinout van Brederode de leider van een delegatie, die tracht te 
bemiddelen in de Ingrische Oorlog tussen Zweden en Rusland.
Er is een delegatie benoemd van 42 personen, waarvan er drie gezant zijn. Naast Reinout van Bre-
derode van Veenhuizen zijn dit Diederick Bas, burgemeester van Amsterdam en Aelbert Joachimi, 
afgevaardigde van de Staten Generaal namens het gewest Zeeland.
Hun expeditie is een van de eerste internationale vredesmissies uit naam van de Nederlandse re-
gering. Van de reis is een verslag gemaakt door Anthonis Goeteeris,  eerste deurwaarder ordinaris 
van de Hoge Raad in Holland. 
Als ooggetuige houdt hij een journaal bij en maakt meer dan twintig unieke tekeningen, die voor 
het eerst Rusland en de Russen in beeld brengen in Nederland. Op basis van het verslag van Goe-
teeris en zijn tekeningen is in het kerkje van Veenhuizen door Ab Klomp een tentoonstelling ge-
maakt die het leven tijdens de reis goed in beeld brengt.

Ook is het praalgraf van Reinout van Brederode te bewonderen, als mede een korte fi lm over zijn 
leven. Als laatste kunt u een impressie krijgen van de opgravingen.

 “Blik op de weg” in De Noord …(4juli 2016)
Beste mensen,
Het is kwart over zeven als ik een zonnige dag binnenstap, over 
het kerkplein loop en zie, dat onze voornaamste winkels nog niet 
open zijn. Maar dat zal zeker niet lang meer duren. Ik loop richting 
het Verlaat, want vandaag richt ik me op de noord-oost route. Op-
vallend is de bloementooi in de diverse tuinen en de hortensia’s 
stralen je van alle kanten tegemoet. De A.C. de Graafweg steek ik 
over en nader het leuke, witte bruggetje, vlakbij de Irish Cottage. 
Ook hier is het nog stil, hoewel de plantjes al wel op de tafels staan. 
Hier kan dat gelukkig nog!
Rechtsaf de Dorpstraat in, waar de zon prachtig tussen de bomen 
doorschijnt en terwijl ik een foto neem, hoor ik ineens een zware stem “wat moet dat daar”. Ik 
antwoord met: “Even een foto maken!” en er komt een grote man op mij af. Hij vraagt zich af, of 
ik zijn bedrijf sta te fotograferen! Ik laat hem de foto zien en zeg: ”Als je van de natuur houdt, zul 
je dit vast wel mooi vinden!” Ik vertel hem over “mijn rondje zwerfvuil” en het stukje in Contact. 
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Ineens is hij een en al begrip. Vertelt over zijn tulpen, die zelfs in Australië bloeien en we nemen 
gemoedelijk afscheid. Zo kan het verkeren!
Het is stil in de Dorpsstraat. Een jongen wordt door zijn moeder naar school gebracht. 
Ik sla rechtsaf, de Zuiderweg op en de zon straalt vol in mijn gezicht. Gelukkig heb ik de zonnebril 
bij me! Terwijl ik hem opzet, rent er een haas bij me vandaan. Zou hij denken, dat ik mijn geweer 
wou pakken? Alleen bij het idee moet ik al lachen! Verderop loop ik langs de zandwinning. Een 
grote buis over de weg en grote plassen water in het weiland. Hier zal wel iets mee gebeuren.
De A.C. de Graafweg steek ik opnieuw over en kom op de Dijkweg. Een paar meerkoeten zoeken haas-
tig een heenkomen. Het water is als een spiegel en een paar fietsers gaan duidelijk op fietsvakantie. Het 
blijken José, lid van de tourclub Omnisport, en haar man te zijn. Zij gaan tien dagen fietsen en steken bij 
Enkhuizen over naar Friesland. Ik wens ze een fijne fietsvakantie en ik ga de Kerkweg op.
Ook hier heerst een en al rust. Een enkele auto rijdt voorbij en ik wandel naar het kleine kerkje en 
kijk even bij het graf van de fam. Brederoo, waar zoveel over gepubliceerd is. Het is nu dichtgemet-
seld en er is weinig meer te zien. Een banaan smaakt op dit moment erg goed en ik loop verder 
de Kerkweg af. Bij de Kroontjeshoeve wordt hard gewerkt, de motor van de trekker draait en een 
hand gaat omhoog. Volgens mij is daar altijd wel wat te doen!
Via de Veenhuizerweg loop ik naar de Harlingerstraat. Jos groet, nu eens niet op de motor, maar de-
gelijk in de auto. Het crossterrein ligt er verlaten bij. Het heeft zijn diensten onlangs weer bewezen!
Even een stop bij de grote keien, een mooie foto en als ik dan mijn handschoenen weer aantrek, 
hoor ik iemand roepen: “Heb je koude handen?” Kijk, dat is nou humor en met een glimlach loop 
ik naar huis op de koffie aan!
5 blikjes                                     6 drinkbakjes    
2 plastic flessen  3 pk. sigaretten     
0 pk. shag  0 flessen

Zoals u ziet een geringe opbrengst. Daar ben ik alleen maar blij mee! Een goed voorteken? 
Laten we het hopen!

Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Krol

072-5726170/06-18110970
email: der.van.krol@quicknet.nl

website: www.gerritvanderkrol.nl
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Bibliotheek Kennemerwaard, Locatie: De Noord 
Cashless betalen in uw bibliotheek.
Vanaf 1 juli 2016 kunt u niet meer contant betalen in uw bibliotheek. Via pin 
of iDeal kunt u iedere bedrag, zonder extra kosten, betalen. Dit betekent 
meer veiligheid voor u en voor onze medewerkers. Wij verzoeken u vriende-
lijk om nu al zoveel mogelijk via een tegoed op uw bibliotheekpas te beta-
len. Op die manier kunt u alvast wennen aan de nieuwe situatie.
Tegoed op bibliotheekpas plaatsen
Het is mogelijk om een tegoed op uw bibliotheekpas te zetten. Dit kan 
thuis door middel van IDEAL. In Locatie: De Noord kan dit via de Klan-
tenservice-desk. Kosten die u in de bibliotheek maakt worden dan van 
het tegoed op uw bibliotheekpas afgeschreven.

Betalen via IDEAL.
Ga naar www.bibliotheekkennemerwaard.nl en log onder ‘mijn biblio-
theek’ in met uw pasnummer en wachtwoord. In ‘mijn menu’ klikt u op 
‘details financiële posten’. Vul het bedrag in dat u op de pas wilt zetten en klik vervolgens op ‘Beta-
len met IDEAL’. Selecteer uw bank en volg de stappen op het scherm.

Met vriendelijke groet,
 Ria Binnendijk

 
Bibliotheek Kennemerwaard,
Locatie: De Noord
Torenburgstraat 2, 1704 CE Heerhugowaard-De Noord
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 13.00 - 17.00 uur.
Telefoon 072 5712004

Nieuw in de bieb: Lab 8+
Verrassing in het Medialab!

In de bibliotheek van Heerhugowaard Cen-
trum vinden er regelmatig inloopmiddagen 
plaats, speciaal voor kinderen vanaf 8 jaar. 
Waar we mee gaan werken is iedere keer weer 
een verrassing. 

Lab 8+
Al eens gewerkt met een 3D-pen? Geprogram-
meerd met Dash en Dot of Lego WeDo? Tij-
dens de Lab 8+ inloopmiddagen gaan we het 
allemaal uitproberen. Er zit iemand klaar met 
materiaal dat je mag uitproberen. Wat er staat, 
is elke keer weer een verrassing! Het is een in-
loop, dus je hoeft je hier niet voor op te geven.

Bibliotheek Heerhugowaard Centrum
Op dinsdag 12 juli en 23 augustus ben je van harte welkom in de bibliotheek van Heerhugowaard 
Centrum van 15.30 – 16.30 uur. De toegang is gratis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Rita van Muiswinkel 
Communicatie en PR 
Bibliotheek Kennemerwaard, Telefoon 072 – 576 48 37 of 06 – 102 81 665
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VakantieBieb-app http://www.vakantiebieb.nl/
Met de VakantieBieb-app heeft iedereen gratis toegang tot een omvangrijke selectie Nederlandse 
e-books gedurende de hele zomer. Voor de jeugd ging de VakantieBieb al in juni open. Vanaf 1 juli 
zijn ook  de titels voor volwassenen beschikbaar . 
Er zijn dit jaar nog meer titels te downloaden, zestig in totaal, en er zijn handige leeftijdscategorieën 
voor kinderen aan gekoppeld.

Niet alleen voor kinderen biedt de VakantieBieb-app uitkomst, ook volwassenen komen vanaf juli 
aan hun trekken en hebben de mogelijkheid om dertig titels te downloaden. Romans, spannende 
en informatieve boeken, voor ieder wat wils. Een kleine greep uit de selectie: Vader van Karl Ove 
Knausgård, A.F.Th. v.d. Heijden met De helleveeg; Youp van ‘t Hek in Nederland volgens Youp; en 
Cruise van Suzanne Vermeer.

Lezen zonder internet
De app is gratis te downloaden op een tablet of smartphone via de App Store of Google Play Store. 
De geselecteerde boeken komen in de boekenkast in de app te staan. Na het downloaden is voor 
het lezen van de e-books geen internetverbinding meer nodig. Ideaal dus voor vakantie.

Kinderen en volwassenen met dyslexie kunnen een deel van de e-books in een aangepast 
lettertype lezen (ePub-versie). ‘[Mijn dochter] (11) heeft dyslexie, wil nooit boeken lezen, maar leest 
nu voor het eerst zelf op de iPad! – een blije moeder.’
VakantieBieb kinderen: 1 juni t/m 31 augustus 2016
VakantieBieb volwassenen: 1 juli t/m 31 augustus 2016

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Esther Hoogendijk
Communicatie en PR 
Bibliotheek Kennemerwaard
Telefoon 072 – 576 48 13

Voortgang Volksspelen 2016
Nog een paar weken en dan breekt voor velen de vakantieperiode 
aan. De maand juli is voor vele coachen ook weer de maand om 
iedereen in de wijk weer op te trommelen voor de Volksspelen. En 
dat is wel gebleken uit de afgelopen eerste coachenbijeenkomst 
op donderdag 30 juni. Voor je het weet is het alweer zaterdag 3 
september 2016 waarop we het 40 jarig jubileum gaan vieren van 
de Noordender Volksspelen. Weten de Volkstuinders voor de 4e keer 
op rij de 1e plaats te bemachtigen……???? Uit de vele onderwerpen 
die nu al binnen zijn gekomen bij ons zal het weer een spannende 
strijd gaan worden. Niets is zeker, dat blijkt wel weer uit de vele 
verassingen welke plaats hebben gevonden op het EK voetbal 2016 
in Frankrijk.

Sponsors    
Deze periode worden de sponsors weer benaderd met het verzoek of zij ook dit jaar de Volksspelen 
weer (financieel) willen ondersteunen. Velen hebben hun sponsoring weer toegezegd. Hiervoor 
onze grote dank. Mede dankzij hun bijdrage lukt het ons weer om er een hele mooie dag van te 
maken. 
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Vrijwilligers
Zonder de vele vrijwilligers is het onmogelijk de volksspelen te organiseren. Iedereen hierbij alvast 
hartelijke dank. 

Ploegenpresentatie 
Enkele ploegen hebben hun onderwerp al aan ons doorgegeven. Om te voorkomen dat het 
onderwerp al aangemeld is, is het verstandig om het onderwerp tijdig aan te melden. Degene bij 
wie u dit kunt doen is Edwin Redder via de email: info@bouwbedrijfredder.nl  

Tapijt  
Vanaf heden kan uw overtollige vloerbedekking weer worden ingeleverd bij de familie Van 
Schagen aan de Middenweg 523. Bij voorkeur in stroken van maximaal 1 meter breed.
Wel willen wij u verzoeken even van tevoren te bellen (072-5711238) zodat het direct op de juiste 
plaats komt te liggen. Namens het GV4 alvast bedankt.
 
Voortgang deelnemende teams 
Tijdens de eerste coachen vergadering, welke redelijk goed bezocht werd, hebben we de 
voortgang van de teams doorgenomen. De coaches zijn allen weer druk bezig om een team bij 
elkaar te krijgen en dat gaan ze hopelijk ook allemaal weer lukken.  Voor de coaches die er niet 
waren zouden wij het op prijs stellen om even een mail te sturen naar stichtinggv4@hotmail.com 
om aan te geven of ze een sportteam en/of een wagen hebben voor de ploegenpresentatie. 

Wij hopen uiteraard op een maximale deelname van alle teams op de bijzondere 40e editie van de 
Noordender Volksspelen 2016!

Vragen of opmerkingen
Mochten er bij de coaches nog of opmerkingen zijn in aanloop naar de Volksspelen of  belangrijke 
mededelingen waarvan wij op de hoogte gebracht moeten worden dan kan dit via stichtinggv4@
hotmail.com of telefonisch bij Danny Overtoom 06-54762196.

Voorlopig is dit de laatste informatieverstrekking van het GV4 middels het contact, aangezien 
de volgende editie van het contact op 19 augustus weer verschijnt. Aan de coaches het verzoek 
om de mail wel regelmatig in de gaten te houden want vanaf nu zullen we jullie de informatie 
verstrekken via de mail. We proberen ook om regelmatig een bericht te plaatsen op Facebook. 

Datum en Feestavond
De 40e editie van de Noordender Volksspelen wordt gehouden op zaterdag 3 september 2016. 
De feestavond wordt gehouden in Café Partycentrum Bleeker waarbij de muziek verzorgd gaat 
worden door de Coverband Stageline. De band is de laatste jaren een vertrouwd gezicht tijdens 
Noordender Kermis.

Wij wensen iedereen een hele goede vakantie en uiteraard heel veel plezier en succes toe met de 
voorbereidingen van de 40ste  Volksspelen.

Namens de 6 van het GV4
Mandy de Git

Linda Vlaar
Rik Appelman

Kevin Hof
Edwin Redder

Danny Overtoom
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LEIT ZE MAAR SKUIVE!!
 
Op dinsdag 7 juni was het de laatste keer sjoelen van dit seizoen wat ook betekend dat de prijsuit-
reiking wordt gedaan. De sjoelkampioen van dit jaar is voor de vijfde maal!! Ina Dekker met een 
gemiddelde van 100,7 Punten!! Van harte gefeliciteerd Ina!

Na 6 jaar bakken gehuurd te hebben zijn de LEIT ZE MAAR SKUIVE dames in het bezit gekomen 
van 8 nieuwe sjoelbakken! 
Na ‘n kleine oproep vonden wij 8 gulle sponsoren. 
Namens alle skuivers hartelijk bedankt en ......... ze gloien best!

De sponsoren zijn: 
Aannemersbedrijf R en H Beers Maatschap P. en J. Borst 
Café Bleeker  Deco Groen 
Zorgboerderij Noorderend Snoek Motoren 
Dennis Groot machines F.J. vd Berg projectbegeleiding 
 
Mochten er nog dames zijn die reserve lid van deze gezellige sjoelclub willen worden dan kun je 
‘n mail sturen aan loesresink@live.nl 
                           Bestuur Leit Ze Maar Skuive

Nieuws van Hugo Girls
We hebben weer 10 nieuwe gediplomeerde jeugdscheidsrechters.

Vorige week hebben Fenny, Nadine, Jill, Hua-lu, Jochem, Kristie, Evie, 
Kirstin, Yara en Dilara examen gedaan en ze zijn allemaal met vlag en 
wimpel geslaagd! Gefeliciteerd allemaal.

Ze zijn dit hele seizoen opgeleid door Annie Groenland en José Dekker. Zij hebben heel wat wed-
strijden begeleid als de jeugdscheidsrechters aan het fluiten waren. José en Annie bedankt voor 
het opleiden.
Annie is tijdens de ledenvergadering in het zonnetje gezet omdat ze al 50 jaar scheidsrechter is 
voor Hugo Girls nadat zij zelf in maart 1966 haar scheidsrechtersdiploma heeft gehaald.

Annie ontzettend bedankt voor het fluiten al 50 jaar!

En dan is het nu vakantie. Iedereen een hele fijne vakantie gewenst.
Het bestuur
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Hugo Girls kopij voor het Contact moet naar: hugogirlscopy@hotmail.com

HOOFDSPONSORS Loonbedrijf en machineverhuur Danenberg
   Piet Oudeman Transport

JEUGDSPONSOR Kalanchoëkwekerij Slijkerman

Hugo Girls jarigen
Thari Koning  9 juli  Femke Hooiveld  2 aug

Jessy Blom  6 aug
Maud Doodeman  9 aug
Ingrid Commandeur 10 aug
Amanda Groot  11 aug
Patricia Groot  11 aug
Esmée Mooij  12 aug
Kim Tijm   16 aug
Yara Hof   17 aug
Roos van Langen  17 aug

Nikee Zuurbier  10 juli
Kristie van der Hulst 13 juli
Chantal van der Stoop 18 juli
Fleur de Boer  19 juli
Amber Molenaar  21 juli
Carin Dekker  22 juli
Inge Entius  23 juli
Joy Overtoom  30 juli
Anouk Rummens  30 juli
Tess van Schagen  31 juli

Ook dit seizoen hebben alle (18!) teams weer prachtige gesponsorde shirts. En er zijn er ook die 
gesponsorde trainingspakken en trainingsjasjes hebben. Hieronder staan alle teams met de spon-
sors.
Sponsors ontzettend bedankt dat jullie ervoor zorgen dat alle teams er weer mooi en professio-
neel uitzien.

F3 Loonbedrijf Veldman                www.loonbedrijfveldman.nl
F2 Timmerbedrijf Snel
F1 Hugo’s vrienden
E2 Aannemersbedrijf R. Blankendaal
 Reinigings- & straalbedrijf Stef Kuilboer BV         www.stefkuilboer.nl
E1 Snoek motoren
D2 KWS
D1 Ateco
 Trainingsjasjes: SMP
C2 Partycentrum Bleeker        www.caferestaurantbleeker.nl
C1 SHW                         www.straalbedrijfhollandwest.nl
B2 Dagwinkel Arno en Silvia Groen
B1 Autoservice Bakker -    www.autoservicebakker.nl
 Trainingsjasjes: Autoservice Bakker
A2 Autowaard
A1 Timmerbedrijf Snel
Dames 3 Snack & Eethuis Hugo                       www.snackeethuishugo.nl
Dames 2 Kwekerij A. Bakker en Zn. B.V.
Dames 1 Loonbedr. en machineverhuur Danenberg   www.loonbedrijfdanenberg.nl
 Transportbedrijf Piet Oudeman                        www.pietoudemantransport.nl
 Trainingspakken: Transportbedrijf Piet Oudeman
Recr 1 Loonbedrijf Danenberg
 Trainingsjasjes: R&H Beers
Recr 2 Loonbedrijf Veldman                                       www.loonbedrijfveldman.nl
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Hugo Girls zoekt:
Een penningmeester
Een voorzitter
Een scheidsrechterscontactpersoon
Mensen die af en toe kantinedienst willen draaien
Scheidsrechters
Iemand voor de TC
Jeugdtrainer(s)
Iemand die het wedstrijdschema klaar wil zetten voor het Contact

Wie wil er wat doen? Laat het weten aan iemand van het bestuurd.

STRATENTENNIS 2016 
 

Vorige week werd  op ons tennispark het Stratentennistoernooi ge-
houden. Er werd gestreden met acht teams om de titel “Stratenkampi-
oen de Noord”. Twee avonden met vier teams en de slotavond met alle 
acht teams in de finale en een troostfinale. Deze slotavond was echt 
een schot in de roos van de organisatie: beregezellig, veel drankjes en  
een BBQ, bemand door vrijwilligers Jan Anne en Mike. 

Het team van Groote Geldebosch was er op gebrand om opnieuw de 
titel binnen te halen,  maar de Sterrenboschspelers wisten dit te voor-
komen. Het straatbordje verhuist dus naar de Sterrenboschstraat die 
er een mooi plekje voor hebben gevonden!!! 

Dit jaar waren niet alle Noordender-straten vertegenwoordigd met een team van drie tennisleden 
en drie niet-leden. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn, dus volgend jaar rekenen wij dus ook op u! 
Twee avonden sportief en gezellig bezig zijn, dat wil toch niemand missen?????

Het felbegeerde bord hangt! 

Winnaars!
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RICHTLIJNEN VOOR KOPIJ ‘Contact’ 
- Aanleveradres(mail): redactiecontactdenoord@gmail.com. 
- Gegarandeerd geaccepteerde bestandstypen: txt, doc, docx, jpg en xlsx. Alle overige 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een apart verzoek aan de redactie per e-mail. 

Advertentietarieven (zwart/wit): 1/1 pag € 42,50
    1/2 pag € 24,50
    1/4 pag € 15,00
    1/6 pag € 11,25 (personeelsadvertentie) 
Personeel(zwar t/wit):  1/6 pag € 11,25
Advertentietarieven (full color): Nader te bevragen bij contacthhw@gerja.nl

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

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

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

of Anita Messelaar     06-20915051
  

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

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

 

HOU DE STRAAT SCHOON!
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